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Rândurile de faþã apar la împlinirea a 18 ani de activitate sindicalã, vârsta majoratului pentru orice
persoanã sau instituþie tânãrã, nãscutã la puþin timp dupã ce, în decembrie 1989, lumea româneascã ºi-a dobândit
o nouã identitate, pe care cel puþin o vrem democraticã. Activitatea SLÎ BIHOR o veþi regãsi în aceste pagini,
mai coloratã decât într-un raport la o conferinþã judeþeanã de alegeri, dar fatalmente limitatã de spaþiul tipografic
ºi memoria limitatã a oamenilor ºi a documentelor. Oricum, cele cuprinse în aceste pagini reprezintã un bilanþ
ºi un punct de plecare, un semn de maturizare a unei forþe sindicale de care va trebui sã se þinã seama, ºi care a
fost ºi rãmâne  Sindicatul Liber din Învãþãmânt Bihor.

Vom urmãri firesc marile acþiuni contestatare desfãºurate în acest rãstimp, jalonate de conferinþele
judeþene care au stabilit, la intervale statutare de timp,  conducãtorii ºi direcþiile de acþiune, succesele ºi non-
succesele noastre. Nu credem cã memoria noastrã e infailibilã, e posibil sã ne fi înºelat în legãturã cu unele date
sau cu importanþa acordatã/neacordatã unor evenimente. De aceea aºteptãm reacþia dumneavoastrã, a cititorilor,
mai ales cã rememorarea se va întinde pe mai multe numere de revistã. Sã ne amintim, aºadar, fiindcã amintirile
sunt întotdeauna frumoase...

1. Înainte de 1989
Sindicatul era „cureaua de legãturã“ între atot-

puternicul PCR ºi masele muncitoare, iar sindicatul din
învãþãmânt nu a fãcut excepþie de la regulã. Au existat
pusee democratice, ca la alegerile sindicale în stilul „epocii
de aur“ din 1985, când a fost refuzat un candidat impus de
la centru, dar pânã la urmã tot partidul a avut ultimul
cuvânt. Poate cã la sindicat se putea vorbi mai liber, de
unde expresia „ca la sindicat“, se împãrþea un pumn de
bilete de odihnã, mai ales la puternicii zilei, mai scãpa
câte o butelie de aragaz sau vreun apartament, cu sau fãrã
pile, niºte  pachete anemice de Moº Gerilã ºi cam atât.
Sãrãcie lucie, cam ca peste tot, de unde ºi altã expresie,
„maºina sindicatului“, ceva inexistent pe atunci. De ceva
Solidarnost ca la polonezi, nici vorbã pe la noi. Eventual
ceva conversaþii pe la colþuri, unde nu ajungeau urechile
sau cãtuºele Securitãþii.

2. Ianuarie 1990
Dupã evenimentele din decembrie 1989 s-au organizat

ºi în ºcoli alegeri pentru FSN. Când foºtii directori nu au

avut voie sã participe, au ieºit la ivealã noi lideri. În vacanþa
prelungitã de iarnã ºi în sãptãmânile care au urmat în multe
ºcoli bihorene s-au înfiinþat organizaþii sindicale noi, ca
sindicate libere, nu numai fiindcã termenul era la modã,
ci ºi pentru cã se dorea o realã independenþã faþã de puterea
politicã.

3. Februarie 1990
ªedinþã la Inspectoratul ªcolar Judeþean cu noii lideri

FSN, transformaþi peste noapte în lideri sindicali ºi chemaþi
sã constituie noul sindicat judeþean. Deºi a fost contestat
faptul cã  la prezidiu erau  directori – foºti vicepreºedinþi
ai rãposatului sindicat, s-a constituit un Consiliu provizoriu
cu sarcina de a organiza noul sindicat ºi de a elabora
Statutul acestuia. Preºedintele acestui consiliu a fost ales
d-l Mircea Urian, vicepreºedinþi Adrian Niþã, Alexandru
Sanislav, ºi mai mulþi membri reprezentând grupuri de câte
patru unitãþi ºcolare din Oradea. Munca de redactare a
Statutului a fost îngreunatã de conflictele acelor ani, legate
de naºterea Liceului „Aurel Lazãr“, de  alegerile de inspec-
tori gernerali. Totuºi, într-o lunã statutul a fost gata.
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4. Martie-iunie 1990
Primele alegeri ale SLÎ Bihor, la Casa de Culturã a

Sindicatelor. Pe baza noului Statut aprobat de prima
Conferinþã Judeþeanã. Primul preºedinte ales, Adrian Niþã,
vicepreºedinþi Alexandru Sanislav ºi Mircea Rus.

5. Martie-octombrie 1990
Au fost luni de frãmântãri, cu demisii publicate în

presã, cu organisme alese care nu au funcþionat, cu
cooptarea unor noi membri în Biroul Operativ: Ioan Þenþ,
Steliana Cârciumaru, Eduard Tesler, Ioan Hãlmãjan.

6. Aprilie 1990
Afilierea la noul creat

for central numit FSLÎ,
dupã o celebrã ºedinþã la
Bucureºti în sala Rapsodia.
Dupã note de protest, nego-
cieri, majorãri salariale, are
loc, la Bãile Felix, Confe-
rinþa Naþionalã a FSLÎ,
unde s-a evitat la mustaþã
ruperea federaþiei. Preºe-
dintele SLÎ Bihor,  Adrian
Niþã a fost ales prim-vice-
preºedinte al FSLÎ.

7. 1995
Are loc a doua Conferinþã Judeþeanã a SLÎ Bihor, la

Tinca. Modificãri de Statut, conducere cu puþine modi-
ficãri: preºedinte Adrian Niþã, vicepreºedinþi Alexandru
Sanislav ºi Ioan Þenþ, responsabil financiar Corbu Maria,
secretar executiv Cârciumaru Steliana. Apare formula cu
Colegiul Liderilor, organ decizional între Conferinþe, care
se va dovedi viabilã.

8. Septembrie 1995 – martie 1999
Apar Legea Învãþãmântului, Statutul Personalului

Didactic, se perfecþioneazã Contractul Colectiv de Muncã,
apar noi legi ale salarizãrii. Intervenþii ministeriale abuzive
genereazã primele acþiuni de protest de amploare: mitinguri
la Bucureºti, greve de avertisment, greve de o zi sau de
câteva zile. În noiembrie 1996, întrucât preºedintele FSLÎ
a devenit primar al Bucureºtiului ºi apoi prim-ministru, se
alege la Tuºnad o nouã conducere a Federaþiei, în frunte
cu Aurel Cornea, confirmatã parþial la alegerile obiºnuite
de la Sîngeorz-Bãi. Adrian Niþã, devenit între timp director,
nu mai este ales.

9. Aprilie 1999
A treia Conferinþã Judeþeanã, tot la Tinca, o conducere

ºi un Statut puternic remaniate. Preºedinte: Ioan  Þenþ,
vicepreºedinþi: Alexandru Sanislav ºi Maria Corbu,
secretar executiv Eduard Tesler. Un cert prag de maturizare,
membrii SLÎ Bihor înþelegând corect cã rolul sindicatului

nu este acela de a face cadouri de Crãciun sau de 8 Martie,
ci de a lupta pentru drepturile salariaþilor, implicit prin
construirea ºi susþinerea unor structuri sindicale puternice,
atât pe plan judeþean, cât ºi naþional sau internaþional.
Aceastã nouã orientare ºi creºterea exponenþialã a
numãrului de membri vor permite acþiuni de amploare ºi
o politicã de investiþii: achiziþionarea de microbuze sau
dezvoltarea propriei  baze turistice de la Sovata, Eforie
Nord ºi Pãdurea Neagrã.

10. Aprilie 1999 – martie 2003
Se schimbã ceva ºi în

stilul de lucru, conducerea
va lua la pas ºcolile din
judeþ, ascultând ºi rezolvând
pe cât posibil necazurile
oamenilor. Acest stil de
lucru, precum ºi succesul
marii greve din ianuarie -
februarie 2000 (majorare
salarialã totalã de 81%) vor
duce la creºterea masivã a
numãrului de membri ai SLÎ
Bihor, pânã la cca 8000. Se
achiziþioneazã microbuze ºi
încep primele investiþii. Se
formeazã  UJSD Bihor, în

care rolul predominant ºi cele mai multe funcþii de
conducere le au reprezentanþii SLÎ Bihor. În noiembrie
2002 are loc o nouã Conferinþã Naþionalã a FSLÎ, la Poiana
Braºov, unde preºedintele SLÎ Bihor, Ioan Þenþ, este ales
vicepreºedinte. De asemenea Ioan Þenþ ºi Alexandru
Sanislav au fost aleºi în conducerea CSDR. A patra
Conferinþã Judeþeanã, la Bãile Felix. În general conducerea
rãmâne aceeeaºi, cu o mai bunã reprezentare a sectoarelor
ºi  o întinerire a Biroului.

11. Aprilie 2003 – mai 2008
Mitinguri locale, centrale ºi chiar euromitinguri, greve

de averisment, grevã generalã în noiembrie 2005.
Importante câºtiguri în domeniul drepturilor, inclusiv
salariale, a procentajului din PIB alocat pentru învãþãmânt.
Finalizare de investiþii importante, a doua bazã turisticã
de la Pãdurea Neagrã, garsoniera de la Sovata, cãsuþele de
la Eforie-Nord. Contacte ºi relaþii internaþionale în zona
transfrontalierã ºi cu sindicatele din Italia. Pentru prima
oarã par sã funcþioneze ºi comisiile paritare. Acþiuni
câºtigate în justiþie, dezbateri pe noile legi ale
învãþãmântului.

12. Mai 2008
A cincea Conferinþã Judeþeanã a SLÎ Bihor.  Sã

aºteptãm cu speranþã acest eveniment!

n prof. Eduard TESLER

ISTORIC SLÎ BIHOR
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Portret  de  lider
Profesor Ioan Þenþ,

preºedinte al Sindicatului Liber din Învãþãmânt Bihor

Din 1973 - profesor de educaþie fizicã
Din 1990 - lider sindical pentru sectorul Tinca-Salonta
Din octombrie 1990 -  membru în Biroul Sindicatului Liber

din Învãþãmânt Bihor
Din  1993  - vicepreºedinte al Sindicatului Liber din

Învãþãmânt Bihor
Din 1999 - preºedinte al  Sindicatului Liber din Învãþãmânt Bihor, ales la Conferinþa

Judeþeanã de la Tinca, funcþie în care a fost reales în 2003, la Conferinþa Judeþeanã de la
Bãile Felix

Din 2000 - preºedinte al proaspãt reorganizatei Uniuni Judeþene a Sindicatelor
Democratice Bihor, reprezentând Confederaþia Sindicatelor Democratice din România,
funcþie în care a fost reales în 2005

Din 2002 - vicepreºedinte al Federaþiei Sindicatelor Libere din Învãþãmânt, ales în
Conferinþa Naþionalã de la Poiana Braºov, funcþie în care a fost reales în 2007

Din 2003 - membru în Consiliul Naþional al Confederaþiei Sindicatelor Democratice din
România, funcþie în care a fost reales în 2007 la Olãneºti

Interviu realizat cu d-l
Ioan Þenþ, preºedinte al

Sindicatului Liber din
Învãþãmânt Bihor, cu ocazia
apariþiei primului numãr din

„Sindicatul ºi ªcoala“, a
sindicaliºtilor din învãþãmântul

bihorean

Reporter: În primãvara acestui an
Sindicatul Liber din Învãþãmânt Bihor
împlineºte 18 ani, metaforic vorbind îºi
sãrbãtoreºte majoratul. Cu ce gânduri
întâmpinaþi aceastã aniversare?

Prof. Ioan Þenþ: În 1990, când s-a
înfiinþat Sindicatul Liber din Învãþã-
mânt Bihor, starea de spirit era revo-
luþionarã, oamenii doreau schimbãri
profunde. Printre primele structuri
primenite au fost sindicatele, constituite
dupã modele democratice occidentale.
Azi e uºor de spus, dar în decursul tim-
pului s-a dovedit cã nu a fost un lucru
uºor de realizat. Ostilitatea ºi reticenþa
guvernãrilor postdecembriste au ob-
strucþionat activitatea sindicatelor din
învãþãmânt, dar dascãlii au continuat cu
tenacitate ºi perseverenþã sã-ºi apere
drepturile. La  ora actualã sindicatele
din învãþãmânt reprezintã un partener
de dialog social serios ºi o forþã socialã
de care trebuie sã se þinã seama. Am
atins niºte standarde, s-a dobândit o
experienþã în activitatea sindicalã,
liderii s-au profesionalizat, structurile
sindicale s-au consolidat. Dar toate
acestea ne ºi obligã la o continuã per-
fecþionare a activitãþii noastre.

Reporter: De aceea v-aþi hotãrât sã
editaþi o revistã a sindicatului?

