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EDITORIAL 
 
 Mă mişc într-o lume relativă, futilă, darviniană. Gândesc pe un câmp minat, 
ca poetul Mircea Petean sau, pe un teritoriu moral ce pare iremediabil pierdut, 
precum George Dumitru. Sunt „fachirul de scai”, al prietenului meu Lazăr 
Popescu, personajul ultimei sale cărŃi de versuri. 
 Mi-aş construi o cetate inexpugnabilă în care să-mi apăr averea – spirituală, 
fireşte, căci pe cea materială au furat-o fel de fel de puternici ai zilei, care de care 
mai nesătul şi mai grobian că bârrr, m-apucă sila aceea camusiană, sinucigaşă – 
atâta avere câtă s-a strâns într-o viaŃă de om. 
 Am subliniat OM, pentru că marca / efigia cea mai de preŃ a unui individ-
fiin Ńă este omenitatea. În primeitate, în secunditate, în treitate. PuŃini şi-au mai 
păstrat-o. Scriu, cu mâna pe inimă, că mai toŃi cei îmbogăŃiŃi fraudulos şi-au 
pierdut-o. S-au reîntors în starea animală, căci mârâie unii la alŃii la împărŃirea 
vreunui ultim ciolan rămas nepăpat. 
 Primo: cuget deci exist! 
 Duo: scriu deci îmi cultiv orgoliul creator. 
 TerŃo: public deci mă implic în viitorul CetăŃii Mele. 
 Dar, repet, când mă doboară psihic greaŃa (lui Sartre? lui Cioran?), din 
tenebrele (sub)conştiinŃei încep să mă bântuie revolte de fond insurgente, 
revoluŃionare. Noroc cu criza asta mondială: o să-i mai măture ea? Pe aceşti 
parveniŃi, pe aceşti politocraŃi de mucava, dar al dracului de periculoşi?! 
 Accentuez axiologic: teatrul caragilian, proza pamfletară şi social – 
economică a lui Eminescu sunt cumplit de actuale. Şi salutar de necesare 
reeradicării răului din rădăcină. 
 Gustul amar că sunt totuşi fiul epocii mele, în care pot supravieŃui doar 
repliat într-un inaccesibil turn al lacrimei, mă umple de înŃelepciune: aceea că 
esenŃială e lupta. Reversul medaliei: important e să mori cu sabia în mână, 
scrutând un posibil tărâm al Adevărului / Binelui / Frumosului sau al DreptăŃii / 
EgalităŃii / Iubirii. 
        Ion Popescu-Brădiceni 
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I.  ARTICOLE ŞI STUDII 
 

ASPECTE DOGMATICE ALE DISPUTEI ICONOCLASTE 
 

Pr. Neagoe Alexandru 
Parohia Izvoare 

    
   Întreaga dispută iconoclastă constituie de fapt un ecou al disputelor hristologice 
din secolele IV-VII. Secolele de început ale erei creştine au fost zguduite de 
numeroase tulburări, provocate de încercările de a explica doar prin puterile 
minŃii, ale raŃiunii mărginite, dogmele şi misterele credinŃei creştine. 
       S-a încercat să se dea o dezlegare strict logică problemelor teologice, 
încercându-se în mod deosebit lămurirea misterului Sfintei Treimi. Ori, aceste 
lucruri de nepătruns cu mintea pot fi înŃelese doar prin unirea dintre inimă şi 
minte, în credinŃă, în lumina harului dumnezeiesc. Problema hristologică, dogma 
întrupării Logosului, raportul dintre firea divină şi cea umană preocupau adânc pe 
creştinii primelor secole. 
       La începutul secolului V, prin urcarea pe scaunul patriarhal de la 
Constantinopol a călugărului antiohian Nestorie şi prin erezia susŃinută de acesta, 
certurile privind firile Mântuitorului reizbucnesc cu violenŃă. Sinodul III ecumenic 
(Efes. 431), unde Ciril al Alexandriei apără unitatea personală a Mântuitorului şi o 
numeşte  pe  Fecioara Maria Maica lui Dumnezeu, prin cele 12 anatematisme 
aprobate de cei 198 de episcopi stabileşte că „În Iisus Hristos sunt două firi, una 
divină şi alta umană, dar o singură persoană cea divină a Fiului lui Dumnezeu. 
Legătura dintre ambele firi este o legătură firească, ipostatică, nu numai una 
morală". Sfânta Fecioară Maria este numită în mod solemn Născătoare de 
Dumnezeu”1. 
       Mai târziu, arhimandritul Eutihie, vrând să dea o lovitură necruŃătoare 
nestorianismului, cade în altă erezie afirmând că firea omenească a Mântuitorului, 
luată la întrupare a fost cu totul absorbită de firea dumnezeiască. Deci, afirma în 
mod greşit ca natura dumnezeiască ar fi înghiŃit natura omenească, aceasta 
devenind doar un instrument al naturii divine. Iconoclaştii monofiziŃi micşorând 
deci rolul firii omeneşti se opuneau reprezentării chipului lui Hristos în icoane. 
       Sinodul IV ecumenic (Calcedon 451), restabileşte adevărul şi detaliază 
doctrina Bisericii spunând : "Noi învăŃăm şi mărturisim cu toŃii pe unul şi acelaşi 
Fiu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, care este Dumnezeu adevărat şi om adevărat. 
Că Dumnezeu, El s-a născut din Tatăl mai înainte de toŃi vecii, fiind întru toate 
asemenea Tatălui. Ca om s-a născut din Sfânta Fecioară Maria, Născătoare de 
Dumnezeu, fiind întru toate asemenea nouă, afară de păcat. Cele două firi ale 

                                                 
1 Pr. Lect. Bunea Ion, Cultul Maicii Domnului, “Mitropolia Ardealului” 9-10/1971, pag.  
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Mântuitorului sunt unite în mod neamestecat şi neschimbat, neîmpărŃit şi 
nedespărŃit" 2. 
       În secolul VII discuŃiile reizbucnesc, făcându-şi apariŃia o nouă erezie, un 
monofizitism camuflat, vorbindu-se acum de o singură energie şi o singură voinŃă 
în Mântuitorul Hristos. Fiecare din cele două firi ale Mântuitorului Hristos trebuie 
să-şi aibă şi voinŃa sa, căci voinŃa este ceva absolut indispensabil firii. A afirma că 
Mântuitorul a avut o singură voinŃă este egal  cu a afirma că a avut o singură fire. 
       Cele două edicte de credinŃă, Ektesis-ul din anul 638 şi Typos-ul din anul 648 
nu au slujit la restabilirea păcii şi a bunei înŃelegeri în Biserică. Typos-ul aducea 
chiar deservicii Ortodoxiei, punând pe acelaşi plan erezia şi dreapta credinŃă. 
       Sinodul VI ecumenic Ńinut între 7 noiembrie 680 şi 16 septembrie 681 în 
Constantinopol, a formulat mărturisirea de credinŃă a Bisericii stabilind că : "În 
Iisus Hristos sunt două voinŃe şi două lucrări sau energii corespunzătoare celor 
două firi, neamestecate şi neschimbate, neîmpărŃite şi nedespărŃite, precum şi 
neopuse una alteia, cea omenească   supunându-se întru totul  voinŃei  şi lucrării  
celei divine"3. 
       Afirmând că voinŃa omenească a fost înlocuită cu totul de voinŃa 
dumnezeiască, erezia atribuia persoanei Mântuitorului ceea ce de fapt aparŃinea 
naturii Sale, sau atribuia naturii ceea ce aparŃinea de fapt persoanei. 
       Mântuitorul Hristos are două voinŃe şi două acŃiuni care corespund celor două 
naturi ale Sale. Imaginea Sa nu aparŃine uneia  sau  alteia dintre naturile Sale, ci 
aparŃine Persoanei Sale. Ori, icoana nu este o reprezentare a naturii divine. Ea este 
imaginea persoanei dumnezeieşti întrupate. Întrupându-Se, Mântuitorul Hristos a 
luat trup material. Astfel, materia a devenit mijloc al mântuirii. Ea a fost 
îndumnezeită. Sfântul Ioan Damaschin spune : "Nu mă închin creaturii în locul 
Creatorului, ci mă închin Creatorului, care a fost creat la fel cu mine, care S-a 
coborât spre creatură, fără să Se înjosească şi fără să piardă ceva din fiinŃa Sa, ca 
să slăvească firea mea şi să o facă părtaşă firii dumnezeieşti" 4. Datorită tuturor 
acestor, erezii cultul sfintelor icoane va avea mult de suferit. Evlavia deosebită a 
monahilor faŃă de icoane, a părut iconoclaştilor a fi nestorianism. 
       În timpul împăratului Leon al III lea Isaurul (717-741), prin edictul promulgat 
de acesta în anul 726 lupta contra icoanelor se manifestă în toată amploarea sa. Cu 
cât creştea şi se amplifica persecuŃia iconoclastă, cu atât se întărea şi rezistenŃa 
iconofilă. Fiecărui Sinod iconoclast i s-a opus câte un sinod iconofil. Astfel, 
sinodului iconoclast de la Constantinopol, din anul 730, convocat de Leon al III-
lea Isaurul, i s-a opus sinodul iconofil de la Roma, din anul 731. Sinodului 
iconoclast din anul 754 convocat de împăratul Constantin al V-lea Copronim i s-a 
opus sinodul VII ecumenic de la Niceea convocat de Irina, mama împărătului 
Constantin VI. Prin opos-ul (hotărârea) sa din şedinŃa a 7-a (13  octombrie 787) 

                                                 
2 Pr. prof. Ioan G. Coman, Sinoadele ecumenice ca expresie a universalităŃii Bisericii,  în Studii Teologice, 
nr 1-2/1967, pag. 5. 
3 Pr. prof. Ioan G. Coman, art. cit., pag. 12. 
4 Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, ediŃia a II-a, pag. 333 
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acest Sinod restabileste în chip dogmatic cultul sfintelor icoane. PersecuŃia însă, va 
continua până când la conducere va veni împărăteasa Teodora. Aceasta convoacă 
un Sinod, restabileşte cultul sfintelor icoane, stabilind sărbătorirea Ortodoxiei în 
prima duminică a Postului Mare. 
       Astfel, Duminica Ortodoxiei serbată prima dată la 11 martie 843, devine zi de 
triumf, de izbândă definitivă împotriva iconoclaştilor. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. Catedrala Reîntregirii neamului, Alba Iulia, mai 2009 
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Elemente de deontologie ale evaluării în contextual creşterii calita Ńii actului 
educaŃional 

 
Prof. Gridan Maria-GSI Rovinari, Gorj 

 
  Un articol cu nuanŃe pedagogice care prezintă evaziv elementele de deontologie 
ale evaluării necesare creşterii actului educaŃional. Aceste caracteristici sunt utile cadrelor 
didactice care îşi pot reaminti şi imprima uşor noŃiunile deja studiate în anii studenŃiei. 
 
1 Definirea conceptului de evaluare  
 Procesul educaŃional presupune în acelaşi timp parcurgerea nivelurilor învaŃării 
respective cunoaşterea, înŃelegerea, aplicarea, analiza şi sinteza precum şi evaluarea. În 
consecinŃă necesită acŃiuni de reglare şi autoreglare continuă. 
 Referitor la evaluarea educaŃională ne propunem să răspundem la întrebări de 
genul:”Ce este evaluarea?”, “Ce evaluăm concret?”, “Pe cine evăluam concret?”, “Când 
evaluăm?”, “Care sunt metodele şi mijloacele de evaluare pe care le putem să le 
folosim?”, “Cum interpretăm rezultatele evaluării ?”, “Cum ne înbunătăŃim activitatea 
viitoare în baza rezultatelor evaluării?”, etc. 
   Utilizarea în consecinŃa de cauza a termenului de evaluare presupune cunuasterea 
principalelor concepte referitoare la aceasta, precum şi inportanŃa şi complexitatea 
evaluării învaŃarii.  
 Conform DicŃionarului de Pedagogie-definiŃia evaluării este sinonima cu cea de 
apreciere. 
 Aprecierea este un act psihopedagogic de de terminare prin note, calificative, 
clasificari, puncte etc a rezultatelor intructiv educative obtinute de un elev la un obiect de 
studiu. 
 În şcoala românească  noŃiunea de evaluare a evoluat, adaptându-se şi 
modernizându-se continuu în scopul perfectionării actului în sine, precum şi a etapelor 
parcurse. 
 Întegrata procesului didactic, evaluarea presupune o “(…)activitate prin care sunt 
colectate,ansamblate şi interpretate informaŃii despre starea, funcŃionarea, şi /sau evoluŃia 
viitoare probabilă” a unui sistem (elev,profesor,unitate şcoalară,condiŃii,sistem de 
învăŃământ) activitatea cărei specificitate este conferinŃa de urmatoarele caracteristici : 
  a ) orientarea spre scop; 
 b ) atitudine metodologică; 
  c )existenŃa unor criterii; 
 d )secvenŃa de interpretare; 
 e )înregistrare şi comunicare; 
  f ) effect retroactiv.   
  
