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 Limbajul este procesul 
psihic de utilizare a limbii în 
vederea realizării funcţiei de 
comunicare, cunoaştere sau 
reglare. Limbajul este unul 
dintre mijloacele specific 
umane, cel mai frecvent 
folosit în comunicarea 
interumană. 
Potrivit Dicționarului 
explicativ al limbii române 
limbajul reprezintă un sistem 
de comunicare alcătuit din 
sunete articulate, specific 
oamenilor, prin care aceștia 
își exprimă gândurile, 
sentimentele și dorințele. 
Limbajul este prezent încă 
din primele clipe de viață ale 
unui om. La început ne 
exprimăm prin plâns, sunete, 
zâmbete și diferite mișcări 
ale corpului. Copilul învață 
să vorbească în primii doi ani 
de viață. Cu mult înainte de 
a rosti primul cuvânt, micuțul 
învață regulile limbajului și 
modul în care adulții îl 
folosesc pentru a comunica, 
observând și urmărind 
comportamentul părinților. 
Inițial, copilul începe să-și 
folosească limba, buzele, 
cerul gurii și dinții de lapte 
apăruți până în momentul 
respectiv pentru a produce 

sunete. Plânsul și țipetele se 
vor transforma treptat în 
gângurit și sunete formate 
din vocale – ―ooh‖ sau ―ahh‖. 
Ulterior, aceste sunete vor 
deveni adevărate cuvinte, 
cum ar fi "mama" și "tata". 
Din acel moment, copilul va 
începe să rostească tot mai 
multe cuvinte din cele pe 
care le va auzi în jurul lui. În 
anumite cazuri, în jurul 
vârstei de 18 luni - 2 ani, va 
începe să formeze propoziții 
din două până la patru 
cuvinte. 
 De obicei, abilitățile 
lingvistice ale copilului se 
dezvoltă treptat și ordonat. 
Fiecare copil se dezvoltă 
diferit, în ritmul său propriu, 
la această dezvoltare 
contribuind considerabil 
mediul în care crește. Ca 
mijloc de comunicare, limba 
se învaţă în etape succesive, 
mai întâi în familie. Deci rolul 
principal revine familiei, în 
principal mamei. Este cea 
dintâi fiinţă care comunică cu 
copilul folosind gamele sale 
cele mai variate ale 
limbajului pentru realizarea 
acestui scop: gesturi, 
mimică, prezenţa obiectelor. 
Apoi tata, fraţii, bunicii şi 
toate celelalte persoane din 
jurul copilului concură la 

formarea limbajului său 
adică îl învaţă să vorbească. 
Vorbirea corectă este în 
funcţie de felul în care 
membrii familiei vorbesc. 
Limbajul auzit de copii la 
părinţi este principalul său 
mijloc de instruire şi educare. 
Acest limbaj se învaţă cu 
greşeli dacă părinţii nu se 
străduiesc să-l corecteze.  
La nivel nonverbal copilul 
utilizează frecvent sau izolat, 
substitutive, afective, 
indicative sau 
complementare ale formelor 
verbale – ale gesturilor, 
concretizări nuanțate ale 
mimicii pentru a exprima 
ceea ce își doresc. La nivel 
paraverbal vor folosi 
intonația, ritmul vorbirii și 
intensitatea vocii. 
Deși familia deține un rol 
important în dezvoltarea 
limbajului, copilul are nevoie 
de diferiți stimuli pentru a 
înțelege și a relaționa mai 
bine prin intermediul 
comunicării. În acest sens, 
grădinița reprezintă un bun 
prilej ca cel mic să se 
obișnuiască într-o 
comunitate de copii și să 
învețe să-și dezvolte 
abilitățile de comunicare. 
Dezvoltarea limbajului și a 
comunicării expresive în 
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grădiniță se realizează atât 
în activitățile specifice 
dezvoltării vorbirii, cât și în 
cadrul întregului program de 
grădiniță. Importantă în acest 
sens, este comunicarea 
expresivă, folosită, mai ales 
în literatură, poezie, teatru, 
pictură, muzică, deoarece 
presupune transmiterea de 
sentimente, emoții, gânduri 
personale, ce corespund 
unei viziuni subiective. Prin 
pictură, de exemplu, copilul 
poate prezenta modul în 
care vede și simte un 
anotimp, portretul mamei etc. 
La grupa mijlocie poate 
interpreta diferite poezii, 
schimbându-și tonalitatea, 
poate intra în pielea diferitor 
personaje din povești, în 
acest sens le putem stimula 
comunicarea expresivă prin 
activități de genul „Micul 
povestitor‖. Există, de 
asemenea, numeroase 
exerciții de comunicare 
nonverbală și expresivă, mai 
ales pentru stimularea 
creativității. 
Procesul de influențare 
asupra dezvoltării limbajului 
preșcolarilor începe la grupa 
mica ținându–se seama de 
caracterul concret al 
limbajului, dificultățile de 
pronunție, vocabularul redus 
și alte particularități psihice 
cum sunt: gândirea concretă, 
atenția instabilă, memoria 
individuală. 
Dezvoltarea vorbirii copiilor 
se realizează în mod treptat, 
prin lărgirea relațiilor verbale 
cu cei din jur, în condițiile 
manifestării de către copii a 

curiozității de cunoaștere a 
obiectelor, a însușirilor 
acestora, pe de o parte și a 
atitudinii interogative 
referitoare la originea și 
cauza unor fenomene, pe de 
altă parte. 
Încă de la intrarea copilului 
în grădiniță ținem cont de 
pronunția și elaborarea 
pronunției corecte din punct 
de vedere gramatical și 
exprimarea nuanțată, în 
funcție de accentuarea 
silabelor componente ale 
cuvintelor, de intonație, 
pauza de respirație, tipul de 
vorbire( adresativă, 
interogativă, exclamativă) 
însoțită de mimică și gesturi 
adecvate. 
Date fiind particularitățile 
copiilor din grupa mică, cele 
mai multe exerciții care au ca 
scop formarea unei vorbiri 
expresive, le organizăm la 
început cu toată grupa, 
treptat, după ce am cunoscut 
nivelul de dezvoltare al 
vorbirii, greutățile pe care le 
întâmpină, începem să 
lucrăm cu grupuri mici, care 
reprezintă un context mai 
eficient și mai adecvat 
acestui scop decât 
ansamblul grupei. 
Primele exerciții pentru 
stimularea expresivității 
verbale a copilului mic au ca 
scop educarea respirației în 
exprimarea orală în funcție 
de contextual ideilor 
exprimate, după care trecem 
la înlăturarea tendințelor de 
identificare nejustificată a 
unor sunete și prelungirea lor 
în vorbire. 

Jocurile didactice antrenează 
intens copilul în stimularea și 
exercitarea vorbirii în direcția 
propusă, fără ca el să 
conștientizeze acest efort. 
Astfel prin intermediul jocului 
didactic se fixează și se 
activizează vocabularul 
copiilor, se îmbogățește 
pronunția, se formează 
noțiuni, se însușesc 
construcții gramaticale. 
Jocul didactic ‖Capra cu trei 
iezi‖ solicită copiilor de la 
grupa mică să completeze 
propozițiile sau frazele 
enunțate de educatoare cu 
cuvintele potrivite pentru a le 
da un sens logic: ‖Mama – 
Capră a plecat…‖, ‖După 
plecarea mamei a venit…‖, 
‖Iedul cel mic era…‖. 
În cadrul exercițiilor de 
recitare expresivă a poeziilor 
învățate, copiii sunt 
impresionați de frumusețea 
și armonia limbii literare. 
Începând cu grupa mijlocie 
putem oferi copiilor 
numeroase prilejuri de a 
asculta cu atenție conținutul 
unui text literar pentru a 
recepționa fluența, armonia 
și frumusețea frazei, după 
care îi putem provoca la 
discuții. După lecturarea 
poveștii ‖Scufița Roșie‖ de 
Frații Grim avem posibilitatea 
de a lucra pe grupuri astfel:  
- Un grup de copii să 
descrie faptele eroilor 
îndrăgiți; 
- Alți copii pot fi 
antrenați să adreseze 
întrebări legate de textul 
audiat; 
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- Un grup poate să 
răspundă la întrebări. 
Procedând astfel , îi 
deprindem cu folosirea 
vorbirii dialogate. 
Tot la grupa mijlocie putem 
organiza jocuri – exerciții prin 
care să le cerem copiilor să 
explice pe scurt conținutul 
unei idei din poeziile 
cunoscute, să le recite 
expresiv pe fragmente, 
integral sau pe roluri. 
Interesul copiilor pentru 
expresivitatea cu mimică și 
gesturi îl trezim organizând 
concursuri: ‖Cel mai bun 
recitator‖. 
De asemenea, cu preșcolarii 
de la grupa mare putem 
organiza astfel de 
concursuri, prin care să le 
cerem respectarea ritmului 
pauzelor, nuanțarea vocii în 
timpul reproducerilor. 
Expresivitatea vorbirii copiilor 
este dată de intensitatea – 
puterea cu care sunt rostite 
sunetele, cuvintele sau 
propozițiile. 
În acest sens putem 
organiza jocuri – exerciții 
cum sunt: ‖Mai tare, mai 
încet‖ în care copilul imită 
diverse sunete, silabe sau 
cuvinte cu intonație diferită: 
‖Bate cum bat eu‖ – 
alternarea comenzilor – 
bătaia în tobă, rar- repede; 
‖Vine și pleacă trenul‖ – 
copilul imită sunetul ‖u‖ – 
care sugerează șuieratul 
trenului – cu variații de 
intensitate : crescendo când 
vine trenul – descrescendo 
când pleacă acesta.  

