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Fosta „Casa Învãþãtorului“ Oradea

învăţământul
românesc

în ceaţă

Declarat de politici-
eni cu surle şi trâmbiţe, 
„prioritate naţională“, 
învăţământul românesc a 
intrat într-o stare de con-
fuzie generală, cu multe 
eşecuri, carenţe şi neîm-
pliniri.

Politicieni din toate 
partidele au condus, mai 
mult sau mai puţin Mi-
nisterul de resort. Toţi 
s-au lăudat că vor să re-
formeze sistemul şi după două decenii de promisiuni, suntem 
într-o reformă permanentă. Paradoxal însă, această reformă nu 
a început cu adevărat şi nici nu pare să se termine vreodată.

Şcoala românească a fost mai mult un laborator în care s-a 
încercat o serie de experienţe, niciunele, niciodată duse la bun 
sfârşit. Un ministru a pus accentul pe manualele alternative şi 
s-a ajuns la unele discipline, la peste 20 de manuale alternative 
într-un an de studiu. Alt ministru a încercat să modifice siste-
mul naţional de evaluare şi cei din învăţământ ştiu unde s-a 
ajuns. Acum ministerul lucrează la descentralizare, dar acest 
lucru este doar un element al reformei.

Proiectele de legi ale învăţământului, atât de necesare, au 
fost mereu un „măr al discordiei“ între diversele forţe politice 
aflate la putere sau în opoziţie. În ceaţa în care a intrat, învăţă-
mântul românesc este astăzi un sistem supus unei schimbări 
fără schimbare, unei reforme permanente dar fără finalita-
te. Nu are scopuri clare, nu are coerenţă şi stabilitate, n-are nici 
o perspectivă europeană. Nici Pactul Naţional pentru Educaţie 
n-a schimbat mare lucru, nu a determinat mobilizarea politică 
necesară reformării adevărate a învăţământului. Cadrul legisla-
tiv nu a fost şi nu este corelat cu curriculumul, cu calitatea, cu 
resursele umane. Politicienii fac mereu dovada că învăţămân-
tul este, de fapt, doar o prioritate electorală.

Reforma adevărată a învăţământului ar trebui să cuprindă: 
– stabilirea structurii învăţământului;
– stabilirea competenţelor concrete şi practice pe fiecare 

ciclu de învăţământ şi pe 
fiecare disciplină;

– stabilirea exactă 
a unui curriculum core-
lat cu aceste competenţe 
(curriculum din care să se 
elimine balastul existent 
în momentul de faţă);

– stabilirea şi menţi-
nerea unui sistem naţio-
nal de evaluare;

– stabilirea condiţii-
lor de redactare şi tipărire 

a manualelor, ale căror variante alternative ar trebui să difere 
doar prin metoda de predare şi nu prin conţinut.

Pe fondul crizei financiare de azi, haosul din învăţămân-
tul românesc continuă, cu urmări grave asupra calităţii actului 
educaţional. Şcoala românească de azi nu are nicio finalitate 
practică, nu răspunde la nicio comandă socială. Dascălii, puşi 
mereu în coada ierarhiei sociale, au devenit aproape indife-
renţi. Elevii, atraşi de mirajul câştigurilor de aiurea şi nefiind 
convinşi de utilitatea diplomelor de absolvire, nu sunt intere-
saţi de carte şi nici de viitorul lor.

Perspectiva devine şi mai sumbră în urma publicării Ordo-
nanţei de Urgenţă, care prevede reducerea personalului din în-
văţământul preuniversitar cu peste 10% în 2010, faţă de nivelul 
aprobat pentru anul 2004. Vă daţi seama ce va însemna reduce-
rea a 33.000 de posturi în cursul anului 2010, având în vedere 
că în ianuarie 2010 în învăţământul preuniversitar românesc 
mai sunt doar 306.000 posturi? Pe altarul cerinţelor economice 
impuse de FMI şi Banca Mondială, Guvernul României sacri-
fică de la bun început învăţământul, adică viitorul ţării. Ca să 
ne fie clar, nouă, celor din sistem, cât de mult suntem „apreci-
aţi“ de cei care ne conduc, primul act legislativ al Guvernului 
actual de după investire a fost această Ordonanţă de Urgenţă...

Dragi colegi, iată deci că... viitorul sună „bine“ pentru noi 
şi elevii noştri. Dar numai dacă fredonăm melodia: „Frunză 
verde de dudău/o să fie şi mai... bine!!“

Prof. Ovidiu Marinescu
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I. Scurt istoric

Asociaţia Învăţătorilor – Secţia Bi-
hor era afiliată la Asociaţia Învăţătorilor 
de la şcolile confesionale ortodoxe ro-
mâne din Dieceza Aradului, împreună cu 
asociaţiile din Arad şi Timişoara. Până în 
anul 1892 acestea au funcţionat pe baza 
unui regulament elaborat de Consisto-
riul Diecezan din Arad. Preşedintele aso-
ciaţiei până la sistarea activităţii a fost 
Nicolae Zigre.

În anul 1892 guvernul Ungariei a 
oprit funcţionarea acestor asociaţii ce-
rându-le, pentru a funcţiona în continua-
re, statute proprii aprobate de guvern. În 
aceeaşi perioadă la Oradea s-a înfiinţat 
„Asociaţia Culturală a Judeţului Bihor“ 
(Bihar megyei népnevelési egyesület), la 
care asociaţie au fost invitaţi să adere şi 
învăţătorii de la şcolile confesionale orto-
doxe române, alături de colegii lor de la 
şcolile confesionale greco-catolice.

În aceste împrejurări Asociaţia Învă-
ţătorilor de la şcolile confesionale or-
todoxe române şi-a încetat activitatea 
până în anul 1900. În perioada 1900–
1906 activitatea Asociaţiei a stagnat da-
torită refuzului ministrului de a aproba 
proiectul de statut înaintat de Nicolae 
Zigre în vara anului 1900.

Revizorul şcolar şi ministrul cereau 
Asociaţiei să introducă în proiectul de 
statut „admiterea revizorului la şedinţele 
comitetului şi prezentarea proceselor ver-
bale acestuia“. Reprezentanţii de frunte ai 
învăţătorilor şi conducătorii aleşi ai Aso-
ciaţiei au respins cerinţa mai sus notată. 
Din acest motiv ministrul a refuzat apro-
barea proiectului de statut în anul 1901. 

După multe insistenţe şi lungi parla-
mentări s-a ajuns la un compromis. Mi-

nistrul a renunţat la cerinţa notată mai 
sus şi a aprobat la 31 iulie 1906 proiec-
tul, care a devenit statut şi l-a restituit 
Asociaţiei Învăţătorilor.

La 4 octombrie 1906 s-a convocat 
adunarea generală la care au fost aleşi: 
Dr. Nicolae Zigre – preşedinte de onoare, 
protopopul  Alexandru Muntean – pre-
şedinte şi înv. Nicolae Firu – vicepreşe-
dinte. Asociaţia şi-a continuat activitatea 
alături de învăţătorii de stat şi comunali, 
până în anul 1914, când a început  Pri-
mul Război Mondial. Învăţătorii au fost 
concentraţi iar activitatea Asociaţiei a 
devenit ineficace.

După terminarea războiului, la înce-
putul lunii octombrie 1919, s-a recon-
stituit comitetul Asociaţiei. Preşedinte a 
fost ales Pantelie Bugariu.

Câteva luni mai târziu s-a convocat la 
Sibiu Congresul învăţătorilor români din 
Ardeal, Banat şi Crişana sub preşedenţia 
marelui luptător Iuliu Vuia, învăţător pen-
sionar din Caransebeş. La acest congres s-a 
constituit Asociaţia Generală a învăţători-
lor români din Ardeal, Banat şi Crişana.

În judeţul Bihor s-a constituit o sub-
secţie sub conducerea înv. Antoniu Ne-
vriceanu din Beiuş. Adunarea Generală 
a ales preşedinte pe înv. Nicolae Firu şi 
vicepreşedinte pe înv. Mihai Silaghi.

II. Intrarea în posesie
Asociaţia Învăţătorilor din Bihor a in-

trat în posesia averii fostei Asociaţii a În-
văţătorilor de stat şi comunali, care obţi-
nuse un teren urban în parcul Bunyitai:

Extras tradus oficial din limba ma-
ghiară (Anexa nr. 1)

Nagyvárad, 1909, Augusztus 10.
Biharvármegyei NÉPMÍVELÉS
„Casa Învăţătorilor din Judeţul Bihor“
„Cu bucurie anunţ învăţătorii din ju-

deţul Bihor că la cererea d-lui Rátkai Io-
sif, expreşedinte, că Tribunalul Oraşului 
Oradea Mare cu simţământ nobil a do-
nat gratuit pentru Casa Învăţătorilor din 
Judeţul Bihor o parcelă, stabilind locul 
parcelei visavi cu cazarma militară, pe 
calea Rulikowszky.

În legătură cu această veste îmbucură-
toare rugăm comunele mici şi mari din Ju-
deţul Bihor, pe tot judeţul în general, toa-
te instituţiile şi asociaţiile din judeţ, chiar 
şi pe reprezentanţii mai înstăriţi ai clasei 
burgheze şi în general, pe toţi filantropii 
nobili să se hotărască ca timp de 12 ani 
să contribuie anual cu o sumă oarecare.“

III. Prima deposedare
Nu s-a ştiut şi nu se ştie suma aduna-

tă din donaţii. Se ştie însă că „averea în 
numerar a acestei asociaţii a fost trecu-
tă în Ungaria de către fostul preşedinte 
ungar“. Această precizare o face Aurel 
Tripon în „Monografia-almanah a Crişa-
nei – Judeţul Bihor“, lucrare patronată 
de Casa Naţională a judeţului Bihor. Car-
tea se află la Direcţia Judeţeană Bihor a 
Arhivelor Naţionale cu nr. de inventar 
3040. Printre colaboratorii d-lui Tripon 
Aurel s-au aflat: d-l Teodor Neş, direc-
torul Liceului de băieţi „Emanuil Goj-
du“ Oradea; d-l Eugen Cristea, profesor 
la Liceul „Emanuil Gojdu“ Oradea şi Dr. 
Ştefan Lupşa, profesor la Academia Teo-
logică Ortodoxă Română din Oradea.

A fost, de fapt, prima deposedare de 
agoniseală a învăţătorilor bihoreni.

IV. O nouă donaţie
Terenul donat în 1909 a fost folosit, 

după Primul Război Mondial în alte sco-
puri, motiv pentru care preşedintele N. 
Firu a cerut primăriei un alt teren. Pri-
măria a donat Asociaţiei, la 20 octom-
brie 1925 suprafaţa de 1 jugăr şi 476 
stânjeni în valoare de 453.918 lei (Anexa 
2). Terenul este notificat în C.F. nr. 6865, 
nr. ordine 1 şi nr. Topo 128/1 – Cimitir şi 
Şanţ în Olosig, Fila A. (Anexa 3.)

Datele sunt consemnate în „Certificat 
de dare de evaluare a datelor cadastrale 
şi preţuire de specialist în scopul dărui-
rii pentru Asociaţia Învăţătorilor români 
din Banat şi părţile ungurene în Oradea, 
Secţia jud. Bihor“, document semnat şi 

Sindicatul Liber din Învãþãmânt Bihor   – moºtenitor al Asociaþiei Învãþãtorilor – Secþia Bihor

Preşedintele comisiei de cenzori
prof. Ioan Meza



3

Viaþa sindicalã

CASA ÎNVÃÞÃTORULUI

parafat de cei în drept: inginer şi inginer 
şef, S.S. indescifrabile. (Anexa 2.) Minis-
terul Instrucţiunii a donat 1.000.000 lei, 
iar din cotizaţii şi alte surse au început 
construirea „unui cămin al învăţătorilor 
din acest judeţ“.

Pentru a putea împrumuta de la bănci 
banii necesari construirii acelui cămin, 
era necesară întabularea în favoarea 
Asociaţiei Învăţătorilor, întabulare apro-
bată şi consemnată în C.F. nr. 6865, fila 
B1: „intrat la 6 aprilie 1927, nr. 2445: în 
baza contractului de donaţiune cu data 

de 27 februarie 1927 asupra imobilului 
de sub nr. de ordine A 1 transnotat în 
coala C.F. nr. 3174, se întabulează drep-
tul de proprietate cu titlul cu drept de 
donaţiune în favoarea: 1. Asociaţia Învă-
ţătorilor, secţia judeţului Bihor în Oradea 
– interdicţia de înstrăinare se notează în 
favoarea: 2. Municipiului Oradea…“

V. Cămin construit în 2 ani
La sfârşitul lunii septembrie 1927, 

construcţia era terminată în roşu până 
la etajul I, construcţie pentru care s-au 
cheltuit 2.000.000 lei. Nemaiavând bani, 
N. Firu a recurs la un împrumut ipotecar 
la Banca „Bihoreana“. Împrumutul ban-
car nu le-a fost aprobat datorită interdic-
ţiei de înstrăinare a terenului, care era 
notată în favoarea Municipiului Oradea. 
Din acest motiv preşedintele N. Firu, la 
5 octombrie 1927 a cerut în scris Prima-
rului Municipiului Oradea anularea in-
terdicţiei de înstrăinare, pentru a putea 
obţine împrumutul ipotecar. Cererea a 

fost analizată şi a 
primit aviz favo-
rabil din partea 
Serviciului econo-
mic al Municipiu-
lui Oradea la 13 
octombrie 1927 
iar prin Hotărârea 
nr. 6442/1928 
Consiliul Muni-
cipal Oradea a 
anulat interdicţia 
de înstrăinare, iar 
Asociaţia Învăţătorilor, prin preşedintele 
N. Firu a făcut împrumutul ipotecar la 
Banca „Bihoreana“, continuând lucrări-
le. Hotărârea nu s-a operat în C.F. 6865 
(Anexa 6).

Conform contractului cu nr. 
5656/1927 dintre Primăria Municipiului 
Oradea şi Asociaţia Învăţătorilor, Secţia 
Bihor, la punctul 2 era stipulat ca „în de-
curs de 5 (cinci) ani socotiţi de la iscălirea 
prezentului contract (26 februarie 1927) 
se va edifica un cămin corespunzător 
pentru adăpostirea copiilor elevi ai învă-
ţătorilor… În anul 1932 clădirea era ridi-
cată în roşu, aşa cum arată ea în fotogra-
fia din „Monografia-almanah a Crişanei“.

Cităm din monografia cu titlul notat 
mai sus:

„Prin străduinţa neobosită a preşe-
dintelui s-au adunat pe lângă cotizaţiile 
membrilor Asociaţiei diferite ajutoare cu 
care s-au început lucrările, ridicându-se 
Casa Învăţătorului în un loc frumos al 
oraşului, cheltuindu-se cu clădirea suma 
de patru milioane lei.“

În perioada crizei din 1929–1933 lu-
crările au stagnat. Locul lui Nicolae Firu 
a fost luat de înv. Ioan Mangra, director 
la şcoala din Ceica. Acesta a reuşit ca în 
anul 1938 să dea în folosinţă subsolul şi 
parterul, mai puţin etajul I.

VI. Dictatul de la Viena
În septembrie 1940 Asociaţia Învăţă-

torilor – secţia Bihor, împreună cu admi-
nistratorii Casei Învăţătorului şi bunurile 
ce au putut fi transportate s-au transfe-
rat la Beiuş pe str. N. Bolcaş nr. 12, până 
în toamna anului 1944. În timpul ocupa-
ţiei maghiare, Casa Învăţătorului a fost 
folosită şi administrată de conducerea 
Asociaţiei Învăţătorilor de stat şi comu-
nali de pe teritoriul judeţului Bihor ajuns 

sub stăpânire maghiară. Această asocia-
ţie a funcţionat şi înainte de 1914, fiind 
afiliată la „Asociaţia culturală a judeţului 
Bihor“, împreună cu membrii Asociaţiei 
Învăţătorilor de la şcolile confesionale 
greco-catolice. Asociaţia Învăţătorilor 
de la şcolile confesionale ortodoxe ro-
mâne condusă de înv. N. Zigre şi apoi de 
înv. N. Firu, cea mai activă în propăşirea 
şi menţinerea învăţământului în limba 
română, nu a fost agreată de celelalte 
două asociaţii din care cauză între ele a 

fost doar o legătură formală. Mai notez 
că în noiembrie 1943, în timpul ocupa-
ţiei maghiare, Asociaţia Învăţătorilor s-a 
aflat sub patronajul Bisericii Ortodoxe 
din dieceza Aradului.

În toamna anului 1944 Asociaţia În-
văţătorilor – secţia Bihor s-a reinstalat 
în Casa Învăţătorului din str. Pasteur nr. 
22, unde s-a redeschis Banca Învăţători-
lor, mai bine zis Casa de Ajutor Reciproc 
(C.A.R.) a învăţătorilor.

Sindicatul Liber din Învãþãmânt Bihor   – moºtenitor al Asociaþiei Învãþãtorilor – Secþia Bihor
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VII. A doua depose-
dare

La 16 februarie 1943 în 
C.F. nr. 6865, fila B4, Casa 
Învăţătorului a trecut în 
administrarea Primăriei 
Municipiului Oradea, îm-
preună cu terenul. Menţi-
unea scrisă a fost făcută în 
limba maghiară. Hotărârea 
tradusă în limba română 
de un traducător autorizat 
este următoarea: B4 – 16 
februarie 1943, nr. 4181; se 
înregistrează respingerea 
cererii Asociaţiei Generale a Învăţătorilor 
din Judeţul Bihor de întabulare a dreptului 
de proprietate“ (Anexa 3 – fila B4).

Conducerea Casei Învăţătorului a 
contestat în instanţă deposedarea de 
agoniseală şi rezultatul muncii. Procesul 
a durat până în toamnă, când Instanţa, 
prin Hotărârea nr. 29013 din 29 noiem-
brie 1943 a anulat Hotărârea nr. 4181 
din 16 februarie 1943, consemnându-se 
această Hotărâre în CF 6865, fila B5, în 
limba maghiară. Tradusă în limba româ-
nă de traducător autorizat şi autentifica-
tă de un notar public: „B5. 29 noiembrie 
1943, nr. 29013 – Înregistrarea de la B4 
se anulează (se şterge)“. Procesul a durat 
9 luni şi 13 zile. 

VIII. 1948-1949 
Asociaţia Învăţătorilor – secţia Bihor 

a devenit Sindicatul Salariaţilor din În-
văţământ în urma Reformei Învăţămân-
tului din 1948. Primul preşedinte ales a 
fost regretatul profesor Emil I. Roşescu 
de la Liceul „Emanuil Gojdu“ din Oradea, 
care în „Decenalul aniversar 1992–2002 
al Asociaţiei absolvenţilor Liceului „Ema-
nuil Gojdu“, pag. 118b, 118c, 118d, ca-
pitolul intitulat „Un drept imprescriptibil 
al dăscălimii bihorene“ a prezentat com-
petent, în cunoştinţă de cauză, situaţia 
Casei Învăţătorului.

În toamna anului 1949, în mod abu-
ziv, Casa Învăţătorului a fost ocupată de 
Spitalul Ortopedic nr. 5 din Oradea şi 
reamenajată în anii următori conform 
standardelor spitalului, din fonduri de 
la bugetul de stat. Spitalul ortopedic 
a funcţionat în această clădire până în 
anul 1986, când a fost mutat în noua clă-
dire a Spitalului Judeţean. Din anul 1986 
în clădirea Casei Învăţătorului Spitalul 
de Neuropsihiatrie a amenajat o secţie, 
care funcţionează şi în prezent.

IX. A treia deposedare
În mod abuziv, fără hotărâre judecă-

torească, în toamna anului 1949 Casa În-
văţătorului şi terenul donat au fost pre-
luate de Ministerul Prevederilor Sociale, 
care a instalat aici Spitalul de Chirurgie 
Ortopedică din Oradea. La 1 august 1951 
Spitalul a trecut la Ministerul Sănătăţii. 

Totul s-a făcut cu un Proces-verbal 
de inventariere întocmit la finele anu-
lui 1949 în care terenul a fost evaluat 
la 1.915.955 lei, iar valoarea locati-
vă la 70.649.425 lei. Valoarea totală: 
72.565.380 lei. Aceste sume le-am găsit 
la Direcţia Judeţeană Bihor a Arhivelor 
Naţionale în Inventarul mijloacelor fixe 
aflate la data de 31 decembrie 1949 în 
unităţile aparţinătoare Comitetului pro-
vizoriu al Comisiei Urbane Oradea asimi-
lată cu judeţul la nr. crt. 69: „Spitalul de 
Stat Nr. 5, str. Pasteur Nr. 22“. Cercetarea 
documentelor a avut loc în iulie 2001 cu 
consemnarea numelui meu în fişa de 
evidenţă de la Arhivele Statului.

X. Un cras abuz
Consider că un abuz cras a comis 

Consiliul Local al Municipiului Oradea, 
care a dispus trecerea imobilelor în fa-
voarea Primăriei Municipiului Oradea, 
la 09.09.1999 prin Hotărârea nr. 15064 
şi darea în folosinţă gratuită pe perioadă 
de 49 ani în favoarea:

1. Direcţia de Sănăta-
te Publică Bihor, Spitalul 
clinic de Neurologie şi 
Psihiatrie Oradea

Consemnarea a fost 
făcută în C.F. nr. 6865, B6, 
B7 şi C1

Aceste manevre du-
bioase şi consemnări în 
acte oficiale s-au făcut în 
perioada elaborării Legii 
Nr. 10.

În C.F. nr. 6865, fila 2, 
pag. 4 C1 peste menţiu-
nea „aprobă darea“ este 

trasă o linie şi este scris deasupra „întă-
bulează“. Eu cred că este o ilegalitate, un 
fals în acte oficiale.

N-am fost singurii deposedaţi de bu-
nuri imobile. Am fost şi suntem singurii, 
considerăm noi, văduviţi de un drept ce 
ni se cuvine şi nu din cauza Instanţelor 
judecătoreşti, ci din cauza unor „capete 
luminate“ ce au ocupat vremelnic func-
ţii de conducere în instituţiile statului cu 
care suntem în judecată.

Oare cum ar fi acţionat aceştia dacă 
ar fi fost în joc propriile imobile?

Cum credeţi că se simte un proprie-
tar care, cu multă trudă şi greutăţi de tot 
felul, reuşeşte să-şi zidească o casă, se 
instalează în ea, iar când începe să se bu-
cure de munca sa vine un oarecare şi îl 
scoate afară fără remuşcări bucurându-
se de dreptul adevăratului proprietar?

Tot atât de reticenţi au fost oficialii oră-
deni la retrocedarea Palatului Baroc pen-
tru care s-au cheltuit sume mari de bani 
de la bugetul local şi la retrocedarea altor 
imobile aparţinătoare altor etnii sau culte? 
Pentru a învinge cerbicia oponenţilor din 
perioada respectivă Parlamentul României 
a aprobat o lege specială de retrocedare. 
Pentru noi, cei oropsiţi, cine dă o lege spe-
cială? Proiectul este depus de către Uniu-
nea Sindicatelor Democratice din România 
(din 2008), dar nu-l ia nimeni în discuţie.

Dreptatea se putea face şi fără o lege 
specială, dacă cerberii vremii ar fi avut 
un dram de minte, omenie şi luciditate.

În perioada 1900–1930 Asociaţiile În-
văţătorilor din Oradea, Arad, Timişoara 
şi Cluj şi-au construit toate câte o Casă a 
Învăţătorului. Dintre cele patru au fost re-
trocedate trei: Casa Învăţătorului din Cluj-
Napoca, Casa Învăţătorului din Timişoara 
şi Casa Învăţătorului din Arad. Singura 
care, până în prezent, nu a fost retroce-
dată este Casa Învăţătorului din Oradea.
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Casa Învăţătorului din Cluj-Napoca se 
mai numea şi Casa Roşie (termen folosit 
şi-n zilele noastre) pentru că nu a fost 
tencuit exteriorul, clădirea păstrându-şi 
culoarea cărămizii. Aşa arăta la exterior 
şi Casa Învăţătorului din Oradea înainte 
de tencuire. Vă scriu acest lucru ca mar-
tor ocular începând cu luna iunie 1949, 
când am văzut-o prima dată. Şi-a păstrat 
aceeaşi culoare până în anul în care s-a 
modificat faţada. S-au demolat cele două 
turnuri din faţă şi s-a tencuit exteriorul. 

XI. Minciună şi ipocrizie
Sentinţa Civilă nr. 449/c/2004 dată în 

Şedinţa Publică din 13.05.2004 a Tribuna-
lului Bihor şi Decizia Civilă nr. 387/2005 
dată în Şedinţa Publică din 19.05.2005 a 
Curţii de Apel Oradea – Secţia Civilă de-
cid restituirea în natură a Casei Învăţăto-
rului şi a terenului înscris în C.F. nr. 6865, 
după dezmembrarea nr. topo 128/1, la 
nr. topo nou format 128/3, iar pentru nr. 
topo nou format 128/4 se dispune des-
păgubirea cu o suprafaţă de teren echi-
valentă în altă zonă pe care o va stabili 
Primăria Municipiului Oradea.