 OperaŃionarizarea obiectivelor permite realizarea unor evaluări obiective 
asigurând fidelitatea, alegerea instrumentelor de evaluare adecvate, feed back-ul necesar 
reglării şi creşterii calitaŃii învăŃăturii. 
 Etape de desfasurare:  
 -a concepe o procedura de evaluare; 
 - a face practică o evaluare; 
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 - a exprima o evaluare; 
 Scopul evaluării moderne nu se reduce numai la echivalarea cu notarea, şi se 
manifestă în consens cu o serie de exsigenŃe cum ar fi ce-a de integrare în procese 
didactice ca element cantitativ al acestuia şi instrument de reglare a procesului, de 
perfectionare a calităŃii şi eficienŃei sale. 
  Modernizarea şi optimizarea evaluării  şcolare trebuie să Ńină cont de: 
 · extinderea acŃiunii de evaluare de la verificarea şi aprecierea rezultatelor la 
evaluarea procesului, a strategiei care a condus  la anumite rezultate; evaluarea nu numai 
a elevilor dar şi a conŃinutului, a metodelor, a obiectivelor, a situaŃiei de învăŃare, a 
evaluării.   
^Luarea în calcul şi a altor inficatori, alŃii decât achiziŃiile cognitive, precum conduita, 
personalitatea elevilor,atitudinile, gradul de încorporare a unor valori, etc 
^Diversificarea tehnicilor de evaluare şi creşterea gradului de adecvare  a acestora la 
situaŃii concrete. 
^ deschiderea evaluării spre mai multe rezultate ale spaŃiului şcolar(competente 
relaŃionale, comunicarea profesor-elev, disponibilităŃi de integrare în social). 
^ necesitatea intrării şi sancŃionării cât mai operative a rezultatelor evaluării; scurtarea 
feed-back-ului a drumului de la diacnosticare la ameliorare, inclusive prin integrarea 
eforturilor şi a exploatării dispoziŃiilor psihice ale elevilor. 
^Centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive şi nesancŃionarea în permanenŃă a celor 
negative.   
^Stabilirea unui raport optim între evaluarea prin note şi evaluarea prin calificative  
^Transformarea elevului într-un partener autentic al profesorului în evaluare prin 
autoevaluare, interevaluare şi evaluare controlată. 
 
2. FuncŃiile evaluării 
 
 Evalatorul trebuie să asigure îndeplinirea întregului proiect educaŃional, pornind 
de la planificarea evaluării în funcŃie de resursele proprii interne 
(motivate,interese,timp,disponibilităŃi) şi externe, parcurgând etape,etape care necesită 
pregătirea intense, cunuaştere “iluminare” şi stabilirea sarcinii de lucru şi aplicarea 
constienta şi responsabilă asupra educabilului. În plus el interpretează rezultatele, le 
analizează, sintetizează, clasifică şi asigură în final amelorarile necesare. 
 Clasificarea funcŃiilor evaluării  

a) FuncŃiei educative- motivaŃionala-urmareste stimularea obŃinerii de 
performanŃe superioare în pregătirea elevilor, ca urmare a influenŃelor 
psihomotivaŃionale şi sociale ale rezultatelor învaŃarii, necesitand cu precadere 
constientizarea rezultatelor evaluării. 

b) FuncŃia selectivă presupune irarhizarea şi selectarea elevilor sub raport valoric 
şi al performanŃelor în cazul grupului studios şi se obŃine în urma testelor 
standardizate 

c) FuncŃia diagnostică-evidentiază valoarea, nivelul şi performanŃele pregătirii 
elevilor la un moment dat (puncte tari, puncte slabe) se obtine prin teste 
diagnostice. 

d) FuncŃia prognostică- pe baza analizei rezultatelor în comparaŃie cu obiectivle 
prevede probabilistic zonele, nivelul si distribuŃia performanŃelor în viitor şi se 
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obŃine prin teste de aptitudini, capacităŃii şi abilităti specifice corelate cu 
chestionare de opinie de atitudine. 

e) Functia de certificare-conduce la recunoasterea oficiala a unui statut dobandit 
de catre educabil , eventual în urma unui examen, prin acordarea de 
certificate, diplome etc 

f) FuncŃia cibernetica-conduce la ideea de optimizare a procesului de predare-
învaŃare prin aplicarea reglajelor şi autoreglajelor. 

g) FuncŃia de consiliere- conduce la orientarea şcolara a elevilor  
h) FuncŃia social-economică, în planul macro-socio-economic şi în plan 

individual referitor la performanŃele pregătirii fiecărui elev referinduse-la 
eficienta invăŃământului. 
Vizând raportul obiective operationale-evaluare se disting urmatoarele funcŃii: 

a) Constatativa (se adună şi stochează datele şi apoi se interpreaza)  
b) De diagnosticare (analiza datelor)  
Referitor la o sencventa de învatare se deosebesc funcŃiile: 

a) Verificarea sau identificarea achiziŃiilor şcoalre; 
b) perfecŃionare se regularizează caile de formare a indivizilor; 
c) sancŃionarea sau recunuaşterea socială a schimbarilor operate asupra  

elevilor. 
 La nivelul unei clase se inpun 3 funcŃii: 

a) Orientarea deciziilor de natura pedagogica în vederea asigurării unui progres 
armonios şi continuu în devoltarea elevului, prin stabilirea celor mai bune căi 
de încorporare a cunoştinŃelor şi deprindelor 

b) Informarea elevilor şi a parinŃilor asupra stadiului formării  şi a progreselor 
actuale sau posibile 

c) Stabilirea unei erarhii implicite sau explicite, prin atribuire în funcşie de 
rezultat, a unui loc, sau rang valoric. 

Ponderea unei-a sau alteia dintre funcŃii poate fi diferită de la un act evalativ la 
altul, dar conduc cu precădere la deducerea a doua operatii conplementare, 
măsurarea  si evaluarea ce au un efect deosebit de complex de  înplinire a 
obiectivelor evaluării. 
Examenele pot fi evaluări autentice, reale, extreme de utile. Se bazează pe 
programe de examene stabilite anterior. 
Produc o evaluare cu caracter normativ naŃional şi garantează protejarea 
oporutunităŃilor egale pentru toŃi candidaŃii, pe de o parte, precum şi asigurarea 
calităŃii (prin satisfacerea criteriilor de valididtate şi fidelitatea stabilite) pe de ala 
parte avand o miză ridicată. 
1. evaluare curentă 

Poate acoperii o gamă mai larga de abilităŃi şi competente şi o arie mai largă 
de conŃinuturi decât examenle, având în general şi o miză mai scăzută. 

2. Evaluarea realizată prin metode complementare 
 Motiveaza elevii şi profesorii în integrarea creatoare a cunoştiinŃelor, 
demonstrează  constructiv înŃelegerea şi capacitatea de a dovedii abilităŃi şi 
deprinderi achizitionale în diverse perioade şcolare. 
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Eminescu – legenda sufletului românesc 
 

                           Inv. Bejenaru Felicia,  Prof. Buşe Lavinia 
                                          Şcoala Generală Nr.1 Motru 
 
 De ziua lui Eminescu, mai mult decât oricând, românul îmbracă straie de 
sărbătoare culturală şi îşi revendică ascendenŃa spirituală nobilă.  
 Dincolo de datoria, simŃită de mulŃi ca obligaŃie, de a organiza cu acest prilej tot 
felul de manifestări festive, elevii clasei a VI-a A pregătiŃi de domnişoara profesoară 
Buşe Lavinia împreună cu elevii clasei a III-a E, îndrumaŃi de doamna învăŃătoare 
Bejenaru Felicia au considerat de datoria lor să recunoască şi să aprecieze realele valori, 
căci Eminescu dă ocazia amintirii verticalităŃii naŃionale. 
 Au simŃit nevoia de scăldare a sufletului în apa vie a poeziei, prezentând în sala de 
festivităŃi a Casei de Cultură a municipiului Motru, în data de 15 ianuarie 2009, următorul 
program: 
    -Vizionarea DVD-ului despre viata si opera poetului “Mihai Eminescu”; 
    -Prezentarea proiectelor (prezentari Power Point) cu tema “Eminescu” , realizate de 
elevii clasei a VI-a A ; 
    -Activitate cultural artistica (poezii si cantece) pregatita de domnisoara Buse Lavinia –
diriginta clasei a VI-a A si doamna profesoara de muzica Paulis Nicoleta  
    -Dramatizare “Luceafarul” - activitate pregatita de doamna Bejenaru Felicia cu elevii 
clasei a III-a E; 
    -Expozitie cu desenele elevilor clasei a VI-a A inspirate din opera poetului Mihai 
Eminescu; 

Să vorbim despre Mihai Eminescu, nu ne-ar ajunge câteva zile. O viaŃă atât de 
tumultoasă, de bogată în evenimente şi în scrieri de o aşa valoare literară nu se poate 
prezenta decât în mii de pagini. 

Vizionând DVD-ul despre viaŃa şi opera marelui poet, copiii şi-au amintit că pe data 
de 15 ianuarie 1850, la Botoşani, în casa căminarului Gheorghe Eminovici şi a Ralucăi, 
se năştea cel de al şaptelea dintre cei zece copii ai familiei, Mihai. Acolo şi-a petrecut cei 
mai frumoşi ani ai copilăriei, străbătând zglobiu şi visător poienile şi pădurea din 
apropierea satului, ascultând şoaptele izvoarelor şi freamătul codrului, după cum 
mărturiseşte în poeziile sale.  

Elevii clasei a VI-a A au prezentat proiecte care au făcut dovada înŃelegerii ca în 
scurta sa viaŃă, Eminescu a dus arta poeziei la înălŃimi neîntrecute până astăzi, 
îmbogăŃind ritmul, rima şi expresia artistică; dând cuvintelor simple valoare nouă şi 
armonii surprinzătoare, sentimentelor adâncime unică, viziunilor orizont nemărginit. 

Într-o atmosferă plină de emoŃie, prilejuită de inspirate desene realizate de copii, s-a 
desfăşurat un spectacol  ce a pus în valoare talentul elevilor de clasa a III-a. Ei au pus în 
scenă poemul ,,Luceafărul’’ ce a impresionat profund publicul spectator. 

Copiii au avut contribuŃii artistice, impresionând prin măiestria interpretativă şi 
bucuria exprimării. In sufletele lor poeziile lui Mihai Eminescu au o puternică rezonanŃă, 
cultivând capacitatea de a înŃelege, de a preŃui şi chiar de a crea frumosul, cu ajutorul 
cuvântului. 
      După părerea marelui poet ,,prin jocuri copiii învaŃă a iubi orânduiala, apoi li se face 
deosebirea între fiinŃe şi lucruri: copiii sunt puşi a numi fiinŃe şi a expune ce fac ele, cum 
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sunt... . Niciun om nu se intăreşte citind un tratat de gimnastică, ci făcând exercitii, niciun 
om nu se învaŃă a judeca citind judecăŃi scrise gata de alŃii, ci judecând singur şi dându-şi 
singur seama de natura lucrurilor." 
       Organizând acest program am facilitat copiilor conferirea identităŃii şi apartenenŃei la 
neam -comoara trăsăturilor caracteristice unui popor: cântece, recitări, dansuri, 
costumaŃii, umor... -valorile lor spirituale. 
 
 

MATURITATE DEONTOLOGIC Ă 
 

Pr. Prof. Ionel Cioabă 
 

 Un articol care exprimă motivul înclinaŃiei publicistice. Autorul arată şi ceea ce-şi 
propune, recunoscând riscurile obŃinerii acestei maturităŃi deontologice, subliniind 
totodată imposibilitatea afirmării individuale a acesteia... 

