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Imnul Colegiului Național „Unirea” Brașov
Cu bucurie de viaţă plină
Port către mâine ce azi e lumină:
Semne din Carte, mirări de poet
Şi visul senin de adolescent.
Refren
„Unirea” ne face unul din toţi
Şi nu-i anevoie drumul stelei pe bolţi,
Ne pune în suflet starea de zbor,
Speranţă aceluiaşi dor.
Foaie de minte, foaie de suflet,
Prinse-ntre rânduri, lacrimă şi zâmbet;
Las reveria unei fereşti
Şi banca ce ne-a făcut colegi.
Refren
„Unirea” ne face unul din toţi
Şi nu-i anevoie drumul stelei pe bolţi,
Ne pune în suflet starea de zbor,
Speranţă aceluiaşi dor.
Vouă speranţe, vouă profesori,
Luând aminte plinele-nţelesuri,
Redăm „Unirea” celor ce vin
Iar vouă izbândă şi senin.
Muzică şi text: prof. Nelu MORAR
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Stimaţi cititiori,
În fiecare an ne dorim să oprim
timpul astfel încât clipele frumoase să nu
treacă atât de repede. Credem că noi am
avut mai mult succes în această încercare
şi dovada stă înaintea dumneavoastră:
retrospectiva anului şcolar 2015-2016
fixată între paginile care aşteaptă să fie
răsfoite la propriu, în varianta clasică sau
în varianta modernă, pe suport electronic.
Cronologic sau după intensitatea
amintirilor, evenimentele anului s-au
aşezat unul după altul aşa cum au stabilit realizatorii şi coordonatorii
publicaţiei: purtând informaţia condensată şi însoţite de imagini
reprezentative. Am rememorat începutul de an şcolar cu emoţiile
inerente, dar şi cu o imensă responsabilitate pentru tot ceea ce
înseamnă viaţă şcolară şi extraşcolară în Colegiul Naţional „Unirea”
şi am continuat să evocăm amintiri zăbovind îndelung, în legătură cu
tot ce a fost reţinut de autorii anuarului: rezultatele la examenele
naţionale în primul rând, menirea şcolii fiind aceea de a pregăti elevii
pentru încercarea de la final; încadrarea cu personalul care a fost la
datorie în tot acest timp şi căruia i se datorează în egală măsură
bucuria trăită de fiecare absolvent încununat de lauri; activităţile
numeroase care prefigurează acţiunile zilnice ale absolvenţilor de
peste ani deveniţi oameni ai cetăţii: Balul bobocilor (desfăşurat, în
ciuda momentului nefast de la sfârşitul lui octombrie, cu sprijinul
necondiţionat al părinţilor clasei a XI-a E), olimpiadele şcolare, Ziua
Colegiului, strălucit sărbătorită la Centrul Cultural „Reduta”, graţie
talentului şi implicării unui număr impresionant de elevi şi profesori
care au o emoţie specială pe 24 Ianuarie, săptămânile în care am avut
inspecţie generală, vizita prietenilor noştri din Oostende, Ziua limbii
latine, Ziua artelor, plină de culori şi de muzică, Ziua învăţătorului,
cursul festiv pentru absolvenţii clasei a XII-a, apoi pentru cei din
clasa a VIII-a...
Le mulţumesc părinţilor care au fost alături de noi, în
Consiliul de administraţie sau în alte activităţi şi îi asigur de
recunoştinţa noastră.
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A fost un an care a făcut cinste istoriei şcolii noastre. De aceea vă
îndemn să vi-l amintiţi şi să vă regăsiţi în personajele sau în
evenimentele pe care le prezintă acest anuar.

Prof. Gabriela HURGHIŞ
Director al Colegiului Naţional UNIREA
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Echipa managerială a şcolii:
-

prof. Hurghiş Gabriela Casandra - Director

-

prof. Ciobanu Mihaela - Director adjunct

Consiliul de Administraţie:
-

prof. HURGHIŞ Gabriela – director

-

prof. CIOBANU Mihaela – director adjunct

-

prof. COCORADĂ Sorin

-

prof. CROITORU Gabriela

-

prof. ALUPOAEI Ramona

-

prof. HORJEA Claudiu

-

CIOVICĂ Octavian Eugen – consilier local

-

DUȚU Tudor – consilier local

-

MARTIN Vasile- reprezentantul Primarului

-

PUȘCARIU Radu- consilier local

-

BORCOMAN Raluca – reprezentantul părinţilor

-

DINCĂ Stelian- reprezentantul părinților

-

OGLAGE Sergiu – reprezentantul elevilor

-

Prof. ILIUŢEANU Adrian-, lider de sindicat -observator
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Încadrarea cu personal didactic
în anul şcolar 2015/2016
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Numele şi
prenumele

Funcţia

Studii

Vechime

Disciplina

Încadrarea

Gra
d

înv.

unitate

Diriginte

Hurghiş
Gabriela
Casandra
Ciobanu
Mihaela

Director

Fac. de
Filologie

Lb.franceză

Titular

I

29

12

-

Dir. adj

Matematică

Titular

I

23

10

-

Horjea
Claudiu
Gheorghe
Pop Oana
Alexandra
Alupoaei
Ramona
Cocoş
Luminiţa
Palas Crina
Mihaela
Aron Dana

Profesor

Fac. de
MatematicăInformatică
Fac. de Litere

Lb. română

Titular

I

22

15

XII D

Fac. de
Filologie
Fac. de
Filologie
Fac.de Lb.şi
Lit.Română
Fac.de Ştiinţe

Lb. română

Suplinitor

Def

6

-

-

Dr.

16

3

IX B

Lb. română
Lb.română

Titular
Titular

I

30

12

XII E

Lb.română

Titular

II

17

9

-

Fac. de
MatematicăFizică

Științe

Titular

I

19

-

INSP.

Profesor
Profesor
Profesor
Profesor
Profesor
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9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Lb. franceză

Detașat

Def.

-

-

-

Profesor

Fac. de
Filologie
Fac.de Litere

Lb.franceză

Titular

II

10

7

CIC

Profesor

Fac.de Litere

Lb.franceză

Titular

II

12

8

V

Profesor

Lb. engleză

Titular

Def.

6

1

CIC

Lb. engleză

Titular

I

33

25

-

Lb.
germană
Geografielb.franceză

Pensionarpco
Titular

I

37

-

-

I

27

18

XII A

Lb. englezălb.franceză
Ed. fizică
Lb.engleză

Titular

I

13

2

XI B

Profesor
Profesor

Fac. de
Filologie
Fac. de
Filologie
Fac. de
Filologie
Fac. de
Geografie biologie
Fac. de
Filologie
I.E.F.S.
Fac.de Ştiinţe

Titular
Titular

I
II

30
10

13
9

XA

Profesor

Fac.de Litere

Lb.spaniolă

Plata cu ora

II

11

6

-

Profesor

Fac. de Ştiinţe

Lb. italianăLb.franceza

Titular

II

16

4

XI C

Dimitriu Anca
Maria
Petrea Aurelia
Aurora
Drăgan
Claudia
Marcela
Monescu
Alina
Luca
Magdolna
Țoțea
Georgeta
Giurgiu
Elisabeta

Profesor

Şendruc AnaMaria
Veştea Mura
Mut Zsofia
Judith
Nemeş Eniko
Mihaela
Constantin
Mihaela

Profesor

Profesor
Profesor
Profesor
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21.

Croitoru
Gabriela
Ilaş
Magdalena
Măgirescu
Florina
Magdalena
Roşca Claudia
Maria

Pofesor

Alemany
Giner Lluis
Vicent
Licuţă
Cristina-Ileana
Şoşu Maria
Cecilia

Profesor

28.

Iliuţeanu
Adrian

Profesor

29.

Baciu Liviu
Mircea
Halmaghi Ioan

22.
23.

24.

25.

26.
27.

30.

Profesor
Profesor

Profesor

Fac.de
Filologie
Fac. de
filosofie
Fac.de Limbi
şi Literaturi
Străine
Fac.de Limbi
şi Literaturi
Străine
Fac. de
filologie

Profesor

Fac. de Litere

Profesor

Profesor

Fac.de Limbi
şi Literaturi
Străine
Fac. de
IstorieFilosofie
Fac. de Istorie

Profesor

Fac. de Istorie

Lb.franceză

Titular

I

34

10

XI E

Filosofie

Titular

I

24

2

XC

Lb.spaniolă

Titular

I

16

5

IX A

Lb.engleză

Titular

I

17

8

VII

Lb.spaniolă

Suplinitor

Def.

7

1

-

Lb.românălb.engleză
Lb.latină

Titular

Def.

9

2

-

Titular

I

24

8

XII C

Istorie

Titular

I

39

28

-

Istorie

Titular

I

21

20

-

Istorie

Titular

I

39

13

XII B
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31.

32.
33.
34.

35.

36.

37.
38.
39.
40.

Luca
Laurenţiu
Nicolae
Pascinschi
Elena
Blaj Ligia
Nicoleta
Tripşa
Florenţa
Violeta
Bălăceanu
Sorin Gabriel

Profesor

Cocoradă
Sorin
Gheorghe
c Stoian Elena
Florica
Doka Ciprian
Florin
Iliescu
Cornelia
Buzulescu
Dana

Profesor

Profesor
Profesorpsiholog

Profesor

Profesor

Profesor
Profesor
Profesor
Profesor

Fac. de
IstorieFilosofie
Fac. de
Matematică
Facultatea de
Psihologie
Fac. de Ştiinţe

Filosofie

Titular

Def.

36

30

-

Matematică

Detasat

I

27

1

VI

Psihologie

Titular

I

26

-

-

Matematică

Titular

Def.

16

6

XD

Fac. de
MatematicăFizică
Fac.de
MatematicăMecanică
Fac.
Informatica
Fac.de FizicaChimie
Fac.TCM +
Informatică
Fac. de Fizică

Fizică

Suplinitor

Def.

4

-

-

Matematică

Titular

I

41

11

-

Informatica

Titular

I

16

2

XE

Chimie

Titular

I

17

1

XB

Informatică

Titular

I

29

8

INSP.

Fizică

Titular

I

20

4

INSP.

9

41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.

51.
52.

Cioceanu
Silviana Elena
Cențiu
Luminița
Chirilă
Magdalena
Vaida Ancuţa
Mihaela
Dudu Roxana
Mădălina
Spătaru
Cătălin
Nicolae
Axente Maria
Constanţa
Manea Vasile
Butoeru Anca

Profesor

Fac. de Fizică

Fizică

Profesor

Fac. de
electronică
Fac. de Fizică

Educaţie
tehnologică
Fizică
Lb. română

Păştin
Mugurel
Laurenţiu
Dimeny
Andrei
Mureșan
Mihaela

Profesor

Fac. de
Filologie
Fac.de
Filologie
Fac. de
Teologie
ortodoxă
Fac. de
Geografie
Fac. de istorie
Fac. de
Biologie
Fac.de
Ed.Fizică şi
Sport
Fac.ed.plastică
Fac. de
pedagogie

Profesor
Profesor
Profesor
Profesor

Profesor
Profesor
Profesor

Profesor
Profesor

Titular

I

30

6

INSP.

Compl. de
normă
Pensionarpco
Compl. de
normă
Suplinitor

I

32

-

-

I

38

22

-

I

17

1

-

Def.

8

1

XI A

Religie

Detaşat

II

7

2

-

Geografie

Titular

I

19

19

XI D

Istorie
Biologie

PCO
Titular

I
I

34
17

6
6

VIII A

Ed.fizică

Titular

I

17

12

VIII B

Ed.plastică

Detașat

Def.

16

3

-

Ed.muzicala

Suplinitor

II

8

1

IX C

Lb. romană

10

Profesor

56.

Borșan
Gabriela Ana
Mănoiu Astrid
Lelia
Cenușă Petra
Rozalia
Dubiț Adriana

57.

Sabău Mirela

Profesor

53.
54.
55.

58.
59.
60.

Mănilă Elena
Anton Răzvan
Nicolae
Cârstea
Marius Dorel

Profesor
Profesor
Profesor

Profesor
Profesor
Profesor

muzicală
Fac. de
Teologie
Academia de
Muzică
Facultatea de
psihologie
Facultatea de
matematica
informatica
Facultatea de
fizica
Facultatea de
informatica
Facultatea de
Filologie
Facultatea de
Teologie

Religie

Titular

Ed.muzicală
Cultură
civică

Titular

I

18

7

-

II

10

10

CIC

Def.

6

-

--

I

11

2

IX D

Detașat

T.I.C

Suplinitor
I

18

1

IX E

Fizică

Detaşat
Compl. de
normă

II

15

-

-

Deb
.
II

-

-

-

Suplinitor

7

3

-

T.I.C
Lb. engleză
Religie
ortodoxă

11

Titular

TABEL NOMINAL
cuprinzând personalul didactic auxiliar şi nedidactic
an şcolar 2015/2016
Numele şi prenumele
Funcţia
Dragotă Camelia

secretar şef

Ardelean Cristina Nicoleta

secretar

ing.Teritean Mihaela

administrator reţea informatică

Adam Georgiana Simona

administrator
contabil şef

Kolozsi Simona

laborant

Măhuleţ Iuliana

bibliotecar

Griţu Ioan

administrator patrimoniu tr.I.

Pavăl Dumitru

muncitor II- fochist

Postolache Ghiorghi

muncitor V

Postolache Constantin

muncitor IV- fochist

Ciofu Nicolae

paznic I

Lacatus Carmen

îngrijitoare I

Coman Irina

îngrijitoare I

Muntean Rădiţa

îngrijitoare I

Păun Maria Mariana

îngrijitoare I

Ursu Viorica

îngrijitoare I
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financiar

gr.I-

1986 – 2016
LA 30 DE ANI DE LA ABSOLVIREA LICEULUI DE
FILOLOGIE-ISTORIE ”UNIREA” – BRAȘOV
27 MAI 2016 30 DE ANI… atât de departe și totuși atât de aproape de liceul care
acum face parte din ADN-ul nostru.
360 de luni…
21.900 de ore…
și apoi innumerabilia temporis momenta: 31.136.000 de minute

șiprintre toate aceste cifre MEREU CLIPA, clipa aceea căreia ne-am
străduit să-i conferim mereu valența eternității…Doamne, câte zile,
câte clipe!
Și totuși, deși au trecut atâtea zile ne este încă necunoscută
ziua cea mai bună, în ciuda faptului că au trecut atâtea clipe, mai
visăm și mai așteptăm CLIPA în care să fim mai mult decât am fi
crezut că putem fi vreodată, acea clipă când toate visele noastre vor fi
la o bătaie de inimă depărtare…

Prof. Șoșu Maria Cecilia
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Forumul mundial - Paris
Din doi în doi ani, instituţiile de învăţământ care propun şi aplică un
învăţământ bilingv de calitate, distinse cu LabelFrancEducation, sunt
invitate să participe la Forumul mondial care are loc la Paris.
La ediţia din 20 – 21 iunie 2016 am participat, alături de
reprezentanţii celorlalte 90 de şcoli de pe toate continentele, la
ateliere şi prezentări organizate la Centrul Internaţional de Studii
Pedagogice de la Sèvres şi la Senat.