Instanţele de judecată au hotărât în 
spiritul legii. Pârâţii au cerut recurs la În-
alta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Ci-
vilă şi de proprietate intelectuală (dosar 
nr. 27032/1/2005). Dezbaterea a avut loc 
la 1 februarie 2006 şi a hotărât trimiterea 
dosarului la Tribunalul Bihor din Oradea 
pentru rejudecare constituindu-se Dosa-
rul cauzei nr. 6194/111/2006, care se află 
şi în prezent pe rol. Pârâţii invocă faptul 
că au făcut renovări şi modificări pentru 
care motiv au cerut expertiză tehnică. 
Din expertiza tehnică, varianta reprezen-
tanţilor pârâţi, 61% din clădire au fost 
investiţiile Asociaţiei Învăţătorilor şi 39% 
ale pârâţilor. Procentual avem câştig de 
cauză. Cu toate acestea reprezentanţii 
Primăriei Municipiului Oradea, ai Direc-
ţiei de Sănătate Publică Bihor, ai Spita-
lului Clinic de Neuropsihiatrie Oradea se 
opun cu încăpăţânare, deşi sunt membrii 
ai partidelor politice care au iniţiat, dez-
bătut şi aprobat Legea nr. 10/2001. Una 
susţinem şi alta facem. Ipocrizie?

La numeroasele noastre demersuri 
de a se reveni la Hotărârile Consiliului Lo-
cal al Municipiului Oradea din anul 1999 
şi 2000 în urma cărora s-au făcut modifi-
cări în C.F. nr. 6865 foile B şi C răspunsul 
este bizar: s-a schimbat scopul utilităţii 
imobilului. Minciună. Membrii marcanţi 
ai Asociaţiei Învăţătorilor – Secţia Bi-
hor: înv. Frenţiu Gheorghe, prof. Dringa 

Antim, înv. Henci Ruxanda, prof. Emil I. 
Roşescu, prof. Belicciu Boris, înv. Baciu 
Traian, înv. Troie Petru (acum majoritatea 
decedaţi) au declarat în scris că până în 
anul 1949 Casa Învăţătorului din Oradea 
a fost cămin-internat pentru fiii dascălilor 
din mediul rural; sălaş de cultură, şedinţe 
profesionale şi conferinţe; loc de cazare 
pentru membrii Asociaţiei ce veneau din 
provincie la Oradea; sediul Asociaţiei În-
văţătorilor; sediul C.A.R. al învăţătorilor şi 
loc pentru alte manifestări culturale. Des-
tinaţia şi scopul utilizării imobilului s-au 
schimbat în toamna anului 1949, după 
deposedare. Am citit şi recitit declaraţiile 
lor, pe care le am la dosar, din care am 
perceput şi percep nostalgia după vre-
murile trăite înainte de instaurarea co-
munismului în România.

Toate documentele procesului sunt în 
limba română. Traduse şi în limba maghia-
ră, se găsesc într-un dosar şi la Direcţia 
Judeţeană Bihor a Arhivelor Naţionale. O 
copie cu 74 de file, certificată de aceeaşi 
instituţie şi înregistrată la nr. crt. 774 din 
09.07.2001 se află în posesia S.L.Î. Bihor.

Un merit al Asociaţiei Învăţătorilor 
este acela că în perioada 1941–1944 a 
montat ferestrele la etajul I, fapt confir-
mat şi de înv. Henci Ruxanda, pensiona-
ră, născută Popuţ, care a locuit acolo, 
până în septembrie 1940 şi s-a reîntors 
la acelaşi domiciliu în toamna anului 
1944, împreună cu părinţii. Tatăl dânsei, 
Popuţ Teodor, a fost administratorul Ca-
sei Învăţătorului, iar mama dânsei, Cris-
tina, ajutoare de nădejde a soţului. 

Aşa cum s-a văzut în capitolul ante-
rior, reprezentanţii şi conducătorii Spi-
talului Clinic de Neuropsihiatrie Oradea 
susţin azi, fără temei că Administraţia in-
stalată la sfârşitul anului 1949 ar fi finali-
zat lucrarea respectivă. Mi-am pus şi-mi 
pun şi acum întrebarea: Cum puteau 
funcţiona în clădirea respectivă timp 
de 11 ani fără ferestre la etajul I secţiile 
Asociaţiei Învăţătorilor menţionate mai 
sus? Eu am văzut în vara anului 1949 şi 
în următorii ani că etajul avea ferestre şi 
că arăta frumos. Cine minte?

Valoarea acestei lucrări la etaj a fost 
calculată în favoarea pârâţilor în experti-
za tehnică cu aproximativ 5,82% ponde-
re la zidărie şi aproximativ 31% pondere 
la învelitori şi finisaje. Totul în defavoa-
rea noastră.

În plus, în anul 1938 Casa Învăţătoru-
lui a fost înzestrată cu o centrală proprie 
de încălzire, funcţională cu combustibil 
solid (lemne şi cărbune). La nivelul anu-
lui 1938 era cea mai modernă şi a func-

ţionat normal şi în 1949. Sigur că s-a de-
gradat în timp şi pentru încălzirea clădirii 
s-au folosit o vreme, după anul 1950, so-
bele de teracotă. S-a realizat apoi o nouă 
instalaţie de încălzire centrală evaluată 
la 474.117 lei. Era necesară investiţia da-
torită degradării în timp a centralei din 
1938. Fierul vechi, rezultat de la caza-
nul de încălzire şi reţeaua de distribuţie 
a căldurii a fost valorificat la acoperirea 
unei părţi din noua investiţie.

Până în anul 1950 Spitalul a plătit 
chirie Asociaţiei Învăţătorilor. Începând 
cu anul 1950 n-a mai plătit. Primind 
un imobil cu suprafaţa desfăşurată de 
2611,82 m2 gratis, luat abuziv de la pro-
prietarii ce l-au construit din venituri 
proprii şi nemaiplătind chirie proprie-
tarului, nedrepţii chiriaşi mai au tupeul 
să pretindă că investiţiile făcute de când 
ocupă şi folosesc imobilul să le pună în 
sarcina proprietarului de drept şi să pre-
tindă şi despăgubiri.

Dacă calculăm contravaloarea chiriei 
pentru suprafaţa utilă de 2274,8 m2 cu 
8 Euro/m2 pe lună pentru anul 2009 ar 
trebui să plătească 218.380,8 Euro.

Ar fi mai bună negocierea decât cer-
bicia pentru că oricât se străduiesc să 
tergiverseze procesul, trebuie să cedeze 
o proprietate privată, ocupată abuziv şi 
ilegal, în condiţii istorice vitrege. 

Haideţi să nu mai fim ipocriţi!
După calculele noastre 90% din va-

loarea clădirii este contribuţia S.L.Î. 
Bihor şi restul de 10% a Direcţiei de 
Sănătate Publică Bihor. Valoarea totală 
a clădirii a fost de 70.649.425 lei la 31 
dec.1949 şi 8.738.304 lei la 28 noi. 2008.

Doresc să menţionez faptul că Spita-
lul Clinic de Neuropsihiatrie ocupă imo-
bilul din anul 1986. Acesta n-a făcut nici 
o investiţie, ci doar a amenajat clădirea 
în interior după cerinţele şi baremurile 
unei secţii de tratamente specifice. In-
vestiţiile pe care le invocă au fost făcute 
de fapt de Spitalul Ortopedic Nr. 5 Ora-
dea în perioada 1950–1986. Cu această 
instituţie noi nu suntem în proces.

Oradea, 25 ianuarie 2010
S.L.Î. Bihor

XII. Acte depuse la dosar
1. Monografia-almanah a Crişanei 

– Judeţul Bihor – 1936 (extrase) 2. Ex-
pertize tehnice şi expertize contabile 3. 
Declaraţii ale membrilor Asociaţiei Învă-
ţătorilor 4. Documente din arhiva Direc-
ţiei Judeţene Bihor a Arhivelor Statului.
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Extras din
MONOGRAFIA - ALMANAH A CRIŞANEI,

JUDEŢUL BIHOR

Redactată de Aurel Tripon
Tipografia Diecezană Oradea, 1936

Patronată de CASA NAŢIONALĂ a judeţului Bihor

Colaboratori: 
Dr. Ştefan Lupşa 

- prof. la Academia Teologică Ortodoxă Română, 
Oradia

Teodor Neş 
- directorul Liceului de băieţi “Emanuil Gojdu”, Oradia 

Dr. Mircea Paucă 
- geolog conservator la Muzeul Naţional de Istorie 
Naţională “Grigore Antipa”, Bucureşti

Ştefan Mărcuş 
- advocat-artist, Oradia

D-na Angela Sălăgianu-Buteanu 
- preşedinta Reuniunii Femeilor Române, Beiuş

Eugen Ceontea 
- profesor la Liceului de băieţi “Emanuil Gojdu” Oradia 

Dr. Liviu Popa 
- advocat, Oradia

Nichifor Jude 
- preot în Căbeşti

Pag. 106- 109

ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR – Secţia Bihor
Asociaţiunile învăţătorilor dela şcolile confesionale 

ort. rom. din dieceza Aradului, până la anul 1892 
au funcţionat pe baza unui regulament elaborat de 
Consistoriul Diecezan din Arad. Pe teritoriul acestei 
dieceze se aflau trei asociaţiuni învăţătoreşti şi anume 
la: Arad, Oradea şi Timişoara.

Asociaţiunea înv. dela Bihor în lipsa de oameni 
n’a putut ţine paşi cu asociaţiile surori dela Arad şi 

Timişoara; toată activitatea învăţătorilor să mărginea la 
conferinţele de toamnă şi primăvară ţinute sub prezidiul 
protopopului insp. şc.

Adunări în care să fie întruniţi toţi învăţătorii din 
judeţ să ţineau foarte rar.

În anul 1892 după prezentarea memorandului prin 
deputăţia românilor, la âmpăratulaustriac din Viena, în 
care deputaţiune au fost şi învăţători, guvernul maghiar 
de la Budapesta a oprit funcţionarea asociaţiilor înv. 
dela Arad, Bihor, Caransebeş şi Timişoara, arătând că 
aceste asociaţii pot funcţiona numai pe baza unor statute 
aprobarte de guvern.

La Oradia să întrunesc învăţătorii abia în vara anului 
1895, pentru a lua la cunoştinţă ordinul ministrului şi a 
pregăti un proect de statute.

În timpul acesta la Oradea să înfiinţează „Asociaţia 
culturală a judeţului Bihor” (Biharmegyei népnevelési 
egyesület) în care asociaţie sunt chemaţi şi învăţătorii 
dela şcolile conf. ort. române.

Pentru a putea atrage cu mai multă uşurinţă 
pe învăţătorii români în această asociaţie, se dau 
premii variind între 50-200 coroane învăţătorilor cari 

(aici, la pag. 107, este inserată poza reprodusă de noi la pag. 3)

dovedesc cu şcolarii spor în limba maghiară. Între astfel 
de împrejurări, desigur că învăţătorii şi altcum slab plătiţi, 
căutau să câştige simpatia revizorului şcolar unguresc şi 
prin mijlocirea lui premiul.

Aceste premii să împărţiau de revizorul şcolar 
în adunările generale, cu care ocazie se arăta ţinuta 
patriotică a bietului învăţător român. 

Analele acestei asociaţii, „Népnevelési Közlöny” şi 
coloanele sale ne sunt mărturie câţi învăţători români 
de pe vremuri înjurau şi batjocoreau şcoala română şi pe 
cei câţiva învăţători cari nu s’au lăsat amăgiţi de arginţii 
lui Iuda, iar aceşti renegaţi de eri, azi îi vedem directori 
de şcoli, inspectori şcolari, profesori etc.

Între astfel de împrejurări, asociaţia învăţătorilor 
Bihoreni şi-a sistat orice activitate până în anul 1900.

La stăruinţa înv. Nicolae Firu – venit în anul 1899 la 
şcoala conf. din Oradia – fostul preşedinte de pe vremuri 
Dr. Nic. Zigre în vara anului 1900 a convocat agunarea 
generalî a asociaţiei înv. din judeţul Bihor, pentru a 
discuta şi aproba un proect de statute.

Proectul de statute prezentat a fost primit de 
adunarea generală şi înaintat ministrului pentru 
aprobare, dar nefiind întocmit pe placul revizorului 
şcolar, n’a obţinut aprobarea ministrului.

Intenţia revizorului şcolar ungur era: nimicirea 
asociaţiei înv. români dela şcolile conf. ort. române 
şi înrolarea acestora ca membri în asociaţia culturală 
maghiară; de aceea îndată după restituirea statutelor 
neaprobate, revizorul face apel către înv. conf. ort. rom. 
De a se înscrie membri în această asociaţie, alături de 
colegii lor de la şcolile conf. gr. catolice.

Preşedintele – nu se ştie din ce consideraţiuni – n’a mai 
voit să convoace adunarea generală pentru a-i comunica 
restituirea statutelor neaprobate, de aceea câţiva învăţători 

Casa Învăţătorului din Cluj-Napoca, retrocedată
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la 13 mai 1901 au cerut Ven. Consistor din Oradia, 
convocarea adunării generale pentru a putea cunoaşte 
ordinul ministrului referitor la neaprobarea statutelor.

Convocarea adunării generale, pentru a lua în desbatere 
ordinul ministerial referitor la statute, este urgitată acum 
atât de inspectorul şcolar judeţian, cît şi de însuşi ministrul, 
care prin mijlocirea Episcopului dela Arad, cere modificarea 
statutelor şi înaintarea lor pentru aprobare.

În urma acestor insistenţe, adunarea generală este 
convocată pe ziua de 1 Noemvrie 1901, în care se prezintă 
un nou proec, de statute, redactat după modelul statutelor 
asociaţiilor învăţătorilor dela Arad şi Timişoara.

Statutele s’au şi înaintat ministrului însă şi de data 
aceasta au fost restituite penbtru complectarea unor 
articole fără vre-o deosebită însemnătate, afară de 
una: admiterea revizorului la şedinţele comitetului şi 
prezentarea proceselor-verbale acestuia. Condiţia aceasta 
nu se primeşte, din care cauză din nou sunt respinse.

În anii următori 1903, 1904, asociaţia n’a putut 
funcţiona în lipsa statutelor şi numai după înalte 
stăruinţe din partea unor membrii şi la repetate recercări 
a Ministrului şi a revizorului şcolar, comitetul asociaţiei 
se întruneşte la 29 martie 1906, şi luând în dezbatere 
actul ministrului, primeşte modoficările impuse de 
ministru, care însă de data aceasta abstă dela pretenţia ca 
revizorul şcolar să ia parte la şedinţele comitetului şi să 
i se trimită şi o copie de pe procesul verbal al şedinţelor.

Statutele astfel modificate la 31 Mai 1906 se 
înaintează Ministerului iat la 31 Iulie 1906 au şi fost 
aprobate şi restiuite asociaţiei. 

După o stagnare de aproape 4 ani, adunarea generală 
se convoacă pe ziua de 4 Oct. 1906 la Oradia pentru 
luarea la cunoştinţă a statutelor aprobate şi constituirea 
conform acestor statute.

În această adunare este ales: Dr. Nicolae Zigre 
preşedinte de onoare, preşedinte activ protopopul 
Alexandru Muntean şi Nicolae Firu vice-preşedinte.

Dela această dată asociaţia a activat an de an, iar 
adunările generale împreunate cu concerte şi reprezentaţii 
teatrale şinute în Oradea, Beiuş, Vaşcău şi Tinca, au 
fost adevărate manifestări naţionale contribuind la 
desvoltarea sentimentului naţional român şi la ridicarea 
prestigiului învăţătorului român confesional.

Pe lângă desvoltarea sentimentului de solidaritate 
şi colegialitate între membrii asociaţiei, asociaţia a 
contribuit foarte mult şi la ridicarea morală şi culturală a 
învăţătorimei confesionale, mărturie a acestei afirmaţiuni 
sunt lucrările învăţătorilor, cetite în adunărea generală.

Prin activitatea asociaţiei învăţătorilor confesionali 
ort. rom., învăţătorii confesionali au eşit cu toţii din 
cadrele asociaţiei învăţătorilor de stat şi comunali unde 
se făcea mai multă politică de cât cultură.

Asociaţia a funcţionat până în 1914. Izbucnind în 
acest an răsboiul mondial, cei mai mulţi învăţători fiind 
înrolaţi şi plecaţi pe câmpul de luptă, în toamna acestui 
an, asociaţia nu şi-a mai ţinut obişnuita adunare generală 
iar comitetul de conducere cu membrii rămaşi acasă, au 
continuat a rămâne în fruntea asociaţiei.

După terminarea războiului mondial, preşedintele 
asociaţiei din această perioadă, acum răposatul Pantelie 
Bugariu, învăţător în Suiug, a convocat adunarea 
generală pe la începutul lunei Oct. 1919, când s’a făcut 
şi reconstituirea comitetului, ales fiind de preşedinte 
Pantelie Bugariu.

Câteva luni mai târziu s’a ţinut la Sibiu congresul 
tuturor învăţătorilor români din Ardeal, Banat ţi Crişana 
sub preşedinţia marelui luptător Iuliu Vuia, învăţător 
pensionar din Caransebeş, cu care ocazie s’a constituit 
asociaţia generală a învăţătorilor români din „Ardeal, 
Banat şi Crişana”, prin care reorganizare, asociaţiile 
vechi ale învăţătorilor confesionali ort. rom. dela Arad, 
Caransebeş şi Oradia s’au contopit cu această asociaţie.

Pe baza statutelor asociaţiei generale a învăţătorilor 
români aprobate de rezortul instrucţiunei al Consiliului 
Dirigent, s’a constituit şi subsecţia judeţului Bihor sub 
conducerea învăţătorului Antoniu Nevriceanu din Beiuş, 
alegându-se de preşedinte al subsecţiei judeţului Bihor 
învăţătorul N. Firu din Oradia, iar de vice-preşedinte 
Mihai Silaghi, învăţător Oradia.

Sub conducerea preşedintelui N. Firu, asociaţia 
învăţătorilor Bihoreni a intrat în posesiunea averii fostei 
asociaţii a învăţătorilor de stat şi comunali, care avea 
un teren urban în parcul Bunyitai. Averea în numerar a 
acestei asociaţii, a fost trecută în Ungaria de către fostul 
preşedinte ungar.

La îndemnul şi stăruinţa preşed. N. Firu s’a câştigat 
gratuit de la primărie un teren pentru clădirea unui 
cămin al învăţătorilor acestui judeţ iar dela Ministerul 
Instrucţiunei un milion Lei.

Prin stăruinţa neobosită a preşedintelui s’au 
adunat pe lângă cotizaţiile membrilor asociaţiei diferite 
ajutoare, cu cari s’au început lucrările, ridicându-se casa 
învăţătorilor în un loc frumos al oraşului, cheltuindu-se 
cu clădirea suma de patru milioane Lei.

Dar ca în toate lucrurile bune din lume, aşa şi aici, 
invidia şi răutatea unor oameni ambiţioşi şi dornici 
de preamăriri, producând cearta în sânul asociaţiei, 
preşedintele N. Firu, îşi dă abzicerea dela conducerea 
asociaţiei, lăsând locul acelor cari se credeau mai vrednici 
a termina lucrările clădirei. Dar timpul a adeverit 
contrarul, nimic, dar absolute nimic nu s’a mai făcut 
la această măreaţă lucrare, astfel că şi până în prezent 
zidirea e lăsată în situaţia predată de vrednicul dascăl 
şi mare român Nicolae Firu. Azi este preşedinte Ioan 
Mangra, înv. dir. Din Ceica, om de acţiune dela care se 
aşteaptă continuarea operei D-lui N. Firu.

În judeţul Bihor, 120 asociaţii sunt înregistrate la 
Tribunal, deci au personalitate juridică. Din totalul acestora 
am ales pe acelea, cari s’au remaercat printr’o activitate mai 
bogată.

N.Red. În nr. următor vom reproduce din aceeaşi lucrare, 
„Asociaţia Generală a Prof. secundari din România – 
Secţia Oradea”.
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Un drept imprescriptibil  
al dăscălimii bihorene

La congresul învăţătorilor români, desfăşurat 
imediat după Marea Unire, s-a constituit Asociaţia 
Generală a Învăţătorilor Români din Ardeal, Banat şi 
Crişana, în care s-au contopit vechile asociaţii con-
fesionale ortodoxe române de la Arad, Caransebeş şi 
Oradea, desprinzându-se din Asociaţia Învăţătorilor 
de Stat şi Comunali. De altfel, activitatea acesteia 
din urmă se redusese (încetase) în urma izbucnirii 
războiului (în 1914), învăţătorii fiind duşi pe front.

Înfiinţarea Asociaţiei Generale a Învăţătorilor 
Români a reactivat vechea Asociaţie a Învăţătorilor 
Confesionali prin chiar vechii săi membri, pe baza 
Statutelor aprobate de Resortul Instrucţiunii de pe 
lângă Consiliul Dirigent de la Sibiu. În conformita-
te cu prevederile lor, s-a constituit secţia judeţului 
Bihor, numindu-se Asociaţia Învăţătorilor Secţia Bi-
hor; s-a ales ca preşedinte învăţătorul din Oradea Ni-
colae Firu, vechi membru, iar ca vicepreşedinte, Mi-
hai Silaghi, tot învăţător în Oradea. Sub conducerea 
lui N. Firu, asociaţia a reintrat în posesia terenului 
urban din Parcul Bunyitai (azi, Parcul I. C. Brătia-
nu), însă averea în numerar a vechii asociaţii a ajuns 
în Ungaria prin preşedintele maghiar de atunci.

Preşedintele N. Firu a obţinut gratuit, de la Pri-
măria Municipiului Oradea, un teren pe strada Pas-
teur (azi, Str. Spitalului), anume în scopul (numai 
în scopul) ridicării unui cămin pentru învăţători. 
Anume, tot în acest scop, a donat şi Ministerul In-
strucţiunii un milion de lei. În anul 1927, a demarat 
ridicarea edificiului. Pentru completarea sumei de 
patru milioane de lei, s-a mobilizat cu multă însufle-
ţire întreaga învăţătorime a judeţului, şi lună de lună 
şi ani de-a rândul au agonisit banii necesari din co-
tizaţii lunare şi din nenumărate spectacole culturale 
organizate de fiecare învăţător, până au putut ridica 
întreaga clădire în roşu şi sub acoperiş, reuşind şi 
amenajarea pentru locuit a unei părţi a clădirii.

După război, distrugerile suferite, seceta cum-
plită ce a urmat şi penuria generalizată au împiedicat 
încheierea (finisarea) lucrărilor la Casa Învăţători-
lor. Sindicatul Salariaţilor din Învăţământ a luat sub 
ocrotire întreaga clădire, punând-o sub paza unui 
salariat al său (Baciu Popuţ), care locuia acolo cu fa-

milia sa. Între timp, s-au găsit 
alţii, cu mai multă trecere la 
Bucureşti, de unde (pe fili-
era C.C. al P.M.R.) a venit 
verdictul sub forma meto-
dei uzitate şi bine cunos-
cută, a confiscării, a etati-
zării unei proprietăţi a unei 
asociaţii profesionale de în-
trajutorare. Căci altminteri, nu 
avea dreptul s-o ocupe Ministerul 
Sănătăţii. Asta s-a întâmplat înspre toamna anului 
1949, când chiar semnatarul acestui documentar era 
preşedintele Sindicatului Învăţământului din Bihor, 
ales în adunare generală. Preşedintele nu era scos 
din producţie, era onorific. În locul lui erau scoşi din 
producţie secretarul şi un vicepreşedinte. Nimeni nu 
a fost de acord cu transferarea clădirii. Absolut toate 
exproprierile, partidul le-a făcut împotriva voinţei 
proprietarilor, indiferent în ce forme le-a îmbrăcat 
sau ce denumire le-a dat.

Azi, mai mult ca oricând, cei denumiţi pe drept 
cuvânt „apostolii neamului”, care trudesc în cele mai 
vitrege condiţii ale existenţei tagmei lor, au nevoie 
vitală de acest cămin în Oradea. Asta o ştiu cel mai 
bine numai ei înşişi şi absolut nimeni alţii.

Deci. Ceea ce le-au pregătit, cu trudă şi abne-
gaţie de breaslă, antemergătorii lor la catedră, nu 
le poate fi sustras de nimeni şi sub nici un pretext. 
Nu ne îndoim că se mai găseşte cineva, chiar şi în 
Oradea, vrednic să apere cu demnitate legalitatea în 
această biată ţară pusă la mezat.

Oradea, 21.II.2002       Emil I.Roşescu

Din „Statutul Asociaţiei  
Învăţătorilor din Judeţul Bihor (1928)

Cap. I. Art. 1. „Membrii titulari ai corpului di-
dactic primar şi de la şcoalele de copii mici din jud. 
Bihor, se constituiesc într-o asociaţie cu numele de 
Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Bihor.

Art. 2. „Membrii asociaţiei sunt de drept şi obli-
gatoriu, şi membrii ai Asociaţiei Regionale a Învăţă-
torilor din Ardeal, Crişana şi Maramureş, precum şi 
ai Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România.”

