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► prof. Cornel Şomâcu 

Şcoala Generală Ceauru din 
comuna Bălești reprezintă la acest 
moment o instituție de referință în 
învățământul gorjean. Contribuie la 
acest statut o bază materială în continuă 
îmbunătățire dar, mai ales, rezultatele 
elevilor şi cadrelor didactice. Credem că 
în ultimii ani elevii şi cadrele didactice 
de la această şcoală şi-au adus con-
tribuția deopotrivă la un nume pe care 
sperăm să îl transformăm în renume. Nu 
e la îndemâna oricărei școli să aibă o 
revistă a elevilor și cadrelor didactice 
care să se constituie ca exemplu în 
ultimii ani, de anul trecut existând și un 
site dedicat special tocmai pentru a 
ajunge la cât mai mulți cititori. Scoasă 
cu mari sacrificii financiare și cu 
sprijinul unui nucleu redus de cadre 
didactice, revista GRAIUL APELOR 
bifează cu acest număr cea de-a XIV-a 
bornă. 

Instituția școlară pe care am 
onoarea să o conduc din anul 2006 are o 
evoluție ascendentă, de la un an la altul 
rezultatele fiind mai bune în diversele 
competiții la care participă elevii și 
dascălii noștri. Nu e puțin lucru să ne 
batem de la egal la egal cu cele mai 
bune școli din Târgu-Jiu, cele care  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
adună în fiecare an cei mai buni școlari 
din județ, și uneori să și învingem în di-
verse competiții organizate de MECTS, 
ISJ Gorj și alte instituții.  

Nu este deloc ușor din punct de 
vedere organizatoric să găzduim la 
Bălești competiții și manifestări cu 
anvergură locală, județeană și națională 
și să primim felicitări că am făcut-o 
foarte bine. Ca peste tot, avem și noi 
neîmplinirile noastre pe care ne propu-
nem să le transformăm în reușite în peri-
oada următoare dar aici e nevoie și de 
alte lucruri decât propriile noastre efor-
turi. Ne bucurăm să spunem că avem o 
colaborare deosebită cu Primăria și 
Consiliul Local Bălești, instituții care 
ne-au sprijinit de fiecare dată în 
eforturile noastre pe tărâmul educativ. 

La începutul secolului trecut, 
Alexandru Vlahuţă scria despre Gorj în 
„România pitorească” că „nicăieri n-
am văzut desfăşurate cu atâta măiestrie, 
în acelaşi cadru, cele trei mari podoabe 
ale pământului – munţii, pădurile şi 
apa”.  

Pentru cei ce vin în  Gorj pentru 
prima dată, să spunem că judeţul nostru 
este situat în partea de sud-vest a ţării, 
în nordul Olteniei, pe cursul mijlociu al 
Jiului, fiind delimitat la nord de paralela 
de 45°58¢ latitudine nordică, ce trece în 

SSSSSSSSuuuuuuuunnnnnnnntttttttteeeeeeeemmmmmmmm        ppppppppeeeeeeee        ddddddddrrrrrrrruuuuuuuummmmmmmmuuuuuuuullllllll        cccccccceeeeeeeellllllll        bbbbbbbbuuuuuuuunnnnnnnn        
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apropiere de localitatea Ţânţăreni. 
Limita estică se află în apropierea 
localităţilor Alimpeşti şi Polovragi, pe 
lângă care trece meridianul de 23°39¢ 
longitudine estică, iar limita vestică este 
reprezentată de  Munţii Godeanu, situat 
pe meridianul de 22°6¢ longitudine 
estică. După cum bine ştim, paralela de 
45° străbate teritoriul judeţului prin 
partea de sud a reşedinţei acestuia, mu- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nicipiul Târgu-Jiu.  
În anul 2012 Școala Generală 

Ceauru împlinește 45 de ani de când 
funcționează în această locație. La 
această aniversare adăugăm cei 140 de 
ani de învățământ public la Ceauru și 
constatăm, sau cel puțin sperăm, că 
avem un prezent demn de un asemenea 
trecut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„„SSăă  ccââşşttiiggii  pprreessttiiggiiuull  ee  ddiiffiicciill,,  ddaarr  şşii  mmaaii  ddiiffiicciill  eessttee  ssăă  îîll  ppăăssttrreezzii..””  
  
CCuu  ffiieeccaarree  ggeenneerraaţţiiee  ccee  ppăăşşeeşşttee  ppee  aacceessttee  ttrreeppttee  ––  mmăărrttuurriiee  ccăăttrree

ppeerrmmaanneennţţaa  eeppiittaaffuulluuii,,  ggrraavvaatt  ppee  TTeemmpplluull  lluuii  AAppoolllloo  ddiinn  DDeellpphhii,,  ccaarree  ssppuunnee
„„ccuunnooaaşşttee--ttee  ppee  ttiinnee  îînnssuuţţii””,,  ccaaddrree  ddiiddaaccttiiccee  şşii  eelleevvii  aaii  ŞŞccoolliiii  GGeenneerraallee  CCeeaauurruu,,
ccuu  ttooţţiiii  ssee  ssuuppuunn  ppeerrmmaanneenntt  uunnuuii  eexxaammeenn  ddiinnttrree  cceellee  mmaaii  sseevveerree,,  ccăăccii  „„ffiieeccaarree
cclliippăă  ddee  pprreezzeenntt  ddeevviinnee  ttrreeccuutt  şşii,,  iimmpplliicciitt,,  iissttoorriiee””..    
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► Andrei Muraru (redactor-şef) 

În perioada 9-10 aprilie 2011  s-
au desfășurat două manifestări de 
anvergură la nivel național și interna-
țional marca VERTICAL. Au fost 
implicați în total în activități peste 350 
de elevi și peste 200 de cadre didactice.  

Costurile întregului proiect au 
depășit 10.000 de lei. Concursul Nați-
onal „Vertical” și Simpozionul Inter-
național „Educația în contextul euro-
pean de azi” au fost coordonate de 
reprezentanți ai MECTS, ISJ Gorj și 
ai școlilor gazdă: Școala Generală 
Ceauru-Bălești, Colegiul Tehnic „Ge-
neral Gheorghe Magheru” și Colegiul 
Național „Tudor Vladimirescu”.  

Proiectul VERTICAL este im-
plementat de Asociația PRO VERTI-
CAL și Fundația Cultural-Științifică 
„General Gheorghe Magheru” cu aju-
torul unor sponsori. Laureații din par-
tea Școlii Generale Ceauru au fost 
Florina Udriștioiu - locul II Limba 
Română şi Denis Clinciu – Matema-
tică, aceștia meritând toate felicitările 
noastre. 

„Zilele VERTICAL”, proiect im-
plementat de  Asociaţia PRO VER-
TICAL şi Fundaţia Cultural-Ştiinţifică 
GENERAL GHEORGHE MAGHERU, 
cu sprijinul mai multor  parteneri şi 
sponsori a mai depășit cu brio o ediție.  
 Cele mai importante evenimente 
din program au fost, ca în fiecare an, 
Concursul Naţional Interdisciplinar 
VERTICAL, ediţia a V-a la  Şcoala 
Generală Ceauru din comuna Băleşti 
şi Simpozionul Internaţional 

 

EDUCAŢIA ÎN CONTEXTUL EURO-
PEAN DE AZI, la Colegiul Tehnic  
GENERAL GHEORGHE MAGHERU 
din Târgu-Jiu şi C.N.T.V.,  ediţia a IV-a. 
Organizatorii manifestărilor au fost  
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tinere-
tului Şi Sportului, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Gorj, Colegiul Tehnic „General 
Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu, Şcoala 
Generală Ceauru-Băleşti, Colegiul Na-
ţional „Tudor Vladimirescu”, Casa Cor-
pului Didactic Gorj şi Săptămânalul 
Vertical.  

Partenerii manifestărilor au fost 
Primăriile și Consiliile Locale din 
Bălești și Târgu-Jiu; Societatea de Ştiinţe 
Matematice, Filiala Gorj; Muzeul 
Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Târgu-
Jiu; Universitatea Petroşani; Societatea 
Naţională „Spiru Haret”,  Uniunea Sin-
dicatelor Libere din Învățământ Gorj și 
Sindicatul Liber Învățământ Novaci. 

În acest an, la Concursul VER-
TICAL au participat 230 de elevi, din 
ţară şi din judeţul nostru, unele județe 
declinând din rațiuni financiare invitația. 
Câștigătorii și-au împărțit premii de 
4.500 de lei oferite de Primăria Târgu-
Jiu, Primăria Bălești, Primăria Rovinari, 
Societatea de Științe Matematice - Gorj, 

    Concurs Naţional şi Simpozion Internaţional  
la Şcoala Generală Ceauru 
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Clubul ROTARY, S.C. Rodna, Orga-
nizația PDL Bălești - președinte Marius 
Buzuloiu dar și de parlamentarii de Gorj, 
senatorii Ion Rușeț și Toni Mihail 
Greblă, deputații Victor Ponta, Severus 
Militaru și Vasile Popeangă. Au oferit 
premii din propriul buzunar Ion Călinoiu 
- președintele Consiliului Județean Gorj, 
Nicolae Davițoiu - președinte PDL 
Târgu-Jiu și Dan Vâlceanu - purtător de 
cuvânt PDL Gorj. 
 

 
Simpozion cu participare 

internaţională 
 

Simpozionul „Educaţia în 
contextul european de azi” are 
caracter internaţional,  la Târgu-Jiu 
ajungând reprezentanți ai MECTS  şi 
universitari din ţară şi de peste 
hotare. Au trimis lucrări Târgu-Jiu 
pe inclusiv  profesori din străinătate:  
BEÁTA JAROSIEVITZ – ADY EN-
DRE FOVÁROSI GYAKORLÓ 
KOLLÉGIUM, HUNGARY, IYGIT 
TUNKAY – T.C. SÜLEYMAN DE-
MIREL ÜNIVERSITESI, TURKEY, 
KO-RONKA ANNA – I LICEUM 
OGOLNOKSZTALCACE I. GEN. 
JOZEFA BEMA W. OSTROLECE, 
POLAND. 

 
Acest Simpozion va edita un 

CD cu toate comunicările prezentate, 
cele mai reuşite regăsindu-și locul 
într-un volum ANALELE UNIVER-
SITĂŢII, editat de Universitatea din 
Craiova. Au fost prezentate peste 
120 de lucrări din țară. 

 
 

 
 
 
 
 

Comitetul de organizare 
 

Din punct de vedere ştiinţific, 
manifestările VERTICAL 2011 au fost 
coordonate de profesorii Nuşa Lupan 
Dumitriu - M.E.C.T.S., Dragoş Cosma - 
M.E.C.T.S., Justin Sebastian Paralescu - 
I.S.J. Gorj, Gheorghe Mitescu - I.S.J. 
Gorj, Camelia Bibere - I.S.J. Gorj, 
Marius Buzera - Colegiul Tehnic „Gene-
ral Gheorghe Magheru”, Cornel Şomîcu 
- Şcoala Generală Ceauru, Simona 
Pătrăşcoiu - Colegiul Tehnic „Genearl 
Gheorghe Magheru”, Dorin Taşcău - 
Colegiul Naţional „Tudor Vladimi-
rescu”, Mihaela Ceauranu – C.C.D. 
Gorj, Adrian Popescu - Şcoala Generală 
Ceauru, Gheorghe Gămăneci – Univer-
sitatea „Constantin Brâncuşi” şi Valen-
tina Balaş - Universitatea „Aurel Vlaicu” 
Arad. 

 
Regal artistic 

 
Manifestările desfăşurate sub si-

gla VERTICAL au constat și într-o 
latură artistică, culturală și sportivă. 
Elevii de la Școala Generală Ceauru 
coordonați de profesori de la Școala 
Populară de Artă au avut spectacole de 
înaltă ținută artistică la Bălești și Târgu-
Jiu, s-a desfășurat prima ediție a Cupei 
Județene la Fotbal VERTICAL, s-au 
lansat cărți și reviste. 

Manifestările au fost onorate de 
numeroși invitați printre care amintim pe 
Nușa Lupan Dumitriu, Roxana Vișan și 
Cristian Florea - MECTS, Nicolae Po-
pescu - Bodorin - Universitatea Bucu-
rești, Petre Ciungu - director Colegiul 
Comercial „Virgil Madgearu” ș.a. 
 