 
 Scriam într-un articol în care mă întrebam de ce scriu şi am răspuns printre altele 
evaziv şi neconcludent că „poate din lipsǎ de altǎ ocupaŃie, din pasiune sau prin natura 
profesiei,... oricum cert este cǎ nu scriu ca epigon, nici ca geniu ci doar pentru cǎ uneori 
mai am momente de luciditate sau maturitate deontologicǎ.” Acum vin să dezmint finalul 
acestei afirmaŃii legându-mă evident de maturitatea deontologică. În doar câteva 
săptămâni de la publicarea acelui articol, mi-am constatat lipsa de obiectivitate şi 
modestie, antrenată de o infatuată gândire, specifică celor debutanŃi în materie de 
publicaŃii. Am avut ocazia să cunosc personalităŃi remarcate ale judeŃului nostru 
precum Gheorghe Gorun, director al Colegiului Spiru Haret din Târgu-Jiu, distinsul 
cărturar Zenovie Cârlugea, scriitorul (Col) Dumitru Dănău, Conf. Univ. Dr. Ion Popescu 
Brădiceni, membru titular al Academiei din Oradea şi alŃii mai puŃin consacraŃi. 
 Toate aceste experienŃe m-au făcut să regret ideea de maturitate deontologică 
fiind percepută aşa cum o sesizează un simplu cititor şi să reconfirm că este vorba de o 
maturitate specifică vârstei. Cât  despre deontologie, abia acum înŃeleg că nu mi-am găsit 
încă etica profesională despre care vorbeam şi că acum şi în viitor orbecăim în neanturi şi 
abisuri ştiinŃifice. 
 Aş mai adăuga şi alte două motive argumentative pentru cei care se dedică 
scrisului, făcând binenŃeles abstracŃie de cazul meu, şi anume: necesitatea unui nou stil, 
unor noi descoperiri, şi întâmplarea, cauzată de anumite împrejurări ale vieŃii. 
Materialismul modern a păstrat, de asemenea, convingerea că în natură totul există şi se 
desfăşoară în mod necesar şi că noi calificăm drept întâmplătoare acele fenomene 
(necesare) ale căror cauze nu ne sunt încă cunoscute. Spinoza considera, de exemplu, că 
un fenomen este calificat ca întâmplător din cauza imperfecŃiunii cunoştinŃelor noastre şi 
că aprofundarea acestora duce la suprimarea întâmplării 5.Iar d’Holbach afirma că “noi îi 
atribuim hazardului toate efectele a căror legătură cu cauzele lor nu o vedem. Aşadar, 
folosim cuvântul hazard pentru a ascunde neştiinŃa noastră cu privire la cauzele naturale 
care produc efectele…; nu există nici hazard, nici ceva neprevăzut în această natură, 

                                                 
5 Benedict Spinoza, Etica, Editura ştiinŃifică, Bucureşti,1957, p. 73-74 
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unde nu există efect fără cauză suficientă şi unde toate cauzele acŃionează pe baza unor 
legi fixe…”6 
 Până la urmă nu contează prea mult motivele pentru care scrie cineva, atâta timp 
cât persoana în cauză are ce să scrie, indiferent de modul cum o face. Despre asta ar 
trebui să vorbescă cititorii iubitori de cultură şi ştiinŃă, nu cei consacraŃi în aceste 
domenii. Dealtfel valoarea unui scriitor nu-i consfinŃită de înclinaŃiile regimului politic 
care ovaŃionează  mai mult sau mai puŃin pe unii sau alŃii, aleşi după diverse criterii 
prestabilite, excluzând binenŃeles pe cei ce sunt meniŃi să serveacă interesele sistemului 
politic. Scriitorul este scriitor prin excelenŃă, marea problemă este însă intoleranŃa cu care 
„cei mici” dar mari prin notorietate, nu lasă loc potenŃialilor genii. Un lucru trebuie să nu 
uite acei scriitori şi anume că mai devreme sau mai târziu „istoria îi va răzbuna”.  
 De ce scrii ? Contează mai puŃin. Cum scrii ? Asta e o mare filosofie. Şi dacă Ńi-ai 
găsit stilul eşti pe drumul cel bun dar despre maturitatea scrierii nu poate scrie nimeni. 
 

 
EMINESCU INTERZIS 

 
- GÂNDIREA POLITIC Ă – 

_____________________________________________________________ 
 

RADU MIHAI CRI ŞAN 
_____________________________________________________________ 
                     Interviu cu domnul Crişan (continuare din numărul trecut) 
                                                

Stima Ńi ascult ători,  
IV. 
 După cum cunoaşteŃi, în România, discriminarea etnică este interzisă prin 
lege. Atunci, dumneavoastră, ca cetăŃean român, cu ce drept vă permiteŃi să vă 
situaŃi mai presus de lege, şi să definiŃi naŃiunea pe baza criteriului etnic, adică 
rasial? 
 Şi doi: ce vă face să fiŃi atât de sigur că Eminescu ar fi «marele luminător de 
conştiin Ńă hotărât de Dumnezeu pentru români»? 
Stimată doamnă, onoraŃi radioascultători,  
 Într-adevăr în România discriminarea etnică este interzisă prin lege. 
Dar, tot în România, ca de altfel peste tot în lume, realitatea eredităŃii este 
confirmată de ştiinŃa geneticii. Şi-atunci, când, pe de o parte, însăşi sociologia din 
mileniul INTERNET-ului atestă faptul că „apartenenŃa etnică configurează identitatea 
persoanei”; ba mai mult chiar, că „orientează procesul cunoaşterii psihologice prin 
implicarea noŃiunilor de etnotip şi 
conduită etnică” , iar pe de alta, în esenŃă, rasa din biologie este sinonimul etniei din 
sociologie şi al naŃiunii din politică, acuzaŃia ce-mi aduceŃi începe să se clatine serios. Şi 
ca să vă convingeŃi că este complet lipsită de fundament, vă rog, servindu-vă de 
discernământul pe care v-am mărturisit că vi-l admir, să-mi spuneŃi în ce măsură a 
recunoaşte pur şi simplu existenŃa ca atare a unei realităŃi obiective (etnia română), este 

                                                 
6 P. H. d’Holbach, Sistemul naturii, Editura ştiinŃifică, Bucureşti 1957, p. 96; 98-99  
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totuna cu a solicita să fie discriminată pozitiv, adică favorizată, în raport cu alte realităŃi, 
la 
fel de obiective ca şi ea (etniile conlocuitoare). Iar pentru că m-aŃi provocat prevalându-
vă de legile Ńării, care, cum just spuneŃi, sunt obligatorii pentru toŃi cetăŃenii ei, vă rog să 
cumpăniŃi un pic declaraŃiile făcute în presa centrală chiar la începutul acestei veri, de 
către un reprezentant al unei etnii 
conlocuitoare, potrivit căruia, membrii ei se consideră îndreptăŃiŃi la discriminare pozitivă 
faŃă de elementul românesc, invocând o “privare de multe drepturi şi o robie, suferite 
amundouă din partea majoritarilor români”, dar fără să explice, totodată, de ce bunăoară, 
dacă erau într-adevăr atât de odios trataŃi aici, nici vitregiŃii nu făceau vreun demers să 
părăsească Ńara, nici conaŃionalii lor de peste hotare nu conteneau să imigreze în ea. 
Şi, dacă tot veni vorba de reparaŃii şi de favoruri, de ce, de pildă, ar fi oare 
etnicii români, sau chiar şi alŃi cetăŃeni ai Ńării, neîndreptăŃiŃi să ceară statului român 
privilegiul de a fi discriminaŃi pozitiv, drept compensaŃie pentru valul de dispreŃ pe care-l 
revarsă străinătatea asupra lor, urmare atitudinii nedemne manifestate curent peste graniŃe 
de mulŃi dintre membrii etniei revoltate? Etnie ce, culmea, în pofida notorietăŃii 
prejudiciului pe care atitudinea în cauză îl provoacă României, beneficiază, după cum 
chiar ea recunoaşte public, atât legal cât şi efectiv, de privilegiul respectivei 
discriminări… Hm… O fi legalul întotdeauna şi legitim? 
Şi, de ce dacă revoltaŃii sunt atât de mult pătrunşi de spiritul dreptăŃii, continuă dezinvolt 
să măsoare cu măsură dublă, prezentându-se în străinătate ca cetăŃeni, dar solicitând în 
Ńară tratament de etnici? 
Iar ceea ce iarăşi găsesc a fi de o gravitate extremă este sinonimia pe care 
legislaŃia Ńării o face între cetăŃenie şi naŃionalitate, concepte care, de fapt, exprimă 
realităŃi diferite: 
- cetăŃenia: starea juridică a unui om de a fi supus al unui stat naŃional; 
- naŃionalitatea: apartenenŃa prin naştere a unei persoane fizice la o anumită etnie. 
Acesta este încă un motiv pentru care am rostit apăsat cuvântul «cetăŃeni». 
Căci, atâta vreme cât, de pildă, pe fiecare paşaport, indiferent de etnia titularului său, va 
sta scris NAłIONALITATEA: CETĂłEAN ROMÂN, orice infracŃiune de drept comun 
comisă peste graniŃă de către persoane care fac parte din orice altceva numai din naŃia 
română nu, va fi pusă de străinătate în seama neamului românesc, care nu a săvârşit-o… 
Mai mult, va fi exploatată duşmănos împotriva lui chiar înlăuntrul Ńării, prin acŃiunea 
dizolvantă a atâtor şi-atâtor organe de presă care, în relatarea evenimentelor, ignoră cu 
desăvârşire esenŃiala diferenŃă de care-am vorbit. 
 
 Referitor la cea de a doua dumneavoastră întrebare: 
Dacă expresia folosită de mine «marele luminător de conştiinŃă hotărât de 
Dumnezeu pentru naŃiunea română», consideraŃi că este inadecvată pentru Eminescu, vă 
rog să-mi sugeraŃi dumneavoastră cum s-ar cuveni să calific un om care, în doar două 
vorbe spus: 
- este părintele ideologiei naŃionale moderne în evoluŃia noastră; 
- care dintre toate geniile neamului românesc rămâne şi azi singurul care a investigat 
toate domeniile de activitate fundamentale naŃiunii şi a avansat soluŃii pentru propăşirea 
lor; 
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- şi care şi-a întemeiat întregul sistem de gândire (străbătut de la un capăt la altul, ca de 
un fir roşu, de primatul adevărului şi al iubirii de neam) pe valorificarea organică a 
raporturilor dintre naŃional şi universal, conŃinutul său potenŃând experienŃa şi tradiŃia 
românească, prin ceea ce le este compatibil şi le-ar putea fi folositor, din marele izvor de 
înŃelepciune: omenirea. 
V. 
SpuneŃi-mi vă rog, dumneavoastră susŃineŃi că nu sunteŃi rasist. 
Dar despre Eminescu ce părere aveŃi în această privin Ńă? “Gurile rele” 
vorbesc mereu de xenofobia şi de antisemitismul lui… 
Doamna Airinei, 
 