Extrase din „Decenalul aniversar 1992-2002 
al Asociaţiei absolvenţilor Emanuil Gojdu“
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Art. 3. „Asociaţia Învăţătorilor din Bihor este 
parte integrantă din Asociaţia Generală a Învăţători-
lor din România şi implicit şi din Asociaţia Regiona-
lă a Învăţătorilor din Ardeal, Crişana şi Maramureş.”

Art. 5. „Sediul asociaţiei este la Casa Învăţăto-
rilor în Oradea.”

„Art. 6. Durata asociaţiei este nelimitată.”
Cap. III. Art. 20. „Venitul anual, net, al asocia-

ţiei se va repartiza astfel: a) 40% pentru Casa Învă-
ţătorilor; b) 20% fondul de ajutoare; c) 15% fondul 
cultural; d) 15% fondul de excursiuni şi e) 10% fon-
dul de rezervă.”

Art. 21. „Casa învăţătorilor este proprietate ina-
lienabilă a Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bihor”

„Organizarea, administrarea şi conducerea aces-
tei case se vor stabili printr-un regulament aparte.”

Cap. V. Art. 41. „Adunarea generală are urmă-
toarele îndatoriri: c) să hotărască asupra: mersului 
Casei Învăţătorilor, cumpărărilor, înstrăinărilor şi 
schimbărilor de destinaţie a imobilelor asociaţiei.”

Cap VII. Art. 67. „Asociaţia are un sigiliu ro-
tund, cu inscripţia: «Asociaţia învăţătorilor din Ju-
deţul Bihor»”.

Art. 69, al. 2. „La reconstituire, asociaţia rein-
tră în posesiunea averii şi arhivei aflate în păstrare.” 

Notă: În decursul anilor 1992-1993, am informat în mai 
multe rânduri Casa Corpului Didactic din Oradea (director pe 
atunci prof. Gheorghe Foghiş) despre Casa învăţătorilor, pu-
nându-i la dispoziţie datele utile pentru a putea reintra în pose-
sia ei. Ulterior, publicasem câte o informare similară în: revista 
„Didactica militans” nr. 5 a Casei Corpului Didactic Oradea şi 
în voi. „Rectitudine - documentar, mărturie”. Edit. Imprime-
ria de Vest Oradea, 1995, p. 151 sq. în luna martie 2000, am 
înmânat un exemplar din acest documentar actualului diector 
al Casei Corpului Didactic (prof. Valentin Cucer). De câte ori 
l-am întrebat de atunci, de atâtea ori mi-a răspuns că n-are timp 
pentru asta. Deşi la primul contact, s-a arătat foarte interesat. 
Copia acestui exemplar este la liderul sind. Ioan Ţenţ.

Declaraţii ale unor cadre didactice
(1)
Subsemnatul Frenţiu Gheorghe, învăţător pen-

sionar din anul 1980, în stare de sănătate bună de-
clar următoarele: am fost numit învăţător în anul 
1945 la Şcoala Primară din satul Fiziş, comuna Fi-
niş de lângă Beiuş, judeţul Bihor, unde am funcţionat 
până în anul 1957, an în care am fost transferat la 
Şcoala cu clasele I-IV Tileagd - Fabrică, jud. Bihor.

În perioada 1945-1948 am fost membru coti-
zant la Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Bihor, 

iar în 1946, vara, 
după căsătorie, mi-
am petrecut o săp-
tămână din luna 
de miere la Casa 
Şcoalelor din Ora-
dea, care aparţi-
nea învăţământului 
bihorean. Am fost 
primit pe baza legi-
timaţiei de învăţă-
tor cotizant. După 
anul 1948 am fost 
cuprinşi în Sindica-
tul Învăţământului 

până la pensionare, unde am cotizat în continuare.
Aceasta este declaraţia pe care o dau şi semnez,
Oradea, 27 iunie 2001

Frenţiu Gheorghe

(2)
Subsemnatul Dringa Antim - profesor pensi-

onar - domiciliat în Oradea, prin prezenta declar 
următoarele:

În perioada 1 decembrie 1945 - 1 aprilie 1948, 
având calitatea de învăţător la Şcoala Primară din 
satul Cusuiş, comuna Lazuri de Beiuş şi student al 
Facultăţii de Ştiinţe - secţia matematică - a Univer-
sităţii din Cluj; în repetate rânduri, ocazionate de 
călătoriile mele la Oradea ca învăţător-director şi 
student, am fost cazat la „Casa Şcoalelor“ (învăţă-
torilor) din Oradea, casă aparţinând Asociaţiei În-
văţătorilor din Bihor, al cărui membru eram.

Îmi amintesc cu plăcere că administratorul de 
atunci al „Casei Şcoalelor“ (clădire folosită actu-
almente ca spital), Popuţ Teodor şi soţia sa Cristina 
au creat condiţii din cele mai bune (posibile după 
război) pentru cazarea noastră a învăţătorilor şi 
profesorilor, membri ai Sindicatului Învăţământului, 
nume dat în 1948 fostei „Asociaţii a Învăţătorilor“.

În perioada aprilie 1948 - octombrie 1949 am 
satisfăcut stagiul militar.

În octombrie 1949 am revenit în învăţământ, 
menţinându-mi calitatea de membru al aceluiaşi 
Sindicat.

Cu ocazia deplasărilor la Oradea, cazarea a 
fost asigurată de Sindicatul nostru într-un aparta-
ment situat la primul etaj al clădirii la parterul că-
reia se afla (se află şi astăzi) Librăria „Eminescu“. 
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Aici, acelaşi ad-
ministrator Popuţ 
Teodor, împreună 
cu soţia sa Cristi-
na, au fost gazdele 
noastre deosebit de 
primitoare. Ni se 
luase „Casa“ noas-
tră. Nu ştiam şi nici 
în prezent eu nu ştiu 
dacă a fost sau nu 
naţionalizată. Am 
cunoscut şi cunosc 
şi azi, că în clădi-
rea noastră a func-

ţionat şi funcţionează Spitalul Ortopedic.
S-a făcut o mare nedreptate Sindicatului Învăţă-

mântului din Bihor. De către cine şi la a cui iniţiativă?
Clădirea „Casei Şcoalelor“ (numită apoi a 

„Învăţătorilor“) a fost construită cu fonduri rezul-
tate din contribuţia exclusivă a dascălilor bihoreni, 
printre care m-am numărat şi subsemnatul. Statul 
nu a contribuit la construcţia ei cu nimic, după cum 
am aflat pe atunci de la foştii preşedinţi ai Sindica-
tului (Gherdan E; Ilica Gh.; Parin P.) sau de la foştii 
inspectori şcolari (Vandici G., Aron I.; Neagu H.)

De drept această „Casă“ trebuie să se numeas-
că aşa cum a fost numele ei „Casa Învăţătorilor“ şi 
să revină în proprietatea Sindicatului Liber al ac-
drelor didactice din Bihor. Susţin această declaraţie 
şi o semnez, cu toată răspunderea.

Oradea, 29 iunie 2001.
Prof. Antim Dringa

(3)
Subsemnata Henci Ruxanda,  născută Popuţ, în-

văţătoare pensionară, domiciliată în Oradea, declar 
următoarele:

În anul 1937 tatăl meu Popuţ Teodor a fost an-
gajat ca paznic de noapte, el fiind gardian public, 
pentru paza imobilului din str. Pasteur nr. 22 - Casa 
Învăţătorilor - La fel şi mama mea Popuţ Cristina a 
fost angajată ca îngrijitoare la Casa Învăţătorilor 
din str. Pasteur nr. 22. - Imobilul era ridicat în roşu 
şi se făceau finisări la subsol şi parter. În anul ur-
mător -1938 - imobilul a fost dat în folosinţă pentru 
Asociaţia învăţătorilor - Casa învăţătorilor- un fel 
de hotel pentru cadrele didactice din tot judeţul Bi-
hor şi Banca învăţătorilor.

În anul 1940 cele trei instituţii s-au refugiat la 
Beiuş unde au funcţionat în aceeaşi formă pe str. N. 
Bolcaş nr. 12 până în anul 1944-45 când au revenit 
la sediul din Oradea str. Pasteur nr. 22, funcţionând 
împreună.

În anul şcolar 1946-47 Asociaţia Învăţătorilor 
s-a transformat în Sindicatul din învăţământ având 
acelaşi sediu - pe str. L. Pasteur 22. Datorită distan-
ţei destul de mare de centrul oraşului, Sindicatul a 
primit câteva camere pe str. Moscovei, apoi pe str. I. 
Vulcan. Părinţii mei au continuat să muncească la 
Asociaţia Învăţătorilor, apoi la Sindicatul din învă-
ţământ atât în clădirea proprie din str. L. Pasteur 22 
cât şi la sediile temporare situate în centrul oraşului.

În anul 1949 în urma unor tranzacţii cu Minis-
terul Sănătăţii, prin persoana medicului Manciu C. 
imobilul din str. Pasteur 22 a fost cedat Ministerului 
Sănătăţii, iar Casa Învăţătorilor, Sindicatul Învăţă-
torilor - Casa de Ajutor Reciproc au fost mutate pe 
str. N. Grigorescu nr. 4, ocupând 2 camere - dormi-
toare şi baie la etajul I, iar la parter 5 camere pentru 
birouri, biblioteca - CAR şi 2 camere şi bucătărie ca 
locuinţă pentru familia Popuţ Teodor. 

În anul 1953 dormitoarele au fost mutate în Pia-
ţa Unirii, unde s-au primit camere şi pentru Sindi-
catul Învăţătorilor - C.A.R. şi Bibliotecă. În anii ur-
mători s-au mai mutat pe str. T. Moşoiu, P-ţa Traian 
până s-au stabilit pe str. M. Eminescu.

Clădirea Casei Învăţătorilor a fost construită 
din contribuţia cadrelor didactice din judeţul Bihor, 
pentru folosul lor şi al copiilor lor, iniţial în imobilul, 
din str. Pasteur 22 - fiind planificat să funcţioneze un 
internat pentru copiii cadrelor didactice din judeţ. 
La predarea imobilului către M. Sănătăţii  s-a primit 
un spaţiu cu 2 apartamente, 4 birouri, 8 camere dor-
mitoare cu 2-6 paturi şi 2 săli mari pentru festivităţi.

În această clădire au fost găzduiţi mulţi dascăli 
din judeţ, iar în perioada examenelor de admitere şi 
bacalaureat, câte 5-6 copii ai acestora au fost cazaţi 
fie cu părinţii lor sau singuri în cameră.

Consider retrocedarea imobilului din str. Pas-
teur 22 către Casa Învăţătorilor către Sindicatul Li-
ber din Învăţământ ca un act reparatoriu faţă de cei 
care din salariile lor destul de mici au contribuit la 
ridicarea Casei învăţătorilor cu scopul de a le fi de 
folos lor şi familiilor lor .

Susţin această declaraţie şi o semnez.
Oradea, 10 iulie 2001.

Henci Ruxanda înv. pensionară
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La numai 30 km distanţă de municipiul Marghita şi la 
numai 20 km de Aleşd, în nord-estul judeţului Bihor, se află 
Munţii Plopiş, cu frumoasa localitate Pădurea Neagră, si-
tuată pe valea Bistrei. Izvorul de apă minerală, pârâurile 
zglobii, codrii răcoroşi şi frumuseţea peisajelor atrag anu-
al la Pădurea Neagră foarte mulţi turişti. Munţii Plopiş şi 
Muntele Şes sunt despărţiţi de Valea Bistrei, pe firul căreia 
peisajul de vis şi-a făcut loc de-a lungul timpului.

Măruntaiele pamântului au fost aşa de bine alcătuite 
încât au dat acestui judeţ, ţării şi lumii aurul negru (multă 
vreme Voievozii deţineau supremaţia în România la extrac-
ţia de lignit). Nisipul de cleştar a făcut recunoscută fabrica 
de sticlă de la Pădurea Neagră până în Boemia, iar apa 
minerală bogată în fier a dus legenda în cele mai frumoase 
poveşti de dragoste: „Ne întâlnim la izvor”.

Pădurea Neagră nu e doar o simplă coincidenţă cu 
Izvorul Dunării. Înainte de punerea bazelor UE (culmea, 
cărbunele era un prim liant al ţărilor bătrânei Europe) 
aici locuiau unguri, slovaci, şi români într-o armonie ce nu 
avea nevoie de legi votate în Consilii sau Conclave. Aici se 
conjuga A IUBI, SZERETEM ŞI LIUBITI odată cu rotirea 
anotimpurilor şi sub binecuvântarea credinţei propovădui-
te de Mânăstirea Voivozilor.

Aerul curat, freamătul brazilor şi susurul Bistrei alcă-
tuiesc un ambient pe care odată impărtăşit te va urmări tot 
restul vieţii. Energia pe care o emană Pădurea cea Neagră 
te va chema înapoi mereu, mereu…

Într-un loc binecuvântat de Dumnezeu, pe acest pa-
mânt bihorean, SLÎ Bihor a considerat oportun să inves-
tească o bună parte din roadele truditorilor de la catedră, 
şi nu numai, renovând şi aducând la standarde demne de 
invidiat de orice societate turistică, o cabană ce rivalizează 
cu surorile ei din Padiş, Stâna de Vale, Poiana Braşov etc.

Accesul la Pădurea Neagră se face, pe cale rutieră, pe 
DJ 108 dinspre Marghita (Chiribiş-Popeşti) sau dinspre 
Aleşd (prin Peştiş).

E un loc unde trebuie să ajungi! Energia lui e mai pu-
ternică decât toate undele radio sau de telefonie mobilă! 
Aici trebuie să vorbeşti Faţă către Faţă! Sau să taci despre 
cele mai importante lucruri: Amintire, Credinţă, Dragos-
te!!! Castelul de la Poiana Florilor, Mânăstirea Voievozi 
sau Izvorul sunt locuri de pelerinaj. Aici poţi să îi regăseşti 
pe Strămoşi, să le vorbeşti Sfinţilor sau… să întâlneşti Ma-
rea Dragoste.

Locul acesta s-a impregnat cu bucuria celor care ser-
bau an de an Ziua Minerului, a celor care celebrau un om 
curajos ce cobora în măruntaiele pământului, unde există 
doar noapte şi unde oamenii nu se pot îmbărbăta mai cu-
rat la intrare în schimb decât prin Noroc-Bun! Iar la ieşire 
soarele pare mai palid ca lumina din ochii aceia care au 
văzut Flori de Mină!

Dragi colegi Dascăli, ziua Minerului a devenit Amin-
tire. 

Ziua Învăţătorului este Aici şi Acum! Acelaşi drum în-
tru Lumină! 

Haideţi la Pădurea Neagră să facem din ea Diaman-
tul care descoperă Amintirea, celebrează Prezentul şi lu-
minează drumul către Mâine! Haideţi la Pădurea Neagră 
pentru Vacanţe fără Sfârşit!

Vă aşteptăm cu drag la Complexul nostru de la Pădu-
rea Neagră, compus din 3 vile: 

Vila nr. 4 (7 camere din care 6 cu 4 paturi şi o cameră 
cu 5 paturi, toate având televizor cu DVD şi grup sanitar 
propriu).

Vila nr. 5 (restaurant unde puteţi servi masa şi o terasă 
rustică unde se poate sta pe timpul verii; tot aici se pot 
organiza diverse festivităţi: conferinţe, simpozioane, ban-
chete, nunţi, botezuri etc).

Vila nr. 6 (18 camere, din care 9 cu câte 3 paturi şi 9 
cu 2 paturi, fiecare fiind dotate cu televizor cu DVD şi grup 
sanitar propriu). 

Tarife: 30 Ron/pat/zi (20 Ron/pat/zi, pentru membrii 
SLÎ Bihor), cu mic dejun inclus. Celelalte mese se servesc 
în regim de restaurant la preţuri accesibile tuturor.

Informaţii şi rezervări la telefoanele: 
0788/363 408; 0788/675 630 - Şerban Sonia
0745/162991 - Hora Radu
0742/618765 - Cornea Roxana
Obiective turistice care pot fi vizitate în împrejurimi:
ALEŞD  ■ „Pusta Bisericii” (aşezare sec. X – XVI) 

■ Amplasament de biserică romanică (sec. XIII – XIV) ■ 
Castelul Bathyanyi (1894) ■ Castelul de vânătoare (1891) 
■ Mănăstirea Poiana Florilor

PEŞTIŞ  ■ Cetatea „Piatra Şoimului” (sec. XIII) ■ 
Biserica de lemn „Buna Vestire” (sec XVIII)

TINĂUD  ■ Biserica Ortodoxă „Sf. Dumitru” (1659)
VOIVOZI  ■ Mănăstirea Voivozi 

 Prof. Alexandru Popoviciu
Prof. Flaviu-Ştefan Zancu 

Vacanţe fără sfârşit la Pădurea Neagră
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Apariţia Or-
donanţei 114/17 
decembrie 2009 
publicată în Mo-
nitorul Oficial nr. 
898/22 decembrie 
2009 precum şi a 
metodologiilor de 
calculare a buge-
telor unităţilor de 
învăţământ cu fi-

nanţarea per elev, determină conducerea SLÎ Bihor să-şi 
exprime profunda indignare faţă de măsurile luate abuziv 
de guvernanţi, fără consultarea partenerilor sociali.

Credem că aceste măsuri abuzive sunt considerate de 
guvernanţi drept alternative la înlocuirea viitoarelor dispo-
nibilizări reglementate de «odioasa ordonanţă 114» (cadou 
de sărbători). Ele vor decapita învăţământul românesc aflat 
şi aşa într-o situaţie extrem de precară datorată unei subfi-
nanţări planificate în ultimii ani, chiar dacă este mult trâm-
biţat şi utilizat de toate partidele politice drept slogan în 
campaniile electorale: învăţământul – prioritate naţională.

Ne simţim obligaţi a vă enumera câteva dintre măsurile 
abuzive ale guvernanţilor: 

1. Normarea directorilor şi a directorilor adjuncţi cu 
un număr de 6–12 ore (în medie 9 ore) sau chiar cu normă 
întreagă pentru directorii de grădiniţe şi şcoli generale în-
seamnă profesionalizarea sau deprofesionalizarea manage-
mentului în şcoli ?

2. Eliminarea dreptului recunoscut în U.E. de dimi-
nuare a normei de predare de la 18 la 16 ore pentru cadre 
didactice cu gradul didactic I şi minim 25 de ani vechime 
în  învăţământul de masă şi de la 16 la 14 ore pentru învă-
ţământul special înseamnă pentru lucrătorii din învăţământ 
moarte înainte de pensie, pentru guvernanţi, economie. 

3. Creşterea numărului de elevi în clasă de la 25 la 30 
de elevi pentru clasele de început de ciclu (I, V, IX, XI) – 
creşterea calităţii în învăţământ ?

4. Comasarea unităţilor de învăţământ pe centre de 
comune în mediul rural şi un număr minim de 300 de elevi 
pe unitate şcolară cu personalitate juridică în mediul urban 
vor diminua cheltuielile bugetare, după investiţii de miliar-
de de euro pentru reabilitare şi construcţie de unităţi noi 
de învăţământ. Se mai satisfac nevoile sociale şi minimul de 
condiţii pentru asigurarea calităţii în învăţământ ?

5. Enumerarea măsurilor abuzive poate continua cu 
eliminarea sporurilor salariale: de fidelitate, neuropsihic, 
2%, salariul de merit, sporul de vechime, etc.

Toate acestea se regăsesc, în concepţia guvernanţilor, în 
valoarea coeficientului de multiplicare a grilei de salarizare 
conform Legii 330 de salarizare unică a sectorului buge-
tar, lege prin care fiecare salariat beneficiază ca exemplu 
de un «salariu de merit», acesta fiind inclus în coeficientul 
de multiplicare (mincinos spus, fără a recunoaşte anularea 
acestuia).

Prin aceste câteva exemple de măsuri luate de actualii 
guvernanţi precum şi prin legislaţia ambiguă fără orizonturi 
şi coerenţă, se demonstrează minciuna celor care ne guver-
nează despre aşa-zisa reformă (creşterea calităţii, descen-
tralizare, autonomie şi depolitizare a învăţământului româ-
nesc). Toate acestea sunt vorbe care ascund de fapt dorinţa 
politicului de a crea o noua clasă socială puţin pregătită, 
slab educată, uşor manevrabilă şi uşor de condus. 

Din aceste considerente, SLÎ Bihor îşi precizează punc-
tul de vedere şi dezacordul total faţă de măsurile preconiza-
te de legislaţia existentă şi îşi manifestă deschiderea pentru 
un dialog privind reforma reală a învăţământului românesc 
şi  disponibilitatea la un dialog real, corect şi constructiv, 
pentru găsirea de soluţii echitabile, conforme cu realitatea 
şi nevoile sociale.

Prim vicepreşedinte SLÎ Bihor
Prof. Gheorghe Blaj

DECAPITAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ?

Criza soluţiilor Anti-criză !!!
La mulţi ani, Cititorule drag! 
Am ajuns în anul de graţie 2010 mai dezorientaţi şi 

mai confuzi ca niciodată. După ce euforia artificiilor şi do-
purilor de şampanie s-a dezamorsat ne-am trezit cu nişte 
„cinstite” ordonanţe de toată spaima. (Ce paradox! Petrini - 
eroul lui Preda face puşcărie pentru celebrul „Aştept ordo-
nanţele d-voastră!”). Toate televiziunile mai ales cele care 
subminează demnitatea truditorilor din învăţământ, care 
calomniază şi aruncă în derizoriu acţiunile protestatare ale 
sindicaliştilor (vezi mitingul din 5 octombrie 2009 de la Bu-
cureşti) îşi „calibrează” emisiunile de ştiri cu graficul redu-
cerilor din învăţământ. Astfel, de departe Buzăul conduce 
detaşat cu desfiinţarea a peste 1000 de posturi din învăţă-
mânt. Să fie oare absolut întâmplător faptul că în Tribuna 
Învăţământului cu câteva luni înainte preşedintele SLÎ Buzău 

să afirme că au câştigat procesul 
intentat Ministerului pentru Legea 
221 ??? „Îndoi-m-aş… codrilor“ – 
vorba poetului…

După câteva zile „se îndreaptă 
” eroarea de imagine a judeţului Bu-
zău justificându-se prin eterna „gre-
şeală de tipar”.

Bihorul nu „stă” nici el rău. Cu 
peste 550 de posturi desfiinţate îşi va aduce prinosul de re-
cunoştinţă şi abnegaţia însufleţită la respectarea poruncilor 
FMI de economie cu orice preţ.

Îmi dau seama că domeniul în care cred eu că lucrez este 
unul ingrat. Nu produc nimic vandabil, nimic din ceea ce fac 
nu poate fi pus în vânzare în Pieţele europene sau mondiale. 
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OPINII

Nimic care să facă bietul PIB al României să crească. Nu sunt 
decât un bugetar, un nenorocit de „încasator”  (vezi toate 
accepţiunile termenului care nu atât prin „calitatea” lui bagă 
ţara în colaps financiar cât mai ales prin CANTITATE). 

De asemenea înţeleg şi faptul că neproducând petrol, 
maşini, mobilă, etc cineva trebuie să facă acest lucru în locul 
meu. Mai simplu, cred că cineva munceşte pentru a câştiga 
eu, şi munca devine… prostituţie. Oare de ce Finlanda, Da-
nemarca şi alte multe ţări care cred în învăţământ nu văd lu-
crurile în acest fel?. Ne place să spunem: dă-i copilului edu-
caţie nu bani, casă, maşină etc, pentru că este singurul lucru 
pe care nu îl poate pierde. Nici măcar la ruletă sau poker!

E clar că ne bucură sufletul orice fost elev care mă-
nâncă o pâine cinstită obţinută cu mâinile sale. E la fel de 
clar că ne întristează acelaşi suflet elevii de care statul, so-
cietatea, se scutură atunci când termină facultăţile… adică 
şi cotizatiile către aceste instituţii şi, într-o umilinţă inac-
ceptabilă, iau calea occidentului în speranţa unei aprecieri 
decente din partea altor Stăpâni de sclavi!

Dacă I.L. Caragiale îşi păstrează consecvent actualitatea 
redevenind contemporan cu noi în fiecare campanie electo-
rală prin celebra „scrisoare” găsită de mai multe ori decât a 

fost „pierdută” înfierând demagogia machiavelismul, corup-
ţia şi snobismul, drăguţul de Grigore Alexandrescu este şi el 
unul de-ai noştri. În „Câinele şi căţelul” – „dulăii”, Finanţele, 
Poliţia, Administraţia publică, samsarii Bugetului românesc, 
vor Egalitate! Egalitate! Egalitate! Cu …(probabil) Fiarele 
sălbatice din Guvern, Parlament, Diplomaţie etc. Dar nu vor 
egalitate cu „căţeii” din Educaţie, Cultură şi Cercetare. 

Pentru a-şi împărţi osul (femural… de altfel) „dulăii” nu 
au nevoie de atâtea Ordonanţe de Urgenţă, Hotarâri de Gu-
vern, Procese în Instanţă, greve şi lătrături în stradă ca noi 
cei care impărţim nişte firimturi insuficiente… per sempre.

Aşadar în dezorientarea cultivată şi hrănită de cele trei 
ministere (Ministerul Educaţiei, Ministerul de Finanţe şi 
Ministerul Administraţiei Publice) care îşi mută pisica de la 
unul la altul, nu avem habar dacă primim sau nu cel de-al 
treisprezecelea salar şi nici de calcularea corectă a salariilor 
pe luna ianuarie 2010.