Putem desfășura jocuri – 
exerciții, în scopul formării 
deprinderii de a accentua o 
idee, un sentiment, o dorință, 
o opinie specificând că 
jocurile pot avea comun și 
nuanțarea și intensitatea. În 
acest scop sunt compuse din 
fragmente de povești, de 
basme sau situații de joc 
care apar în orice joc de 
creație sau dramatizări. 
Pentru realizarea pauzei 
putem selecta fragmente din 
poveștile cunoscute cu 
secvențe care necesită 
momente dramatice: partea 
în care Alba ca Zăpada află 
îngrozită că vânătorul o va 
omorî sau când mama 
vitregă află că trăiește după 
încercările nereușite; 
fragmente din ‖Capra cu trei 
iezi‖, momentul întoarcerii 
caprei acasă și constatarea 
dezastrului provocat de lup, 
accentuând consternarea 
caprei. Aceste momente le 
putem folosi și pentru 
exersarea modificărilor 
fizionomiei pentru a 
exterioriza anumite 
sentimente sau gânduri( 
mimica). În acest sens 
realizăm jocul ‖ Cine exprimă 
mai bine?‖, prin care 
urmărim redarea prin mimică 
a cât mai multor stări 
sufletești: mirare( Scufița 
Roșie); tristețe( Iepurașul din 
Coliba Iepurașului), bucurie ( 
piticii când au salvat – o pa 
Alba ca Zăpada; bunica și 
Scufița Roșie când le – a 
salvat vânătorul); durere 
(lupul în groapa cu zar); 

spaima (iedul cel mare când 
a văzut lupul). 
Un gest sau o mișcare 
potrivită situației, o discretă 
shimbare a expresiei feței au 
darul de a stabili o legătură 
mai vie între povestitor sau 
ascultător, de a a sigura 
perceperea afectivă și 
conștientă a textelor. 
Textul literar oferă admirabile 
clipe de audiere a unui 
fragment expresiv presărat 
cu figuri de stil care 
emoționeză copilul. Căutăm 
să deprindem prin 
intermediul jocurilor mesajul 
etic și uman, faptele bune și 
cele rele, să ofere copiilor 
posibilitatea de a–și exercita 
vorbirea monologată, 
contextuală, astfel avem 
posibilitatea să verificăm și 
să apreciem capacitățile 
copiilor de a folosi cele mai 
potrivite mijloace de 
exprimare, de a reproduce 
dialogul dintre personaje și 
de a expune cursiv și logic 
un fragment din povestirile 
cunoscute. 
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 Proiectarea didactică 
reprezintă procesul de 
anticipare a paşilor ce 
urmează a fi parcurşi în 
realizarea activităţii 
didactice, presupunând o 
analiză a componentelor 
curriculum-ului (finalităţi, 
conţinuturi, strategii, 
evaluare) şi elaborarea unei 
ipoteze de lucru. 
Modelul curricular al 
proiectării didactice este 
modelul modern ce 
presupune realizarea  
proiectării, pornind de la 
competenţe (obiective) 
pentru a ajunge la 
conţinuturi, metodologie şi 
evaluare, spre deosebire de 
modelul tradiţional 
(didacticist) care pleacă de la 
conţinuturi, mergând spre 
obiective, metodologie şi 
evaluare. Modelul curricular 
al proiectării didactice eeste 
propus de reforma 
pedagogică, care 
promovează un învăţământ 
centrat pe aspect formativ al 
procesului didactic 
(competenţe, capacităţi, 
abilităţi), punând accentul pe 
învăţare-dezvoltare, evaluare 
formativă (individualizată şi 
unitară) realizată pe baza 

descriptorilor de 
performanţă. 
Nivelurile proiectării didactice 
sunt: 
- proiectarea globală, 
concretizată în stabilirea 
planurilor - cadru de 
învăţământ şi a programelor 
şcolare, crează cadrul, 
limitele şi posibilităţile 
realizării proiectării 
eşalonate; 
- proiectarea eşalonată 
reprezintă documentele 
administrative întocmite de 
educatoare, în care aceasta 
îmbină, într-un mod 
personalizat, elementele 
programei şccolare cu 
planul-cadru de învăţământ 
şi se concretizează în 
proiectarea anuală, 
preoiectarea semestrială, 
proiectarea sistemului de 
lecţii şi proiectarea 
lecţilor/activităţilor. 
A. PROIECTAREA 
ANUALĂ 
Proiectarea anuală este o 
proiectare eşalonată, 
reprezentând perspectiva 
întregului în ce priveşte 
predarea/învăţarea 
disciplinelor/categoriilor de 
activităţi şi presupune 
asigurarea unei corelaţii 
optime între planul-cadru de 
învăţământ şi programa 
şcolară. Se materializează în 

planificarea proiectelor 
tematice pentru cele șase 
teme anuale de studiu şi a 
conţinuturilor ce vor fi 
asociate acestora. Implică 
stabilirea bazei de plecare, 
altfel spus, a nivelului 
general de dezvoltare 
intelectuală a copiilor din 
grupă. Pentru aceasta 
educatoarea proiectează şi 
aplică, în primele două 
săptămâni ale anului şcolar, 
evaluările iniţiale, pentru 
fiecare categorie de 
activitate. Probele de 
evaluare se stabilesc prin 
raportarea la obiectivele 
terminale ale unor capitole 
abordate în anul şcolar 
anterior şi se concretizează 
în desfăşurarea unor 
activităţi, jocuri sau aplicarea 
unor teste, fişe de lucru.  
B. PROIECTAREA 
SEMESTRIALĂ 
Proiectarea semestrială este 
etapa când se repartizează 
pe săptămâni proiectele 
tematice şi temele 
săptămânale în cadrul 
temelor anuale. Două forme 
de proiectare alternează pe 
durata unui an şcolar: 
proiectarea tematică pe bază 
de proiect şi proiectarea pe o 
temă săptămânală.  
Deosebirea dintre aceste 
forme constă în faptul că 
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proiectarea tematică pe 
proiect este un demers mult 
mai elaborat, care necesită o 
pregătire a cadrului didactic 
în ce priveşte utilizarea 
conceptelor şi conţinuturilor 
ştiinţifice şi că activităţile 
desfăşurate în cadrul 
proiectului necesită 
antrenarea părinţilor, 
specialiştilor, membrilor 
comunităţii sau a altor 
factori.  
Proiectarea pe o temă 
săptămânală nu este o 
activitate mai puţin 
importantă sau mai puţin 
elaborată: se realizează pe 
baza unor obiective bine 
stabilite, a unor resurse şi 
strategii adecvate, dar nu are 
o asemenea amploare, 
fiindcă nu obligă la 
deschideri comparabile cu 
cele generate de lucru pe 
proiecte tematice.  
În cazul proiectării tematice 
pe baza de proiect tematic 
se va avea în vedere:  
- realizarea hărţii proiectului  
- realizarea pe parcursul 
derulării proiectului a 
portofoliului acestuia care va 
conţine  
harta acestuia lucrări 
sugestive-modele, albume, 
înregistrări, materiale create 
la evenimentul final   
          Toate proiectele 
tematice derulate pe 
parcursul anului şcolar vor 
face parte din mapa grupei, 
alături de caietul educatoarei  
şi de celelalte documente. 
 Temele anuale de 
învăţare şi temele proiectelor 
sau temele săptămânale nu 

se parcurg neapărat în 
ordinea dată de Curriculum, 
ci în funcţie de copiii din 
grupă, de perioada de an 
sau alte variabile pe care 
fiecare educatoare le 
gestionează. 
La orice tip de proiectare ne 
referim, trebuie să ţinem 
seama de necesitatea 
selectării obiectivelor pentru 
întreaga perioadă a derulării 
proiectului tematic sau 
pentru săptămâna în care se 
desfăşoară activităţi pe o 
temă (corelate cu tema 
săptămânii). Succesul 
activităţii didactice este 
condiţionat de claritatea şi 
ordonarea obiectivelor pe 
care le urmăreşte, procesul 
de învăţământ fiind orientat 
spre realizarea unor 
obiective, spre producerea 
unor schimbări controlate şi 
dirijate, fiind caracterizat prin 
intenţionalitate. 
C. PLANIFICAREA 
ZILNICĂ/SĂPTĂMÂNALĂ 
Planificarea activităţilor 
reprezintă o activitate de 
bază în aplicarea 
curriculumului. Ea 
demonstrează capacitatea 
cadrului didactic de a 
organiza toate elementele 
acţiunii educaţionale într-o 
formă coerentă, exprimată 
prin corelarea obiectivelor 
educaţionale cu conţinuturile, 
materialele şi mediul 
educaţional. Planificarea 
activităţilor reflectă coerenţa 
atât pe orizontală (în cadrul 
unei zile de lucru), cât şi pe 
verticală (pe parcursul unei 
săptămâni, a unei luni) a 

modului în care obiectivele, 
conţinuturile se corelează pe 
o durată mai mare de timp, 
asigurând un continuum al 
acţiunii cadrului didactic în 
scopul stimulării dezvoltării 
copilului. 
Dezvoltarea plenară a 
copilului reprezintă scopul 
primordial al educaţiei 
timpurii, de aceea prin 
domeniile experienţiale 
propuse de curriculum, 
urmărim stimularea 
dezvoltării completă a 
copilului. Planificarea 
activităţilor este condiţionată 
în cea mai mare măsură de 
specificitatea grupului de 
copii pe care îl coordonăm. 
Astfel, durata atingerii unor 
obiective poate varia de la o 
grupă la alta, cum de altfel 
variază în mod firesc de la 
un copil la altul. Cadrul 
didactic este cel care decide 
care obiective, cu ce 
conţinuturi, cu ce materiale şi 
care metode le va utiliza pe 
o anumită perioadă de timp 
(zi, săptămână, lună). 
O durată prea mare de timp 
(un an întreg) pentru a 
realiza o planificare 
amănunţită poate suporta 
modificări, deoarece 
planificarea activităţilor este 
un proces ce este puternic 
influenţat de progresul 
înregistrat de copii. De 
aceea, un rol foarte 
important îl joacă observarea 
şi evaluarea progresului 
copilului. Astfel, unele 
obiective, pentru a fi atinse 
de toţi copiii au nevoie de 
reveniri prin planificarea altor 
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activităţi. Este documentul 
administrativ ce oferă o 
imagine clară şi completă a 
ceea ce are de făcut 
educatoarea zi de zi, în 
scopul realizării dezideratelor 
curriculum-ului.  
Activitatea integrată din 
grădiniţă ne conduce la 
realizarea unui scenariu bine 
gândit pentru o zi. Această 
activitate presupune o 
împletire de obiective care 
provin de la arii curriculare 
diferite, apelându-se la 
conţinuturi din diferite 
domenii. Saptamanal, se vor 
desfăşura minim  3 activităţi 
integrate la nivelul I şi 5 
activităţi integrate la nivelul 
II. 
Proiectul didactic este 
acţiunea cea mai detaliată şi 
concretă de anticipare şi 
prefigurare a acţiunilor şi 
operaţiilor, materializată într-
un document structurat în 
două părţi, una introductivă 
(în care sunt precizate data, 
grupa, disciplina/categoria 
de activitate, tema, 
obiectivele de referinţă şi 
operaţionale, resurse 
educaţionale) şi cea de-a 
doua, propriu-zisă (scenariul 
didactic), realizat sub forma 
unui tabel în care sunt 
înscrise: evenimentul 
didactic, conţinutul ştiinţific, 
strategii didactice, evaluare. 
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EDUCAȚIA COPILULUI DE VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ ÎN SISTEMUL 

EDUCAȚIONAL ALTERNATIV REGGIO EMILIA 
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Școala Gimnazială nr.1, Com. Bicaz – Chei 

 
 

 
 