Prof. Ioan Þenþ : Da.

Reporter: Ce aºteptaþi de la aceastã
publicaþie?

Prof. Ioan Þenþ:  Dorim ca în
aceastã revistã mebrii de sindicat sã se
regãseascã, atât ca informaþie cât ºi ca
opinie. Revista va face parte din
sistemul de informare al sindicatului,
ºi va publica noutãþile din miºcarea
sindicalã la nivel judeþean, naþional ºi
european, informaþii asupra calenda-
rului activitãþilor curente, de la miºca-
rea personalului didactic pânã la
activitãþi didactce reprezentative, va
creiona în fiecare numãr portretul unei
unitãþi ºcolare din judeþul nostru, dar
nu va omite nici informaþiile directe,
de genul curierului juridic.

Reporter: Ce posibilitãþi oferã
revista membrilor de sindicat?

Prof. Ioan Þenþ : În aceastã revistã
membrii de sindicat vor putea publica
diverse materiale, care vor constitui în
acelaºi timp o oprtunitate în dezvoltarea
carierei didactice. Revista va fi, în opi-
nia mea, o uºã dechisã spre colaborare,
un loc de întâlnire, cunoaºtere ºi socia-
lizare a membrilor noºtri.

Reporter: Ce aºteptaþi din partea
sindicaliºtilor?

Prof. Ioan Þenþ: Atât eu, cât ºi
colegii care redacteazã revista aºteaptã
ca sindicaliºtii „cu condei“ sã punã
mâna ºi sã scrie, sã nu se mulþumeascã
cu protestele de pe la colþul coridoa-
relor ci sã îºi exprime pãrerile în scris
în paginile revistei, sã îºi prezinte ºco-
lile, preocupãrile ºi proiectele, sã adre-
seze întrebãri ºi, de ce nu, sã publice
probleme distractive, chiar glume ºi

perle ºcolare. Este nevoie de colabo-
rarea membrilor de sindicat, pentru cã
altfel apariþia lunarã a revistei va
rãmâne o simplã intenþie.

Reporter: Sã înþelegem cã revista
se adreseazã preponderent profeso-
rilor?

Prof. Ioan Þenþ: Nu. Având în
vedere diversitatea personalului din în-
vãþãmântul preuniversitar, revista este
a tuturor categoriilor de salariaþi, chiar
ºi a elevilor. Noi nu facem discriminare
între o categorie sau alta pentru cã
probleme sunt peste tot, la personalul
nedidactic, în învãþãmântul preºcolar,
primar, gimnazial sau liceal.

Reporter: Existã la ora actualã o
afluenþã de publicaþii, inclusiv
sindicale.  Care e locul noii reviste în
acest peisaj?

Prof. Ioan Þenþ: Vrem sã facem o
revistã care sã fie cititã, nu numai
rãspânditã, care sã trezeascã interesul
oamenilor ºi nu sã zacã uitatã pe o masã
într-o cancelarie. Revista va ajunge în
toate unitãþile de învãþãmânt din judeþ,
va fi distribuitã gratuit prin liderii noºtri
de sindicat, constituind un mijloc de
promovare a ideilor noastre în þarã ºi
în afara þãrii, o carte de vizitã a
Sindicatului Liber din Învãþãmânt
Bihor.

INTERVIU

De ce o publicaþie a Sindicatului Liber din Învãþãmânt Bihor ?

n  Alexandru Popoviciu
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A fost odatã ca niciodatã, pe vremuri îndepãrtate (pe care
am vrea sã le uitãm!?) la capãtul împãraþiei Oradiei, un cartier
al curãþeniei ºi al curãþiei numit Nufãrul. Un cartier
muncitoresc, cu oameni tineri ºi încrezãtori care celebrau an
de an 15 septembrie ca pe una din cele mai sfinte sãrbãtori ale
anului.

ªcoala Generala nr. 3 din acest cartier, a devenit neîncã-
pãtoare cu fiecare an ce trecea se mai adãuga un „schimb“,
ajungându-se la trei, uneori chiar patru... Dupã decembrie ’89
apele au început sã se limpezeascã ºi la iniþiativa unor oameni
de nãdejde printre care se remarcã de departe personalitatea
lui Alexandru Nedelcu,  directorul de atunci, se va construi
clãdirea unei instituþii de învãþãmânt ce va deveni una dintre
cele mai  invidiate din vestul României.

La 15 septembrie 1995 cartierul Nufãrul sãrbãtorea poate
cea mai importantã zi din istoria lui: inaugurarea Liceului
Teoretic „Onisifor Ghibu“. Semnatarul acestor rânduri îºi fãcea
debutul la catedra de limbã ºi literaturã românã ºi ca diriginte
al uneia din cele douã clase cu ediþie Princeps.

De ce „Onisifor Ghibu“? De ce acest nume, acest om
despre care ºtie mai multe UNESCO decât românul obiºnuit?
De ce dascãlul, pedagogul docil cu o clarviziunea unei minþi de
profet? De ce deschizãtorul de drumuri (întemeietorul
Universitaþii „Babeº-Bolyai“ din Cluj-Napoca), ziditorul de punþi
ºi poduri (Biblioteca din Chiºinãu), de ce bijutierul neºtiut de
nimeni, ºlefuitorul de diamante a cãror strãlucire e singura
recomandare? De ce unionistul nãscut în Sãliºtea Sibiului, ºcolit
la Strassbourg ºi Jena, refugiat în Moldova, încarcerat la Caracal,
mort ºi îngropat la Sibiu ?

Am înþeles abia atunci când am cunoscut dascãlii de la
„Onisifor Ghibu“ din Sibiu, Cluj-Napoca ºi Chiºinãu… Atunci
l-am cunoscut pe Octavian O. Ghibu, grãbit ºi dânsul sã-ºi
reîntâlneascã tatãl într-o lume mai bunã, mai dreaptã. Atunci
când am început sã citesc „Oameni între oameni“, „Nu din
partea aceea“, „Pe baricadele vieþii“, etc.

Aºadar, începutul liceului a fost unul tumultuos.
Preºedintele þãrii de atunci (Ion Iliescu) tãia panglica în ziua
deschiderii. Câteva luni mai târziu ministrul educaþiei (Andrei
Marga) inaugura sala de sport (pe care o numim cu mândrie
Templul voleiului ºi veþi vedea de ce, mai încolo). Prinþul
Dimitrie Sturdza a trecut pe la ºcoala noastrã într-o vizitã fulger,
atât doar cât sã echipeze unul din cele trei laboratoare de
informaticã.

ªcoala noastrã, aidoma patronului spiritual ºlefuia în
continuare personalitãþi. Era briliantul care strãlucea însã
pentru firme cu renume ca: „Emanuil Gojdu“, „Mihai
Eminescu“, „Aurel Lazãr“, „Ady Endre“, ºcoli cu blazon ale
judeþului...

Am fost gazde primitoare, iar de-a lungul anilor pragul
ºcolii va fi cãlcat de personalitãþi din toate domeniile: Grigore
Vieru, Baruþu T. Arghezi, Liviu Maior, Alexandru Athanasiu ºi o
serie de delegaþi din strãinãtate, din Anglia, Belgia, Italia, Ungaria,
Polonia în cadrul proiectelor Comenius, Socrate etc.

Prima ediþie de manageri alcãtuitã din prof. Florica Orþan,
Gina Tiurbe ºi Pavel Sãrac au impus o atmosferã de familie,
dar care obliga la standarde superioare ºi la autodepãºire.

Poate cã povestea noastrã nu are multe lucruri
excepþionale; e povestea oricãrei ºcoli de dupã ’90, cu trãsãturi

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu“ Oradea
Povestea vieþii… lui

ªCOLI BIHORENE

n  prof.  Alexandru Popoviciu
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comune ºi specifice unei ºcoli „mamut“ cu 200 de angajaþi ºi
peste 2.500 de elevi. Solidari la bine ºi la greu, am fost alãturi
de colegi ºi în cele mai fericite momente (cãsãtorii, botez), dar
ºi în momentele grele de boalã sau la pierderea celor dragi.

Douã zile pe an ne sãrbãtorim într-o salã festivã (pe care
ºi-ar dori-o multe alte instituþii) de 8 martie ºi la Ziua
Învãþãtorului, consolidând nucleul de colegi-prieteni care cântã,
colindã, danseazã ºi petrec împreunã. Seara de luni a fiecãrei
sãptãmâni este un regal fotbalistic între profesori, pãrinþi, soþi
ai colegelor, un alt prilej de bucurie ºi sãrbãtoare.

ONISIFOR GHIBU – SCURTÃ BIOGRAFIE

Onisifor Ghibu s-a nãscut la Sãliºte, în judeþul Sibiu, la 31 mai 1883. A fost al optulea copil într-o familie de þãrani meºteºugari.
Primele clase le urmeazã la ºcoala romano-catolicã, repetând clasa a IV-a pentru a învãþa limba maghiarã. A urmat apoi liceul de stat
maghiar din Sibiu. Bacalaureatul ºi-l ia la Liceul „Andrei ªaguna“ din Braºov. La dorinþa pãrinþilor, care voiau sã-l vadã preot, urmeazã
cursurile Seminarului Andrean din Sibiu, dupã care merge la Bucureºti, pentru a studia filozofia ºi filologia. Urmeazã ani de studii în
strãinãtate, cu o bursã la Budapesta, apoi în Germania, la Strassbourg ºi Jena.

La Jena îºi susþine ºi teza de doctorat, în limba germanã. Lucrarea se numea „Utracvismul modern sau bilingvismul în ºcoala
popularã”. Cuvântul a fost introdus de Ghibu ºi desemna acel învãþãmânt din licee, specific pânã prin secolul al XIX-lea ºi însemna
transmiterea valorilor culturale clasice, greceºti ºi latine. Utracvismul modern ar fi, dupã Ghibu, o formã de impunere a limbii ºi culturii
statului cãtre copiii de alte naþionalitãþi ºi a apãrut în secolul al XIX-lea. Acesta s-ar practica nu numai în liceu, ci chiar din ºcoala primarã,
pe seama timpului care ar trebui alocat învãþãrii limbii materne, deci dãunând grav acestui proces. Un astfel de învãþãmânt ar urmãri
deznaþionalizarea cu forþa a unora. Ghibu denunþã învãþãmântul bilingv, care ar urmãri însuºirea a douã limbi, dar care în fond se

intereseazã doar de cea a statului.
Întors în þarã, se remarcã printr-o activitate publicisticã intensã ºi pe tãrâmul organizãrii ºcolilor româneºti. Între 1910-1914 este inspector al ºcolilor subordonate

Arhiepiscopiei ortodoxe a Transilvaniei ºi militeazã pentru redresarea ºcolilor româneºti, care erau în plin proces de desfiinþare, sub legislaþia austro-ungarã a vremii.
Considerã ºcoala un teren de luptã pentru apãrarea fiinþei naþionale. Mai târziu, între 1918-1920 este numit secretar general al Resortului de Instrucþiune Publicã
ºi conduce organizarea întregului învãþãmânt din Transilvania. În aceastã perioadã se înfiinþeazã sute de ºcoli româneºti în sate, 20 de licee, 40 de ºcoli civile, 11
de arte ºi meserii, Universitatea din Cluj, Politehnica din Timiºoara, Conservatorul de Muzicã ºi Artã Dramaticã din Cluj. Între 1919 ºi 1945 este profesor de
pedagogie la Universitatea din Cluj. Ironia istoriei face ca în 1945 sã fie primul profesor epurat din universitatea la a cãrei întemeiere a avut un rol atât de important.

Onisifor Ghibu intrã într-un con de umbrã, nu mai e publicat în ultimii 30 de ani din viaþã, deºi scrisese peste o sutã de titluri ºi peste 1.500 de articole. Moare
în 1972.

Dupã 1975 încep sã i se publice culegeri de texte pedagogice, un volum de evocãri, memorialistica, primul volum numindu-se „Pe baricadele vieþii”. A cunoscut
cele mai eminente figuri ale culturii române a secolului trecut: Mihail Sadoveanu, Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Octavian Goga (cu acesta fiind prieten o viaþã),
George Enescu, Emil Racoviþã, Lucian Blaga, dar ºi pe George Coºbuc, Emil Gârleanu sau ªt. O. Iosif.

Anii au trecut, primele promoþii de absolvenþi
ºi-au luat zborul, iar prestigiul liceului nostru a depãºit de mult
statutul de „ºcoalã de cartier“. Elitele din gimnaziu au început
sã nu mai plece la alte licee, astfel calibrul claselor de liceu a
crescut în calitate ºi performanþã.

Gândit ca un liceu teoretic cu accentul pe limbile strãine
ºi informaticã, problemele cele mai mari constau în titularizarea
unor profesori valoroºi la toate aceste obiecte. Cu timpul au
apãrut olimpici naþionali la limba românã (Alina Vesa), francezã
(Diana Vlad), la istorie (Abel Moca), la informaticã (Kõvago
Lajos).