Însă, consecvenţi şi fraieri ca de obicei, vom intra la 
clasă şi la examene (BAC) fară a fi retribuiţi sau plătiţi, aşa 
cum ar trebui de fapt…

Prof. Alexandru Popoviciu

După o simulare anterioară a probei de evalaure a 
competenţelor digitale (proba D), iată că examenul de ba-
calaureat – 2010 a început...

Într-un dispreţ total faţă de profesori, faţă de elevi şi 
chiar faţă de propriile lui ordine, Ministerul Educaţiei (etc) 
a replanificat probele de evaluare a competenţelor lingvis-
tice de comunicare orală în limba română (proba A), în 
limba maternă (proba B), într-o limbă modernă (proba C) şi 
proba de evaluare a competenţelor digitale (proba D). 

Aceste probe se vor desfăşura în cursul anului şcolar...
Adică mai înainte ca elevii din clasele terminale de liceu 
să devină absolvenţi...

Ministerul Educaţiei (etc) nu respectă astfel nici măcar 
propriul ordin (5507/06.10.2009) privind aprobarea calen-
darului şi metodologiei de organizare şi desfăşurare a exa-
menului de bacalaureat – 2010. Art. 1 (1) al acestui ordin 

precizează că „Examenul de bacalaureat este modalitatea 
de evaluare a competenţelor, a nivelului de cultură generală 
şi de specializare, atins de absolvenţii de liceu”. Ori, în 
februarie, elevii supuşi evaluării nu sunt încă absolvenţi... 
Considerăm că onor ministerul ar fi trebuit să modifice, 
măcar acest articol...

Bacalaureat 2010

Dascălii din şcoli pot considera că prin planificarea 
acestor evaluări pe parcursul anului şcolar, Ministerul 
Educaţiei (etc) ar urmări justificarea neremunerării lor pen-
tru aceste activităţi. În plus, s-a gândit oare cineva din min-
ister şi la cele 22 de zile prevăzute pentru aceste probe în 
Calendarul examenului de bacalaureat – 2010 (Anexa 1 la 
Ordinul 5507/2009)? Aceste 22 de zile sunt, practic pier-
dute pentru elevii din clasele a XII-a... 

Se impune, credem, o întrebare logică: oare dascălilor 
şi elevilor li se poate impune chiar orice?

Prof. Ovidiu Marinescu
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ARMONII

Una dintre revistele primite la redacţie are un aspect şi 
un conţinut deosebit. Este vorba despre revista şcolară trimes-
trială „Armonii” a scolii cu clasele I-VIII Ciuhoi.

Tehnoredactată de prof. Valentin Florin RUS (care 
este şi redactor şef, secondat de prof. Elena FILIMON), 
revista are în colectivul de redacţie chiar şi nume de prestigiu 
din mediul universitar orădean: prof. univ. dr. M. Drecin, 
prof. univ. dr. P. Magheru, conf. univ. dr. C. Mălinaş, ş. a.

Vă prezentăm în continuare câteva dintre ma-
terialele mai deosebite din numerele 3 şi 4 ale re-
vistei „Armonii”. 

 Sfinþii noºtri pãzitori 
În 21 mai 2009, la sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi Con-

stantin şi Elena, revista i-a felicitat pe ELENA şi CON-
STANTIN, doi dintre membri colectivului de redacţie.

Armonii
Scrisoare de la DUMNEZEU 
„Te-am urmărit când te-ai trezit în această diminea-

ţă şi speram că vei sta de vorbă cu mine, măcar câteva cu-
vinte, ca să-mi ceri părerea sau să-mi mulţumeşti pentru 
binele care ţi s-a întâmplat ieri. Dar mi-am dat seama 
cât te preocupă să alegi cu ce te vei îmbrăca. Când te 
pregăteai în grabă, ştiam că ţi-ar rămâne câteva minute 
să Mă saluţi, dar erai prea ocupat. 

Odată ai stat 15 minute fără să faci nimic. Apoi am 
văzut cum ai sărit în sus. Am crezut că vrei să vorbeşti cu 
Mine, dar tu te-ai repezit la telefon să-ţi suni un prieten 
ca să discutaţi cele mai noi bârfe. Te-am privit cu răbdare 
toată ziua. Cred, totuşi că erai prea ocupat ca să mai ai 
un pic de timp şi pentru Mine. 

Am observat că, înainte de prânz, te-ai uitat în jur. 
Poate te-ai simţit jenat ca să Îmi vorbeşti, de aceea nu 
ţi-ai aplecat capul. Când ai privit cu trei sau patru mese 
mai încolo, ai văzut cum, câţiva din prietenii tăi Mi 
s-au adresat scurt înainte de a începe să mănânce. Tu 
nu ai făcut-o. E-n regulă. Dar mai este încă timp şi sper, 
totuşi, că vei sta cu Mine de vorbă. 

Te-ai dus acasă. Se părea că ai multe treburi. După 
ce le-ai rezolvat pe unele dintre ele, ai deschis televizorul. 
Nu ştiu dacă îţi place sau nu, însă, indiferent de ceea 
ce se difuzează, stai şi priveşti în neştire emisiunile. Am 
aşteptat din nou, cu răbdare, cât timp ai cinat, în timp 
ce te uitai la televizor, dar nici acum nu Mi-ai vorbit. La 
culcare păreai prea obosit. Le-ai urat noapte bună celor 
din familie, apoi te-ai prăbuşit pe pat şi ai adormit în 
câteva clipe. Poate n-ai ştiut că Eu sunt mereu lângă tine 
şi aştept să vorbim. Sunt foarte răbdător. Însă te iubesc 
mult şi aştept în fiecare zi un salut, o rugăciune sau un 
pic de recunoştiinţă în inima ta. E foarte greu să iubeşti 
de unul singur. Desigur, tu te trezeşti din nou, iar Eu te 
voi aştepta din nou cu dragostea Mea. Poate îmi acorzi 
puţin timp. 

Să ai o zi frumoasă! 
Prietenul tău DUMNEZEU.” 

Comunicarea - la baza relaþiei 
elev-profesor

Procesul instructiv-educativ e prin excelenţă unul 
de comunicare. Ca atare relaţia profesor–elev trebuie 
să fie una de comunicare biunivocă, un dialog real, sin-
cer, deschis. Cel mai important obiectiv de atins pen-

 Prof. ELENA Filimon
Redactor ºef adjunct

Conf. Univ.  
Dr. CONSTANTIN Mălinaş
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tru dascălul care vine în faţa şcolarilor cu gândul de a 
le fi de folos trebuie să fie stabilirea relaţiei optime de 
comunicare. Relaţia profesor–elev trebuie regândită în 
termeni actuali: alţi protagonişti, alte relaţia economi-
co-sociale, alte orizonturi de aspiraţie, alte posibilităţi 
de împlinire.

Din primii ani de viaţă copilul intră într-un dialog 
permanent cu cei mari. El întreabă mereu şi i se răs-
punde într-o formă accesibilă lui. În instituţiile pre-
şcolare (cămine, grădiniţe), copiii continuă să înveţe 
într-un mod care să le „convine” la place, fiindcă e 
asemănător cu cel de acasă. Se comunică debordant. 
Micile interdicţii nu par interdicţii, ci necesităţi atât de 
simplu acceptate. La şcoală se continuă comunicarea, 
dar tonul interacţiunii îl dă educatorul. Comunicarea 
depinde de stilul educatorului, dar şi de elevii ce intră 
în relaţie cu el. 

Incitarea, dialogul provocat şi mereu provocator 
trebuie să caracterizeze actul de comunicare în orice 
activitate cu elevii. Creditarea sub aspect moral, afec-
ţiunea, sinceritatea, sunt uşor simţite de elev, care dă 
drumul sufletului şi minţii să zboare. Lecţiile cu carac-
ter practic accentuat, care obligă la observaţie, la in-
tervenţie personală şi cooperare, plac şi descătuşează 
energiile mintale şi sufleteşti.

O modalitate nouă de a reacţiona în sensul unei 
bune comunicări e ascultarea activă, prin care i-am 
ajutat pe copii să-şi exprime sentimentele. Chiar cei 
negativi au devenit mai prietenoşi. Cel ascultat sim-
te astfel simpatie pentru învăţător, relaţia devine mai 
bună, mai intimă. Dispoziţia de a vorbi depinde de 
încrederea în adult şi de folosirea unui limbaj potrivit. 
Ei trebuie să fie siguri că destăinuirile lor nu se lovesc 
de critici sau ameninţări.

Ca să formăm comportamentul pe care îl dorim 
la copil trebuie să-i fim exemplu. Pentru o deschidere 
către universul interior al elevilor am procedat astfel: 
i-am tratat cu blândeţe (blândeţea să fie demnă); m-am 
înarmat cu răbdare şi tact; periodic am invitat la dialog 
părinţii elevilor-problemă; am fost apropiat (fără a fi 
familiar); am căutat să-mi frânez pornirile impulsive; 
într-un dialog i-am lăsat să se desfăşoare liberi, fără 
încorsetări; nu am făcut diferenţe între ei; am abordat 
situaţiile cu detaşare.

Adoptând un asemenea comportament, cred că am 
reuşit să creez un climat ce implică credibilitate şi care 
are ca efect creşterea impactului produs asupra elevi-
lor. În final, subliniez faptul că în relaţiile interperso-
nale nimic nu trebuie considerat definitiv, căci aşa este 
natura umană, într-o căutare continuă. De aceea, actul 
comunicării e un demers ce nu ia niciodată sfârşit. 

Respectându-ne partenerii aşezaţi în bănci, intere-
sele şi opiniile lor, fiind sinceri cu noi şi cu ei în tot ce 
facem, fiind drepţi şi corecţi cu toţii, alergând alături 
într-o cursă pentru un ţel, ne vom afla într-o firească şi 
fericită comunicare.

Prof. Valentin Florin RUS 

RÃGAZUL MINÞII - FÃ-ÞI TIMP…
   

de Rudyard Kipling

În trecerea grăbită prin lume, către veci
Fă-ţi timp măcar o clipă să vezi pe unde treci,
Fă-ţi timp să vezi durerea şi lacrima arzând.
Fă-ţi timp cu milă blîndă să te alini trecând
Fă-ţi timp peste adevăruri şi adânciri în vis,
Fă-ţi timp pentru cântare cu sufletul deschis. 
Fă-ţi timp să vezi pădurea, să asculţi lângă izvor,
Fă-ţi timp să auzi ce-ţi spune, o floare, un cocor,
Fă-ţi timp s-aştepţi din urmă când mergi cu slăbănogi,
Fă-ţi timp pe un munte singur, stând seara să te rogi,
Fă-ţi timp să stai cu mama şi cu tatăl tău bătrân,
Fă-ţi timp de o vorba bună şi de-o coajă pentru câini,
Fă-ţi timp să stai aproape de cei iubiţi, voios,
Fă-ţi timp să fii de-al casei în slujba lui Hristos,
Fă-ţi timp să guşti frumosul din tot ce e curat,
Fă-ţi timp că eşti de taine de lumi înconjurat,
Fă-ţi timp de rugăciune de post şi meditări,
Fă-ţi timp de cercetare de fraţi şi de adunări,
Fă-ţi timp şi-adună-ţi zilnic de toate câte-un pic,
Fă-ţi timp căci viaţa trece şi cînd nu faci nimic,
Fă-ţi timp lângă cuvântul lui Dumnezeu să stai,
Fă-ţi timp căci toate acestea au pentru tine un grai,
Fă-ţi timp să asculţi la toate, din toate să înveţi,
Fă-ţi timp şi dăi vieţii şi morţii tale preţ,
Fă-ţi timp ACUM ca-n urmă zadarnic ai să plângi,
Comoara risipită a vieţii n-o mai strângi...
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Literatura unui popor nu se 
naşte din neant, nu apare ca 
Venus din spuma mării, ci se 

clădeşte treptat, frază cu frază, vers cu 
vers, operă cu operă, an de an, veac de 
veac, ca treptele unui templu măreţ. 
Literatura este indisolubil legată de po-
porul care a zămislit-o: se naşte, creşte 
şi se maturizează o dată cu acesta, dar, 
lucru interesant, nu moare odată cu el, 
ci supravieţuieşte veacuri, chiar şi după 
moartea poporului care i-a dat viaţă. 

Sursa principală care a determinat 
evoluţia literaturii culte româneşti 
este literatura populară în care se re-
găsesc mentalitatea, valorile etice, tra-
diţiile, obiceiurile, superstiţiile, limba, 
într-un cuvânt specificul naţional. Fol-
clorul românesc, ca expresie artistică a 
conştiinţei colective a românilor, este 
cel mai mare tezaur de obiceiuri, cre-
dinţe, legende şi sentimente păstrate 
din negura timpurilor până astăzi. 
Acest tezaur este exprimat prin diver-
se specii: colinde, strigături, descânte-
ce, doine, balade, cântece etc.

Doamna prof. Adriana Foltuţ propu-
ne o carte care sporeşte zestrea spiri-
tuală românească, un volum prin care 
îşi îndreaptă atenţia nu înspre sine ca 
şi creator, ci spre creaţia altora, autori 
ei înşişi sau doar păstrători şi trans-
miţători spre viitor. Cei care vorbesc 
în cartea aceasta sunt acele glasuri ce 
constituie anonimul creator. Ea a dat 
glas trecutului păstrat cu sfinţenie de 
bătrânii sau, surprinzător, tinerii, din 
localităţile din jurul Salontei.

Materialul pe care l-a avut la dispo-
ziţie profesoara Adriana Foltuţ a fost 
obţinut printr-o largă colaborare cu 
elevii dumneaei, transformaţi în cule-
gători de folclor bine instruiţi în ceea 
ce priveşte necesitatea rigurozităţii şi 
acurateţii muncii lor. Textele rezultate 
în urma culegerii au fost apoi analizate, 
grupate şi clasificate, operaţii ce se re-
flectă în cuprinsul cărţii. Întâlnim: Stri-
gături de nuntă, Strigături ocazionale, 
Obiceiuri de nuntă din comuna Mădă-
ras, Alte obiceiuri din comuna Mădă-
ras, Cerutul miresei în comuna Cefa, 
Cântece populare, Descântece, Bocete.

Cercetarea a avut loc într-o zonă din 
jurul municipiului Salonta, intrând în 
atenţie localităţile: Avram Iancu, Ba-
tăr, Căuaşd, Cefa, Ciumeghiu, Ghio-
rac, Gurbediu, Homorog, Ianoşda, Mă-
dăras, Salonta , Talpoş, Tăut, Tulca. 
La fiecare text sunt menţionate nume-
le şi prenumele informatorului, pre-
cum şi localitatea de provenienţă.

Remarcăm cercetarea obiceiurilor  
de nuntă din comuna Mădăras, a altor 

Antologie  de  creaþii  folclorice  din
jurul  Salontei

obiceiuri din comuna Mădăras şi a ce-
rutului miresei în comuna Cefa, cărora 
li se alocă un spaţiu amplu. Capitolele 
care tratează creaţia populară sunt în-
cadrate în spaţiul cărţii de o prefaţă cu o 
notă şi de instrumentele indispensabile 
accesului la o bună informare: indice de 
culegători, indice de informatori, glosar 
şi bibliografie selectivă. Glosarul conţi-
ne regionalisme, arhaisme şi elemente 
populare specifice zonei folclorice men-
ţionate precum şi echivalentul lor din 
limba literară: a aldui = a binecuvânta; 
aista = acesta; amu = acum, aşe = aşa, 
bat, bibol, bini, chină, ciripă, clop.

Valoarea şi seriozitatea scrierii re-
zultă din consemnarea cuvintelor în 
conformitate cu regulile cercetării şi 
culegerii creaţiei populare, autoarea 
aduce o notă asupra diferenţelor de 
redare ale particularităţilor fonetice 
caracteristice graiului crişean.

Cel puţin două dintre cele mai im-
portante momente din viaţa omului se 
regăsesc în textele la care facem referi-
re, şi anume nunta şi înmormântarea. 
Cea din urmă se asociază cu un ritual 
însoţit de sentimentul de deznădejde, 
provocat de pierderea unei fiinţe dragi:

Văru’ mieu, văruţiu mieu,
Auzâi şi nu crezui
Până vinii şi văzui!
Şi văzui gazda căşii,
Cum doarme-n locul măşii.
Şi văzui gazda dă casă
Cum doarme în loc dă masă.

Vinter Lucreţia - Avram Iancu                 
Trageţi clopotele tare
Să răsune dealurile
Pe la toate neamurile!
Draga mea, măicuţa mea,
Cu cine m-oi mângâia?
Cu ploaia când o ploua?
Cu cine m-oi vorovi?
Cu ploaia când s-o opri?

Mance Catiţa-Avram
În funcţie de ocazia pentru care a 

fost creat, textul poate exprima senti-
mente diverse (bucurie, invidie, ciudă, 
nemulţumire, dispreţ etc):

Miresuţă,miresuţă, 
De ţi-a părea soacra re`
Mătură casa cu ie`
De ţi-a părea socru rău
Mătură cu el prin iştalău.

Bulzan Florica - Batăr
Noi merem la cununie,
Dumnezeu cu noi să fie,
Şi-nainte şi-napoi, 
Dumnezeu fie cu noi!

Foltuţ Ana-Gurbediu

Socăciţa de la oale    
Şi-o făcut jeburi pe poale
Ca să baje carnea-n ele,
S-o ducă-n fundu grădinii
Ş-o mănâncă cu vecinii!

Mance  Catiţa -Avram Iancu
Trei pomiţe şi-o cireaşă 
Noi merem după mireasă
De-om găsi-o somnoroasă
Om lăsa la mă-sa acasă,
Să o deie după domn,
Să se sature de somn.

Todea Lucia - Ianoşda 

Iată şi câteva exemple de strigături:
Cu banii de la nănaş
M-oi duce marţ în oraş!
Şi mi-oi cumpăra cercei
M-oi făli tare cu ei!
Socăciţa mirelui
Şade-n vârfu’ gardului
Cu zadia nespălată
Şi leveşe nesărată!
Şiţţ mâţă din colţu’ măşii
Nu mânca gura miresii!
Las’ s-o mânce mirili
Că-i flămând ca cânili!
Mânce-te focu urât!
Noapte-o fost , nu te-am văzut!
Amu-i ziuă şi-i mai bine
Mai mult nu mai stau la tine.
Du-te bade duce-te-ai,
Unde-a sta apa să stai
Altă drăguţă să n-ai!

Cartea, care însumează 86 de pagini 
este o consemnare a unor fapte care 
aici şi acum se petrec în folclorul româ-
nesc şi noi suntem chemaţi să cunoaş-
tem şi să apreciem talentul stihuitoru-
lui popular în totalitatea lui. Numărul 
sub care a fost cartea înregistrată la 
Biblioteca Naţională a României este 
ISBN 978-973-8404-22-9.

Felicitări autoarei pentru acest suc-
ces notabil!

Prof. Natalia Handra

de Adriana Foltuţ
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Lansarea revistei Sindicatul şi ŞCOALA  la Nucet
(9 noiembrie 2009)

Nr. 8-9 al revistei „Sindicatul şi Şcoala” a fost lansat la Şcoala cu 
clasele I-VIII Nucet în ziua de joi, 9 noiembrie 2009. Şcoala gazdă 
a organizat evenimentul la Centrul de Documentare şi Informare 
deschis anul trecut. Alături de conducerea şcolii, liderul de sindi-
cat, cadre didactice şi elevi, la manifestare au participat delegaţi 
ai primăriei, preşedintele Comitetului Reprezentativ al Părinţilor, 
cadre didactice de la şcolile din zonă. De la Oradea au fost prezenţi 
preşedintele SLÎ Bihor, prof. Ioan Ţenţ şi prof. Constantin Butişcă, 
realizatorul revistei.

SLÎ Bihor, împreună cu Editura „Brevis” au 
oferit tuturor participanţilor nr. 8-9 al revistei, alte 
reviste de cultură şi divertisment, precum şi cartea 
„Colinde şi cântări bisericeşti”. 

Cu această ocazie s-a subliniat necesitatea 
implicării oamenilor şcolii la realizarea revistei.  
Prof. Ioan Ţenţ, preşedintele SLÎ Bihor a discutat 
cu cadrele didactice prezente şi probleme sindicale.

Cadrele didactice au comunicat liderului sindical problemele cu care se confruntă şi greutăţile cărora trebuie să 
le facă faţă, datorită nedreptelor legi şi ordonanţe actuale din învăţământ. Preşedintele S.L.Î. Bihor a promis cadrelor 
didactice din Nucet sprijin pentru rezolvarea problemelor lor, precum şi revenirea în zonă.

Propunere legislativă pentru in-
troducerea a trei ore de Educaţie Fi-
zică în planul cadru de învăţământ şi 
respectarea recomandării Parlamen-
tului European referitor la Educaţia 
Fizică în şcoală

1. Motto
„Sportul dă zile vieţii şi viaţă zilelor”.

2. Rezumat
Realizarea acestui demers a fost impusă 

de necesitatea de a reacţiona într-un mod 
concret la deciziile legate de orele de edu-
caţie fizică şi sport, decizii care din păcate 
s-au dovedit a fi inadecvate şi nerealiste, în 
totală neconcordanţă cu nevoile populaţiei 
şcolare. În acelaşi timp, prin această acţiu-
ne, dorim să aducem în atenţia populaţiei şi 
factorilor de decizie, rolul educaţiei fizice şi 
sportului în societatea românească moder-
nă, ca factor de sănătate, educaţie şi integra-
re socială.

3. Argument
Activităţile motrice cu caracter formativ-

educativ se confruntă cu pericole şi provo-
cări nou-apărute, care au impus acest gen 
de acţiune:

a) statisticile asupra stării de sănătate a 
populaţiei, cu deosebire a populaţiei tinere, 
evidenţiază creşteri îngrijorătoare ale ratei 
morbidităţii, sedentarismul şi obezitatea, în 
special, constituindu-se drept factori favori-
zanţi în apariţia diferitelor afecţiuni; 

b) perspectivele unei sănătăţi precare şi 
diminuarea capacităţii motrice a populaţiei 
pun în pericol dezvoltarea economică dura-
bilă şi siguranţa naţională; 

c) diminuarea percepţiei asupra rolului 
formativ al educaţiei fizice şi sportului, re-
flectată în reducerea numărului de lecţii de 
educaţie fizică din curriculum nucleu, pentru 
anumite categorii de elevi, şi a timpului alo-
cat practicării sportului;  

d) reducerea alarmantă a numărului de 
copii şi tineri care practică sportul; 

e) scăderea performanţelor sportive ale 
României pe plan internaţional, mai ales în 
competiţiile majore - Jocuri Olimpice, Cam-
pionate Mondiale şi Europene; 

f) lipsa de consecvenţă în aplicarea le-
gislaţiei în vigoare privind educaţia fizică şi 
sportul, precum şi dizarmonia punctelor de 
vedere ale factorilor de decizie;

g) impactul negativ al tehnologiei mo-

derne şi al lumii virtuale: timpul petrecut în 
faţa calculatorului şi a televizorului creşte di-
rect proporţional cu vârsta, iar timpul petre-
cut în aer liber scade odată cu înaintarea în 
vârstă. Este îngrijorător faptul că în zilele de 
vacanţă , în zilele de la sfârşitul săptămânii, 
elevii stau în faţa calculatorului şi a televizo-
rului peste 10 ore; in diverse motive copiii 
preferă să stea în casă în detrimentul activi-
tăţilor în aer liber, iar cei care nu au calcula-
tor în casă preferă să-şi petreacă timpul liber 
în cluburi sau la prieteni.

h) mărturii ale profesorilor de educaţie 
fizică: în conformitate cu Ordinul nr. 3309 
din 2.03.2009, specialitatea educaţie fizică 
a fost ciuntită din planurile de învăţământ, 
fiind introdusă în trunchiul comun, la ma-
joritatea elevilor de liceu, o singură oră de 
educaţie fizică pe săptămână. Conform unor 
precizări sosite ulterior, pe lîngă unica oră de 
educaţie fizică din trunchi, elevii pot benefi-
cia, opţional, dar în afara orarului, fără nici 
un fel de obligativitate, de încă una sau mai 
multe ore de educaţie fizică,  care se vor pu-
tea desfăşura în cadrul orelor de ansamblu 
sportiv sau de formaţii sportive; unica oră 
de educaţie fizică prevăzută în trunchiul co-
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mun este absolut insuficientă pentru ca un 
copil să ajungă să-şi însuşească la un nivel 
cât de cât acceptabil competenţele pe care 
acesta ar trebui să le aibă la sfârşitul ciclului 
liceal; lipsa obligativităţii participării la orele 
de educaţie fizică suplimentare determină o 
foarte slabă participare a elevilor la aceste 
forme de activităţi; scoaterea în afara oraru-
lui a orelor de ansamblu sportiv, a determi-
nat în rândul elevilor  o stare de nedumerire, 
pentru că cei mai mulţi dintre ei conştienti-
zează totuşi faptul că au nevoie să facă mai 
multă mişcare. EXISTĂ FOARTE MULŢI PRO-
FESORI CARE DORESC SĂ-ŞI FACĂ MESE-
RIA, CARE AU FĂCUT DIN ACEASTĂ NOBILĂ 
ACTIVITATE UN ŢEL AL VIEŢII, PROFESORI 
PENTRU CARE CEEA CE FAC PE TERENUL DE 
SPORT ESTE O ADEVĂRATĂ PASIUNE! 