Mai întâi, ca să fim siguri că vorbim aceeaşi limbă, simt nevoia unor precizări 
terminologice. 
Atât termenul «xenofobie», cât şi cel de «antisemitism» sunt actualmente 
folosiŃi impropriu. ÎnŃelesul lor autentic este: 
1. xenofobia: frică faŃă de străini - înŃeleşi ca persoane 
(inclusiv colective: neamuri) -, iar nicidecum de ură 
împotriva lor. Obârşie: xeno – străin şi phobos – frică; 
2. antisemitismul: aversiune faŃă de semiŃi – înŃeleşi tot ca persoane. Cuvântul «semiŃi» 
desemnează toate cele mai bine de 20 de neamuri descendente ale patriarhului biblic 
Sem, care neamuri includ, ironia 
sorŃii, şi pe arabi, dar şi pe evrei. 
 Spun «ironia sorŃii» având în vedere adversitatea istorică reciprocă dintre evrei şi 
arabi, notorie de veacuri pe plan mondial. 
Şi-atunci, mă cutremură următorul gând: să fie oare evreii cei mai crunŃi 
antisemiŃi?! 
De aceea, pentru a putea să mă fac înŃeles în societate, folosesc cei doi 
termeni în înŃelesul lor consacrat, deşi este denaturat, dar, totodată, îmi iau îngăduinŃa să 
sugerez ca forme, chiar dacă nu desăvârşite, oricum mai proprii: 
- pentru adversitatea contra străinilor ca persoane: «antixenie»; 
- iar pentru cea împotriva evreilor ca persoane: «antiiudaism». 
Mai mult decât atât, nu văd deloc necesitatea utilizării unui termen distinct 
pentru aversiunea îndreptată contra evreilor, atâta vreme cât ei se află în raport de 
parteîntreg cu categoria străinilor, pentru resentimentele împotriva căreia există deja 
statuat un cuvânt. 
Totodată, accentuez în mod deosebit, asupra distincŃiei esenŃiale existente între a urâ 
persoana în sine, ca fiinŃă, şi a răspunde îndreptăŃit, chiar cu indignare, acelor atitudini 
ale ei care îŃi cauzează prejudicii. Mărturie că agresorii de rea credinŃă cunosc perfect 
respectiva distincŃie stă înverşunarea cu care aruncă asupra victimelor lor eticheta de 
reacŃionari. Acest termen este şi el utilizat astăzi cu sens falsificat, lumea ajungând să-i 
considere, din oficiu, pe cei cărora le este aplicat, ca pe nişte ticăloşi. Autenticul său 
înŃeles este însă cu totul altul: reacŃiunea certifică o stare perfect normală, întemeiată pe 
înseşi legile fizicii. AmintiŃi-vă elementarul principiu al acŃiunii şi reacŃiunii. SesizaŃi de 
îndată că reacŃiune înseamnă reacŃie, adică răspuns al unei entităŃi la influenŃa exercitată 
asupra sa de către o altă entitate. Dealtfel, biologii, şi nu numai ei, pot certifica oricând că 
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reactivitatea este una dintre caracteristicile fundamentale ale oricărui organism viu şi 
sănătos. Diminuarea ei este semn de boală, iar dispariŃia ei atestă moartea… Fireşte însă, 
orice agresor preferă ca atacul să-i fie uşurat de inerŃia victimei… 
 În ceea ce-l priveşte pe Eminescu, consider, aşa cum am consemnat în lucrarea 
mamă a celei despre care discutăm acum (intitulată: Spre Eminescu. Răspuns românesc la 
ameninŃările prezentului şi la provocările viitorului), că ambele acuzaŃii ce i se aduc 
(adică atât cea de xenofobie, cât şi cea de antisemitism) sunt lipsite de legitimitate şi că 
provin, atunci când cei care le formulează sunt de bună credinŃă, dintr-o părere lacunară 
şi/sau deformată asupra scrierilor eminesciene. 
 Aşa cum cercetători de variate specialităŃi relevă cu prisosinŃă în analizele lor, 
numele lui Mihai Eminescu a fost foarte mult legat de teoria păturii parazitare instalate la 
cârma Ńării, interpretată injust ca atitudine xenofobă. 
De fapt, folosind un stil polemic, violent şi plastic (căruia, fiind, mai întâi de 
toate, creator liric, i-a accentuat, în mod firesc, nota emoŃională până la patetism), poetul 
nu ieşea din poziŃiile sale economice. 
Adversitatea sa declarată şi totală faŃă de aceşti spoliatori, în majoritate străini, n-a avut 
niciodată un suport etnic, ci economic şi social. 
 Nu prejudecăŃi xenofobe şi nici vreun naŃionalism retrograd l-au făcut să-i acuze 
de parazitism şi cosmopolitism, ci considerente de ordin economic, social şi 
naŃionalpatriotic; el ridicându-se, ori de câte ori i s-a ivit ocazia, împotriva 
comportamentului paraziŃilor şi speculanŃilor de orice etnie. În materie de elemente 
străine, în raŃionamentele sale accentul cădea pe contribuŃia pe care acestea o aduceau sau 
nu la progresul Ńării, iar nicidecum pe apartenenŃa lor la o etnie sau alta. 
 Aşadar, munca împreună cu valorile ei economice şi morale constituie criteriul 
suprem prin prisma căruia şi-a elaborat el judecăŃile. 
Pornind de la necesitatea muncii, Mihai Eminescu ajunge chiar să formuleze o teorie 
socială a compensaŃiei, stabilind drept obligaŃie imperiosă, pentru toŃi membrii societăŃii 
(atât indivizi cât şi clase sociale), desfăşurarea, în schimbul posibilităŃilor de trai pe care 
li le asigură societatea, a unei activităŃi utile ei. 
 De aceea, verbul lui de foc îi critica pe toŃi cei care nu depuneau o muncă 
socialmente-naŃională productivă, care trăiau din speculă (în special cu băuturi spirtoase), 
care urmăreau să obŃină strălucire şi averi făcând alpinism social pe umerii claselor 
pozitive. Şi tot de-aceea, caracterul etic-justiŃiar al raporturilor sociale este constanta 
inexorabilă a întregii gândiri eminesciene. 

continuare în numărul următor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

TOTUL PENTRU HRISTOS! 
TESTAMENTUL POLITICAL LUI NICOLAE IORGA  

_____________________________________________________________ 
 

RADU MIHAI CRI ŞAN 
_____________________________________________________________ 

 
                          (continuare din numărul trecut) 

 
 
 
 
 

 „Una din chestiunile care, din motive politice, au fost cel mai mult exploatate 
împotriva românilor, pentru a le tăgădui existenŃa, în evul mediu timpuriu, - ei apărând, 
chipurile, printr-un fel de generaŃie spontanee, mai târziu, de-a dreptul pe teritoriul pe 
care-l ocupă şi-l stăpânesc acum pe malul stâng al Dunării –, este cea a părăsirii Daciei 
traiane de către Aurelian, care ar fi pus să fie transportaŃi în noua sa Dacie de pe malul 
drept înşişi provincialii, lăsând în seama barbarilor, goŃilor, teritoriul evacuat, ca şi cum 
ar fi fost vreodată pe acest teritoriu o GoŃie asemenea Franciei francilor, ori Lombardiei 
longobarzilor. Încă de multă vreme, chiar fără a Ńine seama de reprezentanŃii şcolii 
ardelene din secolul XVIII6, au fost înfăŃişate argumente împotriva unei aserŃiuni care se  
 

6 
„ şcoală «latinistă» a românilor din Transilvania, care admitea 

numai supravieŃuirea femeilor unui masacru în masă, femei menite 
să fie măritate cu legionarii romani în retragere”., Nicolae Iorga, 

Colonizarea Daciei şi sinteza de la Dunărea de Jos, în [L.R.I.U.], pag. 31 
 

bizuie, în afara unui rezumat târziu al lui Eutropiu7, care prin el însuşi valorează aşa de 
puŃin8, pe un singur text, cel al istoriografului lui Aurelian, Flavius Vopiscus” 
 

7 
„Un retor, probabil lipsit de pregătire politică şi militară, căci nu 

există nici o dovadă că ar fi fost aceeaşi persoană cu cutare 
guvernator de provincie. El scrie în secolul al IV-lea, în a doua 

jumătate, şi adresează Breviarum-ul său, într-o vreme în care, cum 
se vede, se obişnuia cu predilecŃie evocarea amintirilor, 

Mansuetudinii Sale Împăratului Valens, «dominus Valens, gothicus 
maximus, perpetuus Augustus», care l-a invitat să facă această 

muncă, de simplă compilaŃie, după VieŃile ÎmpăraŃilor. 
 

El nu are altă sursă”., Nicolae Iorga, Problema părăsirii Daciei de către Împăratul 
Aurelian, Comunicare Ńinută la Academie des Inscriptions din Paris, publicată în limba 

franceză 
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în Revue Historique du Sud-Est Européen, Bucureşti, I, 1924, 1-3, p.37-58, în Nicolae 
Iorga, 

Studii asupra Evului Mediu românesc, EdiŃie îngrijită de Şerban Papacostea, Editura 
ŞtiinŃifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti, 1987, pag. 18, [S.E.M.R.] 
„Relatarea sa ajunge, încă de la capitolul consacrat lui Traian, la 

pretinsa abandonare a Daciei”., ibidem 
8 

„Într-adevăr, autorul afirmă că cuceritorul a supus această 
provincie prin victoria sa asupra lui Decebal, dând astfel Romei un 

teritoriu de «zece ori o sută de mii de paşi», «pe care îl deŃin 
(habent) acum taifalii, victofalii şi tervingii». 

Aşadar nu e vorba de un stat care a înlocuit un altul. Nu e 
acea «Gothia» pe care, potrivit unei mărturii a lui Orosiu, Ataulf sar 

fi gândit, doar el, să o fondeze, dar pe care a sfârşit prin a o 
considera imposibilă. Nu sunt decât «agri», «câmpuri cultivate», 
aceste teritorii de cultură pe care le cereau de obicei barbarii, în 

mâinile unor popoare de sânge gotic: «taifalii», «victofalii», 
«tervingii». 

A spune că ei controlează acest teritoriu nu înseamnă că 
reprezintă o ordine politică care ar fi opusă celei a imperiului. Nu 
există decât federaŃi instalaŃi pe malul stâng al Dunării”., ibidem 

„ Şi referitor la Aurelian, Eutropiu începe prin a enumera 
victorii. El spune explicit că vechile frontiere au fost restabilite. 
Abia când găseşte în izvorul său, care e povestirea lui Vopiscus, 

fraza «Văzând Illyricul devastat, iar Moesia pierdută, şi 
nemaiputând spera să mai poată păstra Dacia transdunăreană, 

 
  „În ciuda pretenŃiei de a fi cercetat arhive, de a fi cules informaŃii în familia lui 
Aurelian chiar, cu toate scrisorile pe care le intercalează şi care au fost dovedite ca 
neautentice, Flavius Vopiscus nu este decât un compilator din epoca lui Constantin. 
Acesta din urmă, vrând să apară ca un nou Augustus, socotise că prestigiul Imperiului 
suferă din pricina obscurităŃii în care era cufundată viaŃa Cezarilor din secolul III şi 
porunci aşadar să li se redacteze biografiile, oricare ar fi fost starea surselor şi calitatea 
însăşi a istoricilor. 
Aceştia trebuiau să pună în relief importanŃa noii domnii care-şi propusese, între altele, 
de a recâştiga, de la goŃi şi sarmaŃi, vechea frontieră a Dunării şi, cu cât părăsirea 
decretată de Aurelian ar fi apărut mai completă, cu atât mai mare trebuia să reiasă figura 
împăratului revanşei, care ar fi înfipt din nou vulturii pe Ńărmul barbar al Dunării. Dar 
pasajul însuşi care povesteşte evacuarea totală nu se află la locul său, acolo unde este 
vorba de acŃiunile militare ale lui Aurelian, ci este amestecat cu alte evenimente şi 
situaŃii. Trebuie dar să admitem că e vorba numai de o notă marginală oarecare pe care un 
copist de mai târziu a introdus-o în text. Fără doar şi 
 

provincia întemeiată de Traian, el a părăsit-o şi a retras armata şi 
pe provinciali; PopulaŃiile pe care le-a scos dintr-însa le-a aşezat în 
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Moesia şi a numit-o Dacia sa, provincia care acum separă cele 
două Moesii», intră în contradicŃie cu ceea ce afirmase anterior, 
asigurând că pentru a repopula Illyricum şi Moesia, împăratul 

victorios a fost silit să retragă de pe malul stâng, «din oraşe şi de 
pe ogoare», pe toŃi «romanii»”., ibidem, pag. 19, 16 