Activităţile au fost deschise de conferinţa lui
Heinz Wismann, de la Ecole des hautes études
en sciences sociales care a încercat să răspundă
la întrebarea: Ce ne învaţă limbile străine pe care
le învăţăm? Pentru că, este evident pentru Heinz
Wismann că învăţarea oricărei limbi, inclusiv a
celei materne şi a limbilor pe care le numim
moarte, la un nivel la care să putem fi capabili
să-i descoperim bogăţia semantică, înseamnă o
îmbogăţire, şcolii revenindu-i rolul de a
aprofunda această învăţare.
Prima zi s-a încheiat cu trei ateliere pe tema valorizării,
dezvoltării şi promovării unei secţii bilingve, ateliere care au
aprofundat aspectele legate de resursele umane şi parteneriatele
posibile
şi
comunicarea
între
instituţiile
distinse
cu
LabelFrancEducation. Alte trei ateliere s-au axat pe conducerea unei
secţii bilingve: integrarea secţiei în proiectul şcolii, organizarea şi
coordonarea unei echipe interdisciplinare, recrutarea, formarea şi
evaluarea profesorilor şi instrumente de calitate puse la dispoziţie de
CIEP.
A doua zi a Forumului s-a desfăşurat la Senat în două etape.
În prima parte a zilei am asistat la o serie de expuneri sub titlul
„LabelFrancEducation, o forţă pentru Francofonie” susţinute de
domnul senator Louis DUVERNOIS - reprezentantul francezilor de
peste hotare, viicepreşedintele Comisiei de cultură şi de comunicare
14

din Senatul Franţei, doamna Anne GRILLO - director în Ministerul
Afacerilor Străine, domnul Fadi YARAK – director în Ministerul
Educaţiei din Liban, doamna Nada DRAZ – consilieră pentru
Francofonie în Minsterul Afacerilor Străine din Egipt, Bruno
FOUCHER – directorul Institutului francez, domnul Christophe
BOUCHARD – director pentru învăţământul în limba franceză în
străinătate şi doamna Florence ROBINE – director general în
Minsiterul Educaţiei din Franţa.
Atelierele despre crearea unui eveniment francofon şi
accesarea fondurilor europene au încheiat lucrările celui de al doilea
Forum mondial LabelFrancEducation, iar ziua s-a terminat cu o vizită
la Institutul Lumii arabe.
Forumul a constituit, în primul rând, prilejul de a realiza
contacte cu reprezentanţii altor instituţii cu acelaşi profil, informaţiile
prezentate neconstituind noutăţi pentru şcolile din România unde se
lucrează din 2004 după un program perfecţionat în timpul primilor
ani de pilotaj şi care le oferă absolvenţilor noştri posibilitatea de a
obţine menţiunea bilingv francofonă pe diploma de bacalaureat,
menţiune care atestă calitatea învăţământului oferit în Colegiul
Naţional „Unirea” şi care face diferenţa faţă de absolvenţii unui liceu
obişnuit, fără o valoare adăugată specifică.

Prof. Gabriela HURGHIŞ,
Director al Colegiului Naţional „Unirea”
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100 DE ANI DE LA INTRAREA ROMÂNIEI ÎN PRIMUL
RĂZBOI MONDIAL ÎN PAGINILE GAZETEI
TRANSILVANIEI”
INTRAREAROMÂNIEI IN RĂZBOI
În cei doi ani de neutralitate, august1914-august 1916,
România a continuat eforturile pentru înlăturarea neajunsurilor şi
greutăților atât în organizarea şi completarea efectivelor, cât şi în ceea
ce priveşte dotarea armatei, având în vedere dimensiunile războiului
care începuse şi la care poporul român avea să participe.
Conducerea politică şi militară a României înțelegea perfect
că neutralitatea era temporară, întrucât aşa cum scria A.D.Xenopol:
„A rămâne neutri până la sfârşit înseamnă a face o politică de iepuri.
A lăsa să treacă acest moment, unicul pe care istoria ni-l pune la
îndemănă, pentru a ne rotunji statul cu răschiratul nostru neam–
continuă marele istoric -, este a ne arăta nevrednici de a ne număra
printre popoare...”
Solicitată de ambele coaliții să intre în război, România s-a
alăturat Antantei în temeiul Convenției politice şi a Convenției
militare, semnate la Bucureşti, la 4/17 august 1916. Convenția politică
stipula că Franța, MareaBritanie, Italia şi Rusia garantează integritatea
teritorială a României pe toată întinderea frontierelor sale actuale;
România se angaja şi să atace Austro-Ungaria în condițiile prevăzute
de Convenția militară. România se angaja, totodată, să înceteze, în
momentul declanşării războiului, toate relațiile economice şi
schimburile comerciale cu toți inamicii aliaților; Franța,
MareaBritanie, Italia şi Rusia recunoşteau României dreptul de a uni
teritoriile locuite de românii din Austro-Ungaria, stabilindu-se şi
traseul viitoarelor frontiere.
Convenția militară prevedea, printre altele: România se angaja
ca„...mobilizând toate forțele sale de uscat şi de mare, să ataceAustroUngaria cel mai târziu la15/28 august1916”, acționând în direcția
generală Budapesta. Deasemenea, prin Convenția militară, aliații se
obligau „a procura României, în limitele posibilului, caii,
cauciucurile, medicamentele, articolele de subzistență şi de
echipament, pe care le va cere în cantitățile şi în categoriile care se
vor fixa de comun acord”.
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Pe 12 august 1916, de la Palatul Cotroceni sunt trimise
invitațiile pentru un Consiliu de Coroană programat de Regele
Ferdinand. Două zile mai târziu are loc Consiliul de Coroană.
Miniştrii nu ştiau, dar decizia de ntrare în război era deja luată de
Regele Ferdinand şi guvernul I.I.C.Brătianu. Declarația de război a
României față de Austro-Ungaria a fost trimisă în secret la Viena şi
prezentată guvernului austro-ungar imediat după încheierea
Consiliului de Coroană de la Cotroceni. În aceasta, România își
motiva actul de necesitatea de a contribui la sfârșitul războiului alături
de cei care îi puteau garanta realizarea unității sale și a salvgarda
interesele de neam.
Imediat după înmânarea declarației de război, trenurile austriece care
intrau în România au fost atacate, la fel și pichetele de graniță cu
trupele aferente.
În momentul intrării armatei române în acțiune,la jumătatea
lunii august 1916, situația general-strategică pe fronturile europene se
caracteriza prin următoarele: marile operații ofensive ale celor două
coaliții se încheiaseră, fără ca niciuna din părți să-şi atingă obiectivele
urmărite. După doi ani de război, raportul general de forțe înclina să
fie favorabil Antantei, fapt ce rezultă şi din următoarele elemente
cantitative: Antanta dispunea de 392 de divizii de infanterie şi
cavalerie, de 11 milioane de oameni sub arme, alte 10 milioane
constituiau rezerva; Puterile Centrale dispuneau de 271 de divizii de
infanterie şi cavalerie, de 7 milioane de oameni sub arme şi o rezervă
de 4 milioane. În altă ordine de idei; Antanta dispunea de 26.000 de
guri de foc de artilerie,dintre care 9.000 grele,iar Puterile Centrale de
20.000 de guri de foc de artilerie, dintre care 8.000 grele.
După decretarea mobilizării generale, în noaptea de 14 spre15
august 1916, ora 21, trupele române(135.000 de oameni) aflate în
acoperire pe Carpații Orientali şi Meridionali–de la Vatra Dornei la
Orşova– au pătruns pe pământul Transilvaniei, conform planului
„IpotezaZ”, prin 18 puncte.
A1, întinsă pe 260 km de la Dunăre până la est de Turnu Roșu. A2,
întinsă pe 230 km, sub comanda generalului Alexandru Averescu,
urma a pătrunde prin cinci pasuri, spre Brașov și Făgăraș.Trupele de
acoperire ale acestei armate, urmau a ocupa aliniamentul CovasnaPrejmer, apoi să ocupe Brașovul și Făgărașul cu ajutorul trupelor care
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intrau prin pasul Predeal și pasul Bran. În 17/29 august, românii au
intrat în Brașov și, cu toate că au întâlnit rezistență slabă, au înaintat
încet. Armata de Nord, sub comanda generalului Constantin Prezan sa oprit din înaintare în 18/30 august 1916. Au fost ocupate Toplița,
Gheorgheni, Praid, OdorheiulSecuiesc, MiercureaCiuc, Târgu
Secuiesc, înălțimile importante.
În ziua intrării armatei române în Brașov, „Gazeta Transilvaniei” a
editat un număr ocazional încadrat cu un chenar tricolor, număr ce a
apărut în 24 august 1916, care cuprindea un singur titlu:
„Orașul Brașov sub ocârmuire românească”. În acest ziar se arată:
„...primele trupe române aparținătoare Regimentului 6 MihaiViteazul
și-au făcut intrarea triumfală în orașul Brașov, fiind primite cu flori și
aclamațiuni însuflețite de către populația orașului fără deosebire de
naționalitate”.
În ce privește populația civilă transilvăneană, ungurii s-au
panicat, mulți civili s-au retras, autoritățile au luat actele și bunurile
mai de preț, s-au creat zvonuri, panică, onfuzie. Sașii au rămas calmi,
dar ostili. Românii s-au bucurat, ajutând armata regală, sărbătorind,
ținând cuvântări, unii chiar spionând pentru armată sau organizând
ceremonii religioase.
La sfârşitul campaniei din 1916, trupele române pierduseră, în total,
500.000 de oameni (100.000 morți, 150.000 răniți, 250.000 prizonieri)
Cu
toate
pierderile
mari
suferite
în
oameni, materiale
şi teritoriu în
perioada augustdecembrie 1916,
armata română nu
a putut fi învinsă, iar România nu a putut fi scoasă din luptă.
Mareşalul german Paul von Hindenburg avea să noteze: „Niciodată
vreo putere aşa de mică ca România n-avusese ocazia să joace în
istoria lumii un rol hotărâtor atât de mare şi într-un moment atât de
favorabil”