ªCOLI BIHORENE



6 ªCOLI BIHORENE

Unul din succesele remarcabile ale elevilor noºtri a fost
caºtigarea în anul 2004 a concursului „Lotus Market“ între
liceele orãdene de cãtre clasa a XII-a C, îndrumatã de diriginta
lor Mariana Vesa.

Catedrele de religie, socio-umane, muzicã ºi desen încântã
sufletele celor care ascultã ºi privesc spectacole, expoziþii,
concursuri interºcolare, proiecte, olimpiade, ducând numele
liceului nostru în toate colþurile þãrii ºi nu numai.

Am lãsat la urmã catedra de educaþie fizicã ºi sport în
ideea cã sportul fiind cel mai bun ambasador al unei þãri se
verificã ºi în cazul nostru. Am avut de-a lungul timpului
campioni naþionali ºi judeþeni, la cros, atletism, ping-pong, polo
(anul trecut fraþii Creþu), la karate, dar mai ales la volei.

Sala de sport a liceului nostru a devenit Templul Voleiului.
Aici au fost încununate acum doi ani cu titlul naþional la volei
– liceu dragele noastre eleve. De câþiva ani buni deþinem
supremaþia la nivel de oraº, judeþ, þarã, într-un sport de o
frumuseþe rarã: volei. Fetele sunt antrenate (ºi cele de liceu ºi
cele de gimnaziu – campioane ºi vicecampioane naþionale la
rândul lor) de aceaºi profesoarã: Rodica Sanislav.

Nici fotbalul nu rãmâne mai prejos atunci când îi revine
sarcina de a ne onora în întrecerile de la oricare  nivel. Astfel în
2006 o echipã de clasele I-IV condusã de prof. Cristian Varna a
câºtigat campionatul judeþean, calificându-se în primele echipe
ale þãrii. Poate cel mai cunoscut fotbalist pe care l-a dat liceul
nostru este Claudiu Keserü, cãpitan de multe ori al naþionalei
de tineret a României, jucãtor de mare perspectivã, azi în Franþa,
la F.C. Nantes. Cel care urmeazã sã-i calce pe urme este Cristian
Andor, fotbalist la F.C. Bihor, un jucãtor de mare perspectivã
cãruia îi revine sarcina de a onora ºi cinsti anii petrecuþi pe
bãncile Liceului „Onisifor Ghibu“.

Anca Duma, cântãreaþã de muzicã uºoarã, participantã
la Megastar ºi laureatã a multor concursuri ºi Roxana Lazãr,

cântãreaþã de muzicã popularã, tânãr rapsod iubitor de folclor
autentic ºi pãstrãtor al tradiþiilor veritabile româneºti încântã
auditoriul în emisiuni televizate ºi spectacole pe scenele
judeþului nostru.

În vara lui 2005 sãrbãtoream primul deceniu de existenþã
într-o formulã managerialã nouã: prof. Mihai Vesa - director,
prof. Florina Fãgãdar - director adjunct, prof. Ioan Pirtea –
director adjunct, optimistã ºi hotãrâtã sã confere un cadru optim
de desfãºurare a procesului didactic.

Am organizat o întâlnire cu absolvenþii liceului, facând
bilanþuri ºi depãnând amintiri, un preambul al întâlnirii de
anul viitor când vom sãrbãtori 10 ani de la absolvirea primei
generaþii a Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu“ din Oradea.

De-a lungul celor 13 ani de existenþã în ºcoala noastrã
s-au publicat douã reviste ºcolare, prima la începuturi:
Cuvintele inimii, iar acum, încã vie, Porþi deschise. De
asemenea fiinþeazã un cabinet  de folclor – un mic templu
arhaic în postmodernism – alãturat unui cabinet Comenius,
destinat proiectelor internaþionale: 5 proiecte Comenius cu
Anglia, Danemarca, Franþa, Italia, coordonatori prof. Sorina
Comºa, Florina Fãgãdar, Alexia Brade.
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Echipa de volei fete - liceu
– interviu cu fetele –

– Când aþi început ºi ce v-a determinat sã practicaþi acest
sport?

– Încã de mici am început sã practicãm voleiul, fiind plãcut,
interesant, ºi în acelaºi timp din dorinþa de a avea cât mai mari
succese.

– Care sunt  trofeele câºtigate pânã în prezent?
– În primul rând locul I pe þarã la Olimpiada Sportului ªcolar,

doi ani la rând, în 2006 ºi în 2007. De asemenea, anul acesta
ºcolar am câºtigat Cupa Connect ºi Cupa 9 mai – Ziua Europei.

– Care este cheia succesului, cum reuºiþi sã vã menþineþi la
acest nivel?

– Antrenamente zilnice, pregãtire intensã alãturi de doamna
profesoarã Rodica Sanislav, ºi nu în ultimul rând determinarea
noastrã de a câºtiga ºi de a fi mereu pe primul loc.

– Ce pãrere aveþi despre condiþiile de pregãtire?
– Conducerea ºcolii are un rol esenþial, sprijinindu-ne în

acþiunile noastre. Avem la dispoziþie sala de sport ºi tot ce este
necesar pentru desfãºurarea normalã a antrenamentelor!

– În viaþa oricãrui sportiv existã  momente de cumpãnã; aþi
întâmpinat astfel de probleme?

– Da, este dificilã împãrþirea între ºcoalã, antrenamente,
deplasãri ºi viaþa personalã, dar perseverenþa ºi rezultatele
noastre ne-au unit.

– Credeþi cã veþi continua pe drumul acestui sport?
– Pentru noi acest sport a depãºit pragul de hobby ºi credem

cã este posibil sã ajungem la cel mai înalt nivel.
– Existã o colaborare bunã între voi?
– Da, suntem o echipa unitã, echilibratã, cu inerente dispute

care sunt nelipsite în viaþa unui grup. Legãturile noastre de
prietenie sunt vizibile ºi pe teren ºi în afara lui.

– De curând aþi câºtigat locul I pe þarã. Cum vã simþiþi ºi care
a fost atmosfera?

– Sentimentul de bucurie nu poate fi descris, a fost
extraordinar. Chiar dacã am fost în deplasare, suporterii noºtri
ne-au fãcut sã ne simþim ca acasã.

Echipa de volei a ºcolii:
Ioana Vaida (X-C) – coordonator de joc, Valentina Negre (XII-C), Alina
Fãtu (X-D), Anca Bãrbulescu (X-C),  Mirela Hus (IX-B),  Mihaela
Vornicu (IX-A),  Larisa Flonta (IX-B), rezerve – Renata Pop (X-B) ºi
Larisa Farcaº (IX-A).
Antrenor: profesor Sanislav Rodica

- Ce premii ai obþinut pânã acum?
• Premiul II la olimpiada naþionalã de Istorie
• Menþiune la olimpiada naþionalã de Limbã ºi Literaturã
Românã
• Premiul I la olimpiada judeþeanã de Latinã
• Menþiune la olimpiada naþionalã de Latinã

- La ce profil eºti ºi de ce l-ai ales?
Sunt în clasa a X-a B ºi am ales profilul Jurnalism pentru
cã mi se pare o meserie incitantã.

- Care sunt materiile tale preferate?
Îmi place limba românã, istoria ºi latina.

- Cum decurge o zi obiºnuitã din viaþa ta?
Întâi merg la ºcoalã, întors acasã învãþ aproximativ 3 ore
dupã care, dacã am timp liber citesc sau ies cu prietenii.

- Care este ultima carte pe care ai citit-o?
Ultima carte cititã ar fi „Colecþionarul de Istorie“ de
Elizabeth Kostova.

- Care este pãrerea ta despre învãþãmântul românesc?
Învãþãmântul românesc lasã de dorit. Este nevoie de
modificãri radicale. Pentru elevii olimpici ar trebui sã existe
mult mai multe recompense, ºanse de realizare, chiar
burse în strãinãtate.

- Care este pãrerea ta despre ºcoala noastrã?
Este o ºcoalã mai liberalã faþã de altele, care are totuºi
rezultate bune, dar ºi rele. Are elevi care pot ieºi în evidenþã
la olimpiade ºi concursuri, dar care nu au destulã
susþinere.

- Ce planuri ai pentru viitor?
Doresc sã urmez cursurile Facultãþii de Relaþii
Internaþionale, mai precis în domeniul diplomaþiei.

- Ce sfat ai pentru viitorii olimpici?
Pentru a ajunge la o performanþã anume trebuie sã te
implici ºi sã abordezi domeniul cu pasiune.

- Cui ai vrea sã adresezi mulþumiri pentru susþinerea
oferitã?

Aº vrea sã mulþumesc profesorilor care m-au pregãtit
pentru olimpiade: Livia Ivan (istorie), Laura Lazãr (limba
latinã), ºi Smaranda Variu (limba românã).

n Prof.  Alexandru Popoviciu

Portret de elev:
MOCA  ABEL

ªCOLI BIHORENE
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Liceul Teoretic
„ONISIFOR GHIBU” Oradea

Conducerea ºcolii:
Director - prof. Mihai Vesa
Director adjunct - prof. Florina Fãgãdar
Director adjunct - prof. Ioan Pirtea
Consilier educativ - prof. Dorin Marinãu

ISTORICUL ªCOLII

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” se înscrie printre liceele
apãrute dupã anul 1989. Cu o arhitecturã deosebitã, îndrãzneaþã,
este unul din liceele cele mai moderne din oraºul Oradea ºi nu
numai. Liceul a apãrut ca o necesitate în aceastã zonã a oraºului
ca urmare a schimbãrilor petrecute în acest cartier ºi a exploziei
demografice din anii 1970-1980.

Vechea ºcoalã, cu numai câteva sãli de clasã, ce ºcolariza
elevii din cartierul Seleuº nu mai corespundea noului cartier
de blocuri Nufãrul cu o populaþie tânãrã, numeroasã.

În anul 1976 este datã în folosinþã o ºcoalã nouã, cu 16 sãli
de clasã în care funcþioneazã ºi în prezent gimnaziul. Cu toate
cã în paralel cu ºcoala nouã funcþiona ºi ºcoala veche (demolatã
ulterior) ºi încã o clãdire, care gãzduieºte azi un azil de bãtrâni,
în scurt timp acestea s-au dovedit insuficiente pentru cei 2.532
elevi ºi 96 cadre didactice pe care îi avea ªcoala Generalã nr. 3
Oradea.

Se învãþa în condiþii foarte grele, în trei, chiar patru
schimburi, se impunea cu stringenþã construirea unei noi clãdiri.
Rolul hotãrâtor în demararea tuturor acþiunilor pentru
construcþia unui edificiu nou l-a avut directorul din acea
perioadã a ªcolii Generale nr. 3, prof. Alexandru Nedelcu.
Prin activitatea sa neobositã, prin demersurile fãcute pe lângã
organele locale ºi cele guvernamentale, a fost posibilã
demararea lucrãrilor.

În anul 1990 s-a aprobat proiectul cunoscutei arhitecte
Diana Stroia ºi a început construcþia Complexului ªcolar
Nufãrul, cu 3 corpuri de clãdire ºi cu 26 de sãli de clasã. Iniþial
s-a propus ca acest complex sã gãzduiascã un gimnaziu ºi o
grãdiniþã, dar în cele din urmã s-a optat pentru liceu, datoritã
faptului cã nu exista altul în aceastã zonã a oraºului.

În ianuarie 1995 s-a atribuit numele liceului, iar în
septembrie 1995 a avut loc festivitatea de deschidere a Liceului
Teoretic „Onisifor Ghibu”, festivitate la care a participat ºi
preºedintele þãrii de atunci, Ion Iliescu.

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” este într-o continuã
transformare. În anul 1998 a fost finalizatã ºi sala de sport.
Numãrul claselor de liceu este în continuã creºtere. De la cele
douã clase de filologie, specializãrile englezã-intensiv ºi
germanã-intensiv cu care s-a pornit în 1995, s-a ajuns la 5 clase
ºi specializãri noi, matematicã - informaticã, intensiv
informaticã ºi ºtiinþele naturii.

În anul ºcolar 2005-2006, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”
avea 2.096 elevi ºi 138 cadre didactice. În anul ºcolar 2006-
2007, numãrul total al elevilor a fost de 1.915 (664 la ciclul
primar, 774 la gimnaziu ºi 477 la liceu). Existã proiecte
îndrãzneþe care vor face din acest liceu o instituþie ºcolarã de
elitã.

PROFESORI CARE AU INFLUENÞAT
DEZVOLTAREA ªCOLII

An de an prestigiul ºcolii a fost ridicat prin munca dascãlilor
inimoºi, îndrumaþi de conducãtori pricepuþi ºi dãruiþi ºcolii.