 

 

 

ZILELE VERTICAL 2011 
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► Florina Mălăescu-Udriştioiu 
                (redactor-şef adjunct) 
 

Gorjeanul Vasile Lascăr a fost 
unul dintre cei mai importanţi oameni 
politici ai României din a doua parte a 
secolului al XIX-lea. După cum aţi mai 
putut afla din paginile noastre anterior, 
Lascăr a fost primar al municipiului 
Târgu-Jiu, parlamentar de Gorj şi 
ministru de Interne, postură pentru care 
este foarte apreciat şi astăzi, dar şi de 
Finanţe. Vă oferim în acest număr un 
document inedit despre Vasile Lascăr, 
un „act de partagiu” cu cei doi fraţi ai săi 
pentru moşia Tămăşeşti-Copăceni. 

Originar din satul Şomăneşti 
unde a văzut lumina zilei la începutul 
lunii noiembrie 1853, Vasile Lascăr avea 
să aibă o carieră politică spectaculoasă la 
maturitate. A murit poate prea devreme, 
la doar 50 de ani, dar a avut suficient 
timp să modernizeze urbea de pe Jiu 
când i-a fost primar şi mai ales să 
organizeze Ministerul de Interne. Figura 
sa a tot fost invocată în ultima perioadă 
de mai multe ori pe fondul instabilităţii 
care se manifestă la acest minister în 
perioada contemporană. 

 
 

O carieră politică spectaculoasă 
 

Vasile Lascăr (1853-1907) şi-a 
început studiile la Târgu-Jiu cu şcoala 
primară şi liceul la Craiova. A studiat 
Dreptul la Sorbona, în Franţa, acolo 
unde îşi va susţine şi teza de doctorat. 

întors în ţară în 1877 şi a fost primit în 
Baroul Gorj.  

 
 
 
 
 
 
Activitatea sa a fost deosebit de 

apreciată de vreme ce peste doar doi ani 
va fi ales primar al oraşului Târgu-Jiu. În 
1879, ca primar al Târgu-Jiului, a iniţiat 
procesul de reabilitare al străzilor şi de 
construire a trotuarelor. Va fi apoi de-
putat şi senator în toate guvernările libe-
rale. A îndeplinit două mandate în frun-
tea Ministerului de Interne, 1896-1897 şi 
1902-1904. A mai condus şi Ministerul 
de Finanţe. De perioada cât a fost mi-
nistru de Interne, se leagă marile 
realizări ale lui Vasile Lascăr. Acesta a 
propus prima lege organică a Poliţiei 
Române, concepută după principii ştiin-
ţifice moderne, pe care a conceput-o du-
pă modelul legilor similare din state mai 
dezvoltate prin care umblase, dar por-
nind de la realităţile şi necesităţile speci-
fice româneşti.  

Cu mult înaintea altora, Lascăr a 
luat ca exemplu organizarea poliţiilor din 
Franţa, Ger-mania, Belgia şi Austria. A 
susţinut în Senat proiectul său de lege pe 
25 ianuarie 1903 iar după câteva luni a 
devenit realitate. Proiectul a fost adoptat 
la 1 aprilie 1903, în urma multor 
dezbateri, cu denumirea „Legea pentru 
organizarea Poliţiei Generale a Statului”, 
în care s-au precizat „atribuţiile şi 
competenţele personalului poliţiei”, 
instituind „principiul stabilităţii orga-
nelor poliţieneşti şi scoaterea lor în afara 
luptelor politice”. Tot prin această lege 
se dispunea înfiinţarea unei şcoli 
speciale de poliţie pentru pregătirea 
personalului poliţienesc. Această şcoală 
există şi în prezent la Câmpina şi îi 
poartă numele. 

Cercul de Istorie „Antonie Mogoş” - Ceauru 
 

Moștenirea Vasile Lascăr de la Tămășești-Copăceni 
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Averea din Tămăşeşti 

 
 
Arhiva Tribunalului Judeţului 

Gorj păstrează un document încheiat la 
17 octombrie 1888 între fraţii Constantin 
Lascăr-proprietar, Alecsandru C. Lascăr 
- proprietar şi Vasile Lascăr - avocat 
Bucureşti prin care cei trei fraţi îşi 
împărţeau printr-un ”act de partagiu” 
moşia Tămăşeşti-Copăceni din judeţul 
Gorj, plasa Ocolu, comuna Ceauru, 
moştenire de la mama lor Raluca Lascăr. 
Din documentul de arhivă aflăm că 
moşia ce se împărţea în 1888 era 
compusă din două curele, Tămăşeşti 
propriu-zis şi Bălţile. Iată ce prevedea 
acel document aflat în păstrarea 
Arhivelor Naţionale, filiala din Gorj: 

„Fiecare din aceste curele se vor 
împărţi în trei deopotrivă părţi în lung. 
Eu Alecsandru Lascăr, voi lua din 
Tămăşeşti partea despre răsărit pe care 
se găseşte conacul şi care parte se înve-
cinează la răsărit cu Matei Voiciloiu la 
apus cu partea fratelui meu Constantin 
Lascăr la nord cu proprietatea domnului 
Barbu Rioşeanu şi la miazăzi cu 
delimitarea foştilor clăcaşi. 

Din Bălţi voi lua partea dinspre 
miazăzi care se învecinează la răsărit cu 

proprietatea domnului I.C. Mongescu, la 
apus cu proprietatea domnului Savu 
Şomănescu, comuna Buduhala, la mia-
zăzi cu proprietatea domnului C.N. Mi-
hail şi la miazănoapte cu partea fratelui 
meu Constantin Lascăr. 

Eu Constantin Lascăr voi lua din 
Tămăşeşti partea din mijloc care se 
învecinează la răsărit cu partea fratelui 
meu Alecsandru Lascăr la apus cu 
partea fratelui meu Vasile Lascăr la 
miazăzi cu delimitarea foştilor clăcaşi şi 
la miazănoapte cu proprietatea domnu-
lui Barbu Rioşeanu şi moşnenii Tălpă-
şeşti. 

Din Bălţi voi lua partea din 
mijloc care se învecinează la răsărit cu 
proprietatea domnului I.C. Mongescu, la 
apus cu proprietatea domnului Savu 
Şomănescu şi delimitarea foştilor clă-
caşi la miazăzi cu partea fratelui meu, 
Alecsandru Lascăr, şi la miazănoapte cu 
partea mea fratelui meu Vasile Lascăr. 

Eu Vasile Lascăr voi lua din 
Tămăşeşti partea despre domnul I.C. 
Mongescu care se învecinează la răsărit 
cu partea fratelui meu Constantin 
Lascăr la apus cu partea domnului I.C. 
Mongescu la miazănoapte cu moşnenii 
Tălpăşeşti. Din Bălţi voi lua asemenea 
partea dinspre domnul I.C. Mongescu, 
care se învecinează la răsărit cu pro-
prietatea domnului I.C. Mongescu la 
apus cu delimitarea foştilor clăcaşi după 
proprietatea Buduhala a domnului Savu 
Şomănescu, la miazăzi cu partea fratelui 
meu Constantin Lascăr şi la miază-
noapte cu proprietatea domnului I.C. 
Mongescu.” 

Vasile Lascăr şi cei doi fraţi ai 
săi urmau să apeleze la serviciile unui 
inginer hotarnic care să facă planul 
întregii moşii dar şi împărţirea. Era 
remarcabilă totuşi înţelegerea dintre cei 
trei fraţi având în vedere că în aceleaşi 
vremuri, ca exemplu, în familia Magheru 
era deranj mare pe acest tip de împărţiri. 
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► Andreea Cidoiu - clasa a VII-a 
     Andreea Untaru - clasa a VII-a 
 

Europa, casa noastră este o 
campanie de informare şi comunicare 
anuală menită să transpună priorităţile de 
comunicare ale Comisiei Europene în 
mediul şcolar. Campania este derulată de 
Chelgate în numele Reprezentanţei 
Comisiei Europene în România. Din 
Gorj au fost selectate două şcoli, 
Colegiul Tehnic ”General Gheorghe 
Magheru” şi Şcoala Generală Ceauru. 
 

 
Potrivit organizatorilor, a-

ceastă campanie îşi propune să in-
formeze elevii şi profesorii cu 
privire la proiectul de integrare 
europeană (istoria, prezentul şi vii-
torul acestuia), priorităţile de co-
municare ale Comisiei Europene, 
dar şi informaţii care îi privesc 
direct (posibilitatea de a studia şi de 
a lucra în statele membre, impli-
carea în activităţi de voluntariat, 
schimburi între tineri, participarea 
la internship-uri).  

Campania este deschisă tu-
turor şcolilor (primare şi gimna-
ziale), precum şi liceelor din Româ-
nia. Elevii participanţi trebuie să fie 
coor-donaţi de învăţători sau 
profesori. Campania de informare 
„Europa, casa noastră” are două 
seturi de acţiuni  importante: orga-
nizarea de vizite în şcoli şi licee; 
Concursul Lider European. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vizite în şcoli şi licee 

 
 

Se vor organiza două categorii de 
vizite în şcoli. Prima categorie o cons-
tituie vizitele directe organizate de 
Chelgate, iar a doua categorie o cons-
tituie vizitele derulate la iniţiativa şcoli-
lor, cu asistenţă logistică de la Chelgate. 
Este de aşteptat ca aceste vizite să se 
deruleze în şcoli şi licee din întreaga 
ţară.  

Elevii vor primi informaţii despre 
Uniunea Europeană prin intermediul 
comunicatorilor:  moderatorii desemnaţi 
de Chelgate şi invitaţii speciali (per-
sonalităţi publice, autorităţi locale, 
primari, parlamentari europeni, politici-
eni, scriitori, profesori, precum şi perso-
nalităţi locale propuse de şcoli. Oaspeţii 
vor vizita şcolile şi vor interacţiona cu 
elevii timp de două ore în cadrul unei 
dezbateri/prelegeri/seminar, în funcţie de 
forma de învăţământ.  

Reprezentanţii Chelgate ne-au 
declarat: „Încurajăm  profesorii să 
organizeze ei înşişi cel puţin alte două 
prezentări în şcoli unde să aducă invitaţi 
care să abordeze tematică europeană.  

Efortul lor va fi aşadar răsplătit 
prin acordarea de diplome de par-
ticipare din partea Reprezentanţei Comi-
siei Europene.  

Primele 500 de şcoli care se 
înscriu în campanie şi se înregistrează 
pe portalul nostru primesc materiale 
promoţionale cu publicaţii despre Uni-
unea Europeană.” 

 

EUROPA, CASA NOASTRĂ… 

la Şcoala Generală Ceauru
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Gânduri în palmă 
 
Cromatică 
O mie de culori îmi este sufletul, una 
mai intensă ca alta… 
 
Egoism 
Nu poţi îndepărta ceea ce îţi face rău 
fiindcă înseamnă prea mult pentru 
tine… 
 
Intimitate 
Fiecare om are momentele lui când 
simte nevoia să fie singur cu suferinţa 
sa… 
 
Suflet limitat 
Dacă iubeşti numai o singură dată de-
a lungul vieţii înseamnă că sufletul 
tău este limitat, că este incapabil de 
mai mult… 
 
Final 
Toate luptele trebuie să aibă un 
sfârşit… 
 

Radu Luisa
clasa a VII-a

ÎMI PLOUĂ NORII 
 

Îmi plouă 
cu lacrimi mizere 

aceşti nori 
pe care i-am 
învăţat mereu 

să râdă. 
 

Până şi lor 
a început 

de la o vreme 
să le stea 

râsul în gât… 
 
 

REMINISCENŢE 
 

Noaptea şi-a ţintuit 
umbra de crengile 
puţinilor salcâmi 

în floare… 
 

Crude reminiscenţe 
- spre zori, 

când şi-a aflat 
trupul sângerând… 

 
 

CONTRAST 
 

Tenebre primăvăroase 
se ascund în glasul 

păsărilor negre 
din parc; 

 
în jur, 

bănci şi copaci 
smoliţi cu var 

siluete în adormire… 
 

Andrei Popete-Pătraşcu 
 

INTERIOR 
 

Trupuri de sticlă 
închid cerul, 

dănţuind policrom 
 

- arpegii în dezacord - 
 

ecoul 
câtorva îngeri 

foşnind vicisitudinal 
din aripi… 

 

Andrei Popete-Pătraşcu 
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► Andrei Muraru 
   Andrei Constantinescu 
   Ana Maria Feraru 
 

La 1 ianuarie 1920 apărea primul 
număr al revistei „Crinul satelor”, 
publicaţie ce avea redacţia în fosta 
comună Corneşti şi era editată de 
Societatea educativă „Tribuna”. Motto-
ul acestei reviste era: „Talpa ţării, biata 
gloată, / Ridicând-o din noroi, / Ridica-
vom Ţara toată, / Ridica-ne-vom pe noi”. 