9 
    Nicolae Iorga, Le problème de l’abandon de la Dacie par l’empereur Aurelian în 
Revue Historique du Sud-Est Européen, Bucureşti, I, 1924, 1-3, p.37-58, în Nicolae 
Iorga, Studii asupra Evului Mediu românesc, Textul se regăseşte în culegerea [L.R.I.U.], 
pag. 45 
 poate, numai ea nu e de ajuns pentru a admite acest fapt cu totul aparte, precum că 
Imperiul ar fi transportat dincolo de un mare râu o întreagă populaŃie. Există cauze 
economice, care, dealtfel, au fost adeseori invocate pentru că ele se impun oricui are 
simŃul realităŃilor omeneşti, ale unei vieŃi permanente a societăŃilor, pentru a nu admite 
posibilitatea acestei mutări în masă. O populaŃie nu părăseşte niciodată, chiar şi în faŃa 
celor mai mari restrişti istorice, chiar şi în faŃa celei mai înverşunate împotriviri a forŃelor 
înseşi ale firii, pământul în care şi-a înfipt adânci rădăcini: să ne gândim la Neapolul 
trăind sub un vulcan, la Messina refăcută pe ruinele lăsate de cutremur, la Lisabona 
reînviată, la insulele japoneze. Ea revine la amintirile sale, la urmele sale, la lucrarea sa, 
care a sfârşit prin a o domina. Dacă aceasta se petrece în mod obişnuit cu locuitorii 
oraşelor, lucrul este cu atât mai adevărat în cazul Ńăranului, legat de brazda sa, de terenul 
pe care la creat prin truda lui, şi la toŃi aceia care, în centrele urbane mărunte ale Daciei, 
trăiau de pe urma Ńăranului şi nu puteau trăi altfel. Cei care, printre români, mai păstrează 
încă obiceiul de a vorbi de o retragere în munŃi în faŃa barbarilor năvălitori, prefăcând cu 
atâta uşurinŃă în păstori pe scoborâtorii mai multor generaŃii de agricultori, nu-şi dau 
seama de faptul că schimbarea ocupaŃiilor tradiŃionale în faŃa unui şoc oarecare al istoriei 
este o imposibilitate, iar a face dintr-un plugar un cioban nu e mai uşor decât a preface un 
meseriaş într-un marinar. 
 Trecerea dincolo de Dunăre nu poate fi de asemenea admisă pentru un alt motiv, 
care se impune la fel de firesc oricărui spirit liber care vrea să cerceteze problema. Dacă e 
vorba de păstori – şi într-aceste regiuni erau(;) din epoca preistorică –, ei nu puteau să15 
şi afle pe un alt teritoriu obiceiurile lor de neocolit, drumul lor, cele două sălaşuri ale lor, 
de vară şi de iarnă. Dacă e vorba de agricultori, unde li s-ar fi dat lor în Moesia câmpurile 
de care aveau nevoie, câmpuri ocupate de o populaŃie mai demult romanizată, căci nu se 
putea proceda, pentru a-i reaşeza, la o împărŃire a pământurilor, aşa cum au impus-o 
dealtfel aiurea căpeteniile barbare, ajunse stăpânii Ńării. Aceasta presupunând, ceea ce 
este absurd, că Imperiul ar fi avut în secolul al III-lea mijloacele de care dispune în epoca 
noastră un stat modern pentru a da de veste la mii de oameni că trebuie să-şi părăsească 
aşezările, pentru a se instala la o dată anume, urmând o rută indicată cu precizie, în altă 
parte, unde aveau să-şi afle locuinŃe gata pregătite. S-a văzut în zilele noastre câte 
sacrificii impune o evacuare, întotdeauna foarte incompletă. Şi încă admiŃând că aceşti 
provinciali, în cea mai mare parte a lor daci romanizaŃi, ar fi fost atât de necesari acestui 
Imperiu, încât el ar fi luat cele mai amănunŃite precauŃii să nu rămână urmă de ei măcar în 
provincia pe care socotea că n-o mai poate apăra... A ne gândi la scrupule de onoare şi de 
prestigiu numai din cauza acelui nume, de «Dacia lui Aurelian», dat vechii Moesii, 
înseamnă a nu înŃelege tot ce era aspră realitate, lipsită de orice sentimentalism, în 
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gândirea romană dintotdeauna: prefăcătoria ipocrită a celui care a dat înapoi, cu laşitate, 
în faŃa presiunii barbarilor, nu reuşeşte să se impună judecăŃii noastre. Din punct de 
vedere militar, obiecŃiile care se prezintă sunt la fel de puternice. În privinŃa romanilor, de 
obicei, ne înşelăm în chip straniu asupra concepŃiilor lor asupra frontierei. Tourneur-
Aumont – şi nu e singurul care o spune – a arătat că nu e vorba de o simplă linie, ca în 
epoca noastră, ci de un întreg ansamblu, în care trebuiau să intre fortificaŃii de cel mai 
divers caracter, pământuri nelocuite, păduri, mlaştini, acele păduri şi mlaştini care 
mărginesc şi astăzi malul stâng al Dunării. Această operă de apărare nu era, cu siguranŃă, 
aceeaşi, de la un capăt la altul, din Banat până-n fundul câmpiei muntene, acolo unde ea 
atinge SciŃia Mică, ce prezenta alte posibilităŃi. Rezultă de aici că această frontieră, care 
nu era decât un front, un front mereu în mişcare, a oscilat după împrejurări, cedând azi 
într-un punct, pentru a reveni la primii zori de nădejde. Retragerea legiunilor trebuie să fi 
fost hotărâtă de mai multe ori, la date deosebite. A crede într-un ordin general înseamnă a 
te încăpăŃâna să rămâi într-o gravă greşeală. 
 Dealtfel, dacă s-a ajuns la concluzii, ele înseşi nesigure, prin întreruperea 
monedei, nu s-a reuşit pe de altă parte să se dea o cronologie sigură părăsirii Daciei. 
Imperiul n-a putut să cedeze în chip formal Dacia lui Traian unor barbari a căror stabilire 
ar fi considerat-o ca fiind în afara graniŃelor sale de drept şi prezentând din punct de 
vedere militar o primejdie permanentă. NoŃiunea însăşi a statului, aşa cum au avut-o 
romanii, s-ar fi împotrivit la aceasta în felul cel mai absolut. A rectifica frontiera dinspre 
regele Persiei (de fapt un împărat, ba încă cel mai vechi), era cu totul altceva decât 
această cesiune în favoarea unor barbari, oricare ar fi fost aceştia şi cărora niciodată nu s-
a gândit nimeni să le acorde paritatea, ca un stat altui stat. Aceşti goŃi cunoscuŃi de multă 
vreme şi cu care, totuşi, din timp în timp, se avuseseră relaŃii paşnice, puteau fi folosiŃi 
pentru apărarea însăşi a hotarului în sensul pe care l-am indicat. ÎmpăraŃii foloseau de 
zeci de ani pentru flancurile legiunilor contingente de  cavalerie barbară, aşa cum au 
aşezat în Gallia numeroşi coloni germani, pe care proprietarii din Ńinuturile învecinate cu 
frontiera îi căutau pentru vigoarea lor fizică. Sistemul de federaŃii, cărora li se plătea 
serviciul, – pe care numai concepŃia modernă a prestigiului a putut să-l facă a fi socotit ca 
un tribut, iar tributul ca o umilinŃă –, era mai comod decât costisitoarea întreŃinere a 
legiunilor; aceştia erau lăsaŃi să trăiască, pe lângă subsidiile şi darurile asupra cărora se 
ajunsese la o înŃelegere, pe seama locuitorului, căruia în schimb nu i se mai cerea 
contribuŃia datorată statului, ceea ce, în fond, era acelaşi lucru10”11. 

10 
„Dacă această imagine ni se pare prea deosebită de cele 

acceptate în mod obişnuit, n-avem decât să ne gândim la ceea ce 
s-a petrecut într-această epocă bizantină, de imuabilă tradiŃie 

romană, în cursul căreia cutare neam barbar primea un teritoriu, 
pe această Dunăre de Jos chiar, ca să împiedice înaintarea altor 
năvălitori înspre hotare, năvălitori cu care nu se ajunsese la o 

înŃelegere încă, făcându-i să intre şi ei, într-un fel sau altul, întracest 
sistem imperial, a cărui elasticitate numai a făcut ca statul 

roman să supravieŃuiască atâtor primejdii deosebite”., ibidem, pag. 47 
11 

ibidem, pag. 45-47 
continuare în numărul următor 
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Din cele 322 de vorbe memorabile ale lui PETRE łUTEA 
(Îndemn la redescoperirea lecturii) 

 

Prof. Oana łurela 
 
                     Ce poŃi să spui când auzi numele lui PETRE łUTEA? Te gândeşti 
instantaneu: Mare om! Sau filozof înnascut sau Om cu credinŃă. Petre łuŃea spunea 
despre el insuşi: ”Şi eu sunt un om greoi de munte, ca Eminescu, fără să am îndrăzneala 
să mă compar cu el - un pisc. Dar şi eu sunt un om greoi de munte, şi de aceea, nimic nu 
se desface cu suflu de destin dacă mă uit în trecutul meu,cu suflu de destin în mod 
necesar, ci totul este întâmplător. De aceea am fost condamnat să caut adevărul.” 
                     Gabriel Liiceanu spunea în „O posteritate în cincizeci de pagini”: ”Un 
prieten mi-a vorbit de Petre łuŃea: Merita să-l cunoşti, mi-a spus şi ca argument mi-a 
citat câteva mots-uri łuŃea culese din ultima lor întrevedere. Îmi amintesc cum, prietenul 
fiind gurmand, am asociat imboldul lui cu felul în care poti trezi apetitul cuiva 
descriindu-i o excelentă reŃetă culinară. Era în îndemnul acela  un fel de: Du-te şi gustă şi 
tu din Petre łuŃea; ai să vezi ce mult o să-Ńi placă… ”Şi într-adevăr, cei ce au gustat de-a 
lungul timpului din volumele lui Petre łuŃea au avut de învăŃat şi au devenit –zic eu – 
mai înŃelepŃi cu fiecare carte, cu fiecare rând aşezat parcă pentru a te face să citeşti mai 
departe cu sete, cu o sete oarbă, cu dorinŃa aceea de a te abandona complet printre 
rândurile unor volume cu titluri sugestive precum: ”Între Dumnezeu şi neamul meu”, 
”BătrâneŃea şi alte texte filosofice”, ”Ieftinirea vieŃii. Medalioane de antropologie 
economică” sau” Philosophia perennis”. 
                     În ceea ce priveste viziunea lui Petre łuŃea asupra batrâneŃii, acesta nu a fost 
niciodată bătrân în deplinătatea cuvântului, chiar dacă a trăit 89 de ani, acesta spunând 
despre batrâneŃe: ”Nu pot evita neplăcerile bătrâneŃii şi nu mă pot supăra pe Dumnezeu 
că m-a Ńinut până aproape la 90 de ani. Însă bătrânii au o supapă foarte înŃeleaptă: au 
dreptul la neruşinare. O neruşinare nelimitată. Când mă gândesc la suferinŃele batrâneŃii, 
îmi dau seama că în natura asta oarbă cel mai mare geniu este geniul morŃii. Faptul că 
murim, de cele mai multe ori la timp, este un semn al dragostei lui Dumnezeu pentru 
noi”. Şi totuşi în acest paragraf Petre łuŃea vorbeşte despre o batrâneŃe grea, care apasă 
ca o povară spre sfârşitul vieŃii, iar afecŃiunea lui Dumnezeu se observă în însuşi faptul că 
ne oferă moartea ca pe o dovadă a dragostei Lui pentru noi atunci când ne vine timpul. 
                    Mi-a plăcut de asemenea felul în care a descris comunismul (nu că aş fi 
apucat eu foarte mult din acea perioadă „de glorie”, dar s-a vorbit atât de mult şi încă se 
vorbeşte, încat face parte din viaŃa noastră de zi cu zi, face parte din noi, din fiinŃa 
noastră): „Comunismul e cea mai mare aflare -în – treabă din istoria omenirii. Comuniştii 
au vrut să ne facă fericiŃi cu forŃa: bă ,să fi Ńi fericiŃi, că vă ia mama dracului! Adică să 
mănânci bine, să bei bine, să dormi bine şi la loc comanda! Ca să constaŃi că e incapabil 
comunismul de guvernare, nu trebuie să ai doctoratul în ştiinŃe sociale. Orice bou vede că 
nu e bun. El vede că mă-sa rabdă, nevasta rabdă, copiii rabdă…vede tot şi totul pute.” 
                   Petre łuŃea a vorbit foarte mult în scrierile sale despre OM,dar a raportat 
întotdeauna omul la Dumnezeu, aşa cum menŃiona Gabriel Liiceanu în prefaŃa la „322de 
vorbe memorabile ale lui Petre łuŃea”: „despre sfânt, erou, geniu şi idiot; despre 
impostor; despre libertate şi egalitate; despre cunoaştere şi adevăr; despre democraŃie şi 
liberalism; despre revelaŃie şi inspiraŃie; despre comunism; despre rugaciune şi credinŃă; 
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despre politica, despre stiinŃa, despre creaŃie, despre tehnică. A vorbit apoi despre 
poparele lumii şi despre comunitatea oamenilor înlauntrul căreia şi-a petrecut destinul: 
despre poporul român. A vorbit, în sfarşit, despre sine.” 
                 Petre łuŃea a vorbit foarte frumos despre femei şi le-a ridicat la un rang înalt, 
aceste dădătoare de viaŃă cărora le datorăm totul,şi anume: „Cărui bărbat nu-i plac 
femeile? În primul rând le iubeşti pentru farmecul lor, şi în al doilea rând le iubeşti pentru 
că fac oameni.” 
                 Mie mi-a plăcut in mod deosebit concepŃia lui Petre łuŃea despre idioŃi, acea 
latură a societăŃii care ne ajută să ne dăm seama de noi înşine,să recunoaştem geniile sau 
oamenii normali, idiotul fiind un reper văzut de Petre łuŃea pozitiv, care ne este de foarte 
mare ajutor:”Mare noroc că există oameni care sunt idioŃi! FuncŃia idiotului e pozitivă, 
pentru  că fără el n-am inŃelege nici geniul, nici normalitatea. Păi cum am cunoaşte noi un 
om pe care-l numim desăvârşit dacă n-ar fi prezenŃi ăştia, idioŃii?” 
                 Şi pentru că Petre łuŃea a vorbit aşa de frumos despre vocaŃia de a fi profesor 
(pentru că asta este de fapt-o vocaŃie)amintesc paragraful în care Profesorul este văzut şi 
apreciat la adevărata lui valoare, aşa cum ar trebui să-l considere fiecare-un creator de 
suflete, un dădător de viaŃă, un deschizător de drumuri: „Mi-ar fi plăcut să fiu profesor. 
Profesorul este fabricant de oameni. Profesorul seamănă cu un tâmplar care ia un lemn 
murdar din noroi, îl spală şi face mobilă de lux. ”Nu cred că mai este nevoie de nici un 
cuvânt după aceste rânduri scrise cu atâta măiestrie de inconfudabilul Petre łuŃea. 
                Şi în încheiere amintesc un paragraf în care însuşi Petre łuŃea se întreba: Cine a 
fost Petre łuŃea?: „Uneori mă preocupă ideea operei mele. Pentru că om de stat nu am 
fost, profesor nu am fost, scriitor nu am fost, dar atunci-ce sunt? Că nici ultimul parazit 
care creşte în cutele societăŃii nu sunt…pesemne că sunt cineva dificil de fixat. ”Cu 
siguranŃă a fost un MARE OM care s-a ridicat cu mult din mulŃime datorită geniului său, 
datorită faptului că a fost liber, gândind totul cu mintea lui. Aceste cateva vorbe 
memorabile ale lui Petre łuŃea reprezintă un îndemn la cultură, la adevărata valoare, un 
îndemn pentru tânăra generaŃie de a citi, de a recunoaşte arta. HaideŃi să nu ne pierdem în 
anonimat, să ne ridicăm capetele, să nu ne confundăm cu lipsa de gust sau cu non-valorile 
care ne sunt prezentate sufocant zi de zi, clipă de clipă. HaideŃi să fim OAMENI, aşa ca 
PETRE łUłEA. 
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INFLUEN łA LIMBII ENGLEZE ÎN TERMINOLOGIA DIN  
DESIGN ŞI AMENAJ ĂRI INTERIOARE 