 Reggio Emilia este un 
orășel situat în nordul Italiei, 
în regiunea Emilia-Romagna, 
unde, după al doilea război 
mondial, a fost implementat 
un amplu program 
educațional în dezvoltarea 
timpurie a copiilor. 
Începuturile abordării 
educaționale Reggio Emilia 
coincid cu eliberarea Italiei 
după al Doilea Război 
Mondial de regimul fascist, 
când un grup de educatori și 
părinți, conștienți că doar 
prin intermediul educației se 
pot înfrunta și rezolva o parte 
din problemele sociale, au 
decis să construiască o 
școală. Fondatorul acestei 
noi abordări în educație este 
Loris Malaguzzi (1920-1994), 
un profesor de gimnaziu, 
care a colaborat cu mai 
multe familii din zonă pentru 
a crea un nou sistem de 
educație – unul care pune 
accentul pe copii și pe 
recunoașterea individualității 
fiecăruia. Întreaga sa viaţă 
şi-a dedicat-o construirii unei 
experienţe educative de 
calitate care se bazează pe 
o ascultare atentă, respect şi 

recunoaşterea potenţialităţii 
copilului. 
 Loris Malaguzzi 
pleacă de la ideea că fiecare 
copil este o ființă curioasă, 
cu potențial nemărginit, 
creativă, dornică de 
explorare, de învățare și 
capabilă de a observa și de 
a înțelege lumea într-o sută 
de feluri. Această proiecție a 
copilului ajută de fapt adultul 
(educatorul, părintele) să fie 
deschis în a observa și a 
înțelege copilul în 
individualitatea sa, fără a 
avea o percepție predefinită 
despre acesta. Adesea 
percepția și proiecțiile 
noastre asupra unui copil ne 
influențează modul de a 
interacționa cu el și ne poate 
îndepărta de imaginea reală 
a acestuia. 
 Abordarea Reggio 
Emilia care își are originile în 
școlile din orașul care îi 
poartă numele (Reggio 
Emilia) din Italia este în 
prezent răspândită în toate 
colțurile lumii (majoritatea 
școlilor din Italia au adoptat 
această abordare, dar ea 
este folosită la scară largă în 
toate zonele globului, 
inclusiv Singapore, Hong 

Kong sau SUA). Dezvoltată 
de psihologul și 
psihopedagolul italian Loris 
Malaguzzi, metoda 
educațională Reggio Emilia a 
devenit un punct de referință 
în domeniul educației 
preșcolare. 
 Caracteristici ale 
programului Reggio Emilia 
1. Respectarea drepturilor 
copilului 
Prima caracteristică a 
programului Reggio Emilia 
constă în faptul că orice copil 
are mai curând drepturi, 
decât nevoi. Drepturile 
juridice, civile și sociale ale 
copiilor constituie 
fundamentul tuturor 
activităților realizate în 
sistemul de educație timpurie 
Reggio Emilia. Prima regulă 
acceptată și pusă în aplicare 
de profesori este respectul 
față de copil. În modelul 
Reggio Emilia, copilul:  

 își structurează 

propria identitate, își 

dezvoltă autonomia și 

abilitățile pe baza 

interacțiunilor cu 

ceilalți colegi, cu 

adulții, precum și pe 

baza interacțiunilor cu 
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evenimente reale sau 

imaginare;  

 își manifestă 

permanent imaginația 

și curiozitatea nativă, 

participînd astfel la 

construirea propriei 

cunoașteri;  

 care are nevoi 

speciale devine copil 

cu drepturi speciale; 

prezența acestui copil 

în clasă presupune 

prezența la clasă a 

unui educator 

suplimentar care se 

dedică întregului grup 

de învățare.  

În modelul Reggio Emilia, 
părinții și profesorii oferă 
copiilor un vizibil suport 
afectiv, satisfăcând astfel 
nevoia fundamentală a 
acestora de a iubi și de a fi 
iubiți. Vârsta preșcolară nu 
este doar o etapă, „o 
anticameră a educației 
formale” (Valentine, 2006, p. 
8), ci este o fază deosebit de 
importantă caracterizată 
printr-o curiozitate 
extraordinară a copilului față 
de lume. 
2.Exprimarea copiilor prin 
artă  
Utilizarea artei în învățare și 
exprimare este cea de-a 
doua caracteristică a 
programului Reggio Emilia. 
Preșcolarii participă zilnic la 
o varietate de activități de 
învățare, cum ar fi: sculptura, 
modelajul, jocul dramatic, 
jocul cu umbre, teatrul de 

păpuși, pictura, dansul, 
muzica, construcțiile, 
desenul și scrisul. Clasa 
unde copiii lucrează cu un 
profesor specializat în arte 
(„atelierista”), precum și 
diversitatea materialelor 
existente, permite copiilor să 
învețe prin acțiunea directă 
asupra obiectelor și să 
utilizeze limbaje diferite, 
exprimându-și astfel 
interesele, opiniile, ideile și 
sentimentele.  
Profesorii din Reggio Emilia 
sunt „pe deplin conștienți de 
importanța dezvoltării în 
toate domeniile de învățare 
și de înțelegere, nu numai în 
ceea ce privește abilitățile 
logice și cele lingvistice” 
(Valentine, 2006, p. 9) și 
consideră că exprimarea prin 
artă a copiilor este necesară 
pentru ca aceștia să 
experimenteze realitatea în 
moduri diferite și să 
privească lumea din 
perspective diferite. Procesul 
învățării este mai important 
decât rezultatul învățării, iar 
implicarea copiilor în 
activități artistice expresive le 
oferă perspective multiple și 
un nivel mai înalt de 
înțelegere. 
3.Utilizarea curriculumul-ul 
emergent 
Profesorii din Reggio Emilia 
acordă o atenție sporită 
observării copiilor, învățând 
mai întâi cum să-i asculte și 
cum să-i privească pe 
preșcolari și abia apoi să le 
analizeze comportamentele. 
Ei structurează procesul de 
învățare pe baza 

următoarelor obiective 
(Edwards, Gandini și 
Forman, apud Munteanu, 
2013, 99): 7  

 construirea relațiilor: 

profesorii stimulează 

relațiile de prietenie și 

încredere reciprocă 

atât între copii, cât și 

între copii și 

educatori;  

 dezvoltarea 

proiectelor: un astfel 

de proiect poate dura 

zile, săptămâni sau 

luni de zile;  

 rezolvarea 

problemelor prin 

cooperare: copiii 

colaborează între ei, 

formulează probleme 

și identifică împreună 

soluții adecvate 

pentru acestea;  

 respectarea ritmului 

individual de învățare 

al fiecărui copil.  

 Activitatea 

profesorului cuprinde 

patru direcții majore 

de acțiune (Valentine, 

2006, p. 11):  

 recunoașterea fiecărui 

copil ca fiind o 

persoană unică și 

stabilirea unei relații 

de încredere cu 

acesta;  

 încurajarea fiecărui 

copil să reflecteze și 

să-și pună întrebări, 
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oferindu-i totodată 

sprijin pe traseul de 

învățare;  

 profesorul respectă 

soluțiile, teoriile și 

ipotezele emise de 

copii, chiar dacă 

acestea sunt greșite;  

 profesorul cercetează 

și caută să înțeleagă 

modul în care copiii 

învață.  

Utilizarea curriculumului la 
alegerea copiilor oferă 
acestora multiple posibilități 
de învățare și dezvoltare. 
Curriculumul centrat pe copil 
este flexibil și modificabil în 
funcție de nevoile de 
dezvoltare ale fiecărui copil 
în parte și el diferă 
semnificativ de un curriculum 
linear, dinainte prestabilit, 
centrat pe conținuturi sau pe 
obiective. Însă, pentru a 
pune în aplicare un astfel de 
curriculum este nevoie de un 
efort suplimentar din partea 
profesorilor, fiind esențială 
documentarea pedagogică. 
4. Documentarea învățării  
Profesorii din Reggio Emilia 
observă, documentează și 
cercetează, scopul fiind 
cunoașterea aptitudinilor, 
intereselor, dorințelor, 
nevoilor, dar și a dificultăților 
în învățare și dezvoltare a 
copiilor preșcolari. În timp ce 
copiii lucrează, profesorii 
notează sistematic 
conversațiile și 
comportamentul 
preșcolarilor, fac fotografii, 
întocmesc schițe și 

înregistrează discuțiile și 
jocurile dintre copii. 
Documentarea învățării oferă 
profesorilor posibilitatea de a 
evalua atât dezvoltarea 
preșcolarilor, cât și strategiile 
de predare și învățare 
utilizate. Documentarea face 
posibilă crearea unei baze 
de date ce devine necesară 
atât profesorilor, cât și 
cercetătorilor și oamenilor de 
știință. Documentarea oferă 
profesorilor un suport pentru 
a reflecta asupra 
experiențelor anterioare și 
pentru a sintetiza și organiza 
experiențele viitoare de 
învățare. 
5. Parteneriatul cu familia 
Profesorii din Reggio Emila 
abordează învățarea și 
predarea ca pe o pedagogie 
a relațiilor. Se consideră că 
oamenii învață făcând 
conexiuni între lucruri, 
concepte și experiențe 
(Valentine, 2006). Cultura 
civică a membrilor 
comunității susține existența 
unei pedagogii a relațiilor în 
care responsabilitatea 
colectivă vizează asigurarea 
bunăstării și dezvoltării 
optimale a preșcolarilor și se 
acordă o importanță 
deosebită comunicării între 
parteneri, confruntării 
pozitive a opiniilor, 
reciprocității și participării la 
viața școlii și a comunității. 
Legătura puternică între 
familie și grădiniță urmărește 
păstrarea unei continuități în 
ceea ce privește activitatea 
zilnică a copiilor, crearea 
unei rețele de comunicare și 

formarea unui sentiment de 
proprietate comună a 
membrilor comunității, a 
copiilor, a părinților și a 
profesorilor asupra mediului 
educațional din grădiniță 
(Scheinfeld, Haigh și 
Scheinfeld, apud Munteanu, 
2013, p.104) 
6. Amenajarea ambientului 
educațional  
Loris Malagguzi susține că 
„mediul este un element 
constitutiv esențial în orice 
activitate educațională, fiind 
ca o oglindă care reflectă 
ideile, etica, atitudinile și 
cultura oamenilor” 
(Malaguzzi, 1996, p.40). 
Profesorii din Reggio Emilia 
organizează spațiul din sălile 
de clasă, tavanul, ferestrele, 
podelele și holurile în așa fel 
încât să stimuleze 
dezvoltarea și simțul estetic 
al copiilor. Mediul fizic nu are 
un caracter instituțional în 
ceea ce privește culorile sau 
formele, ci mai curând un 
aspect familiar, apropiat 
copilului. Modul de aranjare 
a mobilierului poate 
surprinde un adult neavizat, 
fiind proiectat pentru a fi 
multifuncțional. Diverse 
materiale și obiecte 
neobișnuite sunt utilizate: 
tuburi colorate ce 
conectează sălile de clasă, 
discuri ce atârnă pe pereți, 
măști agățate de tavan, 
diverse autocolante aplicate 
pe ferestre, piramide 
tridimensionale și multe 
oglinzi. Ferestrele largi, ușile 
transparente, obiectele din 
sticlă și oglinzile oferă un 
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spectacol de lumină și o 
senzație de transparență. 
Grădinița pare a fi o 
metaforă a luminii, în acord 
cu filozofia deschiderii către 
familii, către comunitate și 
către idealul A PIAŢA Loc de 
întâlnire comună, de servire 
a mesei; Rol de comunicare 
Centrul Construcţii Centrul 
Ştiinţe Magazin Centrul 
gustului (bucătărie) Editura 
Centrul Joc de rol Centrul 
celor 100 de limbaje GRUPA 
3-4 ANI GRUPA 4-5 ANI 
GRUPA 5-6 ANI GRUPA 
MIXTĂ Centrul Luminii 10 
educațional asumat (Fraser 
și Gestwicki, apud 
Munteanu, 2013, p.107). 
Multe dintre activitățile din 
grădinițele din Reggio Emilia 
sunt asemănătoare cu cele 
desfășurate în mod curent în 
alte colțuri ale lumii: 
Activități pe centre de 
interes, cum ar fi: 