Acest document doreşte să stimuleze 
elaborarea unor politici sociale şi a unor 
strategii de dezvoltare la nivel naţional şi 
local, pentru încurajarea şi sprijinirea diferi-
telor forme de practicare a educaţiei fizice 
şi sportului. 

4. Educaţia fizică şi sportul – un 
drept fundamental al omului
Educaţia fizică şi sportul reprezintă drep-

turi fundamentale ale omului, recunoscu-
te de marile organizaţii internaţionale. În 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 
(ONU, 1948) se stipulează faptul că orice 
persoană are dreptul la educaţie, în scopul 
dezvoltării depline a personalităţii sale. 

În Scrisoarea Internaţională privind Edu-
caţia Fizică şi Sportul, UNESCO (1978) sta-
bileşte, la articolul 1, că aceste activităţi re-
prezintă „un drept fundamental al tuturor”, 
iar exercitarea lui are multiple efecte asupra 
stării de sănătate şi a dezvoltării personalită-
ţii oamenilor.

În Convenţia asupra Drepturilor Copi-
lului (ONU, 1989), în Convenţia împotriva 
Discriminării în Educaţie (ONU, 1960), în alte 
tratate şi declaraţii, educaţia fizică şi sportul 
sunt considerate activităţi prin care se asigu-
ră dreptul la educaţie.

5. Educaţia fizică şi sportul – com-
ponente ale educaţiei generale şi 

permanente
În cadrul caracterului global al educaţiei, 

educaţia fizică şi sportul prezintă conţinuturi 
şi sarcini specifice, cu influenţe de sistem 
asupra individului, în plan fizic, motric, inte-
lectual, estetic şi moral. În acelaşi timp, edu-
caţia fizică şi sportul pot fi considerate drept 
forme speciale de educaţie prin fizic, care 
conduc nu doar la finalităţi biologice, ci şi la 
importante aspecte psihologice şi sociale. 

Educaţia fizică şi sportul sunt totodată 
factori de consolidare a rezistenţei la incove-
nientele vieţii moderne, o bogăţie comună 
cu profund caracter educativ pe parcursul 
întregii vieţi, reprezentând un tonic pentru 
activităţile de timp liber individuale sau în 
grup.

6. Educaţia fizică şi sportul pentru 
sănătate

O solicitare adecvată, din punct de vede-
re cantitativ şi calitativ, în educaţie fizică şi în 
antrenament sportiv, conduce la modificări 
morfologice şi funcţionale relevante, care 
permit o mai bună adaptare a individului la 
cerinţele vieţii cotidiene.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii promo-
vează, prin programul „Viaţă activă” (1998), 
importanţa practicării sistematice a activită-
ţilor fizice pentru sănătate, cu prioritate la 
copii şi tineri. În acest sens, se recomandă 
practicarea a cel puţin 30 de minute, zilnic, 
de activitate fizică, ce necesită efort mode-
rat - pentru adulţi, şi 60 de minute – pentru 
copii.

Lipsa de activitate fizică conduce la 
excesul de greutate, favorizează apariţia 
obezităţii şi a unor afecţiuni cronice, pre-
cum bolile cardiovasculare şi diabetul, care 
afectează calitatea vieţii, pun în pericol viaţa 
persoanelor şi creează probleme economi-
ei şi bugetului alocat sănătăţii (Cartea Albă 
privind Sportul, Comisia Comunităţilor Eu-
ropene, 2007). Studiile efectuate în diferi-
te ţări evidenţiază că fiecărui dolar investit 
pentru educaţie fizică şi sport îi corespunde 
o reducere de 3,8 dolari pentru cheltuielile 
medicale (Declaraţia de la Punta del Este a 
Miniştrilor Educaţiei, 1999). Nu întâmplător, 
există concepţia potrivit căreia „sportul dă 
zile vieţii şi viaţă zilelor”. 

7. Educaţia fizică şi sportul – com-
ponente ale culturii şi civilizaţiei 

umane
Educaţia fizică şi sportul îşi aduc o con-

tribuţie originală la educaţia culturală prin 
promovarea frumuseţii corpului, prin expre-
sivitatea mişcărilor şi prin calitatea relaţiilor 
interumane pe care le implică.

Funcţia culturală a acestor activităţi se 
exprimă şi prin momentele de sublim pe 
care le relevă marile spectacole sportive, 
de exemplu, festivităţile de deschidere şi în-
chidere a Jocurilor Olimpice, care provoacă 
o intensitate emoţională greu de egalat. De 
asemenea, sublimul apare, adeseori, şi ca 
atribut al naturii, care „găzduieşte” perfor-
manţa sportivă, valorile estetice ale acesteia 
fiind solidare cu acţiunea sportivă. 

8. Educaţia fizică în şcoală şi anga-
jamentul pentru calitate

Manifestul F.I.E.P. (Federaţia Internaţio-
nală de Educaţie Fizică) 1970 şi  Asociaţia Eu-
ropeană de Educaţie Fizică, prin Declaraţia de 
la Madrid (1991), a argumentat, prin studiile 
efectuate pe copii şi tineri de diferite vârste,  
necesitatea practicării sistematice a educaţiei 
fizice şi sportului cel puţin 1 oră pe zi, până 
la vârsta de 12 ani, şi cel puţin 3 ore pe săp-
tămână, pentru copiii mai mari de 12 ani şi 
pentru adolescenţi. Prevederile UE consem-
nează, de asemenea, necesitatea celor 3 ore 
de educaţie fizică obligatorii pe săptămână.

În regulamentul de aplicare a Legii nr. 
69/1999, se menţionează obligativitatea asi-
gurării, prin programul şcolar, a unui număr 
de 3 ore de educaţie fizică pe săptămână, 
pentru elevii din clasele I–XII. Acest număr 
de lecţii asigură un optim de stimulare pen-
tru producerea de modificări adaptative, 
morfologice şi funcţionale.

9. Sportul – laborator de excelenţă 
umană

Accesibilitatea sportului la cele mai dife-
rite vârste, din copilărie la bătrâneţe, îl pla-
sează în rândul celor mai accesibile forme de 
educaţie şi factori de sănătate. 

Sportul de performanţă este un ade-
vărat laborator de excelenţă umană, atât 
în ceea ce priveşte sănătatea, cât mai ales 
în dezvoltarea capacităţii de performanţă. 
Acesta constituie un teritoriu în care fiin-
ţa umană caută perfecţiunea şi pe care de 
multe ori o realizează spre încântarea sa  şi a 
milioanelor de admiratori. 

10. Educaţia fizică şi sportul - medii 
educaţionale pentru prevenirea şi 

combaterea discriminării şi excluzi-
unii sociale

Educaţia fizică şi sportul îşi aduc o con-
tribuţie esenţială la coeziunea economică şi 
socială, precum şi la formarea unei societăţi 
mai bine integrate, ele promovând senti-
mentul apartenenţei la un spaţiu socio-cul-
tural comun. Comisia Europeană încurajea-
ză punerea la dispoziţie a spaţiilor destinate 
practicilor sportive şi activităţilor fizice, ca 
instrumente de interacţiune socială pozitivă. 
Pe de altă parte, se subliniază contribuţia 
sportului la crearea de locuri de muncă şi la 
creşterea economică, dar şi la revitalizarea 
unor zone defavorizate.

Mediul socializant al educaţiei fizice şi 
sportului oferă modele de comportare trans-
ferabile în viaţa cotidiană. Coeziunea socială, 
toleranţa reciprocă, integrarea etnică şi cul-
turală sunt, în mare măsură, efecte ale prac-
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ticării exerciţiilor fizice, sub diverse forme.
Prin educaţie fizică şi sport sunt combă-

tute atitudinile rasiste, xenofobe şi de exclu-
ziune a celor mai puţin dotaţi fizic şi motric. 

În acelaşi timp, practicarea exerciţiilor fi-
zice contribuie la recuperarea persoanelor cu 
diferite tipuri de dependenţă (droguri, medi-
caţie în exces, alcool),favorizând reinserţia 
lor socială.

11. Educaţia fizică şi sportul – factori 
de integrare socială pentru    persoane 

cu dizabilităţi
Prin metode şi mijloace specifice, edu-

caţia fizică şi sportul asigură un mediu edu-
caţional accesibil, cu puternice influenţe 
formative şi educative asupra persoanelor cu 
dizabilităţi. 

Comisia Europeană cheamă Statele 
membre şi organizaţiile sportive să îşi adap-
teze infrastructura, pentru a permite accesul 
acestor persoane în bazele sportive şi, impli-
cit, participarea lor la programe şi competiţii 
special concepute. Programele moderne de 
educaţie fizică şi sport adaptat promovează 
educaţia incluzivă, prin cuprinderea, în acti-
vităţi comune, a persoanelor cu şi fără diza-
bilităţi. 

12. Educaţia fizică şi sportul – cadru 
de cooperare internaţională

Educaţia fizică şi sportul creează un 
nou cadru de cooperare între popoare, prin 
transformarea culturii războiului, a violenţei 
şi discriminării într-o cultură non-violentă, a 
toleranţei şi solidarităţii.

Activităţile fizice favorizează, prin modul 
lor specific de organizare, stabilirea de con-
tacte interumane, de dialog intercultural şi 
de cooperare internaţională. Sportul, prin 
mijloacele lui specifice, favorizează respecta-
rea unor reguli comune, depăşind barierele 
geografice, politice, sociale şi economice. 

Cooperarea internaţională este condiţia 
universală de dezvoltare echilibrată a educa-
ţiei fizice şi sportului în toate ţările. Expresia 
acestei cooperări o reprezintă Cartea Albă a 

Sportului, care prevede acţiuni de orientare 
a activităţilor Comisiei Europene, legate de 
acest domeniu.

13. Specialiştii domeniului - factori 
de promovare a  

educaţiei fizice şi sportului
În contextul social actual, profesorul 

de educaţie fizică şi antrenorul exercită un 
ansamblu de atribuţii, date, în primul rând, 
de poziţia de educator, iar apoi de profilul 
specializării acestora. Ei au rolul de a garanta 
contribuţia educaţiei fizice şi sportului la în-
deplinirea obiectivelor generale ale educaţi-
ei şi a celor specifice domeniului. Se impune 
reconsiderarea permanentă a pregătirii lor 
iniţiale şi continue, astfel încât acestea să 
răspundă pe deplin noilor cerinţe sociale.

14. Rolul autorităţilor statului în 
dezvoltarea educaţiei fizice şi spor-

tului şi în asigurarea condiţiilor 
pentru desfăşurarea acestora
Autorităţile statului trebuie să asigurare 

cadrul legislativ, pentru buna desfăşurare a 
educaţiei fizice şi sportului la toate vârstele 
şi nivelurile; să pună în practică şi să supra-
vegheze permanent realizarea prevederilor 
„Protocolului privind asigurarea cadrului de 
colaborare, în vederea dezvoltării continue 
şi a funcţionării performante a sistemului 
naţional de educaţie fizică şi sport”, încheiat 
în 2007, între Ministerului Educaţiei, Cerce-
tării şi Tineretului, Agenţia Naţională pentru 
Sport şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român; 
să dezvolte continuu baza materială pentru 
educaţie fizică şi sport, la care să aibă acces 
toate categoriile de cetăţeni; să elaboreze 
programe care să constituie cadre eficiente 
pentru practicarea sistematică a exerciţiilor 
fizice, de către toate categoriile de cetăţeni. 

15. Concluzii
Educaţia fizică reprezintă o componentă 

a educaţiei, exprimată printr-un tip de activi-
tate motrică ce dispune de forme de organi-
zare şi reguli de desfăşurare, care urmăreşte 
optimizarea potenţialului biomotric şi psihic 

al individului, în vederea creşterii calităţii 
vieţii. Considerăm că fiecare elev din aceas-
tă ţară membră a Uniunii Europene, are 
dreptul la CEL PUŢIN TREI ORE DE EDUCAŢIE 
FIZICĂ PE SĂPTĂMÂNĂ, incluse în trunchiul 
comun din planul cadru de învăţământ!

16. Măsuri pentru dezvoltarea 
educaţiei fizice şi sportului  

în România
1. Alocarea în „trunchiul comun”, pen-

tru clasele l-XII, a 3 (trei) ore de educaţie 
fizică, pe săptămână (MECTS).

2. Alocarea unei ore de ansamblu spor-
tiv pe săptămână, pentru fiecare clasă din 
învăţământul preuniversita (MECTS).

3. Legiferarea „Etichetei Europene” şi 
acordarea acesteia unităţilor de învăţământ 
care promovează educaţia fizică şi sportul 
în rândul elevilor, conform documentelor 
CE (MECTS).

4. Realizarea Registrului naţional de mo-
nitorizare a potenţialului biomotric al popu-
laţiei şcolare (MECTS).

5. Predarea orelor de educaţie fizică la 
clasele I-IV de către profesorul de educaţie 
fizică şi sport (MECTS). 

6. Menţinerea, cu caracter obligatoriu, 
in planurile de învăţământ ale facultăţilor, a 
orelor de educaţie fizica şi sport, în limita a 
3-4 credite transferabile (MECTS).

Acestă propunere legislativă aparţine 
unui grup de profesori de educaţie fizică şi 
sport din judeţul Vrancea: Prof. Mincă Vica; 
Prof. Eufrosie Florin; Prof. Pîrlea Cătălin;Prof. 
Bosnea Laurenţiu; Prof. Bulancea Radu; Prof. 
Pionescu Cătălin; Prof. Zaharia Marius.

Pentru ca această propunere legislativă 
să ajungă în Parlamentul României sunt ne-
cesare 200.000 de semnături, care se adună 
pe tabele cu structura de mai jos.

Material alcătuit cu sprijinul 
insp. şcolar Tiberiu Sâncelean

„PLEDOARIE PENTRU EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT”

TABEL NOMINAL
cu susţinătorii propunerii legislative privind introducerea a minim trei ore de Educaţie Fizică în planul cadru de învăţământ şi respectarea 
recomandării Parlamentului European referitor la Educaţia Fizică în şcoală

Nr.
crt. Numele şi prenumele Adresa CNP Semnătura

Notă: - tabelul se completeaza cu pix de culoare albastră şi cu majuscule;
 - la număr curent nu se completează – numerotarea se va face ulterior de către iniţiatorul proiectului legislativ;
 - poate semna orice cetăţean cu vârsta de peste 18 ani;
 - pentru a avea succes în demersul nostru avem nevoie de minim 200.000 de semnături. 
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Pasiuni ale colegilor noºtri

SANDU POPA

Profesorul SANDU POPA -

Profesorul Sandu Popa s-a născut şi a copilărit în satul 
Bălnaca. A absolvit Facultatea de Teologie la Oradea, apoi a 
revenit în sat, atras de locurile natale, de Valea Crişului Repede 
şi de munţii pe care acesta îi străbate.

Două sunt pasiunile vieţii domniei sale: cântecul şi tradiţiile 
populare.

Încă în 1990, la a XXII-a ediţie a Festivalului-concurs 
„Mândru-i cântecu-n Bihor“ a cucerit marele premiu la clasa 
„solişti vocali“, ca o reuşită a talentului şi dăruirii.

Şi de-atunci cântă şi îşi încântă ascultătorii.
Dragostea faţă de locurile natale şi tradiţiile populare l-au 

făcut să devină şi să rămână profesor de religie la Grupul Şcolar 
Industrial Şuncuiuş. Lăudabilă este pasiunea cu care redactează 
cu elevii şi colegii revista şcolară „Candela“.

Tradiţiile populare le iubeşte cu atâta pasiune încât şi-a trans-
format casa părintească din Bălnaca într-un adevărat muzeu et-
nografic, aşa cum puteţi vedea din fotografiile de mai jos.

Grupul Şcolar Industrial Şuncuiuş
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Str. Principală, nr. 61, Câmpani, 415400
telefon/fax: 0259/338.306
e-mail: SCOALA_CIMPANI@yahoo.com

SCURT ISTORIC

Pe la 1900 în Câmpani se fãcea ºcoalã în Casa 
Parohialã,cu un învãþãtor Dale, poreclit „Bolovan“. 

Între 1915 ºi 1923 ºcoala funcþiona în casa de la 
nr. 246, pe care existã o placã în memoria prof. dr. 
Georgiu Popa, patronul spiritual al ºcolii.

Din 1923 pânã în 1942 ºcoala a revenit la Casa 
Parohialã, deºi nu era o ºcoalã confesionalã.

Localul ºcolii s-a construit în perioada 1939–1942, 
de cãtre primãrie, cu ajutorul sãtenilor. De atunci 
ºi pânã în 2006 clãdirea ºcolii a fost întreþinutã ºi 
reparatã doar ocazional.

În 2006 ªcoala cu clasele I-VIII din Câmpani a 
intrat într-un process complex de reabilitare. În 
baza unui proiect al 
Primãriei Câmpani, 
Guvernul României a 
acordat în acest scop 
7,5 miliarde lei, iar re-
zultatul este vizibil azi.

PATRONUL SPIRITUAL AL ªCOLII
Pedagog şi organizator al şcolii, prof. dr. Georgiu Popa 

s-a născut la 14 iulie 1841 în familia de preoţi ai satului 
Câmpanii de Jos. Părinţii lui au fost Popa Vasile, preot şi 
Popa Ana, ca fată Codău, din Lunca. Bunicul lui a fost pre-
otul Popa Gheorghe (Lupu), iar străbunicul lui a fost Popa 
Ioan (Popoviciu, după hirotonirea lui de către episcopul sârb 
de la Arad). A avut două surori, Popa  Marta, căsătorită cu 
preotul din Sârbeşti, Petru Dalea (originar tot din Câmpanii 
de Jos) şi Popa Ana (Nişca), căsătorită cu Nicolae Stana, în 
Câmpanii de Jos.

La 6 ani (în 1847) a fost înscris 
la şcoala elementară românească 
din Băiţa, unde i-a fost învăţător 
Dumitru Cristian. În 1849 a trecut 
la şcoala germană din Băiţa, unde 
l-a avut ca învăţător pe Anton 
Mayer, cu care a terminat cele 4 
clase primare.

În 1851 s-a înscris la Gimnaziul 
greco-catolic din Beiuş. A rămas 
la Beiuş până la absolvirea liceului 
(1860). Pe tot parcursul gimna-
ziului a fost premiant, iar matura  
(examenul de maturitate) l-a promovat cu nota cea mai 
mare la toate materiile.

În perioada 1860-1862 a studiat la Academia de Drept 
din Oradea, ca bursier al recent înfiinţatei „Fundaţia Nico-
lae Jiga”. În timpul vacanţelor medita, la Moneasa, copiii 
notarului comunal Drăgan.

Între 1862 şi 1864 şi-a continuat studiile în drept la 
Budapesta, unde a fost angajat de avocatul Pop Sigismund 
ca instructor al copiilor acestuia, dar şi ca redactor la zia-
rul „Concordia”. La absolvire, în 1865, a fost numit avocat 
stagiar la Budapesta.

Înscris la Facultatea de filozofie din Viena (unde a 
studiat predilect pedagogia), în 1866 a fost ales ca prim 
redactor la ziarul „Albina”, organ de luptă politică naţi-
onală a românilor care apărea la Viena. Giorgiu Popa a 
aşezat ziarul sub deviza: „năzuinţele noastre, conform 
simţămintelor inimii noastre şi tradiţiilor ce le avem, toate 
să le adunăm în jurul dezvoltării şi asigurării naţionalităţii 
noastre”, deviză precizată încă din nr. 1/1866. 

La data de 12 mai 1870 sinodul eparhial din Oradea l-a 
ales ca asesor-referent şcolar la Consistoriul din Velenţa 
Orăzii. Pentru acest post l-au recomandat pregătirea lui 
pedagogică superioară şi cultura sa cu adevărat enciclo-
pedică (cunoştea limbile latină, elenă, germană, franceză 
şi maghiară). Aici a stat doar doi ani, dar şcolile bihorene 

ªcoala cu clasele I-VIII „GEORGIU POPA” CÂMPANI

Motto-ul ºcolii: ªcoala care te face mare

Prof. dr. Georgiu POPA
(1841–1897)

Conducerea ºcolii 2009/2010
director, prof. Ioan MOZA

 Constantin BUTIªCÃ
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au beneficiat mult de 
activitatea lui.

În 20 aprilie 1872 a 
fost ales asesor-referent 
şcolar la Consistoriul 
de pe lângă Episcopia 
Ortodoxă a Aradului, 
unde a rămas toată via-
ţa. În primii doi ani, la 
Arad a fost şi „redactor 

răspunzător” al revistei „Lumina”, organ al Consistoriului. A 
ridicat mult prestigiul revistei în care, de altfel, Ioan Slavici 
şi-a publicat primele scrieri pedagogice. Tot în acest an a 
fost ales vicepreşedinte al „Reuniunii învăţătorilor”, atunci 
înfiinţată.

În 1878 şi-a luat doctoratul în drept la Universitatea din 
Budapesta.

În 1887 a fost ales preşedinte al „Reuniunii învăţătorilor”.

Realizări ale lui Georgiu Popa,  
ca asesor-referent şcolar la Arad:

● a elaborat Instrucţiuni pentru şcolarizarea copiilor şi 
frecventarea şcoalelor (1873); 

● a elaborat şi tipărit Norme pentru administraţiunea 
învăţământului naţional confesional în districtul Consisto-
riului român ortodox din Arad (1876);

● a elaborat şi tipărit Planul de învăţământ pentru şcoa-
lele poporului, în districtul Consistoriului român ortodox din 
Arad (ediţia I în 1877; ediţia a II-a în 1894);

● a înfiinţat revista pedagogică „Minte şi inimă”, organ 
al „Reuniunii învăţătorilor” (1877), organizaţie profesională 
înfiinţată la Arad, chiar în ziua alegerii lui Georgiu Popa ca 
asesor-referent şcolar la Arad (20 aprilie 1872);

● a tipărit manualul Fisica în şcoala poporală (1878);
● a tipărit manualul Istoria universală, mai alesu Istoria 

naţiunei româneşti şi a regatului Ungaria (ediţia I în 1879, 
ediţia a II-a în 1880, ediţia a III-a în 1882);

● a tipărit cartea Detorinţe şi direpturi. Manual pentru 
şcoalele poporane (ediţia I în 1885, ediţia a II-a în 1895);

● a tipărit lucrarea teoretică Merinde de la şcoală sau 
Învăţături pentru popor culese din ziarul (caietul) unui şcolar 
(1888);

● a publicat culegerea de documente şcolare Manudu-
cere în afacerile învăţământului poporan (1890);

● tipărit cartea Scrieri şi vorbiri culese apoi direse (1895);
● prin munca sa neobosită, a făcut ca numărul şcolilor 

populare din eparhia Aradului să ajungă la 427, dintre care 
391 de băieţi şi 36 de fete (1895);

Pe plan politic, Georgiu Popa a fost membru activ al 
Partidului Naţional Român, încă de la înfiinţarea sa (1881, 
Sibiu). În 1880 a fost ales membru în Comitetul executiv al 
PNR din Arad.

Georgiu Popa a activat şi pe plan bisericesc. A participat 
la Congresele Naţionale Bisericeşti de la Sibiu în anii 1870, 
1883, 1886, 1887 (când a propus constituirea unui fond 
eparhial de asigurare a edificiilor şcolare).

Georgiu Popa s-a reîntors la Câmpanii de Jos la sora 
sa văduvă Nişca (el n-a avut familie) în primăvara lui 1897, 
obosit şi bolnav. Peste o lună rudele şi prietenii l-au inter-
nat la sanatoriul doctorului Swetlin din Viena, unde, după 

numai câteva zile, la 4 iulie 1897 a trecut în nefiinţă. A fost 
înmormântat departe de casă, în Cimitirul central din Viena. 
La cap are un monument de piatră, simplu şi modest, aşa 
cum i-a fost întrega viaţă: „Georgiu Popa (1841–1897)”.

Cinstindu-i memoria direcţiunea şcolii şi semnatarul 
acestor rânduri au făcut demersurile necesare şi de la data 
de 5 noiembrie 2009, şcoala din sat a primit numele de 
Şcoala cu clasele I-VIII „Georgiu Popa” Câmpani.

O foarte documen tată carte despre Georgiu Popa a 
publicat, la Editura „Napoca Star” din Cluj, în anul 2000, 
Teodor Gal: „Georgiu Popa – pedagog şi organizator al 
învăţământului (1841–1897)”, volum din care am extras 
şi noi datele de mai sus.