__________________________________________________________________ 
 

Cristina Cioabă 
__________________________________________________________________ 
 
 Cu fantezie, amenajarea camerelor agreabile, ambianŃe expresive, chiar şi cu 
puŃine piese de mobilier a devenit în ultima perioadă o adevărată artă. Important este ca 
alături de toate elementele de design interior, culoarea, lumina şi vegetaŃia să constituie 
factori esenŃiali pentru închegarea unei atmosfere atrăgătoare. Fiecare dintre noi percepe 
instantaneu forma, lumina şi culoarea unui spaŃiu sau a unor obiecte din acel spaŃiu. Toate 
elementele auxiliare mobilierului ( perdele, covoare, tapiŃerii, lămpi, tablouri, etc) sunt 
dependente de culoare şi lumină. Lumina le poate pune în valoare, iar gama coloristică 
depinde tot de calităŃile luminii. 
 Aceste elemente auxiliare au calităŃi funcŃionale, dar şi estetice. Rolul lor este 
foarte important în amenajarea interioară, astfel încât selectarea lor trebuie realizată cu 
discernământ şi cu aceeaşi atentie ca şi în cazul pieselor importante de mobilier. Textura 
materialului, rezistenŃa, culoarea, sunt detalii de care nu trebuie să uităm, dacă vrem să 
facem o alegere buna. 
 Fiecare spaŃiu, fiecare colŃ al casei este de fapt un mic univers şi reflectă o parte 
din modul de viaŃă şi personalitatea noastră. Chiar şi obiectelor utilitare sau decorative le 
putem da o nota personală. Important e să ştim ce şi cum să alegem din multitudinea de 
oferte existente în materie de design interior. Beneficiind de ajutor specializat,de un 
designer, nimic nu este lăsat la întâmplare, detaliile sunt atent studiate şi rezolvate pentru 
păstrarea echilibrului întregului ansamblu.  
 Datorită nevoii de diversitate şi de noutate în domeniul amenajărilor interioare au 
trebuit preluate şi/sau adaptate o serie de anglicisme. 
 Anglicismele nu au determinat o ,,alterare” a limbii române, ci, dimpotrivă, au 
contribuit la permanenta ei înnoire şi reconstrucŃie, la nuanŃarea ei semantică şi stilistică, 
la modernizarea lexicului. InfluenŃa limbii engleze nu trebuie să fie considerată un 
fenomen negativ, nefiind cu nimic mai periculos decât alte influenŃe străine care s-au 
manifestat de-a lungul timpului în limba noastră, atâta timp cât nu se exagerează folosirea 
lor. 
 Adoptarea în vorbire a acestor termeni corespunde unor necesităŃi de expresie atât 
culturale, cât şi sociale (apariŃia unor realităŃi extralingvistice noi, determinată de fapte ce 
Ńin de progresul umanităŃii), cât şi funcŃionale (necesitatea existenŃei în limbă a unor 
termeni care să desemneze aceste realităŃi noi din viaŃa oamenilor).7 
 Influenta engleză, componentă importantă a lexicului limbii române actuale este 
vizibilă atât în limbajele specializate, cât şi în limba comună. RealităŃile sociale, politice, 
economice, culturale impun împrumutul de cuvinte din engleză, în special prin mass-
media. Unele dintre aceste împrumuturi au intrat într-un proces de adaptare şi de 

                                                 
7 Maria Laura Rus, Un fapt lingvistic de actualitate: influenŃa engleză asupra limbii 
române, Târgu Mureş, pag 271 
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asimilare în cadrul limbii române, altele, cum sunt anglicismele, şi-au păstrat forma din 
engleză atât în grafie, cât şi în pronunŃie.8 
 Adaptarea fonetică şi grafică depinde de mai mulŃi factori: momentul intrării în 
limbă, conştiinŃa lingvistică a vorbitorilor (cunoaşterea sau necunoaşterea limbii engleze). 
Cunoscătorii limbii engleze acŃionează ca ,,frână” în calea adaptării. Caracterul 
internaŃional al anglicismelor denotative motivează folosirea lor în forma originară 
(tocmai pentru a fi un ,,instrument” facil de comunicare între specialişti şi nu numai). Ele 
nu se vor adapta niciodată, tocmai datorită acestui caracter: lobby, living, dining, pattern 
etc. 
 Un alt factor demn de menŃionat este filiera de pătrundere în limba română, ca de 
exemplu anglicisme pătrunse prin filieră franceză: pattern, teflon, hol, etc.  
 În cele ce urmează voi da exemplu de zece termeni proveniŃi din limba engleză 
din domeniul design-ului interior şi amenajări interioare. 
 
DESIGN s.n. Domeniu multidisciplinar interesat de ansamblul factorilor (social-
economici, funcŃionali, tehnici, ergonomici, estetici etc.) care contribuie la aspectul şi 
calitatea produsului de mare serie. 2. Aspect exterior, fel în care se prezintă un lucru (din 
punct de vedere estetic). [Pr.: dizáin] – Din engl., fr. design. (DEX) 
 „Cu design traditional sau modern, sobele actuale devin tot mai eficiente.”  
(Jurnalul National  13 Februarie 2009) 
 
PATTERN  s.n. Model specific, tipar reprezentând simplificat structura unui fenomen 
sociologic, lingvistic, psihologic - Din fr. engl. pattern 
 
 „Pentru a putea recrea această ambianŃă romantică, este esenŃial să incluzi în 
amenajare nuanŃele intense de fuchsia şi mov, pe care să le sensibilizezi cu un pattern 
floral, mai discret.” (Casa Lux, Mai 2009) 
 
DINING  s.n. o cameră unde poŃi lua masa într-o casă sau hotel – Din engl. dining room  
(Longman Dictionary of Contemporary English: a room where you eat meals in a house 
or hotel) 
 
 „Nu ai loc pentru a-Ńi amenaja un dining în apartament şi totuşi aştepŃi musafiri. 
Ce-i de făcut?” (Casa Lux, Mai 2009) 
 
TEFLÓN  s.n. 1. Material plastic, rezistent la acŃiunea agenŃilor corosivi, la foc etc. 2. 
Vas de bucătărie confecŃionat din teflon (1). – Din fr. téflon, engl. teflon. (MDN) 
 
 „Marca „Teflon“ aparŃine companiei chimice americane DuPont, prima care a 
fabricat acest material foarte apreciat. Brandul „Thermos“ a fost lansat în 1904 de 
compania germană Thermos GmbH.” (Evenimentul zilei, 2 august 2008) 
 

                                                 
8 Topală Dragoş Vlad, Aspecte morfologice ale substantivelor  anglicisme din limba 
română actuală  (cazul şi articularea), Craiova, pag 261 
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LIVING/ LIVING-ROOM s.n. Cameră de zi (într-un apartament)  - Din engl. living-
room (MDN) 
 
 „Primele vizitate au fost diningul, livingul  şi baia de la parter, urmând ca foarte 
curând să le vină rândul celorlalte camere.” (Casa Lux, Mai 2009) 
 
LÓBBY  [LÓBI] s. n. 1. sală de aşteptare; (spec.) sală principală a clădirii unei bănci, 
unde se fac operaŃiile bancare; tranzacŃiile făcute în această sală. ♢ hol, vestibul, culoar. 
2. (fig.) grup de persoane care influenŃează, din afară, prin diferite discuŃii, hotărârile unui 
parlament. - Din engl. lobby (MDN) 
 
 „StaŃia mobilă de lucru Globus a fost creată de Michiel van der Kley pentru 
brandul Artifort în scopul de a-Ńi oferi spaŃiul ideal care să te inspire în munca ta, fie că 
eşti în lobby-ul unui hotel, la birou sau acasă.” (Casa Lux, Mai 2009) 
 
TERMOPAN adj. s.n. (geam special) care asigură o foarte bună izolare termică şi fonică 
şi rezistă la vânt, la foc şi la reacŃii chimice. – Din engl. Thermo-pan (denumire 
comercială). (MDN) 
 
 „ Cel mai modern lăcaş de cult din Braşov a lăsat cu gura căscată pe orice 
credincios care i-a trecut pragul. Este vorba despre biserica SfinŃii Constantin şi Elena din 
cartierul braşovean Răcădău, dotată cu plasmă, vitralii pe termopan şi lemn, aer 
condiŃionat şi încălzire prin pardoseală.” (16 octombrie 2008 Ziarul Click) 
 
HOL1 s. n. vestibul mare într-un edificiu public; încăpere de trecere într-o locuinŃă. – Din  
fr., engl. hall (MDN) 
 
 „Oglinzile se aşază în primul rând pe hol şi în baie. În hol nu au doar un rol util, 
de a-Ńi permite să mai arunci o privire înainte de a ieşi din casă, ci şi de menŃinere a 
luminozităŃii. După cum ştim, pe hol lumina pătrunde mai greu. Pentru a amplifica 
lumina, poŃi pune şi un bec deasupra oglinzii. ” (14 mai 2009 ziarul Click) 
 
BOVINDÓU  s. n. fereastră ornamentală ieşită în afară din zidul unei faŃade. – Din engl. 
bow-window (MDN) 
 
 „Glam feminin şic: aşa am putea caracteriza livingul cu bovindou în care privirea 
Ńi-e furată de linia lejeră, de lounge a canapelei (de la Ligne Roset), de măsuŃa fantezistă 
şi oglinda autocolantă ghiduşă, şi nu în ultimul rând de perdeaua semnată Care?Cutare – 
un portret naiv al proprietarilor în viziunea designerului textil.” (Casa Lux, Mai 
2009) 
 
GADGÉT  s. n. denumire generică pentru obiecte mici, mecanisme cu largi întrebuinŃări 
în gospodărie şi în viaŃa de toate zilele; (p. ext.) orice mărunŃiş ingenios de folos practic. 
– Din engl., fr. gadget (MDN) 
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 „Gadget livresc este o creaŃia 2009 a suedezilor de la Wis Design 
(www.wisdesign.se) şi nu cred să fie cititor care să nu vrea un astfel de „gadget” lângă 
pat, fotoliu sau hamac.” (Casa Lux, Mai 2009) 
 
Bibliografie selectivă: 
 
Rus Laura Maria, Un fapt lingvistic de actualitate: influenŃa engleză asupra limbii 
române, Târgu Mureş 
 
Topală Dragoş Vlad, Aspecte morfologice ale substantivelor  anglicisme din limba 
română actuală  (cazul şi articularea), Craiova 
 
DicŃionar explicativ al limbii române, Ed. Univers enciclopedic, Bucureşti, 1998 
 
Marele dicționar de neologisme, De Florin Marcu, Editura Saeculum, 2004 
 
Longman Dictionary of Contemporary English, 2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modele design: Sursa wikipedia.org 
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II. CURIOZIT ĂłI ŞI DIVERTISMENT 
 

 
 
 
 
 
 
 
II. 1.  
1. Într-un lac se zbat doi oameni: unul negru şi celalat alb. Pe care îl salvezi mai întâi? 
Raspuns corect: 
-Pe cel negru, că ala alb poate să fie ungur. 
 
2. Animalele din două păduri alăturate se aflau în razboi. Leul, şeful animalelor dintr-o 
pădure le adună într-o zi şi le spune: 
-Vreau ca până mâine dimineaŃa toate animalele din pădure să se tundă ca să ne deosebim 
de ceilalŃi. A doua zi leul adună toate animale ca să vadă dacă i-au urmat porunca: 
-Hai alinierea să văd dacă v-aŃi tuns. Şi tu iepuraşule treci mai în faŃa ! 
-Săru' mana eu sunt ariciul. 
 
3. Doi betivi se întâlnesc pe stradă: 
Betivul 1: Băăă! FaceŃi loc să trec printre voi ! 
Betivul 2: Daaa! Dar treceŃi unu cate unul ! 
 
II. 2. Perle din politică 
1. Marian Vanghelie: Voi demonstra societăŃii româneşti şi bucureştenilor exact 
pregatirea fiecarui primar la un numar de 100 de oraşe din Europa şi exact fiecare câte 
limbi străini ştiu, ce ştiu şi aşa mai departe... 
 