 Matematică 

 Literatură 

 Construcții 

 Activități gospodărești 

 Oglinzi 

 Mese luminoase 

În Reggio Emilia există 
anumite activități de învățare 
care sunt specifice acestui 
model educațional:  
 Atelierele de artă, „o sală 
utilată cu diverse materiale la 
care au acces toți copiii și 
adulții din grădiniță” 
(Edwards și alții, apud 
Munteanu, 2013, p.108). 
Acest atelier conține o gamă 
largă de mijloace și materiale 

pentru stimularea 
creativității, a simțului estetic 
și a învățării pe bază de 
proiecte. În cadrul acestor 
activități practice de învățare, 
copiii utilizează o varietate 
de tehnici, iar adulții 
documentează învățarea 
copiilor monitorizând modul 
în care aceștia lucrează. 
Fiecare atelier, din fiecare 
grădiniță este unic și reflectă 
caracterul profesorului de 
artă (atelierista). De 
exemplu, dacă într-un atelier 
predomină piesele și 
construcțiile metalice, în altul 
pot predomina piese de lut 
realizate de preșcolari.  
Atelierele de artă sunt dotate 
cu șevalete, vopsele, 
markere, diferite obiecte mici 
necesare în realizarea 
colajelor, elemente din 
mediul înconjurător (scoici, 
frunze, fructe cu coajă 
lemnoasă, ramuri etc.), lut, 
sârmă, vase transparente și 
o mulțime de alte materiale. 
Pereții atelierelor și claselor 
reflectă munca copiilor. 
Efortul fiecărui copil este 
redat cu ajutorul fotografiilor, 
comentariilor și a unor 
mostre de activitate expuse. 
Privitorii pot observa nu doar 
obiectul finit, ci și pașii 
procesului, modul în care 
copiii lucrează și învață.  
Piața (piazza) este locul de 
întâlnire al comunității de 
învățare din grădiniță și 
reflectă un principiu care 
derivă din importanța 
relațiilor sociale în învățare. 
Piața publică a orașului, în 
care oamenii vin să discute 

politică sau alte probleme ori 
pur și simplu să socializeze, 
este transferată și în 
designul arhitectural al 
grădiniței. Piața oferă 
libertate de mișcare între 
clase și între celelalte zone 
din școală. Activitatea 
copiilor nu se limitează la 
propria lor clasă. Preșcolarii 
din clase diferite se întâlnesc 
în această zonă, unde pot să 
discute și să joace roluri 
diverse (Munteanu, 2013, 
p.109)  
Spațiul exterior reprezintă o 
marcă distinctivă a modelului 
educațional Reggio Emilia și 
constă în amenajarea 
deosebită a spațiilor de 
învățare situate în aer liber. 
Astfel, în curțile acestor 
grădinițe există multe plante, 
flori și grădini exterioare 
special amenajate pentru 
copii unde preșcolarii 
desfășoară în mod curent 
activități de grădinărit. Tot în 
curtea grădiniței, sunt 
amenajate zone pentru joacă 
cu apă, gropi de nisip, parc 
de distracție, structuri pentru 
cățărare, trasee cu diverse 
obstacole, labirinturi din 
arbuști sau locuri special 
amenajate pentru picnic. 
 Ambientul fizic al 
grădinițelor Reggio Emilia 
este mai mult decât un 
simplu spațiu pentru predare 
și învățare, el fiind mai 
curând un mediu de viață 
aflat într-o permanentă 
evoluție și transformare. Din 
acest motiv, ambientul a fost 
considerat drept un „al treilea 
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profesor” (Munteanu, 2013, 
p.110). 
Concluzii 
Abordarea Reggio Emilia 
este descrisă ca fiind una 
dintre cele mai bune 
pedagogii alternative datorită 
faptului că propune un 
sistem centrat în jurul 
copilului, în care acesta își 
construiește și își 
consolidează învățarea prin 
explorarea mediului 
înconjurător și prin 
interacțiunea cu persoanele 
din jurul său. Învățarea este 
naturală, pornită din 
curiozitate. Fiind stăpân pe 
propria învățare, copilul 
deprinde plăcerea de a 
învăța și în felul acesta își 
dezvoltă abilitatea esențială 
de a învăța pe tot parcursul 
vieții. Un om dornic și capabil 
să învețe poate oricând ține 
pasul cu schimbările din 
piața muncii, se poate 
adapta și reinventa oricărui 
context. Un alt beneficiu este 
că învățarea este practică, 
bazată pe proiecte, cu 
aplicabilitate imediată în 
cotidian. 
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Poveștile cu tâlc - mijloc de formare a unei imagini de sine 

pozitive 
 

Profesor-metodist Elena-Roxana Irina 
Casa Corpului Didactic Neamț 

 
 

  Prin prisma 
poveștilor, elevii își însușesc 
comportamente sociale 
pozitive, descoperă lumea, 
învață strategii de viață 
descoperind consecințele 
unor fapte și atitudini. 
Poveștile stimulează 
imaginația elevilor, aceștia 
învățând să descopere 
lumea magică a cărților. 
 Specialiștii vin cu 
recomandarea de a se 
identifica constant, pentru 
elevi, modalități noi de a 
gândi situațiile cu care se 
confruntă, pentru a 
descoperi alte moduri de a 
gândi lucrurile, adaptative, 
pentru a putea cere părerea 
celor din jur, în situația în 
care s-ar vedea/simți 
inferiori.  
 Acest lucru s-ar 
datora faptului că elevii se 
compară des cu cei din jur și 
au de multe ori tendința de a 
se simți inferiori față de 
ceilalți, nu au încredere în ei 
înșiși, se simt descurajați, își 
subestimează capacitățile 
proprii, manifestând o stimă 
de sine scăzută, respectiv o 
imagine de sine negativă. 
 În acest context, 
poveștile cu tâlc se pot 
devedi a fi foarte utile, 
dezvoltând abilitățile de a 

privi lucrurile din alte 
persectivă, de a solicita 
părerile oamenilor din jur, de 
a verifica cu acuratețe 
realitatea. 
Poveștile cu tâlc pot fi un 
mijloc prin care elevii văd o 
ieșire din situație, nefiind 
simple povești, ele integrând 
în conținutul lor modelarea 
comportamentului,dezvoltare
a personală oglindită de 
imagine de sine pozitivă, 
stimă de sine ridicată, 
antidisciminare, tehnici de 
învățare specifice, cooperare 
și comunicare, reducerea 
agresivității și a bullingului 
etc. Important este că aceste 
povești sunt construite pe 
înțelesul tuturor copiilor.Ele 
oferă soluții, pot oferi 
modalități de gestionare a 
problemelor. 
 Lecturând aceste 
povești, elevii își vor forma 
convingeri și sentimente 
morale, se vor raporta la 
personajele pozitive, 
dezaprobându-le pe cele 
negative. Elevii vor întâlni 
situații în care vor compara 
comportamente și atitudini, 
vor înțelege ce reprezintă 
bunătatea, prietenia, 
comunicarea, cooperarea.
 Vor analiza răutatea 
personajelor negative, 

impactul pe care vorbele 
acestora îl are asupra 
celorlalte personaje, vor 
aprecia bunătatea și 
“frumusețea” 
comportamentală a 
personajelor pozitive, 
încercând sentimentul că ar 
vrea să fie în postura 
acestora din urmă.În acets 
context, trebuie încurajați să 
urmeze comportamentele 
positive ale personajelor 
positive.  
 Tot din poveștile cu 
tâlc, elevii vor învăța că 
părinții trebuie ascultați - 
este important sfatul 
acestora, că toată lumea 
trebuie să muncească-
educându-se astfel, 
dragostea față de muncă, că 
regulile sunt făcute pentru a 
fi respectate și că indifferent 
cine ești ai datoria de a 
respecta regulile impuse de 
societate. 

Elevul trebuie antenat și 
încurajat, pentru a aduce 
poveștile în viața lui ca un 
moment de relaxare, care îl 
ajută să se simtă confortabil 
și în siguranță, așa cum 
însuși marele scriitor Ioan 
Slavici spunea: Povestea a fost 
fondul plăcerilor mele din copilărie-

poveștile erau dărurile ce mi se 
prezentau pentru purtarea cea bună. 
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SATUL CARE TRĂIEȘTE DIN AMINTIRI 

 
 

Bibliotecar, Iolanda Lupescu, Biblioteca ” Aurel Dumitrașcu ” Borca 
 

 
 
 

 Ziua de 17 octombrie 
este dedicată patrimoniului 
cultural imaterial. Începând 
din 2013, Convenția pentru 
salvgardarea patrimoniului 
cultural imaterial a propus 
sărbătorirea acestei zile în 
cadrul Conferinței Generale 
UNESCO de la Paris. 
Patrimoniul cultural imaterial 
transmis din generație în 
generație, este recreat în 
permanență de comunități și 
grupuri, în funcție de mediul 
lor, de interacțiunea cu 
natura și istoria lor, 
conferindu-le un sentiment 
de identitate și continuitate și 
contribuind astfel la 
promovarea respectului față 
de diversitatea culturală și 
creativitatea umană. Sunt 
luate în considerare 
practicile, reprezentările, 
expresiile, cunoștințele, 
abilitățile, împreună cu 
instrumentele, obiectele, 
artefactele și spațiile 
culturale asociate acestora, 
pe care comunitățile, 
grupurile și , în unele cazuri 
indivizii le recunosc ca parte 
integrantă a patrimoniului lor 
cultural. Patrimoniul cultural 
imaterial se manifestă în 
următoarele domenii: tradiții 
și expresii orale, incluzând 

limba ca vector, artele 
spectacolului, practici 
sociale, ritualuri și 
evenimente festive, 
cunoștințe și practici 
referitoare la natură, tehnici 
de meșteșuguri tradiționale. 
Satul mitic românesc a 
dispărut aproape în 
întregime. Suntem ultima 
generație care a trăit 
farmecul satului legat de 
natură și de cosmos. O 
întreagă cultură veche de mii 
de ani se va mistui într-o 
prefacere neobosită a 
societății românești în lunga 
ei cursă spre modernizare. 
Ca să nu ne pierdem 
identitatea, iar generațiile 
care vin să-și cunoască 
trecutul, reconstruim 
atmosfera de odinioară. 
Ritualuri uitate, sărbătorile în 
toată splendoarea 
desfășurării lor cu scop de 
purificare și punere sub bune 
auspicii a anului ce vine, 
nunta ca taină și nu ca 
petrecere cu dar, ” 
îmbrăcarea” casei, țesutul, 
boitul (vopsitul) lânii,cusutul 
cu ”pui” (punct   românesc) a 
cămășilor naționale, toate au 
fost subiecte de discuție cu 
elevii clasei a III-a a Liceului 
” Mihail Sadoveanu” Borca 
(Înv. Nicoleta Ciubotă). A 
fost o întâlnire care nu a avut 