Prof. Iliuțeanu Adrian
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Decizia României din 1914 de adoptare a neutralităţii
Primul război mondial a început în momentul în care AustroUngaria, folosind ca pretext asasinarea la Sarajevo de către un sârb a
arhiducelui Franz-Ferdinand şi a soţiei sale, a declarat război Serbiei
în 28 iulie 1914. În zilele care au urmat, mari puteri ale momentului
(Germania, Austro-Ungaria, Rusia, Franţa, Anglia) şi-au declarat
război în funcţie de alianţa căreia îi aparţineau, Puterile Centrale sau
Antanta. România, membră a Triplei Alianţe din 1883, trebuia la
rândul ei să ia o decizie istorică în raport cu războiul mondial care
începuse, iar această decizie urma şi trebuia să se fundamenteze pe
marele deziderat al unităţii naţionale depline.
Ambele tabere au căutat încă de la început să atragă România
de partea lor. Astfel, încă din zilele atentatului, poziţia României s-a
aflat în deplina atenţie a celor doi împăraţi ai Triplei Alianţe care
căutau soluţii pentru atragerea ei în luptă de partea lor. Explicaţia
acestui interes deosebit rezida în conştientizarea de către Centrali a
rolului important al României în cadrul efortului de război, rol
reflectat de un important document redactat în aceeaşi perioadă şi
anume raportul din 2 iulie 1914 al şefului statului-major general al
armatei austro-ungare, Conrad von H tzendorf, adresat decidenţilor
politici austro-ungari. H tzendorf atrăgea atenţia că stricta
neutralitate a României echivala ea însăşi cu pierderea pentru Puterile
Centrale a 20 de divizii sau a 400.000 de soldaţi, iar trecerea ei de
partea Antantei echivala cu slăbirea grupului de armate austrogermane cu 40 de divizii sau cu 800.000 de oameni. El concluziona
că “această problemă grea [războiul] va putea fi dusă spre victorie
cât timp se va putea conta şi pe armata română, care trebuie să
atragă asupra sa o mare parte a puterii ruseşti” şi cerea, în
consecinţă, acţiuni diplomatice imediate care să atragă România de
partea Puterilor Centrale. Conştientizând această stare de lucruri, la
începutul lunii iulie 1914 împăratul Austro-Ungariei Franz-Josef îi
scria împăratului Germaniei Wilhelm al II-lea, aliatul său, şi-şi
exprima speranţa că România “va putea fi abătută de pe calea
primejdioasă pe care a luat-o datorită prieteniei cu Serbia şi
apropierii de Rusia”. La rândul său, Ottokar Czernin, ministrul
Austro-Ungariei la Bucureşti, spera şi el ca România să se implice în
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conflict de partea Puterilor Centrale, dar era îngrijorat de faptul că,
încă de la începutul conflictului, s-au primit mesaje contrare din
partea ţării noastre care arătau că aceasta nu doreşte o astfel de
implicare şi că preferă neutralitatea. După întâlnirea cu regele Carol I
- unul dintre puţinii adepţi ai intrării imediate în luptă a României ambasadorul Czernin, pesimist, nota că “un sprijin militar din partea
României va putea fi
obţinut, din păcate,
cu
foarte
mare
greutate”. În preajma
hotărâtorului Consiliu
de Coroană românesc,
convocat pentru ziua
de 3 august 1914,
Austro-Ungaria
intensifica presiunile
şi solicita Italiei să
convingă România să
intre în război, iar
Bulgariei îi cerea chiar să ameninţe România cu un posibil atac
militar. Îngrijorat de situaţie, împăratul Austro-Ungariei Franz-Josef
îi trimitea lui Carol I în 1 august 1914 o telegramă cu următorul
conţinut: “Eu sper şi cred că tu […] iţi vei ţine cuvântul şi vei ordona
oamenilor tăi să lupte umăr lângă umăr cu noi împotriva Rusiei”. În
ciuda tuturor acestor eforturi diplomatice, speranţele Centralilor întro decizie românească favorabilă lor erau destul de rezervate în ajunul
acestui important consiliu. În aceeaşi zi de 1 august 1914, de la
Bucureşti, ministrul Czernin raporta Vienei : “Repet, cred într-o
neutralitate a României, dar o cooperare activă pentru noi, o ţin
drept foarte îndoielnică. ”
La rândul ei, cealaltă Putere Centrală, Germania, încerca şi ea
să convingă România să intre în război alături de Tripla Alianţă.
Această dorinţă germană era exprimată la cel mai înalt nivel prin
telegrama din 31 iulie 1914 trimisă de împăratul Wilhelm al II-lea
regelui Carol I prin care se preciza că Austro-Ungaria, în viziunea
germanilor, avea deplin drept să atace Serbia şi că participarea Rusiei
alături de Serbia însemna tendinţa panslavă a Rusiei care, astfel,
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urmăreşte hegemonia asupra întregii Europe de răsărit.
Concluzionând, Wilhelm al II-lea apela la Carol I şi-i amintea
obligaţiile lui ca aliat : "Sunt încredinţat că în calitatea ta de rege şi
de Hohenzollern vei ţine cu prietenii tăi şi vei urma în mod categoric
ceea ce îţi impune datoria de aliat”
Toate aceste aceste cereri austro-ungare şi germane i-au
alimentat regelui Carol I dorinţa ca România să intre în război alături
de Puterile Centrale, dar opinia publică românească şi majoritatea
covârşitoare a clasei politice doreau contrariul. Cu toată presiunea
exercitată, diplomaţia Puterilor Centrale nu a reuşit să modifice
poziţia României. Nici convorbirile repetate purtate de ambasadorii
celor două puteri la Bucureşti cu factorii politici români nu au avut
darul să convingă cercurile conducătoare ale României pentru o
cooperare activă. Evitând iniţial un răspuns decisiv, interlocutorii
români justificau atitudinea lor prin menţionarea pericolului bulgar,
prin arătarea situaţiei precare a armatei române faţă de superioritatea
rusă şi, mai ales, prin faptul că opinia publică din România nu
susţinea această implicare a României. Toate acestea anticipau, însă,
poziţia oficială a României care urma să fie hotărâtă în Consiliul de
Coroană programat pentru ziua de 3 august 1914.
În această etapă şi Antanta a căutat să atragă România de
partea ei, iar dintre statele Triplei Înţelegeri cea mai activă în raport
cu România a fost Rusia. Deja, cu ocazia războaielor balcanice din
1912 şi 1913, politica externă a României, membră a Triplei Alianţe
de trei decenii, suferise o schimbare decisivă, o reorientare către o
politică pro-antantistă, direcţie promovată în primul rând de către
noul prim-ministru Ion I.C. Bratianu. În 14 iunie 1914, în ajunul
declanşării crizei, ţarul Nicolae al II-lea a efectuat o vizită la
Constanţa, ocazie cu care ministrul rus de externe Serghei Sazonov a
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ajuns la concluzia că România “aştepta cu nerăbdare să-şi valorifice
drepturile sale incontestabile asupra unei părţi importante a
moştenirii austriece”.
Ulterior, după începutul războiului, în data de 30 iulie 1914
soseau de la Petrograd instrucţiuni pentru ministrul Rusiei la
Bucureşti, S.A. Poklevsky, cu privire la modul de a discuta despre
relaţiile în perspectivă între Rusia şi România. Cerând să sondeze
poziţia guvernului român, ministrul Sazonov îl autoriza pe
ambasadorul său să declare că în cazul cooperării României cu Rusia
împotriva Austro-Ungariei guvernul rus este dispus să fie de acord cu
unirea Transilvaniei cu România. Aceste intenţii erau confirmate şi
de către partea franceză, astfel că ambasadorul Rusiei în Franţa,
Alecsander Izvolsky, transmitea la Petrograd că opinia preşedintelui
francez Raymond Poincaré era că şi el este de părere că aceste
promisiuni de ordin naţional pot fi făcute României, inclusiv pentru
situaţia în care aceasta va adopta o neutralitate absolută. În 2 august
1914, în preziua Consiliului de Coroană, ambasadorul Poklevsky îl
asigura pe Ion.I.C. Brătianu că Rusia va interpreta neutralitatea
României ca pe “demonstraţie de prietenie”. Pentru Rusia, însă,
neutralitatea României trebuia să fie doar o etapă, care să fie rapid
urmată de intrarea ţării noastre în război de partea Antantei. Dovada
stă în faptul că pe 6 august 1914, la puţin timp de la adoptarea
neutralităţii noastre, ministrul Sazonov îi va cere României prin
ambasadorul ei la Petrograd, Dyamandy, colaborarea imediată a
armatei române contra Austro-Ungariei în schimbul recunoaşterii de
către Rusia faţă de guvernul României a dreptului de anexare a
tuturor teritoriilor austro-ungare locuite de populaţie românească,
adică - în viziunea diplomaţiei ruseşti - majoritatea Transilvaniei şi
regiunea nordică a Bucovinei.
Aşa cum a fost programat, Consiliul de Coroană s-a întrunit
la Palatul Peleş din Sinaia în ziua de 21 iulie / 3 august 1914 şi i-a
reunit pe regele Carol I, pe principele moştenitor Ferdinand, pe
membrii guvernului liberal în frunte cu Ion I.C. Brătianu, pe
preşedintele Adunării Deputaţilor Mihail Pherekyde, pe foştii primminiştri Petre P. Carp şi Theodor Rosetti şi un număr de
reprezentanţi ai partidelor Conservator şi Conservator-Democrat. În
sedinţă au fost puse în discuţie două variante de adoptat : fie intrarea
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imediată în război de partea Puterilor Centrale, fie neutralitatea.
Prima soluţie a fost sustinută de doar doua persoane, regele Carol I şi
Petre P. Carp. Ca argumente au fost invocate : datoria de a fi
respectat Tratatul de alianţă cu Puterile Centrale, încrederea în
victoria finală a acestei tabere, precum şi pericolul panslavismului.
De partea cealaltă s-au situat toţi ceilalţi participanţi la consiliu, ei
respingând ideea intrării imediate a României de partea Centralilor şi
susţinând soluţia neutralităţii. Argumentele au fost aduse de Ion I.C.
Brătianu, Al. Marghiloman, Ion Lahovari, Ion Grădişteanu şi Take
Ionescu, iar ei au susţinut că nu exista “casus foederis” (deoarece nu
Austro-Ungaria fusese cea atacată, ci Serbia), că România nu fusese
informată în prealabil de aliatele sale, că exista o politică de oprimare
a românilor din Austro-Ungaria, că opinia publică şi conştiinţa
naţională românească nu doreşte această implicare militară, că
victoria finală este o chestiune deschisă la care s-a adăugat vestea
sosită chiar în timpul consiliului că Italia, alt stat membru al Triplei
Alianţe, tocmai a decis să rămână neutră. Prin urmare, la final, cu o
covârşitoare majoritate, Consiliul de Coroană a votat pentru o
neutralitate activă, cu expectativă armată şi cu apărarea frontierelor.
Neutralitatea stabilită la 3 august 1914 a durat până în 1916,
când, pentru a-şi împlini marele obiectiv al creării statului naţional
unitar, România a intrat în Primul război mondial de partea Antantei.
Pe fondul finalului victorios al războiului, în anul 1918 s-au decis
succesiv la Chişinău, Cernăuţi şi Alba-Iulia unirile Basarabiei,
Bucovinei, Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu
România, unificări asumate de România şi, ulterior, recunoscute
internaţional în anii 1919-1920 prin tratatele Conferinţei de Pace de
la Paris.
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1916 – 2016 –pagini inedited privind Retragerea
„În păturile de sus ale societăţii, o stare
sufletească influenţată în mare parte de
un arivism feroce, de un scepticism
precoce, de cultul aparenţelor, nu putea
ajuta la formarea acelui corp de elită
care să ştie a insufla maselor, prin
exemplul personal datoria supremei
jertfe pentru marile izbânzi.”
(Constantin Kiriţescu).
Din surse documentare încercăm să prezentăm anul 1916,
anul intrării României în Marele Război într-o lumină aparte, dar la
fel de semnificativă ca şi prezentările oficiale:
Vânzările de conştiinţă aruncă o pată urâtă peste perioada de
pregătire a realizării idealului naţional: marii proprietari de moşii
exportau la preţuri bune, cereale, vite, petrol prin afaceri de corupţie
şi cumpărări de conştiinţe făcute de reprezentanţii celor două tabere
beligerante. Ziarişti fără scrupule morale se vindeau personal sau cu
ziarele lor cu tot (ex. „Minerva”, se vinde germanilor).
Anii de neutralitate (1914-1916) au fost pentru conservatorii
români o perioadă de viaţă uşoară şi de desfătare, fapt uşor de
constatat în capitala ţării. Octavian Goga îi batjocoreşte aspru, făcând
comparaţie cu umilinţa în care trăiesc ardelenii. Tot el blestemă pe
renegatul Vasile Mangra, episcopul român câştigat de politica
maghiară. Goga evocă viziunea cadavrului prelatului spânzurat de un
felinar, apoi aruncat la pământ, să fie călcat în copite de caii ostaşilor
români, intrând în Ardeal. Episcopul Mangra, venit la Bucureşti, spre
a lua parte la şedinţele Academiei Române este huiduit şi scuipat de
studenţii patrioţi ardeleni.
Antantiştii, printr-o manifestaţie publică de răsunet,
înapoiază decoraţiile austriece şi germane, acordate unor demnitari
români de-a lungul vremii;
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Secretul tratativelor cu părţile beligerante a fost permanent
încălcat. Se produc indiscreţii de tot soiul, chiar de cei care ar trebui
să dea probă de fermitate de caracter şi de discreţie profesională:
miniştri, diplomaţi, militari, înalţi demnitari. Se înregistrează măsuri
ostentative de indicare a unor viitoare zone de luptă pentru a fi
părăsite. Se strecoară confidenţe din ambiţia unora de a se arăta
cunoscători în secretele mari: suprimări de concedii, concentrări şi
deplasări de trupe, misiuni de ordin militar, ordine de serviciu.
Spionajul austro-german se foloseşte din plin de această uşurinţă
naţională. De altfel, toţi oamenii de stat români şi aliaţi sunt
supravegheaţi şi urmăriţi;
În 1915, România, prin partidul conservator încheie cu
Austro-Ungaria convenţia păgubitoare a grâului.
Se înregistrează numeroase şi insistente încercări de câştigare prin
promisiuni a unor fruntaşi ardeleni, dar şi fruntaşii opoziţiei
germanofile din România.
Ar fi de remarcat şi gravele lipsuri ale Armatei Române;
Relevant pentru mentalitatea unor români este şi modul în care s-a
desfăşurat „prima zi de ocupaţie din Bucureşti” (6 decembrie 1916):
străzile, locuinţele particulare, edificiile publice, ţinute în beznă trei
luni de zile din cauza atacurilor aeriene, acum strălucesc de lumină.
Nimeni nu mai doarme până la ziuă: oraşul robit îşi aşteaptă stăpânul
înveşmântat în lumină; prin casele sărace se pregătea masa cu care
trebuia să fie îmbunaţi “fometoii cotropitori”. Pe Calea Victoriei,
poliţia în mare ţinută e înşirată pe mijlocul străzii, ca la 10 Mai. Se ţin
lanţ unul de altul: inspectori, comisari, subcomisari şi gardişti în
aşteptarea feldmareşalului Mackensen. La „Capşa” se pregăteşte un
banchet pentru primirea trupelor germane. Autorităţile bucureştene,
în frunte cu primarul Emil Petrescu aşteaptă la bariera Bragadiru
trupele germane pentru a le preda oraşul. Se semnează „declaraţia de
capitulare”, prin care autorităţile asigurau că trupele germane pot
intra fără primejdie în oraş; armata germană este primită cu muzică
militară, cu flori (un martor spune că soldaţii germani erau complet
acoperiţi cu flori), şi este condusă de călăuze române să ocupe poziţia
ce i-a fost dinainte destinată. Femei germane, austriece, evreice,
maghiare şi chiar românce ies în întâmpinarea armatei germane; mulţi
români izbucnesc în urale, poate şi dintr-o curiozitate bolnăvicioasă.
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Palatul Regal a fost ocupat de germani, iar mulţimea adunată
„fraternizează cu soldaţii germani şi năvăleşte în curtea palatului
aclamând cu flori pe ocupanţi”; autorităţile române eliberează pe
spionii arestaţi.
Înşirate pe un singur rând, călugăriţele romano-catolice de la
Catedrala Sfântul Iosif, cu braţele pline de flori ovaţionează pe
germani ,
Către seara zilei intră în Bucureşti August Von Mackensen,
adus cu automobilul de industriaşul german din Bucureşti, Martin
Badt, înrolat ca ofiţer în poliţia germană din teritoriul ocupat;
Localurile închise de doi ani s-au deschis acum fiind luminate şi pline
de lume (Capşa, Iordache etc). Aici au loc spectacole dizgraţioase,
orgii pantagruelice, iar germanii plătesc orice preţuri pentru că sunt
plini de bani. Sunt şi germani care se simt jenaţi de luxul şi
strălucirea ce o aveau încă Bucureştii. Pentru români însă urmează o
ocupaţie apăsătoare, umilitoare şi deprimantă care avea să dureze 707
zile.
Se adaugă şi colaborarea absolut ruşinoasă a conservatorilor
cu armata germană de ocupaţie în toată perioada 1917-1918
(filogermanii: P.P. Carp, C. Stere, Alexandru Marghiloman, V.
Arion, T. Maiorescu).

