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Se pare că în ultima vreme nemulţu-
mirile salariaţilor din sistemul de învă-
ţământ s-au înmulţit, iar acum suntem 
confruntați cu intenţia guvernului de a-şi 
asuma Legea Educaţiei.  

Iată care sunt principalele nemulţu-
miri  ale salariaţilor din învăţământ:

1. Suntem extrem de îngrijoraţi de 
intenţia grabnică a Guvernului pentru 
a-şi asuma Legea Educaţiei, deoarece în 
forma în care se găseşte aceasta în Parla-
ment, ea va produce efecte dezastruoase: 

- vor dispărea 3500 de posturi din 
învățământ,

- prin trecerea clasei a IX-a la ciclul 
gimnazial în următorii 3 ani se vor pierde 
aproximativ 2200 de posturi anual,

- se va pierde titularizarea,      
- se vor reduce drastic planurile cadru 

(fenomen ce va duce la scăderea numă-
rului de posturi),

- se pierde al 13-lea salariu, şi am mai 
putea continua.

2. Legea pensiilor,  prin care:
- s-a ridicat vârsta standard de pensi-

onare,
- scade valoarea punctului de pensi-

onare, într-un cuvânt actuala 
guvernare doreşte să ne în-
mormânteze, nu să ne plăteas-
că pensii.

3.  Legea salarizării unita-
re în sectorul bugetar a fost o 

apariţie îmbucurătoare pentru   salariaţii 
din învăţământ, dar ea s-a aplicat discri-
minatoriu şi în loc să fim mulţumiţi, ne-a 
produs o mare dezamăgire.

Neaplicarea Legii 330/2009 şi a 
OUG 1/2010 ne-a plasat din nou la pe-
riferia grilei de salarizare şi în momentul 
de faţă se mai negociază coeficienţii din 
grilă la Ministerul Muncii. Inspiratul Gu-
vern al României a propus introducerea, 
chipurile, în salariul de bază a sporurilor, 
mare parte din ele dispărând. Cacealma 
suta la sută! Tot Legea 330/2009 şi OUG 
1/2010 „rezolvă“ și problema celui de al 
13-lea salariu, plus suta de euro pentru 
cărţi, adică ele sunt desființate.

Avem în învăţământ o categorie de 
salariaţi – personalul nedidactic, care a 
fost cel mai afectat de aplicarea acestor 
măsuri de diminuare salarială. Ei au avut 
şi înainte salarii mizerabile, iar acum pă-
răsesc tot mai mulţi sistemul de învăţă-
mânt pentru că nu pot trăi cu salarii de 
300–400 lei pe lună. Aceşti oameni au 
devenit muritori de foame, nemaipu-
nând la socoteală că fiecare dintre ei au 
familie, copii de întreţinut, rate de plătit, 

dări către stat, etc. Această categorie de 
salariaţi este şi ţinta disponibilizărilor 
actualului Guvern. Există şi „explicaţii“ 
pentru această stare de lucruri...

4.  Deşi Sindicatul Liber din Învăţă-
mânt Bihor a câştigat în instanţă dreptu-
rile colegilor noştri pe Legea 387/2009 
unii dintre ei nu sunt încadraţi nici acum 
corespunzător.

La această sentinţă ISJ Bihor şi   
MECTS, în „bunătatea lor“ (parşivitatea 
lor) au făcut recurs pentru a tergiversa 
lucrurile şi a amâna punerea în plată.

5.  SLI Bihor dobândeşte o sentinţă 
judecătorească privind retroactivitatea 
încadrării corecte a personalului din în-
văţământ pe Legea 220 şi OUG 11 pentru 
personal didactic şi didactic auxiliar şi pe 
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OUG 10 pentru personal nedidactic, care 
prevăd încadrarea cu un salariu minim de 
880 lei pentru cei cu studii superioare şi 
440 lei pentru personalul nedidactic ne-
calificat. Această sentinţă nu s-a aplicat 
unitar la nivelul judeţului Bihor deşi ea 
nu intră sub incidenţa OUG 18/2009. Aş-
teptăm ca şi restul colegilor să primească 
aceste drepturi băneşti. La momentul re-
spectiv nu ne-am închipuit că Guvernul 
pe lângă OUG 18 va mai elabora OUG 
71, OUG 45, la fel de ticăloase toate trei, 
prin care ne dau de înţeles că până în 
2012 chiar dacă vom avea sentinţe defi-
nitive, acestea nu vor fi puse în aplicare.

6.  La finalul anului 2009 în ajunul 
Crăciunului am primit un „cadou su-
perb“ de la Guvernul României diminua-

rea salariului cu 15,5% pe lunile noiem-
brie-decembrie şi ca să avem sărbători 
fericite ne-au trântit prin OUG 114 o mi-
nusculă reducere de 15.000 posturi care 
în realitate au fost aproape 19.000.

7.  În prezent salarizarea în învăţă-
mânt a fost adusă la nivelul anului 2007 
prin OUG 41 care ne trimite la OUG 15 
conform Legii 220, la care, în mod sur-
prinzător se mai adaugă, începând cu 1 
iuli, aplicarea Legii 118/2010 prin care 
salariile în domeniul bugetar se 
diminuează cu 25% până în 1 
ianuarie 2011. După toate pro-
babilităţile această diminuare 
va persista şi în anul 2011.

8. O altă mare problemă în 
sistemul de învăţământ este şi 
faptul că guvernanţii refuză 
în mod sistematic negocie-
rea Contractelor Colective de 
Muncă şi implicit a Contracte-
lor Individuale de Muncă, ne-
dând posibilitatea unei negoci-
eri în acest sens, ceea ce duce 

la o situaţie incertă a ra-
portului dintre angajator 
şi angajat. În rezumat 
acest lucru înseamnă 
nerespectarea legislaţiei 
în vigoare.

9.  O nouă gogoriţă: 
proiectul de Lege pri-
vind Codul Dialogului 
Social care are ca obiec-
tiv fundamental igno-
rarea noţiunii de dialog 
social. Prin modul  în 
care  este  conceput acest proiect de  lege 
vom constata cu surprindere depersona-
lizarea celor două instituţii: sindicate şi 
patronate, iar Contractele Colective de 
Muncă vor deveni o chestiune formală. 

Prin acest Cod „genial“ 
membrilor de sindicat li 
se restrâng drepturile şi 
libertăţile.

Instituţia dialogului 
social, în loc să capete 
putere de lege capătă un 
caracter fără fond şi for-
mă. Sindicatele din în-
văţământul românesc nu 
vor accepta acest proiect 
de lege care înseamnă de 
fapt băgarea pumnului 
în gură. Se pare că acest 
Guvern doreşte cu tot di-

nadinsul să distrugă atât sindicatele cât 
şi patronatele şi să ia decizii în mod uni-
lateral.

10.  Învăţământul este o activitate 
complexă care se desfăşoară în tot ju-
deţul şi oricum am face nu putem să ex-
cludem o categorie de salariaţi, şi anume 
navetiştii. Aceşti oameni ajung uneori să 
cheltuiască sume de peste 50% din ve-
niturile lor pe navetă. Aceste drepturi au 
fost tăiate în mod abuziv.

11.  Vorbim în permanenţă despre 
descentralizare, se aruncă pisica din cur-
tea ministerului în curtea Consiliilor Lo-
cale şi invers, iar de suferit suferă tot oa-
menii. Legislaţia administraţiei publice 
locale existentă la ora actuală se bate cap 
în cap cu legislaţia din învăţământ. La 
aceasta oră este o problemă nerezolvată.

12.  Sursele de finanţare în învăţă-
mânt sunt diferite. În această ecuaţie sunt 
incluse Ministerul Educaţiei, Ministerul 
de Finanţe, Consiliile Judeţene şi Con-
siliile locale, fiecare cu câte o părticică. 
Din acest motiv apare haosul.

13.  În toate platformele electorale 
apare ca un lait motiv depolitizarea în-
văţământului ca o necesitate a bunei des-
făşurări a activităţilor din acest domeniu.  
Ultimii ani ne-au dovedit că nu este aşa, 
ba dimpotrivă, se accentuează implicarea 
partidelor politice în numirea  pe posturi 
de conducere a clientelei politice, de aici 
se desprinde clar tendinţa guvernanţilor 
de a crea conflicte între salariaţii cu dife-
rite opţiuni politice. Acest lucru se spe-
culează şi uneori capătă nuanţe de şantaj.

14.  Avem exemple din lumea întrea-
gă a unor ţări care s-au confruntat cu cri-
ze economice şi sociale, care au rezolvat 
această situaţie limită printr-o investiţie 

masivă în sistemele de învă-
ţământ. Ce să înţelegem de 
la Guvernul României...?! În 
2010 bugetul alocat învăţă-
mântului a fost de 9 miliarde 
lei iar în proiecţia bugetară 
pe 2011 este de 7 miliarde 
lei. Conducerea MECTS va 
găsi în mod sigur explicaţii 
cu privire la această alocaţie 
bugetară, speculând diminu-
area cifrelor cu privire la nu-
mărul de posturi disponibili-
zate până acum şi cele care 
urmează să fie reduse.
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Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a organizat în 
data de  5 octombrie 2010, între orele 11.00-12.30, un miting de 
protest în Piaţa Victoriei, la care au luat parte 8.500 de salari-
aţi din educaţie, membri de sindicat. Cu această ocazie a fost 
prezentată „Scrisoarea deschisă pentru însănătoşirea învăţă-
mântului românesc“, document ce va fi transmis ulterior către 
instituţiile statului. 

Mitingul a fost urmat de un marş de protest către Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi către Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, desfăşurat între orele 
12.30-13.30. Până la orele 14.00 au avut loc proteste în faţa 
celor două ministere. 

Manifestaţia s-a desfăşurat sub sloganul: „Salvaţi şcoala 
românească!“ În urma protestului, miniştrii Daniel Petru Fu-
neriu şi Ioan Nelu Botiş i-au invitat la discuţii pe reprezentanţii 
F.S.L.Î., care au înmânat membrilor Guvernului memorii cu ne-
mulţumirile salariaţilor din învăţământ. 

Sindicatul Liber din Învăţământ Bihor a participat la această 
acţiune cu un număr de 60 de persoane.

Revendicări:

• Adoptarea noii legi a educaţiei care să asigure reformarea 
sistemului;

• Salarii decente pentru personal;
• Corelarea programelor şcolare cu cerinţele de pe piaţa 

muncii;
• Modificarea programelor şi a manualelor şcolare, pentru 

asigurarea unei calităţi în învăţământ;
• Stoparea reducerilor de personal şi asigurarea posturilor 

necesare funcţionării învăţământului în condiţiile legii;
• Condiţii corespunzătoare de muncă şi de viaţă pentru per-

sonalul din învăţământ;
• Depolitizarea educaţiei;
• Abrogarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesa-

re în vederea restabilirii echilibrului bugetar;
• Majorarea coeficienţilor de salarizare, care revin angajaţilor 

din învăţământ, din grila prevăzută în legea de salarizare 
unitară a bugetarilor;

• Majorarea salariului minim la 750 de lei, în 2011;
• Reducerea vârstei de pensionare de 65 de ani, propusă în 

legea unică a pensiilor;
• Măsuri de protecţie socială.

Prof. Zancu Flaviu Ştefan
Secretar executiv SLÎ Bihor

COMUNICAT 
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OPINII

Situaţia subfinanţării învăţămîntului din Româ-
nia este o realitate cruntă. Este fără precedent la 
noi, fără termen de comparaţie în ţările cu grad 
mediu de civilizaţie. 

A nu plăti aşa cum se cuvine profesorii ţării a 
ajuns o stare atât de ridicolă, încât este aproape 
o utopie să credem că cineva ar mai avea vreo 
motivaţie în alegerea acestei profesii. Mai grav 
mi se pare că această lipsă de consideraţie 
pentru profesorii din România a fost delib-
erat determinată spre a induce o mentalitate 
păgubosă, care să se materializeze eventual prin-
tr-o totală lipsă de respect pentru această catego-
rie socio-profesională. 

Într-o societate ca a noastră, în care sistemul 
de valori este total inversat, omul de cultură e ig-
norat cu desăvîrşire. În schimb, sunt promovate 
ca autentice valori cei care obţin prin orice mijlo-
ace profituri strict materiale.    În aceste condiţii, 
nu mi se pare deloc surprinzător că cea mai la 
îndemînă modalitate de denigrare a profesorilor 
a fost pentru politicieni aceea de a-i lipsi de min-
imele condiţii de existenţă. 

Acum modelele considerate demne de a fi ur-
mate, sunt luate din sfera infracţională, din lumea 
ambiguă a imoralităţii sau amoralităţii. Degringo-
lada morală și infracţionalitatea crasă din unele 
straturi sociale, corupţia din toate mediile, marile 
hoţii din averea naţională, niciodată sancţionate, 
sunt propulsate la modelul de reușită socială 
(efemeră, e drept, dar cine mai sta să o judece 
acum!). 

„Reușita“ bișnitarului sau a delapidatorului din 
bunul public, a traficantului de valută sau a prox-
enetului, a fost luată drept model de afacere de 
succes. Incultura și demagogia multor sfătuitori ai 
naţiunii, iţiţi peste noapte din nimic, au fost luate 
drept îndreptare culturale demne de urmat. 

Imoralitatea afișată, vedetismul deșănţat, sfi-
darea justiţiei sau a bunului simţ au devenit fapte 
notabile, care ţin primele pagini ale multor ziare 
sau umplu spaţiile de emisie ale unor televizi-
uni în mare suferinţă de „reiting“. Modele false, 
drumuri în viaţă ratate, destine deturnate și între 
ele, și destinul ţării, în care unii încă mai credem.

Cum ar putea să se bucure cei care mai cred în 
destinul ţării de respect într-o lume disperată pen-

tru supravieţuire, care nu mai are 
nici un motiv să se gândească 
la instruirea superioară a 
reprezentanţilor săi, cu atât 
mai mult cu cât constată la 
tot pasul inutilitatea unui ast-
fel de efort? Satisfacţiile ma-
teriale în această ţară, în prea 
multe cazuri, sunt obţinute de 
aceia pentru care gramatica limbii 
române nu există, iar dispreţul pentru actul de 
cultură este o formă de existenţă.    

În faţa „succesului“ acestora, favorizaţi şi 
promovaţi de societate, tinerii nu prea mai văd 
oportun în a fi preocupaţi de a se instrui la un niv-
el superior. Este cât se poate de evidentă dorinţa 
de a distruge valorile autentice pentru că ele 
reprezintă puncte de reper care deranjează într-o 
lume care promovează cu obstinenţă ignoranţa. 

Statutul social al cadrului didactic constituie o 
temă care stârneşte numeroase discuţii şi dezbat-
eri. Încet, încet, colectivul profesoral pierde din 
calitate sau îmbătrâneşte. Tinerii nu  mai au nicio 
motivaţie să intre în sistem.

Trebuie să readucem meseria de dascăl la 
statutul nobil pe care l-a avut în trecut. Avem ne-
voie de profesori care prin inovatie susţin creati-
vitatea. Cadrele didactice trebuie sa fie orientate 
spre calitate şi spre pregătirea elevilor pentru a fi 
performanţi în societate. Trebuie să dea, să ceară 
şi mai ales să primească cu respect feedback-ul 
lor. Ar trebui sa avem profesori buni. Dar ce este 
un profesor bun ?

Un profesor bun te lasă în pace, dar te 
urmărește atent. Îţi crește aripi și îţi sădește en-
tuziasm. Te ascultă. Îţi vorbește, iar când îţi spune 
ceva, parcă se deschid uși și ferestre. E modest 
și răbdător. Nu te atacă la persoană, dar e critic. 
Știe, și știe ce are de știut. Știe cât poţi să primești, 
știe cât trebuie să dai. În compania sa te simţi re-
laxat și curios.  

Dacă ar trebui să-mi pun întrebarea a fi sau a nu 
fi profesor ? aș răspunde fără echivoc: da, aș dori 
să mă fac încă o dată Profesor.

Prof. Zancu Flaviu Ștefan
Școala cu clasele I-VIII „Oltea Doamna“ Oradea

A fi sau a nu fi profesor?
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PROIECTE I.S.J. BIHOR

În data de 6 noiembrie 2010 
la Casa de Cultură a Sindicatelor 
Oradea a avut loc Conferinţa Jude-
ţeană a UJSD Bihor.

Prof. Ioan Ţenţ, preşedinte 
UJSD Bihor, a prezentat Raportul Biroului Operativ, re-
liefând activitatea Uniunii pe ultimii 5 ani (2005-2010).