motivarea ritual- ceremonială 
inițială, dar am convingerea 
că s-a refăcut o fisură în 
memoria celor mai tineri 
participanți. Copiii au fost 
încântați, uimiți să afle că în 
noaptea premergătoare 
sărbătorii Sfântului Vasile 
flăcăii umblau prin sat să 
tragă brazdă cu plugul în fața 
caselor, să facă urări pentru 
noul an agrar și apoi urări de 
prosperitate gospodarilor  
care îi primeau cu 
Plugușorul. Că nunta ținea 
trei zile și comportamentul 
sărbătoresc și tainic este 
complet uitat astăzi. Că se 
boia lâna cu plante , coji de 
nuci verzi, coji de ceapă, 
culorile frumos armonizate 
rezistând până în ziua de 
azi. Că se cultiva cânepă, 
din firele căreia se țesea 
pânza. Că se țeseau în 
stative (război de țesut) 
minunatele covoare, 
macaturi (cuverturi), țoale, 
prosoape, fețe de masă. 
Astăzi asistăm neputincioși 
la înlocuirea obiectelor din 
lână naturală cu kitsch-uri 
turcești urâte, comune, fără 
personalitate și chiar fără 
valoare practică. Respectul 
pentru munca unei femei se 
citea și din felul în care 
lucrurile vechi, deja amintite, 
făceau parte din cartea de 
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vizită a unei case. Ca să nu 
intrăm în profan și  derizoriu, 
atât biblioteca, dar și școala 
și chiar și grădinița, ne 
străduim să îndrumăm copiii 
să surprindă spiritul locului. 
Nu vom reînvia satul, dar 
măcar generațiile ce vin vor 
avea habar de imaginea lui, 
de sufletul, credința și 
obiceiurile sale. La 
activitatea de care am 
amintit copiii au strâns 
”vechituri”, alcătuind un mic 
muzeu și au venit îmbrăcați 
în frumoase costume 
populare, unele foarte vechi. 
Noi, cei mai bătrâni, avem 
greaua misiune de a nu lăsa 
ca satul să devină o amintire. 
 
 
            Bibliografie: Lupescu, 
I. ” Borca, file de 
monografie”, Editura ” 
Cetatea Doamnei”, Piatra 
Neamț, 2009 
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PRIMĂVARA PLANTĂRILOR 
 

   
Prof. Ing. Macovei Ionel 

Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț 
 

 
 

În câteva zile vom 
păși într-o nouă primăvară , 
cel puțin din punct de vedere 
calendaristic. Și avem câteva 
simboluri  care ne bucură: 
primii ghiocei, felurite 
mărțișoare și pentru cei mai 
apropiați  de natură, bucuria 
dar și datoria morală de a 
planta. 

Vorbim, suntem 
copleșiți de informații despre 
summit-uri de mediu, 
echipamente, industrii, noxe, 
strategii de reducere  a 
acestora, energie verde. 

Să includem aici și 
plantarea ca metodă 
indispensabilă creării unui 
mediu curat și sănătos.  

Se spune în 
înțelepciunea populară că 
cine n-a crescut un copil, n-a 
săpat o fântână, n-a plantat 
un pom, a trăit degeaba. 
Vorbim de pomi pentru 
livadă, de copac  în limbajul 
curent și despre arbori în 
limbajul tehnic forestier. 

Astăzi despre arbori și 
mai întâi despre niște 
principii general valabile la 
plantare  pentru a avea un 
procentaj foarte bun al 
prinderii. Cum procedăm? 

1. Săpăm gropi de 
diferite dimensiuni în 

funcție de materialul 
săditor, în general 
30x30x30cm sau 
40x40x40cm, cam o 
pană la cazma 
(hârleț) 

2. Nu uităm să 
separăm solul, cel 
fertil fără pietre , 
rădăcini, iarbă, într-o 
parte, cel mai 
grosier în alta 

3. Toaletăm rădăcina 
puieților (retezăm 
rădăcinile prea 
lungi) astfel încât 
aceasta să se așeze 
cât mai răsfirat în 
groapa de plantat 

4. Acoperim rădăcinile 
la început cu 
pământul fertil ce va 
furniza substanțele 
nutritive și abia 
desupra solul mai 
grosier 

5. Compactăm solul  
cât mai bine  în jurul 
puietului astfel încât  
să existe un contact 
cât mai strâns între 
acesta și rădăcini 

6. Stratul de sol trebuie 
trebuie să fie la 2-3 
cm deasupra 
coletului  (zona de 
prindere  dintre 
rădăcină și tulpină) 
pentru că acesta se 
va tasa 

7. Nu uităm să păstrăm 
puieții  cu rădăcinile 
într-o mocirlă ( 
amestec de apă, 
pământ și substanțe 
nutritive ) până la 
plantare, ferindu-le 
de razele soarelui și 
de uscare 

8. Nu păstrăm puieții în 
apă ci în mocirlă, 
pentru că se vor 
spăla perișorii 
absorbanți  iar 
prinderea acestora  
va fi destul de dificilă 

9. Verificăm dacă am 
plantat corect puieții 
prinzând vârful 
acestora între două 
degete și trăgând 
ușor. Dacă 
rădăcinile nu ies la 
suprafață , s-a lucrat 
corect. 
Să parcurgem acești 
pași și să fie o 
primăvară frumoasă 
cu cât mai mulți 
puieți plantați.  
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ATITUDINI SPIRITUALE ÎN GRECIA ANTICĂ 

 
 

Prof. Lăcrămioara TINCĂ 
Casa Corpului Didactic Neamț 

 
 
 Filozofia ca formă de 
cunoaștere a lumii exprimă 
atitudinea omului față de 
lume. Cuvântul filozofie este 
compus din cuvintele 
grecești:  θιλῶ  = a iubi și 
ζοθία = înțelepciune, ceea 
ce înseamnă iubire de 
înțelepciune, adică 
raportarea la valori 
netrecătoare. 
Epicureismul și stoicismul 
ilustrează transformarea 
atitudinii omului față de lume 
prin metabolizarea 
conceptelor celor două școli 
filozofice. Adeziunea omului 
la una din cele două școli 
filozofice este însoțită de un 
răspuns al umanului la 
situațiile de viață. 
În Grecia Antică, 
epicureismul și stoicismul se 
definesc mai degrabă ca 
practici de viață, decât ca 
doctrine teoretice. 
Pentru epicureism, libertatea 
generează așa-numita 
ἀηαπαξία (lipsa tulburării), 
văzută ca sustragere de la 
determinismul permanent și 
universal. Ἀηαπαξία 
presupune suprimarea 
pozitivă a cauzelor oricărei 
tulburări (superstiții, spaime 
deșarte etc.), prin supunerea 
acestora. În viziunea lui 
Epicuros (340-270 a. Chr.) 
ἀηαπαξία nu este un mijloc 

pentru atingerea fericirii, ci 
un scop al acesteia. 
Detașarea, la Epicuros, nu ia 
doar forma indiferenței la 
tulburare (ἀηαπαξία) și la 
durere (ἀπονία), ci și forma 
indiferenței lumii zeilor față 
de cea a oamenilor, cu care, 
în opinia filosofului, aceștia 
nu se amestecau defel. 
S-a spus că doctrina 
epicureică era una hedonistă 
(ἡδονή = plăcere), dar 
Epicuros, nu făcea apologia 
plăcerii, ci a dreptei 
cumpăniri a plăcerilor. 
Școala lui Epicuros era 
cunoscută sub denumirea de 
Grădina (Κῆποϛ), unde 
discipolii filosofului duceau o 
viață mai curând ascetică. 
Pentru stoici, deosebit de 
importantă era libertatea 
omului de a comunica 
(dialoga) cu lumea. 
Înțeleptul stoic scapă din 
strânsoarea necesității 
naturii cosmice prin luarea în 
stăpânire și participare la 
natură, iar nu prin refuz 
(precum epicureii). 
Drumul către fericirea 
supremă presupune 
suprimarea pasiunilor 
(ἀπάθεια), cum ar fi durerea, 
frica, pofta, plăcerea, definite 
de Zenon (336-264) drept 
mișcări iraționale, venite din 
afara ființei umane. Pentru 
stoici, ἀπάθεια și ἀηαπαξία 

nu semnificau refuzul lumii, 
retragerea în sine (ca la 
epicurei), ci, dimpotrivă, 
stoicii afirmau că înțeleptul 
va lua parte la viața politică 
tocmai pentru a împiedica 
viciul și a promova virtutea. 
Fatalismul stoic nu 
presupune pesimismul 
devastator și îngrădirea 
libertății, ci, dimpotrivă, 
acesta constă în 
conștientizarea necesității 
raționale sau universale 
după care se petrec toate 
lucrurile în univers. De aici 
provine și conștiința 
nimicniciei omului în lume. 
Or, această conștientizare a 
ordinii și a repetabilității 
fenomenelor și 
evenimentelor universale 
face să se contureze, odată 
cu stoicii, doctrina 
palingeneziei (παλιγγενεζία 
= naștere din nou, renaștere) 
care, ulterior, va căpăta 
unele modificări în teologia 
creștină. 
În concluzie, putem afirma 
că cele două curente 
filozofice reprezintă atitudini 
spirituale prin care omul 
antic  își guverna sinele. 
 
Bibliografie: Dumitru, Maria-
Luiza, Limba greacă: manual 
pentru clasa a XII-a, 
Humanitas Educațional, 
București, 2007, pg. 25-26 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CE%B9%CE%BB%E1%BF%B6
https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1#Greek
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INTEGRAREA CUNOSTINȚELOR TEORETICE ȘI PRACTICE ÎN 
CADRUL LEGISLATIV AL DOMENIULUI SILVIC 

 

Prof. Ing. Macovei Ionel 
Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț 

 
 
    Rolul învățământului  
tehnic  este de a asigura 
fundamentarea cunoștințelor 
teoretice, deprinderea 
acestora  precum  și crearea 
de competențe și abilități 
practice. 

De puține ori ne 
punem problema că 
meseriile pentru care 
calificăm forța de muncă se 
desfășoară într-un cadru 
legislative a cărui cercetare 
și cunoaștere este 
obligatorie pentru orice 
specialist cu un grad înalt de 
calificare. 

Am asistat la 
seminarii, workshopuri și 
simpozioane de specialitae, 
unele cu un ridicat nivel 
tehnic dar, în cadrul cărora, 
organizatorii, furnizorii  de 
calificare erau puțin 
nedumeriți când pe lângă 
aspectele de specialitate se 
aduceau în discuție și 
aspectele de ordin legislativ. 

Sub acest aspect, 
meseria de silvicultor nu face 
excepție ba dimpotrivă este 
în prim plan. O meserie care 
presupune răspundere 
materială, gestiunea unor 
sume și valori importante și 
în care cunoașterea 
temeinică amănunțită a 
cadrului legislativ este 
esențială, decisivă. 

Ca să nu mai vorbim 
de cerințele angajatorilor  de 
multe ori axate  pe 
cunoașterea aspectelor de 
ordin legislative și reflectate 
în maniera în care  sunt 
organizate concursurile sau 
interviurile pentru angajare. 

Folosind ca suport 
aceste considerente o 
abordare modern și 
complexă a calificării 
presupune în opinia mea  
inserarea în cadrul orei 
teoretice sau practice  
trimiteri și clarificări asupra 
aspectelor de ordin 
legislative. 