Prof. Ioan Halmaghi
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Domni români, faţă cu impostura
După 1990, când orice impostor putea să-şi bată joc de istoria
naţională, proiectul unui anumit istoric a prins contururi practice.
Prezent la aproape toate posturile TV, dar şi prin cărţi apărute cu o
frecvenţă densă el a pornit de la ideea că toată istoria românilor, se
reduce la mituri, că românii nu au fost în stare să creeze nimic în
istoria lor şi că nici măcar nu ştiu de unde vin. Este bine, spune el ca
trecutul să fie minimalizat sau chiar desfiinţat la cererea celor care
vor să transforme pe români într-o masă amorfă. Paralel au fost
atacate şi minimalizate personalităţile cele mai mari ale istoriei
noastre. Am constatat, la catedră că elevii, mulţi dintre ei obligaţi să
dea examen de bacalaureat la Istoria Românilor se inspiră din acest
aşa zis proiect. Ca profesor, eşti obligat să respecţi programa şcolară,
care nu corespunde cu intenţiile acestori „demistificatori”.
Am ales, la întâmplare două personalităţi bine cunoscute ale
istoriei naţionale:
Mircea cel Bătrân (numit în cel puţin 19 documente drept
„cel Mare”) (1386-1418) este prezentat astfel de „istoric”:
Ar fi domnit de două ori şi, între 1394-1397 nu apare în documente,
deci nu a domnit;

Mircea ar fi fost cunoscut de români abia după ce Mihai Eminescu a
publicat „Scrisoarea a III-a” şi deci, timp de cinci secole românii nu
au ştiut că ar fi existat un domn cu numele de Mircea. Acest lucru
înseamnă că nici un român nu cunoştea cronicile din secolul al XVII29

lea, nici „Cronica….” lui Gheorghe Şincai, nici lucrările lui Mihail
Kogălniceanu şi nici excepţionala sinteză „Istoria Românilor din
Dacia Traiană”, a lui A.D. Xenopol (1888-1893);
Este amintit faptul „ruşinos”, cum că Mircea şi-ar fi ucis
fratele, Radu. Istoricii ştiu că asemenea fapte se întâlneau des în acea
vreme (în Anglia în timpul „Războiului celor două Roze (14551484), două familii, York şi Lancaster s-au căsăpit până aproape de
dispariţie n.n.).
Un alt fals exprimat arăta cum că Mircea a domnit ajutat de
boieri şi de turci. Oricine ştie că turcii, în acea vreme nu puteau
influenţa numirile de domni şi că, Mircea a cerut respectarea cu
stricteţe a fiecărei categorii sociale. Azi, nu convine că Mircea a
respectat toate categoriile sociale, inclusiv pe ţărani.
O altă informaţie, a „istoricului” arată cum că Mircea ar fi
avut foarte mulţi copii. Astfel, domnia lui se reduce la trei elemente:
uzurpator, domnie cu boierii, mulţi copii. Nu se precizează câţi copii
a avut, dar şi un elev de gimnaziu ştie că în mentalitatea evului mediu
orice domn se străduieşte să aibă urmaşi pe linie masculină pentru
moştenirea tronului;
Mircea ar fi fost vasalul lui Sigismund de Luxemburg (vezi
Tratatul din 7 martie 1395, Braşov, n.n.) şi, ca urmare n-ar fi fost
capabil de fapte mari. Se ştie însă că tratatul a fost încheiat de pe
poziţii de perfectă egalitate şi cu scop antiotoman, lucru stabilit chiar
de regele Ungariei, care-i cheamă pe nobilii unguri să îl ajute pe
Mircea în lupta cu turcii: „dacă românii ar fi lipsiţi de ajutorul nostru
se vor supune jugului turcesc …şi ştiţi foarte bine în ce primejdie şi
pericol ar ajunge apoi ţara noastră”.
Lupta de la Rovine, din 1395 a fost considerată importantă nu
numai pentru Ţara Românească ci şi pentru soarta Europei. Turcii au
fost opriţi pe linia Dunării. Dacă Mircea ar fi fost învins, Ţara
Românească ar fi avut soarta despotatelor sârbeşti şi, la scurt timp ar
fi devenit paşalâc turcesc. Şi totuşi această bătălie este minimalizată
de aşa-zişii „istorici români” . Aceştia se întreabă de ce Mircea nu
mai e pe tron după această luptă. Această strălucită victorie, obţinută
numai cu oastea ţării nu mai poate fi apreciată ca victorie.
La Nicopole (28 septembrie 1396), forţele creştine (francezi,
germani, burgunzi) sunt înfrânte, dar vina este pusă pe seama lui
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Mircea şi, el este principalul învins. Se ştie însă că, lupta nu a fost
condusă de Mircea, chiar dacă astăzi se ştie că regele Ungariei,
amintitul Sigismund a cerut acest lucru aducând şi argumente, cum că
Mircea îi cunoaşte bine pe turci şi i-a şi înfrânt. Ştim că, istoricii
apuseni cunosc că Mircea a făcut înainte de luptă recunoaşterea
adversarului şi a cerut ”să i se îngăduie să dea primul atac, ceea ce
regele încuviinţă foarte bucuros.” Lupta a fost condusă de fiul ducelui
Burgundiei, necunoscător al turcilor, căruia i se cuvenea cinstea de a
conduce lupta pentru că a reuşit să aducă atâţia creştini şi a făcut
atâtea cheltuieli în acest război. Iată că istoricii străini nu încearcă săl umilească pe Mircea, chiar dacă „istoricii” români fac acest lucru.
Aş sublinia personalitatea lui Mircea prin câteva documente legate
de aprecieri privind virtuţiile sale: „Cel mai vestit dintre principii din
ţările ghiaurilor ce erau în vremea aceea” (Ibn Kemal) „principe
între creştini, cel mai puternic şi cel mai ager” (Leunclavius).
Amintesc şi de o altă aberaţie, cum că Mircea a plătit tribut
turcilor. Este un fapt demonstrat că el nu a plătit nici un tribut, mai
mult, şi-a permis să se amestece în luptele pentru tron din Imperiul
Otoman, după dispariţia lui Baiazid Fulgerul (1402, Angora n.n.),
lucru ce nu s-a întâmplat niciodată, nici din partea unui domn român
sau străin. Remarc şi faptul că, niciodată Ţara Românească nu a
cunoscut o întindere atât de mare ca în timpul lui Mircea. Deci merită
să i se zică „cel Mare”, aşa cum i s-a spus încă din timpul domniei,
atât de români cât şi de străini.
Ştefan cel Mare (1457-1504)
Nu se putea ca Ştefan, şi el „cel Mare” să scape de impostori.
Prima impostură ar fi că portretele lui nu îi sunt contemporane, ci
aparţin epocii moderne. Impostorii recunosc măcar autenticitatea
portretului de pe un Evangheliar. Se ignoră astfel, minunatul portret
votiv de la Voroneţ, un alt portret votiv de la biserica de la Pătrăuţi
(prima ctitorie a lui Ştefan, din 1487 n.n.), dar şi tablourile votive de
la biserica Sfântul Nicolae din Dorohoi şi Sfântul Ilie din Suceava.
Avem portretul lui şi pe două Epitrahile şi pe un Dver.
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Ştefan ar fi ctitorit mai multe biserici, dar ele ar fi fost
ridicate pe locul unor construcţii mai vechi, sau în continuarea unor
lăcaşuri existente, deci toate ctitoriile lui Ştefan, nu pot fi considerate
ca atare, pentru că au fost ridicate pe locul unor vechi biserici
(exemplu Putna). Se uită că, practic, tot ce a construit Ştefan a fost
făcut din temelii şi că, în vremea lui s-a creat un stil arhitectonic
original, moldovenesc, pornind de la tradiţia locală şi de la influenţele
stilului gotic din Transilvania. Atât de pregnantă a fost personalitatea
lui încât, după moartea lui, mai multe biserici nedatate i-au fost puse
în seamă.
Se ştie că, din 38 de lupte purtate Ştefan a pierdut doar dpuă.
Aşa-zişii „istorici” nu reuşesc să-şi amintească de cruciadele de la
Nicopole şi Varna, unde cavalerii apuseni au fost înfrânţi, arătând că
Europa nu avea forţa, ca unitate şi acţiune şi ca organizare militară,
ca să oprească pe turci în înaintarea lor spre centrul Europei. Până la
1529, (asediul Vienei - Suleyman Magnificul n.n.), contribuţia
românească a fost decisivă în a-i opri pe turci. Iată însă că victoriile
lui Ştefan devin „înfrângeri zdrobitoare” şi că Ştefan ar fi minţit pe
doctorul Matteo Muriano, când i-ar fi spus că „eu sunt înconjurat de
duşmani din toate părţile şi am purtat 36 de lupte de când sunt
domnul acestei ţări, dintre care am fost învingător în 34 şi am pierdut
2”. În realitate, ne spune „istoricul” că Ştefan a avut „cinci înfrângeri
zdrobitoare” : una a fost asediul Chiliei, unde Ştefan ar fi fost înfrânt
de Vlad Ţepeş. Şi un elev din clasa a VIII-a ştie că la data respectivă
32

Chilia aparţinea Ungariei, şi în cetate se afla o garnizoană maghiarăşi
nu Vlad Ţepeş.
Războieni (Valea Albă), iulie 1476. Aici este vorba de o
retragere a lui Ştefan de pe câmpul de luptă, întrucât se afla în
absolută inferioritate numerică. Chiar Ştefan îşi recunoaşte
înfrângerea: „ Şi ne-au bătut păgânii, cu voia lui Dumnezeu…
(pisania de la biserica din Războieni). Cronicarul şi episcopul
polonez Jan Dlugozs, spune că Ştefan a pierdut doar două sute de
oameni, iar un cronicar italian aflat în slujba lui Mahomed (Giovanni
Maria Angeollelo n.n. ) ne spune că au fost luaţi prizonieri doar 800
de moldoveni. Turcii părăsesc în grabă şi dezordonat Moldova. Şi
atunci unde este „înfrângerea îngrozitoare”?
Înfrângerile de la Chilia şi Cetatea Albă (1484), nu pot fi
considerate a fi „zdrobitoare”, căci armata lui Ştefan nu a participat la
apărarea cetăţilor, cu toate că Ştefan ar fi fost obligat să depresoare
cele două cetăţi (aşa a făcut Iancu de Hunedoara la Belgrad în 1456
n.n.). Superioritatea numerică otomană uriaşă crea un risc pentru
Ştefan, nimicirea armatei sale ceea ce militarul din el a refuzat.
După 1990 nu mai sunt străini care ţin să ne desfiinţeze
istoria, ci este vorba de români (cetăţeni români s.n. ), care formează
o anumită „elită” de istorici, şi care istorici se vor neapărat europeni.
Este foarte greu să luptăm cu proprii noştri adversari, cu oameni
născuţi pe acest pământ, dar care dispreţuiesc tot ceea ce este
românesc şi se uită cu admiraţie nemărginită la tot ceea ce vine din
altă parte. Ne putem izbăvi acum când duşmanul se află printre noi ?

Prof. Ioan Halmaghi
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Infiltrarea lui Ptolemeu în trigonometrie
Tema: Deducerea relațiilor care dau sin(α+β) și cos(α+ β) folosind
patrulaterul inscriptibil și aplicând teorema lui Ptolemeu.
Elemente cunoscute:
1.Definiție.Numim patrulater inscriptibil, un patrulater ale cărui
vârfuri sunt pe cerc.
2.Teorema lui Ptolemeu.Un patrulater este inscriptibil dacă si numai
dacă produsul diagonalelor este egal cu suma produselor laturilor
opuse.
3.Definiție.Numim unghi înscris în cerc, unghiul cu vârful pe cerc și
cu laturile sale coarde.
4.Teoremă.Măsura unghiului înscris în cerc este egala cu jumătate din
măsura arcului cuprins între laturi.
Rezolarea temei:Fie patrulaterul inscriptibil ABCD împreuna
cu cercul său circumscris. Proprietatea esențială, pentru demonstrația
urmarită, a acestui patrulater, este ca diagonala sa AC să fie chiar
diametrul cercului circumscris.
Notăm: m( BAC)= α si m( CAD)= β
Atunci: m( BAD) =
m( BB'D)= α+β, unde
B' este diametral opus
lui B.
ABCD patrulater
inscriptibil
(din
teorema lui Ptolemeu)
AB*CD+AD*BC=AC*
BD (relația 1)
Se împarte relația 1 la
AC² și rezultă :
=
(relația 2)
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Ținând seama de faptul că triunghiurile ABC si ADC sunt
dreptunghice, iar în triunghiurile dreptunghice vorbim de rapoarte
trigonometrice, relația 2 devine:
α*sin β + cos β*sin α (relația 3)
(AC) (BB') și în triunghiul dreptunghic BDB' avem : sin(α+β)=

=

(relația 4).
Folosind relația 4, relația 3 devine : sin(α+β)=
α (relația 5)

α*sin β + cos β*sin

Pentru a stabili relația care ni-l dă pe cos(α+β), pe aceeasi
figură considerăm patrulaterul inscriptibil ACDB'.Aplicând și de data
aceasta teorema lui Ptolemeu, va rezulta:
AC* B'D + AB'*CD = AD* B'C (relația 6).
Lucrând succesiv ca în prima parte, împărțind relația 6 la
AC² și ținând cont de unele congruențe obținem:
=

;

=

(relația 7)

care nu este altceva decât exprimarea geometrică a relației
trigonometrice:
cos(α+β)=

α*cos β - sin α* sin β (relația 8).

Întrebare : Oare nu s-ar putea obține și celelalte relații
trigonometrice, de pildă sin(α-β) și cos(α-β), cu ajutorul teoremei lui
Ptolemeu?
Răspuns : Este posibil considerând un patrulater înscris întrun cerc, cu proprietatea că o latură a patrulaterului este egală cu
diametrul cercului.O altă deosebire față de rezolvarea anterioară
constă în notațiile folosite la unghiuri: m( BAD)= α, m( BAC)= β si
m( CAD)= α- β.Continuarea este asemanătoare cu prima rezolvare.
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O altă relație care se poate deduce folosind teorema lui Ptolemeu :
sin(α+β)*cos(α-β)=

α*cosα + sinβ * cosβ

Bibliografie:
1.Manuale de matematică de clasa a VII-a
2.viitoriolimpici.ro
3.Din peripețiile unui rezolvitor de probleme, Gh.Mitroaica,
Ed.Albatros
4.Surprize în matematica elementară, V. Voda, Ed.Albatros

Prof.Mihaela Ciobanu
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”Eterna valabilitate” a matematicii
Aproape dintotdeauna cunoașterea acestei lumi s-a legat
intim de numere și de forme geometrice, guvernate de ”legile
gândirii”, acele operații ale minții prin care este efectuat
raționamentul, exprimarea în limbaj simbolic al calculului denumită
și ”algebra logicii”. Pornind de aici putem vorbi de elaborarea unei
metode generale de aplicare a teoriei matematice a probabilităților,
teorie ce pune în lumină natura și alcătuirea minții omenești.
Dezvoltarea oricărei discipline științifice în timp a devenit
durabilă atunci când frumusețea ei matematică a devenit criteriu
esențial pentru valabilitate.
În chip inevitabil matematica se află în spatele tuturor
fenomenelor pe care ne străduim să le înțelegem așa cum ne străduim
să descriem tabloul celei mai tulburătoare întrebări pe care și-o poate
pune cercetătorul naturii: De ce lumea este, în esență, de natură
matematică?.
Matematica provine din logică umană în concordanță cu
lumea fizică, însă fără a pierde sentimentul de mirare și de uimire în
fața naturii lucrurilor chiar și atunci cănd ajungem să le înțelegem
mai bine.
Trăsătura esențială a matematicii rămâne eterna ei valabilitate
prin care mintea capătă măreție și se poate contopi cu Universul, iar
acesta deveni lucrul cel mai de preț.