La Conferinţă au participat, ca invitaţi, d-l Iacob Ba-
ciu - preşedinte CSDR, d-l Aurel Cornea - preşedinte de 
onoare al FSLÎ, d-l Liviu Pop - secretar general al FSLÎ 
şi alţii.

Totodată au fost prezentate şi obiectivele strategice 
ale UJSD Bihor pe perioada 2010-2015. Dintre acestea 
menţionăm următoarele:

• în domeniul social:
- asigurarea locului de muncă pentru toţi angajaţii,
- îmbunătăţirea nivelului de salarizare prin orice for-

mă de acţiune (negocieri, mitinguri, pichetări, procese, 
comisii paritare),

- continuarea şi îmbunătăţirea relaţiilor cu comunita-
tea (comisii de dialog social bipartite şi tripartite).

• în domeniul profesional:
- organizarea de cursuri de instruire cu liderii fiecărei 

organizaţii,
- participarea la diferite cursuri la nivel naţional,
- abordarea de proiecte europene în diferite domenii 

de activitate.
• în domeniul economic:

- extinderea bazelor proprii de agrement,
- crearea de facilităţi pentru membrii de sindicat în 

vederea petrecerii avantajoase a concediilor de odihnă şi 
a vacanţelor şcolare.

- continuarea relaţiilor stabilite cu Republica Moldo-
va, cu Italia, cu Egiptul şi extinderea relaţiilor la alte ţări 
şi chiar la alte continente.

După discuţii şi dezbateri, s-a trecut la alegerea noii 

conduceri a UJSD bihor, care are acum următoarea al-
cătuire; prof. Ioan Ţenţ – preşedinte, prof. Gheorghe 
Blaj– prim vicepreşedinte, maistru instr. Vasile Sabău – 
vicepreşedinte, prof. Radu Hora – vicepreşedinte, prof. 
Flavius-Ştefan Zancu – secretar executiv.

prof. Flavius-Ştefan Zancu 
Secretar executiv UJSD Bihor

ALEGERI  LA  UJSD  BIHOR

Membrii de sindicat din ISJ Bihor...
... fac şi ei lucruri frumoase!

Remarcabilă este activitatea inspectorilor şcolari prof. Elisaveta 
Roşu, prof. Florin Negruţ şi prof. Raluca Şereş, care gestionează 
proiectele derulate de ISJ Bihor şi finanţate prin Programul Operaţional 
Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane (POSDRU).

În prezent, la nivelul ISJ Bihor se derulează 4 programe:
1. Educatori pentru societatea cunoaşterii - aplicant ISJ Bihor, în 

parteneriat cu ISJ Timiş, CCD Bihor, CCD Timiş şi SIVECO România, 
proiect strategic în valoare de 5.000.000  Euro.

2. Formarea profesorilor de 
matematică şi ştiinţe în socie-
tatea cunoaşterii - aplicant ISJ 
Bihor, în parteneriat cu ISM Bucu-

reşti, TEHNE România şi SIVE-
CO România, proiect strategic în 
valoare de 5.000.000  Euro.

3. Şcoala, şansa mea - apli-
cant Universitatea din Oradea, 
partener ISJ Bihor, grant în valoa-
re de 70.000 euro.

4. A doua şansă, o nouă şansă - aplicant ISJ Caraş Severin, în 
parteneriat cu ISJ Bihor, CCD Timiş, proiect strategic în valoare de 
5.000.000 Euro.
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VIAÞA ªCOLII

Colegiul Economic „Partenie Cosma“ Oradea
Liderul de sindicat, prof. 

Alin Creangă şi directorul, 
prof. dr. Ioan Corba, împre-
ună cu cadrele didactice şi cu 
Comitetul Reprezentativ al 
Părinților au făcut mari efor-
turi organizatorice şi adminis-
trative pentru a se instala în 
spaţiile insuficiente care le-au 
fost puse la dispoziţie pe str. 

Clujului. Cu mare greutate, funcţionează în trei clădiri şi în 
2 schimburi. Se ştie că fostul sediu al Colegiului Economic, 
cel de pe str. Partenie Cosma a fost retrocedat. Nici nu s-au instalat prea bine că hoţii le-au şi 
devalizat o parte din baza materială a şcolii. Se naşte o întrebare firească: oare mai sunt interesaţi 
cei care ne conduc de formarea şi educarea tinerei generaţii?

Colegiul Tehnic „Andrei Şaguna“ Oradea

Directorii, ec. Antiana Man, ing. Gavril Porţan şi prof. 
Carmen Matiuţă, împreună cu liderul de sindicat maistru in-
structor Covaci Iosif, au început ceva mai bine semestrul 
I al anului şcolar. Chiar au realizat o intreresantă monogra-
fie, Drumul devenirii noastre, în care este prezentată istoria 
şcolii în perioada 1959-2009. Au aşezat în rosturile lui fireşti 
procesul de învăţământ din şcoală, apoi s-au pregătit şi au 
primit oaspeţi dragi din Franţa, Belgia, Polonia, Portugalia și 
Bulgaria, în cadrul unui program Comenius privind tradițiile 
europene în domeniul alimentației publice.
 

FAȚĂ FAȚĂ
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VIAÞA ªCOLII

Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida“ Oradea
Şi liderul de sindicat, inginer-

colegiu Nicolae Moţ, şi directo-
rul, prof. Georgeta Sadoveanu 
sunt marcaţi de faptul că instanţe-
le judecătoreşti au hotărât cedarea 
clădirilor către cei care le-au folo-
sit doar vremelnic, între anii 1923 
şi 1940. Credem că nici Primăria 
Municipiului Oradea şi nici con-
ducerea actuală a şcolii nu s-au 
străduit suficient pentru a duce în 
faţa instanţei actele de arhivă care 

ar fi contribuit la pronunţarea unei alte sentinţe.
 

Colegiul Naţional „Avram Iancu“ Ştei
Liderul sindical, prof. Cristian-Petru Gavriş, directorul, prof. 

Mircea Matiuţă şi directorul adjunct, prof. Moise Covaci au or-
ganizat cum se cuvine procesul de 
învăţământ şi au demarat proiec-
tul Descoperirea unei culturi prin 
teatrul şi prin opera lui Eugene Io-
nesco, în parteneriat cu Liceul din 
Saint Vallier, de lângă Lyon. În ca-
drul proiectului, 21 de elevi şi trei 
cadre didactice din Colegiu au fost 
2 săptămâni în Franţa. Tot 
acum este în derulare şi 
proiectul Grundtvig inter-
national and intergenera-
tional dialogue by hands 
speaking, cu parteneri din 

8 ţări ale Uniunii Europene. Cele două proiecte sunt coor-
donate de consilierul educativ, prof. Viorel Lucaciu. Chiar 
acum se află în şcoală un grup de cadre didactice din Ita-
lia pentru pregătirea unui proiect bilateral coordonat de 
prof. Alina Laza.

 
Profităm de ocazie pentru a sublinia faptul că atunci când 

sindicatele din învăţământ au obţinut măriri de salarii, de acestea au beneficiat şi directorii. 
De altfel, majoritatea dintre aceştia realizează că sunt, de fapt, colegi cu cei pe care, temporar, 
îi conduc. Putem spune că un director, dacă nu e un director-sindicalist, nu e director de loc... 
Şi dacă nu e întotdeauna aşa, credem că au o mare vină Inspectoratele Şcolare şi Ministerul, 
care îi obligă şi îi timorează... 
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Str. Roman Ciorogariu nr. 18, 410017
Telefon/fax: 0259/430944; 0259/211200
Telefon/fax: 0359/411800; 0359/411801
e-mail: eminescu@rdsor.ro
web: www.eminescu.rdsor.ro
Conducerea şcolii:
Director - prof. Iosif EILENDER
Director adjunct - prof. Maria ONIŢA
Director adjunct - prof. PÁLHEGYI-FARKAS László
Lider sindical - prof. Diana COSTIN
Consilier educativ - prof. Ioan CADAR

ISTORIE ȘI DEVENIRE

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Ora-
dea este cea mai veche instituţie şcolară de nivel li-
ceal din Oradea. Activitatea educaţională a acestei 
şcoli de elită îşi are începuturile în urmă cu peste 
300 de ani: anul fondării liceului este 1699. Aca-
demicianul Onisifor Ghibu scria că  „acest liceu 
a fost înfiinţat de împăratul Leopold al II-lea, la 
1699, şi dat în seamă călugărilor iezuiţi, însărcinaţi 
cu predarea învăţământului. După alungarea Iezu-
iţilor din Ungaria împărăţia dădu şcoala pe mâna 

Premonstratensilor, aduşi la Oradea anu-
me pentru a lua în mână învăţământul”. 

Arhigimnaziul, denumit şi Liceul Pre-
monstratens a fost singura instituţie de în-
văţământ mediu din Oradea, până în anul 

1860. În această perioadă, Arhigimnaziul a func-
ţionat într-o clădire situată pe amplasamentul pe 
care s-a construit ulterior clădirea actualei Primă-
rii din Oradea. 

În aceeaşi clădire a funcționat şi Academia de 
Drept (la început numai cu o secţie de filosofie). 
Ea a fost întemeiată în 1780 de către împărăteasa 
Maria Tereza, la insistenţele forurilor locale de în-
văţământ, insistențe începute încă din decembrie 
1776.

În 1788, Academia de Drept a mai primit un 
curs de doi ani, de data aceasta cu profil chiar de 
drept, curs care în 1855 a devenit de trei ani, iar în 
1877, de patru ani. Abia acum Academia de Drept 
şi-a dobândit echivalentul cu celelalte facultăţi de 
profil din Imperiul austro-ungar. În 1850, secţia 
de filosofie s-a despărţit de Academia de Drept şi 
s-a contopit cu clasa a VII-a şi a VIII-a a Arhigim-
naziului, rămânând la nivel de studii medii. Având 
în vedere numărul scăzut al celor ce ajungeau până 
la acest nivel, precum şi vârsta destul de înaintată 
a celor ce-şi puteau permite să frecventeze şcoala 
(20-26 de ani), putem aprecia că nivelul la care 
se preda aici trebuie să fi fost destul de elevat. La 
Arhigimnaziu au predat profesori vestiţi ai timpu-
lui, cum ar fi arheologul Cseplö Péter, istoricul şi 
arheologul Romer Floris, precum şi fizicianul Kár-

DATE DE CONTACT

Colegiul Naţional 

„Mihai Eminescu“ Oradea
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oly Irén Jozsef, ale cărui lucrări erau vestite în în-
treaga Europă.

Academia de Drept, care funcționa în paralel cu 
Arhigimnaziul, dispunea de cea mai bogată biblio-
tecă din oraş (cca 9000 de volume) şi de o spaţioasă 
sală de festivităţi. Arhigimnaziul, care ocupa aripa 
clădirii dinspre biserică, era şi el foarte bine dotat, 
mai ales sălile de ştiinţe naturale şi geografie. La 
sfârşitul secolului al XIX-lea, aici mai funcţionau 
încă 7-8 profesori, membri ai ordinului călugări-
lor premonstratens, pe lângă cei 10 plătiţi de stat. 
Printre profesori s-au aflat Iosif Vulca, Emanuil 
Gojdu, Aurel Lazăr, etc. În spatele clădirii se afla 
o curte spaţioasă şi un parc foarte bine amenajat 
şi întreţinut (pe locul ocupat azi de stadionul „Vo-
inţa”).

În 1872 s-a început construirea clădirii ce găz-
duieşte azi Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”. 
În luna mai a anului respectiv, un ziar local se 
plângea că prin actuala Piaţă Traian şi de-a lun-
gul străzii Poştei Mari s-au adus până acum nu 
mai puţin de trei mii de care cu nisip pentru con-
struirea impozantului edificiu, făcându-se un praf 
enorm pe străzile oraşului.

Construcţia a fost inaugurată în toamna anului 
1874, ea slujind de la început ca sediu la două in-
stituţii de învăţământ: Academia de Drept şi Arhi-
gimnaziul aflat sub patronajul ordinului călugăresc 
catolic al premonstratenşilor. Aceste instituţii s-au 
mutat aici din vechea clădire, demolată apoi, pe 
locul căreia s-a construit actuala Primărie a Muni-
cipiului Oradea, la începutul secolului al XX-lea.

La Academia de Drept numărul studenţilor a 
fost mereu în jurul cifrei de 160, între care foarte 
mulţi români veniţi din întreaga Transilvanie. În 
1898, din cei 164 de studenţi, 124 erau maghiari, 
38 români, 1 german şi 1 slovac. Pe confesiuni, 66 
erau romano-catolici, 34 erau iudei, 29 erau orto-
docşi, 18 erau greco-catolici şi 17 erau reformaţi. 
În tot timpul existenţei sale Academia de Drept 
s-a bucurat de un binemeritat prestigiu în lumea 
universitară din Europa Centrală. În cadrul ei s-a 
înfiinţat una din primele asociaţii ale studenţilor 
români, Societatea de lectură a tinerimii române 
din Oradea Mare (1852) condusă, până la 1857, 

de către Alexandru Roman (1826-1897), unul din 
membrii fondatori ai Academiei Române din Bu-
cureşti (1866). Din 1850 el era profesor al Arhi-
gimnaziului şi avea şi o catedră de limba română 
la Academia de Drept.

Aici au studiat foarte mulţi viitori jurişti ro-
mâni, care au pregătit şi au înfăptuit apoi Unirea 
din 1918. Dintre personalităţile româneşti care au 
studiat aici îi amintim pe: Emanuil Gojdu, Ghe-
orghe Pop de Băseşti, Ioan Raţiu, Ioan Popovici, 
Vasile Mangra, Aloisiu Vlad, Giorgiu Popa, Vasile 
Ignat, Pavel Papp, Ioan Buna, Demetriu Kiss, Ni-
colae Zigre jr., Coriolan Pop, dr. Ioan Ciordaş, dr. 
Aurel Lazăr, Lucian Bolcaş şi mulţi alţii.

Academia de Drept a fost mutată la Cluj în 
1934.

În perioada interbelică în localul şcolii şi-a desfă-
şurat activitatea educaţională Liceul Comercial Ro-
mân-Maghiar şi, până în 1934, Facultatea de Drept.

În perioada ocupaţiei sovietice de după cel de Al 
Doilea Război Mondial (1946-1947), aici a func-
ţionat Şcoala Sovietică nr. 1, pentru copiii prove-
niţi din familiile ruseşti stabilite în oraş, odată cu 
Armata Roşie. În 1947 şcoala a funcționat sub de-
numirea de Gimnaziul de Stat pentru Băieți nr. 1, 
apoi a primit denumirea de Liceul Clasic Maghiar 
de Stat pentru Băieți. Acesta din urmă s-a unifi-
cat, la 1 septembrie 1959, cu Liceul de Fete „Ol-
tea Doamna” (care a funcţionat în actuala clădire 
a Şcolii cu clasele I-VIII cu aceeaşi denumire, din 
Parcul Traian) şi pe baza acestei unificări s-a con-
stituit Şcoala Medie nr. 4. În 1977 Şcoala Medie nr. 
4 s-a transformat în Liceul de Filologie-Istorie, iar 
în 1990 în Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” cu sec-
ţia română şi maghiară, având, deopotrivă, profil 
real şi uman.

Din anul şcolar 1998-1999, la liceu s-a adăugat 
şi secţia germană, făcându-se astfel pasul spre o 
instituţie şcolară multiculturală.

La 2 decembrie 1999, cu prilejul sărbătoririi a 
300 de ani de existenţă a şcolii ca instituţie, Lice-
ul Teoretic „Mihai Eminescu” a primit denumirea 
oficială de Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, 
nume ce marchează şi mai bine statutul de şcoală 
reprezentativă a judeţului Bihor.
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PATRONUL SPIRITUAL

Denumirea acestui cole-
giu nu a fost aleasă întâm-
plător. Debutul literar al 
Poetului nostru naţional s-a 
realizat în paginile revistei 
Familia în anul 1866. Deşi 
la vremea respectivă revista 
apărea la Pesta, totuşi arti-
colele sale, sub coordonarea 
atentă a lui Iosif Vulcan, 
erau concepute la Oradea, 
oraş în care revista va func-

ţiona din anul 1880. De altfel, Iosif Vulcan, directo-
rul revistei Familia, i-a schimbat numele poetului din 
Mihai Eminovici în Mihai Eminescu, nume sub care 
avea să se înscrie întreaga operă eminesciană.