Pentru a clarifica 
lucrurile voi face două 
succinte prezentări: 

1. Predăm teme 
legate de 
regenerarea 
pădurii  
(tratamente  
silvice) și pe lângă 
prezentarea 
aspectelor tehnice 
e necesar  să 
conștientizăm 
elevii că pădurea 
este o resursă 
bioregenerabilă și 
că aplicarea 
lucrărilor 
menționate  
presupune 
extrageri de arbori 
și în consecință 

cunoașterea 
paragrafelor din 
codul silvic 
referitoare la acest 
aspect sau 
cunoașterea 
legislației  
referitoare la  
circulația masei 
lemnoase pe 
drumurile publice 
precum și aspecte 
de ordin gestionar 
contabil 

2. Prezentăm o temă 
de vânătoare, 
chiar organizarea 
vânătorii și de aici 
, trimiterii 
obligatorii la legea 
vânătorii, la 
atribuțiile și 
obligațiile pe care 
le au participanții  
dar și 
administratorii 
fondului de 
vânătoare 
Pe lângă toate 
acestea se impune 
fundamentarea și 
verificarea 
temeinică a 
cunoștințelor de 
protecția muncii 
sau modul de 
colaborare  cu 
diferite instituții 
publice. 
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VALENȚELE EDUCATIVE ALE DRAMATIZĂRILOR ÎN GRĂDINIȚĂ 

 
 

Prof. înv. preșc. Caraiman Ionela – Laura 
Școala Gimnazială ,,Carmen Sylva”, Horia, jud. Neamț 

 
 

 
 

 Motto: 
„Teatrul pentru copii este 
fantezie, creativitate şi joc. 
Este fundaţia pe care 
construieşti valorile, 
sensibilitatea şi 
personalitatea adultului de 
mai târziu, chiar dacă 
acestea nu strălucesc 
imediat”. (Adriana 
Teodorescu, teatrolog) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preşcolaritatea este 
perioada formării iniţiale a 
personalităţii, perioada 
apariţiei primelor relaţiişi 
atitudini ce constituie un 
nivel superior de organizare 
a vieţii psihice a copilului. 
Jocul de creaţie cu subiecte 
din poveste şi ansamblul 
activităţilordesfăşurate în 
grădiniţă urmărește: 
-  contribui la fixarea operei 
literare cu care copiii s-au 
familiarizat anterior;  
- dezvoltare a capacităţii 
copiilor de a reproduce 

conţinutul operei literare 
respective, prin folosirea 
dialogului;  
- formarea şi 
dezvoltareacapacităţii de a-şi 
comunica gândurile şi 
sentimentele, nu numai prin 
intermediul cuvântului, dar 
mai ales prin mimică și 
gesticulaţie.  
Jocul de creaţie cu subiect 
din poveste, desfăsurat în 
grădiniţa de copii, cuprinde 
două forme: jocul-
dramatizare și dramatizarea. 
a). Jocul-dramatizare apare 
în viaţa copiilor sub 
influenţapoveştilor sau a 
basmelor, dar mai ales sub 
influenţa teatrului şi a filmului 
pentru copii. Este o formă 
aparte de activitate 
organizată care contribuie la 
grăbirea dezvoltării 
multilaterale a preşcolarilor.  
b). Dramatizarea se 
corelează în special cu 
activitatea de povestire, 
întrucât ea rezolvă anumite 
sarcini didactice raportate la 
dezvoltarea vorbirii micuților 
preșcolari. 
Arta are o mare forţă 
educativă. Ea înobilează 
sentimentele copilului 
preşcolarşi le dirijează spre 
aspectele pozitive ale vieţii. 
Prin activităţiledesfăşurate în 

grădiniţă, activităţile care 
apelează la tehnici 
împrumutate din teatru, prin 
dramatizările şi jocurile-
dramatizări și prin 
dramatizările puse în scenă 
cu prescolarii mei am 
câştigat, cel puţin, viitori 
spectatori educaţisau poate 
chiar viitori actori.  
Sunt mândră de copiii care 
au interpretat cu maxim de 
devotament fiecare nuanţă a 
personajelor jucate şi le 
mulţumesc pentru tot ce m-
au învăţat: Educatorul 
trebuie să fie un actor 
desăvârşit! 
Particularităţile de vârstă ale 
micilor spectatori: 
Experimentul a cuprins trei 
etape: 
1.Prima etapă a 
experimentului a fost etapa 
de constatare a nivelului 
vorbirii copiilor, a dezvoltării 
sensibilității lor estetice și a 
comportamentului lor 
civilizat: 
a) dezvoltarea vorbirii 
coerente a copiilor; 
b) dezvoltarea sensibilității 
estetice; 
c) formarea și educarea unui 
comportament civilizat la 
copii. 
2. Cea de-a doua etapă a 
avut caracter formativ, 
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desfășurându-se cu toată 
grupa, pe tot parcursul 
anului: 
a) notarea evolutivă a 
rezultatelor; 
b) problemele ivite pe 
parcurs și modul cum au fost 
rezolvate; 
c) contribuția acestor jocuri-
dramatizare la dezvoltarea 
multilaterală a copiilor. 
3.Etapa a treia a 
experimentului este etapa de 
verificare și constatare a 
rezultatelor experimentului: 
a).compararea seturilor de 
rezultate;  
b).demonstrarea importanței 
povestirilor și a 
dramatizărilor în dezvoltarea 
unei vorbiri libere și coerente 
la preșcolari. 
Cercetarea s-a efectuat 
având ca suport activitatea 
opțională pentru dezvoltare 
personală, activitate 
denumită ,,Teatru pentru 
copii – SUS CORTINA!” 
(Tipul opționalului: Opțional  
transdisciplinar – îmbinarea 
domeniilor experienţiale 
DLC, DEC și DOS, cu durata 
de un an școlar). 
  
CONSTATĂRI: 
- s-a verificat nivelul la care 
s-a prezentat vorbirea 
copiilor la începutul și la 
finalul grupeimari 
- s-a urmărit corectitudinea 
vorbirii copiilor din punct de 
vedere fonetic, lexical și 
gramatical 
-s-a testat volumul 
vocabularului copiilor, 
folosirea dialogului și 
expresivitatea limbajului, 

precum și fluiditatea și 
expresivitatea acestuia 
- activitatea educativă 
trebuie să se axeze pe 
familiarizarea copiilor cu 
normele de conduită, cu 
regulile de purtare și 
respectarea lor, cu 
consecvență în viața de 
toate zilele; 
- s-a constat nivelul 
reprezentărilor noțiunilor și 
atitudinilor de sinceritate, 
dreptate, hărnicie, 
întrajutorare și perseverență 
a preșcolarilor din grupa 
mare; 
- pentru colectarea datelor 
necesare s-a folosit ca 
metodă de bază 
chestionarul; 
- influența pozitivă a 
dramatizărilor asupra 
copilului se oglindește în 
comportamentul și în 
atitudinea copilului; 
- tehnica de realizare, de 
mânuire și de folosire a 
materialului necesar 
dramatizării se însușește de 
către copii în cadrul jocului-
dramatizare și a atelierului 
de măști și marionete; 
- respectând particularitățile 
de vârstă și individuale ale 
copiilor, am căutat, ca pentru 
jocul-dramatizare, să 
folosesc un bogat și variat 
material; 
- pentru o bună desfășurare 
a jocului-dramatizare și a 
dramatizării este necesar să 
pregătim un cadru adecvat 
unei asemenea manifestări 
și anume un spațiu larg 
pentru a permite mișcarea 
liberă a actorilor; 

- de la siluete din carton, 
până la marionete 
confecționate din linguri de 
lemn sau dovleci decorativi, 
colecția de marionete 
realizate pentru copii și 
împreună cu aceștia, este 
foarte variată. 
- la vârsta preșcolară mare, 
imaginația reproductivă și 
creatoare este calitativ 
superioară față de vârstele 
anterioare, lucru care se 
reflectă limpede în joc, în 
desen, în modelaj, în 
povestiri, în dramatizări; 
- teatrul de 
păpuși/dramatizarea este 
însă mai mult decât un 
instrument de divertisment; 
- spectacolele cultivă gustul 
pentru frumos, îi învață ce e 
binele și răul, le oferă 
modele și contribuie la 
devenirea lor intelectuală; 
- la grădiniţă dramatizarea 
este o metodă euristică, 
bazată pe utilizarea 
adecvată a mijloacelor şi 
procedeelor artei dramatice; 
- scopul este participarea şi 
implicarea tuturor copiilor în 
vederea stimulării 
comunicării şi favorizării 
inter-relaţionării, împărtăşirii 
cu ceilalţişi formării 
comportamentului empatic la 
preşcolari; 
- limbajul este nu numai un 
mijloc de comunicare între 
oameni, ci și un veritabil 
instrument al gândirii. 
CONCLUZII: 
Folosind un limbaj comun, 
teatrul şi copilul reprezintă o 
echipă în care partenerii 
reuşesc să se educe 
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reciproc. Teatrul este 
considerat, într-o tot mai 
mare măsură, un puternic 
instrument al schimbării 
sociale. Acesta poate da o 
mare forţă afectivă şi 
psihologică mesajelor 
transmise şi oferă un mijloc 
credibil şiatragător prin care 
se pot explora probleme 
importante şi foarte delicate. 
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PROIECT ERASMUS + ,,ORIZONTURI EUROPENE ÎN FORMARE 
ÎN DOMENIUL IT” numărul 2020-1-RO01-KA102-079447 

 
 

Prof. Budăi Alina, Responsabil diseminare 
Liceul “Mihail Sadoveanu”, Borca, Neamț 

 
 

 
 

 În perioada octombrie 
2020 - decembrie 2021 în 
școala noastră s-a derulat 
proiectulErasmus + 
“Orizonturi europene în 
formare în domeniul IT”. 
Scopul proiectului a fost 
creșterea calității educației și 
formării profesionale inițiale 
a elevilor de la profilul  
matematică - informatică prin 
participarea la stagii 
internaționale de practică și 
dobândirea de experiență  
practică la locul de muncă. 
După selecția și pregătirea 
participanților, au avut loc 
cele două mobilități, în 
Paphos, Cipru și în Barcelos, 
Portugalia.  
Deschizătorii de drum au fost 
elevii de la clasa a XI-a A 
care, în luna iunie, s-au 
deplasat în Cipru, unde, timp 
de 3 săptămâni, au avut 
parte de experiențe practice 
în IT, mai exact ”Inițiere în 
Adobe Dreamweaver” dar și 
de experiențe culturale, 
învățând despre limba, 
istoria și cultura acestei țări 
și a locului, pentru că, 
mobilitatea s-a desfășurat în 
Paphos, un oraș aflat în 

patrimoniul cultural 
UNESCO. Partenerul 
intermediar, Rivensco 
Consulting, a pus la 
dispoziție masa, cazarea, 
plasarea la firmele de 
practică, cursul de limba 
greacă și în timpul liber 
vizitele culturale. 
Cea de-a doua mobilitate a 
avut loc în luna septembrie, 
când, elevii clasei a X-a A, s-
au deplasat, împreună cu 
profesorii însoțitori, în 
Portugalia, orașul Barcelos. 
Aceștia au desfășurat un 
stagiu de formare cu durata 
de 90 h, în domeniul IT, 
realizând ”Portofoliu vizual 
pentru print”- în aplicația 
Photoshop. La fel ca și 
colegii lor din primul flux s-au 
bucurat și de experiențe 
culturale, însușindu-și 
elemente de limbă, cultură și 
civilizație din țara gazdă prin 
vizitele și activitățile de timp 
liber organizate de către 
partenerul din Portugalia, 
Associação Intercultural 
Amigos da Mobilidade 
(Mobility Friends). 
În ambele fluxuri elevii au 
fost însoțiți de către 2 
profesori, iar limba de 

comunicare în timpul 
mobilităților a fost engleza. 
Obținerea Certificatului 
Europass Mobility confirmă 
faptul că, prin activitățile 
desfășurate în cele două 
fluxuri, elevii și-au 
îmbunătățit aptitudinile cheie, 
competențele personale și 
abilitățile practice 
profesionale, componente 
necesare pentru o mai bună 
inserție socio-profesională. 
   Această experiență a oferit 
ocazia descoperirii de noi 
orizonturi în învățare, în 
formarea personală și 
profesională, de altfel 
obiective ale acestui proiect, 
deschidere către 
comunicarea multiculturală, 
plurilingvistică și experiență 
de muncă și trai într-o țară 
europeană. 
După revenirea din mobilități 
elevii au întocmit pentru UE 
un raport al activităților 
desfășurate. Proiectul a 
conectat liceul cu piața 
muncii din Europa, a 
contribuit  la creșterea 
calității formării profesionale 
inițiale și a prestigiului școlii 
noastre. 
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DISEMINARE PROIECT ERASMUS+ 