Din nefericire, revista nu a apărut 
decât până în decembrie 1923 când din 
cauza greutăţilor materiale şi a bolii de 
plămâni ganglionare  care-l măcina pe 
fondator, Gheorghe Găvan Jaleş, aceasta 
şi-a încetat activitatea. După 1990, 
regretatul Gheorghe Gârdu sprijinit de 
oamenii de cultură Constantin Popescu şi 
Ion Cepoi au reluat apariţia anuală a 
acestei publicaţii. 

 
 

Regretatul Gheorghe Gârdu  
a relansat revista CRINUL 

SATELOR în 1990 
 
Cu peste nouă decenii în urmă a 

luat naştere în satul Stolojani din fosta 
comună Corneşti (actuala comună 
Băleşti) o mişcare culturală numită 
Societatea educativă „Tribuna”. 

Iniţiatorii acestei mişcări cultu-
rale au fost Gheorghe Găvan Jaleş şi 
Grigore Copotoiu dar şi alţi învăţători 
din fostul judeţ Gorj. „Tribuna” a luat 
naştere la 9 aprilie 1919, scopul acesteia 
fiind relevat chiar din procesul verbal de 
înfiinţare: „Societatea va fi amica tinere- 

 
 
 
 
 
 
 
tului, educatoarea şi povăţuitoarea sătea-
nului şi va avea ca deviză: „Nimic pentru 
noi, totul pentru popor””. Se mai spunea 
că societatea va căuta pe cât se poate să 
înveţe pe sătean a cunoaşte adevărul 
pentru a-l căuta singur. 

 
 

 
În 1964 statul comunist recunoş-

tea meritele lui Gheorghe Găvan Jaleş şi 
propunea construirea în comuna Cor-
neşti, Raionul Târgu-Jiu, a unui monu-
ment închinat acestei uriaşe personalităţi. 
Demersul nu a fost dus până la sfârşit, 
nici acum nu avem un monument dedicat 
acestei uriaşe personalităţi a Gorjului. 

Dar cine a fost Gheorghe Găvan 
Jaleş? Un fiu de ţăran sărac din satul 
Bălava din fosta comuna Corneşti. 
Despre începuturile activităţii culturale 
ale sale aflăm dintr-un articol apărut în 

CRINUL SATELOR  
o revistă a tinerilor țărani din fosta comună Cornești

 

Gheorghe Găvan Jaleş şi „Crinul satelor” 
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revista „Crinul satelor” din februarie 
1923, semnat chiar de Gheorghe Găvan 
Jaleş: „Într-o zi din primăvara anului 
1917 ne plimbam pe deal, vorbind 
despre cărţile ce citeam fiecare…din 
vorbă-n vorbă ajung la problema situaţiei 
poporului, la lipsa unei acţiuni educative 
pentru ridicarea lui, la cauzele acestei 
situaţii….Eu cred că de sus până jos este 
lipsă de tragere de inimă, apoi…. Vino-
vatul suntem noi toţi cei 
ce putem vedea puţin 
din rău şi nu căutăm să-
l lichidăm prin mij-
loacele de care dispu-
nem fiecare. Noaptea n-
am dormit deloc, iar 
dimineaţa ne-am şi 
făcut un program. Am 
adunat toate cărţile ce 
am găsit pe la mine şi 
pe la el, le-am scris 
frumos într-un caiet, şi 
după ce am făcut 
trebuşoara asta am zis 
să se cheme biblioteca 
Crinul.” Astfel începea 
biblioteca „Crinul” cu 
150 de cărţi aşa cum 
arată regulamentul bibliotecii redactat la 
9 martie 1917 de Gheorghe Găvan Jaleş 
şi Grigore Copotoiu. Biblioteca avea o 
centrală în comuna Corneşti  şi o 
sucursală în comuna Băleşti. Numărul 
cărţilor sporeşte prin donaţii. În 1918 
avea o sucursală în satul Stroeşti 
(comuna Arcani) şi în satul Stolojani, 
comuna Corneşti. Numărul cărţilor după 
registrul inventar din 1919 este de 1498 , 
iar după darea de seamă a societăţii 
educative „Tribuna” din 1919, 1562 
cărţi. 

Societatea „Tribuna” apare ca o 
acţiune organizată pentru ridicarea sate-
lor prin reprezentaţii teatrale, conferinţe, 
organizări de excursii, şezători şcolare, 
serbări, publicarea unei reviste, cursuri 

de adulţi, cursuri săteşti etc. Foarte 
interesant, în societate erau primiţi mem-
bri pe baza unui legământ de onoare 
plătind o cotizaţie de 1,50 lei. 

Cu siguranţă, cea mai mare reali-
zare a societăţii o constituia publicarea 
unei reviste cu redacţia în comuna Cor-
neşti. Apărută la începutul anului 1920 
sub numele „Crinul satelor”, revista avea 
pe copertă un motto: „Talpa ţării, biata 

gloată, / Ridicând-o din 
noroi, / Ridica-vom ţara 
toată, / Ridica-ne-vom pe 
noi”.  

Conţinutul revistei 
la primele apariţii era 
alcătuit dintr-un articol 
care purta titlul „Scrisori 
către săteni”, urmat apoi 
de articole care tratau 
probleme legate de viaţa 
satului, culegeri de fol-
clor, lucrări cu caracter 
literar ş.a. Revista „Cri-
nul satelor” a fost editată 
pe rând de societatea de 
educaţie „Tribuna”, apoi 
de societăţile de educaţie 
„Tribuna” din Corneşti şi 

„Jaleşul” din Stolojani, de Societatea 
„Tudor Vladimirescu” cu sediul în 
Arcani iar mai apoi de Liga „Crinul”. 
Atunci, după cum sublinia Vasile 
Cărăbiş într-o lucrare din 1978, motto-ul 
a fost completat cu deviza: „Mai multă 
lumină! Mai multă bunătate! Muncă! 
Cinste!”. 

Această publicaţie a avut o arie 
de răspândire foarte mare de vreme ce în 
arhiva proprie se găsesc scrisori din mai 
toate localităţile Gorjului. Era cunoscută 
în judeţele Durostor, Constanţa, Roman, 
Vâlcea, Mehedinţi şi se găsesc schimburi 
cu Revista „Datina” - Turnu Severin, 
„Munca intelectuală” - Buzău, „Gazeta 
Şcoalei” - Craiova, „Vlăstarul” - Târgo-
vişte ş.a. 
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Căminul Cultural şi monumentul 

care nu s-au mai făcut 
 
 

La 17 iunie 1964, Sfatul Popular 
al Regiunii Oltenia se adresa Comitetului 
pentru cultură şi artă din cadrul Sfatului 
Popular al Raionului Târgu-Jiu cu 
rugămintea de a analiza oportunitatea 
construirii unui monument închinat lui 
Gheorghe Găvan Jaleş. Această pro-
punere apăruse într-un memoriu înaintat 
de cetăţeanul Dumitru P. Găvan din 
comuna Valea Neagră, raionul Medgi-
dia, regiunea Dobrogea, originar din ra-
ionul Târgu-Jiu. 

Lucrurile erau cumva înaintate 
din moment ce autorul memoriului scria 
autorităţilor: „Vreau să stabilim locul de 
construcţie al Căminului Cultural 
Gheorghe Găvan-Jaleş din Corneşti, ra-
ionul Târgu-Jiu, pentru care s-a alocat 
fondul de construcţie, comunicat la radio 
în ziua de 5 iunie 1964 şi a monu-
mentului din faţa acestui cămin cul-
tural.” 

Ideea apăruse mai devreme şi 
pentru a trece de „vigilenţa” autorităţilor 
comuniste, localnicii l-au făcut pe 
Gheorghe Găvan-Jaleş comunist post-
mortem. Pentru a sublinia această idee 
era citat învăţătorul pensionar Gheorghe 
Găvănescu, decedat în 1961 la vârsta de 
84 de ani, care spunea despre fondatorul 
„Crinului satelor” că: „Dacă Găvan Jaleş 
ar trăi astăzi ar fi mare ministru 
comunist”. Tot aici era citat I.I. Buligan, 
învăţător pensionar din Brădiceni, fost 
tribunist care îl caracteriza pe Găvan-
Jaleş drept „modest şi cu atitudine 
hotărâtă în a-şi dărui toate puterile de 
muncă ale tinereţii lui, binelui obştesc, 
culturalizării maselor”. 

În adresele trimise între diferitele 
autorităţi ale vremii mai întâlnim amintit 
şi un alt caz care ar fi trebuit să fie 

pilduitor pentru autorităţile comuniste. 
Astfel, cei 5000 de lei pe care Găvan-
Jaleş i-a dat cu împrumut chiaburului Ion 
Cuţui pentru a-şi căuta sănătatea au fost 
investiţi în întregime în cărţi pe care le 
va aduce de la Bucureşti pentru Soci-
etatea „Tribuna”, pentru biblioteca 
„Crinul satelor”. 

Se pare totuşi că autorităţile co-
muniste nu au fost sensibilizate de aceas-
tă mare personalitate a Gorjului de 
vreme ce nu s-a mai construit nici cămi-
nul cultural şi nici monumentul. Poate că 
ar fi timpul ca autorităţile locale, dar şi 
cele judeţene, să se gândească la un 
asemenea demers. Gheorghe Găvan Jaleş 
a fost o personalitate uriaşă a epocii sale 
iar importanţa muncii sale s-a văzut în 
luminarea satelor Gorjului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRISTEŢI 
 
E trist cum plânge norul 
Pe cerul de cenuşă amară. 
E trist cum piere o rază 
Umbrită de-ntunericul de piatră. 
 
Eşti trist privind această lume 
Prea rece ca să fie a ta; 
Eşti trist iubind o amintire 
Rămasă prea departe în trecut… 
 
Trist este tot universul 
Prăfuit şi el de colb stelar. 
Trist este nemuritorul zeu 
Ce a unit cândva a noastre căi. 
 
E trist când ştiu o stea 
Cum stinsă varsă lacrimi, 
E aşa de trist când ştii 
Că poţi iubi… 
 

Ionela Mănoiu
clasa a VIII-a
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► prof. Felicia Constantinescu 
 

Imaginea de sine este modul în 
care o persoana îşi percepe propriile 
caracteristici fizice, cognitive, emoţio-
nale, sociale şi spirituale. 
          Este o reprezentare mentală a 
propriei persoane, un “tablou” în care 
sunt incluse cunoştinţe despre sine (abili-
tăţi, comportamente, emoţii, cunoştinţe, 
valori, etc.) şi care ne ajută să ne reglăm 
comportamentul în societate. 
   
  

Consecinţe ale imagini de sine  
negative / pozitive 

 
 
 

Imagine de sine negativă: 
- Scăderea performanţelor şcolare 

sau la locul de muncă, datorită subes-
timării resurselor, neasumării responsa-
bilităţilor; 

- Relaţii nearmonioase în cadrul 
familiei (lipsa de respect faţă de sine 
favorizează lipsa respectului manifestat 
faţă de ceilalţi membri din familie; în 
timpul conflictelor se învinovăţesc exce-
siv sau îi critică pe ceilalţi); 

- Relaţii deficitare cu cei de 
aceeaşi vârstă (elevii vor să îşi menţină 
stima de sine crescută impunându-se, 
însa fac acest lucru nerespectând drep-
turile celorlalţi şi valoarea lor, ceea ce 
afectează relaţiile cu aceştia. 
 

Imagine de sine pozitivă: 
- Creşterea performanţelor şcola-

re (persoana îşi estimează corect 
resursele, îşi asumă responsabilităţi în 
conformitate cu cerinţele şi resursele 
proprii); 

 
 
 
 
- Relaţii armonioase în cadrul familiei 
(respectul de sine determinat de o ima-
gine de sine pozitivă favorizează mani-
festarea respectului din partea celorlalţi; 
rezolvarea conflictelor este mai simplu 
de realizat în condiţiile în care cei 
implicaţi în conflict nu se autoînvino-
văţesc şi nu îi învinovăţesc pe ceilalţi); 
- Relaţii bune cu colegii şi prietenii de 
aceiaşi vârstă (elevii îşi pot pune în 
evidentă calităţile fără a le devaloriza pe 
ale celorlalţi). 
 
  

Modalităţi de manifestare 
a imaginii de sine negative: 

 
 
 
Evitare – atitudine de genul “da-

că nu încerci nu greşeşti”.  
Retragerea şi comportamentele timide, 
de evitare a confruntării cu problemele 
sunt indici ai imaginii de sine negative; 

Agresivitate defensivă – un elev 
cu o imagine de sine negativa  com-
pensează atacând sursa frustrării (îl 
ironizează pe un coleg care a luat o nota 
mai mare); 

Compensare – un elev care nu 
are succes la unele materii, le mini-
malizează importanţa şi încearcă să aibă 
succes la altele, pe care ajunge să le 
considere mai importante; 

Motivaţie scăzută – un elev cu o 
imagine de sine negativă va manifesta 
lipsă de încredere în forţele proprii.  