În cadrul primului Consiliu profesoral din 1990, 
s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se accentueze 
personalitatea şcolii prin atribuirea, în blazonul ei, a 
unui nume al unei personalităţi din cultura naţiona-
lă. Pornind de la tradiţiile umaniste ale şcolii, colectivul 
desemnat pentru a face propuneri, s-a oprit la folosirea 
numelui lui Mihai Eminescu, formulând următoarea 
expunere de motive:

• Mihai Eminescu, cel mai mare poet naţional, este 
cel mai reprezentativ exponent al culturii noastre;

• Poetul s-a ataşat, de la distanţă, de plaiurile noas-
tre (într-o scrisoare către Iosif Vulcan, în 
vara anului 1883, afirma: ...Te asigur, 
amice, că a fost pentru mine o rară 
mângâiere de-a mă vedea remune-
rat dintr-un colţ atât de depărtat 
al românimii, din Oradea Mare, 
- când în ţara mea proprie nu voi 
ajunge nicicând să însemnez ceva... 

• Este rândul nostru ca să-i perma-
nentizăm prezenţa spirituală şi să ne 
dovedim ataşamentul faţă de valorile 
culturale pe care le-a promovat;

• În calitate de revizor şcolar (inspector şcolar) a do-
vedit o reală aplecare către problemele şcolii, fragmentele 
următoare din corespondenţa poetului sunt concludente:

• Subsemnatul, reamintindu-vă adresa sa N-o 
243, prin care v-au notificat şcoalele rurale înfiin-
ţate din nou în judeţul Vaslui, vă roagă să bine-
voiţi a pune în vedere onor. comitet permanent să 
controleze prevederile bugetare ale comunelor pe 

Mihai Eminescu
- bustul din holul școlii -

anul 1876 şi să li impu-
ie o dotaţiune suficientă 
pentru şcoală şi învă-
ţător, căci pân-acum 
constat cu durere că pe 
alocurea toată suma 
prevăzută în bugetele 
comunale pentru între-
ţinerea şcoalei ş-a în-
văţătorului nu treceau 
a treia parte din leafa 
primarului... (din scrisoarea adresată lui D. Antipa, în 
decembrie 1875);

• ...O privire numai în manualele noastre scolas-
tice ne va încredinţa  că elevii trebuie să fi învăţând 
ca în somnambulism, că nu ştiu nici ce scriu, nici 
ce citesc. Abia când vârsta li trezeşte mintea, li se ia 
albeaţa de pe ochi şi încep a înţelege ce au învăţat 
la şcoală. ... C-un cuvânt, autorii cărţii (propuse de 
Mihai Eminescu, n.n.) aplică în privinţa spiritu-
lui omenesc aceeaşi metodă binecuvântată pe care 
naturalista o recomandă pentru corp. Nici un om 
nu se întăreşte citind un tratat de gimnastică, ci fă-
când exerciţii, nici un om nu se-nvaţă a judeca ci-
tind judecăţi scrise gata de alţii, ci judecând singur 
şi dându-şi singur sama de natura lucrurilor (din 
scrisoarea adresată ministrului Cultelor şi Instrucţiunei 
Publice, 26 mai 1876, prin care solicită adoptarea unui 
manual nou pentru elevii din clasa I).

Cu denumirea şi patronul spiri-
tual pe care le are, este firesc ca şcoa-
la să nu ducă lipsă de posibilităţi de 
a fi reprezentată vizual. Ca simbol 
al colegiului a fost ales un desen sti-
lizat al poetului; acesta este aplicat 
prin ştampilare pe diverse documen-
te specifice, cum ar fi de exemplu, 
lucrările elevilor la olimpiada de 
limba şi literatura română, a cărei 
fază judeţeană se organizează anu-
al în şcoală.

Bustul poetului, adus în anul 1990 din Moldova este 
expus în holul şcolii, chiar la intrare. El însoţeşte majo-
ritatea imaginilor realizate în şcoală precum şi copertele 
revistelor şcolare care se editează de către elevii colegiului. 
Poza patronului spiritual este şi blazonul de care întregul 
colegiu este atât de mândru, iar ca simbol se foloseşte o 
schiţă-portret stilizată a poetului nostru nepereche.
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DEVIZA ȘCOLII
Deviza sub care colectivul şcolii îşi desfăşoară întreaga activitate este:

Cu noi nu trebuie să vă temeţi de viitor!
Semnificaţia devizei este următoarea: indiferent că este vorba de gimnazişti sau de liceeni, de elevi ai 

unui profil sau altul, maniera de lucru din Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“ Oradea le asigură tuturor 
un mediu favorabil dezvoltării propriei personalităţi, iar asta înseamnă abordarea cu succes a examenelor de 

orice fel ale vieţii - cele şcolare, cum sunt examenele de bacalaureat, admitere etc, precum şi cele privind 
găsirea celui mai potrivit loc în societatea actuală, într-o continuă schimbare.

PROFESORI DE ELITĂ

• Károly Irén Jozsef a fost unul dintre primii profe-
sori intraţi în istoria şcolii. A contribuit la realizarea şi 
îmbunătăţirea bazei materiale moderne a instituţiei. În 
laboratoarele şcolii se mai găsesc şi azi aparate care au 
fost concepute de el. Sunt foarte importante şi realizări-
le lui, de domeniul pionieratului, amintite cu mândrie 
de orădeni şi în zilele noastre: stabilirea legăturii tele-
grafice (fără fir) între Oradea şi Sânmartin, din localul 
şcolii; aducerea în Oradea a primului aparat Röntgen; 
contribuția la elaborarea proiectului privind introduce-
rea tramvaiului în Oradea. Municipalitatea i-a acordat, 
în anul 2005, titlul de Cetăţean de onoare, post-mortem.
• Alexandru Roman, un alt intelectual, devenit renu-
mit, care a predat în cadrul Arhigimnaziului, a fost de 
altfel, unul din membrii fondatori ai Academiei Ro-
mâne din Bucureşti. Acesta a organizat şi coordonat 
Cercul de Lectură în limba română de la Oradea.

În perioade mai apropiate de zilele noastre, nenu-
măraţi sunt profesorii care au devenit renumiţi şi au 
creat faima şcolii:
• Foşti directori care şi-au pus amprenta pe dezvoltarea 
şcolii: Ardelean Violeta, Crăciun Ecaterina, Gilău Lu-
dovic, Liber Maria, Lucaciu Teodor, Săndulescu Ana;
• Foşti profesori care au creat adevărate „şcoli de gân-
dire“, recunoscute chiar la nivel naţional: Baba Ioan 
– limba română, Beniczki László – matematică, Blaga 
Emil – sport, Boér Anton – informatică – secţia germa-
nă, Cădar Gheorghe – istorie, Danciu Magda – limba 
engleză, Dömötör Ágota – fizică,  Iovan Rodica - chi-
mie, Juhász Gyula – poet şi profesor de limba maghia-
ră, Kohn Ioan – limba germană, Marina Irina – is-
torie, Musta Ştefan – matematică, Nagy Liviu (Pilu 
bácsi) – educaţie fizică, Negru Maria – limba engleză, 
Pop Berta – geografie, Schwartz Ludovic – fizică, Şu-
teu Lucia – matematică, Torday Ludovic – biologie, 
Zudor Mária – chimie şi lista ar putea continua.

prof. Iosif Eilender, directorprof. Diana Costin, lider sindical

prof. Maria 
Oniţa, 
director adjunct

prof. Pálhegyi-Farkas 
László,

director adjunct
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DIRECTORII DE IERI ȘI DE AZI
Standardele educaţionale calitative au fost menţi-

nute la cote înalte de directorii Maria Crăciun, Ma-
ria Liber, Violeta Ardelean, Ludovic Gilău, Teodor 
Lucaciu, alături de directorii adjuncţi Ludovic Tor-
day, Ioan Baciu, Anton Boer, Vasile Şuta, Iosif Laj-
csák, Diana Costin.

În prezent, conducerea şcolii este asigurată de Io-
sif Eilender, director, Maria Oniţa, director adjunct, 
Pálhegyi-Farkas László, director adjunct.

PROFESORII DE AZI
În acest an şcolar, Colegiul este încadrat cu 100 

cadre didactice, toate calificate, după cum urmează:
• 3 cu doctorat • 63 cu gradul didactic I • 12 cu 

gradul didactic II • 19 cu definitivat • 3 debutanţi.   
Colegiul mai are încadrate 7 persoane ca personal 

didactic auxiliar şi 15 persoane ca personal nedidactic. 
Există un medic şi o asistentă la cabinetul medical şi un 
medic la cabinetul stomatologic. Există şi un psiholog 
şcolar cu normă întreagă.

DIRECTOR: Eilender Iosif, profesor fizică, grad 
didactic I

DIRECTOR ADJUNCT: 
•  Oniţa Maria, profesor istorie, grad didactic I
•  Pálhegyi-Farkas László profesor matematică-in-

formatică, grad didactic I
CONSILIER EDUCATIV: Cadar  Ioan, profesor 

religie, grad didactic II
LIDER DE SINDICAT: Costin Diana, profesor 

limba franceză, grad didactic I.
PROFESORI

Catedra de limba română: Duică Sorina Liana, 
grad didactic I, Dr. Ardelean Laura Teodora, doctorat, 
Bodea Patricia Mihaela, grad didactic II, Fazecaş Ma-
nuela, grad didactic II, Hulber Maria, grad didactic I, 
Marton Veronica, grad didactic I, Moldovan Petrone-
la, grad didactic I, Porge Adela Carla, grad didactic II, 
Trif Maria Alina, grad didactic II

Catedra de limba latină: Iacob Corina, grad di-
dactic I, Carţiş Daniela, grad didactic I

Catedra de limba maghiară: Ágoston-Palkó Eme-
se, grad didactic II, Samarjai Enikő, grad didactic I

Catedra de limba engleză: Daina Elena, grad di-
dactic I, Balogh Katalin, grad didactic II, Imre Emese, 
grad didactic II, Ivanov Ioana, grad didactic I, Gîrba 
Aurora, grad didactic definitiv, Luncan Diana, grad di-
dactic I, Vintilă Felicia, grad didactic I

Catedra de limba franceză: Bejan Cornelia, grad 
didactic I, Ardelean Camelia, grad didactic I, Costin 

Diana, grad didactic I, Dumitru Cornelia, grad didac-
tic I, Varga Crinela, grad didactic I,  

Catedra de limba germană: Șeban Brigitta  def., 
Iuhos Andrea, grad didactic definitiv, Freitag Gertrud, 
deb., Munteanu Angela Veronica, grad didactic definitiv.

Catedra de istorie:  Sabău Teodor, grad didactic I, 
Biró Judit, def., Fazakas Gábor, grad didactic I, Mari-
an Cristina-Elena, grad didactic II

Catedra de geografie: Bondar Mihai, grad didactic 
I, Dr. Codrean Ioana-Paula, doctorat, Duma Daniela, 
grad didactic I, Sóki Loránd, grad didactic II

Catedra de socio-umane: Dolhan Ana-Felicia, grad 
didactic I, Pugna Adriana, grad didactic I, Csizmadia 
Gheorghe, grad didactic I, Igaş-Vid Mihai, grad didac-
tic definitiv, Șaupe Mirela, grad didactic definitiv.

Catedra de biologie: Feder Enikő, grad didactic I, 
Ballo Erika, grad didactic II, Butiri Alexandru, grad 
didactic I, Chişe Gheorghe, grad didactic I, Costa La-
ura, grad didactic II, 

Catedra de matematică: Marcu Maria, grad didac-
tic I, Chiscoci Florica, grad didactic I, Cuc Ioan, grad 
didactic I, Gyulai Andrea Éva, def., Kéry Hajnal, grad 
didactic I, Mălan Rodica, grad didactic definitiv, Opriş 
Dorin Petru, deb., Sadoveanu Vlad, grad didactic de-
finitiv.

Catedra de informatică şi TIC: Teutsch Tünde, grad 
didactic I, Bolovănescu Anca, def., Fülöp Alexandrina-
Maria, grad didactic I,  Haita Florentina Anca, grad di-
dactic definitiv, Kelemen Erzsébet, grad didactic I, Nagy 
István, grad didactic I, Sim Felicia, grad didactic I, Sto-
ian Amelia, grad didactic definitiv, Tomoioagă Cristina, 
grad didactic definitiv,  Vad Zoltán, grad didactic I 

Catedra de fizică şi chimie:  Marinescu Vasile, 
grad didactic I, Dobre Maria, grad didactic I, Călugăr 
Lia, grad didactic I, Gál Éva Gabriella, grad didactic 
II, Hochhauser Enikő, grad didactic I, Micle Valeria, 
grad didactic I, Vaina Rodica, grad didactic I, Wagner 
Erika, grad didactic I 

Catedra de muzică şi desen: Bejan Marius, grad 
didactic II, Margittai Tamás, deb,, Moldovan Laura, 
def., Rácz Eliza, def.

Catedra de educaţie fizică: Lazăr Rodica-Elvira, 
grad didactic I, Chifiriuc Dumitru, grad didactic I, 
Gepian Petru Răzvan, def., Indrie Florin, grad didac-
tic II, Kováts Tünde, grad didactic I, Onaca Suzana, 
grad didactic I, Stanciu Rodica, grad didactic definitiv, 
Ursuţ Coralia Dorothy, grad didactic I 

Catedra de religie: Cadar Ioan, grad didactic II, 
Ias Violeta, grad didactic II, Kurucz Éva Emese, deb., 
Omilescu Florica, deb., Vajda Zita, grad didactic II
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PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
Chiru Georgeta Maria, bibliotecar, Mihele Corina, secretar, Șusman Gabriela, secretar-şef, Pavel Irina, conta-

bil-şef, Teişanu Nicolae, administrator patrimoniu, Balajiu Florica, laborant, Hava Dorina, casier

PERSONAL NEDIDACTIC
Balogh József, Bejan Marcel, Chivari Magdalena, Fekete Ioan, Finta Éva, Kiss Anikó, Köteles Ilona, Meze 

Ioan, Pék Éva, Sáji Ibolya, Ștef Aurel, Ștef Traian, Szilágyi Elisabeta, Tarkovács Rozalia, Ţicărat Maria

Prestigiul şi renumele 
şcolii este întreţinut şi am-
plificat de valoarea corpu-
lui profesoral şi de calitatea absolvenţilor pe care i-a dat 
de-a lungul  deceniilor. În decursul celor peste trei seco-
le de existenţă, şcoala a dat absolvenţi care, în timp, au 
adus o contribuţie importantă la dezvoltarea economiei, 
educaţiei, culturii, artei, ştiinţei, sportului.

Promoţiile de absolvenţi din perioada antebelică au 
inclus multe nume de personalităţi cum ar fi: Bartók 
Béla (compozitor), dr. Biró József (pictor), dr. Victor 
Bolchiş (director general al Poştei şi CEC), dr. Coriolan 
Bucico (primar al oraşului Oradea), Iacob Dancea (vi-
ceprimar), dr. Deutsch Elemér (medic primar, preşedin-
tele Asociaţiei Sportive Makkabea), Fényes Elek (jurist, 
statistician, membru al Academiei Maghiare de Ştiinţe), 
Emanuel Gojdu (jurist, politician, prefect, membru al 
Curții Supreme de Justiție), Krammer Ödön (compozi-
tor, dirijor), dr. Aurel Lazăr (avocat, deputat, ministru), 
Lukács György (primul primar al oraşului Oradea), Dr. 
Gheorghe Plopu (doctor în drept, preşedinte al Curţii 
Supreme de Justiţie, academician), Szigligeti Ede (scrii-
tor, scenarist), Tisza Kálmán (politician, deputat, prim-
ministru al Ungariei) şi mulţi alţii.  

Promoţiile de absolvenţi ai liceului, din perioada 
postbelică, au urmat în proporţie de peste 80% cursurile 
unor instituţii de învăţământ superior aşa că marea lor 
majoritate fac parte din lumea titrată a Oradiei sau a al-
tor localităţi ale ţării. Ei sunt renumiţi medici, ingineri, 
profesori, jurişti sau practicanţi ai altor profesii. Este 

imposibil de dat liste exhaus-
tive de acest fel, cu oameni 
de succes, absolvenţi ai cole-

giului, dar vom menţiona câteva nume: Ana Blandia-
na – poet, Blându Valentin – conferenţiar universitar 
- Universitatea Oradea, Bondor Károly – profesor uni-
versitar – Universitatea Oradea, Borcea Adrian – medic 
– coordonator SMURD Oradea, Bradu Anca – regizor 
– T.N. Bucureşti, Brihan (Oniţa) Alina – asistent uni-
versitar, consilier parlamentar, Ferenczi Béla – grafician 
- pictor, dr. Fleisz János – istoric, Fejes Anzelm Rudolf 
– prepozit prelat al ordinului Premonstatens, Hotăran 
Silviu – director Microsoft România, Ivan Adrian – 
conferenţiar universitar la Universitatea Babeş- Bolyai, 
Cluj, Iovan Liviu - conferenţiar universitar la Univer-
sitatea Babeş-Bolyai, Cluj, Jora Silviu – consilier la 
Ministerul Integrării Europene, Jurjuţ-Lazăr Dana 
– vicepreşedinte al Curţii de Apel Oradea, Maghiar 
Adrian – medic – Spitalul Judeţean Oradea, Maghiar 
Doru – medic – Spitalul Judeţean Oradea, Moldovan 
Diana – profesor universitar – Universitatea Bucureşti, 
Moldovan Rareş – asistent universitar – Universitatea 
Babeş-Bolyai Cluj, Pop Doru - conferenţiar universi-
tar la Universitatea Babeş- Bolyai, Cluj, Sătmăreanu 
Alexandru – component al lotului naţional de fotbal,  
Socol Ida – profesor universitar California SUA, Steer 
Olivia – redactor PRO TV – Bucureşti, Széles Anna 
– actriţă, Tabără Cristian – redactor PRO TV – Bucu-
reşti, Wanek Ferenc – geolog, profesor la Universitatea 
Babeş- Bolyai, Cluj şi mulţi alţii...