Meritã sã ne amintim de primii directori ai ºcolii, înainte
de 1989:

Director Doreanu Georgeta, director adjunct Nagy Iuliu;
Director Nedelcu Alexandru, director adjunct Dioszegyi

Ferencz (în perioada 1985 - 1990).
Dupã 1990, directori ai ºcolii au fost:
Director Nedelcu Alexandru, director adjunct Sãrac Pavel,

director adjunct Tiurbe Virginia (1990-1995);
Director Orþan Florica, director adjunct Sãrac Pavel,

director adjunct Tiurbe Virginia (1995-1998); Director Orþan
Florica, director adjunct Fãgãdar Florina, director adjunct
Pirtea Ioan (1998-2001);

Director Vesa Mihai, director adjunct Fãgãdar Florina,
director adjunct Pirtea Ioan (din 2001 pânã în prezent).

Învãþãtori deosebiþi: Maria Caba; Maria Chereji; Vasile
Duma; Maria Goron; Iuliana Kocsis; Ioan Olaru; Ileana Pele;
Florica Pirtea; Rodica Popa; Marta Popºe; Iosif Româneac;
Violeta Taichiº; Ana Tiponuþ; Virginia Tiurbe.

Profesori de valoare: Carmen Ardelean (matematicã); Zeina
Belejan (limba românã); Elvira Blaj (biologie); Alexia Brade
(limba francezã); Luminiþa Citrea (biologie); Maria Cosman
(limba românã); Maria Crãciun (istorie); Adriana Laurenþiu
(matematicã); Viorica Lazãr (desen); Rodica Mincic (istorie);
Mircea Pop (matematicã); Alexandru Sanislav (educaþie fizicã);
Rodica Sanislav (educaþie fizicã); Silvia Stratulat (limba românã);
Nicoleta Vaida (informaticã); Smaranda Variu (limba românã);
Maria Vesa (matematicã), Florina Fãgãdar (limba românã).

ªCOLI BIHORENE

Aleea Onisifor Ghibu, nr. 3, 410578
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e-mail: onisiforg@yahoo.com



9

ªcoala dispune de douã corpuri de clãdire. Clãdirea veche
(sediul fostei ªcoli Generale nr. 3) are 19 sãli de clasã, 1
laborator de chimie (dotat cu mobilier nou, adecvat), 1 salã
profesoralã ºi 1 cabinet medical.

Clãdirea nouã, datã în folosinþã în anul 1995, dispune de
26 sãli de clasã (din care 4 în Corpul D), 1 salã profesoralã, 1
cabinet de limba ºi literatura românã, 1 cabinet de matematicã,
1 cabinet de limba englezã (dotat cu aparaturã audio ºi video,
cu calculator, cu hãrþi ºi cu planºe), 1 cabinet al comisiei
metodice a învãþãtorilor, 1 cabinet de consiliere psiho-
pedagogicã, 1 cabinet folcloric (cu expoziþie de obiecte

folclorice, ºtergare, obiecte de ceramicã, costume populare,
etc.), 1 laborator de biologie (dotat cu mobilier nou, adecvat,
cu material didactic: planºe, mulaje, cu microscoape didactice),
1 laborator de chimie (dotat cu mobilier nou, adecvat), 3
cabinete de informaticã (dotate cu 85 de calculatoare Pentium
III ºi Pentium IV, cu 3 scanere, cu 2 imprimante laser, cu 1
videoproiector ºi 1 laptop), 1 cabinet Comenius, 1 bibliotecã
cu salã de lecturã ºi cu 11.250 volume, 1 salã de proiecþii dotatã
cu aparaturã audio ºi video, 1 salã de festivitãþi cu suprafaþa de
265,12 m², 1 salã de sport cu o suprafaþã de 477 m2, amenajatã
cu aparate specifice, 2 vestiare dotate cu duºuri ºi 2 terenuri
mari de sport în curtea ºcolii.

În liceu existã azi 45 sãli de clasã, 3 laboratoare, 10 cabinete.

STRUCTURA BAZEI MATERIALE

RESURSE UMANE ªI PERSPECTIVE

În prezent, în liceu existã 133 de cadre didactice, dintre
care 77 au gradul didactic I, 18 au gradul didactic II, 27 au
definitivatul ºi 11 sunt debutanþi. Ca personal didactic auxiliar
sunt încadrate 8 persoane, iar ca personal nedidactic, 18
persoane. Lucreazã în ºcoalã 2 medici, 2 asistente ºi un psiholog
ºcolar.

Activitatea ºcolarã se desfãºoarã cu 32 de clase la ciclul
primar (664 elevi), 33 clase la ciclul gimnazial (774 elevi), 17
clase la ciclul liceal (337 elevi). La fiecare an de studiu, la
nivel de gimnaziu, existã douã clase cu profil englezã-intensiv.
Cabinetele de informaticã au permis elevilor sã aleagã ca
disciplinã opþionalã informatica, încã din ciclul primar, cu
rezultatele bune datorate dãruirii profesorilor de informaticã.
Profesorii ºi elevii celei mai mari ºcoli din judeþ realizeazã
revista „Logo”, au un post de radio propriu, cu emisiuni
sãptãmânale.

În concordanþã cu cerinþele curriculumului actual, dascãlii
ºcolii formeazã competenþe participative (adicã capacitãþi de
implicare ºi acþiune nemijlocitã a elevilor în viaþa ºcolarã). Pe
viitor se doreºte îmbunãtãþirea bazei materiale a ºcolii pentru
un învãþãmânt performant. ªcoala se va alinia dimensiunii
europene a educaþiei, prin dezvoltarea mai multor proiecte
interne ºi internaþionale.

ªCOLI BIHORENE

SUCCESE ALE ªCOLII

Rezultate deosebite au obþinut elevii liceului la faza
naþionalã a olimpiadelor ºcolare:

Abel Moca – Istorie, 2006 (îndrumãtor, prof. Livia Ivan)
Marius Ionuþ Lala – Informaticã, 2005, 2006 (îndrumãtor,

prof. Nicoleta Vaida)
Albert Iordache – Informaticã, 2006 (îndrumãtor, prof.

Nicoleta Vaida)
Tudor Hãlãlai – Informaticã, 2006 (îndrumãtor, prof.

Nicoleta Vaida)
Ionuþ Nicoarã – Informaticã, 2006 (îndrumãtor, prof.

Nicoleta Vaida)
Szilagyi Raul Rãzvan – Informaticã, 2006 (îndrumãtor,

prof. Alina Jurj, Lukacs Sandor)

La faza judeþeanã a olimpiadelor ºcolare s-au clasat pe
primele locuri elevii:

Ioan Bene – Biologie, 2004 (îndrumãtor, prof. Elvira Blaj)
Diana Vlad – Religie, 2004 (îndrumãtor, prof. Rodica

Marian)
Andreea Bretan – Educaþie plasticã, 2005 (îndrumãtor,

prof. Viorica Lazãr)
Magdacs Bianca – Educaþie plasticã, 2006 (îndrumãtor,

prof. Simona Derecichei)
Georgiana Bere – Matematicã, 2005 (înv. Szilagzi Angela)
Cornel Iorga – Matematicã, 2005 (prof. Mihai Vesa)
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La Concursul interjudeþean de creaþie foto ºi artã fotograficã
„Trasee în alb-negru ºi color” (Bârlad, 2005) elevul Alexandru
Mãduþa (pregãtit de prof. Viorica Lazãr) a ocupat locul I. În
acelaºi an, elevul Kiss Alin a obþinut premiul I la Festivalul
naþional al artelor pentru liceeni, „Lic Art”, secþiunea fotografie.

Rezultate meritorii au obþinut elevii liceului ºi pe plan
sportiv. Iatã care sunt cele mai bune rezultate în acest domeniu:

Volei – fete, liceu ºi gimnaziu, prof. Sanislav Rodica,
2006 – locul I, etapa interjudeþeanã, Oradea

Tenis de masã, prof. Dragoº Nicolae ºi prof. Varna
Cristian, 2005 – locul I pe judeþ, Tãtar Alina; 2006 – locul I
pe judeþ, Tãtar Alina.

Fotbal – ciclul primar, prof. Varna Cristian, 2006 – locul
I pe judeþ.

Dupã anul 1999, ºefii de promoþie ai Liceului Teoretic
„Onisifor Ghibu” Oradea au fost: Nicoleta Fanea (1999);
Florica Gug (2000); Alina Vesa (2001); Ramona Tripa (2002);
Ciprian Mironescu (2003); Sonia Gaftone (2004); Flavia
Luminiþa Buda (2005); Raluca Daniela Soacal (2006); Andreea
Cociº (2007). ªefa de promoþie din anul 2001, Alina Vesa, a
intrat pe primul loc la Facultatea de Filologie, secþia Limba
românã-Limba englezã, fapt pentru care ministrul învãþã-
mântului de atunci, Ecaterina Andronescu, i-a acordat o
diplomã de excelenþã. În anul 2003, absolventa Teodora Rãdoi

a intrat, tot pe primul loc, la Facultatea de Psihologie a
Universitãþii din Oradea.

PROFILURI ªI SPECIALIZÃRI, 2007-2008

Pentru anul ºcolar 2007/2008, planul de ºcolarizare a
prevãzut la clasa a IX-a liceu 4 clase din filiera teoreticã,
profilurile real ºi uman, în limba românã. Toate cele 4 clase au
fost realizate, în profilurile ºi specializãrile de mai jos:

• Profil real, specializãrile:
- Matematicã-informaticã, intensiv informaticã - 1 clasã,

28 locuri - ultimele medii de intrare au fost 8,61 (2005); 8,35
(2006); 8,55 (2007);

- ªtiinþe ale naturii - 1 clasã, 28 locuri (din care, 2 pentru
candidaþii de etnie rromã) - ultimele medii de intrare 8,05
(2005); 8,03 (2006); 8,25 (2007).

• Profil uman, specializãrile:
- Filologie - intensiv englezã - 1 clasã, 28 locuri - ultimele

medii de intrare au fost 7,75 (2005); 8,22 (2006); 8,23 (2007);
- Filologie - jurnalism - 1 clasã, 28 locuri - ultimele medii

de intrare au fost 8,20 (2006); 8,35 (2007).

E Primãvarã în Coºdeni!
n   Alexandru Sanislav, Eugeniu Boldiº, Gheorghe Blaj, Alexandru Popoviciu

Se spune cã nicãieri în lume Poarga (dans þãrãnesc specific locului ) nu sunã mai acasã la ea ca în Cojdeni, din vioara
maestrului Gheorghe Rada. În aceastã parte de lume, cinci Oameni, o mânã de Dascãli, discreþi ca roua nopþilor de varã, ca
acei înþelepþi din Tibet care nu au nume, operã, haine etc au celebrat (chiar în ziua în care profesorilor ºi învãþãtorilor din
Învãþãmântul Românesc li s-a reaplicat stigmatul de corupþi, neprofesioniºti, iresponsabili) succesul unui proiect didactic
intitulat „Educaþie în paºi mãrunþi“.

Acest proiect încununeazã munca unui colectiv alcãtuit din învãþãtori, profesori, directori, consilieri ºi primar, unul
din multele proiecte realizate la nivelul comunei Pomezãu, care a adus Luminã, Bucurie ºi multã Speranþã în mijlocul
elevilor din aceastã zonã.

Reuºita proiectului se datoreazã mai ales primarului, directorilor care au creat ambianþa unei colaborãri exemplare,
lipsitã de veleitãþi ºi orgolii într-o ºcoalã sprijinitã de calitãþile incontestabile ale Primarului: vedere în perspectivã, deschidere,
înþelegere ºi dorinþã de prosperitate.

Graþie acestui proiect, copiii cu „ºanse limitate“ de ghinionul de a se naºte la þarã învaþã într-o ºcoalã modernã ºi...
contemporanã, nouã nu doar în mobilier, aparaturã, gresie ºi faianþã, ci mai ales mult, mult suflet înnoitor.

Aceºti copii au vãzut pe viu frumuseþea „tãinuitã“ multã vreme pentru ei a României.
Clubul ce funcþioneazã în cadrul ºcolii rivalizeazã cu multe cluburi din marile oraºe, iar posibilitãþile de agrement ale

elevilor nu sunt mai prejos de cele ale „norocoºilor“ nãscuþi în mediul urban.
Poate cã gestul învãþãtorilor ºi profesorilor din Cojdeni nu e decât un mic pas cãtre adevãrata Autonomie a

Învãþãmântului Românesc unde ªcoala, Primãria, Sindicatul au înþeles cã sunt Mijloacele care pot clãdi viitorul copiilor
doar Împreunã.