Prof. Tripșa Florența
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Energii regenerabile. Panouri fotovoltaice.
Introducere
Energiile regenerabile sunt energiile care provin din surse
care se pot regenera de la sine, fiind inepuizabile. Acestea se bazează
pe schimbul de energie între procese naturale și sunt: energia
vântului, energia solară și energia apei. Aceste energii sunt captate cu
ajutorul turbinelor eoliene, panourilor fotovoltaice, centralelor
mareomotrice și hidrocentralelor.
Panourile fotovoltaice
Panourile fotovoltaice (solare) transformă energia luminoasă
în energie electrică printr-un fenomen numit efect fotoelectric. Un
panou fotovoltaic este caracterizat prin parametrii săi electrici:
tensiunea de mers în gol și curentul de scurtcircuit.
Panourile fotovoltaice au în componență mai multe celule solare
(fotoelectrice).
Efectul fotoelectric
Efectul fotoelectric extern este un proces de interacţiune
dintre radiaţia electromagnetică şi substanţă şi constă în emisia de
electroni de pe suprafaţa unui metal iradiată cu radiaţie luminoasă.
Lumina
Lumina are un caracter dual fiind în același timp undă
(radiație) electromagnetică și ansamblu de particule energetice
numite fotoni. Fiecare foton poartă o anumită cantitate de energie
(cuantă de energie) proporțională cu frecvența de oscilație a câmpului
electromagnetic.
Generarea curentului electric
O suprafață metalică expusă unui flux de radiație
electromagnetică poate să genereze, în anumite condiții, electroni
liberi, care produc un curent electric dacă sunt accelerați sub acțiunea
unui câmp electric. Electronii emiși prin efectul fotoelectric se
numesc fotoelectroni.
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[1]
Celulele solare
Celulele solare sunt de mai multe feluri:
Celulele solare monocristaline; sunt usor de recunoscut datorită
aspectului extern colorat și uniform. Această proprietate indică
consistența unui siliciu de înaltă puritate și calitate. Din acest motiv
panourile solare monocristaline sunt cele mai eficiente, astfel încât
pot fi utilizate pe suprafețe mai mici.
Celulele solare policristaline au o rezistență mai mică la caldură,
astfel încât sunt mai puțin eficiente la temperaturi mari. Procesul de
productie este unul mai simplu decât la cele monocristaline, acestea
fiind astfel mai ieftine.
Celulele solare amorfe dețin un modul care este amplasat sub un strat
monocristalin, acesta permiţându-i să rețină mai multă energie, în
special în condiții de intensitate luminoasă slabă.
Randamentul celulelor solare este de:
15-18% pentru cele monocristaline,
13-15% pentru cele policristaline,
5-8% pentru cele amorfe.
Sistemul de urmărire a Soarelui
Un sistem de orientare după Soare poate face panoul solar să
aibă un randament cu 40% mai mare decât un panou fotovoltaic fix,
deoarece acestea au randamentul maxim când lumina cade
perpendicular pe panou.
Aplicații.
Panorile fotovoltaice pot fi utilizate în masă pentru a înlocui metodele
fosile de generare a curentului electric, sau în locuri izolate unde sunt
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imposibil de adus alte tipuri de energii. Sistemele de producere a
energiei solare sunt modulare, aşa că dacă va fi nevoie de mai multă
energie, pot fi adăugate altele pentru a completa cerinţele energetice.
Bibliografie.
[1]
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Photoelectric
_effect.png

Adrian Ștefan Florescu clasa a XI-a B
Colegiul National “Unirea” Brașov

Conf. univ. Florescu Monica – Universitatea
“Transilvania” Braşov
Prof. Doka Ciprian – Colegiul Naţional Unirea”
Braşov
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Dacă e septembrie, e Belgia?
(Schimbul şcolar cu Liceul Onze- Lieve- Vrouwecollege
Oostende )
Începerea anului şcolar 2015-2016 a coincis, la fel ca în
ultimii trei ani, cu finalizarea pregătirilor pentru schimbul şcolar cu
liceul OLV Oostende din Belgia, la care a participat un grup de 15
elevi din clasele a XI-a (filologie bilingv engleză şi matematică
informatică) şi a XII-a (ştiinţe sociale intensiv engleză şi filologie
bilingv franceză) coordonat de doamnele profesoare Maria Axente şi
Ana-Maria Şendruc.
Schimbul şcolar cu liceul belgian se desfăşoară în două etape,
una toamna, când elevii colegiului nostru petrec o săptămână în
Belgia, iar cealaltă, primăvara, când corespondenţii belgieni ne
vizitează oraşul. Chiar dacă acest schimb şcolar are obiective precise,
respectiv realizarea unor proiecte pe diferite teme legate de politicile
locale, el oferă de asemenea elevilor posibilitatea de a cunoaşte şi de
a înţelege alte medii sociale şi sisteme educaţionale, de a lega noi
prietenii, de a-şi exersa şi perfecţiona abilităţile de comunicare în
limba engleză, de a-şi îmbogăţi orizontul cultural prin contactul direct
cu elevii din Oostende şi cu familiile acestora.
Primul contact dintre elevii noştri şi corespondenţii belgieni a
avut loc în aeroportul Zaventem din Bruxelles, unde am fost
întâmpinaţi cu mult entuziasm de câţiva elevi însoţiti de domnul
profesor Bart Broidioi, iniţiatorul acestui parteneriat şcolar .

După o scurtă călătorie cu trenul, distanţele dintre oraşele
belgiene fiind relativ reduse datorită suprafeţei teritoriului regatului
belgian de numai 30528 km² , am ajuns pe ţărmul Mării Nordului în
Ostend, oraşul gazdelor noastre, unde în parcarea din faţa gării erau
41

sute de biciclete, ceea ce ne-a sugerat faptul că belgienii sunt
deopotrivă sportivi şi ecologişti convinşi, lucru confirmat din plin
până la finalul şederii noastre în Belgia. Prima zi din săptămâna
petrecută în Belgia nu s-a încheiat fără a vizita parcul oraşului unde,
cu ultimele resurse de energie după lunga călătorie de la Braşov până
în Oostende, am participat la jocurile de cunoaştere pregătite de elevii
belgieni.
Programul propus de domnii profesori Bart Broidioi şi
Willem Dorchain a fost diversificat alternând activităţile şcolare,
planificate timp de două zile, cu cele extraşcolare. Odihniţi şi dornici
de a începe aventura cunoaşterii pe tărâm belgian, ne-am reunit a
doua zi la şcoală , iar după primirea oficială de către directorul
liceului şi o scurtă prezentare a istoricului şi profilului şcolii , dar şi a
sistemului educaţional belgian, a început lucrul propriu –zis la
proiectele pe tema Politici locale, stabilindu-se grupele mixte de lucru
şi subiectele ce vor fi abordate de către acestea. S-au format opt grupe
care au avut de tratat subiecte legate de politica locală de mediu,
politica de transporturi, politicile sociale, cele de securitate, culturale
sau cele centrate pe tineret din oraşele Braşov şi Oostende. Pentru
realizarea proiectelor este necesară documentarea ştiinţifică, căutarea
surselor bibliografice veridice, stabilirea problematicii specifice
fiecărei grupe şi abordarea comparativă a temei pentru
conştientizarea similitudinilor şi diferenţelor dintre cele două medii
urbane analizate. Pentru început documentarea s-a făcut în şcoală
apoi a continuat la Biblioteca oraşului , urmând ca proiectul final să
fie prezentat în Braşov.
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Biblioteca din Oostende Liceul Onze Lieve Vrouwecollege
La sfârşitul celor două zile de lucru intens, după prezentarea
problematicii stabilite de fiecare grupă şi a modalităţii de realizare a
proiectelor , elevii au primit din partea directorului liceului câte o
diplomă, care atestă nu doar finalizarea primei părţi a proiectului ci
şi importanţa acordată acestui parteneriat şcolar.
Programul a cuprins vizitarea oraşului medieval Brugge,
numit şi „ Mica Veneţie a Nordului”, cu arhitectura sa unică bine
conservată, cu „ insula tăcerii” din mijlocul oraşului (complexul
Beguinage), cu numeroasele poduri peste canalul Zwin (canal care îi
asigură oraşului ieşirea la Marea Nordului) şi cu numeroasele
magazine care comercializează renumita ciocolată belgiană sau
faimoasa dantelă lucrată manual.

Brugges
Un alt oraş vizitat a fost capitala Bruxelles, unde elevii au
avut ocazia să cunoască istoricul Uniunii Europene şi rolul
instituţiilor europene găzduite de acesta direct de la sursă sau să-şi
lărgească orizontul cultural vizitând Muzeul René Magritte. La
Parlamentul European am asistat la o adevărată lecţie de democraţie
fiind primiţi de un reprezentant al grupului parlamentar al verzilor(
ecologiştilor) care a răspuns cu amabilitate la toate întrebările
adresate de elevi.
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Parlamentul European

Bruxelles – Palatul Regal
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În ultima zi a şederii în Belgia programul elevilor a fost
propus de familiile care i-au găzduit.
Legăturile de prietenie dintre elevi, evidente mai ales în ziua
plecării din Oostende, s-au consolidat şi cu ocazia cinei festive
oferite de gazde.

Partea a doua a schimbului şcolar s-a desfăşurat în luna aprilie când
am primit vizita elevilor din Belgia. Grupele mixte şi-au definitivat
proiectele pe care le-au prezentat apoi în faţa unui auditoriu format
din elevii şi părinţii care şi-au manifestat interesul pentru acest
schimb şcolar. Prezentările elevilor au reuşit să convingă părinţii că
acest parteneriat şcolar merită continuat.

Prof. Maria Axente
Braşov, aprilie 2016
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PROIECTUL ECO-ŞCOALA
Proiectul Eco – Școala a avut în anul şcolar 2015 – 2016
scopul unic de conştientizare a elevilor asupra importanţei protejării
mediului înconjurător şi pentru îndeplinirea lui a fost dezvoltată tema
– Apa.
În luna ianuarie, cu ocazia zilei aniversare a Colegiului Național
„Unirea” catedra de stiințe a realizat sesiunea de comunicări
„Științele în viața omului” în cadrul căreia elevii Colegiului au
susținut un concurs de afișe și au fost acordate diplome pentru
proiectele reprezentative.
În 20 mai, în cadrul programului „Să știi mai multe, să fii mai
bun” au fost prezentate în sala festivă a Colegiului proiectele
realizate de elevii claselor a IX E, XI D, X B și VIII A cu tema – Ziua
Pământului.
În 31 mai, elevii clasei a XI C –filologie bilingv franceză - au
prezentat în sala festivă a Colegiului proiectul - Brașov - Capitală
Culturală Europeană – 2021 - proiect realizat şi prezentat în limba
franceză, în faţa colegilor de la clasele cu acelaşi profil şi de
asemenea în sală s-au aflat reprezentanţi ai părinţilor şi invitaţii
speciali din comunitatea locală de la Agenţia Metropolitană Braşov.
O grupă din acest proiect a avut ca temă „Spațiile verzi”.
În luna iunie, sub îndrumarea doamnei profesoare Luminița Cenușe
elevii au realizat o expoziție cu produse realizate din materiale
reciclabile.
Prin desfăşurarea proiectului Eco – Şcoala în cadrul
Colegiului Naţional „Unirea” Braşov în anul şcolar 2015 – 2016,
profesorii Colegiului au putut remarca menţinerea atitudinii pozitive
a elevilor faţă de mediu, ei sunt mai dornici de a participa la acţiunile
de protejare a mediului, de a colabora prin acţiuni de voluntariat cu
diferite instituţii şi se simt responsabili de curăţenia şi „sănătatea”
oraşului nostru. Elevii susţin în continuare activităţile de reciclare
sfătuindu-şi părinţii şi prietenii să le urmeze exemplul.

Prof. coordonator Anca Butoeru
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Invitaţie
Viaţa este plină de surprize şi te poartă pe căi necunoscute,
neumblate şi nebătătorite ca să nu poţi spune că este una anostă. Nu
este întotdeauna fericită pentru toata lumea, dar vorba aceea: ‘’dacă
viaţa îţi dă lămâi, fă limonadă!’’ sau ‘’dacă viaţa nu îţi zâmbeşte,
gâdil-o!’’ şi poartă mereu în sufletul tău speranţa spre mai bine, spre
gândul că într-o zi soarele va lumina şi în casa ta. Şi mai presus de
toate, propuneţi să fii mai bun, să munceşti pentru tine mai mult şi
mai bine, acordăţi mai mult timp, fii mai puţin nervos, vorbeşte mai
puţin şi ascultă mai mult, poartă-te mai frumos şi ai mai multă
răbdare, zâmbeşte mai mult şi învaţă să-ţi iubeşti aproapele! Şi nimic
nimic nu te poate opri să perseverezi în fiecare zi puţin câte puţin. Fă
o încercare! Nu propun să nu mai intri în luxoasele magazine ale
marilor nume, precum Versace, Armani, Dolce & Gabbana etc. de pe
Via della Spiga sau să nu porţi o dovadă minunată a creativităţii şi
ingeniozităţii designerilor Dirk Bikkembergs, Patrizia Pepe,
Elisabetta Franchi, etc. sau să nu te parfumezi de la Jul & Mad,
Christopher Brosius, Clive Christian, etc. ci doar să te uiţi în oglindă
şi să zâmbeşti, căci zâmbetul tău îmbracă tot caracterul. Răutatea,
hainele, parfumurile îl ascund. Şi crede-mă pe cuvânt că nu-ţi trebuie
mult ca să-ţi fie bine şi să fii fericit.
Şi când vei avea propria familie., învaţă să nu te scuzi ca eşti
prea ocupat, atât de ocupat încât să nu ai timp pentru copilul tău. Nu
trebuie să-l iei de la şcoala cu stetoscopul la gât şi încălţat cu saboţii
cu care intri in sala de operaţie, nu trebuie să-ţi arăţi geanta de la
Furla, ci zâmbeşte, prinde mâna copilului tău şi spune-i cât de mult îl
iubeşti, ocupă-te de el, învaţă-l să fie mai bun, să fie înţelept şi
bucuros pentru tot ceea ce are. Şi nu uita să-l faci să simtă că îl
iubeşti. Învaţă să te joci cu el, povesteşte-i şi luaţi masa împreună!
Învaţă că împreună sunteţi puternici.
Construieşte-ţi singur povestea, … e a ta!