„Orizonturi europene în formare în domeniul IT” 

 
 

Prof. Gheorghe CARAZĂ, responsabil C.D.I. 
Liceul ,,Mihail Sadoveanu‖, Com. Borca 

 
 

 
 

 Experiența din 
Portugalia ca profesor 
însoțitor al grupului de elevi 
în mobilitatea Erasmus + din 
Portugalia a liceului nostrua 
reprezentat o oportunitate 
uriașă atât profesională cât 
și personală, de a-i vedea și 
percepe pe cei 16 elevi într-
un mod surprinzător, total 
diferit față de sala de 
clasă,de a vedea un colț de 
lume total diferit de cel în 
care trăiesc și muncesc, de a 
vedea un tărâm situat acolo 
unde ―pământul se termină‖ 
și oceanul începe, de a 
„vedea luna de sus‖, din 
avion, de gusta și trăi 
experiențe unice și 
irepetabile.  
 
 
 
 
 
 
Pe lângă responsabilitatea 
pe care o implică sarcina de 
profesor însoțitor, 
frumusețea locurilor vizitate 
și posibilitatea de mă 
îmbogăți cultural, lingvistic și 
chiar științific s-au împletit de 

minune cu o experiență de 
neuitat, ce a constat în 
descoperirea unor oameni 
calzi, primitori, cu rădăcini 
latine, și o istorie încărcată 
de spiritul aventurii și al 
marilor descoperiri. Clima 
mediteranean-oceanică, 
oamenii calzi, primitori, 
șansa de a crește atât 
profesional cât și cultural s-
au împletit perfect în cele trei 
săptămâni de neuitat. 
 

Totul a început în seara zilei 
de 4 septembrie când cu 
inima puțin strânsă ne 
adunam la poarta liceului 
pentru a pleca într-una dintre 
cele mai frumoase 
experiențe….emoțiile 
despărțirii trec ușor ușor iar 
după un drum lung până la 
București eram gata de 
îmbarcare pentru prima parte 
a călătoriei noastre. Pentru 
majoritatea era pentru prima 
dată când au călătorit cu 

avionul ba chiar pentru prima 
dată când au ajuns în 
capitala țării noastre….dar 
scopul nostru nu era acesta, 
ci era să ajungem în 
Portugalia…începeam un 
drum lung spre o destinație 
aproape necunoscută. Am 
decolat in jurul orei 6 spre 
Paris iar, după aproape 3 ore 
de zbor ne-a întâmpinat 
silueta Turnului Eiffel pentru 
a face o escală de 5 ore pe 
aeroportul Charles de Gaule, 
înainte de a ne continua 
călătoria spre aeroportul din 
Porto.  
 
 
 
 
 
 
Am avut destul timp pentru a 
trai câteva experiențe ―à la 
française‖ – culinare, 
olfactive dar mai ales vizuale 
– eram pe unul dintre cele 
mai mari și moderne 
aeroporturi din Europa ba 
chiar din lume.         După ce 
ne-am tras sufletul pentru 
câteva ceasuri, ne-am 
îmbarcat spre destinația 
noastră, Porto, alte două ore 
de zbor cu aceeași 
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companie aeriană Air 
France.   
 
 
 
 
 
 
 
Aterizăm în aeroportul din 
Porto unde așteptarea 
recuperării bagajelor ni se 
păru o veșnicie….eram 
așteptați de reprezentatul 
Asociației Mobility Friends 
pentru a fi preluați cu 
autocarul spre localitatea 
Barcelos, acolo unde am fost 
cazați pe durata celor 3 
săptămâni.  Am ajuns după o 
oră de mers, ne-a fost 
prezentat campusul și ne 
instalarăm în camerele 
confortabile în așteptarea 
primei cine (jantar în 
portugheză) …Cu toate că 
oboseala își spune cuvântul 
ne-am încumetat să ieșim 
spre seară pentru a 
descoperi împrejurimile. A 
urmat o noapte de odihnă cu 
gândul la experiențele trăite 
și la cele ce vor urma….. 
―Bom dia‖….am spus în 
dimineața următoare iar 
elevii au făcut cunoștință cu 
tutorii lor de practica IT mai 
exact Photoshop iar după 
amiază au cunoscut-o pe 
Marina, profesoara de limba 
portugheză…..începea cu 
adevărat și experiența 
profesională………Experienț
ele au continuat pe parcursul 
celor trei 
săptămâni….activitățile de 
formare fiind foarte bine 

alternate cu cele de relaxare, 
campusul fiind foarte bine 
organizat și din acest punct 
de vedere. Începeam să ne 
acomodăm cu diferența de 
două ore de fus orar, cu 
clima mediteraneană 
deosebit de frumoasă. 
Pentru ca incursiunea sa fie 
totală am avut parte de cele 
mai frumoase vizite culturale 
pentru a descoperi 
frumusețile acestei țări 
fabuloase.  Astfel la sfârșitul 
primei săptămâni am avut 
parte de două ieșiri culturale, 
prima la Guimarães și Braga. 
Guimarães este un oraș 
localizat în nordul 
Portugaliei, în Districtul 
Braga, în subregiunea Ave 
(una dintre cele mai 
industrializate subregiuni ale 
Portugaliei), cu o populație 
de peste 50 de mii de 
locuitori. În 2012 a fost 
desemnatǎ Capitală 
Europeană a Culturii 
împreunǎ cu localitatea 
Maribor (Slovenia). Centrul 
vechi, istoric din Guimarães 
a fost înscris în anul 2001 pe 
lista patrimoniului cultural 
mondial UNESCO.Orașul 
Guimarães este asociat 
istoric cu fondarea 
naționalității portugheze 
(anul 1128). Guimarães, 
printre alte așezări, a ajutat 
la consolidarea țării și, 
datorită rolului său în 
întemeierea acesteia pe unul 
dintre cele mai vechi ziduri 
din oraș se află scrisă 
inscripția: Aqui nasceu 
Portugal (Portugalia s-a 
născut aici). 

Orașul Guimarães are o 
varietate arhitecturală 
bogată, în arhitectura 
acestuia remarcându-se 
Palatul Ducilor de Bragança, 
construit în secolul al 
cincisprezecelea, și Castelul 
Guimarães  situat într-o 
poziție dominantă.Castelul a 
fost construit în secolul al 
zecelea de contesa 
Mumadona pentru a apăra 
populația de atacurile 
musulmanilor. Clasificat 
drept monument național, în 
2007 a fost ales ca una 
dintre cele Șapte Minuni ale 
Portugaliei . 
Braga, capitala districtului 
Braga situat tot în nordul 
Portugaliei are o istorie 
bimilenară care a început în 
Roma Antică , când a fost 
fondată în anul 16 î.Hr. ca 
Bracara Augusta în onoarea 
împăratului roman Augustus 
(r. 27 î.Hr. - 14 d.Hr. ).În 
2012 a fost distinsă cu titlul 
de  Capitală Europeană a 
Tineretului și în 2018 a fost 
Orașul Sportului European. 
Face parte din rețeaua 
UNESCO Creative Cities din 
2017 , la categoria Media 
Arts, iar în 2021 a fost votată 
cea mai bună destinație 
turistică europeană a anului, 
după ce a ocupat locul 2 în 
2019. 
Braga are un bogat 
patrimoniu cultural, al cărui 
ex-libris este Bom Jesus do 
Monte, aflat în  Patrimoniul 
Mondial al UNESCO. 
Sanctuarul lui Bom Jesus do 
Monte este un altar catolic 
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portughez din Tenões, în 
afara orașului Braga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numele său înseamnă Bunul 
Iisus al Muntelui. Acest 
sanctuar este un exemplu 
remarcabil de sit de pelerinaj 
creștin, cu o scară 
monumentală, barocă, care 
urcă 116 metri. 
A doua zi am continuat vizita 
cu orașul Porto (Portu în 
portugheză) însă înainte de 
asta am avut parte de prima 
întânire cu Oceanul Atlantic 
aflat în plin reflux ne-a izbit 
cu mirosul puternic de alge și 
sare….aici se termina 
lumea…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porto,  în portugheză 
['poɾtu]), este capitala 
districtului omonim din 
Portugalia. Orașul este al 
treilea ca suprafață din țară 
după Lisabona și orașul 
vecin Vila Nova de Gaia. Cu 
cei aproximativ 1.290.000 de 
locuitori în zona 

metropolitană, este pe locul 
doi la nivel național. Este 
situat în nordul țării, la nord 
de râul Douro, aproape de 
coasta Oceanului Atlantic. 
Țara și vinul de Porto (Vinho 
do Porto) și-au luat numele 
de la orașul Porto în timp ce 
locuitorii Porto-ului și-au 
spus tripeiros, nume care 
este în uz și astăzi. 
Referințele istorice merg 
până în secolul V, pe timpul 
Imperiului Roman. În 
perioada de dinaintea 
formării Portugaliei era numit 
Portus Cale - Portul lui Cale. 
Regiunea înconjurătoare a 
fost numită de aceea 
Condado Portucalense. 
Aceată regiune a devenit 
regatul independent al 
Portugaliei, care s-a extins 
de-alungul timpului până la 
frontierele actuale. Orașul a 
fost de asemena scena 
mariajului dintre João I și 
Ecaterina de Lancaster, 
simbolizând alianța militară 
ce a durat mult timp dintre 
Portugalia și Anglia, care era 
când respectată, când nu. 
Unul dintre produsele 
Portugaliei apreciate la nivel 
mondial este Vinul de Porto. 
Numele său vine de la faptul 
că stătea închis în pivnițele 
din orașul-soră al Porto-ului, 
Vila Nova de Gaia, cel de 
peste râu.Un pod de oțel de 
două etaje (Ludovic I) și un 
pod feroviar (Ponte de D. 
Maria Pia), au fost construite 
amândouă de către arhitectul 
Gustave Eiffel, la fel și gara 
(considerată a fi una dintre 