2. Marian Vanghelie: S-au verificat toate actele pe foştii trei ani pe care am fost primar. 
 
3. Marian Vanghelie: la PNA am primit neurmărirea începerii penale. S-a definitivat 
dosarul definitiv. 
 
4. C.V. Tudor: ....nu-mi intra capul printre gratiile înaltelor porŃi, aşa că am sărit gardul. 
 
5. C.V. Tudor:  Eu aş putea să fiu preşendinte pentru o zi, dar o zi polară de saşe luni. 
 
6. Nicolae Vacaroiu:  Nu facem privatizare de dragul privatizării, ci din contră 
 
7. Florin Georgescu, ministrul finantelor :  Lumea are voie să aibă 2 conturi: un cont în 
lei, un cont în valută şi un cont de investiŃii. Mai mult nu. 
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III. ŞTIRI LOCALE   

 1. La data de 13 mai 2009  cu ocazia  aniversării a 105 ani de la naşterea actriŃei 
Elvira Godeanu, la Grupul Şcolar Energetic Nr.1. din Târgu-Jiu, a avut loc o manifestare 
educativă cu această ocazie, uitată inclusiv de autorităŃile locale (ca de obicei şi multe 
altele).   

Elvira Godeanu s-a născut la 13 mai 1904 în Bucureşti, dar şi-a petrecut copilăria si 
adolescenŃa în Târgu-Jiu, unde şi-a efectuat şi studiile. În 1921 s-a stabilit în Bucureşti, 
iar din 1922 s-a înscris la Conservator, secŃia artă dramatică în grupa lui Constantin 
Nottara. Şi-a făcut debutul pe scenă în 1926 alături de Tanzi Cutava şi Mi şu Fotino. 
Angajată a Teatrului “Lucia Sturdza Bulandra” şi apoi a Teatrului NaŃional din Bucureşti, 
ea a fost multă vreme o mare Doamnă a scenei româneşti. 

În cariera sa de actriŃă, Elvira Godeanu s-a afirmat ca o mare vedetă a scenei româneşti 
unde ani de-a rândul a interpretat cu predilecŃie roluri din repertoriul românesc. A fost 
căsătorită cu marele antreprenor Emil Prager căruia i se datorează construirea Castelului 
de Apă din Târgu-Jiu, uzinele hidroelectrice de la Bumbeşti-Jiu şi Novaci şi primele 
lucrări de inginerie din Defileul Jiului. 

Elvira Godeanu a fost una dintre cele mai mari actriŃe de teatru şi film ale României. 
GeneraŃiile tinere n-au mai avut ocazia să o descopere, să o cunoască pe această minunată 
Doamnă a teatrului românesc. Cei de vârsta a treia poate au văzut-o în “Moartea unui 
artist” de Horia Lovinescu, în “Vizita bătrânei doamne” de Fr. Durrenmatt sau în “Apus 
de soare” unde interpreta rolul Doamnei Maria alături de regretatul actor George 
Calboreanu. A fost “Zoe” din “O scrisoare pierdută”. A dat “viaŃă” nenumăratelor 
personaje din piesele scrise de Lucian Blaga, G.M.Zamfirescu, Mihail Sorbul, 
B.P.Haşdeu, etc. Primul mare rol în cariera ei a fost Ducesa Tatiana Petrovna din 
“Tovarăşi”, comedie de J. Deval, minunata “Aime”, Marianne din “Avarul” şi Lotte din 
“SuferinŃele tânărului Werther”, Cressida din “Troilus şi Cressida”, “Dama cu camelii” 
etc. Elvira Godeanu a jucat în filme de referinŃă ale epocii sale precum “Maiorul Mura” şi 
“Ciuleandra”. 

Ea a fost si a rămas , înfruntând uimitor timpul, mitul FrumuseŃii înseşi. A acelei 
frumuseŃi care conferă rang si blazon. A acelei frumuseŃi “născute, nu făcute” in care 
omul simplu si omul cel mai rafinat identificau spontan perfecŃiunea Naturii, presimŃeau 
reflexele Binelui si Adevărului. Ale acelui Frumos încărcat de caratele distincŃiei si 
nobleŃei spirituale. Aceasta e “aura” care a însoŃit-o pe Elvira Godeanu de la prima sa 
apariŃie scenica până azi când, la 86 de ani confraŃii de breasla i-au omagiat – sub egida 
UNITER – activitatea. 
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S-a stins din viaŃă la vârsta de 87 de ani, în ziua de 3 septembrie 1991 şi a fost 
înmormântată în Bucureşti. În memoria sa, în vara anului 1993 s-a înfiinŃat la Târgu Jiu 
Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu”, iar din ianuarie 1997 FundaŃia “Elvira Godeanu”. 

2. MINISTERUL EDUCA łIEI, CERCET ĂRII ŞI INOV ĂRII  

   INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEłEAN GORJ 

   CASA CORPULUI DIDACTIC GORJ  

COLEGIUL NAłIONAL “ECATERINA TEODOROIU” – TÂRGU JIU 

PersonalităŃi invitate:  

- Prof. Liliana Preoteasa, DIRECłIA GENERALĂ EDUCAłIE TIMPURIE, 
ŞCOLI, PERFORMANłĂ ŞI PROGRAME, MECI; 

- Prof. Univ. Dr. Buşneag Dumitru, Universitatea Craiova; Prof. Univ. Dr. Buşe 
Constantin, Universitatea de Vest, Timişoara; Conf. Univ. Dr. Lupulescu Vasile, 
Universitatea C-tin Brâncuşi, Târgu Jiu; Conf. Univ. Dr. Buneci Mădălina, Universitatea 
C-tin Brâncuşi, Târgu Jiu. 

Profesori coordonatori:  

- Prof. Dr. Nichifor Gheorghe, Director Colegiul NaŃional „Ecaterina Teodoroiu” 
Târgu Jiu;  Prof. Drd. Paralescu Iustin, Inspector de specialitate, ISJ Gorj. 

Profesori organizatori: 
• Prof. Pătrăşcoiu Emil, Colegiul NaŃional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu, 

responsabil Cerc 2, Licee – Gorj;  
• Prof. Romanescu Vasile, Colegiul NaŃional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu 

Jiu, responsabil Comisie Metodică Matematică; 
• Prof. Drd. Constantinescu Mircea , Colegiul NaŃional „Ecaterina Teodoroiu” 

Târgu Jiu; 
• Prof. Antonie Cristian, Colegiul NaŃional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu.  

Motivarea proiectului:  

ApartenenŃa la spaŃiul Uniunii Europene implică armonizarea inclusiv a 
sistemelor de învăŃământ. Dacă pentru învăŃământul universitar Programul de la Bolognia 
a conturat, deja, nişte direcŃii comune de dezvoltare, este necesar ca şi învăŃământul 
preuniversitar să reacŃioneze în acelaşi sens. 

Matematica este disciplină importantă de formare şi dezvoltare a copilului şi a 
tânărului, prin urmare acŃiunile ce fac cunoscute diverse idei şi abordări în licee europene 
este bine să fie cunoscute de câŃi mai mulŃi profesori români. 
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Obiectivele urmărite:  
� Cunoaşterea locului matematicii în planul de învăŃământ pentru diverse 

tipuri de licee. 
� Promovarea unor metode moderne de predare-învăŃare. 
� Motivarea cadrelor didactice pentru a aplica metodele şi strategiile 

didactice interactive, specifice pedagogiei moderne. 
� Motivarea elevilor pentru propria pregătire ştiinŃifică. 

SecŃiunile propuse: 
� SecŃiunea I: Obiective şi conŃinuturi în predarea-învăŃarea matematicii în 

licee europene 
� SecŃiunea II: LecŃii de matematică realizate cu ajutorul calculatorului 
� SecŃiunea III: -Teme, probleme şi lecŃii de matematică (conŃinuturi, 

strategii şi tehnici de abordare)  

Sunt acceptate şi abordări interdisciplinare sau alte teme despre matematică şi 
matematicieni.  

Regulament de participare: 
a. Transmiterea lucrării se face până la data de 10.05.2009 la adresa de email: 

mate_ecaterina@yahoo.com, sau prin poştă la adresa: Colegiul NaŃional 
„Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu, Gorj, strada 1 Decembrie 1918, nr 25, cod 
poştal 210209, cu  specificaŃia: „Pentru catedra de matematică – Simpozion 
NaŃional”. 

InformaŃii suplimentare la:  

• Prof. Pătrăşcoiu Emil 0721327982,  
• Prof. Romanescu Vasile 0723134151,  
• Prof. Drd. Mircea Constantinescu 0742936034,  
• Prof. Antonie Cristian 0741010741.  

Materialele trimise nu sunt returnabile.  
Materialele valoroase, trimise în format electronic, pot contribui la elaborarea unei cărŃi 

pe această temă (detalii-telefonic).  
Fiecare referat poate avea maxim doi autori.  
b. Pentru buna desfăşurare a acŃiunii este necesar să contribuiŃi cu suma de 30 

Ron/Referat, trimisă prin mandat poştal, ordin de plată până la data de 10.05.2009 la 
adresa Colegiul NaŃional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu, Gorj, strada 1 Decembrie 
1918, nr 25, cod poştal 210209, sau depusă la CEC Bank S.A. în contul 
RO83CECEGJ0108RON0425507. Dovada contribuŃiei se face prin trimiterea 
chitanŃei pe adresa şcolii. 

c. Persoanele ce au optat doar pentru expedierea lucrării pentru simpozion vor primi 
diplomele prin poştă, în acest caz trebuind să fie achitate şi cheltuielile de expediere 
(5 ron). 

d. Materialul în format electronic trebuie sa aibă următoarele specificaŃii: Font: Times 
New Roman, Font Size 12, cu diacritice, notarea bibliografiei,dacă este cazul. 
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MenŃiune: Cei ce au nevoie de cazare le recomandăm să apeleze la organizatori 
(telefon sau email)  

Program de desfăşurare: 

900-930 Primirea participanŃilor şi a invitaŃilor 

930-1000 Rostirea de alocuŃiuni 

1000-1600 Prezentarea lucrărilor pe secŃiuni 

DIRECłIA GENERALĂ EDUCAłIE TIMPURIE, ŞCOLI, PERFORMANłĂ ŞI 
PROGRAME Director General Prof. Liliana Preoteasa 

Preluare www.ecat.ro 

CONCURSUL JUDEłEAN “T E H N O  1″, Târgu Jiu, 03 iunie ‘09 

C H I M I E : Ana-Maria łîru – clasa a 9-a B, premiul I; Mihai Ghinoiu – clasa a 9-a B, 
premiul al II-lea; Anica Domnica Geană – clasa a 11-a B, premiul al III-lea; Aristică 
Traian Petrescu – clasa a 10-a A, menŃiune. Profesor Elena Ciobanu. 

F I Z I C Ă : Radu Drăghici – clasa a 12-a A, premiul I; Marius Ciortea – clasa a 11-a A, 
premiul al III-lea; Ana Mădălina Rentea – clasa a 11-a A, menŃiune; Marian Lupulescu – 
clasa a 10-a A, menŃiune; Marius Lucian Popescu – clasa a 9-a A, menŃiune. Profesor 
Virginia Gavrilescu. 

CONCURSUL JUDEłEAN “START PENTRU O VIA łĂ 
SĂNĂTOASĂ” , Tismana, 05 iunie ‘09 

Locul I: George NuŃu, Gabriel Purdescu, Cristina Diaconu, Mihaela Andrei (elevi ai 
clasei a 9-a C). Consilier psihopedagog, profesor Mihaela Năsturel. 

CONCURSUL JUDEłEAN “SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNC Ă – ŞTIU 
ŞI APLIC” , Târgu Jiu, 05 iunie ‘09 

MenŃiune: Florin Văduva, Florin Găvănescu, IonuŃ Vişan (elevi ai clasei a 10-a A).  
Profesor Elena Iordache. 

CONCURSUL NAłIONAL DE MATEMATIC Ă APLICAT Ă “ADOLF 
HAIMOVICI” , Târgu Jiu, martie ‘09 

Premiul I: Dumitru Doru Azîzoaiei – clasa a 9-a E. Premiul I: Marius Ciortea – clasa a 
11-a A.  Profesor Gabriel Alin Modroiu. 
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CONCURSUL JUDEłEAN  Olimpiada Interdisciplinar ă Tehnică,  martie 2009. 
♦ Lupulescu Marian Nicolae (10C) – locul I, profil tehnic; 
♦ Rentea Ana Mădălina (11A) – locul I, tehnician instalaŃii electrice; 
♦ Geană Anica Domnica (11B) – locul I, tehnician automatizări; 
♦ Drăghici Radu Mihai (12A) – locul I, tehnician instalaŃii electrice; 
♦ Popescu Andreea (12B) – locul I, tehnician automatizări; 
♦ Posa Mihai (12F) – locul I, tehnician electromecanic; 
♦ Lungu Alexandru  (XIA) – locul II, electrician exploatare joasă tensiune. 

Profesori: Chisăli Ńă Ion, Butoarcă Antoaneta, Bivolu Maria, Holom Vasile, Oană Ionel, 
Iordache Elena, Condescu Aristică, Vijulan Elena, Lumezeanu Felicia. 

CONCURS JUDEłEAN Olimpiada NaŃională a Sportului, etapa judeŃeană: 
♦ Surlea Gheorghe (12E) - locul I, Cros. Profesor: Zgovancu Marius Ion. 