De-a lungul anilor şcoala a fost 
vizitată de personalităţi marcante ale 
culturii noastre şi străine. Acestea au 
avut aprecieri elogioase la adresa cor-
pului profesoral şi al elevilor. Exem-
plificăm mai jos cu câteva citate din 
Cartea de onoare a şcolii.

Liviu Maior, fost ministru al în-
văţământului: „Vizita mea la liceul 
„Mihai Eminescu” din Oradea mi-a 
prilejuit contactul cu trecutul şi pre-
zentul uneia dintre cele mai prestigi-
oase şcoli ale României. Performanţele 
şcolare, calitatea profesorilor, probează 
afirmaţia de mai sus”.

Ana Blandiana: „Îmi face plăce-
re să revin, de câte ori pot, nu numai 

la Oradea, ci şi la Colegiul Naţional 
„Mihai Eminescu”, nu numai pentru 
că elevii sunt inteligenţi şi sensibili, iar 
profesorii extraordinari, ci şi pentru că 
este un prilej de a mă simţi eu însămi 
elevă…”

Silviu Jora, absolvent al Cole-
giului Naţional „Mihai Eminescu”, 
consilier diplomatic al ministrului 
integrării europene, din vremea re-
spectivă: „La momentul 2003, găsesc 
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” 
cu aceeaşi atmosferă de distincţie inte-
lectuală la care s-au adăugat elemente 
de pragmatism educaţional. Fără în-

doială, acest liceu reprezintă o insti-
tuţie esenţială în pregătirea unei ge-
neraţii de tineri profesionişti care vor 
activa într-o Românie europeană.” 

Alte personalităţi care au vizitat 
şcoala şi au avut aprecieri elogioa-
se la adresa corpului profesoral şi al 
elevilor: Mircea Zaciu, Augustin Z. 
N. Pop, Ion Zamfirescu, Augustin 
Buzura, Eugen Simion, Eugen Uri-
caru, Gheorghe Tohăneanu, Vasile 
Netea, Ileana Vulpescu, Romulus 
Vulpescu, Nicolae Manolescu, Iosif 
Tripşa precum şi Takayuki Ando, 
ministru al Educaţiei, Ştiinţei şi Cul-
turii din Japonia. 

OASPEŢI DE ONOARE

ABSOLVENŢI REMARCABILI
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ELEVII
În anul şcolar 2010-2011, la Colegiul Național „Mihai Eminescu“ învață 1331 elevi, dintre care la: 
Gimnaziu – 186 elevi
• 1 clasă a V-a (engleză-informatică) - 32 elevi
• 2 clase a VI-a (engleză şi informatică) - 47 elevi
• 1 clasă a VII-a (engleză-informatică) - 30 elevi
• 3 clase a VIII-a (engleză, informatică, engleză-informatică) - 77 elevi
Liceu – 1145 elevi
• 10 clase a IX-a (7 limba română, 3 limba maghiară) - 307 elevi (specializări: filologie, bilingv-engleză, 

ştiințe socio-umane, ştiințe ale naturii, metematică-informatică, filologie jurnalism)
• 10 clase a X-a (7 limba română, 3 limba maghiară) - 275 elevi
• 10 clase a XI-a (7 limba română, 3 limba maghiară) - 285 elevi
• 10 clase a XII-a (6 limba română, 3 limba maghiară, 1 limba germană) - 278 elevi

REZULTATE ȘCOLARE ÎN ULTIMII 15 ANI

REZULTATE OBŢINUTE LA EXAMENELE DE BACALAUREAT  ÎN ULTIMII 5 ANI

ANUL Nr. elevi
înscriși

Nr. elevi
pre-

zentați

Nr. elevi
nepre-
zentați

Nr. elevi
eliminați

Nr. de candidați
respinși Nr. elevi reușiți

TOTAL
Din care cu media

TOTAL
Din care cu media

<5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10

2006 282 282 0 0 16 16 0 266 3 28 82 153 0

2007 297 296 1 0 31 31 0 265 6 38 82 139 0

2008 305 304 1 0 3 3 0 301 1 25 78 197 0

2009 299 299 0 0 3 3 0 296 1 25 77 193 0

2010 314 314 0 0 19 19 0 295 21 54 69 151 0

Anul școlar Total elevi
promovați

Medii generale în intervalul
5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-9,99 9-10

1995-1996 1476 194 275 437 416 154

1996-1997 1497 450 420 347 198 82

1997-1998 1410 131 34 140 767 338

1998-1999 1345 508 342 247 168 80

1999-2000 1372 93 123 221 712 223

2000-2001 1407 0 50 348 540 469

2001-2002 1408 0 27 325 440 616

2002-2003 1468 21 24 488 231 704

2003-2004 1419 0 20 174 470 755

2004-2005 1450 0 11 146 448 845

2005-2006 1452 0 10 125 444 873

2006-2007 1398 0 30 117 416 835

2007-2008 1459 0 15 163 416 865

2008-2009 1338 0 8 84 403 843

2009-2010 1344 0 15 87 378 864
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REZULTATE LA OLIMPIADELE ȘCOLARE ÎN ULTIMII 10 ANI

Anul şcolar
FAZA JUDEŢEANĂ FAZA NAŢIONALĂ FAZA

INTERNAŢIONALĂ Menţiuni Premiul III Premiul II Premiul I Menţiuni Premiul III Premiul II Premiul I

2000-2001 27 27 15 16 4 3 1 3  

2001-2002 22 17 10 19 7 0 1 1  

2002-2003 42 20 16 21 2 1 6 5  

2003-2004 54 32 31 11 3 1 0 0  

2004-2005 46 21 37 13 4 1 1 0  

2005-2006 24 17 10 19 1 0 1 1  

2006-2007 36 21 15 26 3 0 0 0  

2007-2008 59 21 23 20 8 3 1 1 1 - Premiul I

2008-2009 54 16 16 18 10 1 2 3 1 - Menţiune

2009-2010 50 22 18 16 14 1 0 2 1 - Menţiune

• În anul şcolar 2009-2010 
la Olimpiadele şcolare, faza 
judeţeană, s-au obţinut: 61 de 
premii şi 50 de menţiuni iar la 
alte concursuri, la diferite dis-
cipline teoretice şi sportive, s-au obţinut 64 de premii 
şi menţiuni.

• Elevii calificaţi la faza naţională ne-au adus urmă-
toarele premii şi menţiuni:

- Limba şi literatura română, premiul III – Reştea 
Patricia, clasa a IX-a E, profesor, Vaida Cristina şi pre-
miu special – Felea Georgiana, clasa a XII-a B, profesor, 
Ardelean Laura;

- Limba latină, premiul I – Lepădatu Andrei, clasa 
a XI-a B şi menţiune – Secară Adela, aceeaşi clasă, pro-
fesor, Iacob Corina;

- Limba franceză, menţiune – Poliac Andreea, clasa 
a IX-a B, profesor, Costin Diana;

- Limba şi literatura maghiară, menţiune – Bíró 
Árpád Levente, clasa a X-a H, profesor Ágoston-Palkó 
Emese;

- Istorie – menţiune – Sarca Patricia, clasa a XI-a B, 

profesor, Sabău Teodor;
- Logică, argumentare şi 

comunicare – menţiune – Gă-
geanu Claudia, clasa a XII-a C, 

profesor, Igas-Vid Mihai;
- Matematică - concursul „Adolf Haimovici“, 2 men-

ţiuni – Pele Oana, clasa a IX-a E, profesor, Mălan Ro-
dica şi Pîrcălab Bogdan, clasa a X-a E, profesor, Sado-
veanu Vlad; premiul I – Duma Alexandra, clasa a X-a 
E, profesor, Sadoveanu Vlad;

- Biologie – menţiune – Veligdan Boglárka, clasa a 
XI-a D, profesor, Chişe Gheorghe;

- Concursul de Informatică Aplicată – menţiune: 
clasa a IX-a – Béres Balázs şi Kenyeres Aletta – profe-
sori Hasas Tünde şi Haita Florentina; clasa a X-a – Di-
amant Andra, profesor Fülöp Alexandrina; clasa a XI-a 
– Tant Ioana – profesor, Stoian Amelia; clasa a XII-a 
– Debreczeni Gergő – profesor, Kelemen Erzsébet;

- La baschet şi atletism, sportivii antrenaţi de profe-
sorii Onaca Suzana şi Indrie Florin au obţinut la faze 
naţionale 5 premii.

• Centru acreditat de atestare 
ECDL. Permisul european de con-
ducere a computerului (ECDL – Eu-
ropean Computer Driving Licence) 
este cel mai răspândit program de 
certificare a competențelor digitale 
recunoscut la nivel internaţional în 
peste 148 de ţări şi numără până în 
prezent peste 10 milioane de persoa-
ne înregistrate în program. Compania 
ECDL România a lansat la începutul 

anului şcolar 2008-2009 concur-
sul «Primele 10 licee cu activitate 
ECDL». Acest concurs, continuat şi 
în anul şcolar 2009-2010, a avut în 
vedere criterii ca numărul de carduri 
achiziţionate, numărul de sesiuni de 
examinare şi activităţi de promovare a 
examenului ECDL. Colegiul nostru, 
cu un număr de 264 de elevi care au 
susţinut acest examen, se află pe pre-
stigiosul loc 3 la nivel naţional.

• Centru acreditat de atestare 
CISCO. Compania Cisco Syste-
ms® este unul din liderii mondiali 
în producţia de echipamente pen-
tru reţele, deţinând o cotă de piaţă 
de peste 70%. Această companie are 
un program educaţional deosebit de 
complex, Cisco Networking Aca-
demy, care urmăreşte pregătirea de 
specialişti în diverse domenii legate 
de networking. Cursurile CISCO 

Colegiul Naţional „MIHAI EMINESCU“ – RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ

REZULTATE LA OLIMPIADELE 
ȘCOLARE 

(2009–2010)
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BAZA MATERIALĂ

1. Spaţii pentru învăţământ. Şcoala acoperă o supra-
faţă construită de 3.224 m2 cu o suprafaţă desfăşurată 
de 9.337 m2. Ea include :
• 50 de săli de clasă, 
• 9 laboratoare şi cabinete : 4 cabinete de informatică, 

1 laborator de chimie, 1 laborator de fizică, 1 labo-
rator de biologie, 1 laborator fonic pentru studiul 

Networking Academy se desfăşoa-
ră în conformitate cu programa de 
calitate impusă de compania Cis-
co Systems ® - USA, şi se adresează 
persoanelor cu vârsta cuprinsă în-
tre 16 şi 60 de ani care doresc să se 
specializeze în domeniul proiectării, 
instalării şi operării reţelelor de cal-
culatoare.  Aceste cursuri structurate 
în 4 semestre a câte 70 de ore, cu o 
durată de 1 an şi jumătate, la o frec-
venţă de 4 ore/săptămână, pregătesc 
pentru a obţine certificarea CCNA 
(Cisco Certified Network Associa-
te), una dintre cele mai prestigioase 
certificări din domeniul reţelelor de 
calculatoare, o certificare recunos-
cută internaţional. Curriculum-ul, 
materia de curs, este în limba engle-
ză/maghiară, disponibilă în format 
electronic şi este recunoscută drept 
un model de e-learning; conţine 
text, desene, animaţii, link-uri spre 
alte surse de documentare. Aplicaţi-
ile practice, laboratoarele, se fac pe 
echipamente Cisco. Examenele se 
susţin on-line.

• Centru acreditat de atestare 
Deutsches Sprachdiplom Stufe C1. 
Diploma de limba germană (DSD) 
este cunoscută ca fiind acel tip de 
atestat lingvistic de care studenţii 
străini au nevoie pentru a-şi putea 
începe studiile la o universitate din 
Germania. „Este o dovadă a cunoş-
tinţelor de limba germană dar, într-o 
anumită măsură, şi a capacităţii de a 
învăţa“, explică Ursula Breuel, con-
sultant de specialitate pentru limba 
germană ca limbă străină şi coordo-

nator al programului privind profe-
sorii trimişi din Germania.La liceul 
nostru d-na GERTRUD FREITAG 
predă limba germană în cadrul aces-
tui proiect. Ideea de baza este aceea 
de a pregăti absolvenţii DSD pen-
tru viaţa de după şcoală, fie ea cea 
de student sau cea profesională. In 
acest sens se pune mare accent pe 
caracterul de proiect al examenului. 
Aceasta înseamnă că elevii trebuie să 
se pregătească independent, să cerce-
teze, să exerseze lucrul cu sursele şi să 
facă prezentări „ca şi când ar candida 
pentru obţinerea unui loc de muncă 
la o firmă, fiecare candidat trebuind 
să încerce să-şi pună cât mai bine în 
valoare calităţile“, spune doamna 
Breuel. Şcolile care au în oferta lor 
DSD-ul, sunt supse unei examinări 
severe din partea părţii germane, fi-
ind nevoite să demonstreze că sunt 
bine dotate şi că au suficienţi profe-
sori care pot preda limba germană la 
un nivel ridicat.

•  Centru de învăţare prin e-
Learning. Începând cu anul şcolar 
2010-2011 elevii şi profesorii Cole-
giului Naţional „Mihai Eminescu” 
vor beneficia de această „provocare”.  
Tehnologiile web deschid noi di-
mensiuni în procesul de predare-în-
văţare pentru profesorii şi elevii co-
legiului.Acest portal interactiv oferă 
posibilitatea profesorilor de a posta 
lecţii, teste şi de a urmări activitatea 
elevilor iar aceştia pot pune întrebări 
sau rezolvă exerciţii suplimentare.
În acest moment, conform datelor 
oferite de siteul www.moodle.org  în 

lume sunt înregistrate 49680 portale 
e-Learning în 211 ţări. În România 
sunt 153 de platforme e-Learning 
înregistrate, iar în judeţul Bihor co-
legiul Eminescu este al doilea după 
Universitatea din Oradea.

• Centru naţional de jurizare 
PIJA. Prix Inter-Regional des Jeu-
nes Auteurs este un concurs inter-
naţional de creaţie literară originală 
în limba franceză. Concursul, ini-
ţiat şi condus în România de D-na 
prof. Dr. Matiuţa Lucia, se desfăşoa-
ră anual, pe genuri literare diferite: 
scrisoare, poezie, teatru, poveşti şi 
nuvele.Tineri din toată ţara îşi tri-
mit creaţiile iar juriul, format din 
membrii catedrei de limba franceză 
alături de poeţi şi oameni de litere 
orădeni, deliberează şi trimite mai 
departe 10% din lucrări spre juriul 
internaţional, conform regulamen-
tului.Editura ”L` Hebe”din Elveţia 
editează în fiecare an un volum cu 
creaţiile laureate. Astfel considerăm 
că acest concurs stimulează creati-
vitatea elevilor, le trezeşte interesul 
pentru lectură, îi motivează în în-
văţatra limbii franceze şi le dezvoltă 
sentimentul de aparteneţă la spaţiul 
european.Ţara noastră participă la 
acest concurs alături de alte ţări fran-
cofone ca Belgia, Elveţia, Franţa, 
Italia ( Aoste), tinerii noştri talentaţi 
obţinând premii importante în fieca-
re an. Elevii liceului au obţinut de-a 
lungul diferitelor ediţii premii valo-
roase: premiul II şi III pentru poezie 
şi numeroase menţiuni.  