Prof. Zsofia Judith Mut
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SĂ NU UITAȚI…
Scrisoare deschisă elevilor mei uniriști
Motto:
”Un architect știe că, atunci când clădește cu grijă,
construcția lui va dura secole întregi. Un dascăl știe
că, dacă va pune dragoste și adevăr în ceea ce va
face, ceea ce va construi el va dura o veșnicie.”
Să nu vă uitați profesorii, ei v-au fost și părinți în acest liceu!
Să nu vă uitați nicicând colegii, ei v-au fost în toți acești ani și frați!
Să nu uitați că ați avut și o dirigintă, care întotdeauna și-a dorit pentru
voi tot ceea ce a fost mai bun, că fluxul zilnic de afecțiune se revărsa
și se revarsă mereu doar pentru voi; o dirigintă care a încercat și și-a
dorit să vă fie părinte spiritual, care v-a fost când ”tată” ( atunci când
greșeați și vă mustram sau când vă ceream să fiți mereu la înălțime),
când ”mamă” ( atunci când vă dădăceam și vă iertam micile
stângăcii).
Ce nobilă profesie să fii părinte pentru 27 de copii! Profesia
de dascăl este una ce implică multă iubire și fiți siguri că această
iubire nu încetează acum, în momentul absolvirii. Sunt acolo mereu!
Adresa mea o știți. Când veți fi singuri, triști, când veți avea nevoie
de un sfat, de o mângâiere, nu ezitați să mă chemați! Vă voi fi mereu
alături!
Iubiți tot ceea ce este demn de iubire! Abdicarea de la iubire
înseamnă abdicarea de la viața veșnică. Omul este creat de Dumnezeu
din iubire și este făcut pentru iubire! În aceasta se închide și se
deschide viața omului. Dacă dragoste nu e, nimic nu e! Cineva
spunea că iubim cât cunoaștem și cunoaștem cât iubim.
Fiți mereu umaniști și nu uitați că tot ceea ce este frumos are
ființă spirituală, numai că ea poate fi dublată de o lucrare spirituală
sau de nelucrare. Apoi să nu uitați cuvintele lui Dostoievski: ”Doar
frumosul va mântui lumea”.
Nu uitați să vă opriți o clipă și să mirosiți trandafirii. Facețivă o favoare în timp ce treceți prin viață: încetiniți și priviți viața pe
48

îndelete, așa cum este ea! Petreceți un minut acolo unde sunteți și
uitați-vă în jurul vostru. Altfel ați putea pierde ceva minunat!
Învățați să puteți cânta spectacolul lumii întregi și nu vă
așteptați ca viața să fie doar o tabără de vară; ea are bucurii, dar și
mâhniri. Înainte de Înviere este Răstignirea! Uniriștii știu că
obligatorie este lupta.
Atunci când vă este greu să nu vă predați din prima clipă;
mângâierea este alta: totul nu este să învingi, ci să lupți până la capăt.
Căutați! Ce? Eternitatea și sublimul din voi! Orice clipă de
căutare este o clipă de întâlnire cu Dumnezeu și cu veșnicia. Deci nu
uitați tainul zilnic de înțelepciune: Noscite vos ipsos! (Cunoașteți-vă
pe voi înșivă!).
Să nu uitați că sunteți uniriști și mai presus de toate umaniști,
că sunteți cei mai buni dintre cei mai buni, dar că lucrul acesta nu vă
dă drepturi, ci vă obligă să fiți mereu și mai buni!
Și v-aș mai ruga să nu uitați că undeva, cineva vă iubește și
că verbul ”a iubi” se conjugă doar la prezent!
Cu toată dragostea, acum și întotdeauna,

Diriginte - Prof. Maria Cecilia Șoșu
PROFESORUL DE SUCCES – OPTIMUS MAGISTER









Face din profesia sa o sărbătoare
Dăruiește și are răbdare
Trăiește revelația că elevii sunt mai buni decât cred ei înșiși
Ajută pe fiecare elev să descopere ce știe să facă și apoi îl
ajută să facă acel lucru din ce în ce mai bine
Îl face pe fiecare elev să se simtă important
Își îndeamnă elevii SĂ GÂNDEASCĂ, SĂ ISCODEASCĂ,
SĂ DESCOPERE, SĂ TRĂIASCĂ ”CURIOȘI”
Își face timp ca să le vorbească elevilor despre ce înseamnă
A TRĂI FILOCALIC, și asta indiferent de disciplina pe care
o predă
Îi ajută pe elevi să înțeleagă adevărurile mari ale vieții, dar
mai ales să dea un sens vieții lor
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 Le arată acestora cum să învețe din greșeli, din eșecuri, cum
să fie mai puternici în restriști
 Le inoculează elevilor curajul de a nu se teme de întrebări și
îi învață să își apere convingerile
 Oferă elevilor materia primă (cuvinte, imagini, idei), cu care
să își construiască singuri viața
 Nu își lasă niciodată elevii să uite că EXCELENȚA COSTĂ
și că fiecare trebuie să decidă cât de mult este dispus ”să
plătească”
 Dăruiește elevilor săi zilnic, necondiționat și din plin
ACEL CEVA INEFABIL CARE VA FACE PARTE DIN EI
MEREU: VIAȚA
 PROFESIA DE DASCĂL ESTE UNA DE IUBIRE.
Parafrazându-l pe Noica, actul de cunoaștere nu este reducere
la cunoscut, act de asimilare. Este act de înstrăinare, de
pierdere, ca și actul de iubire. Nu este a-simil-are, ci e alterare. Te devitalizezi dând viață. Dar nu oricine poate procrea.
o Profesorul poartă în sine ceva din vechiul mit al
Meșterului Manole. Este parte din edificiul care
devine fiecare elev. Poate că nu a sădit niciodată, ca
în cunoscuta pildă, un pom, dar a sădit pomi ai
cunoașterii în cernoziomul proaspăt al unor minți și
inimi tinere. Profesorul cu vocație simte mereu că
viața lui este una împlinită, că a avut un rost, că cel
puțin din acest punct de vedere, poate trece liniștit
Styxul. Și va spune cândva, parafrazându-i pe antici:
 NON OMNIS MORIAR / MULTAQUE PARS MEI
VITABIT LIBITINAM!
 Nu voi muri cu totul, o mare parte din mine va înfrânge
moartea!

Prof. Șoșu Maria Cecilia
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POEZIA RELIGIOASĂ POSTBELICĂ
sau
NEVOIA DE POEZIE
Motto:
”Pentru țara asta de tămâie și cer
Ce-aș mai putea, Doamne să-ți mai cer?”
Vasile Copchilu Piatră
În liniștea Găbudului, în Săptămâna Luminată, la Ceas de
Liturghie sau de Vecernie, la ceas de dialog plenar cu Poezia și cu
iubitorii de Cuvânt, cu iubitorii de Logos Întrupat, pe dealurile
Găbudului, scrutând orizontul, privind dincolo de nori și întrezărind,
parcă, Cer nou, privind pe îndelete lumea vegetalului și a
minusculului ( maci roșii sau albi, salcâmi în floare, floare de frag, fir
al ierbii în bătaia vântului, fluturi și buburuze, libelule purtând pe
aripi pulbere de rai), ascultând liturghia cerului și a vântului, a ierbii
și a greierilor, am realizat că OMUL are nevoie mai acut ca niciodată
de Poezie.
Sufletul creștin trebuie să se împărtățească nu doar în fața
Sfântului Altar, ci și să se închine zorilor și humei, să se cuminice la
izvor, la izvorul cu apă vie, la izvorul Cuvântului, al Cuvântului cu
putere multă.
Zorica Lațcu-Teodosia ne-a trimis prin poeziile sale un petec
de cer, un petec din inima sa însetată de Lumină, de Iubire, de Cer
Nou. Poeziile sale sunt așa cum mărturisește Părintele Teofil Părăian
”fiecare în parte și toate la un loc un ospăț de Paști, o chemare la
Bucurie.”
Sufeltul creștin mai are nevoie de POEZIE: de miros de crin
și busuioc, de joc dearhanghel, care să plămădească în joaca sa
cerească văi și munți, care să croiască apelor o cale și apoi ca un copil
să o ia din loc; avem nevoie de sfinte prescuri pentru cuminecături,
de Cântec de Crăciun, de Poeme ale Iubirii, de File de Acatist și de
Osana Iubirii.
Sufletul creștin mai are nevoie de leagăn de iasomie, de
argintul nopților de vară, de cântec de mărire, de harfe de
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lumină,depotop de dor, de miezul dragostei dumnezeiești, de sonete
din care lumina picură ca mierea, de clopote de floare, din care
Învierea răsună-n zvonuri de mireasmă rară, de tăceri care picură
din streșinile cerului, de picuri moi de ploaie.
Sufletul creștin – suflet hoinar, trecând lumi deșarte, suflet ce
poartă pe haine pulbere din rai, ce poartă-n palmă pulbere de stele,
pe păr și strai poartă roua crinilor din rai, suflet hoinar, beat de
vinul sfintei bucurii, SUFLET PURTÂND PULBEREA SENINEI
VEȘNICII... .

6 mai 2016 – Izvorul Tămăduirii
Schitul ”Sfântul Evanghelist Ioan”- Găbud
Prof. MARIA CECILIA ȘOȘU
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Telefonul mobil: prieten sau duşman?
Cu câțiva ani în urmă, expresia „telefon
mobil“ era oarecum improprie. Telefoanele
erau „mobile“ doar dacă te ţineau puterile
să le cari sau dacă le aveai instalate în
maşină, deoarece bateriile lor erau foarte
grele. Întrucât erau mai mari decât cutiile
de pantofi, mobilele costau mii de dolari.
În prezent, în lume există cam 1,35 de miliarde de mobile. În unele
ţări, peste jumătate din populaţie deţine un telefon mobil. Majoritatea
sunt atât de mici, încât îţi încap în palmă. Uneori, telefoanele mobile
se dau gratuit*. Iată ce se spune în revista australiană The
Bulletin: „Numărul acestor aparate aproape că îl egalează pe cel al
televizoarelor şi al calculatoarelor personale la un loc“. În peste 20 de
ţări, numărul telefoanelor mobile îl depăşeşte pe cel al telefoanelor
fixe. Un specialist în domeniu consideră că telefonul mobil nu e doar
o minune a tehnologiei, ci şi „un fenomen
social“.
Dar ce efect are telefonul mobil asupra
societăţii? Este el un prieten sau un duşman?
Un avantaj pentru comerţ
Explozia vânzărilor de telefoane mobile
este în avantajul comerţului. Potrivit unei
mari companii, „piaţa de telefonie mobilă
este cel mai mare segment al pieţei
bunurilor electronice de larg consum care a
existat vreodată“. Cu alte cuvinte, în
prezent se cheltuiesc mai mulţi bani pe telefoanele mobile decât s-au
cheltuit vreodată pe orice alt aparat electronic.
În Australia, de pildă, peste 15 milioane din cele 20 milioane de
locuitori deţin un mobil. Nu demult, într-un singur an, clienţii uneia
dintre marile companii telefonice din această ţară au avut 7,5 miliarde
de convorbiri telefonice. La nivel mondial, telefoanele mobile aduc
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anual societăţilor de telecomunicaţii profituri de miliarde de dolari.
Nu e greu să înţelegem de ce, pentru marile companii, telefonul mobil
e un prieten.