Trebuiau să poarte un nume // de Marin Sorescu 

E m i n e s c u n-a existat. // A existat numai o Ńară frumoasă / La o margine de mare / 
Unde valurile fac noduri albe, / Ca o barbă nepieptănată de crai / Şi nişte ape ca nişte 
copaci curgători / În care luna îşi avea cuibar rotit. / Şi, mai ales, au existat nişte 
oameni simpli / Pe care-i chema: Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, / Sau mai 
simplu: ciobani şi plugari, / Cărora le plăcea să spună, / Seara, în jurul focului poezii – 
/ “Miori Ńa” şi “Luceafărul” şi “Scrisoarea III”. / Dar fiindc ă auzeau mereu / Lătrând 
la stâna lor câinii, / Plecau să se bată cu tătarii / Şi cu avarii şi cu hunii şi cu leşii / Şi 
cu turcii. / În timpul care le rămânea liber / Între două primejdii, / Aceşti oameni 
făceau din fluierele lor / Jgheaburi / Pentru lacrimile pietrelor înduioşate, / De 
curgeau doinele la vale / Pe toŃi munŃii Moldovei şi ai  /Munteniei / Şi ai łării Bârsei şi 
ai łării Vrancei / Şi ai altor Ńări româneşti. / Au mai existat şi nişte codri adânci / Şi un 
tânăr care vorbea cu ei, / Întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt? / Acest tânăr cu 
ochi mari, / Cât istoria noastră, / Trecea bătut de gânduri / Din cartea cirilică în cartea 
vieŃii, / Tot numărând plopii luminii, ai dreptăŃii, ai iubirii, / Care îi ieşeau mereu fără 
soŃ. / Au mai existat şi nişte tei, / Şi cei doi îndrăgostiŃi / Care ştiau să le troienească 
toată floarea / Într-un sărut. / Şi nişte păsări ori ni şte nouri / Care tot colindau pe 
deasupra lor / Ca lungi şi mişcătoare şesuri. // Şi pentru că toate acestea / Trebuiau să 
poarte un nume, /Un singur nume, /Li s-a spus Eminescu. 

Preluare www.energeticnr1.wordpress.com 
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IV. DIALOG CU CITITORII 
 

 
 

Cristinel Marius Costea 
 

 Bântui într-o lume mizeră, părăsit de orice putere ce ar putea călăuzi calea mea 
spre adevăr şi dreptate. Sunt pedepsit să trăiesc în amintiri, amintiri ce-mi provoacă 
depedenŃă şi dureri cumplite mintei mele bolnave pe care am dobândit-o de la ai mei 
părinŃi. Călăuzit de o mânie ce-mi provoacă ură şi dispreŃ faŃă de cei ce mă înconjoară, 
ajung să mă afund intr-un univers paralel ce-mi dă curajul să-mi înfrunt ai mei duşmani 
bătăuşi. Şi totuşi ceva mă readuce l-a realitate şi mă face să mă gândesc la mine. E acea 
plăcere diavolească pe care o are orice tânăr de vârsta mea atunci când cu ură deplină 
reuşeşte să se răzbune pe cei care odinioară îi provocau dureri cumplite. Sângele curge 
şiroi şi tu zâmbind ironic spui:”Simte durerea, răzbunarea e dură şi plăcută!”  Acelaşi tip 
îl vezi a doua zi îmbrăcat în veşmânt alb, de samaritean şi plin de remuşcări se afundă în 
a sa ruşine şi rămâne pentru o clipă… doar pentru o clipă … un bun creştin! 

 
 Măcar o clipă .. uitaŃi de ceea ce vă înconjoară... uitaŃi de legi uitaŃi de reguli uitaŃi 
de răutate uitaŃi de probleme... admiraŃi o floare când vă uitaŃi la ea, nu vă uitaŃi ca la un 
simplu obiect, simŃi-Ńi frumuseŃea,  culoarea, puritatea, închideŃi ochii imaginaŃi-vă cum 
dintr-o sămânŃă cât o furnică a devenit o minunăŃie a naturii, atat de simplă şi totuşi o 
minune, gândiŃi-vă de două ori înainte de a strivi acea floare, gândiŃi-vă că ea împraştie 
mirosul ce în nări îŃi ajunge şi te apucă furnicăturile prin tot corpul, nu ca transpiraŃia 
unui împuŃit de om ce te face sa vomiŃi, floarea aceea îŃi dă oxigenul să trăieşti, să 
supravieŃuieşti, şi nu te lasă să te îneci cu fumul de Ńigare ce îŃi răpeşte din viaŃa secundă 
de secundă, fumaŃi, nimeni nu zice să nu o faceŃi dar nu de două ori... ci de trei ori 
gândiŃi-vă la acea floare că tot ea are rolul principal, tot ea produce polenul, acea chestie 
galbenă ce vouă nu vi se pare decât un praf galben, uitaŃi-vă atenŃi concentraŃi-vă pe ceea 
ce priviŃi... încercaŃi să vedeŃi granulele galbene de polen ce zburdă ca pe o câmpie atât 
de mică pentru noi dar foarte mare pentru ele, şi aşteaptă să fie adunate de către albine, 
cele mai harnice făpturi ale naturii, ele produc mierea pe care voi ce faceŃi ?... ziceŃi că 
aveŃi stupi, că îngrijiŃi albinele, că le daŃi zahăr să poată procrea mierea, dar pentru ce ?... 
pentru bani. Proştilor !!! L ăsaŃi banii, nu banii sunt totul, luaŃi-vă un scaun şi un costum 
de protecŃie, staŃi lângă albine relaxaŃi-vă în aer liber dar în acelaşi timp studiaŃi albinele, 
studiaŃi-le cu câtă vrednicie muncesc ca să reuşească să îŃi îndulcească Ńie buzele cu 
miere,  să salivezi, să te umpli de bale pe la gură, să te hranească, să îŃi dea sănătate, care 
poate încă nu aŃi realizat dar ce aŃi face cu 10 milioane de euro în cont şi cancerul de 
plămân ce îŃi rezervă moartea peste câteva luni ?  ce aŃi face cu 10 milioane de euro în 
cont şi un picior amputat, ce aŃi face cu 10 milioane de euro în cont şi orb? credeŃi că 
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puteŃi cumpăra cu banii aceste lucruri ? NU !!! Jos pălăria pentru cei care au fost atinşi de 
aceste nenorociri… încercaŃi şi gândiŃi bine aceste cuvinte, că nu sunt stricate , nu sunt 
doar o adunătură de litere, ci au un sens, unul real. Deci gandiŃi-vă cum acele albine se 
străduiesc să te ferească de acele nenorociri iar tu le vinzi munca pentru bani...gandiŃi-vă 
când striviŃi o floare că nu vă face rău, albinele vă ajută, voi de ce nu le ajutaŃi ? nu le mai 
sufocaŃi , nu le mai luaŃi toate sursele de recoltare a ingredientelor producerii mierii, 
oricât de mult aŃi vrea să le distrugeŃi , ele nu se lasă... ele continuă să te ajute… deci 
gândiŃi-vă încă o dată atunci când striviŃi floarea aia !! De asemenea o floare aduce 
zâmbetul pe faŃa mamei, atunci când ea este epuizată de ataŃia ani trăiŃi pe pământ ! 
încercaŃi , duceŃi o floare mamei voastre, uitaŃi-vă în ochii ei uitaŃi-vă cum o admiră, cum 
o pune frumuşel într-o vază şi îi dă apă , ca să rămână vie şi să coloreze încăperea în care 
se află ! O floare este sursa producerii medicamentelor care te ajută să supravieŃuieşti, să 
trăieşti şi să simŃi răcoarea aerului ce uşor îl inspiri în plămâni, încercaŃi şi asta, măcar o 
dată , închideŃi ochii, inspiraŃi uşor dar adânc simŃiŃi cum aerul îŃi străpunge nările, cerul 
gurii, gâtul, plămânii simŃiŃi răcoarea cum alunecă uşor, simŃiŃi-o cu adevărat, eliberaŃi-vă 
mintea de orice alt gând, concentraŃi-vă doar pe acea inspiraŃie şi simŃiŃi, simŃiŃi ceea ce 
înseamnă să trăieşti, nu femei, bani şi maşini, abia atunci când veŃi înŃelege asta vă veŃi 
putea bucura cu adevărat de viaŃă, de faptul că traiŃi pe Pământ, sunteŃi atât de fragili dar 
nu vă daŃi seama, puteŃi fi strivi Ńi oricând de natură, vă înconjoară dar ea nu vrea asta... 
vrea să traiŃi, vrea să o ajutaŃi, şi să convieŃuiŃi împreună, proştilor nu vedeŃi cum o 
simplă floare face mult mai mult decât 10 oameni la un loc ?… o simplă floare de 10 
centrimetrii şi iată ce face,  pe când un om ... o distruge. O bacnotă de un milion ce face?  
este o foaie de plastic care miroase urât este plină de microbi, ea face o altă bacnotă de un 
milion, apoi încă una şi încă una şi încă una apoi maşini, apoi femei, apoi case... până o 
să te scârbeşti şi o să faci cancer din cauza poluării, şi sănătatea nu o să Ńi-o poŃi cumpăra 
cu banii şi o să mori !!! învăŃaŃi să trăiŃi, nu vă irosiŃi timpul degeaba !! GândiŃi-vă încă o 
dată, floarea, atât de simplă dar o minune !!! învăŃaŃi să traiŃi !!!  

 
Fragment scris de Milcu Michael Adrian 

www. wizzyblack.wordpress.com 

By: F P on mai 17, 2009  
at 3:20 pm 

Doamne ajutà! 

 E ceva vreme de cand vàd ca nimeni nu mai scrie nimic. 
Eu as dori sa stiu dacà s-a intors presedintele de onoare sau nu s-a intors? 
pt cà spuneati odatà, demult, cà atunci cànd avea sa se intoarcà avea sa se producà mari si 
importante schimbàri(in bine sà speràm). 
Am vàzut ca sunt ceva schimbàri de graficà, dar nimic deosebit. 
Poate mai è incà nevoie sà treacà ceva timp? 

Numai bine! 
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By: M.C. on mai 17, 2009  
at 10:19 pm 
 E foarte adevarat… Să nu uitam însă că revista este scoasă pe cheltuiala proprie. 
Articolele care sunt publicate vă asigur că sunt de valoare. Din lipsa de fonduri nu-mi 
permit să am mai mulŃi colaboratori. Am reuşit să înlocuiesc presedintele de onoare ( s-a 
intors dar care din motive binecuvantate publică rar ) cu Conf. Univ.Dr. Ioan Popescu 
Bradiceni şi Conf.Univ. Dr. Mocioi Ioan care vor fi de altfel şi coordonatorii ştiintifici ai 
revistei începând cu luna iunie 2009. Este singura achiziŃie de valoare a revistei în ciuda 
lipsei de sponsori. Alternativ vor publica şi danşii în această revistă. Probleme ar mai fi 
multe dar le vom trece uŃor pe toate dacă va voi Dumnezeu, altfel vom vom 
renunŃa…Progresul şi satisfacŃiile lente ne-au încurajat să continuăm. Tirajul a crescut 
începand cu luna ianuarie prin colaborare cu şcolile din Motru dar pe perioada vacanŃei 
vom întrerupe editarea revistei din lipsa de cititori. Dacă ne puteti ajuta cu ceva ne-aŃi 
face o mare bucurie…Multumim. 

By: Stiinta Azi  on iunie 18, 2009  
at 3:42 pm 

Sunt tot oltean şi eu, fondatorul proiectului non-profit, pe baza de voluntariat, Ştiinta Azi, 
care promoveaza ştiinta pentru tineri. Văd că cineva chiar a promovat aici un articol al 
nostru. Invitam şi liceul dvs să ni se alature ca liceu partener, caz în care va primi 
materiale educationale despre fizica particulelor de la laboratorul american Fermliab, 
unde lucrez eu, în mod gratuit, cum primesc deja peste alte 30 de licee. 
http://www.StiintaAzi.ro/licee. 
De asemenea, acum ca a venit vacanta, va incurajam să veniŃi la noi pe site să cititi 
despre ştiinta distractivă, sau ştiri şi articole de ştiinŃă şi vă invităm să deveniŃi voluntari 
alaturi de noi. Împreuna putem face mai mult. PuteŃi susŃine Ştiinta Azi luând un logo de 
la http://www.StiintaAzi.ro/logos şi punându-l la dvs pe site. Este un proiect al românilor, 
dar fondat de un oltean, ca şi dvs  

 

By: Daniel Murări Ńa on iunie 18, 2009  
at 10:40 pm  

Citind comentariul dumneavoastra, devenim interesati si de propunerea facuta. Vom lua 
legatura cu dvs prin e-mail pentru a afla detalii legate de parteneriatul dintre Stiinta Azi si 
institutia noastra. Toate cele bune! 
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