Colinzile din finalul programului artistic (ale celor din ciclul primar, mai ales) au umezit ochii asistenþei cu lacrimi ºi
le-au umplut sufletele cu bucurie, iar însufleþirea vocilor de îngeri neprihãniþi parcã spunea:

Aceasta este adevãrata rãsplatã a Dascãlilor, precum parfumul unei flori a cãrui simpla împãrtãºire este unica
rãsplatã!

Poarga din Cojdeni va rãsuna într-una. Dascãlii se vor saluta „Hristos S-a nãscut“ chiar dacã vor primi salariile pe
Luna Sãrbãtorilor abia anul viitor, arãtaþi cu degetul ca niºte infractori într-un sistem pe care nu l-au fãcut ei, cu principii
în care nu cred ºi nici nu se regãsesc!

„Una hirunda non facit ver!” nu se verificã la Cojdeni. A venit Primãvara graþie copiilor ºi Dascãlilor în preajma
Naºterii lui Hristos!

Decembrie, 2007

ªCOLI BIHORENE

PROIECTE

n Constantin BUTIªCÃ

(Extras din vol. II al lucrãrii „ªcoli orãdene“, Editura Brevis, 2007)
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Febra retrocedãrilor proprietãþilor confiscate de cãtre regimul
comunist a provocat nenumãrate scandaluri ºi procese între vechii
proprietari, pe de o parte, ºi actualii chiriaºi ºi statul român, pe de
altã parte. Pentru a nu ne ieºi din mânã, în speþã pentru a se menþine
constantã aceastã tensiune ºi a nu i se diminua din consistenþã,
certurile nu au cruþat nici breasla dascãlilor care îºi cer înapoi
proprietãþile de drept. Numai cã, potrivit regulilor jocului, restituirile
nu sunt deloc simple, deoarece bãtãlia trebuie dusã, din punctul de
vedere al autoritãþilor, pânã la epuizare ºi pânã la scoaterea din luptã,
prin abandonare, a adversarului.

Aºa este ºi cazul Sindicatului Liber din Învãþãmânt Bihor (SLÎ)
care se judecã de ºapte ani cu Primãria Oradea ºi autoritãþile locale
pentru retrocedarea Casei Învãþãtorului, aflatã în administrarea
Direcþiei de Sãnãtate Publicã Bihor (DSP). Din pãcate (sau din
fericire pentru câºtigarea cauzei), SLÎ se vede nevoit sã-ºi caute
dreptatea la forurile internaþionale.

Sindicatul Liber din Învãþãmânt Bihor (SLÎ) se aflã în litigiu cu
Consiliul Municipal Oradea de peste ºapte ani din cauza cererii de
restituire a Casei Învãþãtorului care aparþine, în urma procesului de
succesiune, sindicatului bihorean, una dintre cele mai mari
organizaþii de acest gen din þarã. În conflict sunt implicate ºi Direcþia
Judeþeanã de Sãnãtate Publicã ºi Consiliul Judeþean care nu vor sã
cedeze Casa Învãþãtorului, din cauza faptului cã, printr-o hotãrâre a
consilierilor locali, clãdirea, în care funcþioneazã acum Spitalul
Clinic de Neurologie ºi Psihiatrie, a fost concesionatã pentru 49 de
ani DSP Bihor. Acesta este, pe scurt, motivul procesului dintre
sindicat ºi autoritãþile publice bihorene, care, prin tertipuri
judecãtoreºti, tergiverseazã restituirea Casei Învãþãtorului cãtre SLÎ.
Ca urmare, SLÎ îºi va cãuta dreptatea la Curtea Europeanã a
Drepturilor Omului, unde nelegiuirile statului român se sancþioneazã
cu obligativitatea de a respecta proprietatea privatã.

Iatã cum o problemã de punere în posesie tulburã apele, ºi aºa
învolburate, ale învãþãmântului românesc. Este trist cã autoritãþile
nu gãsesc cãile legale de rezolvare a retrocedãrilor proprietãþilor

aºa cum au fãcut ºi în cazul multor grãdiniþe sau ºcoli ce au fost
nevoite sã plece din sediul lor pentru ca proprietarii sã-ºi ia înapoi
bunurile pe care le-au avut sau pe care le-au moºtenit. Unul mumã,
altul ciumã. Cei mai mari revendicatori ai vechilor proprietãþi sunt
urmaºii domnitorilor, regele Mihai ºi Biserica. Cum se face cã, în
cazul regelui Mihai, problema restituirii s-a rezolvat, parcã, în alþi
termeni ºi în alte condiþii, pe când dascãlilor, desconsideraþi de
ºleahta politicianistã, li se pun beþe în roate pentru a nu putea intra
în posesia clãdirii ce a aparþinut Asociaþiei Învãþãtorilor (înfiinþatã
în 1892) clãdire care a fost construitã din fondurile dascãlilor, între
1924–1927?

Trebuie sã subliniem cã, prin sentinþa civilã nr. 25 din 6 iulie
2001, emisã de Judecãtoria Oradea, Sindicatul Liber din Învãþãmânt
Bihor a devenit succesorul în drepturi al Asociaþiei Învãþãtorilor,
secþia Bihor, fiind recunoscutã ca aceeaºi persoanã juridicã. Asociaþia
a deþinut din 1927 pânã în 1949, pânã la naþionalizare, Casa
Învãþãtorului de pe strada Louis Pasteur (azi, Spitalul Clinic de
Neurologie ºi Psihiatrie Oradea) precum ºi o parcelã de teren de
3422 m2, pe care se aflã în prezent Centrul de Transfuzie Sanguinã
Oradea. Prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 154/1999, fosta Casã
a Învãþãtorului a fost datã în folosinþã gratuitã, pentru o perioadã de
49 de ani, Direcþiei de Sãnãtate Publicã – Spitalul Clinic de
Neurologie, iar prin HCL 271/2000, terenul de trei hectare jumãtate
s-a dat în administrarea Centrului de Transfuzie Sanguinã. O primã
instanþã a hotãrât ca imobilul aflat în litigiu, preluat abuziv, fãrã
titlu valabil, de cãtre stat, în perioada 6 martie 1945 – decembrie
1989, sã fie supus restituirii în naturã, îar în ceea ce priveºte terenul,
restituirea sã se facã potrivit art. l, alin 2, ºi art. 9, alin. 2 din Legea
10/2001, prin mãsuri reparatorii în echivalent. Numai cã Primãria
Oradea ºi DSP au fãcut recurs, iar dosarul în cauzã se plimbã
nejustificat de la o instanþã la alta, fãrã a se lua o decizie definitivã
în acest sens. Acum, s-a ajuns la Curtea Supremã de Justiþie care a
retrimis dosarul spre rejudecare la Tribunalul Oradea.

„Din 10 mai 2007 ºi pânã în prezent nu am primit nici o
înºtiinþare, declarã Ioan Þenþ, preºedintele Sindicatului Liber din
Învãþãmânt Bihor. Am aflat noi cã dosarul a fost trimis în 19
septembrie 2007 la Tribunalul Oradea. Mi se pare cã vor sã
tergiverseze intenþionat acest proces. Dar se înºalã, dacã ei cred cã
noi vom ceda. Eu am discutat deja cu colegii de la Bruxelles, care
sunt dispuºi sã ne ajute ºi sã ne asigure tot sprijinul pentru depunerea
dosarului la Strassbourg spre judecare. În 1940 aceastã clãdire a
fost confiscatã de cãtre statul maghiar hortist, însã, dupã un proces
care a durat nouã luni, proprietatea a fost retrocedatã Asociaþiei
Învãþãtorilor. De ce nu se poate face acum?“

CASA ÎNVÃÞÃTORULUI
Autoritãþile orãdene refuzã sã retrocedeze Palatul Asociaþiei Învãþãtorilor

n  prof.  Eduard Tesler
n  prof. Ioan ÞENÞ

ATITUDINI

Asociaþia Învãþãtorilor Români din Bihor s-a înfiinþat în anul 1906. Preºedinte
de onoare a fost Nicolae Zigre, preºedinte activ Alexandru Munteanu, iar
vicepreºedinte Nicolae Firu.

Din cauza Primului Rãzboi Mondial, activitatea Asociaþiei a fost întreruptã în
perioada 1914–1919. Ea ºi-a reluat activitatea din iniþiativa învãþãtorului Pantelie
Bugariu din Suiug, care va deveni, în octombrie 1919, noul ei preºedinte. Nicolae
Firu a rãmas acelaºi membru activ al conducerii Asociaþiei ºi a obþinut de la
Primãria municipiului un teren (pe str. Spitalului nr. 28) pe care a început construirea
„Casei învãþãtorului“. Pentru ridicarea ei în roºu (vezi poza de sus), cadrele
didactice au cheltuit 4 milioane lei (o sumã foarte mare pe atunci).

Lucrãrile au fost sistate în 1937. În timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial
la parterul clãdirii a funcþionat un spital militar de campanie ºi apoi un birou
pentru problemele învãþãtorilor. Ulterior clãdirea a fost preluatã de Ministerul
Sãnãtãþii, care a transformat-o în spital.

(dupã „Memoria Caselor“ de dr. Liviu Borcea)
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Anexã la ordinul ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului nr. 2572/09.11.2007

C A L E N D A R U L
miºcãrii personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar

pentru anul ºcolar 2008–2009 (lunile martie, aprilie, mai 2008)

A. Pretransferarea personalului didactic titular,
la cerere ºi transferarea personalului didactic
titular disponibilizat prin restrângere de
activitate sau prin restructurarea reþelei ºcolare:

a) afiºarea la inspectoratele ºcolare a listei cadrelor didactice care
intrã în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2008;

Termen: 7 aprilie 2008

b) înregistrarea cererilor personalului didactic care solicitã
pretransferare ºi transferare pentru restrângere de activitate la
comisia de mobilitate a inspectoratului ºcolar;

Perioada: 8-18 aprilie 2008

c) afiºarea la inspectoratul ºcolar a listelor cu punctajele cadrelor
didactice care solicitã pretransferul ºi transferul pentru restrângere
de activitate;

Termen: 21 aprilie 2008
d) înregistrarea contestaþiilor la punctajele acordate de cãtre
inspectoratul ºcolar;

Perioada: 21-22 aprilie 2008
e) soluþionarea contestaþiilor de cãtre consiliul de administraþie al
inspectoratului ºcolar ºi afiºarea listelor finale;

Termen: 23 aprilie 2008
f) efectuarea pretransferãrilor ºi transferãrilor pentru restrângere
de activitate în aceeasi ºedinþã publicã;

Perioada: 29-30 aprilie 2008

B. Detaºarea în interesul învãþãmântului:
a) înregistrarea, de cãtre inspectorii de specialitate, a solicitãrilor
unitãþilor de învãþãmânt;

Perioada: 7-12 mai 2008

b) discutarea ºi soluþionarea propunerilor fãcute de inspectorii
ºcolari de specialitate în consiliul de administraþie al inspectoratului
ºcolar;

Termen: 14 mai 2008

c) afiºarea listei cadrelor didactice detaºate în interesul
învãþãmântului la inspectoratele ºcolare;

Termen: 15 mai 2008

d) emiterea ºi comunicarea deciziilor de detaºare în interesul
învãþãmântului.

Termen: 16 mai 2008

C. Ocuparea prin concurs naþional a posturilor
didactice/catedrelor declarate vacante:

a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului a listei actualizate cu posturile
didactice/catedrele vacante titularizabile/netitularizabile propuse
pentru concurs de cãtre comisia de mobilitate judeþeanã/a
municipiului Bucureºti a personalului didactic ºi afiºarea acesteia
la inspectoratul ºcolar;

Termen: 19 mai 2008

b) stabilirea listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante
titularizabile pentru concurs de cãtre consiliul de administraþie al
inspectoratului ºcolar;

Termen: 26 mai 2008

c) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului a listei finale cu posturile
didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile
stabilite de cãtre consiliul de administraþie al inspectoratului ºcolar
ºi afiºarea acesteia la inspectoratul ºcolar;

Termen: 30 mai 2008

D. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor
declarate vacante/rezervate, prin concurs, în
unitãþile de învãþãmânt preuniversitar din
judeþele nominalizate în Hotãrârea de Guvern nr.
1942 din 10 noiembrie 2004:

a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii si Tineretului a listei actualizate cu posturile
didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile
ºi afiºarea acesteia la inspectoratul ºcolar ºi la unitãþile de
învãþãmânt/centrele care organizeazã concurs;

Termen: 19 mai 2008

b) stabilirea listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante
titularizabile de cãtre consiliul de administraþie al inspectoratului
ºcolar;

Termen: 26 mai 2008

c) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului a listei finale cu posturile
didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile
stabilite de cãtre consiliul de administraþie al inspectoratului ºcolar
ºi afiºarea acesteia la inspectoratul ºcolar;

Termen: 27 mai 2008

d) înregistrarea cererilor de înscriere a candidaþilor ºi a cadrelor
didactice care solicitã detaºare la cerere, însoþite de documentele

CALENDAR
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prevãzute în cerere (inclusiv pentru absolvenþii promoþiei 2008),
la secretariatul unitãþii de învãþãmânt sau la centrul care organizeazã
concurs;

Perioada: 29 mai-16 iunie 2008

E. Detaºarea la cerere, a persoanelor interesate
ºi/sau prin continuitate:

a) comunicarea acordului/refuzului continuitãþii cadrelor didactice
pentru detaºare la cerere de cãtre unitatea de învãþãmânt la
inspectoratul ºcolar;

Perioada: 19-23 mai 2008

F. Ocuparea, prin suplinire/cumul/plata cu ora,
a posturilor didactice/catedrelor rezervate ºi a
posturilor didactice/catedrelor rãmase vacante:

a) comunicarea acordului/refuzului continuitãþii pentru suplinire
a cadrelor
didactice de cãtre unitatea de învãþãmânt la inspectoratul ºcolar;

Perioada: 19-23 mai 2008
G. Activitãþi desfãºurate la nivelul I.S.J. Bihor
în lunile aprilie, mai

- Concurs pentru ocuparea posturilor de director în
unitãþile de învãþãmânt preuniversitar

Perioada 1-18 aprilie
- Lansarea naþionalã a disciplinei opþionale „Educaþie

ecologicã ºi de protecþie a mediului“
Perioada 2-3 aprilie

- Ziua Internaþionalã a Romilor – Activitãþi aparþinând
Proiectului Naþional „O ºcoalã pentru toþi“ din cadrul
Programului PHARE „Acces la educaþie pentru grupuri
dezavantajate“. Loc de desfãºurare S08Dobreºti.