Crearea unui nou limbaj
Multe dintre milioanele de mesaje transmise prin aceste
aparate ale tehnologiei de vârf nu sunt verbale, ci scrise. În loc să
vorbească la telefon, tot mai mulţi utilizatori, îndeosebi tinerii,
folosesc funcţia SMS (Serviciu de Mesaje Scurte). Aceasta le permite
să scrie şi să-şi trimită mesaje scurte la un preţ relativ mic. Întrucât
mesajele trebuie scrise cu ajutorul tastelor mici ale telefonului,
pasionaţii de SMS-uri folosesc abrevieri în care unele silabe sunt
înlocuite cu litere sau cu cifre. Deşi crearea şi tastarea unui mesaj e
mult mai incomodă decât comunicarea pe cale verbală, la nivel
mondial se trimit lunar aproximativ 30 de miliarde de mesaje.
Dar ce scop au toate aceste mesaje? În urma unui studiu
efectuat în Marea Britanie s-a descoperit că 42% dintre tinerii între 18
şi 24 de ani folosesc SMS-urile pentru a flirta, 20% recurg la această
formă şic de comunicare pentru a-şi da întâlniri, iar 13%, ca să pună
capăt unei relaţii.
Unii analişti sociali sunt îngrijoraţi că sintaxa şi scrierea
trunchiată ce se folosesc în SMS-uri dăunează deprinderilor de a citi
şi de a scrie ale tinerilor. Alţii nu sunt de acord cu această opinie,
spunând că fenomenul SMS „stimulează interesul faţă de scris al noii
generaţii“. Într-un interviu acordat ziarului Sun-Herald, purtătoarea
de cuvânt a unei companii care editează un dicţionar australian a
declarat: „Nu avem prea des posibilitatea de a dezvolta un cu totul alt
gen [de limbaj] . . . SMS-urile şi Internetul sunt o dovadă că tinerii
scriu din ce în ce mai mult. [Ei] trebuie să vorbească fluent şi să fie
suficient de receptivi ca să-şi însuşească stilul şi mai apoi să
stăpânească termenii la modă şi codul . . . genului“.
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Tendinţe nesănătoase
Deşi telefoanele mobile sunt utile în
relaţiile sociale şi comerciale, pentru mulţi
angajaţi ele sunt mai degrabă nişte „lanţuri“,
care-i ţin „legaţi“ de birou. În urma unui sondaj
s-a descoperit că 80% dintre angajaţii din
industria publicitară şi 60% dintre muncitorii în
construcţii se simt constrânşi să fie în permanenţă la dispoziţia
angajatorilor sau a clienţilor. Sentimentul că eşti obligat să răspunzi
la telefon oriunde te-ai afla şi indiferent ce ai face generează ceea ce
un cercetător numeşte „o cultură a întreruperilor“. Pentru a contracara
această tendinţă, inginerii au conceput un material care să fie folosit
la construirea restaurantelor şi a cinematografelor. Acesta anulează
semnalul telefonului mobil. — Vezi chenarul „Cum să foloseşti
telefonul mobil“.
Pe lângă faptul că sunt o sursă de iritare,
aceste aparate omniprezente pot deveni un inamic
public. În urma unui studiu efectuat în Canada s-a
descoperit că vorbitul la telefon în timp ce
conduci comportă tot atâtea riscuri ca şi condusul
sub influenţa alcoolului. Potrivit profesorului
Mark Stevenson, de la Centrul de Cercetări asupra
Traumatismelor al Universităţii din Australia Occidentală, dacă
vorbeşti la telefon în timp ce conduci, te expui la mult mai multe
pericole decât dacă vorbeşti cu unul dintre pasagerii din maşină. În
unele ţări, poliţia chiar îi amendează pe şoferii care ţin telefonul în
mână când vorbesc. Cu toate acestea, un sondaj recent a dezvăluit că
1 din 5 şoferi australieni trimit SMS-uri şi o treime dau sau primesc
telefoane în timp ce conduc fără a folosi dispozitivul handsfree (mâini libere).
Chiar şi în timpul zborurilor, folosirea inadecvată a mobilului
poate genera unele pericole. Deşi sistemele electrice din dotarea
aparatelor de zbor mai noi sunt protejate împotriva semnalelor
telefonului mobil, se spune că la avioanele mai vechi care nu au fost
încă scoase din uz se pot produce interferenţe. Iată ce precizează New
Scientist: „În urma unor teste efectuate la bordul a două avioane,
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Autoritatea Aeronautică Civilă Britanică [CAA] a confirmat că
radiaţiile emise de telefonul celular bruiază aparatura electronică
esenţială pentru siguranţa zborului“. Menţionând un factor important
pentru care telefoanele mobile sunt o ameninţare, un purtător de
cuvânt al CAA a spus: „Cu cât distanţa dintre celular şi staţia de bază
este mai mare, cu atât puterea de emisie a celularului este mai mare.
Prin urmare, când avionul decolează, semnalul mobilului creşte în
intensitate, iar riscul interferenţelor creşte şi el!“
În urma unui studiu efectuat în Australia s-a descoperit că,
din cauza aparatelor electronice personale, printre care telefoanele
mobile, în timpul zborului s-au produs nenumărate incidente care au
pus aeronava în pericol. Iar asta deoarece pasagerii nu au dat
ascultare recomandărilor asistenţilor de zbor de a-şi închide aparatele.
Telefoanele mobile şi cancerul
Ipoteza potrivit căreia frecvenţele
radio emise de mobil şi semnalele
retransmise de staţiile de bază pot avea un
oarecare rol în apariţia cancerului este încă
un subiect controversat. Având în vedere că
milioane de oameni folosesc aceste aparate,
chiar dacă un mic procent dintre ei ar avea probleme de sănătate,
aceasta s-ar transforma într-un risc major. Prin urmare, se fac zeci de
studii ştiinţifice ample pentru a se stabili dacă radiaţiile emise de
mobil au efecte negative asupra ţesuturilor vii. La ce concluzii s-a
ajuns?
Grupul Independent de Cercetători asupra Efectelor
Telefoanelor Mobile (IEGMP) a dat publicităţii un raport, în care se
spunea: „Grupul de Cercetători este de părere că, ţinând cont de
dovezile de care dispunem în prezent, populaţia nu trebuie să se
îngrijoreze cu privire la folosirea telefoanelor mobile“. În New
Scientist se mai spunea: „În pofida zvonurilor menite să sperie,
majoritatea dovezilor arată că expunerea la frecvenţele radio emise de
telefonul mobil nu dăunează sănătăţii. Studiile care au descoperit
unele efecte adverse nu au putut fi repetate“.
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Întrucât îndoielile persistă, milioane de dolari continuă fie
alocaţi pentru cercetări. Până la găsirea unui răspuns definitiv,
IEGMP recomandă următoarele: „Folosiţi telefonul [mobil] cât mai
puţin. Folosiţi telefoane cu valori scăzute ale ratei de absorbţie
specifice (SAR). Folosiţi setul hands-free şi accesorii despre care se
ştie că reduc SAR“. Grupul de Cercetători le recomandă „copiilor sub
16 ani să nu folosească mobilul“, deoarece aflându-se într-o perioadă
în care sistemul nervos se dezvoltă, „nu se ştie ce efecte ar putea avea
telefonul asupra sănătăţii lor“.
Deşi e un subiect controversat, telefonul mobil are un impact
puternic asupra economiei şi societăţii. Asemenea rudelor sale
electronice — televizorul şi calculatorul —, el poate fi ori un sclav
util, ori un stăpân asupritor. Puterea de a stabili dacă este prieten sau
duşman stă literalmente în mâinile celui ce îl foloseşte.
Uneori, poţi obţine un telefon gratuit dacă semnezi un
contract cu distribuitorul de servicii de telefonie, contract care te
obligă la un anumit număr de convorbiri telefonice într-o perioadă
specifică.
Cum să foloseşti telefonul mobil?
1. Nu vorbi tare când foloseşti telefonul în spaţii publice.
Microfonul telefonului este foarte sensibil, şi poate că cei din jur nu
sunt interesaţi de conversaţiile particulare.
2. Închide telefonul sau foloseşte funcţia „vibraţie“ când te afli la
întruniri religioase, la întâlniri de afaceri, la cinema, la
restaurant sau la alte evenimente sociale.
3. Când conduci, nu vorbi la telefon ţinându-l în mână.
În întreaga lume, se trimit lunar aproximativ 30 de miliarde de mesaje
Vorbitul la telefon în timp ce conduci comportă tot atâtea riscuri ca şi
condusul sub influenţa alcoolului
Bibliografie:
https://brainly.ro
www.tpu.ro/telefonie
www.ghidjurnalism.ro/documentarea-prin-telefon

prof. Magdalena Chirilă
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Monteverde — O rezervaţie naturală învăluită în nori
În arhipelagul Antilelor, alizeele calde ce bat dinspre ocean întâlnesc
versanţii unor munţi ce ating 1 700 m înălţime. Pe măsură ce se ridică
pe versanţi, curenţii se răcesc, iar vaporii se condensează. Astfel se
formează nori groşi, de mică altitudine, care scaldă munţii în ploaie
sau îi învăluie în ceaţă. Care e rezultatul? Un loc neobişnuit, de o
frumuseţe naturală uluitoare: pădurea tropicală umedă.
În anul 1951 un grup de quakeri, mai exact 44 de membri ai
acestei grupări religioase, îşi părăsesc locuinţele din Alabama (SUA)
şi pornesc în căutarea unui loc în care să întemeieze o comunitate
religioasă paşnică. Căutările îi poartă spre munţii învăluiţi în nori din
nord-vestul Costa Ricăi (America Centrală). Era un loc rupt de lume,
cu sol fertil, unde viaţa nu pǎrea a fi scumpă.
Marvin Rockwell, unul dintre primii locuitori, îşi aminteşte:
„Singura cale de acces sus în munţi era un drum de care; l-am reparat
cu târnăcoape şi lopeţi ca să putem urca cu maşinile noastre de teren“.
Cu ajutorul localnicilor, ei au reuşit în cele din urmă să-şi ridice noua
aşezare printre nori. În mod potrivit, i-au pus numele Monteverde,
care în spaniolă înseamnă „Munte verde“.
Locuitorii au luat două decizii cu consecinţe de lungă durată.
Ei au înţeles că trebuiau să întemeieze o comunitate care să se
întreţină din agricultură. Dar ce produs ar fi rezistat lungii călătorii
până la piaţa aflată tocmai la poalele munţilor? Au ajuns la concluzia
că produsul ideal era . . . brânza! Astfel, au înfiinţat o mică fabrică de
lactate care, în prezent, produce peste 4 000 kg de brânză pe zi,
precum şi alte produse lactate: smântână, brânză grasă de vaci şi
îngheţată.
Locuitorii aşezării au mai decis ca o suprafaţă de 541 ha
aflată pe versantul împădurit al muntelui, mai sus de casele lor, să
devină rezervaţie naturală. Întrucât cumpăna apelor constituia sursa
de apă pentru micuţa lor hidrocentrală, s-au gândit că ar fi înţelept să
o protejeze. La scurt timp însă, bogata varietate a florei şi a faunei din
această zonă a atras atenţia oamenilor de ştiinţă, mai ales după ce s-a
descoperit broasca-râioasă aurie (Bufo periglenes). În anii ’60, un
grup de oameni de ştiinţă împreună cu localnicii au fondat Rezervaţia
Naturală a Pădurii Tropicale Umede Monteverde, o rezervaţie
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faunistică ce a fost extinsă la scurt timp pentru a cuprinde şi cumpăna
apelor. De atunci însă, rezervaţia s-a mai extins, ajungând în prezent
să aibă o suprafaţă de aproximativ 10 500 ha.
Rezervaţia naturală Monteverde constituie un mare punct de
atracţie turistică din Costa Rica. Anual vin aici nu mai puţin de
50 000 de turişti, care urcă drumul bătătorit, abrupt şi şerpuit ce duce
la Monteverde. Numeroşi ornitologi amatori şi naturalişti vin să vadă
miile de specii de păsări, animale şi plante care se găsesc în rezervaţie
şi în împrejurimi.
La baza ecosistemelor rezervaţiei stau aproximativ 500 de
specii de arbori. Unii dintre ei îşi înfig bine rădăcinile în crestele
munţilor expuse vânturilor. Aceşti arbori încearcă să reziste în faţa
curenţilor puternici, care i-au făcut piperniciţi şi noduroşi. În schimb,
arborii care cresc în zonele ocrotite de vânt au trunchiurile
înveşmântate în plante agăţătoare, ierburi şi arbuşti. Cum reuşesc
aceste plante, numite epifite, să crească fără să aibă rădăcinile în sol?
Iată ce se spune într-un ghid turistic: „În acest mediu foarte umed,
epifitele absorb apă din belşug chiar şi fără a avea o reţea extinsă de
rădăcini. Masa de vegetaţie reţine suficiente frunze moarte aduse de
apa de ploaie din coroana arborilor, frunze care constituie sursa lor de
substanţe nutritive“.
Cele 300 de specii de orhidee contribuie la bogăţia de culori a
pădurii, în care predomină verdele. O mare parte din spaţiul rămas în
peisaj e umplut de cele 200 de tipuri de ferigi care cresc aici, unele
ajungând până la 12 m înălţime şi atingând vârsta de 150 de ani.
Dar de ce există o atât de mare biodiversitate pe o suprafaţă
atât de mică? Un motiv ar fi că rezervaţia se întinde pe o parte a
muntelui până la Marea Caraibilor, iar pe partea cealaltă până la
Oceanul Pacific. Marile diferenţe de temperatură şi umiditate de la
diverse altitudini dau naştere la şase zone ecologice distincte, în care
natura îmbracă forme de o varietate uluitoare.
Monteverde e paradisul ornitologului amator. Regiunea
constituie habitatul multor păsări: de la micuţul colibri până la
splendidul quetzal. De fapt, mulţi turişti vin special să vadă un
quetzal — una dintre cele mai frumoase păsări de la tropice. În
Monteverde cuibăresc aproximativ 100 de perechi de quetzal. Turiştii
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mai pot vedea frumoşii colibri ȋmpodobiţi cu pene strălucitoare în
nuanţe vii de violet, turcoaz şi verde-smarald.
Tot în Monteverde trăiesc şi 100 de specii de mamifere. „Este
unul dintre puţinele habitate neatinse de om în care trăiesc . . . cinci
specii din familia felinelor: jaguarul, ocelotul, puma, pisica margay şi
iaguarundi“, se spune în Costa Rica Handbook. Turiştii însă au multe
şanse să întâlnească una dintre cele 120 de specii de amfibieni şi de
reptile.
Care sunt perspectivele pentru rezervaţia Monteverde? Se
depun multe eforturi ca să se extindă suprafaţa ocrotită. De fapt,
recent au fost adăugate Rezervaţia Forestieră Santa Elena şi Pădurea
Eternă a Copiilor, astfel că suprafaţa ocrotită s-a dublat (vezi chenarul
de mai jos). Se speră ca toate aceste măsuri să asigure mereu un cadru
propice vieţii din rezervaţia învăluită în nori.
Pădurea Eternă a Copiilor
Într-o mică şcoală generală din zona rurală a Suediei, elevii
de 9 ani ai unei clase au întrebat ce-ar putea face pentru a salva
pădurea tropicală. Cu ajutorul profesoarei lor, copiii au strâns bani, cu
care, în 1988, s-au cumpărat 6 ha dintr-o pădure tropicală ameninţată
cu dispariţia. Aşa s-a născut Pădurea Eternă a Copiilor. Vestea despre
acest proiect s-a răspândit, iar copii din alte 44 de ţări s-au alăturat
iniţiatorilor acestui proiect. Copiii au strâns suficienţi bani pentru a
extinde zona ocrotită pe mii de hectare, mărginind pe trei laturi
Rezervaţia Naturală a Pădurii Tropicale Umede Monteverde.
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Broasca râioasǎ aurie (Bufo periglenes)

www.news.coa.edu

Prof. Giurgiu Elisabeta
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Corul Colegiului
În anul școlar 2015-2016, corul Colegiului a avut o bogată
activitate atât în cadrul manifestărilor artistice desfășurate în cadrul
unității școlare cât și în diverse instituții ale județului Brașov.
Dintre activitățile corului merită a fi menționate următoarele:
- „Ziua europeană a limbilor străine”- program artistic, Casa
Baiulescu
- „Ziua Educației”
- Serbare de Crăciun „Believe”
- „Colindul Dragobetelui”
- Zilele francofoniei
- „Ziua artelor”-flashmob
- Curs festiv –clasa A XII-a
Programe artistice pentru aniversare a promoțiilor de 20 și 30 de ani

De asemenea, corul Colegiului și membrii acestuia,
pregătiți de profesor Mihaela Mureșan, au participat la diverse
concursui unde au obținut următoarel premii:
„Pagini Muzicale românești”-secțiunea ansambluri vocalepremiul I
„Pagini Muzicale românești”- canto popular, Andreea
Neacșu,clasa A X-a – premiul I
Concursul național de interpretare corala-faza zonală- premiul I
Festivalul Național „Sibiu –capitala muzicală”- Andreea
Neacșu –premiul I, premiul Palatului copiilor
Festivalul Național Radiofonic de interpretare vocală „Angel
Music”- Andreea Neacșu- premiul III