BAZA MATERIALÃ A ªCOLII

O sală a grădiniţei

În cabinetul de limba română

Curtea şcolii
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RESURSE UMANE

Directorii ªcolii din 1923 pânã în 2010

n înv. Ioan Duºe (1923-1926) n înv. Ro-
zalia Popa (1926-1928) n înv. Traian Tuduce 
(1928-1931) n înv. Ioan Aron (1931-1934) n 
înv. Gheorghe Tuduce (1934-1941) Între 1941 
ºi 1943 cursurile ºcolii au fost întrerupte n înv. 
Minerva Rugea (1943-1948) n înv. Dumitru Pele 
(1948-1949) n înv. Gheorghe Tuduce (1949-
1950) n  prof. Victor Sarca (1950-1951) n prof. 
Ioan Arsenie (1951-1953) n prof. Eugen Bucºe 
(1953-1954) n prof. Teodor Ungur (1957-1959) 
n prof. Melania Mihãilescu (1957-1959) n prof. 
Elena ªandor (1959-1961) n înv. ªtefan Bartha-
Dan (1961-1973) n prof. Mircea Matiuþã (1973-
1981) n prof. Olga Bortoº (1981-1989) n prof. 
Floare Butiºcã (1989-2004) n prof. Ioan Moza 
(din 2004 pânã în prezent). 

Sală de clasă

Mobilier modern

Cabinetul de informatică

În pauză, la soare

Grup sanitar modern

Secretara şcolii, Titiana Micle
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Profesorii, învãþãtorii ºi educatorii de la ºcoala 
cu clasele I-VIII (de centru)

În anul ºcolar 2009/2010, personalul didactic 
al ºcolii este cel de mai jos:
n Prof. Ioan Moza (istorie-geografie, gr. did. 

I) n Prof. Floarea Pelle (biologie, chimie, desen, 
gr. did. I) n Prof. Elena Rengle (educaþie fizicã, 
gr. did. I) n Prof. Anca-Ramona Nica (fizicã, 
desen, informaticã, gr. II) n  Prof. Loredana 
Mãdãlina Boc (matematicã, fizicã, debutant) n 
Prof. Alexandra Boldor (limba românã, limba 
latinã, debutant) n Prof. Mariana-Crina Jude 
(limba francezã, debutant) n Prof. Ioana Bâte 
(limba englezã, debutant) n Prof. Ionuþ-Cãlin 
Boþ (religie, muzicã, gr. did. def.) n Înv. Viorica 
Ciocan (gr. did. I) n Ed. Floare Iovan (gr. did. I).

Învãþãtorii ºi educatorii  
de la ºcolile primare arondate (structuri)

Fânaþe: n Înv. Mihaela Morar (gr. did. I) n 
Ed. Florica Popa (gr. did. def.). 

Sighiºtel: n Înv. Mariana Fofiu (gr. did. II) n 
Ed. Saveta Gabor (gr. did. II).

Hârseºti: n Înv. Florica Moza (gr. did. I) n 
Instit. Ileana Sudrigean - educator (gr. did. def.).

Valea de Sus: n Înv. Antoanela-Cristina Sabãu 
(debutant) n Ed. Cristina Gruie (debutant).

Câmpanii de Jos: n Înv. Adina-Maria Tuduce 
(gr. did. I) n Ed. Georgiana Merge (gr. did. II).

Împreunã cu ºcolile primare din satele comu-
nei, ºcoala cu clasele I-VIII „Georgiu Popa” are 22 
de cadre didactice (12 titulare ºi 10 suplinitoare):
n 9 profesori (3 cu gr. did. I; 1 cu gr. did. II; 

1 cu gr. did. def. ºi 4 debutanþi)
n 1 institutor (debutant)
n 6 învãþãtori (4 cu gr. did. I; 1 cu gr. did. II 

ºi 1 debutant)
n 6 educatoare. (1 cu gr. did. I; 2 cu gr. did. 

II; 2 cu gr. did. def. ºi 1 debutant).

Dintre cele 22 de cadre didactice: 
n 8 au gradul didactic I
n 3 au gradul didactic II
n 2 au gradul didactic definitiv 
n 9 sunt debutanþi. 

Personal didactic auxiliar ºi personal nedidactic

n Titiana Micle (secretar) n Andrada Butiºcã 
(contabil ºi bibliotecar) 
n Elena Teaha (îngrijitor) n Nicuºor Blaj 

(ºofer ºi fochist) n Florina Vigh (îngrijitor-035).

Elevii
La ºcoala cu clasele I-VIII „Georgiu Popa“ ºi 

în structurile sale sunt înscriºi în acest an ºcolar 
(2009/2010) 116 elevi, din care 76 în clasele I-IV 
(6 clase simultane) ºi 40 în clasele V-VIII (4 clase). 
ªcoala nu are asistent medical ºi nici medic cu 
program permanent.

Câþiva profesori de odinioarã

O prezenþã activã în viaþa comunitãþii
Şcoala cu clasele I-VIII „Georgiu Popa” din 

Câmpani devine pe zi ce trece un adevărat lăcaş de 
cultură, în beneficial întregii comunităţi. Numai în 
ultima lună aici s-au organizat trei manifestări cul-
turale de excepţie. 

Floare Butişcă - 
prof. lb. română 

şi director

Mircea Matiuţă - 
prof. limba română

şi director

Miron Pătroi - 
prof. biologie, 

Ştefan Bartha-Dan 
- înv. şi director Felicia Iamniţchi  - 

învăţător

Traian Paşca - 
prof. matematică

Florica Bartha-Dan  
prof. geografie-istorie

Cristea Aurelia - 
prof. lb. franceză

Elena Pătroi - 
prof. ed. fizică
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În duminica dinaintea Crăciunului, elevii şcolii 
au prezentat în faţa colegilor, profesorilor, părinţilor, 
colegilor şi profesorilor de la alte şcoli vecine, spec-
tacolul Serbare de Crăciun. Pregătiţi minuţios de 
profesorii Anca Boldor şi Călin Boţ, împreună cu 
secretara Titiana Micle, elevii au prezentat două 

scenete cu Naşterea lui Iisus, alături de o mulţime 
de colinde tradiţionale.

Împlinirea a 160 de ani de la naşterea Po-
etului nostru nepereche, Mihai Eminescu a fost 
comemorată, la 15 ianuarie 2010, prin spectacolul 
Mai am un singur dor. Eleva Maria Tuduc din clasa 
a V-a a abordat viaţa şi creaţia Poetului în cadrul 
unui referat interesant, apoi corul şcolii (pregătit de 
prof. Anca Boldor şi secretara şcolii, Titiana Micle) 

a interpretat o suită de romanţe pe versurile lui Emi-
nescu. În final, organizatorii, au jurizat participanţii 
la un concurs de recitări din opera Poetului. Re-
marcabile sunt participarea tuturor elevilor şcolii şi 
premiile oferite de conducerea acesteia.

Promovând socializarea, imaginaţia şi creativita-
tea elevilor, cadrele didactice ale şcolii au organizat, 
la 28 ianuarie 2010, 
deja tradiţionalul Car-
naval al fulgilor de 
nea. Alături de elevii 
de la Şcoala cu cla-
sele I-VIII “Georgiu 
Popa” din Câmpani, 
au participat şi elevii 
şi preşcolarii de la 
şcolile primare şi de 
la grădiniţele comu-
nei. Într-o atmosferă 
de voie bună, veselie 
şi distracţie, au fost aduse pe scenă personaje cele-
bre din lumea poveştilor, din lumea filmului, dar şi 
din folclorul tradiţional românesc.

Program prelungit la amiazã
Încă de la începutul anului şcolar, elevii din 

clasele V-VII au în program o oră suplimentară de la 
orele 13,00 la 14,00. Sub supravegherea a doi pro-
fesori de serviciu, aceştia îşi fac temele (de obicei 
la limba română şi la matematică) în această oră de 
aşteptare a colegilor lor din clasa a VIII-a cu care 
pleacă apoi împreună spre casă, cu microbuzul şcolii. 
Dascălii din Câmpani şi-au mărit astfel, benevol,  
norma săptămânală cu două ore. Pe linia „bucuri-
ilor“ cu care ne-au obişnuit guvernanţii, aşteptăm ca 
aceştia să... reducă, în mod corespunzător, salariile 
şi numărul dascălilor din Câmpani...
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“Şcoli şi dascăli de pe Crişul Băiţei”
Constantin Butişcă

Ioan Pele
Cartea cu acest titlu se află în pregătire la Editura 

orădeană „Brevis”, profilată pe tipărituri şcolare. Car-
tea încearcă să răspundă afirmativ la întrebarea: cine 
să scrie despre dascălii bihoreni, dacă nu ei înşişi? 

În discuţiile purtate cu colegii de prin judeţ, cu 
ocazia lansării revistelor noastre, mulţi s-au arătat 
interesaţi de idee. Pentru a le veni în ajutor celor care 
se vor încumeta să adune date şi să pregătească ase-
menea volume, prezentăm în continuare fişele a doi 
dascăli din Câmpani (unul de odinioară şi unul de azi). 

IOAN ARON
(1911-1983)

n nãscut în Fânaþe
n învãþãtor la Câmpani
n inspector ºcolar
n profesor la Arad

n Prof. Ioan Aron s-a nãscut la 7 septembrie 1911 
în satul Fânaþe, la nr. 69, din pãrinþii Aron ªtefan, 
comerciant ambulant ºi Morar Sanda, ca fatã Morar, 
tot din Fânaþe (Certificat de Naºtere nr. 9/7 iulie 1942, 

eliberat de Consiliul Popular al Comunei Lunca, 
judeþul Bihor).
n A terminat 4 clase primare în sat iar în 1928 a 

absolvit ªcoala Normalã de Învãþãtori din Cluj (Cartea 
de Muncã seria Sg nr. 395/5859 din arhiva Liceului 
Pedagogic Arad). 
n La absolvire a fost repertizat ca învãþãtor la 

Sighiºtel. A fost învãþãtor ºi la Câmpani (1931-1934), 
Hotãrel, Lunca, Pocola ºi Rieni. În 1928, când era 
învãþãtor în Sighiºtel a semnat, alãturi de primarul sa-
tului, Ambruº Iosif procesul-verbal încheiat cu ocazia 
sãrbãtoririi a 10 ani de la Marea Unire din 1918. Tot 
ca învãþãtor a fost administrator al revistei „Rânduri” 
apãrutã la Fânaþe în perioada 1934-1936.
n  A fost comandantul militar al zonei Beiuº-

Vaºcãu-Hãlmagiu, în timpul celui de-al Doilea Rãzboi 
Mondial.
n La data de 15 martie 1936 s-a cãsãtorit cu Radu 

Maria (nãscutã la 7 august 1912 în satul Dragodna, 
din judeþul Dâmboviþa), tot învãþãtoare. Ioan ºi Maria 
Aron au avut doi fii • Aron Octavian-Aureliu (Tavi), 
absolvent al Facultãþii de comerþ exterior, domeniu 
în care a lucrat la Bucureºti, unde s-a stabilit ºi a 
decedat, în 1994. A lucrat ºi la ambasadele României 
din Londra, Pekin etc. • Aron Constantin-Iuliu (Titel), 
jurist stabilit tot în Bucureºti. În prezent este consul al 
României în oraºul Szeged din Ungaria.

Înlocuind cifrele cu litere veţi găsi pe orizontala A-B, numele 
de odinioară al şcolii prezentate la pag. 21-28, iar pe verti-
cale, numele cadrelor didactice de la această şcoală.

 Constantin BUTIªCÃ

ARITMOGRIFUL ªCOLII
(în

vã
þãt

or,
 Va

lea
 de

 Su
s)

(în
vã

þãt
or,

 Câ
mp

an
ii d

e J
os

)

(în
vã

þãt
or,

 Si
gh

iºt
el)

(în
vã

þãt
or,

 Fâ
na

þe)

(p
ro

f. 
bio

log
ie,

 Câ
mp

an
i)

(p
ro

f.,
 di

rec
tor

ul 
ºco

lii)

(ed
uc

ato
ar

e, 
Câ

mp
an

ii d
e J

os
)

(p
ro

f. 
lb.

 fr
an

ce
zã

, C
âm

pa
ni)

(p
ro

f. 
rel

igi
e, 

Câ
mp

an
i)

(in
st.

 ed
., H

âr
seº

ti)

(ed
uc

ato
ar

e, 
Va

lea
 de

 Su
s)

(ed
uc

ato
ar

e, 
Câ

mp
an

i)

(p
ro

f. 
lb.

 ro
mâ

nã
, C

âm
pa

ni)

(ed
uc

ato
ar

e, 
Sig

hiº
tel

)

(p
ro

f. 
ma

tem
ati

cã
, C

âm
pa

ni)

(p
ro

f. 
lb.

 en
gle

zã
, C

âm
pa

ni)

(în
vã

þãt
or,

 H
âr

seº
ti)

(ed
uc

ato
ar

e, 
Fâ

na
þe)

(în
vã

þãt
or,

 Câ
mp

an
i)

(p
ro

f. 
ed

. f
izi

cã
, C

âm
pa

ni)

(p
ro

f. 
fiz

icã
, C

âm
pa

ni)



27

ªcoala care te face mare

ªCOLI BIHORENE

n O vreme a funcþionat ºi ca inspector ºcolar 
la Plasa Vaºcãu (a înfiinþat gimnaziul din Vaºcãu). 
Din aceastã perioadã în arhiva ªcolii cu clasele I-IV 
„Miron Pompiliu” ªtei am gãsit un procesul-verbal 
de inspecþie.
n În 1953 a absolvit la fãrã frecvenþã Facultatea 

de Matematicã ºi Fizicã de la Universitatea „Victor 
Babeº” din Cluj, devenind profesor (Diploma nr. 
47.204, Universitatea „Babeº-Bolyai” Cluj, cu nr. 
2981/23 martie 1956).
n  În perioada 1953-1960 a fost profesor la 

Timiºoara, iar de la 1 septembrie 1960, pânã la pen-
sionare (1974) a fost profesor la Liceul Pedagogic 
din Arad. A fost un dascãl model, cu o logicã fermã ºi 
cu o forþã de demonstraþie care captiva elevii. Omul 
tenace de la catedrã, era însã robul frumosului din 
naturã ºi al artizanatului. Curtea ºi grãdina casei 
sale erau pline de flori ºi de pomi fructiferi (pe care îi 
îngrijea singur). Aduna ºi pãstra cu sfinþenie broderii 
ºi costume naþionale. A întocmit o micromonografie 
a satului, de a cãrei urmã însã nu am dat nicicum.
n A redactat ºi publicat în 6 ediþii lucrarea Meto-

dica predãrii Aritmeticii la clasele I-IV (manual 
pentru liceele pedagogice) care promoveazã metode 
moderne de predare a aritmeticii în ºcoala primarã. 
Împreunã cu învãþãtorul Dumitru Mãrcuþ a tipãrit 
la Editura Didacticã ºi Pedagogicã din Bucureºti, în 
1973, Legãtura matematicii cu viaþa, clasele I-IV, 
în care pleadeazã pentru ca tot ceea ce se predã sã 
poatã fi reluat ulterior pe noi ºi multiple planuri. În 
1977, tot la Editura Didacticã ºi Pedagogicã Bucureºti, 
îi apare cartea Aritmetica pentru învãþãtori în care, 
împreunã cu Gheorghe Herescu, trateazã modern 
noþiunile vechi ºi prezintã chestiunile nou apãrute în 
predarea aritmeticii. În Anuarul Liceului Pedagogic 
Arad (1973) a publicat Micromonografia profeso-
rului Teodor Ceontea (1846-1906), unul dintre cei 
care au contribuit nemijlocit la ridicarea nivelului 
cultural al poporului român din Imperiul Habsburgic.
n  În perioada 1962-1966 a fost secretarul 

conºtiincios al Societãþii de ªtiinþe Matematice, filia-
la Arad, calitate în care a organizat faze judeþene ºi 
naþionale ale Olimpiadei de matematicã.
n Profesorul Melente Nica din Sârbeºti, Bihor, 

coleg de salã profesoralã cu Ioan Aron la Arad scrie: 
Ioan Aron a fost un „dascãl de dãscãlie”, un coleg 
minunat, o personalitate competentã afirmatã prin 
lucrãrile sale în domeniul matematicii româneºti 
ºi al vieþii culturale arãdene. A fost un profesor 
înflãcãrat, militant activ pentru cultivarea ma-
tematicii, angrenat ferm în lupta pentru cultura 
româneascã. De la înãlþimea catedrei a dãruit cu 

abnegaþie filoane de luminã din munca sa. Cu-
vântul sãu potolit, rar, moale ºi dulce ca o vãpaie 
lãuntricã din împãrãþia cifrelor asupra cãrora în-
drepta fulgerãtor, la nevoie, un con de luminã a fost 
dus, prin elevii sãi, în sute ºi sute de sãli de clasã 
prin poruncile împãrãteºti ale aritmeticii: aduna-
re, scãdere, înmulþire, împãrþire... Nu e ºi nu va fi 
niciodatã târziu a face elogiul dascãlului, cântec 
al recunoºtinþei pentru dãruirea ce-ºi mânã unda 
pe firul atâtor generaþii de învãþãcei. Munca lui e 
sete de cunoaºtere, frãmântare, cântare ºi dãruire...

Mormântul din grãdina casei pãrinteºti

n Respectându-i dorinþa, familia l-a înmormântat 
în grãdina casei pãrinteºti din Fânaþe. Din partea 
Liceului Pedagogic din Arad l-au condus pe ultimul 
drum învãþãtorii Alexandrina Bora, Dumitru Mãrcuþ, 
Viorel Binchiciu ºi profesorul Melente Nica (de loc din 
Sârbeºti). Cu aceastã ocazie toþi au apreciat peisajul 
tulburãtor al satului Fânaþe, situat pe drumurile lui 
Iancu, de la Fântânele la Bãiþa, prin pãdurea Corbea 
ºi prin Sârbeºti...

IOAN MOZA 

n n. 14. III. 1950 la Fânaþe 
n profesor la Marghita
n profesor la Câmpani
n Director la Câmpani
(din 2004 pânã în prezent)

n Prof. Ioan Moza s-a nãscut în satul Fânaþe, la 
nr. 158, din pãrinþii Moza Alexandru (miner) ºi Moza 
Ileana (casnicã).
n ªcoala primarã a absolvit-o în 1961 în sat, cu 

învãþãtoarea Viorica Barac. Primele douã clase ale 
ºcolii generale le-a absolvit în Câmpani. În clasa a VII-a 
s-a îmbolnãvit de o formã gravã de reumatism, motiv 
pentru care a terminat ultimele douã clase gimnazi-
ale la Liceul nr. 2 Mangalia-Sud. Tot aici a absolvit ºi 
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Şcoala cu clasele I-VIII „Georgiu Popa“ Câmpani

ªCOLI BIHORENE

primele trei clase ale liceului. Clasa terminalã, a XII-a 
ºi bacalaureatul le-a promovat la Liceul „Mircea cel 
Bãtrân” din Constanþa.
n În 1976 a absolvit (cu media 9,55) Facultatea 

de Istorie-Filosofie la Universitatea „Babeº-Bolyai” 
din Cluj-Napoca (specializarea istorie-ºtiinþe sociale). 
Aici i-a avut ca profesori pe Camil Muresan, Nicolae 
Edroiu, Hadrian Daicoviciu, Pompiliu Teodor. A fost 
repartizat ca profesor la ªcoala cu clasele I-VIII din 
Almaºu Mare, comuna Balc, judeþul Bihor. În 1977 
a fost detaºat ca instructor la Casa Pionierilor din 
Marghita. În 1978 a ocupat, prin concurs, postul de 
profesor titular pe catedra de istorie-filozofie de la 
ªcoala Generalã ºi de la Grupul ªcolar Industrial 
din Marghita, azi Colegiul Naþional „Octavian Goga”. 
Timp de 19 ani a predat istorie la cele douã ºcoli din 
Marghita.
n În 1997 a revenit în comuna natalã, la ªcoala 

cu clasele I-VIII din Câmpani, iar în 2004 a ocupat 
prin concurs postul de director al acestei ºcoli, post 
pe care îl ocupã ºi în prezent. 
n În 1985 a obþinut gradul didactic II, iar în 

1989, gradul didactic I. A publicat articolul „Miºcãri 

þãrãneºti în Bihor, în timpul Rãscoalei lui Horea”, în 
Crisia – 1978 dar ºi numeroase articole de culturã 
generalã pe teme de istorie în revista Marghita 
magazin (1996-1999). În 1987 a primit diploma de 
profesor evidenþiat.
n A fãcut mereu pregãtiri suplimentare cu elevii 

care dãdeau admitere la Academia de Poliþie ºi la 
Drept. Printre aceºti elevi s-a numãrat ºi senatorul 
Cseke Attila, actualul Ministru al Sãnãtãþii. 
n În anul 2006, directorul Ioan Moza, cu sprijinul 

Primãriei, a reuºit sã includã ºcoala comunei noastre 
într-un proces complex de reabilitare, iar la 5 iunie 
2008  s-a inaugurat la Câmpani o adevãratã ºcoalã 
de nivel european. La festivitãþi au participat deputa-
tul Cornel Popa, reprezentanþi ai ISJ Bihor, directori 
ai ºcolilor din zonã, foºti ºi actuali profesori. Placa 
comemorativã închinatã profesorului Georgiu Popa 
de pe faþada clãdirii a fost montatã ca o anticipare 
a acordãrii de cãtre ISJ Bihor a numelui marelui 
dascãl nãscut în comunã, ªcolii cu clasele I-VIII din 
Câmpani. Cu ocazia festivitãþilor a fost editat un pliant 
cu istoricul ºcolii, cu resursele ei materiale ºi umane. 
La începutul acestui an ºcolar, Ioan Moza a obþinut 
atribuirea numelui de „Georgiu Popa” pentru ªcoala 
cu clasele I-VIII din Câmpani.

Pentru prezentarea şcolilor recomandăm cole-
gilor să analizeze modul în care am prezentat noi 
Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” Oradea (nr. 1/2008), 
Şcoala cu clasele I-VIII “Oltea Doamna” Oradea (nr. 
2-3/2008), Colegiul Tehnic “Ioan Ciordaş” Beiuş şi 
Liceul Teoretic “Aurel Lazăr” Oradea (nr. 4-5/2008), 
Liceul Teoretic “Lucian Blaga” Oradea (nr. 6-7/2009), 
Grupul Şcolar Industrial Şuncuiuş şi Şcoala cu cla-
sele I-VIII Nucet (nr. 8-9/2009). Pot fi analizate şi 
prezentările celor două şcoli din numărul de faţă (nr. 
10-11/2010).

De asemeni, credem că pot fi utile şi cele trei vo-
lume ale lucrării “Şcoli orădene”, apărute la Editura 
“Brevis” în anul 2007. Volumul I cuprinde Şcolile cu 
clasele I-VIII, volumul II, Colegiile şi liceele teoretice  
şi confesionale, iar volumul III, Colegiile Tehnice, 
Colegiul Economic, Grupurile şcolare şi Centrele 
Şcolare de Educaţie Incluzivă.

În revista proprie, “Sindicatul şi şcoala”, Biroul 
S.L.Î. Bihor oferă şcolilor, cu generozitate, spaţii de 
prezentare şi sprijin pentru alcătuirea materialelor 
proprii. Redacţia revistei vă stă, de asemeni, la dispo-
ziţie. Contactaţi-ne la tel. 0745/107680 sau scrieţi-ne 
pe adresele de e-mail brevis.oradea@yahoo.com 
sau brevisoradea@gmail.com.