Coridor al şcolii
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limbilor moderne, 1 cabinet de 
matematică şi limbă maghiară

• 1 bibliotecă cu sală de lectură,
• 4 săli de sport, 
• 1 sală de festivităţi cu 180 de lo-

curi,
• 1 sală profesorală, 
• 5 birouri, 
• 2 cabinete medicale, unul de me-

dicină generală şi unul de stoma-
tologie,

• 1 cabinet de consiliere psihologi-
că,

• 2 chioşcuri alimentare 
2. Dotări. Şcoala dispune de 110 calculatoare, 20 de 

laptopuri, 10 videoproiec-
toare şi 4 table smart. 

3. Biblioteca. Bibli-
oteca colegiului dispune 
de un total de 29.219 vo-
lume precum şi de o sală 
de lectură. Numărul de 
cititori este de 951 cu un 
flux mediu de împrumut/
restituire de 65/zi. 

4. Baza sportivă. In-
clude 5 spaţii destinate 

exclusiv activităţilor sportive: 4 săli de sport: gimnasti-
că, baschet, atletism, sală de forţă şi un teren sintetic de 
fotbal. 

Sală de clasă

Sala profesorală

Oră de informatică

Cabinet de informatică

În cabinetul medical Sală de sport

Dr. Maria Sabău
medic stomatolog
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ACTIVITATEA EDUCATI-
VĂ ÎN ANUL 2010

•	 Cervantes şi opera lui - Activita-
te cultural artistică. 13.01.2010 
Prof. Patricia Bodea, Alina Trif, 
Duică Sorina, Porge Adela, 
Fazecaş Manuela, Ias Violeta  

•	 Spectacol şi program artistic 
(Cehov - Trei surori - dramă şi 
parodie) 14.01.2010 Prof. Sa-
marjai Enikő Prof. Costin Diana 
- Prezentarea operei marelui dra-
maturg rus Cehov: „Trei surori“. 
Elevii au interpretat foarte bine 
rolurile diferitelor personaje din 
dramă, apoi s-au îmbrăcat în 
costume de epocă pentru a pre-
zenta varianta comică a operei, 
parodia. ( poza)

•	 Zilele Eminescu 15. 01. 2010 
Toate cadrele didactice din cate-
dra de limba română. -Activităţi 
închinate poetului naţional Mi-
hai Eminescu.

•	 „Ai noştri tineri“ 15. 01. 2010 
Prof. Veronica Marton. - Activi-
tate de cunoaştere a operei po-
etului Mihai Eminescu realizată 
în parteneriat cu C.T. „Traian 
Vuia“ şi S08 „Alexandru Ro-
man“ Oradea.

•	 Întâlnire a elevilor cu ataşatul 
lingvistic al Centrului Cultu-
ral Francez din Cluj, domnul 
Francois Richerme, 15 ianuarie 
2010 Prof. Camelia Ardelean, 
Prof. Cornelia Bejan, Prof. Di-
ana Costin, Prof. Cornelia Du-
mitru, Prof. Lucia Matiuță, 
Prof. Crinela Varga - Activitatea 
s-a constituit într-un dialog viu 

între elevi şi domnul Richerme, 
pe tema situaţiei limbii franceze 
în şcoala românească, dar şi în 
lume, în general.

•	 La vremuri noi om nou 
25. 01.2010 Prof. Cristi-
na Marian, prof. Daniela 
Duma, prof. Ioan Cadar, 
prof. Violeta Ias - Concurs 
cu tematică istorică, dedi-
cată Unirii Principatelor.

•	 Sărbătoarea Mărţisoru-
lui 01.03.10 Prof. A. Dol-
han - Integrarea elevilor cu 
CES, legarea unor priete-
nii.

•	 Confecţionarea felicitări-
lor pentru ziua mamei - 08.03.10 
Prof. A. Dolhan - Formarea unor 
abilităţi practice, sărbătorirea ma-
melor.

•	 Job Shadow Day la Parint  - 
Mar.-apr. 2010 Prof. A. Dolhan, 
A. Trif - Realizarea activităţilor 
de orientare şcolară şi profesio-
nală.
•	 Vizită la centrul de vârst-
nici Sf. Martin - 11.03.10 Prof. 
A. Dolhan - Responsabilizarea 
elevilor şi sensibilizarea lor faţă 
de situaţia în care se află seme-
nii lor aflaţi la vârsta senectuţii.
•	 Expoziţie cu vânzare de 
obiecte - Martie 2010 Prof. A. 
Pugna - Obiectele au fost con-
fecţionate de elevi de la CSEI 
Nr. 1, Oradea şi voluntarii din 
clasa a XI-a A.
•	 La langue francaise en fete 

- 19 martie 2010, Prof. Came-
lia Ardelean, prof. Cornelia Be-
jan,  prof. Diana Costin, prof. 
Cornelia Dumitru, prof. Lucia 
Matiuta, prof. Crinela Varga 
- manifestările prilejuite de săr-
bătorirea Zilei Francofoniei au 
inclus un concurs de cultură ge-
nerală, un spectacol şi o paradă 
a modei 

•	 Împreună pentru Viitor - Con-
curs judeţean şi zonal 22.04.10 
Prof. A. Pugna Concurs SNAC, 
faza judeţeană, elevii voluntari 
din a XI-a A au câştigat premiul 
I şi premiul special al juriului 
iar la faza zonală de la Arad au 
câştigat premiul al III-lea.

•	 Excursii tematice (Ocazional) 
Prof. Samarjai Enikő - Excur-
sii cu clasa la Salonta, Bratca şi 
Țebea.

•	 Igienizarea zonei verzi de la 
Paleu 01.06.10 Prof. A. Pugna 
- Activitate dedicată zilei de 1 iu-
nie în colaborare cu CSEI Nr. 1 
şi voluntarii claselor 10B si 11A.

•	 Proiect de colaborare cu SOS 
Autism Bihor (Sem. II)  Prof. 
A. Pugna şi V. Marton Proiect 
de colaborare în voluntariat cu 
ASCO şi Asociaţia SOS Autism 
Bihor.

•	 „A învăţa să înveţi“ – sesiune 
de proiecte interdisciplinare - 
31.05 – 04.06.10 Prof A. Pugna, 
C. Iacob, V. Marton, C. Marian 
- Sesiune de proiecte ale elevilor.

•	 „Valori culturale europene“ 
- Proiect educaţional 25 03.- 
03.04.10 - Prof. A. Pugna, V. 
Marton, A. Trif Proiecte ale ele-
vilor 

•	 Cenaclul „Dimineaţa Poeţi-
lor“ 17.04 – 22.05.10 Prof. 
Petronela Moldovan, Prezentare 
de creații ale elevilor în prezenţa 
invitaţilor de la revista Familia.

•	 Premiile Excella 04.06.10 Prof. 
Petronela Moldovan - Susţinerea 
unor eseuri tematice şi premie-
rea elevilor de la grupele de ex-
celenţă.

•	 Revista CIA a olimpiadei na-
ţionale 21–24.05.10 - Prof. A. 
Trif, A. Fülöp, Vad Z. - Redacta-
re şi editare a Revistei CIA, faza 
naţională.

•	 Târg de Carte folosită – do-
nează sau schimbă o carte 01–
04.06.10 - Prof. A. Pugna, V. 
Marton, C. Iacob, A. Trif, V. 
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Ias - Târg de carte cu expoziţie 
şi vânzare; cărțile rămase au fost 
donate parohiei Cacuciu Vechi, 
iar banii din vânzare au fost do-
naţi unui copil cu situaţie mate-
rială precară. 

•	 Parteneriat cu Teatrul de Stat 
Oradea - An şcolar 2009 – 
2010 Prof. A. Porge, S. Duică, F. 
Vintilă - Participarea elevilor la 
spectacole de teatru.

•	 Imaginea intelectualului în 
literatura şi societatea româ-
nescă interbelică şi postbelică. 
15.04.10 Prof. S. Duică şi A. 
Porge - Activitate în care a fost 
prezentată evoluția intelectualu-
lui în societatea românească.

•	 Traficul de fiinţe umane - Apri-
lie–mai 2010 - Prof. I. Codrean, 
S. Duică, I. Cadar - Activitate în 
colaborare cu Poliţia de Proxi-
mitate. În cadrul proiectului cla-
sa a IX-a D a  prezentat o piesă 
de teatru.

•	 Lucian Blaga - Concurs de 
Poezii - 14.05.10 - Prof. M. 
Fazecaş - Prezentarea vieții si 
activității lui L. Blaga şi concurs 
de poezii, creații ale elevilor.

•	 Concurs Naţional Memo-
ria Holocaustului - 23.04.10 
- Prof. D. Duma, C. Marian - 
Concurs despre holocaust; elevii 
eminescieni au obţinut 15 pre-
mii.

•	 „Terra Nostra“ - proiect edu-
caţional - 22.04.10 - Prof. D. 
Duma, C. Marian - Activitate 
dedicată Zilei Pământului. 

•	 „Oameni şi locuri“ - proiect 
educaţional (Sem. II) Prof. D. 
Duma, C. Marian, I. Codrean - 
Proiect de parteneriat cu Liceul 
Pedagogic „Sabin Drăgoi“ din 
Deva. 

•	 „Adolescenţii se lasă de fumat“ 
- proiect educaţional - feb. – mai 
2010 - Prof. I. Cadar, D. Duma, 
I. Codrean - Proiect desfăşurat 
în colaborare cu Direcţia de Să-
nătate Bihor.

•	 Un viitor, o planetă, o mare 
varietate de specii - 31.05 – 
05.06.10 - Prof. I. Cadar, D. 
Duma, I. Codrean, V. Sado-
veanu - Activităţi dedicate Zilei 
Mondiale a Mediului.

•	 Cerc de dans. Per-
manent: Prof. Hasas 
Tunde - Cursuri de 
dans de societate

•	 Cultura şi civili-
zaţia în România. 
22.03.10 - Prof. D. 
Duma, C. Marian, 

V. Ias - Concurs 
dedicat tradiţiilor 
româneşti.
•	Sanitarii price-
puţi - 25.04.10 
- Prof. Feder E. - 
Concurs – faza naţională
•	Ziua Pământului - 
25.04.10 - Prof. Feder E. - Ac-
tivităţi specifice.
•	Ziua apei - 22.03.10 - Prof. 
Feder E., Hocchausser E. - 
Activităţi specifice.

•	 W. Shakespeare - 26.03.10 - 
Prof. F. Vintilă - Program artis-
tic.

•	 „Bucuria de a fi împreună“ 
Lunar Prof. M. Dobre - Partene-
riat cu Centrul pentru Educaţie 

Incluzivă nr. 2, Oradea.
•	 S i m p o z i o n u l 
ştiinţific al elevilor - 
08.05.10 - Prof. Hasas, T. 
Nagy I., Feder E., Parti-
ciparea elevilor cu lucrări 
personale la simpozionul 
de la C.N. „Arany János“ 
din Salonta.
•	 Promovarea şcolii 
în judeţ Mar. – apr. 2010 
Profesorii de la secţia ma-
ghiară - Promovarea şcolii 
în cadrul şcolilor cu secţie 

maghiară din judeţ.
•	 Revoluţia de la 1848 - 14-

15.03.10 - Prof. Kerry H., Ku-
rucz E., Vad Z., Hasas T., Feder 
E., Margitai T., Hocchausser E. 
- Spectacol dedicat acestui eve-
niment. 

•	 Prietenii mei de la ADOR - 
17.03.10-12.03.10 - Prof. A. 
Stoian, Kelemen E., Teutsch T., 
Proiect educaţional şi spectacol 
la Teatrul Arcadia.

•	 Parteneriat cu Centrul de zi 
„Iedera“ 12.03.10 - Prof. A. 
Stoian, Kelemen E., Teutsch T. 

•	 Majális – mai 2010 – profesorii 
de la secţia maghiară – expozi-
ţie şi programe cultural-artistice 
desfăşurate în Cetatea Oradea˝.

Material elaborat cu concursul liderului sindical prof. Diana COSTIN și prof. Cristina MARIAN
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SCURT ISTORIC

DATE DE CONTACT

ȘCOALA CU 
CLASELE I-VIII 

B O G E I

Bogei, nr. 241, com. Tăuteu, județul Bihor
Telefon/fax: 0259/354.873
e-mail: cosmin_santa@yahoo.com
Director: prof. Şanta-Cucura Gheorghe-Cosmin
Unitate arondată: 
Şcoala cu clasele I-VIII Ciutelec

Școala cu clasele I-VIII BOGEI

Școala cu clasele I-VIII CIUTELEC

BOGEI
Cele mai vechi date despre procesul de învățământ din 

localitatea Bogei datează din secolul al XIX- lea, când acest 
proces de educație se desfășura în școlile confesionale. În mo-
nografia satului Bogei Povești adevărate din satul meu na-
tal, Bogei, profesorul universitar Florian Laurențiu Hodorog 
menționează numele a patru dascăli care au activat în satul 
Bogei în perioada 1897–1940:

• Gavril Negrean, de loc din satul Margine, care în anul 
1906 a urmat un curs preparator la Arad la finele căruia a dat 
examen pentru două clase pedagogice, iar în 1922  a absolvit 
cursul III de pedagogie la Blaj. Acest învățător și-a desfășurat 
activitatea în perioada 1897–1922 cu întrerupere de patru ani 
(1914–1918), când pe postul de învățător a funcționat un alt 
absolvent al școlii confesionale, Gheorghe Popa. În paralel cei 
doi s-au dedicat și profesiei de cantor bisericesc.

• Un alt nume legat de 
învățământul din satul Bo-
gei este Vasile Filip. Acesta 
s-a născut în comuna Lazuri 
de Beiuș, Plasa Vașcău, fiind 
absolvent al Preparandiei din 
Arad, al Seminarului Teologic 
din Arad și student la drept. În 
ianuarie 1919, îndată după Anul 
Nou, a ajuns în Bogei, unde fu-
sese numit învățător la școala 
din sat. În luna februarie a ple-
cat la Arad pentru a-și aduce lu-
crurile la Bogei. Pe drumul de 
întoarcere s-a oprit la Marghita, 
unde în urma unor divergențe 

cu soldații maghiari a fost ucis. Învățătorul Vasile Filip s-a stins 
la 8 februarie 1919, ca un erou jertfit pe altarul dezrobirii nea-
mului românesc. A fost înmormântat la Marghita. După eveni-
mentele din 1989 piatra funerară a învățătorului martir a fost 
mutată în Bogei, în curtea bisericii, lângă clopotniță.

• Vasile Arsin, originar din părțile Orăștiei și-a desfășurat 
activitatea ca învățător în satul Bogei între 1935–1940.  Acesta 
făcea dimineața lecții cu copiii din clasele mici, iar după masa 
cu cei din clasele mari. Vasile Arsin a ramas în satul Bogei 
până în anul 1940, când partea de nord a Transilvaniei a fost 
alipită Ungariei.  

• În anul 1936 a fost numit în Bogei ca învățător un anume 
Ciordaș, care după un an a plecat din sat.

• În 1940 a fost repartizată în satul Bogei o învățătoare tâ-
nără debutantă care a învățat copiii în limba maghiară.

În timp, directorii școlii din Bogei au fost:
Jiroş Elisabeta – 1951-1968
Torjoc Gheorghe – 1968-1980
Torjoc Valeria – 1980-1990
Burlou Cristian – 1990 (3 luni)
Vincze Cristina – 1990-1992
Şanta Doina – 1992-2001
Ionosteac Mihaela – 2001-2002 
Covaci Ana – 2002-2006
Cosma Gabriela – 2006-2009
Şanta-Cucura Gheorghe-Cosmin din 2009

CIUTELEC 
Informații despre existența unei școli la Ciutelec ne oferă 

Arhimandritul de Scaun Ioan Marin Mălinaș în lucrarea mo-
nografică Satul și biserica din Ciutelec. 

În Ciutelec, în anul 1857 era învățător Ioan Pop, iar vicear-
hidiaconul Gheorghe Caba îndeplinea și funcția de inspector 
școlar. În 1867 în satul Ciutelec este numit învățător Mihai 
Bruckenthal, absolvent al Preparandiei din Oradea. Acesta 
s-a născut în comuna Marca, județul Sălaj și a funcționat ca 
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RESURSE UMANE
Elevii și preșcolarii
În şcoala cu personalitate juridică din Bogei, și 

la structura Ciutelec învaţă 253 de elevi grupaţi în 
18 clase: 9 clase învăţământ primar şi alte 9 clase 
învăţământ gimnazial.

La grădiniţă sunt înscrişi 75 de preşcolari grupaţi 
în 3 grupe.

Profesorii
Şanta Cucura Ghe. Cosmin – director, religie or-

todoxă, gradul didactic II.
Cosma Gabriela – profesor coordonator, mate-

matică, gradul didactic II.
Paşcalău Costel – istorie-geografie, gradul didac-

tic II.
Boldiş Viorel – educație tehnologică, gradul di-

dactic I.