Prof. Mihaela Mureşan
62

Arsenie Boca – spre canonizare
Printre oamenii timpului său, Părintele Arsenie a strălucit
prin trăirea prin Hristos şi darurile primite de la El. Puterea de
pătrundere duhovnicească, dar şi prigonirea şi marginalizarea la care
a fost supus din partea autorităţilor comuniste, au făcut ca duhovnicul
de la Mănăstirea Sâmbăta să rămână în evlavia poporului ca un om cu
viaţă sfântă. Ca urmare, se fac demersuri în vederea unei posibile, iar
nu inevitabile canonizări a Părintelui Arsenie Boca. În 2015 s-a
înfiinţat o Comisie mitropolitană specială, condusă de I.P.S.
Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, care să cerceteze viaţa şi
activitatea Părintelui. Pornirea la muncă a Comisiei se bazează pe
principiul constatării sfinţeniei, dar numai Dumnezeu este Cel Care
decide cine poate deveni sfânt. Pe pământ nimeni nu poate să facă pe
cineva sfânt, deci organismele Bisericii au doar capacitatea de a
constata sfinţenia şi de a o proclama oficial. Canonizarea începe în
Episcopia, respectiv Mitropolia din care a făcut parte sau unde se află
mormântul acestuia: se adună documente oficiale, se verifică şi
credibilitatea lor, pe criteriul ortodoxiei credinţei şi vieţii personale.
În cazul nostru, este cultul spontan pe care-l aduc credincioşii unei
persoane cu viaţă sfântă, lucru reieşit din mişcarea duhovnicească de
laMănăstirea Prislop. Sfântul Sinod are competenţa exclusivă a
canonizării sfântului. Urmează proclamarea oficială prin evenimente
liturgice speciale, ca, apoi, sfântul să fie introdus în calendar, în
cărţile de cult (Mineie) şi se alcătuiesc slujbe propri (canoane
liturgice, acatiste etc.).
Sunt unii care consideră că procesul de canonizare a
părintelui Arsenie durează prea mult. Răspundem prin faptul că graba
omenească sau superficialitatea pot denatura obiectivitatea
constatărilor asupra vieţii şi ortodoxiei persoanei în cauză. Sunt şi
persoane critice, care omeneşte vorbind poate au dreptate.
Răspundem prin faptul că nici Mântuitorul nu a scăpat de critici. Pot
fi şi ispite, cum că Părintele Arsenie a fost mai mult un vrăjitor sau
ghicitor, decât un adevărat înainte văzător cu duhul (înainte de a trece
la cele veşnice Părintele Arsenie profeţise că în curând va urma o
mare vărsare de sânge, profeţie care suna atunci înfricoşător; dar şi
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multe altele, din care unele s-au împlinit iar altele urmează n.n.). Unii
îi aduc acuze politice, deşi Părintele Arsenie nu a făcut nici un fel de
politică, decât numai „politica lui Hristos”.
Sunt şi cei care
subestimează arta şi mesajul ei (vezi Biserica Drăgănescu, judeţul
Giurgiu, cu pictura realizată de Părintele Arsenie). Pentru alţii sună
ameninţător şi câteva dintre zicerile lui:
- „Feciorie până la Cununie şi fidelitate până la moarte”;
- „Nici refuz, nici abuz”
- „ În mintea strâmbă şi lucrul drept se strâmbă” etc.
Nimeni nu poate nega puterea vizionară a Părintelui: cunoştea
necazurile oamenilor dar mai ales ştia cauzele lor, şi astfel cutremura
pe oameni şi, de multe ori, le schimba viaţa. Era un călăuzitor unic,
mai ales în felul în care a văzut legătura dintre Biserica mare
(ecclesia major) şi Biserica mică (ecclesia minor), adică familia. Se
exprima cum că, viaţa de familie, până în cele mai mici detalii arată
cât de credincioşi sunt oamenii. Era duşmanul formalismului, falsei
evlavii şi punea preţ pe forţa şi sinceritatea cuvântului, chiar dacă
acestea dor. Remarc răbdarea şi tenacitatea cu care Părintele Arsenie
a învins abuzurile de putere ale autorităţilor civile, dar şi cele ale
bisericii vremii. Credinţa în Judecata de Apoi a fost sensul rezistenţei
lui în faţa tuturor încercărilor. Având studii de medicină şi belle-arte
vorbea acum 50 de ani de legătura dintre păcat şi moştenirea
genetică. Icoanele împărăteşti şi iconostasul Mănăstirii Prislop sunt
frumuseţi filocalice şi splendori mistice.
Născut la 29 septembrie 1910 la Vaţa de Sus, judeţul
Hunedoara, s-a stins în 28 noiembrie 1989 la Mănăstirea Sinaia. A
fost Stareţ la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus şi apoi la
Mănăstirea Prislop. Între 1945-1950 a fost anchetat şi apoi închis la
Securitatea din Braşov, dus la Canal, apoi închis la Jilava, Timişoara
şi Oradea şi urmărit de Securitate până la moartea sa.
Azi, mormântul său de la Mănăstirea Prislop a devenit unul
dintre cele mai aglomerate locuri de pelerinaj din România. Sunt
zvonuri că osemintele sale vor fi mutate la Catedrala Mântuirii
Neamului, deşi Părintele şi-a exprimat dorinţa să fie înmormântat la
Prislop. Dacă rămâne aici, Mănăstirea Prislop se va afla în situaţia
deosebită de a fi singura mănăstire din ţară unde vor fi celebraţi doi
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sfinţi ai Ortodoxiei, care au slujit în aşezarea monahală (primul este
Sfântul Ioan de la Prislop, canonizat în anul 1992 n.n.).

Prof. Ioan Halmaghi
Antim Ivireanul
Anul 2016 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române ca an comemorativ al Sfântului Ierarh Antim Ivireanul
şi al tipografilor bisericeşti şi an al educaţiei creştin ortodoxe

La 300 de ani de la moartea lui Antim Ivireanul
personalitatea lui este mai fascinantă ca oricând. Prin tot ce a
înfăptuit, ca mitropolit, om de cultură, ctitor, judecător, el a încercat
să răspundă pretenţiilor epocii, să modernizeze şi să protejeze lumea
din jurul său. A rămas un tributar al tradiţiei. Ca dovadă a
complexităţii personalităţii lui Antim Ivireanul sunt scrierile lui, dar
şi documentele referitoare la el şi la activitatea sa. Contemporanii l-au
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considerat „păstor prea cuvios şi prea evlavios”. Anton Maria del
Chiaro, secretarul lui Constantin Brâncoveanu, aprecia „hărnicia,
priceperea, străduinţa lui, care prin calităţile respective s-a ridicat
din rob în scaunul metropolitan”.
Georgian de origine, Antim Ivireanul şi-a găsit în Ţara
Românească, familia, casa şi turma sa duhovnicească pe care a
păstorit-o cu dăruire exemplară, fiind un mărturisitor devotat al
credinţei ortodoxe prin întreaga sa activitate culturală şi bisericească
desfăşurată în slujba neamului românesc. El a făcut din patria sa de
adopţie locul misiunii sale; a iubit neamul românesc pe care l-a slujit
cu credinţă şi s-a identificat cu aspiraţiile lui, primind pentru aceasta
pătimiri şi moarte martirică. A slujit neamul românesc atât în calitate
de tipograf, cât şi în cea de ierarh. După o şedere la Patriarhia
Ierusalimului a fost adus de Patriarhul Dositei Notara la tipografia de
la Mănăstirea Cetăţuia de lângă Iaşi, iar apoi a condus Tipografia
Mitropoliei din Bucureşti, în anul 1691. În 1694, era egumen al
Mănăstirii Snagov, unde a întemeiat o nouă tipografie (1696-1701),
în care puteau fi tipărite cărţi în mai multe limbi; multe dintre litere
erau realizate chiar de el. La Snagov a tipărit 14 cărţi, dintre care
cinci erau în limba română:
- Orânduiala slujbei Sfinţilor Constantin şi Elena;
- Antologhion;
- Evangheliar românesc;
- Dreapta alcăturire a gramaticii slavoneşti;
- Floarea darurilor.
La 16 martie 1705, a fost ales Episcop al Râmnicului, unde
înfiinţează şi aici o tipografie, din care au ieşit cărţi de mare valoare
pentru cultura românească. În 1708, a devenit Mitropolit al Ţării
Româneşti şi a păstorit credincioşii români până la moartea sa
martirică din anul 1716. În această funcţie s-a dovedit un luptător
neobosit în apărarea mănăstirilor româneşti în faţa stăpânirii străine
şi, astfel intră în conflict cu Patriarhul Ierusalimului, Hrisant Nottara.
El a considerat tipăriturile „daruri duhovniceşti” făcute
păstoriţilor săi spre zidirea lor sufletească şi spre luminare culturală.
Osteneala tipografului este expresia iubirii şi slujirii aproapelui.
Graţie rodnicei sale activităţi tipografice, Biserica noastră a fost
înzestrată cu principalele cărţi de cult în limba română, cu lucrări
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apologetico-polemice pentru combaterea prozelitismului catolic, dar
şi valoroase lucrări pastoral-misionare pentru cler şi popor. A
combătut atragerea românilor ardeleni la catolicism, oferind acestora
cărţi autentic ortodoxe. A sprijinit de asemenea Ortodoxia de expresie
arabă şi georgiană (Liturghierul greco-arab – 1701, Snagov;
Ceaslovul greco-arab -1702, Bucureşti). A oferit materialul tipografic
necesar întemeierii la Alep, în Siria, a primei tiparniţe arabe din
Orient. În Georgia natală, a înfiinţat o tipografie, care a tipărit zeci de
cărţi de cult în limba georgiană.
Antim Ivireanul s-a făcut cunoscut şi prin vehemenţa cu care
a apărat canoanele bisericii ortodoxe. El apără cinstirea zilei de
duminică şi cere pedepse domneşti pentru cei „semeţi şi tari de cap”,
care nu respectă duminica şi sărbătorile: „Să alergăm la sfintele
biserici pentru multele neputinţe şi nevoi ale noastre ce ne vin
întotdeauna din valurile lumii”. Era adeptul accesului la cărţile
tipărite, cerând înregistrarea riguroasă a cărţilor din bibliotecile
mănăstireşti şi recuperarea cărţilor împrumutate. Se adresează, în
1709 domnitorului Constantin Brâncoveanu pentru înfiinţarea unor
biblioteci lângă toate tipografiile din Ţara Românească. Ţinea mult la
educaţia unor copii înzestraţi din rândul ţăranilor, fiind încredinţat că
aceştia vor intra în rândul clerului, pe vremea aceea destul de puţin
pregătit. Subliniez şi efortul de ajutorare al celor săraci, stabilind
măsuri clare în acest sens, în „Aşezământul Tuturor Sfinţilor” (15
taleri –„să fie la nuntă ajutoriu”, şi chiar dotă de nuntă), era martor la
înmormântările săracilor şi oferea bani de înmormântare pentru
pomelnice, lumânări, pânză, pe care, din păcate preoţii parohi le
ofereau foarte rar. Era un drept judecător şi apreciat vindecător.
Prevenea căsătoriile nepotrivite, despărţirile prea uşor făcute de
episcopi în schimbul unor bunuri materiale. Judeca aspru pe preoţii
care îndrăzneau „pe bani” să despartă bărbat de femeie şi muiere de
bărbat. Era protector şi al ţiganilor, pentru că „ţiganii încă sunt şi ei
creştini, botezaţi în numele Sfintei Troiţe”.
Astăzi, în mod deosebit se caută chipul duhovnicului
priceput, întâlnit în scrierile sale. El cere cu oarecare înţelegere faţă
de slăbiciunile celor din jur, dar ştie că prea milostiv să fi contribui la
înmulţirea fărădelegilor. Ştie că mulţi preoţi sunt stăpâniţi de patimi,
necumpătaţi, însetaţi de averi şi arginţi. Aceştia să fie evitaţi ca
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duhovnici, pentru că aceştia trebuie să fie cu carte şi cu fapte bune,
lipsiţi de mânie, nehulitori şi să evite scandalul şi reaua pricină pentru
norod. Cere clericilor să fie bine instruiţi, harnici în activitatea
administrativă şi asumători ai responsabilităţilor slujirilor.
Cu toate acestea, a fost aspru pedepsit chiar de biserica pe
care a slujit-o: i s-a stabilit ca loc de exil Mănăstirea Sfânta Ecaterina
de la poalele Muntelui Sinai. Pe drum a fost executat la poruncă de
garda turcească şi trupul lui a fost aruncat într-un râu în apropiere de
Adrianopol. Fiind considerat cel mai de seamă Mitropolit al Ţării
Româneşti din toată istoria ei, Biserica Ortodoxă Română l-a trecut
pe Mitropolitul Antim în rândul sfinţilor, fiind prăznuit în ziua de 27
septembrie. În anul 1966 (250 de ani de la moartea sa n.n), Patriarhul
Ecumenic Athenagoras I, la solicitarea Patriarhului României,
Iustinian Marina (1948-1977) a anulat nedreapta caterisire, iar în 20
iunie 1992, Sfântul Sinod l-a trecut în rândul sfinţilor.
Prin activitatea sa Antim Ivireanul a contribuit la unitatea
credinţei, la mărturisirea acesteia în acelaşi grai, într-o limbă unitară,
depăşindu-se particularităţile lingvistice regionale. Circulaţia cărţilor
de cult a contribuit la afirmarea identităţii româneşti. Amintesc că a
apărut lucrarea „Tiparul în Biserica Ortodoxă Română”, ca un
omagiu postum adus celui mai strălucit îndrumător al tipografiilor de
la noi, Sfântul Ierarh Antim, dar şi celor care au ostenit în decursul a
peste cinci secole să lase în urma lor cărţi de spiritualitate ortodoxă
sau cu valoare culturală şi artistică.
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Informatica
În anul şcolar 2015-2016 orele de specialitate s-au desfăşurat
în cele trei laboratoare de informatică de care dispune şcoala.
Demersul didactic riguros planificat, organizat şi aplicat de către cele
cinci cadre didactice având specializarea informatică s-a materializat
în rezultatele elevilor atât la clasă cât şi în afara ei.
Colegiul Naţional Unirea Braşov a fost reprezentat la multe
dintre concursurile de specialitate desfăşurate pe durata anului şcolar
2015-2016. Rezultatele obţinute de către elevii noştri la aceste
concursuri oglindesc calitatea şi temeinicia cunoştinţelor, priceperilor
şi deprinderilor lor. La faza judeţeană a Olimpiadei de tehnologia
informaţiei elevul Şerban Alexandru din clasa a XII a E a obţinut
locul doi, eleva Poruțiu Patricia din clasa a IX a D s-a clasat pe locul
trei iar elevul Hriscu Bogdan din clasa a XI-a E a obținut mențiune.
Elevul Stelea Gabriel a obţinut premiul II la Concursul
judeţean AcadNet – secţiunea calculatoare iar elevul Lepădatu Radu a
obținut mențiune la Concursul Info-Educație - online.
Dintre cei 26 de elevi ai clasei a XII a E, 12 s-au înscris şi au
promovat probele Examenului de atestare a competenţelor
profesionale. Elevii colegiului precum şi trei dintre cadrele didactice
au fost pregătiţi în vederea susţinerii examenului ECDL. Patruzeci si
patru de absolvenți ai clasei a XII a şi-au echivalat Proba de
competenţe digitale din cadrul Examenului de bacalaureat 2016 cu
Certificate de tip ECDL, iar ceilalți au susţinut Proba de competenţe
digitale.
În luna decembrie 2015, toţi profesorii catedrei au promovat
evenimentul “Hour of Code” prin informări şi diferite simulări având
la bază programarea calculatoarelor. În cadrul săptămânii ”Școala
altfel”, elevii clasei a X-a E, împreună cu d-na dirigintă Stoian
Florica au vizitat firma de programare Cerner Brașov, firmă în care se
dezvoltă soluții software inteligente pentru industria Health care.
Reprezentanții instituției le-au vorbit elevilor despre IT, healthcare
IT, despre cum software-ul poate preveni erorile medicale și cum va
arata viitorul in acest domeniu.
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