În consecinţă, el va fi mult mai 
puţin motivat să iniţieze sau să se im-
plice în diverse activităţi, deoarece nu se 
va simţi în stare să le finalizeze cu 
succes. 
 

CONSECINŢE ALE IMAGINII DE SINE 
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► prof. Violeta Ilin 
 
Trezirea interesului şi a gustului 

pentru lectură în general şi pentru 
literature bună în special implică pentru 
şcoală o responsabilitate incontestabilă. 

Ce citesc copii? Cum citesc? 
Cum selectează lecturile? Cum poate fi 
îndrumată lectura şi în ce măsură 
intervenţiile sunt opportune? Cum 
contribuie lectura la formarea elevilor? – 
sunt câteva din întrebările ce se ridică în 
faţa profesorilor şi îşi cer răspuns.  
 Pentru ca lectura să devină o 
necessitate pentru toţi elevii, plăcerea 
cititului trebuie cucerită odată cu 
învăţarea alfabetului, şi chiar înainte de 
învăţarea acestuia. “La vârsta de trei 
ani…. seria Lucio Loubardo Radice – 
copilul cerea cărţi când se culca, iar după 
o jumătate de oră de “lectură” îl găseam 
adormit cu cartea deschisă. Erau cărţi 
illustrate, de  acord, însă ce făcea el era o 
adevărată lectură interioară.  
 Cunoscând acest adevăr, cele mai 
multe educatoare le formează copiilor 
deprinderea de a citi ilustraţiile, de a 
valorifica tot ceea ce le oferă cartea, 
chiar înainte de a învăţa literele. Sunt 
alese în acest scop poveşti scurte, 
simple, cu un singur episod interesant, 
într-o formă vie, cu ilustraţii adecvate. 
De asemenea învăţătorii se preocupă de 
alegerea lecturii astfel încât să-i ajute să 
trecă pragul abecedarului spre învăţarea 
cărţii literare. Sunt selectate şi 
recomandate lecturi care reflectă lumea 
şi preocupările copilului, în general texte 
scurte, cu acţiune dinamică dominată de 
voioşie şi opti-mism, cărţi tipărite cu 
caractere mari şi cu gust.  
 Ce citesc copii? Citesc mult şi 
variat; alternează literature română cu  

 
 
 
 
cea universală, lectura suplimentară obli-
gatorie cu cea extraşcolară, beletristica 
alternând cu cartea de ştiinţă sau tehnică. 
Preferinţele acestora se îndreaptă, totuşi, 
către beletristică.  
 Cele mai solicitate sunt operele 
următorilor scriitori: Mihai Eminescu, 
Ion Creangă, Ioan Slavici, I.L. Caragiale, 
Petre Ispirescu, V. Alecsandri, I.Al. Bră-
tescu-Voineşti, Cezar Petrescu, Tudor 
Arghezi etc. 
 

 
 Mulţi elevi din clasele I – VIII 
ocolesc însă poezia şi în special pe cea 
contemporană. În explicarea acestui ra-
port există o cauză obiectivă: proza satis-
face curiozitatea, captivează şi stăpâ-
neşte intens pe micul cititor prin varie-
tatea şi neprevăzutul problemelor ridica-
te.  Dar, în afară de această explicaţie le-
gată de natura sufletului infantil, sunt şi 
cauze care ţin de realizarea artistică a 
poeziilor, de modul în care este învăţat 
elevul să citească poezia.  
 Prima citire reuşeşte doar să-l 
familiarizeze pe şcolarul mic cu conţi-
nutul, cu atmosfera poeziei.  
 Elevul trebuie deprins ca după 
citirea iniţială a poeziei să mediteze, să 

Lectura suplimentară a elevilor prioritate a activităţii didactice 



 
 
 
 

 14                                             Gr��u� �p	�or 14/2011                                            

 
 
 

recitească în gând, pe fragmente intuind 
conţinutul şi valoarea imaginilor artis-
tice, apoi să citească din nou, uneori cu 
voce tare, întreaga poezie, pentru că va-
loarea, frumuseţea acesteia nu se pot de-
zvălui dintr-o dată. 
 Un adevăr axiomatic este acela 
că profesorul are sarcina nu numai a 
stimulării lecturii, ci şi mai ales a diri-
jării ei. În recomandarea lecturii ţimem 
seama de cerinţele programei, de gustu-
rile şi preferinţele elevilor dar şi de 
posibilităţile de procurare a cărţilor.  
 Avem în vedere că preferinţele 
sunt individuale şi că ele nu pot fi 
nivelate luând ca numitor comun pre-
ferinţele educatorului de acum sau din 
vremea când era copil. Treptat elevul 
însuşi se orientează în faţa rafturilor cu 
cărţi să-şi aleagă una dintre ele, chiar 
dacă se întâmplă uneori, să nu fie cea 
mai potrivită. 

 
 O îndrumare corespunzătoare a 
lecturii îl determină pe elev să-şi cons-
tituie o bibliotecă personală. Şi aici inter-
venţia profesorului este hotărâtoare. 
Numai un professor temeinic pregătit 
poate transmite elevilor săi nobila pasiu-
ne a citittului.  
 Fără a avea intenţia epuizării unei 
asemenea teme, închei cu convingerea 
că, fără a realiza relaţia optimă elev – 
carte încă din primii ani ai şcolarităţii, nu 
e posibilă relaţia om – carte pentru toată 
viaţa”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… şi  învăţ 
 
Pun zeci de versuri pe hârtie, 
Când simt că lumea s-a sfârşit 
Şi văd apoi cât e de vie 
Şi văd apoi ce rău mă mint. 
 
Şi văd că lumea nu se stinge, 
Dintr-un necaz… necazul meu; 
Şi-n continuare afară ninge, 
De mi-e uşor sau de mi-e greu. 
 
În fiecare zi-i la fel, 
Învăţ mereu dintr-o greşeală, 
Ca orişicare fulg din cer, 
Ce-ncet, încet coboară. 

Cidoiu Andreea
                         clasa a VII-a A

 
 

�d�
Paşii iluziei 
 
Himeră dulce, legendară  
Din vis de aur te-ai desprins 
Şi cu privirea ta amară 
De suflet singur-m-ai cuprins. 
 
Magia spiritului tău 
M-a-ndepărtat încet de toate, 
Făcându-mă să uit de rău, 
De viaţă însăşi şi de moarte; 
 
Şi într-o lume ilizoarie 
Ne-am convertit la fericire, 
Ca zei încununaţi de glorie, 
Eternitate şi fericire.  

Ciuidel-Istrate Georgiana
                    clasa a VII-a B
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Formarea profesională a edu-

catorului trebuie să cuprindă toţi 
parametrii de calitate şi crearea unui 
om nou, activ, cult, devotat valorilor 
promovate în societate.  

Profesorul este pentru elevii 
săi un model de conduită şi de 
pregătire profesională, exercită asu-
pra lor influenţe nu numai prin 
volumul de cunoştinţe pe care le 
transmite, ci şi prin orizontul de cul-
tură pe care îl deschide elevilor, prin 
modul său de a gândi, prin concepţia 
sa ideologică, printr-un intelect per-
meabil, fluid şi receptiv la nou şi la o 
continuă receptare. 

               
 

Formarea sa profesională vizează 
competenţa „specialistului” încadrată 
într-un fond de cultură generală, mobili-
zate şi sprijinite de o temeinică pregătire 
psihologică, pedagogică şi metodică, te-
oretică şi practică. 
              Prin natura activităţii sale, 
educatorului i se cere un larg orizont cul-
tural, o vastă informare în domenii dife-
rite ale activităţii şi o nepotolită sete de 
cunoaştere, pe baza căreia să poată răs-
punde adecvat intereselor variate ale ele-
vilor săi. 

Profesiunea de educator cere o 
atitudine mereu nouă şi înnoitoare, o lup-
tă continuă pentru a preveni rutina, 
stagnarea, schematismul şi formalismul, 
orice educator trebuie să cunoască tot  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ceea ce poate cădea în câmpul atenţiei 
tineretului. 
             Permanenta receptivitate pentru 
nou constituie o componentă fundamen-
tală a sistemului motivaţional al profeso-
rului, menită să-i alimenteze mereu lupta 
pentru o calitate tot mai ridicată în acti-
vităţile sale. 
             Profesorul îşi poate realiza cu 
succes misiunea de educator numai dacă 
şi-a însuşit priceperile şi deprinderile 
necesare pentru a da relaţiei profesor – 
elev o orientare şi un conţinut nou.  
Relaţiile de apropiere, de încredere, de 
colaborare, trebuie să caracterizeze tot 
timpul activitatea comună a profesorului 
şi a elevului. 

             

 

DIDACTICA 

PPPPPPPPaaaaaaaaggggggggiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaa        ccccccccoooooooollllllllaaaaaaaabbbbbbbboooooooorrrrrrrraaaaaaaattttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiilllllllloooooooorrrrrrrr::::::::        
 
► prof. Liliana Băloi 
G.Ş. Energetic Nr.1 Târgu-Jiu  

FORMAREA PROFESIONALĂ A CADRULUI DIDACTIC 
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Iniţiativa viitorilor profesori în 
tehnologia predării şi însuşirea capacită-
ţilor necesare activităţii complexe a unui 
profesor de o anumită specialitate, presu-
pune o pregătire teoretică, ştiinţifică, de 
bază şi dobândirea unui set de deprinderi 
didactice cum ar fi: 
           - folosirea mijloacelor audio-vizu-
ale, organizarea muncii în laboratoare 
şcolare de specialitate; 
            - deprinderea de a aprecia şi a 
evalua just rezultatele elevilor, precum şi 
de a organiza, îndruma şi dirija activi-
tăţile în afara clasei, specifice specia-
lităţii. 

 
              Formarea profesorului ca educa-
tor constă în formarea şi dezvoltarea 
capacităţilor de a organiza, îndruma şi 
efectua nu numai ora de dirigenţie, ci şi 
de a realiza şi celelalte activităţi speci-
fice dirigintelui. 

Toate aceste priceperi şi deprin-
deri care ţin de tehnologia didactică, pre-
supune un exerciţiu, un contact nemij-
locit cu relaţiile şcolare, realizat în ca-
drul practicii pedagogice, care să permită 
studentului să cunoască şi să soluţioneze 
indepen-dent problemele didactico-
educative cu care se confruntă. 

Perfecţionarea permanentă a pro-
fesorilor reprezintă o cerinţă esenţială 
pentru şcoala modernă, devine o nece-
sitate vitală, o condiţie a existenţei şi a 
progresului ei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despre Ierusalim 

„Ca să ai o imagine de ansam-
blu asupra Ierusalimului trebuie să-l 
priveşti în lumina dimineţii de pe 
Muntele Măslinilor” – mi-a spus înainte 
de a pleca în Israel unul dintre 
apropiaţii care, în urmă cu mai mulţi 
ani, mersese în pelerinaj la Locurile 
Sfinte. Nimic din ceea ce ştiam despre 
oraşul Ierusalim nu avea să se compare 
cu impresiile de după vizitarea aşa-
numitei „cetăţi vechi” considerată sfântă 
de iudei, creştini şi musulmani 
deopotrivă. Împărțit după o tradiție se-
culară în patru zone: „iudaică”, 
„creștină”, „armeană” (armenii fiind, 
de fapt și ei creștini) și musulmană, 
oraşul vechi al Ierusalimului a avut de 
suferit înfrângeri şi cuceriri din partea 
unor imperii şi regate: egiptene şi 
asiriene, babiloniene şi persiene, gre-
ceşti şi romane, bizantine şi arabe, şi 
chiar de cruciaţi. Toţi aceştia, rând pe 
rând, l-au cucerit şi l-au stăpânit, l-au 
jefuit şi dărâmat, în veacuri diferite.  
Aceste urme se văd şi astăzi, căci 
Ierusalimul, dincolo de imaginea „cetăţii 
sfinte” este o parte importantă din 
istoria sângeroasă a omenirii. Iată 
pentru ce, acest oraş, nu numai că a fost, 
dar este şi continuă să fie în istorie şi 
dincolo de istorie. Originea Ierusali-
mului se pierde în negura vremii. Niciun 
alt oraş al lumii nu a cunoscut, de-a 
lungul timpului, atâtea denumiri cu câte 
a fost personificat Ierusalimul din marea 
nevoie de a-i găsi unicitatea. Iată doar 
câteva dintre acestea: Oraşul Păcii, 
Oraşul Mântuirii, Oraşul Sfânt, Oraşul 
Domnului, Oraşul Dreptăţii, Oraşul 
Credinţei, Oraşul Splendorii sau Oraşul 
prin excelenţă. Arabii l-au numit al Quds 
(al-Sharif) – sanctuarul nobil. 