Györi Ioana – limba engleză, gradul  didactic de-
finitiv.

Crişan Florica – geografie, gradul didactic II.
Poţclean Danca – matematică, debutant.
Horvat Maria – limba franceză, gradul didactic 

definitiv.
Şandor Ramona – fizică-chimie, gradul didactic 

definitiv.
Chirodea Melania – limba română, debutant.
Puşcaş Rodica – limba română, gradul didactic 

definitiv.
Moşoni Andrea – biologie, gradul didactic defi-

nitiv.
Demeter Teodora – educație fizică, debutant.
Maghiar Lucian – educație fizică, gradul didactic 

definitiv. 
Dumitrescu Constantin – educație fizică, debu-

tant.
Creţu Constantin – informatică, debutant.
Iuhas Cecilia – arte, gradul didactic definitiv.
Şugar Ioan – religie ortodoxă, debutant.
Învăţătorii
Covaci Ana – gradul didactic I.
Bocra Aurica – gradul didactic II, responsabil 

comisie.
Albu Mădălina – gradul didactic definitiv.
Stancea Florian – gradul didactic definitiv.
Sabău Olga – gradul didactic II.

Sala profesorală de la Ciutelec

Sala profesorală de la BOGEI

Directorul 
Șanta Cosmin

8 Martie – în sala profesorală

învățător în Ciutelec până în anul 1919. A rămas ca un exem-
plu pentru toți sătenii timp de peste o jumătate de veac.

Din 1919 este atestat ca învățător Petre Cepleu, despre 
care se spune în documentele vremii că avea o calificare bună.

La Ciutelec directori ai școlii au fost:
Lazăr  Viorel  1961-1968
Mălinaș  Constantin  1968-1970
Brindea  Nicolae  1970-1981
Chișbora  Elena  1981-1983
Cristea Victor  1983-1987
Brindea  Nicolae  1987-2005
Secare  Petruta  2005-2006
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Vereş Monica – gradul didactic II.
Silaghi Claudia – gradul didactic definitiv.
Bara Timea – gradul didactic definitiv.
Olşac Milca – gradul didactic definitiv.
Educatoarele
Bruchental Angela – responsabil comisie, gra-

dul didactic definitiv.
Nyulas Gabriela – gradul didactic definitiv.
Conea Mariana – debutant.
Personalul nedidactic 
Biro Ramona – secretar
Pop Marinela – contabil
Personalul auxiliar
Dalai Maria, Gabor Maria, Moisa Sâmziana, 

Pafsuga Florica – îngrijitori

BAZA MATERIALĂ
Școala cu clasele I-VIII Bogei are două clădiri 

distincte în care se găsesc opt săli de clasă, un labo-
rator de informatică, două săli pentru grădiniță, o bi-
bliotecă și un cabinet de sprijin unde își desfășoară 
activitatea învățătoarea Vesa Mariana, care se ocupă 
de educația copiilor cu CES.

Cabinetul de informatică este dotat cu cincispre-
zece calculatoare, două video-proiectoare și două 
multifuncționale. 

În curtea școlii există un teren de sport cu iarbă. 
Cele două clădiri au fost renovate în totalitate în 

anii 2006–2007, fiind dotate cu grupuri sanitare mo-
derne, parchet, lambriuri, gresie, faianță, geamuri 
termopan și centrală termică proprie pe lemne.

Școala cu clasele I-VIII Ciutelec dispune tot de 
două corpuri de clădire în care se găsesc patru săli 

de clasă, un cabinet de informatică și o bibliotecă. În 
curte există un teren de sport. Deși cele două clădiri 
sunt vechi, ele sunt igienizate anual pentru a putea fi 
folosite în mod corespunzător. În prezent există un 
proiect de școală nouă în localitatea Ciutelec, care 
va fi demarat în primăvara anului 2011.

PROIECTE ÎN PARTENERIAT
În anul școlar 2010–2011 în școala se desfășoară 

două proiecte majore care au ca finalitate eradicarea 
abandonului școlar:
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Școala după școală – Proiectul se derulează în 
colaborare cu ISJ Bihor și cu Fundația Ruhama. 

Școala, șansa mea – Proiectul se desfășoară în 
colaborare cu ISJ Bihor și cu Universitatea din Ora-
dea. 

În cadrul celor două proiecte patruzeci de copii 
beneficiază de programul „After school“.

Parteneriatul cu Casa de Cultură din Marghi-
ta – În cadrul acestui parteneriat elevii noștri vizio-
nează lunar o piesă de teatru. 

DIN ACTIVITĂŢILE 
EXTRAȘCOLARE

Ultimii ani școlari au fost plini din punct de ve-
dere al activităţilor extraşcolare la cele două școli. 
La fiecare activitate au participat toţi elevii, activi-
tăţile fiind temeinic pregătite de către profesorii res-
ponsabili. 

Şcoli pentru un viitor verde – a fost o activitate 
care a ajutat la conştientizarea importanţei mediului 
înconjurător pentru viaţa tuturor şi în cadrul căreia 
s-a obţinut diplomă de participare. În cadrul acestui 
proiect timp de patru luni s-au realizat diverse acti-
vităţi, coordonate de către profesorii Crişan Florica,  
Horvat Maria, Șandor Ramona, Boldiş Viorel, Cos-
ma Gabriela şi Puşcaş Rodica. 

Călătorie în lumea cărţii, Ediţia I, 2010 – a fost 
un concurs realizat de Şcoala „Grigore Moisil“ din 
Satu Mare. Eleva Biro Laura a obţinut Premiul III 
la secţia proză, iar elevele Costa Diana şi Băliban 
Anca – diplomă de participare. Coordonatoare ale 
elevelor au fost profesoarele Puşcaş Rodica şi Cri-
şan Florica.

Expoziţia Naţională „Mărţişor 2010“ –  a fost 
o manifestare organizată de Asociaţia Cultural-Şti-
inţifică „Vasile Pogor“ din Iaşi. Școala a obţinut: 
•	 Premiul	III – clasa a II-a şi a IV-a, învățătoarea 

Bara Timea; clasa a VII-a, profesor Puşcaş Rodica 
•	 Menţiune: clasa a V-a, profesor doctorand 

Crişan Florica; clasa a VI-a, profesor Boldiş Viorel. 
Expoziţia Naţională „Sfintele Paşti 2010“ – a 

fost o manifestare la care școala a obţinut Premiul	II 
prin elevii clasei a VI-a, profesor coordonator, doc-
torand Crişan Florica.

Olimpiadele Cunoaşterii – La etapa a II-a a 
ediţiei a V-a a acestui mare concurs, elevii au fost 
pregătiți de învățătoarele Bara Timea şi Olşac Mil-
ca. Premiile obţinute au fost:

Clasa I 
• Locul I pe țară la matematică (elevul Mierluţ 

Ştefan 118 p.)
• Locul II pe țară la matematică (elevii Ghiulan 

Răzvan, Barany George 112 p.) 
• Locul II pe judeţ la limba română (elevii 

Ghiulan Răzvan, Mierluţ Ştefan, Barany 
George 94 p.)

• Locul II pe judeţ la matematică (elevul He-
briştean Raul 94 p.)

• Menţiune pe judeţ la matematică (eleva Dura 
Mădălina 82 p.)

• Elevul Bumbui Alex (76 p. la matematică)
• Eleva Dura Mădălina (76 p. la limba română)

Clasa a II a
• Locul I pe țară la matematică (elevul Scurt 

Ciprian 118 p.)
• Locul II pe țară la matematică (elevii Fazekas 

Tamaş, Lincar Geanina 112 p.)
• Locul II pe judeţ la Limba română (elevii 

Scurt Ciprian, Lincar Geanina 94 p.)
• Locul III pe judeţ la matematică (elevul Me-

dan Răzvan 88 p.) 
• Menţiune pe judeţ la Limba română (elevul 

Albu George 82 p.)
Clasa a IV a

• Locul II pe judeţ la Limba română (elevul 
Demian Adrian 94 p.)

• Locul III pe judeţ la Limba română (elevul 
Rigo Gianni 88 p.)

• Menţiune pe judeţ la Limba română (elevele 
Maghiar Amina, Mag Delia 82 p. )

Halloween –  Activitate organizată de profesoara 
de limba engleză, Györi Ioana, când elevii au avut 
ocazia să-şi arate inventivitatea, creând costumaţii 
specifice evenimentului, costumații premiate ulterior.
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Prietenie fără frontiere –  Şcoala, având un nu-
măr mare de elevi de etnie rromă, în luna noiembrie 
profesoara de limba şi literatura română, Chirodea 
Melania, a organizat această activitate, iar elevii ne-
au surprins prin lipsa prejudecăţilor şi prin interesul 
manifestat faţă de acest subiect.

E Crăciun!  – Ne-au anunţat toţi elevii care au 
participat la sceneta organizată de profesoara de 
limba franceză, Horvat Mia, în colaborare cu pro-
fesoara de fizică-chimie, Şandor Ramona, scenetă 
care s-a bucurat de un real succes, încântând atât 
părinţii, cât şi elevii şi cadrele didactice.

Săptămâna dragostei şi a prieteniei –  Zilele de 
Valentine’s Day şi Dragobete le-am sărbătorit împre-
ună prin această activitate, organizată de profesoara 
de limba engleză, Györi Ioana, şi de profesoara de 
limba şi literatura română, Chirodea Melania. Acti-
vitatea a mobilizat un număr mare de elevi, încântaţi 
de diversitatea probelor. O componentă demnă de 

amintit este momentul de break-dance oferit de câ-
teva eleve ale şcolii sub atenta îndrumare a profeso-
rului de educație fizică şi sport, Dumitrescu Gabriel.

Ne mândrim că suntem rromi!                                                    
La această activitate au participat oficiali ai Fun-

daţiei	Ruhama care au apreciat efortul depus de ele-

vii claselor I–IV de a prezenta scenete din Scufiţa	
Roşie și din Pupăza	din	tei, alături de cântece şi dan-
suri tradiţionale. Datorită acestei activități, integrată 

într-un concurs de desegregare, școala a obținut o 
finanțare de 3.200 euro. 
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Școala pentru un viitor verde
Pentru a ne putea bucura de o primăvară curată 

şi de sărbători pascale petrecute într-un mediu curat 
ne-am strâns cu toţii înarmaţi cu saci menajeri şi cu 
mănuşi de unică folosinţă şi am arătat că nouă nu ne 

este ruşine să strângem ceea ce altora nu le-a fost 
ruşine să arunce. De altfel şi aspectul curţii şcolii a 
fost schimbat după ce elevii au plantat diverşi puieţi 

de pomi fructiferi, dar şi flori în cadrul proiectului 
„Școli pentru un viitor verde“. Activitatea de pe par-
cursul anului şcolar a tuturor elevilor fost răsplătită 
cu ocazia zilei de 1 Iunie, zi în care am organizat o 
serie de activități distractiv-recreative.

Eroi au fost, eroi sunt încă – Am cântat cu toții 
strâns uniți în jurul troițelor dedicate martirilor lo-
cali cu ocazia Zilei Eroilor. Acest eveniment a fost 
onorat cu prezența de către preoții parohi Mihuc 

Cristian și Porțan Teodor care au ținut o slujbă de 
pomenire în memoria eroilor neamului românesc. 
Alături de aceștia, domnul viceprimar Brindea Cor-
nel a rostit o înflăcărată alocuțiune.  

Evaluare în educaţie – De rezultate deosebi-
te ne-am bucurat şi în urma participării la diverse 
concursuri şcolare. Astfel elevele Moisa Andreea şi 
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Cristea Roxana, au obţinut locul 4, respectiv locul 7 
după participarea la concursul „Evaluare în educaţie 
la limba română“, etapa I, faza pe sector. Nu ne-am 
dezminţit nici la o a doua etapă a aceluiaşi concurs 
unde eleva Moisa Andreea a obţinut un binemeritat 
loc 4.

Mens sana in corpore sano. Am obţinut rezul-
tate deosebite şi la întrecerile sportive. Astfel echipa 

de fotbal a înregistrat numeroase victorii în întrece-
rile sportive zonale. Participând la activitățile spor-
tive dedicate zilelor orașului Marghita, elevul Cana-
las Toni-Cristian a obținut locul I la cros.

PROMOVAREA ŞCOLII
O vizită la Grupul Şcolar Agricol „Horea“, Gru-

pul Școlar Industrial Popești sau la Colegiul Naţio-
nal „Octavian Goga“, ne-ar scoate în cale mulţi din-
tre foştii noştri elevi. Spre mândria noastră, printre 
ei se vor număra şi elevi de etnie  rromă. De altfel, 
unii dintre ei au urmat sau chiar urmează o facultate.

Chiar dacă abandonul şcolar şi diverse probleme 
comportamentale nu ne-au ocolit, am încercat să-i 
convingem pe elevi că şcoala este o componentă 
importantă a vieţii lor şi am reuşit astfel să reducem 
rata abandonului şcolar. De un real ajutor au fost şi 
cadrele didactice care se ocupă de elevii cu cerinţe 
speciale, iar rezultatele muncii lor sunt vizibile pe 
zi ce trece.

Dedicaţi meseriei şi elevilor, dascălii școlii caută 
şi încearcă mereu să le ofere elevilor o educație de 
calitate. Desigur, nu este o muncă uşoară, dar por-
nind de la convingerea că mereu e loc de mai bine, 
se vor organiza în continuare diverse activităţi şi 
proiecte în acest scop.

ARITMOGRIFUL ȘCOLII
Înlocuind cifrele cu litere, veți găsi pe orizontala A-B numele școlii coordonatoare, iar pe verticale, 

numele cadrelor didactice de la școlile din Bogei și Ciutelec și a secretarei școlii coordonatoare.

 Constantin BUTIȘCĂ
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Materialul a fost alcătuit cu sprijinul
prof. Șanta Cucura Gheorghe Cosmin, 

prof. Chirodea Melania-Rebeca, 
prof. Crișan Florica
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REVISTE ªCOLARE

Așezată sub un moto excelent, „Perfecțiunea	este	în	
noi;	trebuie	doar	să	o	descoperim“, revista „Floare de 
colț“ a Școlii primare din Miersig este deosebită.

Colectivul de redacție (coordonator de subproiect: 
inst. Ţurcaş Valeria, membrii echipei de subproiect: inst. 
Drimbe Laura, inst. Gligor Georgeta, Popovici Alina – 
studentă, Popovici Margareta – părinte, Szatmari Ioan 
- părinte, tehnoredactare: Szatmari Ioan) a pornit de la 
faptul că floarea de colț este una dintre cele mai frumoase 
și mai rare flori de pe pământ, floare pe care o poți com-
para cu copilul de școală primară.

Publicația a fost realizată în cadrul unui proiect (În	lu-
mea	minunată	a	literaturii) finanțat de Banca Mondială 
și Primăria Husasău de Tinca.

Revista cuprinde versuri ale elevilor, poezii religioa-
se, colinde, povești, fotografii din școală și din sat, legen-
de ale satului, pagini de istorie locală, dar și o descriere a 
unei călătorii făcute de o elevă a școlii prin Europa.

Prezentăm în continuare câteva dintre creațiile elevilor:

o revistÃ ªcolarÃ interesantÃ

  Îndemnuri de suflet:
Fii	tu	însuţi!
Acceptă	provocarea!
Tinde	spre	perfecţiune!
Urmează-ţi	visele!
Fii	mai	bun	în	fiecare	zi!
Descoperă	divinitatea	din	tine!
Dezvoltă-ţi	iubirea	universală!
Respectă	legile	universale	pentru	a	trăi	fericit!

De Crăciun

Iarăşi	vine	iarna
Cu	zăpadă	multă
Cu	Moş	Crăciun	la	uşă
Şi	cu	colindători
Iarăşi	vine	iarna
Şi	Pronia	Divină
Ne	picură	în	suflet		fericirea
În	sfinte	sărbători.

	Ardelean	Naomi

Şcoala copacilor
Cum	ar	fi	dacă	şi	copacii	ar	merge	la	școală	?
N-am	mai	încape	pe	drum	de	copaci	.
Ar	învăţa	şi	ei	să	scrie	şi	să	citească
Şi	ar	scrie	cu	o	ramură	ascuţită	în	palma	noasra
Pentru	că,	atunci	când	risipim	hârtia,	nu	ne	gândim
Că	o	foaie	de	hârtie	este	o	bucăţică
din	trunchiul	unui	copac.
	 	 	 	 													Ardelean	Sara

În		casa	noastră	dragă
Sunt	toţi	cei	dragi	ai	mei
Cânâtnd	colinde	sfinte
În	jurul	bradului.
Iisus	se	naşte	iarăşi
În	nimile	tuturor,
Ne-aduce	fericire
În	prag	de	sărbători.
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Grãdiniþa nr. 23 Oradea

GRÃDINIÞA Nr. 23 ORADEA

„Fericit este copilul care găsește în fiecare etapă a 
drumului pe educatorul capabil să insufle treptat forța 
și elanul necesare implinirii destinului sau de om.”