8 aprilie

H. Activitãþi desfãºurate în cadrul C.C.D. Bihor
în lunile aprilie, mai

- „Vino sã visezi cu mine“ – Concurs de lecturã ºi ilustraþie de
carte pentru elevi cu ocazia „Zilei Internaþionale a Cãrþii pentru
Copii“

2 aprilie
- Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice “Calitatea în educaþie”

mai 2008

I. Din evenimentele Compartimentului
Relaþii Internaþionale
ºi Integrare Europeanã al I.S.J. Bihor

- Derularea Concursului Naþional de produse Finale ale Proiectelor
de Cooperare Europeanã „Made for Europe“

aprilie
- Celebrarea Zilei Europei

• Concursuri tematice între licee
• Expoziþii cu creaþii artistice ale elevilor din ciclul primar
• Concurs de dezvoltare profesionalã „ªcoala româneascã

ºi proiectele europene“
• Prezentare tematicã „Europa – oprtunitãþi ºi obligaþii“
• Simpozion „Lucian Blaga – poet ºi diplomat european“

5–9 mai

CALENDAR
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PLEDOARIE PENTRU UN ALT FEL DE BACALAUREAT

Din momentul în care instituþiile de învãþãmânt superior au renunþat la examenele de admitere, bacalaureatul a fost încãrcat  cu un stres ºi mai mare,
mediile lui fiind criterii  de admitere. În mod firesc s-au încercat o serie de metode pentru a-l face cât mai obiectiv. Credem cã încã nu s-a reuºit acest lucru...

În schimb, actualul sistem de bacalaureat implicã, printre altele, o nejustificatã desconsiderare  a profesorilor, la care, din pãcate, puþini dintre aceºtia
se gândesc serios: organizarea ºi desfãºurarea examenului, la o analizã mai atentã, sugereazã cã toþi profesorii sunt necinstiþi ºi corupþi. De aici tragerea la
sorþi a subiectelor probelor scrise la televizor, paza ºcolilor cu jandarmi, controale de tot felul în timpul examenului (în ultimul timp s-au implicat chiar ºi
prefecturile!). Ca efect, elevilor ºi pãrinþilor li se induce ideea cã examenele se pot aranja  ºi se învaþã mult mai puþin decât ar trebui.

Nu credem cã trebuie sã fie în continuare aºa, deoarece profesorii meritã sã fie respectaþi de societatea pe ai cãrei membri îi formeazã, chiar la
începuturile vieþii lor sociale.

Considerãm cã Serviciul Naþional de Curriculum ºi Evaluare din ministerul de resort ar trebui sã descopere... cât de modern  poate fi, la o adicã, ºi
clasicul:  Reintroducerea examenelor de admitere la intrarea în secþiile mai solicitate ale instituþiilor de învãþãmânt superior. Desigur, examen de admitere ar
trebui sã organizeze numai facultãþile la care numãrul de candidaþi înscriºi ar depãºi numãrul de locuri. Repartizarea celor reuºiþi pe locuri cu platã  ºi fãrã
platã  ar trebui sã se facã dupã rezultatele de la prima sesiune de examene din anul I. În felul acesta studenþii nu ar mai purta în facultãþi povara atitudinii
lor faþã de procesul de învãþãmânt din liceu.

Mai propunem o modalitate de îmbunãtãþire a procesului de desfãºurare a bacalaureatului: profesorii examinatori la probele orale sã fie profesorii
care au predat la clasã, asistaþi de profesori de la alte ºcoli. Niciun profesor care se respectã nu va urca  un elev care în anii de liceu a fost notat cu 5 ºi 6 peste
unul care a fost notat mereu cu 8, 9 sau 10. Cei mai puþin tineri dintre noi îºi aduc aminte cã aºa era pe vremea bunã  a învãþãmântului românesc!

Pentru schimbarea actualului sistem de desfãºurare a bacalaureatului existã ºi suficiente argumente economice:
a) de ce sã se cheltuiascã sume mari cu deplasarea profesorilor din comi-siile de bacalaureat dintr-o localitate în alta, când nu se obþine efectul

scontat?
b) de ce nu se numesc ca preºedinþi ai comisiilor de bacalaureat directori de licee ºi nu cadre universitare (aºa cum vicepreºedinþii, care fac munca de

organizare, sunt directori sau profesori de liceu)?
Cu siguranþã, am avea un bacalaureat mai obiectiv  ºi cu rezultate mai bune  dacã s-ar decongestiona curriculumul unor discipline de învãþãmânt de

la liceu…
n  prof. Ovidiu Marinescu
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Un best-seller pentru noul mileniu:
Dan Brown - Codul lui Da Vinci

       Circulã prin lume, cu un enorm succes, cartea americanului Dan Brown, Codul lui Da Vinci. Apãrutã în 2003, cartea a
bãtut deja numeroase recorduri de lecturã ºi comentare, a ajuns subiect de dezbateri ºi emisiuni de televiziune pro ºi contra ºi
a pãtruns, cu acelaºi succes, pe piaþa industriei cinematografice. Alãturi de volumele cu Harry Potter, cartea pare sã contrazicã,
prin numãrul mare de cititori, scepticismul unora faþã de apetitul de lecturã al contemporanilor noºtri. De fapt volumul lui Dan
Brown chiar este un fel de Harry Potter  pentru adulþii post-postmoderni. Adicã adunã o serie de idei ºi situaþii vechi de când
lumea, unele dezbateri la fel de vechi ºi încheiate de multe ori pe rugurile inchiziþiei, pe care le asezoneazã cu sosul plãcut picant
al romanului poliþist cu o acþiune bine susþinutã. Astfel cititorul este prins de la început de o situaþie neobiºnuitã, o crimã la
Muzeul Luvru, iar atenþia lui e þinutã mereu în stare de alarmã de rãsturnãri de situaþie neaºteptate. Personajul principal, un
tipic american hero, pe nume Robert Langdon, devine, din invitat al victimei, principalul suspect al unor poliþiºti care se lasã,
bineînþeles, înºelaþi de aparenþe, spre disperarea cititorului care îl ºtie nevinovat. Apare ºi nelipsitul personaj feminin cu ajutorul
cãruia hero-ul scapã  prima datã; urmeazã  o goanã nebunã cu maºina ºi alte mijloace de transport, cu poliþia  pe urme, prin
noaptea parizianã, de se mirã cititorul câte lucruri pot încãpea într-o singurã noapte. Dar acelaºi cititor se mirã probabil mai
puþin cã  în acest joc de-a ºoarecele ºi pisica, cu o întreagã armatã de poliþiºti pe urmele lor, personajele au disponibilitatea de a
dezlega jocuri de cuvinte ºi de a face comentarii teologice pe marginea evangheliilor apocrife  ºi a înþelesurilor tainice, codificate,
ascunse în picturile lui Leonardo da Vinci ºi mai ales în Cina cea de tainã.
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 Cartea captiveazã prin acþiunea
poliþistã, conºtiincios susþinutã în
acumularea detaliilor aventurii ºi mai
puþin în dezlegarea lor. Miza acestei
acþiuni: dezvãluirea unui secret al
începuturilor creºtinismului, codificat
în tablourile lui Da Vinci, secret pe care
unii vor sã îl distrugã, în timp ce alþii
– de multe veacuri – îl apãrã. E vorba
de ceea ce medievalele romane ale
cavalerilor Mesei Rotunde numesc
Sfântul Graal. Personajul feminin
Sophie, poliþist dar ºi nepot al primei
victime, aflã de la Robert Langdon
despre cavalerii templieri, despre cuno-
scuta dar secreta Priorie a Sionului,
despre evangheliile apocrife care ar
putea zdruncina credibilitatea Bise-
ricii. Se vorbeºte despre defãimarea, în
doctrina creºtinã, a principiului femi-
nitãþii, a rolului Mariei Magdalena în
rãspândirea cuvântului lui Isus. Acesta
ar fi misterul cãutat de cavalerii tem-
plieri sub ruinele Templului lui
Solomon, ascuns ºi pãzit de Prioria din
Sion ºi urmãrit cu mânã ucigaºã de
alþii. Între timp, cu toatã tensiunea

poliþistã, se dezleagã jocuri de cuvinte
prin care prima victimã, custodele
Saunière de la Muzeul Luvru, în gura
morþii, îºi îndrumã nepoata spre cheia
de boltã prin care s-ar lãmuri toate.

Teoria, expusã în roman, dupã care
religia creºtinã ºi-ar fi primit actuala
înfãþiºare în timpul târziu-creºti-
natului împãrat roman Constantin,
când Conciliul de la Niceea a stabilit
natura divinã a lui Isus, eliminând
evangheliile apocrife ºi asimilând o
seamã de elemente pãgâne, mai ales
din cultul soarelui, demonizând
misterul feminin ºi a stârnit reacþia de
respingere a Bisericii. Reacþie fireascã
pânã la un punct, dacã ne gândim cã,
în alte religii, pentru afirmaþii asemã-
nãtoare, Salman Rushdie a fost con-
damnat la moarte. Cartea lui Dan
Brown stârneºte doar discuþii, pe care
editura RAO le-a promis ºi s-a þinut de
cuvânt, publicând în 2005 cartea lui
Lynn Pycklett ºi Clive Prince, Misterul
templierilor, în care cititorul poate gãsi
o analizã teoreticã ºi o reconstituire
istoricã a tuturor teoriilor eretice

apãrute de-a lungul secolelor, atât de
multe ºi de amãnunþite cã ai impresia
cã  Dan Brown putea sã-ºi scrie cartea
numai pe baza informaþiilor de aici.
Pânã ºi numele custodelui ucis este
acelaºi cu al acelui preot din Rennes–
le–Chateau, îmbogãþit peste noapte
datoritã unei misterioase descoperiri
asociatã aceloraºi presupuse idei
legate de începuturile creºtinismului.
ªi el se numeºte Saunière.

Ceea ce omite întreaga teorie a
misterului feminin ºi a rolului Mariei
Magdalena, codificat de Da Vinci în
Cina cea de tainã, este cã nici în Vechiul
Testament  femeia nu avea o poziþie
prea bunã, deci nu avea cum sã o câº-
tige nici în cel nou. E adevãrat cã i se
rezervã rolul de a fi prima martorã a
Învierii Domnului, dar o religie propo-
vãduitã de o femeie ar fi avut puþine
ºanse de rãspândire într-o lume care
atunci era deja a bãrbaþilor.  Ceea ce
omit contestatarii teoriilor amintite, ºi
implicit ai romanului, este cã avem în
faþã o operã de ficþiune, în care e
posibil ca personajul care oferã cele

n Eduard TESLER
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mai multe detalii despre ideile
considerate eretice de-a lungul
timpului, englezul sir Teabing, sã fie
tocmai conducãtorul, Învãþãtorul
taberei adverse, cel care a orchestrat
toate crimele din paginile cãrþii. Putem
chiar sã-i suspectãm pe unii conte-
statari de lecturã superficialã, dacã nu
cumva incompletã, pentru cã, în
timpul urmãririi prin ploioasa Anglie,
Robert Langdon  o pregãteºte pe Sophie
pentru înþelegerea alegoricã a întregii
afaceri: orice credinþã se bazeazã pe
adevãruri acceptate, care nu pot fi
înlocuite de cele ocultate; unii înþeleg
minunile literal, alþii alegoric. Cu alte

cuvinte, un secret se pãstreazã greu,
dar dacã e pãstrat destul de mult timp,
sã zicem douã mii de ani, nu mai e
bun de nimic. Cât despre reabilitarea
misterului feminin, se aduce ca
argument o întreagã lume realã ºi
artisticã închinatã femeii.