Imagini de la inaugurarea ºcolii reabilitate, 
5 iunie 2008 (foºti ºi actuali profesori,

soborul de preoþi din comunã)
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Informaþii utile

CASA CORPULUI DIDACTIC

Din activitãþile ºi programele 
Casei Corpului Didactic a Judeþului Bihor 

- semestrul II, 2009-2010 -

Conferinţe
Conferinţa naţională „Cercetarea socială şi politici sociale”
Tema: Cercetarea socială şi politici sociale
Perioada: martie  2010

Conferinţa Furnizorilor de servicii pentru persoanele cu dizabilităţi 
din Judetul Bihor - a treia ediţie 
Perioada:  martie 2010

Conferinţa naţională „Formare şi dezvoltare profesională“
Perioada: martie 2010

Simpozioane, comunicări ştiinţifice, seminarii
Seminar interactiv: „Tehnici de comunicare în predarea limbilor mo-
derne“
Perioada: februarie 2010

Simpozionul  interjudeţean al învăţătorilor, Ediţia a VII-a: „Educarea 
inteligenţei emoţionale şi sociale la şcolari“
Perioada: martie 2010

Sesiune de comunicări ştiinţifice: „Dincolo de curriculum“
Grup ţintă:cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Locaţia:Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor
Perioada:mai 2010 

Seminar interactiv: Interdisciplinaritatea la nivelul ariei curriculare 
“Matematică şi ştiinţe’’
Perioada:  aprilie 2010

Simpozion Naţional: „Învăţământul confesional actual: provocări şi 
perspective“
Perioada: iunie 2010

Mese rotunde
Educaţia pentru carieră
Perioada: martie 2010

Metode şi tehnici de mediere a conflictelor din mediul şcolar
Perioada: mai 2010

Necesitatea asistenţei sociale în şcoală 
Perioada: iunie 2010

Rezolvarea problemelor sociale ale copiilor din medii defavorizate 
prin implicarea şcolii şi comunităţii
Perioada: lunar, pe durata anului şcolar 2009-2010

Toţi la grădiniţă, toţi la şcoală
Perioada: lunar, an şcolar 2009-2010

Şcoli de vară
Tema: Cunoaştere, educaţie, dezvoltare, Ediţia a treia 

Tema: Învăţarea prin cooperare  
ABC-ul cooperării - iulie 2010 - curs începători
  - iulie 2010 - curs avansaţi
Tema: Metode alternative aplicate în învăţământ

Cursuri pentru care CCD Bihor furnizează credite:
1. Formarea continuă a învăţătorilor, educatoarelor şi institutorilor 
(90 credite)
Tipul de program: formare continuă, program de lungă durată (280 
de ore).
Denumirea  programului: Dascălul meserie, profesie, artă 
Grup ţintă: educatoare, învăţători, institutori
Curriculum-ul programului: • Modulul I : “Proiectarea, organizarea 

şi evaluarea activităţii didactice” • Modulul II : “Management şi co-

municare” • Modulul III: Tehnici Informaţionale Computerizate (TIC)

2. Programul Parteneriatul educaţional şcoală – comunitate

Tipul de program: formare continuă, program de durată medie 

Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Curriculum-ul programului: • Şcoala şi comunitatea • Instrumente 

pentru acţiuni de implicare comunitară • Şcoala părinţilor • Manage-

mentul proiectului • Comunicare şi relaţii publice • Educaţia în gru-

purile dezavantajate • Cetăţenia activă şi democratică

Număr de ore: 45; Număr credite transferabile: 12

3. Programul Noile educaţii 

Tipul de program: program de formare continuă, modular mediu

Grup ţintă: profesori din învăţământul preuniversitar

Curriculum-ul programului: • Dimensiunile educaţiei contemporane 

• Educaţia - dimensiune a dezvoltării durabile • Educaţia pentru co-

municare • Educaţia pentru respectarea drepturilor fundamentale 

ale omului • Educaţia pentru mediu prin activităţile extracurricula-

re • Educaţia democratică şi pentru participare • Educaţia pentru 

schimbare • Educaţia economică • Educaţia interculturală • Educaţia 

pentru sănătate • Educaţia pentru timp liber • Educaţia nutriţională

Număr de ore: 60; Număr credite transferabile:15

4. Programul Matematica în şcoala modernă

Tipul de program: program de formare continuă, modular mediu

Grup ţintă: profesori din învăţământul preuniversitar

Curriculum-ul programului: • Proiectarea în context actual a activită-

ţii didactice la matematică • Metode şi tehnici de evaluare la mate-

matică în mileniul III • Opţionalul de matematică • Matematica şi cal-

culatorul • Recuperarea rămânerii în urmă la matematică • Strategii 

didactice interactive în predarea matematicii • Cercul de matematică

Număr de ore: 59; Număr credite transferabile:15

5. Programul Pro Paideia

Tipul de program: program de formare continuă, modular mediu

Grup ţintă: educatoare, învăţători, institutori din învăţământul pre-

universitar

Curriculum-ul programului: • Educaţia adulţilor - baze teoretice şi 

practice • Familia - partener în educaţie • Metode şi instrumente de 

cunoaştere a copilului • Pedagogia excelenţei • Inter şi multicultura-

litate în munca cu elevii şi părinţii

Număr de ore:45; Număr credite transferabile:12 

6. Programul O şcoală pentru toţi

Tipul de program:program de formare continuă, modular lung

Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Curriculum-ul programului: • Şcoală-familie- comunitate • Metode 

active de învăţare prin cooperare • Rromanipen • Pedagogia comu-

nicării • Managementul clasei • Educaţia incluzivă

Număr de ore:89; Număr credite transferabile:25

Angelica BARABAª
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Grupul ªcolar „Ioan BOCOCI“ Oradea

ªCOLI ORÃDENE

Şcoala Profesională nr. 2, cum s-a numit la un 
moment dat unitatea, a cunoscut de-a lungul anilor 
multe schimbări. Ele au avut acelaşi scop: educarea, 
profesionalizarea şi integrarea socio-profesională a 
copiilor. 

Şcoala a fost înfiinţată în anul 1948 sub denumi-
rea de Centru de Reconversie Profesională Oradea. 
În anul 1953 unitatea a devenit Şcoala Profesională 
nr. 7 Oradea, pentru deficienţi locomotori. În şcoală 
erau educaţi şi profesionalizaţi elevi în clase mixte 
(fete şi băieţi). Efectivul unei clase era de 18-20 de 
elevi, iar durata de şcolarizare era de 4 ani. Tinerii 
erau pregatiţi în meseriile: confecţioner îmbrăcămin-
te, confecţioner încălţăminte, tâmplar, tapiţer, elec-
trobobinator. Recrutarea elevilor se făcea pe bază de 
certificat de invaliditate, cu recomandare din partea 
Comisiei de expertiză a capacităţii de muncă.

În perioada 1978–1984 unitatea şcolară a func-
ţionat sub denumirea de Grupul Şcolar nr. 12 Ora-
dea. În clădirea de pe str. Tudor Vladimirescu se ţi-
neau cursurile, iar cazarea se făcea în internatul de 
pe str. George Bariţiu. Câţiva ani mai târziu, în 1991, 
şcoala s-a scindat în şcoală de fete şi şcoală de băieţi. 
Fetele frecventau cursurile în clădirea din str. Tudor 
Vladimirescu, iar băieţii în clădirea din str. George 
Bariţiu. 

Indiferent de schimbările ce au avut loc, speci-
ficul unităţii a rămas acelaşi, de instruire şi pro-
fesionalizare a copiilor cu cerinţe educaţionale 
speciale (CES), cu deficienţe motorii sau cu defi-
cienţe mintale de diferite grade. 

GRUPUL ŞCOLAR „IOAN BOCOCI” Oradea

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 42, 410203
tel./fax: 0259/431552 • e-mail: scprof2@rdsor.ro

Conducerea şcolii:

Director - prof. ing. Ileana Varga

Director adjunct - prof. ing. Mihaela Popovici

Consilier educativ - prof. Minodora Albu 
Lider sindical - prof. Mihaela ªumãlan

SCURT ISTORIC

 Constantin BUTIªCÃ
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O ºcoalã pentru toþi

ªCOLI ORÃDENE

De-a lungul anilor şcoala a cunoscut o perma-
nentă modernizare, prin construirea a noi corpuri de 
clădire cu internat, cantină şi noi săli de clasă. Ceva 
mai târziu a fost amenajată şi sala de sport. 

În prezent unitatea şcolarizează numai eleve care 
provin din şcolile speciale din judeţ sau chiar din 
afara lui, precum şi eleve care provin din şcolile de 
masă, dar au o capacitate de învăţare mai redusă. 
Elevele sunt supuse unor testări în faţa unei Comisii 
de expertizare, în scopul diagnostizării şi recoman-
dării unei bune orientări şi a unei bune integrări 
profesionale şi sociale pentru acestea.

Din 7 mai 2004 şcoala s-a numit Şcoala de Arte 
şi Meserii „Ioan Bococi”. Acum, pe lângă clase de 
învăţământ special, se şcolarizează şi clase de elevi 
din învăţământul de masă în următoarele domenii: 
industrie textilă şi pielărie, turism şi alimentaţie, 
estetica şi igiena corpului uman, agricultură.

Ca urmare a desfiinţării Şcolilor de Arte şi Me-
serii, de la 1 septembrie 2008 şcoala a devenit Gru-
pul Şcolar „Ioan Bococi” Oradea.

Personalitate de marcă a 
învăţământului bihorean, multă 
vreme inspector şcolar, prof. 
Ioan Bococi, s-a născut la 1 
ianuarie 1927, în satul Biserica 
Albă, raionul Slatina, din părinţii 
Vasile şi Maria, ţărani săraci care 
mai aveau 3 copii. În anul 1940 
a rămas orfan de ambii părinţi.

După terminarea claselor 
primare în satul natal, în anul 
1937 a început cursurile Lice-
ului Teoretic „Dragoş Vodă” 

din Sighetul Marmaţiei. La terminarea celor 8 clase de 
liceu, în anul 1948, a început cursurile Facultăţii de Pe-
dagogie-Psihologie la Universitatea „Victor Babeş” din 
Cluj-Napoca. La absolvire, în 1952, a devenit profesor de 
Pedagogie-Psihologie, secundar limba română.

În anul 1940, sovieticii au ocupat cele 4 sate ro-
mâneşti de dincolo de Tisa (Biserica Albă, Slatina, Apşa 
de Sus şi Apşa de Jos), au închis graniţa, iar Ioan Bococi 
fiind elev la şcoala din Sighet, nu s-a mai putut întoarce 
în satul natal.

În perioada 1940–1952 a fost întreţinut de Statul 
Român. După ce i s-a acordat cetăţenia română (la 10 
aprilie 1952), a fost numit în postul de director la Casa 
de Copii Marghita, la 1 septembrie 1952. În acest post 
a funcţionat până la 1 decembrie 1954. La 1 decembrie 
1954 a fost transferat în interes de serviciu, împreună cu 

toata unitatea din Marghita, la Casa de Copii din Beiuş, 
în calitate de director. La Casa de Copii din Beiuş au fost 
comasate mai multe case de copii, într-un local cores-
punzător. La data de 24 ianuarie 1955 s-a căsătorit cu 
educatoarea Pop Livia.

În anul 1971 a fost transferat de la Beiuş, în interes 
de serviciu, la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor, în 
calitate de inspector şcolar, pentru casele de copii şi şcolile 
speciale din judeţul Bihor. Aici a lucrat până în anul 1984, 
când o boală necruţătoare i-a curmat viaţa.

Şi-a dedicat, cu abnegaţie, întreaga viaţă slujirii inte-
reselor copiilor defavorizaţi şi a îndrumat cu competenţă 
activitatea dascălilor care au lucrat în instituţiile de învă-
ţământ special din municipiul Oradea şi din judeţul Bihor.

Activitatea sa a fost apreciată şi meritele sale recu-
noscute acordându-i-se următoarele distincţii: 

• gradul didactic de „profesor” (prin Decizia 
nr.313/1954 a prezidiului M.A.N. a R.P.R.) 

• gradul de profesor definitiv (prin Ordinul Ministrului 
Învăţământului şi Culturii nr. 475/1959) 

• titlul  de profesor fruntaş  (prin Decretul 
nr.7171/1956) • Medalia Muncii (prin Decizia nr. 613/30 
decembrie 1957 a MAN) • gradul didactic II la speciali-
tatea „Pedagogie” (la 13 noiembrie 1970, în urma ab-
solvirii cursurilor Institutului Central de Perfecţionare a 
Personalului Didactic Bucureşti, aparţinând de Ministerul 
Învăţământului) 

• gradul didactic I la specialitatea „Pedagogie” (prin 
Ordinul nr.4527/1 august 1971 al Ministerului Învăţă-
mântului) 

• în perioada 1953-1984 a primit diplome, scrisori de 
apreciere, telegrame de la autorităţile locale, judeţene şi 
centrale, precum şi de la diverse case de copii din ţară.

În timp, a publicat nenumărate articole de specialita-
te în „Gazeta Învăţământului” şi în „Revista de Pedagogie”.

Ioan Bococi
(1927-1984)

PATRONUL SPIRITUAL

Viorica Piscoi, vorbind la 7 mai 2004
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D-na Bococi, vorbind la 7 mai 2004Prof. dr. Ioan Chelemen V. Sabău, D. Győri, I. Ţenţ, I. Chelemen
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 4 laboratoare tehnologice 
 s 2 de alimentaţie publică 
 s 2 de estetică 
 7 ateliere 
 s 3 de confecţii textile 
 s 1 de confecţii tricotaje 
 s 2 de confecţii piele
 s 1 de horticultură 
 6 cabinete de specialitate 
 s 1 de kinetoterapie 
 s 2 de informatică (AEL)
 s 1 de logopedie 
 s 1 de consiliere psihologică 
 s 1 de psihodiagnoză
 11 săli de clasă spaţioase
 1 sală de sport
 1 cabinet medical
 1 internat cu 150 locuri 
 1 cantină cu 200 locuri; 
 1 minibibliotecă cu 4000 volume 

Ù În laboratorul de alimentaţie publică Ú

BAZA MATERIALÃ

Ù În laboratorul de estetică Ú

Ù În atelierul de confecţii textile Ú
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În sala de kinetoterapie

Laboratorul de informatică

Cabinetul de consiliere psihopedagică

În atelierul de tricotaje

Ù În atelierul de confecţii piele Ú

Atelierul de horticultură

Sera floricolă
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În sala profesorală

La secretariat, Clitan Ana şi Mariana Gorcea

În internatul şcolii

Sala de mese

Sala de sport

Cabinetul medical

 Personal didactic
 s 33 profesori  
 s 8 profesori-inginer  
	 s 13 maiştri instructori 
 Personal didactic auxiliar
 s 7 pedagogi  
 s 1 contabil şef 
	 s 1 secretar-şef  
 s 1 asistent social  
 s 5 administratori financiari de patrimoniu 
 s 1 medic şcolar
 s 2 asistenţi medicali 
 Personal nedidactic: 
 s 19 muncitori

PERSONAL  DIDACTIC
Profesori:
n	Olar Aurel, gr. did. def., limba engleză n	Şumălan  
Mihaela, gr. did. II, limba român ă n	Horacsek Rodica, 
gr. did. I, educaţie fizică n	Şandor Mariana, gr. did. II, 

RESURSE UMANE
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Cadrele didactice ale şcolii în 2008, la aniversarea a 60 de ani de la înfiinţare

biologie n	Hoffmann Francisc, gr. did. def, cultură ci-
vică n	Lakatos Ecaterin a, gr. did. I, fizică n	Maszarik 
Victoria, gr. did. I, istorie n	Albu Minodora, gr. did. 
I, estetică n	Bronţ Viorica, gr. did. I, matematică 
n	Lörincz Ana Ruxandra, gr. did. I, matematică n	Bog-
dan Letiţia Marioara, gr. did. I, biologie n	Movilă Cor-
nelia Florina, gr. did. I, informatică n	Simuţ Simona 
Flavia, debutant, informatică, n	Simina Diana, gr. did. 
def., limba română n	Bărcăuan  Cristina Sorina, gr. 
did. def, religie n	Erdeli Dana, gr. did. def., geografie 
n	Mangra Marioara, gr. did. def, fizică n	Raica Anca, 
gr. did. def., educaţie fizică n	Cipleu Mariana, gr. did. 
def., biologie n	Bolojan  Diana Silvia, debutant, limba 
engleză n	Şandru Andreea Liliana, gr. did. def., cultu-
ră civică n	Bezi Dorica, gr. did. II, biologie n	Cociubei 
Lucia, gr. did. I, limba franceză n	Troie P. Gheorghe, 
gr. did. I, limba română n	Boruzs Cristian , debutant, 
educaţie fizică n	Mătiuţ Monica Mirela, gr. did. def., 
educaţie muzicală n	Lăzău Florin, debutant, psihope-
dagogie specială n	Pinta Alina Monica, gr. did. def., 
desen  n	Ghiurău Lavinia Viorica, debutant, chimie 
n	Zifcsák Anamaria, debutant, limba franceză n	Nistor 
Maria, gr. did. I, limba română n	Marincean  Sergiu 
Ionel, gr. did. deb., educaţie fizică n	Bejuşcă Ramona 
Rodica, gr. did. def., biologie

Profesori - ingineri:
n		Varga Ilean a, gr. did. I, tehnologia informaţiei n	Po-
povici Mihaela, gr. did. I, textile n	Bronţ Ana, gr. did. 
I, alimen taţie publică şi turism n	Niculescu Otilia, gr. 
did. II, agricultură şi horticultură n	Manetoiu Floare, 
gr. did. I, tricotaje şi confecţii textile n	Orţan  Marin , 
gr. did. I, confecţii piele n	Ştefănuţ Traian, gr. did. def., 
tricotaje şi confecţii textile n	Raicu Smărăndiţa, gr. did. 
I, design  vestimentar
Maiştri instructori:
n	Perghe Ana, gr. did. I, alimentaţie publică n	Scurt 
Maria, gr. did. I, tricotaje şi confecţii textile n	Muşet 
Livia, gr. did. I, alimentaţie publică n	Matei Maria, gr. 
did. I, tricotaje şi confecţii textile n	Abrudan  Ana, gr. 
did. I, agricultură şi horticultură n	Totoi Faur Ioan , 
gr. did. I, pielărie n	Jurjuţ Mărioara, gr. did. I, pielărie  
n	Lobonţ Lucreţia, gr. did. I, alimen taţie publică n	Sa-
bău Vasile, gr. did. I, tricotaje şi confecţii textile n	Bala 
Gheorghe, gr. did. def., alimen taţie publică n	Bibarţ 
Viorica, gr. did. I, pielărie n	Petrila Tünde, debutant, 
estetică n	Praja Florica, debutant, estetică

PERSON AL  DIDACTIC AUXILIAR
Pedagogi:
n	Cătană Florica n	Lati Lucia n	Ciont Sorina n	Rotar 
Elena n	Moţ Monica n	Torjoc An a n	Abrudan  Matilda
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Religia în şcoală
Religia a avut întotdeauna un rol important în 

cadrul sistemului de învăţământ, în cadrul procesu-
lui de formare a competenţelor moral-sociale. Re-
ligia oferă perspective comuniunii eterne de iubire 
între Dumnezeu şi oameni, între Creator şi creat, în-
tre persoane şi popoare. Aşadar, studiul religiei co-
respunde  nevoii comunităţii româneşti locale şi na-
ţionale de a-şi păstra bogăţia şi identitatea spirituală, 
de a transmite valori permanente tinerei generaţii. 

Valorile oferite de educaţia religioasă sunt foar-
te necesare, mai ales în acestă perioadă de stratifi-
care a societăţii românesti, deoarece ele reprezintă 
pentru tineri un reper spiritual esenţial şi un liant 
între toate celelalte cunoştinţe teoretice dobândite la 
alte discipline. Valorile cultivate şi virtuţile învăţa-
te în cadrul orelor de religie sunt necesare sănătăţii 
spirituale a persoanei şi a comunităţii.

Religia îl învaţă pe copil şi pe tânăr iubirea faţă 
de Dumnezeu şi de oameni, credinţa, speranţa şi so-
lidaritatea, dreptatea şi recunoştinţa faţă de părinţi 
şi faţă de binefăcători, dărnicia şi hărnicia, sfinţenia 
vieţii, valoarea eternă a fiinţei umane, adevărurile 
esenţiale ale existenţei, precum şi binele comun şi 
frumuseţea sufletului cultivat prin virtuţi.

Psihoterapia în şcoală
Din punct de vedere psihologic, problemele de 

comportament constituie o componentă normală a 
procesului de creştere. Nereuşita psihologului (sau a 
cadrelor didactice) în tratarea copiilor cu CES indu-
ce un sentiment de ineficienţă/inferioritate. Se pare 
că devianţa, ca fenomen viu şi cu o istorie bogată nu 
va dispărea decât odată cu şcoala. 

Cel mai important factor în a diminua sau elimi-
na aceste deviaţii comportamentale îl reprezintă pă-
rinţii, familia având un rol important în dezvoltarea 
personalităţii, stabilirea relaţiilor afective reciproce 
etc., ştiut fiind faptul că familia constituie primul 
grup social cu care interacţionează copilul. De aceea 

Serviciul administrativ:
 n	Topai  Florica, contabil şef n	Clitan Ana, secretar şef 
n	Molnar Cătălin , adm. financ. patrimoniu n	Gorcea 
Maria, adm. financ. patrimoniu n	Codrean  Veronica, 
adm. financ. patrimoniu n	Pătcaş Florica, adm. financ. 
patrimoniu n	Torj Elena Maria, adm. financ. patrimoniu
n	Mangra Florica, asistent social n	Erdei Rodica, me-
dic şcolar n	Costea Mariana, asistent medical n	Popa 
Ana, asistent medical 

PERSON AL  N EDIDACTIC
n	Balla Viola, îngr. curăţenie n	Ujvárosi Eszter, îngr. 
curăţenie n	Gavris Anna, îngr. curăţenie n	Nagy Gabri-
ela, îngr. curăţenie n	Covaci Ovidiu, portar n	Bradău 
Dumitru, portar n	Moţ Cristinel, portar n	Rusz Sorin, 
portar n	Ciorba Maria, bucătar n	Ofimeş Ana, bucătar 
n	Gal Florica, bucătar n	Cheregi Ana, bucătar n	Co-
tuna Floare, spălătoreasă n	Flutur Maria, lenjereasă 
n	Onaca Ioan, instalator n	Podilă Vasile, electrician  
n	Ungur Teodor, lăcătuş mecanic n	Torj Ioan, şofer 
n	Sava Ancuţa, magaziner 

Literatura 
Considerată, pe bună dreptate, ca artă a cuvân-

tului, literatura se deosebeşte de celelalte arte prin 
„materialul de construcţie“ folosit – cuvintele unei 
limbi oricare ar fi aceasta, şi regulile generale ale 
îmbinării lor în propoziţii şi fraze. Literatura este 
arta cea mai complexă, deoarece se referă la multi-
ple aspecte ale naturii şi ale vieţii omeneşti, folosind 
„materialul“ cel mai simplu – cuvântul.

Limba şi literatura română are un rol deosebit 
în formarea personalităţii elevilor, în formarea unor 
deprinderi şi abilităţi necesare pentru ca ei să facă 
faţă cerinţelor bazate pe cunoaştere şi pentru a le 
facilita acestora accesul la învăţare pe toată durata 
vieţii.

ACTIVITÃÞI CURRICULARE
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este importantă colaborarea şcolii cu familia, acolo 
unde acest lucru este posibil.

Logică şi perspicacitate
Una din tradiţiile şcolii noastre este participarea la 

concursul de logică şi perspicacitate matematică. Con-
cursul se organizează în fiecare an, şi are un rol triplu:

- dezvoltarea simpatiei şi atracţiei faţă de mate-
matică prin rezolvare de exerciţii distractive, în care 
matematica se împleteşte cu jocul, perspicacitatea 
şi logica;

- dezvoltarea spiritului competitiv al elevilor;
- apropierea elevilor din şcoala noastră de elevii 

Grupului Şcolar „George Bariţiu“, deoarece aceste 
concursuri se organizează între elevii celor două 
şcoli pe diferite categorii (învăţământ de masă; în-
văţământ special) .

La clasele de învăţământ de masă jocurile ma-
tematice se împletesc cu materia parcursă la ore şi 
marea majoritate a problemelor sunt specifice mese-
riei ce urmează a fi asimilate, sunt aplicaţii cu carac-
ter profesional.

Organizarea acestor concursuri are o importan-
ţă dublă: profesorii au ocazia de a schimba păreri, 
impresii, experienţe, iar elevii leagă prietenii noi, au 
ocazia de a se apropia mai mult.

Informatică
În cadrul orelor de informatică reuşim să cap-

tăm atenţia elevilor datorită bazei materiale moder-

ne din cele două cabinete de care beneficiază şcoala 
şi folosirea de softuri adecvate desfăşurării orelor. 
Lecţiile devin foarte atractive pentru elevi datorită 
implementării programului AEL, realizându-se lec-
ţii cu caracter aplicativ.

Activităţi artistice
Muzica, alături de literatură, face parte din cele 

şapte mari arte ale lumii în sânul cărora şi-au găsit 
alinarea şi mângâierea multe suflete, uneori vesele, 
alteori triste. De-alungul vremurilor tulburi pe care 
le-au trăit străbunii noştri, întotdeauna cântecul şi 
poezia au reuşit să aline tristeţea, să facă omul mai 
sensibil, lumea mai bună, sufletele mai calde şi viaţă 
mai frumoasă.

Grupul artistic al şcolii se compune din şapte-
sprezece membri: Antal Angela, Antal Anamaria, 
Ferar Georgeta, Kardoş Bettina, Moldovan Clau-
dia, (clasa XI-A); Buder Renata (clasa XI-I); Boroş 
Enike, Maghiar Monica (clasa IX-E); Baciu Eugen, 
Matei Andreea, Rostaş Nelu, Ştef Sebastian, Semeni 
Florentina (clasa IX-L); Borodan Alexandra (clasa 
XI-E); Haika Ileana (clasa IX-I); Negruţ Mihaela, 
Ciurar Iasmina (clasa X-E). 

Acest minunat grup artistic, prin toate progra-
mele susţinute, a dus faima şcolii noastre în oraş şi 
în judeţ, făcându-ne cunoscuţi chiar şi peste hotare.

Suntem periodic invitaţi să susţinem programe 
artistice la diferite instituţii din oraş cu diferite ocazii.  
Şcoala primeşte multe invitaţii, pe care noi le ono-
răm cu drag. Iată câteva instituţii cu care colaborăm: 
Primăria Oradea, Penitenciarul Oradea, Prefectura 
Judeţului Bihor, Curtea de Apel Oradea, Episcopia 
Ortodoxă Oradea, Uniunea Femeilor Bihor, Azilul de 
noapte Oradea. 