► prof. Andrei Popete-Pătraşcu
(Note de călătorie din Ţara Sfântă)
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► Florina Mălăescu-Udriştioiu 
     Andrei Muraru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evenimentele de acum 190 de ani 

au fost marcate în faţa elevilor de la 
Şcoala Generală Ceauru de istorici 
cunoscuţi ai Gorjului. 

 

 
 
 
 
 
 

 
În prezenţa unui numeros public, 

peste 100 de elevi şi cadre didactice ale 
Şcolii Generale Ceauru, reprezentanţii 
Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Na-
ţionale, cercetătorii Dan Cismaşu şi Ion 
Hobeanu, ai Muzeului Judeţean Gorj, 
prof. Valentin Pătraşcu, precum şi ai 
Societăţii de Ştiinţe Istorice din România 
- profesorii Cornel Șomâcu și Andrei 
Popete-Pătrașcu, au prezentat personali-
tatea politică a lui Tudor Vladimirescu, 
evocând momente semnificative ale acti-
vităţii revoluţionare a pandurului gor-
jean. 

Organizarea acestui simpozion, 
având ca grup ţintă cadrele didactice şi 
elevii din învăţământul preuniversitar, 
dar şi cadre didactice universitare, a 
oferit prilejul unor dezbateri, schimburi 
de păreri, împărtăşirea unor experienţe 
cu privire la activitatea şi experienţa 
proprie, care să permită cunoaşterea unei 
personalităţi de talia lui Tudor Vladi-
mirescu şi a realizărilor sale politice. 

 
 

Lucrările Simpozionului judeţean 
 
 

Programul activităţilor desfăşura-
te în cadrul Simpozionul Judeţean „190 
de ani de la Revoluţia condusă de Tudor 
Vladimirescu” a fost unul complex, 
constituind un bun prilej pentru dise-
minarea şi promovarea rezultatelor ca-
drelor didactice, menţinerea contactului 
între specialişti  şi specialităţi, stimularea 
creativităţii, inovarea şi cercetarea elevi-
lor şi profesorilor, promovarea modele-
lor de bune practici şi valorizarea muncii 

190 de ani de la Revoluția condusă de: 

Tu�or V������r	S�u 

Şcoala Generală Ceauru 
a găzduit în ziua de 21 ianuarie 
un amplu simpozion dedicat 
celor 190 de ani trecuţi de la 
începutul Revoluţiei de la 1821.  

Acţiunea a fost orga-
nizată în parteneriat cu Socie-
tatea de Ştiinţe Istorice din 
România – Filiala Gorj, Aso-
ciaţia Autorilor de Carte Docu-
mentară din Gorj, Inspecto-
ratul Şcolar Judeţean Gorj, 
Serviciul Judeţean Gorj al 
Arhivelor Naţionale, Muzeul 
Judeţean Gorj, Colegiul Naţio-
nal „Ecaterina Teodoroiu”, Co-
legiul Tehnic „General Gheor-
ghe Magheru” şi Asociaţia 
PROVERTICAL. 
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de echipă interdisciplinară, aşa cum avea 
să ne relateze coordonatorul simpozio-
nului, prof. Cornel Şomâcu. 

Manifestarea a debutat cu o Sesi-
une de referate şi comunicări susţinute 
de elevii şi cadrele didactice ale Şcolii 
Generale Ceauru. Au fost prezente 26 de 
comunicări ale elevilor de clasele a VII-a 
şi a VIII-a, şi 31 de comunicări ale ca-
drelor didactice. 

Masa rotundă dedicată evenimen-
tului a adunat cercetători, profesori şi 
iubitori ai muzei Clio, reprezentanţi ai 
Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor 
Naţionale, Muzeului Judeţean „Alexan-
dru Ştefulescu”, Şcolii Generale Ceauru, 
Societăţii de Ştiinţe Istorice din România 
– Filiala Gorj şi Asociaţiei Autorilor de 
Carte Documentară din Gorj, care în pre-
zenţa publicului au dezbătut evenimen-
tele de la începutul anului 1821 şi impli-
caţiile acestora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Expoziţia foto-documentară:  
Comuna Băleşti în documente 

 
 

În cadrul complexului de 
manifestări prilejuit de Simpozinul 
judeţean „190 de ani de la Revoluţia 
condusă de Tudor Vladimirescu”, s-a 
desfăşurat în prezenţa aceloraşi inimoşi 
elevi şi dascăli, iubitori ai istoriei locale, 
şi vernisajul Expoziţiei foto-documen-
tare permanente intitulată „Comuna 
Băleşti în documente”, realizată de Şcoa-
la Generală Ceauru, în colaborare cu 
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţiona-
le. Secţiunile acestei expoziţii cuprind 
documente de arhivă referitoare la 
participarea locuitorilor comunei Băleşti 
la Războiul de Independenţă (1877-
1878), eroii căzuţi pe front în timpul 
celor două conflagraţii mondiale, acti-
vitatea economică şi cea a băncilor 
populare din Băleşti, meşteri şi meşteşu-
guri locale, reformele agrare din secolele 
IXI-XX.  

Un rol deosebit în organizarea 
acestei expoziţii la avut cercetătorul 
Daniel Cismaşu, din cadrul Serviciului 
Judeţean al Arhivelor Naţionale, pentru 
care membrii Cercului de istorie 
„Antonie Mogoş” din cadrul Şcolii 
Generale Ceauru, îl asigură de întreaga 
lor apreciere. 
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► Daiana Nițu 
     Mihnea Udriștoiu (clasa a V-a) 

Au trecut pe nesimţite, şi ne-
marcaţi cum se cuvine de autorităţi şi 
organizaţii ale istoricilor, 70 de ani de 
la moartea marelui istoric Nicolae 
Iorga. Savantul a fost asasinat în 
noaptea de 27 spre 28 noiembrie 1940 
de un comando legionar. Era unul 
dintre numeroasele asasinate execu-
tate de această organizaţie: primul 
ministru I.G. Duca (1879 - 1933), 
primul-ministru Armand Călinescu 
(1893 - 1939), fostul prim-ministru 
Gheorghe Argeşanu (1883-1940) sau 
profesorii universitari Virgil Mad-
gearu (1887 - 1940) şi Petre Andrei 
(1891 - 1940). Nicolae Iorga a fost un 
pisc al cercetării istorice de la noi 
recunoscut la nivel universal, punct 
niciodată egalat până în prezent. Iată 
cum îşi prevestea în versuri moartea 
tragică, cu doar o zi înainte de final, 
chiar Nicolae Iorga: „Au fost tăiat un 
brad bătrân / Fiindcă făcea prea multă 
umbră”. 

Nicolae Iorga scria în cartea „O 
viaţă de om, aşa cum a fost” că «Eu nu 
am învăţat a ceti şi a scrie. Acestea sunt 
lucruri care mi-au venit de la sine». 
Opera sa se cifrează la  1.359 de lucrări 
(165 656 de pagini) şi peste  25.000 de 
articole. Barbu Teodorescu, cel care a 
scris cel mai complet de savantul de 
origine moldoveană, avea să remarce că 
„este savantul care a scris cel mai mult, 
nu numai dintre români, dar chiar dintre 
toţi cărturarii lumii. În orice caz nu 
există o altă bibliografie individuală mai 
vastă şi mai variată decât aceasta”. 
Potrivit datelor care ne-au rămas, a  scris 
în 7 limbi şi a vorbit în 16 limbi, iar  

 

 

 

biblioteca savantului a numărat 80.000 
de volume,  donată Academiei Române 
de profesor încă din timpul vieţii. Cel 
mai mare istoric al românilor după cum a 
fost considerat nu de puţine ori, Nicolae 
Iorga a avut o activitate ştiinţifică de-a 
dreptul spectaculoasă. A ajuns membru 
corespondent al Academiei Române la 
doar 23 de ani (1893) şi a devenit 
membru plin în 1911. Între 1894 şi 1940 
a fost titular pe o catedră de istorie a 
Universităţii din Bucureşti. 

Opera sa ştiinţifică  cuprinde di-
verse tipuri de lucrări: monografii de 
oraşe, de domnii, de familii, istoria 
bisericii, a armatei, comerţului, literatu-
rii, tipăriturilor, a călătorilor în străină-
tate etc. Se pot aminti câteva lucrări du-
rabile: „Studii şi documente cu privire la 
istoria românilor”,  25 volume (1901-
1913), „Istoria imperiului otoman” în 5 
volume, „Istoria românilor” în 10 
volume (1936-1939). Nicolae Iorga a 
cochetat chiar şi cu literatura,  a scris 
poezii, drame istorice („Învierea lui 
Ştefan cel Mare”, „Tudor Vladimi-
rescu”,” Doamna lui Eremia”, „Sfântul 
Francisc din Asisi” ş.a.), volume memo-
rialistice („Oameni cari au fost”, „O 
viaţă de om, aşa cum a fost”). A condus 
publicaţiile „Sămănătorul” şi „Neamul 
Românesc”. 
Printre altele, lui Nicolae Iorga i se 
datorează  îmbogăţirea gândirii istorice 
cu o nouă viziune, dominată de factorul 
spiritual şi întemeiată pe unele „per-
manenţe”, coordonate ale dezvoltării 
istorice. În domeniul istoriei naţionale, a 
elaborat monografii şi sinteze de mare 
valoare („Istoria lui Mihai Viteazul”, 

La șapte decenii de la moartea savantului Nicolae Iorga 
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„Istoria bisericii române”, „Istoria ar-
matei româneşti”, 2 vol., „Istoria co-
merţului românesc”, 2 vol.,  „Istoria Ro-
mânilor”, 10 vol. ş.a.) şi a integrat istoria 
României în istoria universală („La place 
des Roumains dans l’histoire univer-
selle”, 3 vol.), relevând originalitatea 
culturii româneşti şi interdependenţa 
istoriei poporului român cu istoria altor 
popoare. Personalitatea şi opera ştiinţi-
fică a lui Nicolae Iorga au fost apreciate 
de universităţi de pe tot mapamondul, 47 
dintre acestea numărându-l ca membru 
sau doctor Honoris Causa. 

Pe lângă faptul că i-a adus 
sfârşitul, viaţa politică nu i-a adus 
atât de mare succes lui Nicolae 
Iorga. Cu toate acestea a cunoscut 
practic toate demnităţile politice de 
la şef de partid până la şef de cameră 
parlamentară, ministru şi prim-mi-
nistru. Nu a fost un om politic pe 
măsura faimei din viaţa ştiinţifică dar 
a reuşit şi aici lucruri memorabile. A 
militat pentru întregirea naţională, 
implicându-se apoi în punerea pe ba-
ze morale sănătoase a statului român 
unificat. A fost un adversar de cali-
bru al extremismului de dreapta de 
tip legionar deşi a teoretizat la înce-
puturi o astfel de doctrină. Faptul că 
a fost un adversar neîmpăcat al 
legionarilor i-a adus moartea. 

Dintre reperele vieţii sale politice 
reţinem câteva momente importante. A 
fost ales pentru rima dată deputat la 28 
mai 1907. În 1910 a înfiinţat împreună 
cu A.C. Cuza Partidul Naţionalist Demo-
crat, rămas doar sub coordonarea lui 
Iorga după 1920. Activitatea sa politică a 
fost încununată cu numirea ca prim-
ministru şi ministru al Instrucţiunii între 
18 aprilie 1931 şi 21 mai 1932, în 
fruntea primului guvern de „tehnocraţi” 
din istoria noastră.  