Cât despre momentul apariþiei
romanului, ºi el îºi gãseºte o explicaþie
misticã, prezentã  chiar în paginile
cãrþii: o datã cu încheierea bimilenarei
Ere a Peºtilor, în care omul face ce i se
spune, se intrã în Era Vãrsãtorului, în
care omul aflã adevãrul. Chiar ºi
termenul Ziua de Apoi nu mai denu-
meºte apocalipsa, ci trecerea în noua

erã, în care, pentru ca, dupã vorba lui
André Malraux, secolul XXI sã fie
religios, cunoºtinþele/ideile prãfuite
între hârtii trebuie rãscolite, înnoite,
actualizate, Sfântul Graal, potir sau
persoanã, începând astfel o nouã
viaþã. Cu alte cuvinte, romanul lui Dan
Brown nu putea sã aparã decât acum,
ca un best-seller, poate primul, al
noului mileniu. Dacã nu cumva exce-
dentul de romane cu ºi despre tem-
plieri, începând cu Regii blestemaþi de
Maurice Druon ºi încheind cu roma-
nele lui Steve Berry ºi Kate Moos, nu
vor crea cititorului o profundã senzaþie
de suprasaturaþie.

Ion Davideanu – un trubadur distins cu Premiul de excelenþã la 70 de ani

Dacã citeºti pânã la capãt Scrisoarea I a lui Eminescu îþi dai seama cât de greu este sã vorbeºti despre
cineva fãrã sã te auto-flatezi, auto-remarci, auto-promovezi, auto..., auto..., auto... Versurile: „ºi deasupra tuturora
va vorbi  vreun mititel / Nu slãvindu-te pe tine, - lustruindu-se pe el”, îþi taie orice elan fãcând din tine un snob
mai mare în clipa în care afirmi cã eºti snob. Scriu despre Davideanu mai ales pentru cã îl cunosc, îl simt
prieten al Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu“, unde ºi-a lansat toate cãrþile apãrute dupã 1995. Îi simt sinceritatea
cu care iubeºte Poezia, care te dezarmeazã. I-am vãzut de câteva ori zâmbetul când prietenii îi „administreazã”
câte o „înþepãturã” de genul: „Trãiascã Poezia, Maestre! Moarte poeþilor!”

Este un Apotheker (farmacist în germanã), un „poticar” ce ºtie câteva leacuri pentru inimã, iar tratamentul
pe care îl recomandã este Poezia de calitate.

A debutat în literatura românã cu volumul de poezii Gravuri în 1977 la Editura „Facla“, apreciat ºi
încurajat de critica literarã de atunci: „poetul te invitã într-o lume a contemplãrii ºi, ºtiind ce îþi oferã, te previne
parcã de existenþa cerului, de straturile geologice, de timpul neamurilor. Un comentariu modern la nivelul

acestei simþiri care se perpetueazã cu fiecare vers“ (Constanþa Buzea).
Etern îndrãgostit, însingurat în metropolã, Ion Davideanu ia din când în când pulsul timpului, negreºindu-i niciodatã diagnosticul: „La

marginile sufletului meu / secundele se scaldã în zãpadã / ºi liniºtea se vrãfuie mereu / ºi ziua în vecie o sã cadã.”
În 1979, tot la „Facla“ îi apare volumul Zbor deschis, care „aduce la ivealã portrete de culoare ºi emoþie sincerã ale istoriei româneºti,

poezii ale naturii autohtone. Expresia poetului este purã, viguroasã, imaginea are sevã ºi originalitate...”(Radu Voinea)
A treia carte de versuri, Pe-o frunzã din plai, apãrutã în 1984, urmatã apoi de Reprezentãrile în 1996, de Poetul iese din sine ºi

Parodii apãrute în 1997, au condus la Parole ºi Manuscrisul neterminat, apãrute în 1998, respectiv 1999. Apoi în 2000 a urmat Ruginile de
pe jos iar în 2003 Singura mea lunetã. În 2005 a apãrut De ce iubim piatra.

Sã simulãm un interviu la o lansare de carte de-a lui, la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” intitulatã Parole cu întrebãri de genul:
- Ce a reprezentat Poezia pentru dumneavoastrã?
- Nu va înspãimântã singurãtatea?
- Nu e un paradox cã revista bihoreanã de culturã sã se numeascã „Familia“ pentru dumneavoastrã?
Pãstrând propoziþiile, Ion Davideanu  e un „Paleolog“. Arde ºoaptele lucrurilor efemere ºi vrea sã le traducã pentru sine ºi contemporanii

sãi. ªlefuieºte, migãleºte, fãrã efort cãutând Forma. Poeziile sale abundã de eleganþã, precum îi sunt frãmântãrile, neliniºtile, visele!
Aºadar Muza descinde adesea într-o garsonierã din Nufãrul, luându-se la trântã cu un septuagenar, uimindu-se ºi bucurându-se în

acelaºi timp. „Probabil n-aº fi scris niciodatã poezie, dacã-l citeam pe Omar Khaiam în adolescenþã“, mi se pare întruchiparea modestiei unui
„Don Quijote imprevizibil”. „Ieºi din mine

secure ruginitã,
vino, arãtare

sã te sãrut amar...“
n Alexandru POPOVICIU

OAMENI ÎNTRE OAMENI
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În ce condiþii pot obþine cadrele didactice
concediu cu platã pentru doctorat?

Conform art. 103 litera d din Legea nr. 128/1997 privind
Statutul Personalului Didactic, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare,  cadrele didactice aflate la catedrã pot beneficia
de 6 luni concediu plãtit pentru doctorat o singurã datã, în
faza de redactare a tezei de doctorat, cu aprobarea
Consiliului de Administraþie al Inspectoratului ªcolar.

Pentru a beneficia de acest concediu, cadrele didactice
depun la secretariatul IªJ Bihor urmãtoarele acte:

- cerere
- adeverinþã de la locul de muncã din care sã reiasã

faptul cã este angajatul ºcolii ºi nu a mai beneficiat de
concediu plãtit pentru doctorat

- adeverinþã de la Universitate, în care îndrumãtorul
ºtiinþific al lucrãrii de doctorat sã ateste cã doctorandul-
cadru didactic se aflã în faza de redactare a tezei de
doctorat

Este legalã sau nu supravegherea cu aparaturã
audio-video a activitãþii din sãlile de clasã?

  Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor  ºi protecþia persoanelor, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,  obligã ministerele ºi celelalte organe
de specialitate ale administraþiei publice centrale ºi locale,
regiile autonome, companiile ºi societãþile naþionale,
institutele naþionale de cercetare-dezvoltare, societãþile
comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum ºi
alte organizaþii care deþin bunuri ori valori cu orice titlu,
denumite în prezenta lege unitãþi, sã asigure paza acestora.
Printre sistemele de protecþie ºi alarmare împotriva efracþiei,
conform legii, se enumerã ºi televiziunea cu circuit închis, cu
posibilitãþi de  înregistrare ºi stocare a imaginilor ºi datelor,
de naturã sã asigure o protecþie corespunzãtoare obiectivelor
ºi persoanelor. Pe lângã faptul cã este o cheltuialã mai micã
pentru unitate, supravegherea video este un sistem care nu
necesitã prezenþa unor alte persoane – gãrzi de corp, serviciu
de pazã cu efective de jandarmi sau prin Corpul gardienilor
publici –  cheltuieli care oricum nu pot fi suportate la ora
actualã din buget pentru a acoperi toate unitãþile de
învãþãmânt.

În ce condiþii se pot înscrie la liceu elevii care au
promovat sesiunea specialã a testelor naþionale din
februarie 2008?

Conform art. 4 alin. 1 din anexa nr. 1 la OMECT nr.
1868/31.08.2007 privind aprobarea Procedurilor de
organizare ºi desfãºurare ºi a calendarului admiterii în
învãþãmântul liceal ºi profesional  pentru anul ºcolar

 

2008/2009 înscrierea în licee sau în ºcoli de arte ºi meserii
de stat se face fãrã examen, pe baza mediei de admitere, în
care media generalã obþinutã la tezele cu subiect unic
(respectiv la examenul de capacitate, pentru absolvenþii de
pânã în anul 2003 inclusiv, ori la testele naþionale pentru
absolvenþii din promoþiile 2004-2007) are o pondere de 50%,
iar media generalã de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a
are o pondere de 50%.

Excepþie fac liceele/clasele pentru care se susþin probe de
aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv, pentru care se
susþin probe de verificare a cunoºtinþelor de limbã modernã
ºi clasele cu predare în limbile minoritãþilor naþionale, pentru
care se susþin ºi probe de verificare a cunoºtinþelor la limba
maternã.

Personalul nedidactic din unitãþile de învãþãmânt
poate beneficia de spor de fidelitate?

De sporul de stabilitate/fidelitate, pentru vechime
neîntreruptã în învãþãmânt de peste 10 ani, beneficiazã
urmãtoarele categorii de personal, conform art. 3 alin. 2 din
Metodologia de calcul a drepturilor salariale care se acordã
personalului didactic aprobatã prin Ordinul MECT nr. 1350/
2007:

- personalul didactic de predare
- personalul didactic de conducere, îndrumare ºi control
- personalul didactic auxiliar
Prin art. 4 din OG nr. 15/2008 privind creºterile salariale

ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învãþãmânt se
stabileºte ºi dreptul personalului din Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului ºi din organele de specialitate ale
acestuia, altul decât cel didactic de a  beneficia de prevederile
art. 50 alin 11(spor de stabilitate) ºi alin. 13 (spor de
suprasolicitare neuropsihicã) din Legea nr. 128/1997 privind
Statutul Personalului Didactic, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Din pãcate, pentru personalul nedidactic din
învãþãmânt aceste sporuri nu sunt acordate prin nici un text
legal. Aºteptãm în viitor o eventualã reglementare.

n  Jr. Mãnoiu Teodora
consilier juridic

LEGISLAÞIE
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SOVATA  este o  staþiune balneoclimatericã renumitã, din judeþul
Mureº, situatã la poalele Muntelui Saca. Aerul curat, soarele,
umiditatea redusã, curenþii slabi de aer sunt factori curativi de mare
valoare, la care se adaugã apa sãratã a mai multor lacuri, cu nãmoluri
vindecãtoare, dintre care cel mai cunoscut este Lacul Ursu. Ca
staþiune de tratament este indicatã pentru suferinþele aparatului
locomotor, ale sistemului nervos periferic, pentru afecþiuni
ginecologice, pentru convalescenþã ºi pentru combaterea surme-
najului. În apropiere se gãseºte o altã staþiune, Praid, cãutatã pentru
bolile aparatului respirator. Ca staþiune de odihnã este idealã pentru
refacere, cu multe posibilitãþi de excursii pe valea pârâului Sebeº, la
Cheile Bicazului sau la Borsec. Având în vedere nenumãratele soli-
citãri de locuri în aceste staþiuni, Sindicatul Liber din Învãþãmânt
Bihor a achiziþionat pentru a pune la dispoziþia membrilor sãi o
garsonierã cu tot confortul – bucãtãrie, baie, televizor – într-un bloc

 
Pachetul cu legile «Adomniþei» a murit la naºtere. Articolul
constatã cã mult comentatul pachet legislativ din Educaþie
nu a ajuns la Parlament ºi nici nu are vreo ºansã sã fie vreodatã
promulgat în forma actualã. PSD-ul este împotriva acestui
pachet de legi, dezbaterea publicã s-a prelungit pânã în
februarie ºi tot mai existã cadre didactice ºi pãrinþi
nemulþumiþi cã nu au fost lãsaþi sã-ºi exprime punctul de
vedere. „Aceste legi au cãzut de bunãvoie ºi nesilite de
nimeni. Mai mult, acestea nu vor fi luate în atenþie, fiind
fãcute în afara Parlamentului. În consecinþã, documentele
pot fi apreciate ca însemnând o formã de campanie electoralã
ºi este firesc sã nu fie luate în seamã. Pânã la summit-ul
NATO, Parlamentul a lucrat cu jumãtate de normã, iar dupã
aceea majoritatea parlamentarilor vor pleca la alegeri pentru
primãrii.“ (Gardianul,  5 martie 2008).