Activitatea grupului artistic ,,Lioara”, ne-a 
adus satisfacţii deosebite. În viitor vom căuta să-l 

ACTIVITÃÞI 
EXTRACURRICULARE
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împrospătăm cu noi vlăstare, să reuşim să insuflăm 
bucurie, pace în sufletele tuturor, linişte şi multă iu-
bire prin interpretarea minunatelor cântece dar şi re-
citarea deosebitelor poezii: 

,,Noroc să deie Dumnezeu
Noroc şi bucurie 
La toată casa de român 
Belşug  şi veselie”

Prin cântec şi poezie marcăm fiecare eveniment 
important din literatura şi istoria noastră naţională:
� 15 ianuarie – Ziua marelui poet Mihai Emi-

nescu.
� 24 ianuarie – Unirea cea Mică
� aprilie – De Sfintele Paşti sărbătorim cu toată 

şcoala, an de an, Învierea Domnului prin minunatul 
obicei al încondeierii ouălor roşii şi pregătirea prepa-
ratelor culinare specifice acestei sărbători. Încălzim 
atmosfera cu cântece şi poezii specifice sărbătorii, fi-
ind prezenţi şi partenerii noştri de la Liceul Pedagogic. 

� 7 mai – Ziua Şcolii
� 9 mai – Ziua Europei
Este o tradiţie în şcoala noastră sărbătorirea 

zilei de 9 Mai, zi cu dublă semnificaţie: Ziua In-
dependenţei de Stat a României şi Ziua Europei. 
Prof. Conta Olimpia – consilier educativ le vorbeşte 
elevilor adunaţi în careu despre importanţa eveni-
mentelor şi în timp ce răsună „Imnul Europei“, se 
lansează baloane cu inscripţiile Grupul Şcolar „Ioan 
Bococi“ Oradea – România – Europa.
� 1 iunie – Ziua Copilului 
� 15 iunie – Premianţii
� 15 noiembrie – Elevii claselor a IX-a, orga-

nizează în fiecare an şcolar balul bobocilor, atât la 
învăţământul de masă cât şi la învăţământul special, 
intitulând sugestiv programul ,,Toamna se numără 
bobocii“, activitate sprijinită şi de voluntarii Liceu-
lui Pedagogic. 
� 1 decembrie – Ziua Naţională a României
15–20 decembrie – E vremea colindelor. Peri-

oada colindatului reprezintă un moment esenţial în 
activitatea noastră şi de aceea în fiecare an colindăm 

în lung şi-n lat pe toată lumea de bună credinţă, bu-
curăm sufletele bătrânilor de la Ciutelec şi a copiilor 
de la Cadea, anual, încâlzindu-le inima cu interpre-
tarea minunatelor colinde de Crăciun dar şi cu poe-
zii specifice acestei sărbători preamărite.

Antrenăm periodic elevii cu C.E.S. în tot felul 
de activităţi constructive pentru ei, încercând prin 
aceasta integrarea lor în învăţământul de masă, dez-
voltarea abilităţilor de comunicare şi nu în ultimul 
rând dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului.

Pictura pe sticlă
Cercul de pictură «Lumină şi culoare» a fost 

iniţiat şi este coordonat de doamna profesoară Bronţ 
Viorica.

În colaborare cu colegele de la catedra de şti-
inţe umane, s-a pornit „Cercul de desen şi pictură 
pe sticlă“, o activitate extracurriculară, ce are loc 
săptămânal, miercurea după masa. În urma selecţiei 
făcute, la activităţile cercului participă elevele: Ka-
rácsony Andrea – clasa IX-a E, Balogh Sindi – cla-
sa IX-a C, Baidoc Florentina – clasa IX-a C, Lazăr 
Emanuela – clasa IX-a C.

O parte din eleve au avut rezultate în acest do-
meniu şi la şcolile de unde provin, au participat la 
tabere şi la expoziţii de icoane pe sticlă. În cadrul 
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cercului, elevele confecţionează decoraţiuni cu măr-
gele lipite, ornamente de sticlă pictată, felicitări 
pentru diferite sărbători, colaje, desene.

La această activitate mai participă pedagogii 
Torjoc Ana, Cătană Florica. Acestea lucrează cu ele-
vii interni, realizând lucrări deosebite. 

Strategia Naţională de Acţiune  Comunitară 
(S.N.A.C.) 

Este o acţiune comunitară care are la bază vo-
luntariatul şi care, la iniţiativa Guvernului României 
va fi introdusă în programele şcolare de la licee şi de 
la alte şcoli din România. 

Strategia pune în legătură profesori, studenţi şi 
elevi din licee, şcoli speciale şi centre de plasament 
în cadrul unor programe locale de acţiune comunita-
ră, în care sunt implicate Biserica Ortodoxă Româ-
nă, ONG-urile, etc.

Voluntarii care participă la aceste programe de 
oportunităţi, încercând să satisfacă necesităţile co-
munităţii, vor învăţa să se cunoască pe ei înşişi, să 
cunoască multe lucruri despre alţi membri ai  co-
munităţii în care trăiesc, să cunoască  drepturile şi 
îndatoririle civice pe care le au.

Beneficiarii acestor acţiuni comunitare sunt 
acele persoanele cu nevoi speciale: copiii cu dificul-
tăţi la învăţătură, bolnavii, muribunzii, copiii şi tine-
rii fără locuinţă, copiii cu deficienţe, copiii şi tinerii 
abandonaţi, persoanele în vârstă.

Echipa S.N.A.C. condusă de prof. Şumălan Mi-
haela desfăşoară activităţi în colaborare cu Liceul 
Pedagogic „Iosif Vulcan“ Oradea. Echipa încearcă 
să ajute şi să sprijine elevii cu cerinţe speciale din 
şcoală sub egida ,,Dacă mi se spune – uit, dacă în-
văţ – îmi amintesc; dacă mă implic – învăţ“. Echi-
pa a încercat să socializeze aceşti elevi prin excursii 
şi vizite în diferite locaţii: Muzeul Ţării Crişurilor, 
Biblioteca Judeţeană etc.

La începutul anului 2008, în cadrul Programului 
S.N.A.C. am demarat un proiect educaţional – „Bi-
blioteca – paradisul cărţilor“, prin care, cu ajutorul 
elevilor voluntari şi a celor doritori să se implice am 
început să adunăm volume de cărţi pentru a dota 
noua bibliotecă a şcolii. 

Am organizat de-alungul timpului diferite ex-
cursii  în judeţul Maramureş, în Moldova, Sălaj, am 
vizitat diferite locaţii importante din judeţul nostru, 
Biblioteca Judeţeană, Muzeul Ţării Crişurilor, biseri-
cile şi mănăstirile. Ne-am deplasat la Statuia Eroului 
Necunoscut din oraşul nostru cu ocazia „Zilei Arma-
tei“ şi am vizitat în acelaşi timp Muzeul Militar. 

Ne-am prezentat la diferite concursuri organiza-
te cu anumite ocazii şi astfel am obţinut numeroase 
premii, cum ar fi: 
� Premiul pentru cel mai sugestiv motto la 

manifestarea „Să luptăm împotriva violenţei”, la 
care am participat cu mai multe desene executate de 
elevii şcolii noastre.
� Diploma de onoare pentru  participarea cu 

spectacol în cadrul activităţilor Zilelor Senectuţii. 
� Premiul II la concursul de dans organizat de 

reprezentanţii S.N.A.C. care s-a desfăşurat în luna 
martie 2008 la Liceul „Onisifor Ghibu“  Oradea.

Pe toţi cei dornici să lumineze pentru o clipă su-
fletul unor copii mai puţin norocoşi decât noi, îi aştep-
tăm cu drag să se alăture echipei noastre şi să picure 
un strop din bucuria vieţii lor în lumea acestor copii.

Proiectul Feţele nevăzute  ale  adolescenţei
Proiectul a avut ca punct de pornire sloganul  

«spune-mi… uit; arată-mi… îmi  amintesc; im-
plică-mă… înţeleg». 

În proiect au fost incluse eleve interne provenite 
din medii carenţiate socio-educativ sau afectiv (cen-
trele de plasament, familii carenţiate, defavorizate 
social, dezorganizate, perturbate din punct de vede-

PROIECTE ÎN PARTENERIAT
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re al climatului moral), deci toate cu cerinţe educa-
tive speciale. 

Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul unui semes-
tru, având ca parteneri Autoritatea de Sănătate Publică, 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 
Oradea, Poliţia de Proximitate, Penitenciarul  Oradea. 

Obiectivele proiectului au fost: • dezvoltarea unor 
atitudini şi deprinderi  în vederea  unui stil de viaţă să-
nătos, fără tutun, alcool, droguri • formarea identităţii 
sexuale • sensibilizarea şi educarea elevilor în scopul 
evitării consumului de droguri experimental/ocazional 
şi trecerii de la acesta la cel regulat • Cunoaşterea şi 
prevenirea fenomenului de delincvenţă • dezvoltarea 
spiritului de investigaţie pentru a deosebi o persoană 
sinceră şi binevoitoare de una motivată de câştigul ra-
pid şi facil • deschiderea elevelor spre comunicarea cu 
adulţii pe teme legate de viaţa sexuală, contracepţie, 
boli cu transmitere sexuală • dezvoltarea abilităţilor de 
siguranţă personal (de a spune NU în anumite situaţii).

Dintre activităţile din cadrul proiectului amintim: 
„Spune NU drogurilor“, „Viaţa sexuală între 

curiozitate şi adevăr“, „Prevenirea şi combaterea 
delincvenţei“.

Proiectul
  Comenius 2009-2011

We are so different, but  still we are the same
Noi suntem atât de diferiţi, dar totuşi suntem la fel

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al 
COMISIEI  EUROPENE – Agenţia Naţională pen-
tru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale. Programul Sectorial Come-
nius este prima componentă a Programului de Învă-
ţare pe tot Parcursul Vieţii

ECHIPA DE PROIECT
�	Director – prof. ing. Ileana Varga
�	Coordonator proiect
  – prof. ing. Mihaela  Popovici

�	Prof. Mariana  Şandor
�	Prof. ing. Otilia Niculescu
�	Prof. Dana Erdeli
�	Prof. Diana Simina
�	Prof. Mihaela Şumălan
�	Maistru instr. Smărăndiţa Raicu
�	Maistru instr. Minodora Albu
Elevii Grupului Şcolar Ioan Bococi
ŞCOLI PARTENERE:
 10 şcoli din 8 ţări europene
PORTUGALIA
1. Caldas da Rainha - Escola Secundária Rafael 

Bordalo Pinheiro Caldas da Rainha -  Şcoala Coor-
donatoare de proiect

2. Bombarral - Agrupamento de Escolas Fernão 
do Pó, Escola Básica e Secundária    

ROMÂNIA
3. Grupul Şcolar Ioan Bococi – Oradea
4. Grup Şcolar de Construcţii şi Arhitectură Ca-

rol I Sibiu
ITALIA 
5. Cisterna di Latina - I.I.S. W.O. Darby
GRECIA 
6. Katerini - 2nd Geniko Lykeio Katerini
POLONIA
7. Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych I Liceum 

Ogolnoksztalcace im Stefana Zeromskiego Zawiercie 
TURCIA
8. Samandıra Anadolu Teknik, Anadolu Meslek, 

Teknik Lise Ve Endüstri Meslek Lisesi Istambul
LITUANIA
9.Vilniaus Barboros Radvilaites Pagrindine Mo-

kykla Vilnius
LETONIA
10. Humanitārā privātģimnāzija Riga
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�	Acest prim proiect Comenius de parteneri-
at multilateral, aprobat pentru Grupul Şcolar Ioan 
Bococi, sperăm să fie rampa de lansare europeană 
a şcolii, o deschidere a orizontului profesional prin 
schimbul de experienţă al elevilor şi cadrelor didac-
tice din şcoală cu cele din alte ţări europene.

- formarea continuă şi consolidarea dimensiunii 
europene în educaţie

- promovarea activităţilor de cooperare între 
şcoli.

Cu ocazia vizitei pregătitoare a oaspeţilor din 
Spania, Portugalia, Austria, Germania în luna fe-
bruarie 2008, grupul artistic al şcolii a pregătit obi-
ceiul moştenit din străbuni, «Lioara», pe care l-a 
prezentat în mod minuţios tuturor spectatorilor pre-
zenţi la acestă activitate. 

Proiectul Alternative pentru violenţă
Un proiect educaţional în care şcoala este par-

teneră, activităţile din cadrul lui fiind organizate de 
Poliţia Oradea, Consiliul Judeţean, Primărie, ISJ 
Bihor, sprijiniţi de Uniunea Femeilor Bihor. Activi-
tăţile din cadrul proiectului şi toate obiectivele pro-
puse la început au fost atinse prin întâlniri repetate 
cu elevii şi profesorii, dezbătându-se câte o temă 
importantă legată de violenţă, de către anumiţi re-
prezentanţi ai instituţiilor mai sus amintite, desem-
naţi să susţină aceste activităţi. Elevilor li s-au adus 

la cunoştinţă pro-
bleme noi cu care 
societatea noastră 
se confruntă, legat 
de violenţă, dar şi 
modul cum trebuie 
să luptăm contra vi-
olenţei şi să stopăm 
astfel de acţiuni 
care duc la produ-
cerea de infracţiuni 
şi manifestări care 
contravin legii. 

Proiectul 
O pată de clorofilă pentru Şcoala noastră
A fost un proiect de Grant,  de Dezvoltare Şco-

lară desfăşurat în perioada 2007–2008. Ceea ce s-a 
obţinut în urma acestui proiect, microsera experi-
mental didactică, va rămâne pata de culoare şi în 
acelaşi timp, va îmbunătăţi baza tehnico-materială 
a şcolii.

Obiectivul general al proiectului a fost acorda-
rea egalităţii de şanse pentru elevii cu cerinţe edu-

caţionale speciale, prin formarea şi dezvoltarea de 
deprinderi şi priceperi practice în vederea inserţiei 
profesionale a acestora. 

Grupul Şcolar „Ioan Bococi” este prezentă la 
manifestările sportive desfăşurate împreună cu Fun-
daţia pentru Integrare prin Sport de la Liceul „Mihai 
Eminescu”, cu Casa Minunată, cu şcoli speciale din 
judeţ, cu ASK şi cu Special Olympics-Romania. 
Dovedind o totală implicare, sprijiniţi de profesori 
inimoşi, elevii s-au clasat pe locuri fruntaşe la între-
cerile sportive la care au participat.

Competiţia sportivă „Special Olympics“ 
A adus multe diplome şi medalii  bine meritate 

sportivilor şcolii:
� Campionatul de tenis de 

masă (faza naţională) desfăşu-
rat în februarie 2008 la sala de 
sport a Liceului «Don Orione» 
din Oradea, ne-a adus patru me-
dalii prin elevii Kristof Renata 
din clasa a X-a A (aur); Barta 
Szabolcs – clasa a X-a J; Lingu-
rar Ibo lya – clasa a X-a A ; No-
vac Marinela – clasa a XI-a F
� La campionatul jude-

ţean de atletism s-au remarcat elevii: Lucaciu Feli-
cia (dublă campioană judeţeană la 100 m plat), Lin-
gurar Gizella (medalie la 200 m plat), Hendre Crina, 
Lingurar Ibolya (medalie la săritură în lungime), 
Marton Erika (medalie la 400 m), Barta Szabolcs şi 
Kristof Renata.
� Competiţia „Floarea de colţ“ – (secţiunea 

sportivă) ne-a adus două medalii prin elevele Kris-
tof Renata (care a participat şi la finala pe ţară la 
Bucureşti) şi Lingurar Ibolya;

ACTIVITÃÞI SPORTIVE
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� La fotbal, echipa feminină a şcolii a participat 
la întrecerile organizate în etapa locală între şcoli, în 
etapa judeţeană şi la campionatele naţionale organi-
zate la Sala Sporturilor „Antonio Alexe“ din Oradea.

� Elevii din învăţământul de masă de la şcoa-
la au participat anul acesta la Cupa Pro Europa la 
cros, desfăşurată în Şanţul Cetăţii din Oradea. S-au 

CONSILIUL ELEVILOR

remarcat elevii: Soran Marcela - clasa X-a J ; Ţocu 
Alexandru - clasa X-a E şi Negruţ Mihaela - clasa 
X-a E.

Se constituie an de an şi ocupă un rol important 
în procesul instructiv-educativ. În prezent, el este 
format din următorii membri: 

s Cionca Andreea (XII-E) – preşedinte, 
s Bunta Georgiana (XII-I) – secretar, 
s Borodan Alexandra (XI-E) – membru, 
s Costea Ana (XI-E) – membru, 
s Coszma Denisa (XII-D) – membru, 
s Costea Luciana (IX-L) – membru.

Rolul pe care îl are Consiliul Elevilor în şcoală 
este acela de a implica direct elevii în unele activi-
tăţi care îi privesc pe ei, de a participa la luarea unor 
hotărâri legate de curriculum, de activităţi extraşco-
lare, de păstrarea ordinii şi disciplinei în şcoală, de 
organizarea de întruniri şi de dezbaterea diferitelor 

teme, de apărare a drepturilor elevilor, de realizarea 
de parteneriate cu alte instituţii. 

Consiliul Elevilor păstrează o legătură perma-
nentăce direcţiunea şcolii, cu consiliul profesoral, 
pentru a putea desfăşura o activitate complexă, prin 
care să sprijine şi să apere interesele elevilor.

AU CONDUS ACEASTÃ ªCOALÃ
Directori adjuncţi

Maghiar Gavril (1985-1991)
Mavrichi Teodora (1991-1995)

Topală Rodica (1995-2003)
Mincic Mihaela (2003-2004)

Topală Rodica (2004-2005)
Vese Alina (2005-2006)

Popovici Mihaela (2006- în prezent)

Directori
Bunea Doina (1985-1990)
Grecu Ioan (1990-1994)
Timofte Marilena (1994-1996)
Lazăr Maria (1996-1998)
Puşcaşu Olimpia (1998-1999)
Topală Rodica (1999-2002)
Varga Ileana (2002- în prezent)
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LUCRĂRI DIN EXPOZIŢIILE ELEVILOR
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ARITMOGRIFUL ªCOLII

An şcolar 2009-2010

Liceu Tehnologic:
Învăţământ de masă (clasa a IX-a)

Textile pielărie / Tehnician în industria textilă 
Turism şi alimentaţie /Tehnician în gastronomie  
Estetica şi îngrijirea corpului omenesc/Coafor 
stilist 

Liceu Tehnologic:
Învăţământ special  (clasa a IX-a)

Textile pielărie / Confecţioner produse textile
Turism şi alimentaţie / Bucătar 
Estetica şi îngrijirea corpului omenesc /Frizer-
coafor – manichiurist-pedichiurist

OFERTA EDUCAÞIONALÃ Învăţământ de masă - 
an completare (clasa a XI-a)

Textile Pielărie/Confecţioner produse textile
Alimentaţie şi turism/ Bucătar
Estetica şi Igiena corpului uman/Frizer-coafor – 
manichiurist-pedichiurist

Învăţământ special - 
an completare (clasa a XI-a)

Textile Pielărie/Confecţioner produse textile
Alimentaţie şi turism/ Bucătar
Estetica şi igiena corpului uman/Frizer-coafor – 
manichiurist-pedichiurist

Liceu Tehnologic - ruta progresivă de 
şcolarizare (SAM + an de completare)

Textile Pielărie /Tehnician în industria textilă 
Alimentaţie şi turism / Tehnician în gastronomie 
Estetica şi igiena corpului uman / Coafor stilist

 Constantin BUTIªCÃ

Înlocuind cifrele cu litere veţi găsi pe orizontala A-B, numele şcolii prezentate la pag. 30-46, iar pe verticale, 
numele cadrelor didactice de la această şcoală (între paranteze, prenumele şi specializarea lor)
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APROPO DE BAC 
- Umor -

Vă propunem să analizaţi, pentru eva-
luarea competenţelor dvs... umoristice, 
la limba română şi la matematică, textele 
de mai jos, propuse de un consilier oare-
care al MECTS (Ministerul Elucubraţii-
lor Colective Temporare Simandicoase)

Limba română
■ Ion Pribeagu

Putea să fie şi mai rău…
Din foc de-azur îşi ţese luna firu’
Şi varsă-n noapte stropi de aur mat
Când Gică năvăleşte sus la Spiru
Şi-i povesteşte crunt şi disperat:
– Venind la şapte-acasă cu şareta
Gurău, proprietar de pe Aquille,
Găseşte pe nevastă-sa, pe Geta
În braţele vecinului Vasile.
Când a văzut că scumpa lui soţie
Îi tăvăleşte numele-n noroi

Fără să-şi deie seama ce-o să fie
A tras cu revolveru-n amândoi.
Tu ce zici, îşi continuă Gicu şiru’,
De-această nebunie-a lui Gurău?
– Eu ce să zic?, răspunse cinic Spiru,
Eu zic: putea să fie şi mai rău!
– Vasile are-o rană-n cap. Pe Geta
Au dus-o la spital, la Făgădău...
Dar Spiru calm, fumându-şi ţigareta
A zis: putea să fie şi mai rău!
– Eu nu-nţeleg deloc, răspunse Gică,
Nici calmul tău şi nici răspunsul, zău.
Dacă l-a împuşcat pe Vasilică
Cum ar putea să fie şi mai rău?
– Putea să fie şi mai rău! Sunt fapte
Ce nu se spun atunci când nu-ţi convine…
Dacă venea acasă ieri la şapte,
Era mai rău, căci mă-mpuşca pe mine…

Matematică
* Dacă doi profesori sunt cu normele 

didactice în car, trei sub car, doi la roata 
carului, câţi de toţi sunt, dragii mei, dacă 
mai adunăm trei şi ministrul fiind cu ei, 

Lansarea revistei Sindicatul şi ŞCOALA la ªuncuiuº
(12 noiembrie 2009)

Nr. 8-9 al revistei “Sindicatul şi Şcoala” a fost 
lansat la Grupul Şcolar Industrial din Şuncuiuş în ziua 
de joi, 12 noiembrie 2009. Şcoala gazdă a reuşit să 
transforme acest eveniment într-o adevărată sărbătoa-
re. Alături de conducerea şcolii (director Ileana Bo-
dea, director adjunct, Violeta-Elena Gălăşel), liderul 
de sindicat (Marius Danciu), cadre didactice şi elevi, 
la manifestare au participat viceprimarul comunei, 
Viorel Brândaş şi preşedintele Comitetului Reprezen-
tativ al Părinţilor, Nicolae Coroiu.

De asemeni, a fost prezent la lansare cunoscutul 
ziarist aleşdan Nicolae Răcuciu, care a apreciat mult 
revista şi manifestarea. SLÎ Bihor, împreună cu Editura „Brevis” au oferit tuturor participanţilor nr. 8-9 al revistei, 

alte reviste de cultură şi divertisment, precum şi car-
tea „Colinde şi cântări bisericeşti”. 

Cu această ocazie s-a subliniat necesitatea im-
plicării oamenilor şcolii la realizarea revistei. Mai 
mult, redactorul-responsabil, prof. Constantin Butiş-
că a avansat propunerea ca dascălii din zonă să pregă-
tească, în timp, o carte cu titlul „Şcoli şi dascăli de pe 
cursul superior al Crişului Repede”. Pentru cei care 
doresc să se implice în realizarea acestui proiect, pu-
blicăm în acest număr, la pag. 27-28, fragmente din 
cartea similară, „Şcoli şi dascăli de pe Crişul Băiţei”, 
cartea aflată deja în faza de redactare.

plecând unul, venind doi şi directorii-
amândoi?

* Cât fac unul şi cu altul, şi cu trei 
legat de patru? Aparent banală, problema 
nu se poate rezolva aşa uşor din cauză 
că prea puţini din cei care sunt puşi să o 
rezolve se gândesc la modul în care este 
legat 3 de patru… Noi vă oferim cele mai 
simple soluţii posibile: 9; 1; 14; 2,75; 
5,4; 1134; 1143…

* Cu puţină bunăvoinţă, numerele 
pot fi şi ele... ca şi timpurile verbelor de 
la modul indicativ, perfecte (care sunt 
egale cu suma divizorilor lor, exceptând 
numărul în cauză, de exemplu, 6, 28, 
496...), imperfecte (care sunt mai mari 
decât suma divizorilor lor, exceptând 
numărul însuşi: 14, 16, 22...).

* Acei dintre dvs. care reuşesc să 
extragă rădăcina pătrată din… zahărul 
cubic, pot spune că au atins, într-adevăr, 
culmea matematicii…

Soluţia integramei „Ţări europene” de la pag. 48 - Orizontal: R; T; M; POLONIA; MONACO; VATICAN; T; I; NCCA; I; AUSTRIA; JF; RUSIA; BIRE; 
OCEAN; LETAL; ID; AGIL; NV; CAIA; REGATE; O; ALBE; INAT; SC; BUCLAT; I; ITALIA; IRA; SPANIA; AGA; RUIN; ATENA; PURA; OLANDA.



ŢĂRI EUROPENE

Dicţionar: NCCA; BIRE; INAT; IRA; RUIN; ITSA; AONI.
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SIGLĂ
AMERICANĂ
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UNICI !

ŞAMPANIE
ŞI MODĂ
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FLORICA

ISTORIC
FRANCEZ
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MOARTEA

SPRINTEN 14 ÎN
NORVEGIA !

GENEREAZĂ
ANTICORPI

MAREA
CEA MARE
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PANER
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NOTA
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DĂRĂPĂNĂ-
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CURATĂ
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LALELE ŞI
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ŞI FOTBAL
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VINURI
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