Legătura cu legionarii? În calitate 
de preşedinte al Consiliului de Miniştri a 
semnat la 26 martie 1932 decretul pentru 
desfiinţarea organizaţiei legionare „Gar-
da de Fier”. Acest lucru dar mai ales 
condamnarea lui Corneliu Zelea Co-
dreanu  în urma unui proces cu Nicolae 
Iorga îi va grăbi savantului sfârşitul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 27 noiembrie 1940, ora 17.30, 
cinci legionari au pătruns în vila 
savantului din Sinaia şi  l-au ridicat sub 
pretextul că trebuie să dea unele de-
claraţii la Bucureşti. În drum spre Bucu-
reşti, în noaptea de 27-28 noiembrie 
1940 a fost asasinat în pădurea de sal-
câmi de lângă satul Strejnic, judeţul 
Prahova, ciuruit de gloanţele legiona-
rilor: „cu capul descoperit, cu mâna 
dreaptă  depărtată de cap şi degetele îm-
preunate pentru închinare…”.  
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► Andreea Borcan 
 

Pentru al doilea an consecutiv, 
elevii de la Şcoala Generală Ceauru au 
marcat printr-o serie de activităţi 
Halloween. Au fost antrenaţi circa 150 
de elevi într-un eveniment organizat 
de catedra de limba engleză, aceştia 
trebuind să îşi demonstreze talentul 
artistic în interpretarea unor scenete 
de teatru şi cântece în limba engleză 
specifice sărbătorii de Halloween. Nu 
au lipsit concursurile organizate pe 
echipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halloween este o sărbătoare de 
origine celtică, preluată astăzi de multe 
popoare din Europa, ea răspândindu-se 
în secolul al XIX-lea prin intermediul 
imigranților irlandezi din Statele Unite 
ale Americii. Aceasta este sărbătorită în 
noaptea de 31 octombrie, deși în unele 
țări data sărbătorii variază - de exemplu, 
în Suedia este sărbătorită în prima sâm-
bătă din noiembrie. Numele provine din 
limba engleză, de la expresia All 
Hallows’ Even, numele sărbătorii creș-
tine a tuturor sfinților, sărbătoare cu care 
Halloweenul a devenit asociat în țările  

 
 
 
 
 
 
 
unde predomină creștinismul occidental 
- catolic și protestant, deoarece în aceste 
culte creștine, ziua tuturor sfinților este 
sărbătorită pe 1 noiembrie. După cum 
spun specialiştii, specific pentru Hallo-
ween este dovleacul sculptat, care 
reprezintă Lanterna lui Jack. Cu ocazia 
acestei sărbători, copiii se maschează în 
vrăjitori, mumii sau alte personaje și 
colindă pe la case întrebând „Trick or 
Treat?” (Păcăleală sau dulciuri?), ca o 
amenințare că dacă nu li se dau dulciuri, 
persoanei colindate i se va juca o farsă. 
În alte țări, Halloween este serbat prin 
parade și carnavaluri. 

Această sărbătoare a început să 
fie marcată şi în România după 1990. În 
judeţul nostru, de câţiva ani sărbătoarea 
este marcată şi în şcoli.  

 
La Şcoala Generală Ceauru s-a 

desfăşurat vineri o asemenea manifes-
tare care a constat în prezentarea de 
costume pe muzică creepy, desfăşurarea 
scenetei de teatru „In the night of 
Halloween”, concursuri pe echpe speci-
fice sărbătorii de Halloween etc. Au fost 
antrenaţi în activitate circa 150 de elevi 
de gimnaziu de la această şcoală. 
Profesorul Cornel Şomâcu, directorul 
Şcolii Generale Ceauru, ne-a declarat: 
„Suntem la a doua ediţie a acestei mani-
festări ca urmare a eforturilor deosebite 
depuse de doamna profesoară de engleză 
Gabriela Hortopan. Am putut să cons-
tatăm şi de această dată implicarea mai 
puternică a elevilor în toate activităţile 
organizate de catedra de limba engleză”. 

 
 
 
 

Elevii de la Şcoala Generală Ceauru în sărbătoare 
 

Ecouri în presa locală: 
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Doar întrebări 
         

 
Greşind de nenumărate ori şi 

neputând da timpul înapoi pentru a 
repara greşeala, îţi dai seama că viaţa îşi 
continuă aşa-zisul drum fără sfârşit. 
Chiar şi după ce mori, sufletul îşi 
continuă viaţa. Luptând din răsputeri ca 
să obţii ceva concret, de cele mai multe 
ori eşuând dintr-o cauză pierdută, 
observi că de fapt, toate lucrurile fie 
bune, fie rele, se întâmplă datorită ţie. Tu 
singur esti răspunzător pentru propria-ţi 
viaţă. 
 

Lumea aceasta nouă se schimbă 
în fiecare zi. Majoritatea tinerilor care nu 
se încumetă să înţeleagă arta aşa cum 
este ea în realitate… viaţa trăită de un 
artist care face totul prin mâinile, 
talentul, originalitatea sufletul şi spiritul 
său creator, visător, sensibil… toţi sunt 
uneori nişte oameni roboţi – toţi fac 
aproximativ aceleaşi lucruri, toţi gândesc 
aproape la fel ş.a.m.d. 
 
        Dar ce se întâmplă cu artiştii, cu 
viaţa de artist până la urmă? Aceasta este 
una din întrebările pe care adolescenţii, 
neaflaţi în cauză, şi-o adresează. Îmi este 
greu să aduc câteva explicaţii… 
  

Îmi general, artiştii trăiesc într-o 
lume a lor, o lume în care dacă eşti 
supărat sau necăjit ai impresia că tot ce 
faci îţi iese mereu pe dos. Poate greşesc, 
dar aceasta li se întâmplă multora.          
Viaţa… viaţa este asemeni unei pânze de 
păianjen, pe care stai tu şi încerci să îţi 
salvezi destinul… 
 

Florina  Mălăescu-Udriştioiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tinere condeie… 
Tradiţii şi legende româneşti 
despre eclipsele de soare 

De spectacolul fascinant al eclip-
sei parţiale de soare vizibilă şi din 
România, din data de 4 ianuarie 2011, în 
care Soarele a fost acoperit de Lună în 
proporţie de aproximativ 76%, nu ne-am 
putut bucura decât la televizor, norii de 
pe cerul Târgu-Jiului fiind preocupaţi 
mai degrabă să cearnă mărunţi fulgi de 
zăpadă. Evenimente astrale temute, 
eclipsele sunt interpretate drept semne 
rele, prevestitoare de necazuri, molime 
sau secete. De-a lungul timpului, eclip-
sele au fost însoţite de numeroase su-
perstiţii şi ritualuri în foclorul românesc. 
Astfel, se credea că eclipsele sau „întu-
necimile” de soare au loc din cauza pă-
catelor oamenilor, a vârcolacilor sau în-
trucât Luna întunecă Soarele pentru ca 
Dumnezeu sa nu o vadă că trece pe lângă 
discul solar. 

     O legendă românească legată de un 
astfel de fenomen astral datează din 
vremea ocupaţiei romane din Dacia: 
„Odată soarele coborî într-un sat, la 
horă, luând chipul unui fecior. Un zmeu 
l-a pândit şi l-a răpit dintre oameni, 
închizându-l într-o temniţă. Lumea se 
întristase. Nimeni nu îndrăznea să-l 
înfrunte pe zmeu. Dar într-o zi, un tânăr 
voinic s-a hotărât să plece să salveze 
soarele. Mulţi dintre pământeni l-au 
condus şi i-au dat din puterile lor ca să-l 
ajute să-l biruie pe zmeu şi să elibereze 
soarele. Legenda se împleteşte aici cu 
cea a mărţişorului căci drumul voini-
cului a durat trei anotimpuri: vara, 
toamna şi iarna. A găsit castelul zmeului 
şi au început lupta. S-au înfruntat zile 
întregi până când zmeul fu doborât. 
Slăbit de puteri şi rănit, tânărul elibera 
Soarele. Acesta se ridică pe cer 
înveselind şi bucurând lumea.” 

Feraru Ana-Maria
clasa a VII-a
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► instit. Daniela Priescu 
 

Despre Spiru Haret s-a spus şi 
continuă să se spună că a fost cel mai 
bun ministru al învăţământului din toate 
timpurile. Multe din satele Gorjului mai 
păstrează şi acum în funcţiune şcolile de 
tip Spiru Haret cu două săli de clasă şi o 
cancelarie între cele două. Cu mai multe 
mandate la conducerea Ministerului 
Instrucţiunii Publice, Spiru Haret a cola-
borat foarte bine cu dascălii gorjeni 
Alexandru Ştefulescu, Gheorghe Dumi-
trescu-Bumbeşti şi Lazăr Arjoceanu. 

Spiru Haret obişnuia să spună că 
dascălii pot fi „cei mai buni luminători ai 
poporului” deoarece ei păstrează contac-
tul cu mediul din care s-au ridicat şi pot 
stabili mai uşor relaţii cu consătenii, 
primind încrederea acestora. Haret spu-
nea la începutul secolului trecut un lucru 
pe care nu ar trebui să îl uite nici actualii 
dascăli: „Învăţătorul în şcoala lui are 
chemare de pace şi iubire… pe care 
trebuia s-o aibă şi în afară de şcoală. 
Căci misiunea la care chem pe învăţă-
tori… este un adevărat apostolat în 
sensul cel mai bun al cuvântului. Ei 
trebuie să îşi ia sarcina de a semăna 
vorba cea bună printre săraci şi 
ignoranţi, să ducă sfat şi îndemn celor 
mici şi slabi.” Câţi dintre dascălii satului 
mai fac acest lucru în prezent? 
Ca şi cadru didactic, Spiru Haret a predat 
la Universitatea din Bucureşti, la Facul-
tatea de ştiinţe, secţia fizico-matematici, 
mecanica raţională, din 1878 până în 
1910. La Şcoala de poduri şi şosele 
Haret a fost numit profesor la anul pre-
parator, predând trigonometria, geome-
tria analitică, geometria elementară plană  

 
 
 
 
 
 
şi în spaţiu şi geometria descriptivă, până 
în 1885. Din 1885 şi până în 1910 Haret 
nu a mai predat la Şcoala de poduri şi 
şosele decât geometria analitică. Spiru 
Haret a predat, de asemenea, mecanica 
raţională la Şcoala de ofiţeri de artilerie 
şi geniu, din 1881 (data înfiinţării secţiei 
de artilerie şi geniu) până în 1890. 

 
În ianuarie 1897 lua naştere la 

Târgu-Jiu Societatea „Cerbul”, instituţie 
ce îşi propunea să fie de „împrumut şi 
păstrare, a corpului didactic rural”. După 
cum ne spune Gheorghe Nichifor în 
lucrarea pe care i-a dedicat-o, a fost 
vorba de o iniţiativă a lui Alexandru 
Ştefulescu.  

Acesta era secondat la conducere 
de învăţătorii Lazăr Arjoceanu şi Gheor-
ghe Dumitrescu-Bumbeşti.  Primul pre-
şedinte, Alexandru Ştefulescu, a fost 
înlocuit în 1900, după numirea ca revi-
zor şcolar cu Lazăr Arjoceanu. Această 
societate, având sprijinul învăţătorilor, a 

Ministrul Spiru Haret și dascălii gorjeni 
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izbutit să înfiinţeze, până în noiembrie 
1901, un număr de 15 bănci populare în 
comunele gorjene. 

Sub impulsul revistei „Albina” 
apărută în 1897 şi a Societăţii „Cerbul” 
din Târgu Jiu, Gh. Dumitrescu şi Lazăr 
Arjoceanu au înfiinţat, în primăvara 
anului 1898, societăţi culturale şi reviste 
proprii în satele lor. La 1 aprilie 1898 a 
luat fiinţă la Bumbeşti Jiu, Societatea 
culturală „Luminarea săteanului”, prezi-
dată de învăţătorul Gh. Dumitrescu  
având la început 70 de membrii. La 10 
mai 1898 s-a înfiinţat Societatea 
culturală „Amicul poporului”, condusă 
de învăţătorul Lazăr Arjoceanu din 
Bălăneşti, având la început circa 100 de 
membrii. Ambele societăţi aveau ca 
program să înfiinţeze şcoli de adulţi, 
biblioteci şi bănci populare, şezători 
culturale şi să organizeze conferinţe 
publice spre luminarea sătenilor. 

Reţinem că Societatea Culturală 
„Luminarea săteanului” va scoate din 
acelaşi an revista lunară „Şezătoarea 
săteanului”, primul număr datând din 5 
aprilie 1898. Printre membrii de onoare 
ai Societăţii şi ai revistei se regăseau 
foşti miniştrii Take Ionescu şi Dr. C. 
Istrate, deputatul Dincă Schileru, I. 
Kalinderu şi Alexandru Ştefulescu. 
Directorul revistei era Gheorghe 
Dumitrescu-Bumbeşti. 

Aşa cum aţi putut afla, unul 
dintre cei mai fideli colaboratori ai lui 
Spiru Haret a fost Gh. Dumitrescu-
Bumbeşti. Acesta s-a străduit să pună în 
aplicare ideile lui Spiru Haret. Aflăm 
acest lucru dintr-o scrisoare adresată de 
dascălul gorjean ministrului la începutul 
anului 1901 din care reiese că timp de un 
an şi jumătate, cât a funcţionat ca 
subrevizor şcolar în judeţele Mehedinţi 
şi Dolj şi a organizat „împreună cu învă-
ţătorii  societăţi culturale şi economice 
ale satelor”. Gorjeanul îl ruga pe minis-
trul Spiru Haret: „faţă de cererile cele am 

de la mai mulţi învăţători de la toate 
judeţele din ţară de a le da desluşiri 
pentru înfiinţarea unor astfel de societăţi 
şi în dorinţa ce am de a le veni în ajutor, 
vă rog respectuos, Domnule Ministru să 
binevoiţi a-mi da o delegaţie din partea 
Dumneavoastră, de a merge prin judeţe 
pentru ca să mă ocup în special cu: a) 
Formarea de societăţi culturale şi econo-
mice; b) Cu propagarea şi introducerea 
broşurilor populare, printre învăţători şi 
săteni; c) Cu organizarea şi întocmirea 
bibliotecilor populare”.  