Guvernul Tãriceanu încalcã încã o datã legea. Federaþia
Sindicatelor Libere din Învãþãmânt protesteazã faþã de
intenþia Guvernului României de a suspenda, prin ordonanþã
de urgenþã, acordarea tichetelor-cadou ºi a tichetelor de creºã
prevãzute de Legea 193/2006. „Dacã doreºte sã facã econo-
mie, guvernul Tãriceanu ar trebui sã reducã clientela politicã
angajatã de actuala guvernare nejustificat, ºi care a umflat
artificial aparatul birocratic din instituþiile statului” a decla-
rat Aurel Cornea, preºedintele FSLÎ. Liderii Federaþiei Sindi-
catelor Libere din Învãþãmânt atenþioneazã guvernul cã
suspendarea acordãrii acestor tichete va genera nemulþumiri
ºi acþiuni de protest. (Curentul, 5 martie 2008)

Subiectele de la Bac: autorii furã startul ºi în acest an.
„Pãrinþii acuzã editurile cã au ºi început afacerea ghidurilor
pentru bacalaureat. Abia au fost lansate subiectele pe site-ul
Ministerului cã s-au ºi publicat cãrþi cu rezolvãriale acestora,
numai Editura Sigma având vreo ºase ghiduri. Ministerul a

promis o investigaþie, dar totul se va termina în coadã de
peºte. ªi în anul trecut au apãrut astfel de ghiduri, cu
rãspunsuri pe subiecte încã provizorii, fãcute de aceiaºi
oameni din Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului,
care fac ºi subiectele”. ªi baremele de examen, adãugãm noi.
Cu alte cuvinte, ei centreazã, ei dau cu capul, ei fluierã…
Cum le-au folosit elevii anul trecut, întrebaþi pe oricine din
comisiile de corectare. Nu ºi pe supraveghetori. (Cotidianul,
5 martie 2008).

Bugetul «Adomniþei», amputat din start. Sindicatele din
Învãþãmânt condamnã rectificarea în minus a bugetului
Educaþiei, acuzându-i pe ministrul Adomniþei ºi pe premierul
Tãriceanu de încãlcarea legii prin „amputarea” celor 6% din
PIB.  Aceastã rectificare dovedeºte „interesul“ pentru ºcoalã
al guvernului actual. (Ziua, 7 martie 2008)

Pactul Educaþiei îºi pierde „prinþipiile” în buzunarul
bugetelor locale… Pactul naþional pentru educaþie a adus
multã bunã-dispoziþie în rândul politicienilor, optimism,
consens politic, chiar dacã aproape simultan bugetul Educaþiei
a fost rectificat în jos. Dincolo de exerciþiile de imagine ºi
de ideile înãlþãtoare, pactul mai mult încurcã decât ajutã: de
la cele 8 principii (pe care se baza ºi pachetul de legi discutate
cu sindicatele) se va elabora o (a câta) strategie, în termen
de 18 luni: probabil reforma va veni dupã aceea. Ori, existã
prea multe probleme în învãþãmântul românesc, de la ºcolile
fãrã minime utilitãþi, de la manualele ºi programele prost
concepute pânã la elementul uman care mai e dispus sã
lucreze în acest domeniu. Existã multe nereguli în învãþã-
mântul românesc, prea multe pentru a se mai amâna mãsurile
concrete de reformã cu încã enºpe luni, ani… Existã însã ºi
multe argumente electorale valabile pentru politicieni.  ªi
ele evident cã primeazã! (Cronica Românã, 7 martie 2008)

situat în Sovata, str. Vulturului nr. 13 A, ap 37. Pentru un sejur  vã
sfãtuim sã vã înscrieþi la Biroul SLÎ  Bihor, unde veþi afla ºi costul
cazãrii. Vã prezentãm blocul respectiv.

GARSONIERA DE LA SOVATA

SPICUIRI

BAZE TURISTICE ALE S.L.Î. BIHOR
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Biletele de odihnã ºi tratament, repartizate de Ministerul Muncii prin intermediul sindicatelor, au
reprezentat ºi reprezintã pentru mulþi dintre colegii noºtri o modalitate economicã ºi eficientã de
petrecere a unor zile din concediul de odihnã. Dar aceste bilete, cu preþ redus, uneori pânã la 50%,
au fost tot timpul subiect de discuþii, cele de tratament aflându-se actualmente într-un blocaj total.
Având în vedere aceastã situaþie, precum ºi faptul  cã pe viitor s-ar putea sã nu mai existe deloc aceste
bilete cu reducere, Sindicatul Liber din Învãþãmânt Bihor s-a orientat spre achiziþionarea unor imobile,
în locuri pitoreºti din judeþ ºi din þarã, pentru constituirea unor baze turistice proprii.

Un astfel de loc, deosebit de pitoresc, îl
reprezintã Pãdurea Neagrã, localitate situatã în inima
Munþilor Plopiº (Muntele ªes), vestitã cândva pentru
fabrica sa de sticlã. Priveliºte splendidã, aer deosebit
de curat, zona numitã „colonia” Pãdurea Neagrã a
gãzduit mult timp tabere pentru elevi din medii, cum
am zice astãzi, defavorizate, sub egida Ministerului
Sãnãtãþii. Existã ºi un izvor de apã mineralã naturalã,
numitã de localnici „apã acrã”, existã þinte pentru
drumeþii ºi excursii, (vechile castele nobiliare). Din
pãcate, acestea sunt în paraginã. Nici trenuleþul, care
fãcea deliciul excursioniºtilor din anii 60, nu mai
existã. În schimb, dupã obiceiul epocii de azi, fosta
„colonie” s-a umplut de case de vacanþã.

Vila 4. Prima clãdire achiziþionatã de Sindicatul
Liber din Învãþãmânt Bihor a fost preluatã prin
concesiune pe 49 de ani, în colaborare cu Liceul ºi
Primãria din Popeºti. E cunoscutã ca vila 4, are 7
camere a 4 paturi, (confort cam de o stea sau de o
margaretã), loc de parcare pentru 7-8 autoturisme,
o bucãtãrie care va mai funcþiona pânã la finalizarea
noilor investiþii, dupã care va deveni club. Aici s-au
organizat, în 2005, cursuri de instruire ºi perfec-
þionare pe linie sindicalã.

Vila 6. În acelaºi an,  2005, a fost cumpãratã
cu acte în regulã ºi fosta cantinã a taberei ºcolare,
aflatã într-un stadiu avansat de degradare. Devenitã
proprietate a Sindicatului Liber din Învãþãmânt

Bihor, sub numele de vila 6, practic cantina a fost
reconstruitã. Renovarea a vizat refacerea parterului,
cu bucãtãrie, restaurant cu o capacitate de 250 locuri,
recepþie, punct termic propriu, toate la standarde
europene; la etaj (o fostã mansardã) s-au construit
18 camere tip hotel cu 2-3 paturi, candidând cel puþin
la un confort de 2 stele. Vila poate gãzdui 40 de
turiºti. Camerele sunt dotate cu toate facilitãþile, de
la baie la televizor. Existã ºi o terasã, de aceeeaºi
capacitate cu restaurantul, unde se intenþioneazã
amenajarea unei piste de bowling.

În colaborare cu Inspectoratul ªcolar Judeþean
Bihor ºi cu Liceul Popeºti s-a mai concesionat
clãdirea ºcolii din colonia Pãdurea Neagrã, la 50 de
metri de vila 6, pentru organizarea unor acþiuni ale
sindicatului ºi inspectoratului ºcolar, (conferinþe sau
cursuri de reconversie profesionalã, etc).

În încheiere, câteva informaþii utile pentru cei
pe care aceste rânduri au reuºit sã îi convingã sã
petreacã un week-end sau un sejur în acest colþiºor
pitoresc al Bihorului : locurile de cazare se obþin la
sediul Sindicatului Liber din Învãþãmânt Bihor, la
preþuri modice, 20 de lei noi patul pe o noapte pentru
membri de sindicat, 30 de lei noi patul pe o noapte
pentru alþi turiºti. Din Oradea se ajunge la Pãdurea
Neagrã fie prin Aleºd, fie pe la Chiribiº-Popeºti-
Voivozi.

Vã aºteptãm!

COMPLEXUL DE
ODIHNÃ ªI RECREERE

DE LA PÃDUREA NEAGRÃ

O remarcabilã investiþie a
Sindicatului Liber din Învãþãmânt Bihor

VÃ INVITÃM LA ...

BAZE TURISTICE ALE S.L.Î. BIHOR
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MONOVERBE TEMATICE

ªCOALA...: 1) A învãþa ca la carte – Învaþã cum sa înveþe.
2) Elevele cele mai bune de la ºcoala de artã.
3) Carte, nu glumã – Intrarea în Europa! – A cunoaºte bine
materia. 4) Stiinþele care studiazã mediul înconjurãtor (masc.)
– Odaia din stânga! 5) Andrei Dascãlu – Criticã amicalã, la
ºcoalã – Apreciere trecutã în catalog. 6) General polonez
implicat în Revoluþia de la 1848-1849 – Prefix aviatic.
7) Genialul revizor ºcolar al nostru – Cursuri finale!
8) Aptitudine la ora de muzicã (pl.) – Pact final! – Roºeºte de
emoþie (fig.). 9) Se face ghem – A cânta încet. 10) Unitãþi de
învãþãmânt – Ghimpe. 11) Datã afarã din ºcoalã.

... BIHOREANÃ: 1) Perlã a turismului bihorean (3 cuv.).
2) Sat în comuna Drãgeºti – Hotelul de la Barajul Leºu sau
Piatra Craiului. 3) În centru la Cubulcut! – Sat între Gepiu ºi
Ianoºda. 4) Pitoresc sat de munte în comuna Bratca – Sus pe
munte! 5) Plantã cultivatã... la Inceºti! – Cadre nedidactice –
Copiii noºtri. 6) Satul din vestul comunei Cefa – O comodã
care se închide în camerã. 7) A lua îndãrãt! – Faptele bune sau
rele ale noastre. 8) La ieºirea din Nucet! – Comuna  dintre
Tileagd ºi Oºorhei – Decister (abr.). 9) Satul de dupã Nojorid,
pe drumul Salontei – Oradea Vest! – De Jos, de Sus, de Criº.
10) Sat în comuna Tãrcaia. 11) Sat între Roºiori ºi Sântimreu –
Sat în comuna Cefa.

Dicþionar: BEM; DST.
n Constantin BUTIªCÃ

COLECTIVUL REDACÞIONAL
• Eduard TESLER • Alexandru POPOVICIU • Adriana MEªTER

• Viorica DOBAI • Angelica BARABAª
• Coordonator: Constantin BUTIªCÃ

Tehnoredactare, machetare, paginare
SELTICO & Editura „Brevis“

(2 - 8)                     (2 - 6)

n Costel FÂNÃÞEANU

DIVERTISMENT

DILEMELE
UNUI DIRECTOR DE ªCOALÃ

 • Vii dimineaþa târziu - eºti exemplu negativ.
 • Vii punctual - ai venit sã-þi spionezi subalternii la

sosire.
 • Eºti prietenos cu subalternii - vizezi popularitatea

ieftinã.
 • Eºti rezervat - umbli cu nasul pe sus.
 • Îþi lauzi subalternii - eºti linguºitor.
 • Îi critici - faci pe nebunul.
 • Te intereseazã munca subalternilor - eºti bãgãreþ.
 • Nu te intereseazã - nu ai habar de probleme.
 • Faci ºedinþe - eºti ºedinþoman.
 • Nu þii ºedinþe - lucrezi în secret.
 • Eºti tânãr - n-ai experienþã.
 • Eºti mai în vârstã - eºti sclerozat.
 • Stai pânã seara târziu - faci pe lucrãtorul

supraaglomerat.
 • Pleci punctual - nu-þi dai interesul.
 • Te consulþi cu colegii - nu eºti în stare sã iei

decizii.
 • Nu te consulþi cu colegii - vrei sã þii totul în mânã.
 • Spui bancuri - eºti neserios.
 • Nu spui bancuri - eºti plictisitor.
 • Pleci în concediu - nu te intereseazã soarta ºcolii.
 • Nu pleci în concediu - îþi pãzeºti scaunul.
 • Insiºti asupra problemelor tale - eºti încãpãþânat.
 • Cedezi - eºti moale.
 • Ai succes - ai avut noroc.
 • Ceva nu merge bine - bineînþeles, era de aºteptat.
 • Trimiþi oamenii la cursuri - vrei sã-i îndatorezi.
 • Nu-i trimiþi la cursuri - nu laºi pe altul sã se ridice.
 • Vii cu idei noi - eºti fantasmagorist.
 • Nu vii cu idei noi - eºti refractar faþã de tot ce-i

nou.
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Dorim sã realizãm o revistã scrisã de
Dumneavoastrã, pentru Dumneavoastrã. De

aceea, vã rugãm sã ne trimiteþi materiale la sediul
S.L.Î. Bihor (str. Mihai Eminescu nr. 11) sau în

format electronic pe adresa de
e-mail: brevis@rdslink.ro
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