                                                        Maurice Debesse
POFTIȚI LA NOI

Grădinița nr. 23 Oradea este o locație cu aspect 
plăcut, situată în plin centru, care te îmbie să intri 
și să poposești o vreme, bucurându-te de confortul 
și ospitalitatea ei, oferite de sălile spațioase dar in-
time, de curtea și de grădina ca o oază de liniște și 
verdeață.

Dacă te-ai hotărât să intri, curând te vei afla pe o 
terasă mare și luminoasă, străjuită de curtea interi-
oară plină de buchete de trandafiri parfumați. Pri-
măvara, curtea te întâmpină cu un buchet uriaș din 
ploaia de aur, iar toamna cu coloritul viu al frunze-
lor pomilor ce foșnesc în adierea vântului, de parcă 
ți-ar șopti: „Hai, intră să vezi...“

Holul luminos în care pășești îți oferă posibili-
tatea de a alege să deschizi ușa unei săli unde vei 
găsi o atmosferă liniștită de lucru sau una plină de 

animație. Oricum te decizi, vei găsi 
puzderie de copii isteți, frumoși, pli-
ni de viață, dornici de tot ce e nou, 
înconjurați de dragostea și dăruirea 
unor educatoare pricepute în a modela 

viitori artiști, dascăli, ingineri, muncitori, medici, 
asistente și de ce nu... chiar viitori președinți?!

                  
SCURT ISTORIC

Grădinița a fost înființată în anul 1953, sub nu-
mele de Grădinița nr. 3. Înainte de 1989 și câțiva 
ani după, grădinița a funcționat cu încă două clădiri 
anexe: una în parcul Petöfi și alta pe str. Iuliu Ma-
niu (fosta stradă dr. Petru Groza).

Înainte de 1989 s-au remarcat educatoarele: Ma-
ria Balaci, Diana Malița, Mara Grigoroscuța, Ro-
dica Popuș, Silvia Ienciu și Viorica Füstös.

Directoare ale grădiniței au fost Victoria Goe, 
Viorica Giurău, Iuliana Dragoș și Ance Moruț.

După 1989, postul de director l-a ocupat Brișan 
Nicolina, care a condus grădinița timp de 17 ani, 
implicându-se activ în reînnoirea ei.

PERSONALUL ACTUAL
Tradiționalul și modernul și-au pus amprenta 

benefică pe activitatea acestei grădinițe. Din mai 

Instit. Aurelia Laza - directoarea grădinițeiProf. Miklo Iuliana - lider sindical

GRÃDINIÞE ORÃDENE
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2008, grădinița este condusă de director, instit. 
Aurelia Laza, cu studii universitare în domeniul 
educațional și managerial.

Colectivul de cadre didactice este compus din 13 
educatoare. Dintre acestea, 8 sunt titulare, toate cu 
gradul didactic I și nu puține cu studii universitare. 
Dintre cadrele didactice suplinitoare sau detașate, 
5 sunt înscrise la grade didactice sau la definitivat. 
Acest lucru evidențiază dorința și responsabilitatea 
cadrelor didactice din grădiniță, de a se perfecționa 
continuu pentru a desfășura o activitate cât mai 
valoroasă și eficientă în mijlocul copiilor ce le sunt 
încredințați.

Buna desfășurare a activității din gradiniță de-
pinde nu doar de personalul didactic, ci și de cel ne-
didactic, condus de administratoarea Curpaș Ma-
ria, cu peste 20 de ani vechime în instituție.

Personalul nedidactic este alcătuit din 2 bu-
cătărese (Buda Magdalena și Mărcuș Liliana), 
o lenjereasă (Balint Ecaterina) și 4 îngrijitoare 
(Bucurean Popa Ana, Junc Rodica, Vușcan Flo-
rica, Sârb Daniela) care, cu grijă și dragoste sunt 
preocupate de îngrijirea copiilor care trec pragul 
grădiniței.

NUMĂRUL DE GRUPE
 În anul școlar 2010-2011 activitatea se 

desfășoară în 6 grupe:
 grupa mică - condusă de educatoarele Mi-

klo Iuliana (prof. gr. did. I) și Pele Delia (prof. gr. 
did. def.);

 grupa mijlocie – condusă de educatoarele Bo-
dog Adriana (inst. gr. did. I) și Constantin Marina 
(ed. gr. did. def.);
 grupa mare - condusă de educatoarele Pele 

Mihaela (inst. gr. did. I) și Sotoc Simona (ed. gr. 
did. def.);
 grupa pregătitoare A - condusă de educatoa-

rele Brișan Nicolina (ed. gr. did. I) și Kiss Eva Ni-
colina (ed. gr. did. I);

 grupa pregătitoare B - condusă de educatoa-
rele Șandor Angelica (ed. gr. did. I)  și Dume Flo-
rentina (prof. gr. did. def.);
 grupa germană - condusă de educatoarele 

Tocaciu Veronica (prof. gr. did.  I) și Indrieș Dori-
na (ed. gr. did. I).

BAZA MATERIALĂ
În momentul de față grădinița funcționează în 

clădirea de pe str. Republicii nr. 41, dotată cu 6 săli 

Kiss Eva Nicolina, Laza Aurelia - director, Șandor Angelica 
(în față), Sotoc Simona, Pele Delia, Bodog Adriana, Constan-
tin Marina (mijloc), Miklo Iuliana - lider sindical, Pele Mihaela, 
Dume Florentina, Brișan Nicolina, Tocaciu Veronica, Indrieș 

Dorina (în spate). 

Junc Rodica, Balint Ecaterina (în față) 
 Curpaș Maria și Vușcan Florica (în spate)

Grupa germană

GRÃDINIÞE ORÃDENE
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de grupă, un birou, o sală pentru material didactic, 
un cabinet medical, o sufragerie, un vestiar, un bloc 
alimentar propriu, o spălătorie și o curte spațioasă.

Cu sprijinul Primăriei Municipiului Oradea, al 
Consiliului Reprezentativ al Părinților și al sponso-
rilor s-a reușit utilarea grădiniței.

Patru săli de clasă au mobilier atractiv și 
multifuncțional. Blocul alimentar este dotat con-
form standardelor europene. Grupurile sanitare 
sunt placate cu gresie și faianță. 

Grădinița dispune și de o bază didactico-mate-
rială bogată • aparatură audio-video performantă 
(TV color, DVD, video) • copiator, calculatoare • cos-
tume artistice 
pentru spectaco-
le • seturi de ma-
teriale ilustrati-
ve, care răspund 
exigențelor cur-
riculare • jucării 
deosebite pentru 
activități liber-
alese • bibliotecă 
în continuă do-
tare (cărți, albu-
me, enciclopedii, care asigură o bază de date legată 
de noutățile din domeniul educativ).

CDS-urile, respectiv activitățile opționale sunt 
stabilite la alegerea părinților: 
 Gimnastică artistică și sportivă;
 Limba engleză.

PROIECTE şi PROGRAME 
Alături de munca instructiv-educativă în care 

sunt implicate la clasă zi de zi educatoarele, exis-
tă o preocupare vie de a desfășura proiecte și pro-
grame variate în mijlocul copiilor, cu aportul unor 
instituții și prin implicarea părinților.

S-au derulat și sunt în curs de derulare partene-
riate cu:
 Poliția • Stop accidentelor ! • Viața are prioritate!
 Școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu“ Oradea 

• Expoziție cu vânzare de mărțișoare;
 Școala „Oltea Doamna“ •  „Întâlnire cu prietenul 

meu școlar!“
 Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai“

La lecție

Poftă bună!

Curtea grădiniței

La ora de gimnastică

Avem inspecție...

GRÃDINIÞE ORÃDENE
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	 Casa	de	Cultură	•	„Fantezie în pași de dans“
	 Biserica	 •	 vizite	 la	 Azilul	 de	 bătrâni	 din	

Velența,	la	Mănăstirea	Sfintei	Cruci,	la	Leagănul	de	
Copii „Ciupercuțele“
	 Fundația	 „Comunia“	 •	 „Dăruiește un Cră-

ciun!“

	 Teatrul	de	păpuși	„Arcadia“
	 Inspectoratul	 pentru	 Situații	 de	Urgență	 •	

„Săptămâna porților deschise“ la Jandarmeria Oradea
	 I.S.J.	Bihor	-	spectacol	de	gală	în	cadrul	sim-

pozionului	național	„Excelența Sa, educatoarea“
 Orășelul copiilor
	 Palatul	Copiilor	•	Concurs de pictură „Icoane 

pe sticlă“

	 Facultatea	de	Protecția	Mediului:	„Să dăinu-
im în Europa cu plămânii verzi“
	 Alte	grădinițe	din	Oradea.

COLABORATORI
	 Fundația	„Humanitas“
	 Asociația	„Smarty“
	 Editura	„Diana“	•	„Cu Europa la joacă“
	 Editura	C.	D.	Press	 •	„Să citim pentru mile-

niul III“
Dispunem	de	un	parteneriat	vast	cu	părinții	co-

piilor,	implicați	în	viața	grădiniței	prin	participare	
directă	la	acțiuni,	prin	sponsorizări	și	donații.	S-au	
desfășurat	 cursuri	 cu	 părinții	 copiilor	 în	 cadrul	
programului	național: „Educăm așa!“

OBIECTIVE PROPUSE
	 Amenajarea	 spațiului	 de	 joacă	 cu	 aparatură	

modernă	prin	atragerea	fondurilor	necesare	(cău-
tarea	unor	parteneri	și	sponsori	pentru	finanțare).	
	 Dezvoltarea	 relațiilor	 de	 parteneriat	 cu	

unități	preșcolare	din	țară	și	străinătate;
	 Atragerea	 unor	 fonduri	 europene	 alocate	

învățământului.
Toate	aceste	ținte	ale	noastre	au	drept	scop	pro-

movarea	unei	educații	de	calitate	și	formarea	unor	
personalități	armonioase	ale	copiilor	ce	studiază	și	
vor	studia	în	această	instituție	preșcolară.

La statuia lui Aurel Lazăr

GRÃDINIÞE ORÃDENE
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Serbare de Crăciun

Dans modernÎn excursie

Am primit cărți de colorat ...
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Muguraºii Leºului
Printre școlile bihorene din mediul rural, Școala 

cu clasele I-VIII din Leș a reușit să se afirme prin 
ceea ce a realizat în ultimii ani. Aici învață copiii 
din Leș, Păușa și Șauaieu.

Reușita se datorează în principal 
ambiției și stăruinței slujitorilor ei, 
toți cadre didactice calificate. De al-
tfel, moto-ul școlii, luat din Seneca, 
spune totul: „Succesul, în mare parte 
stă în voința de a învinge. Să ne stră-
duim deci și să stăruim“.

RUȘINICĂ!... RUȘINICĂ!!!

de înv. Camelia RUSU
Rușine celui căruia școala nu îi place                      
Rușine celui ce de cap își face
Rușine, vă spunem în cor
Celor ce nu ascultați de profesor.
De trei ori rușine încă
Celui ce-n oră mănâncă
Și celui care chiulește
Ori cu colegii se-mbrâncește.
Nu spun nume dragii mei
RUȘINICĂ!!! Se știu ei.

Celor care nu ajută
Pe aproapele la greu,
Râd de necazul acelui
Ce îi merge astăzi rău,
„Rușinică“ toți le strigă
Și vom spune-oricui mereu
Ăștia nu ne reprezintă!
RUȘINICĂ!!! RUȘINICĂ!!!

Școala condusă de prof. Melinda Tănase, 
având-o ca lider sindical pe înv. Camelia Rusu, 
a realizat în octombrie 2010 revista școlii inti-
tulată „Mugurașii Leșului“. Realizatorii revistei 

sunt prof. Melinda Tănase, înv. Came-
lia Rusu, înv. Anamaria Popovici și prof. 
Oana Jurcuțiu. Observăm că dascălii 
fac ca la Leș, să crească mugurași, 
chiar și acolo de unde, de regulă, viața 
a plecat...

înv. Georgeta Rusu, lider sindical

prof. Melinda Tănase, directoarea școlii
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TOT CE E PE LUME

Tot ce e pe lume are-un rost anume
Mărul ne dă merele, părul ne dă perele
Norii ne dau ploaia, lâna ne-o dă oaia.

Tot ce e pe lume are-un rost anume
Somnul ne dă visele, caisul caisele
Grâu ne dau ogoarele, și lumina soarele.

Tot ce e pe lume are-un rost anume
Flori ne dau grădinile, ouă dau găinile,
Pânza ne-o dă inul, strugurii dau vinul.

Tot ce e pe lume are-un rost anume
Pește ne dau bălțile, minte ne dau cărțile
Miere dau albinele, omul bun dă binele.

O mamă își dojenește fiul:
– Aha, deci în Spania nu vrei să te duci, în Italia nu vrei 
să te duci, fotbal nu știi să joci... Bine, mă, atunci dă și 
tu la facultate, să ajungem de râsul blocului!
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Scopul în care a fost amenajat muzeul este 
păstrarea și continuarea tradițiilor și obiceiurilor 
meșteșugărești din zonă.

Grupuri țintă sunt elevii, cadrele didactice, ola-
rii, meșteșugarii, țesătoarele din zonă etc.

În cadrul Muzeului, sunt bine reprezentate 
două ocupații tradiționale din zonă: olăritul și 
țesutul în război.

1. OLĂRITUL – cândva mijloc de existență, artă 
și cultură la izvoarele Crișului Negru, a avut ca cen-

ªcoala cu clasele I-VIII SÃLIºTE DE VAºCÃU

Printre puținele școli bihorene care se pot lăuda 
cu păstrarea obiectelor autentice de artă populară 
tradițională bihoreană se numără și Școala cu 
clasele I-VIII din Săliște de Vașcău.

Prin bunăvoința liderului sindical prof. Emil 
Petrișor, am primit niște imagini din muzeul de artă 
populară al școlii. Acestea, credem, vorbesc de la 
sine despre modul în care dascălii sălișteni au știut, 
de-a lungul vremii, să conserve și să prezinte ele-
vilor, părinților și vizitatorilor școlii, obiecte de preț 
din zestrea culturală a strămoșilor.

Sãliºte de Vaºcãu  - MUZEUL ETNOGRAFIC AL ªCOLII

tre satele Săliște de Vașcău, Leheceni și Criștioru 
de Jos.

În 1913, Miron Popoviciu scria în lucrările sale 
folcloristice: „În satul Săliște de Vașcău, din 106 
gospodării, numai cinci familii nu făceau oale“.

Se produceau: oluri cu și fără „țâță“ pentru 
apă, cănți pentru apă, blide, oale mari pentru lip-
tar și cereale, oale pentru gătitul mâncării, oale de 
sarmale, pahare, căni pentru apă etc.

Desfacerea produselor se făcea de regulă prin 
transportul acestora cu carele cu boi în zona Hăl-
majului, în Țara Zărandului, în zonele de câmpie, în 
Țara Ungurească, ajungând de multe ori în apropi-
erea Budapestei. Un asemenea drum dura și câte 
4-5 săptămâni.

La păstrarea tradițiilor meșteșugărești în zona 
Vașcăului și-a adus o contribuție importantă și 
prof. univ. Cornel T. Durgheu, decan al Facultății 
de Arte Vizuale a Universității din Oradea.

Domnia sa a fost multă vreme profesor la școli-
le cu clasele I-VIII din jurul Vașcăului, dar și instruc-
tor la Casele de cultură din Vașcău și din Ștei.

prof. Emil Petrișor - lider sindical

ªCOLI BIHORENE
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În acea perioadă profesorul Cornel T. Durgheu 
a condus multe cercuri și ateliere de lucru ale elevi-
lor, toate profilate pe tradițiile populare ale zonei 
(prelucrarea lemnului, prelucrarea pietrei, cera-
mică, pictură, sculptură). La un moment dat prof. 
Cornel T. Durgheu a condus un cerc de ceramică 
populară la Școala cu clasele I-VIII din Săliște de 
Vașcău. Cercul era frecventat în mod regulat de 
către 17 elevi (între aceștia se afla și actualul pre-
ședinte al Consiliului Județean Bihor, Radu Țîrle).

2. ȚESUTUL ÎN RĂZBOI era o îndeletnicire pen-
tru femei, mai ales în sezonul de iarnă. Se produ-
ceau:
• haine pentru portul de zi
• haine de sărbătoare
• strujece (saltele) și lipidee (cearșafuri), de-

sagi și căpătâie, măsărițe (fețe de masă), feleji 
(ștergare), șterguri, pături și țoale, păretare etc.