El solicită să fie detaşat de la 
şcoală pe timp de un an şi să i se acorde 
un ajutor din partea Casei Şcoalelor. 
Acest ajutor de 150 de lei pe lună i se va 
acorda în 1901 şi în anii următori. La 1 
septembrie 1901, Spiru Haret l-a numit 
delegat oficial ambulant, cu sarcina de a 
călători prin judeţe şi a îndruma pe 
învăţători cum să procedeze în organi-
zarea societăţilor cultural-economice. 

Spiru Haret a reuşit să impună 
autorităţilor instituirea medaliei 
„Răsplata muncii pentru învăţământul 
primar”, care să fie acordată dascălilor 
ce aduc servicii deosebite şcolii şi 
„educaţiunii populare”. De reţinut că 
unul dintre primii dascăli decoraţi a fost 
Alexandru Ştefulescu, directorul Şcolii 
de Băieţi din Târgu-Jiu. Dascălul gorjean 
reuşise, pe lângă cărţile sale, să iniţieze 
la 16 iulie 1894 înfiinţarea Muzeului 
Jueţean, deoarece „Numai răsfoind cu 
răbdare filele trecutului ne vom putea da 
seama de mărirea strămoşească, de 
moştenirea ce ne-au lăsat şi de munca ce 
trebuie să depunem spre a ne arăta 
element civilizator, după cum s-au arătat 
ei, ori pe unde au pus piciorul”. 

Devenit revizor şcolar la Gorj, 
Alexandru Ştefulescu va propune la 22 
martie 1900 ministrului Spiru Haret să 
acorde aceeaşi medalie „Răsplata muncii 
pentru învăţământul primar” pentru 
următorii învăţători din judeţ: Lazăr 
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Arjoceanu, învăţător în comuna Bălă-
neşti din anul 1875, care pe lângă meri-
tele sale didactice, a întemeiat Banca 
populară „Cerbul”, o fermă model de 
unde se pot procura brânzeturi foarte 
bune, a introdus maşina de stropit viile 
contra manei şi a învăţat pe săteni cum 
să-şi îngrijească vitele pentru a fi mai 
puternice la muncă şi vacile de a da un 
lapte mai bun; era amintită şi calitatea de 
întemeietor al revistei „Amicul popo-
rului”; L. Ciobanu era învăţător din 
1874, în Jupâneşti pentru meritele sale 
didactice şi purtare în societate, se 
bucură de autoritate şi în conferinţele 
didactice, cuvântul său fiind ascultat cu 
religiozitate; Gh. Dumitrescu văzut de 
Alexandru Ştefulescu – învăţător în 
Bumbeşti-Jiu de la 1883, întemeietor al 
revistei „Şezătoarea săteanului” şi 
împreună cu L. Arjoceanu şi L. Ciobanu, 
al revistei „Lumina satelor”, la acel 
moment fiind subrevizor în Mehedinţi; 
Gh. Dobrescu era la Copăcioasa din 
1885, a dăruit pentru şcoală 2437 lei; e 
iubit de săteni pentru activitatea în 
şcoală şi în societate; a înfiinţat „banca 
populară din Copăcioasa”. Să reţinem că 
Ministerul Instrucţiunii şi-a însuşit 
recomandările lui Ştefulescu dar Gheor-
ghe Dumitrescu-Bumbeşti a fost premiat 
mai târziu. 
 

Despre „Lumina satelor” 
 
          În iunie 1899 revistele „Şeză-
toarea săteanului” şi „Amicul popo-
rului” au fuzionat sub o singură titu-
latură „Lumina satelor”. Noua revis-
tă apărea la Târgu-Jiu şi era condusă 
de Lazăr Arjoceanu şi Gheorghe Du-
mitrescu. De reţinut că această revis-
tă a depăşit graniţele judeţului spre 
Mehedinţi şi Dolj, acolo unde au lu-
crat temporar o parte dintre fonda-
torii şi colaboratorii săi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mănăstirea „Dintr-un lemn” 
 altar de închinare şi linişte sufletească 
 
 

Printre sfintele lăcaşuri de cult 
din Oltenia, locuri de adâncă pietate 
şi „nesecate izvoare de simţiri înalte”, 
în Duminica Tomii am trecut pra-
gul Mănăstirii „Dintr-un Lemn”. 

 Situat în comuna vâlceană 
Frânceşti, satul Dezrobiţi, ansamblul 
monahal cuprinde: Biserica „Dintr -
un Lemn” – „Naşterea Maicii Dom-
nului”, Biserica de zid „Naşterea 
Maicii Domnului”, Stăreţia, Turnul 
clopotniţă, Incinta Mare (Incinta ve-
che), Fântâna Platonida (incinta no-
uă), Incinta Mică (incinta nouă). 

† 
 

 

 

 

 
După restaurarea realizată din 

anii 1938-1940, făcută de Ministerul 
Aerului şi Marinei, acest ansamblu 
monahal a devenit în mod simbolic 
altar de închinare pentru aviatori şi 
marinari. La intrarea în mănăstire 
sunt consemnate numele aviatorilor 
români între anii 1906 – 1940, 
precum şi numele „înfăptuitorilor de 
marină şi marinari până la 1940”. 
 

Andreea Untaru
clasa a VII-a
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► prof. Adrian Popescu 
 

Cercetând programele şcolare, 
atât cele obligatorii cât şi cele pentru 
disciplinele opţionale sau ale concur-
surilor şcolare, se constată obiectivele 
nobile  ale învăţământului românesc: 
dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale 
copiilor sau descoperirea acelor capaci-
tăţi intelectuale, creative, care vor cons-
titui intelectualitatea românească de mâi-
ne. Primele aduc cantităţi mai mici sau 
mai mari de informaţii necesare saltului, 
iar celelalte informaţii superioare canti-
tativ şi calitativ în vederea unei instruiri 
complexe. 
 În aceste circumstanţe, activitatea 
desfăşurată la clasă, cu lecţia în toate 
variantele posibile,  reprezintă cadrul or-
ganizatoric cu forme insuficiente pentru 
dezvoltarea capacităţilor elevilor.  

Pregătirea elevilor ar fi deci insu-
ficientă doar în aceste condiţii. În 
sprijinul elevilor şi al profesorilor sunt la 
îndemână: cercurile de elevi, concur-
surile şcolare, disciplinele opţionale, 
pregătirea suplimentară în vederea par-
ticipării la concursurile şcolare, centrele 
de excelenţă, activităţi practice de măsu-
rare în teren, confecţionare de material 
didactic, vizite, excursii tematice. 

Referindu-ne strict la orele de 
matematică, seturile acestea de acţiuni 
susţinute de elevi sub îndrumarea 
profesorilor în afara orelor de clasă 
urmăresc realizarea unor obiective cum 
ar fi: stimularea înclinaţiilor / aptitudi-
nilor pentru matematică ale elevilor, sti-
mularea disponibilităţilor pentru activi-
tăţile cu conţinut matematic, dezvoltarea  
 
 

 
 
 
 
 
deprinderilor de muncă intelectuală, lăr-
girea orizontului matematic. 

Dintre toate acestea,  se pare că 
cercurile de matematică (la fel şi pre-
gătirile suplimentare în vederea concur-
surilor şcolare) s-au impus deoarece: 
contribuie la completarea cunoştinţelor 
însuşite la clasă; descoperă şi stimulează 
talente, aptitudini, interese; dezvoltă 
iniţiativa şi independenţa în acţiune; 
satisfac nevoile intelectuale  şi tendinţele 
de autodepăşire; formele abordate  sunt 
variate în comparaţie cu lecţia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru obţinerea succeselor pe 

care le dorim şi aşteptăm cu toţii (elevi şi 
învăţători, dar şi părinţi) este necesară – 
părerea noastră – respectarea unor cerin-
ţe ce ni se par importante. O astfel de 
cerinţă este folosirea muncii indepen-
dente pentru ca elevii să fie lăsaţi să-şi 
manifeste iniţiativa şi creativitate. 

 O altă orientare nouă, modernă 
în domeniul practicilor educaţionale o 
reprezintă  şi cea a gândirii critice a 
elevilor. Aceasta se realizează  prin fo-
losirea unor metode şi tehnici noi, activ 
participative cum ar fi „brainstorming” 
sau „mozaic”.  

PREGĂTIREA ELEVILOR LA MATEMATICĂ 
ŞI OBŢINEREA SUCCESELOR 
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În rezolvarea problemelor limita 
dintre gândirea obişnuită şi cea creativă 
este greu de sesizat sau precizat. Ambele 
folosesc operaţii de analiză şi sinteză, 
generalizări şi abstractizări. Se dezvoltă 
flexibilitatea spontană, fluenţa ideilor, 
originalitatea, sporirea interesului pentru 
realele probleme ale vieţii doar prin 
rezolvarea de probleme multe, diferite, 
dificile, standard sau nonstandard. 
  Pe parcursul activităţii directe cu 
elevul, indiferent de forma aleasă dintre 
cele menţionate mai sus, învăţătorul are 
un rol foarte important: de a scoate la 
lumină ceea ce se cunoaşte, acesta fiind 
determinantul principal în ceea ce se 
poate învăţa; de a îndruma şi extrage 
ideile; de a asculta cu atenţie, cu interes; 
de a determina rezolvarea de probleme 
prin procedee variate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ziua  
PĂMÂNTULUI 

Şcoala Generală Ceauru a 
organizat în data de 14 aprilie 2010 
o acțiune de ecologizare în satul 
Tămășești, la care au participat 
aproape 120 de elevi şi cadre 
didactice, prilejuită de marcarea 
Zilei Pământului din 22 aprilie.  

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea a fost organizată 
de Școala Generală Ceauru și Pri-
măria Comunei Bălești în cola-
borare cu Agenția de Protecția Me-
diului Gorj. La această acțiune 
coordonată de profesorii Cornel 
Șomîcu, Adrian Popescu și Dumi-
tru Firoiu și-au mai dat concursul 
următoarele cadre didactice: Feli-
cia Constantinescu, Elena Guran, 
Elena Năgâră, Gabriela Hortopan 
și Claudia Palcue. 
 

► Cismaşu Raluca
clasa a VI-a

 

Şcoala Generală Ceauru dispune 
de o bază materială bună, multe 
dotări fiind completate în ultimii 
ani. Aceasta beneficiază în pre-
zent de: 
- 3 laboratoare INFORMATICĂ 
(10+1 calculatoare) 
- 2 laboratoare INFORMATICĂ 
(5 calculatoare) 
- 3 laboratoare FIZICĂ-CHIMIE 
- 22 săli de clasă 
- o sală de sport 
- 3 terenuri de sport cu bitum 
- Centrul de Documentare și 
Informare Ceauru (în curs de 
amenajare) 
- un microbuz cu 16 locuri 
În perioada 2006-2010, Școala 
Generală Ceauru a beneficiat de 
investiții directe, din partea 
Ministerului Educației, Primăriei 
și Consiliului Local Bălești, 
în valoare de peste 1.000.000 lei. 
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► prof. Dumitru Firoiu 

 
Drumul parcurs pentru atingerea o-

biectivelor educaţionale constituie meto-
da didactica. Metoda este selectată de 
cadrul didactic şi este pusă în aplicare în 
lecţii sau activităţi extraşcolare cu 
ajutorul elevilor şi în beneficiul acestora; 
presupune, în toate cazurile, o colaborare 
între profesor şi elev, participarea lor la 
căutare de soluţii, la distingerea dintre 
adevăr şi eroare şi care, sub forma unor 
variante şi/sau procedee selecţionate, se 
foloseşte pentru asimilarea cunoştinţelor, 
a trăirilor valorice şi a stimulării spiri-
tului creativ. 

Când se alege o metodă, se ţine 
cont de finalităţile educaţiei, de conţi-
nutul procesului de instructiv, de par-
ticularităţile de vârstă şi de cele indivi-
duale ale elevilor, de psihosociologia 
grupurilor şcolare, de natura mijloacelor 
de învăţământ, de experienţa şi compe-
tenţa cadrului didactic. 