Realizarea modelelor și a motivelor populare pe 

ªcoala cu clasele I-VIII SÃLIºTE DE VAºCÃU

obiectele țesute la război reprezintă talentul feme-
ilor din zonă transmis din generație în generație. 
Muzeul mai conține diverse piese muzeistice vechi: 
ceramică, ladă de zestre, accesorii pentru olărit și 
țesătorie, artizanat, unelte agricole etc.

Semnalăm și revista școlii, „Alfa“, ajunsă la nr. 7.

Directorul actual al școlii este prof. Rodica 
Păunescu, care a urmat la conducerea școlii după 
valoroșii profesori Valeria Sion, Tănase Filip, Traian 
Tulvan, Alexandru Porge, Valer Plisco, Angela Indrei 
și Emil Petrișor). 

Dacă pașii vă vor purta pe-aproape, 
nu pregetați să intrați la Școala cu clase-
le I-VIII din Săliște de Vașcău și să-i vizitați 
Muzeul Etnografic.

prof. Rodica Păunescu 
director
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„Punte între generaţii”, ediţia a doua, 
la Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş

Joi, 21 octombrie 2010 la Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” din municipiul 
Beiuş a avut loc cea de-a doua ediţie a activităţii intitulate Punte între generaţii, 
care îşi propune să-i readucă, măcar pentru câteva ore, la şcoală pe foştii salariaţi, 
în prezent pensionari şi să-i comemoreze pe cei plecaţi în lumea umblelor.

La manifestare au participat prof. Nicolae ILE, directorul instituţiei de învă-
ţământ, directorul adjunct, ing. Rodica MONENCIU, ing. Maricuţa MAGDA, 
liderul de sindicat, foşti şi actuali salariaţi ai şcolii. 

După cuvântul de deschidere al prof. Nicolae ILE şi după ce foştii salariaţi ai 
şcolii au primit diplome de onoare din partea conducerii instituţiei de învăţământ 
pe care au slujit-o cu profesionalism, abnegaţie şi devotament, în partea a doua a 
manifestării toţi cei prezenţi au putut urmări un scurt program folcloric susţinut 

de ansamblul „Izvoraşul”, format din elevii Colegiului Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş (instructori: prof. Ga-
briela BRISCAN şi prof. Emil APOSTOL).

prof. Dan Ispas

Director, prof. Nicolae ILE: „… La şcoala noastră studiază aproxi-
mativ 950 de elevi. Activitatea pe care o desfăşurăm fiecare dintre noi 
contează foarte mult. Prin activitatea de astăzi dorim să cinstim con-
tribuţia celor care s-au pensionat din şcoala noastră la ridicarea presti-
giului acesteia. Toţi am contribuit la faptul că începând din septembrie 
2006 şcoala noastră a devenit Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” și la 
primirea diplomei de excelenţă instituţională, în septembrie 2010, prin 
ordin ministerial…”

Lider de sindicat, prof. ing. Maricuţa MAGDA: „… În urmă cu cinci 
ani am lansat activitatea „Punte între generaţii”, ediţia I. Fiind o acţiune 
reuşită am promis, şi azi ne ţinem de cuvânt, să organizăm şi alte activităţi 
asemănătoare. Și dumneavoastră, cei care aţi predat ştafeta urmaşilor și noi 
cei care o vom preda, facem parte din colectivul acestei şcoli şi în această zi 
de sărbătoare pentru toți, vă mulţumim că aţi răspuns invitaţiei noastre…”

Margareta BAN, prof. limba română, care a predat în şcoală între 
anii 1964-1997: „Doresc foştilor colegi multă sănătate, bucurii, le doresc 

să-şi crească sănătoși nepoţii şi să răspundă prezent şi peste 5 ani. Colegilor mai tineri, le doresc sănătate, 
hărnicie, altruism şi le doresc să se bucure de 
rezultate meritorii…”

Viorica OLEA, prof. limba română: 
„Doresc tuturor celor care au fost activi şi 
celor care sunt încă activi să păşească pe dru-
mul ales cu multă căldură, cu dragoste şi cu 
dăruire, să fie sănătoşi, să aibă zile fericite, 
o bătrâneţe cât mai lungă şi cu sănătate de-
plină…” 

ing. Maricuţa MAGDA
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Costel Fânățeanu
Asociația Culturală „LIOARA“ din Beiuș, constituită în scopul îmbogățirii zestrei artistice a Beiușului, și-a pro-

pus să realizeze un Complex statuar în Parcul „Mihai Eminescu“ din Beiuș.
Acest Complex statuar, unic la nivel național, va cuprinde, în jurul bustului Poetului nostru național, o serie de 

personalități culturale locale. Dintre acestea nu vor lipsi Iosif Vulcan (cel care l-a debutat în revista „Familia“ pe 
marele Poet), Miron Pompiliu (prietenul de la Iași al Poetului), Alexandru Andrițoiu, Gheorghe Pituț, Viorel Horj 
(care l-a numit pe Eminescu „Poet al unei Patrii de cuvinte“)...

Complexul statuar de la Beiuș, prin forma de prezentare a constelației Eminescu, pare să fie unic în țară.
Așteptăm cu nerăbdare finalizarea generosului proiect cultural și promitem că vom fi prezenți la inaugurare.

Un viitor Complex statuar la Beiuş

Noul şi vechiul  
  nostru guvern
 

În țara nostră veselă şi plină de umor, 
primul ministru Bokutu Kukoasa, a promovat 
ca miniştri în guvern nişte specialişti japonezi, 
cu multă experiență în guvernarea cu folos, 
pentru cei care ne guvernează. Iată numele 
acestor specialişti: Nimika Nuimoka, Yaspaga 
Shidute, Vreypostu Daybanu, Undeypliku Ku-
valuta, Vinoakumma Kuosumma, Furatzara 
Kuthotu, Bagabanyi Labayathu, Totkumitha 
Madeskurk, Nufurytu Furyo.
 

Biverbul Epocii Băsescu
(4, 8)

Simona Florea Popescu
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Hristos se naşte...
E vremea colindelor

Crăciunul
Crăciunul este singurul cuvânt românesc prin care se descrie Naş-

terea Domnului, naştere sărbătorită la 25 decembrie.
Cercetătorii au stabilit însă că Iisus s-a născut în martie. Pentru săr-

bătorirea Naşterii Sale, în Roma antică a fost aleasă o zi din perioada 
Saturnaliilor, în apropierea solstiţiului de iarnă (22 decembrie). S-a 
ales o zi în apropierea momentului în care forţa solară renaşte şi se re-
face, Iisus fiind un învingător al întunericului, al păcatului şi al morţii.

Anul 264 a fost primul an în care Crăciunul a fost sărbătorit în 
ziua de 25 decembrie, zi care a coincis cu Saturnaliile. Împăratul ro-
man Aurelian a proclamat această zi ca Ziua de Naştere a Invincibi-
lului Soare („Natalis Solis Invicti”).

În anul 320 Papa Silvestru I (314-335) 
a stabilit ca dată a sărbătoririi Naşterii lui 
Iisus ziua de 25 decembrie.

Împăratul Constantin cel Mare (306-
337) a introdus oficial Crăciunul, ca săr-
bătoare cu dată fixă (25 decembrie) în anul 
325. Tot el a stabilit Paştele ca sărbătoare 
cu dată variabilă şi cu zi fixă: duminica, zi 
pe care a declarat-o drept o Zi Sfântă (Ziua 
Soarelui).

În Răsărit, Crăciunul a fost sărbătorit 
pentru prima dată în anul 380 de către Gri-
gore Teologul (335-395), iar în Antiohia în 
anul 386, de către Ioan Gură de Aur. Cră-
ciunul a fost sărbătorit pentru prima dată 
la Alexandria în anul 432, de către Pavel 
de Emesa, iar la Ierusalim în anul 439, de 
către Juvenal.

Simbolurile Crăciunului
Culorile Crăciunului: roşu şi verde.
Moş Crăciun: a apărut pentru prima dată în Olanda şi apoi în Nor-

vegia, cu toiag şi cu barbă; sacul cu daruri şi sania trasă de reni au fost 
introduse în recuzita lui mai târziu; astăzi există pericolul ca Moşul 
să devină o mascotă iernatică, cu aspect comercial, menită să vândă 
orice.

Bradul: reprezenta, în antichitate sfârşitul iernii; ulterior a fost 
decorat de către păgânii care dansau în jurul lui. Mai târziu a fost 
considerat copac sfânt, cu forma lui triunghiu-lară ducând spre Sfânta 
Treime.

Steaua: semn al lui Hristos; a fost o călăuză pentru Magii care 
călătoreau spre locul Naşterii lui Iisus; este prezentă în tradiţiile tutu-
ror popoarelor creştine, are mai multe colţuri, iar în mijlocul ei este 
reprezen-tată ieslea Naşterii Mântuitorului.

Clopoţeii: îşi au tradiţia în faptul că Naşterea lui Iisus a fost anun-
ţată de către clopotele bisericilor. Clopoţeii însoţesc adesea cetele de 
colindători.

Cadourile de Crăciun: provin de la aurul, smirna şi tămâia oferite 
lui Iisus ca daruri de către cei trei Magi. Sub bradul împodobit, cei 
dragi îşi oferă reciproc cadouri.

Felicitările de Crăciun: sunt modalităţi de a transmite, cu oca-
zia sărbătorilor, gânduri frumoase celor dragi. Primele felicitări de 
Crăciun au fost expediate în Anglia, în anul 1843, de către Sir Henry 
Colle.

Masa de Crăciun: este o tradiţie de familie. Ea se aranjează încă 
din Ajun şi se umple cu preparate din carne de porc, cu sarmale, cu 
colăcei, cu mere, nuci şi cozonaci, în aşteptarea colindătorilor.

Colindele de Crăciun: se cântau, încă din Evul Mediu, atunci când 
se dansa în jurul bradului împodobit de Crăciun.

Colindatul şi colindele
Colindatul este cea mai veche şi cea mai răspândită tradiţie a ro-

mânilor. Obiceiul este legat de Sărbătorile de iarnă, care încep la 24 
decembrie, cu Ajunul Crăciunului şi se încheie la 6 ianuarie, cu Bobo-
teaza. După cele 12 zile dintre Sfântul Crăciun şi Bobotează, bătrânii 
„prognozau” vremea lunilor noului an: prima zi de Crăciun arăta cum 

va fi vremea în ianuarie; a doua zi de Cră-
ciun, cum va fi vremea în februarie, etc.

Colindul este o urare versificată cu tra-
diţie mistică, legată şi de cultul fertilităţii 
şi de atragerea binelui şi prosperităţii asu-
pra familiei, în Anul Nou.

Colindele religioase tradiţionale sunt 
închinate lui Iisus, Domnului, Maicii 
Sfinte, Sfinţilor, Omului şi Stelei (cânte-
cele de Stea). Ele au fost create de preoţi, 
călugări, cântăreţi bisericeşti, dascăli şi 
dieci.

Colindele laice (uneori greu de deo-
sebit de cele religioase) reprezintă gradul 
cel mai înalt de desăvârşire artistică a po-
eziei orale româneşti şi ele aparţin creato-
rilor anonimi ai poeziei noastre populare.

Cel mai vechi colind atestat documen-
tar este „Jesus refulsit omnium”, compus în secolul IV de către St. 
Hilary Poitiers. Cea mai veche transcriere a unui colind datează din 
1410 (Anglia). Forma modernă a colindului se datorează preotului 
austriac Joseph Mohr, care în Ajunul Crăciunului din 1818 a scris 
trei piese pentru slujba de Crăciun (deoarece orga bisericii lui... era 
defectă!). Una dintre ele, Silent Night, Holy Night, este cântată azi în 
întreaga lume, ea fiind tradusă în peste 180 de limbi...

La noi, în 1822 şi în 1825, Anton Pann a tipărit culegerea de co-
linde Cântece de stea.

Colindele la români
Creştini de când ne ştim, noi, românii, colindăm la sărbătorile de 

iarnă. Colindătorii cunosc destul de bine melodiile cântecelor şi co-
lindelor noastre tradiţionale. Melodiile colindelor noastre tradiţiona-
le sunt cunoscute, mai cu seamă, mulţumită valoroşilor interpreţi de 
muzică populară românească, preoţilor, corurilor şi cântăreţilor bise-
riceşti din întreaga ţară. Românul, poet şi cântăreţ înnăscut, reţine cu 
uşurinţă melodiile, dar, cum e şi firesc, nu şi mulţimea de texte. Tex-
tele colindelor tradiţionale se găsesc în lucrarea „Colinde şi cântări 
bisericeşti”, apărută la Oradea în 2007 şi reeditată în 2009, într-un 
format practic, de buzunar.

Constantin Butişcă

Cerul şi pământul

Cerul şi pământul, cerul şi pământul
În cântări răsună,
Îngeri şi oameni, îngeri şi oameni
Cântă împreună.

Refren:
Hristos se naşte, Domnul coboară,
Îngerii cântă, magii Îl adoară,
Păstori aleargă, ieslea înconjoară,
Mari minuni se-ntâmplară.
Păstori aleargă, ieslea înconjoară,
Mari minuni se-ntâmplară.

În Vifleem azi, în Vifleem azi
E mare minune,
Fecioara Curată, Fecioara Curată
Fiu născu în lume.

Refren
Din Răsărit vin, din Răsărit vin
Magi cu bucurie,
Cu dar de smirnă, cu dar de smirnă,
Aur şi tămâie...

Refren
Din cer, Cuvântul, din cer Cuvântul
În trup se arată,

Noaptea din lume, noaptea din lume
Zi se face-ndată.

Refren
Hristos se naşte, Hristos se naşte,
Veniţi la închinare,
Cu vesel suflet, cu vesel suflet,
Veselă cântare.

Refren
Hristos se naşte, Hristos se naşte,
Veniţi la închinare,
Cântând cu toţii, cântând cu toţii
Frumoasă cântare.

Refren
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Viaþa sindicalã

CASA ÎNVÃÞÃTORULUI

IANUARIE (Gerar)

APRILIE (Prier)

FEBRUARIE (Fãurar)

MAI (Florar)

MARTIE (Mãrþiºor)

IUNIE (Cireºar)

3
10
17
24
31

3
10
17
24

3
10
17
24

3
10
17
24
31

3
10
17
24
31

3
10
17
24

4
11
18
25

4
11
18
25

4
11
18
25

4
11
18
25

4
11
18
25

4
11
18
25

5
12
19
26

5
12
19
26

5
12
19
26

5
12
19
26

5
12
19
26

5
12
19
26

6
13
20
27

6
13
20
27

6
13
20
27

6
13
20
27

6
13
20
27

6
13
20
27

7
14
21
28

7
14
21
28

7
14
21
28

7
14
21
28

7
14
21
28

7
14
21
28

1
8
15
22
29

1
8
15
22
29

1
8
15
22

1
8
15
22
29

1
8
15
22
29

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

(S1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

2
9
16
23
30

2
9
16
23

2
9
16
23
30

2
9
16
23
30

2
9
16
23
30

L M Mi J V S D

L M Mi J V S D

L M Mi J V S D

L M Mi J V S D

L M Mi J V S D

L M Mi J V S D

IULIE (Cuptor)

OCTOMBRIE (Brumãrel)

AUGUST (Gustar)

NOIEMBRIE (Brumar)

SEPTEMBRIE (Rãpciune)

DECEMBRIE (Undrea)

3
10
17
24
31

3
10
17
24
31

3
10
17
24
31

3
10
17
24

3
10
17
24

3
10
17
24
31

4
11
18
25

4
11
18
25

4
11
18
25

4
11
18
25

4
11
18
25

4
11
18
25

5
12
19
26

5
12
19
26

5
12
19
26

5
12
19
26

5
12
19
26

5
12
19
26

6
13
20
27

6
13
20
27

6
13
20
27

6
13
20
27

6
13
20
27

6
13
20
27

7
14
21
28

7
14
21
28

7
14
21
28

7
14
21
28

7
14
21
28

7
14
21
28

1
8
15
22
29

1
8
15
22
29

1
8
15
22
29

1
8
15
22
29

1
8
15
22
29

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

(S27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

2
9
16
23
30

2
9
16
23
30

2
9
16
23
30

2
9
16
23
30

2
9
16
23
30

LMMiJVSD

LMMiJVSD

LMMiJVSD

LMMiJVSD

LMMiJVSD

LMMiJVSD

S
L
Î

B
I
H
O
R

S
L
Î

B
I
H
O
R

2011
2011