Specialiştii în metodologia didac-
tică ne dezvăluie funcţiile specifice pe 
care le deţin metodele: 
- funcţia cognitivă (metoda constituie 
calea de acces a elevului spre adevăr, a 
procedurilor de acţiune, spre însuşirea 
ştiinţei şi tehnicii, a culturii şi compor-
tamentelor umane, devenind astfel o 
curiozitate pentru el – cercetează, desco-
peră); 
- funcţia formativ-educativă (metoda 
supune exersare şi elaborarea diverselor 
funcţii psihice şi fizice ale elevului; se 
formează deprinderi, capacităţi, compor-
tamente); 
- funcţia instrumentală (metoda serveşte 
drept tehnică de execuţie); 
 

 
 
 
 
 
- funcţia normativă (metoda arată cum 
trebuie să se procedeze pentru obţinerea 
celor mai bune rezultate); 

Procedeul didactic se referă la o 
secvenţă a metodei, la detaliu, la o com-
ponentă sau chiar o particularizare a 
metodei, unde metoda repezintă acel an-
samblu de procedee ales pentru o situaţie 
de învăţare.  

Modul de organizare a învăţării se 
defineşte ca un grupaj de metode sau 
procedee care operează într-o anumită si-
tuaţie de învăţare. Toate aliajele şi com-
binaţiile metodologice, alese de fiecare 
cadru didactic, duc la aşa zisa denumire 
„mod de realizare a învăţării”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologia evoluează în timp, ca 

răspuns la dinamica schimbărilor ce se 
desfăşoara în cadrul procesului instruc-
tiv-educativ. Calitatea unei tehnologii se 
masoară în gradul de adaptare a acesteia 
la situaţiile şi exigenţele noi, complexe 
ale învăţământului contemporan. 

METODA ŞI METODOLOGIA DIDACTICĂ 
- MODUL DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII - 
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Calitatea metodologică este un as-
pect ce ţine de oportunitate, dozaj, com-
binatorică între metode sau ipostaze ale 
metodelor. A spune că o metodă este mai 
bună ca alta, fără a ţine cont de contextul 
în care metoda respectivă este eficientă, 
contituie o afirmaţie lipsită de sens. 

Metodologia didactică formează un 
sistem coerent, realizat prin stratificarea 
şi corelarea mai multor metode, atât pe 
axa evoluţiei istorice, cât şi pe plan sin-
cronic, metode care se corelează, se pre-
lungesc unele în altele şi se completează 
reciproc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O observaţie bună ar fi aceea că 

încadrarea unei metode într-o anumită 
clasă nu este definitivă, ci relativă. O 
metodă se defineşte prin predominanţa 
unor caracteristici la un moment dat, 
caracteristici ce se pot metamorfoza 
astfel încât metoda să fie satisfăcătoare   
într-o clasă complementară sau chiar 
contrară. Astfel, o metodă tradiţională 
poate evolua spre modernitate, în măsura 
în care secvenţele proceduale care le 
compun îngăduie restructurări inedite 
sau când circumstanţele de aplicare a 
acelei metode sunt cu totul noi. În unele 
metode moderne surprindem secvenţe 
destul de tradiţionale sau descoperim că 
variante ale acestei metode erau de mult 
cunoscute şi aplicate. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDIIRREECCTTOORRIIII  
ŞŞCCOOLLIIII  GGEENNEERRAALLEE  CCEEAAUURRUU  

DDUUPPĂĂ  PPRRIIMMUULL  RRAAZZBBOOII  
MMOONNDDIIAALL:: 

 
 

-   RĂUŢESCU VASILE, 
învăţător, până în anul 1921; 
-   BĂRBULESCU 
GHEORGHE, definitiv, 1921-
1924; 
-   BRETOIU VASILE, 
definitiv, 1925-1945; 
-   VELICAN VICTOR, gradul 
II, 1945-1946; 
-   BĂRBULESCU NICOLAE, 
gradul II, 1946-1947; 
-   MOGOŞ CONSTANTIN, 
gradul I, 1947-1960; 
-   BERCULESCU ION, 
învăţător, 1960-1964; 
-   VELICAN VICTOR – jr. 
prof. ed. fizică, gradul II, 1964-
1973; 
-   RACOCEANU ION, prof. lb. 
rusă, gradul II, 1973-1977; 
-   BUZULOIU VICTOR, prof. 
lb. română, gradul I, 1977-1983; 
-   OTEA NICOLAE, prof. 
matematică, gradul I, 1983-
1985; 
-   GRECU IOANA, prof. 
biologie, gradul I, 1985-1991; 
-   NEGRESCU ION, prof. 
istorie-geografie, definitiv, 1991-
1997; 
-   PIELESCU AURICĂ, prof. 
matematică, gradul I, 1997-
2002; 
-   GURAN ELENA, prof. fizică-
chimie, gradul I, 2002-2006; 
-   ŞOMÎCU CORNEL, prof. 
istorie, gradul I, 2006 – prezent. 
___________________________ 

Nosce te ipsum 
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Şcoala Generală Ceauru de altădată… în imagini şi date 

După reforma învăţământului 
din 3 august 1948, învăţământul pri-
mar, elementar (astăzi gimnazial) şi 
secundar a devenit obligatoriu şi gra-
tuit. 

Din cauza numărului tot mai 
mare de copii în anul 1952 s-a mai 
construit încă o sală de clasă spre vest, 
iar în anul 1956-1958 încă una spre 
est, astfel şcoala avea şase săli de 
clasă, o cancelarie şi o mică încă-pere 
pentru depozitarea materialului 
didactic. 

În anul şcolar 1965-1966, 
Şcoala Generală Ceauru – în ultimul 
an de funcţionare pe vechiul ampla-
sament – avea 10 clase, dintre care 4 
la învăţământul primar. 

Şcoala a funcţionat în satul 
Ceauru Vechi până în anul 1966 când 
datorita construirii barajului de la 
Rovinari în spatele căruia trebuia sa 
se adune apa, satul a fost mutat la 
marginea de sud a satului Băleşti pe 
lângă pârâul Rasova, iar la satul 
Ceauru a fost înglobat în anul 1968 şi 
satul Bălăceşti. 

În anul şcolar 1966-1967, 
Şcoala Generală Ceauru a funcţionat 
la Şcoala Generală Băleşti.  

Începând cu 1 septembrie 1967 
a început sa funcţioneze în actualul 
local cu un nivel, 8 săli de clasă, 2 
laboratoare, cancelarie, secretariat, 
cabinet director, cabinet metodic ş.a. 
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▪ PREMIUL I Concursul Naţional al Revistelor Şcolare, faza judeţeană, pentru revista 
GRAIUL APELOR, în 2010, Coordonator revistă: Instit. Irina Spineanu  

▪ PREMIUL I la Concursul Judeţean de Limba Engleză „Let’s learn English”, 2010, 
Coordonator prof. Gabriela Hortopan  

▪ PREMIUL II Concursul „Sortează, reciclează, protejează” organizat de Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Gorj, Coordonator prof. Ionela Ioniţă  

▪ PREMIUL II Concursul de Educaţie Ecologică-Protecţia Mediului „MICII 
BIOLOGI”, Coordonator echipaj: prof. Ionela Ioniţă  

▪ PREMIUL II Concursul Judeţean de Istorie „Gheorghe Magheru”, Coordonator prof. 
Cornel Şomîcu  

▪ PREMIUL II pentru elevul Tăbănescu Eduard la Concursul Naţional „Avem un singur 
pământ”, Baia Mare, 2010, Coordonator: prof. Ionela Ioniţă  

▪ PREMIUL III la Concursul de Protecţie Civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”, 
Coordonatori prof. Adrian Popescu şi prof. Dumitru Firoiu  

▪ PREMIUL III pentru echipa de fotbal la CUPA MAGHERU, Coordonator prof. 
Dumitru Firoiu  

▪ MENŢIUNE Echipajul Şcolii Generale Ceauru la Concursul „Prietenii Pompierilor” 
2010, Coordonatori: prof. Dumitru Firoiu şi prof. Adrian Popescu  

▪ MENŢIUNE Ansamblul de dansuri populare al Şcolii Generale Ceauru la Festivalul 
„Liviu Dafinescu”, Coordonator: instructor: N. Lăzăroiu 

Şcoala Generală Ceauru înregistrează anual participări la Olimpiadele Şcolare pe 
Discipline (faza locală şi judeţeană), la diverse concursuri şi competiţii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 

2009 - 2010 
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GGRRAAIIUULL  AAPPEELLOORR  
  
  

RREEVVIISSTTĂĂ  SSEEMMEESSTTRRIIAALLĂĂ  MMOOZZAAIICC  
EEDDIITTAATTĂĂ  DDEE  EELLEEVVIIII  ŞŞII  CCAADDRREELLEE  DDIIDDAACCTTIICCEE    

DDEE  LLAA  ȘȘCCOOAALLAA  GGEENNEERRAALLĂĂ  CCEEAAUURRUU  --  BBĂĂLLEEȘȘTTII  
  
  

DDIIRREECCTTOORR::  
pprrooff..  CCOORRNNEELL  ŞŞOOMMÂÂCCUU  

  
                                                                                          EEDDIITTOORR  CCOOOORRDDOONNAATTOORR::  

IInnsstt..  IIRRIINNAA  MMIIHHAAEELLAA  SSPPIINNEEAANNUU  
  

RREEDDAACCTTOORR  ŞŞEEFF::  
AANNDDRREEII  MMUURRAARRUU  ((eelleevv))  

  
RREEDDAACCTTOORR  ŞŞEEFF--AADDJJUUNNCCTT::  

FFLLOORRIINNAA  MMĂĂLLĂĂEESSCCUU--UUDDRRIIŞŞTTIIOOIIUU  ((eelleevvăă))  
  

RREEDDAACCŢŢIIAA  ((eelleevvii))  
  CCOORRNNEELLIIUU  AALLEEXXAANNDDRREESSCCUU,,  AANNAA  MMAARRIIAA  FFEERRAARRUU,,  AANNDDRREEEEAA  CCIIDDOOIIUU,,  

BBIIAANNCCAA  EERREEMMIIAA,,  AANNDDRREEEEAA  UUNNTTAARRUU,,  DDRRAAGGOOŞŞ  ȚȚĂĂIINN,,  BBIIAANNCCAA  AALLEEXXAANNDDRRAA  
FFEECCIIOORRUU,,  DDAAIIAANNAA  EELLEENNAA  NNIIȚȚUU,,  VVLLAADD  MMUUNNTTEEAANNUU,,  EEDDUUAARRDD  TTĂĂBBĂĂNNEESSCCUU,,  

MMIIHHNNEEAA  UUDDRRIIȘȘTTOOIIUU,,  MMAARRIIAANN  MMĂĂNNOOIIUU,,  AANNDDRREEII  CCOONNSSTTAANNTTIINNEESSCCUU,,    
RRAALLUUCCAA  CCIISSMMAAŞŞUU,,  IIOONNEELLAA  MMĂĂNNOOIIUU,,  DDAANNIIEELLAA  MMOOGGOOŞŞ..  

  
ÎÎNNDDRRUUMMĂĂTTOORRII::  

pprrooff..  AANNDDRREEII  PPOOPPEETTEE--PPĂĂTTRRAAŞŞCCUU  
pprrooff..  FFEELLIICCIIAA  CCOONNSSTTAANNTTIINNEESSCCUU  

pprrooff..  AADDRRIIAANN  PPOOPPEESSCCUU  
pprrooff..  DDUUMMIITTRRUU  FFIIRROOIIUU  
pprrooff..  DDAANNIIEELL  DDRRUUMMEENN  

pprrooff..  VVIIOOLLEETTAA  IILLIINN  
pprrooff..  GGRRIIGGOORREE  TTĂĂMMĂĂŞŞEESSCCUU  

pprrooff..  LLOORREELLAAII  PPOOPPEESSCCUU  
pprrooff..  AANNAAMMAARRIIAA  BBEERRCCAA  
pprrooff..  HHEEBBEENNAA  AARRJJOOCCAA  

  
TTEEHHNNOORREEDDAACCTTAARREE::  

pprrooff..  AANNDDRREEII  PPOOPPEETTEE--PPĂĂTTRRAAŞŞCCUU  
  

EEDDIITTUURRAA  CCEENNTTRRUULLUUII  JJUUDDEEŢŢEEAANN  PPEENNTTRRUU  CCOONNSSEERRVVAARREEAA  
ŞŞII  PPRROOMMOOVVAARREEAA  CCUULLTTUURRIIII  TTRRAADDIIŢŢIIOONNAALLEE  DDIINN  GGOORRJJ  
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