cele mai frumoase din 
Europa). 
De curând (1996), centrul 
istoric (care datează din Evul 
Mediu) a intrat în patrimoniul 
cultural mondial UNESCO. În 
2001 Porto a împărțit titlul de 
capitală culturală europeană 
împreună cu orașul olandez 
Rotterdam). În prezent cel 
mai important proiect de 
dezvoltare este metroul său. 
Este cel mai scump proiect 
în construcția publică din 
Europa, în principal din 
cauza solului orașului, care 
este extrem de complex, din 
perspectiva tehnică. O 
consecință este construcția 
unui nou pod, pentru trafic, și 
dedicarea podului Ludovic I 
metroului.Cluburile de fotbal 
FC Porto și Boavista FC, 
care joacă în principala ligă 
portugheză și în Liga 
Campionilor, sunt mândria 
orașului. Am degustat 
faimosul vin de Porto în 
pivnițele cramei Santa Cruz 
și am făcut o croazieră pe 
râul Douro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Următoarea descoperire 
culturală a fost satul Soajo,  
situat la granița cu Spania, 
vestit în întrega lume pentru 
grânarele sale (Espigueiros 
de Soajo). Impresionant este 
situl  format din 24 de 
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grânare , toate din piatră și 
așezate pe un afloriment de 
granit . Cel mai vechi 
datează din 1782 . Unele 
dintre aceste grânare sunt 
folosite și astăzi de către 
populație. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Am continuat vizita în  
liniștitul și frumosul orășel 
Arcos de Valdevez, ultima 
vizită din această zi a fiind în 
orașul Ponte de Lima, oraș 
cu arhitectură  medievală și 
vestit pentru podul care 
traversează râul Lima (de 
aici și numele orașului). Este 
unul dintre cele mai vechi 
orașe din Portugalia. Podul a 
avut întotdeauna o 
importantă semnificație în 
regiunea Alto Minho, 
deoarece mult timp a fost 
singura trecere peste râul 
Lima. Primul pod a fost 
construit de către romani. 
Din acesta mai există  încă o 
porțiune semnificativă pe 
malul drept al răului. Am avut 
o zi încărcată și am vizitat 
locuri cu mare încărcătura 
istorică ! 
În ultima zi destinată vizitelor 
culturale plecăm să 
descoperim faimosul oraș 
Valença, situat la granița 
Portugalia-Spania, de-a 
lungul râului Minho. Valença 
este înconjurat de ziduri și 

păstrează caracteristicile 
unei fortărețe, în stilul 
arhitectural militar francez. 
Primul său nume a fost 
„Contrasta‖, ceea ce 
însemna o așezare opusă 
alteia, datorită locației sale 
vizavi de orașul spaniol Tui, 
de pe celălalt mal al râului 
Minho. 
Astăzi este un oraș cu un 
comerț înfloritor, unde se 
remarcă produsele 
meșteșugărești locale. Am 
vizitat orașul din cetate și am 
rămas impresionați de 
străduțele înguste și de 
arhitectura locuințelor.  
Am admirat cu privirea și 
orașul Tui din Spania, am 
luat masa în aer liber, în 
parcul din oraș, apoi am 
plecat spre următoarea 
destinație, fascinanta 
stațiune Viana do Castelo de 
pe litoralul Oceanului 
Atlantic. Am inspirat din nou 
briza oceanului si ne-am 
lăsat scăldați de apele 
„nervoase‖ ale oceanului 
după care am urcat să 
vizităm sanctuarul Sfânta 
Lucia a cărui arhitectură este 
inspirtă de către catedrala 
Sacre Coeur din Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ușor ușor cele trei 
săptămâni s-au scurs iar 
după evaluarea finală am 
avut parte de o petrecere 

surpriză dată în cinste 
noastră, ne-au fost înmânate 
certificatele de participare, 
am gustat o felie de tort și 
ne-am pregătit bagajele 
pentru întoarcere. Emoționați 
am plecat spre aeroport 
unde ne aștepta lunga 
călătorie către casă. 
Bineînţeles că  experiența 
Erasmus nu a fost despre 
cât de mulți oameni din țări 
diferite o să cunoști, deși o 
să fie și despre asta. Nu o să 
fie doar despre călătorii și 
distracție, deși nu o să 
lipsească. Poate nici nu o să 
fie despre marea 
descoperire de sine, deși 
este imposibil să nu te 
cunoști mai bine în cele mai 
străine locuri. O să fie 
despre lucrurile pe care nu o 
să le mai iei de-a gata, o să 
îți dai seama cât suntem de 
asemănători în diferențele 
noastre și o să crezi mai 
mult: în tine, în prietenii noi și 
în ăia vechi, în lumea din 
jurul tău.  Articolele și 
testimonialele nu o să te 
pregătească în niciun fel 
pentru ce o să găsești în 
cadrul unei experiențe 
Erasmus. Dar pot să te 
inspire să iei o decizie, iar 
dacă ar fi să ofer puțină 
inspirație elevilor acum, la 
final de mobilitate, uite ce aș 
spune: ia-ți inima în dinți și 
pleacă. Cât mai repede, cât 
mai departe, cât mai mult 
timp. O să te provoace în 
feluri în care nici măcar nu 
poți să ți le imaginezi. 
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Oameni care au fost: Profesoara Ecaterina Măgirescu 

 
 

Prof. dr. Daniela Mătăsaru-Ionescu 
Colegiul Național „Calistrat Hogaș” din Piatra-Neamț 

 
 

 
 

 Apostol, dascăl sunt 
termeni care adesea sunt 
utilizați cu referire la 
profesori și învățători. Astăzi 
nu mai suntem de acord cu 
ei pentru că între timp (nu-i 
așa?) „ne-am 
profesionalizat”. Suntem 
„aplecați” să standardizăm și 
să digitalizăm învățarea, să 
evaluăm pe bază de 
competențe și să raportăm 
succese răsunătoare. Cum 
ar spune Eminescu: Înşirând 
cuvinte goale. Ce din coadă 
au să sune. 
Mai mult decât atât, iată că 
de curând s-a instituit o zi 
națională a lecturii, în care la 
ora 11.00, respectiv 14.00, 
trebuie să citim câte un 
sfert de oră, fără să 
dezbatem sau să 
comentăm… Și până la 
viitoarea zi a lecturii ce mai 
facem? Știți! Revizuim, dar 
nu schimbăm nimic și 
schimbăm, dar nu revizuim 
nimic … 
Și totuși…, rememorând 
viața și activitatea Ecaterinei 
Măgirescu respirăm un altfel 
de aer, ne întoarcem într-o 
lume care a fost și a noastră, 
în care era rușinos să nu 
citești, în care discuțiile erau 

purtate pe marginea 
ultimelor cărți apărute sau 
citite.  
Cu o personalitate puternică, 
formată de părinții și 
profesorii săi, Ecaterina 
Măgirescu nu a fost doar 
profesoară de limba română,  
ci și călătoare prin spațiul 
românesc și european (real 
sau livresc), inițiatoare de 
activități culturale și 
inspiratoarea celor tineri, dar 
și un erudit care a vrut să 
împărtășească din preaplinul 
învățăturilor sale semenilor 
care, poate, nu au avut 
șansa sau ocazia să 
studieze, să afle povești 
uitate sau ascunse despre 
oameni și locuri. 
Născută la Roman în data de 
18 februarie 1929, a trăit, a 
studiat, și-a desfășurat 
activitatea la catedră și 
munca de cercetare aici. La 
8 mai 2009, s-a stins din 
această viață tot în orașul 
moldav, fiind înhumată în 
cimitirul „Eternitatea”, alături 
de prea iubitul său soț, 
Cedric Măgirescu (1927-
2004). S-au căsătorit în anul 
1958, au avut două fetițe, 
Eugenia și Ecaterina, care 
au trăit foarte puțin. Viața lor 
a fost plină de întâmplări 
fericite, dar și tragice. 

Împreună au rezistat până 
când … moartea i-a 
despărțit. Cine a cunoscut-o 
știe câtă sensibilitate și 
tandrețe putea să fie dincolo 
de aparențele unei persoane 
exigente, ferme, cu atitudine 
tranșată, cu opinii spuse 
direct, fără escamontări. 
Ecaterina Măgirescu 
(născută Uscatu) a urmat 
Liceul de fete Sturza-
Cantacuzino din urbea 
natală și Facultatea de Litere 
a universității ieșene. 
Lucrarea de licență susținută 
în 1951, cu titlul Idei 
lingvistice în opera lui G. 
Ibrăileanu, a determinat 
colaborarea cu profesorii 
universitari Gh. Agavriloaiei 
și Gavril Istrate. 
Pe lângă activitatea didactică 
desfășurată în mai multe 
școli din Roman (Liceul de 
fete, „Școala din Bălcescu”, 
Școala nr. 7), Ecaterina 
Măgirescu (împreună cu 
soțul său) a făcut cercetări 
de istorie locală, a publicat 
numeroase articole științifice 
în reviste de specialitate, dar 
și articole de popularizare a 
activității cărturarilor și 
savanților originari din 
Roman sau care au avut 
legături cu acest oraș. 
Adesea putea fi auzită 
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citându-l pe Miron Costin: 
,„nasc și la Moldova 
oameni''. Totodată, a 
organizat numeroase sesiuni 
științifice, colocvii, expoziții, 
acte de binefacere, 
comemorări, dezveliri de 
plăci memoriale. 
Reînființarea Societății 
Culturale „Miron Costin” 
(veche din 1907, dar 
desființată de comuniști) la 
data 24 ianuarie 1990 și 
activitățile desfășurate în 
cadrul acesteia reprezintă 
cea mai importantă realizare 
a familiei Măgirescu. 
Împreună au alcătuit File din 
Cartea Societății Culturale 
Miron Costin, lucrare 
elaborată în patru volume. 
Alături de Pagini din istoria 
Liceului de Fete Sturza-
Cantacuzino din Roman, 
apărută în anul 2003, aceste 
lucrări de referință se află în 
posesia mai multor biblioteci, 
inclusiv la Biblioteca 
Academiei Române. Au 
editat broșurile „Cronicarul” 
(dedicată lui Miron Costin) și 
„Bardul din Mircești”, au 
publicat în „Carpica”, revista 
Complexului Muzeal 
Județean Bacău, numărul 
XVIII-XIX din 1986-1987, 
studiul Oameni de seamă în 
Ținutul Romanului, precum și 
File din Cartea Scorţenilor. 
Au inițiat un Mic Dicționar cu 
oameni și realizările lor în 
Ținutul Romanului și au 
publicat în presa locală 
articole despre Mihai 
Eminescu, Vasile Alecsandri, 
Liviu Rebreanu, Caragiale, 
Ion Ionescu de la Brad, 

Melchisedec Ștefănescu, 
Lucian Triteanu, George 
Bacovia, Grigore Tăbăcaru, 
George Enescu, Petru Th. 
Missir, Max Blecher, Otilia 
Cazimir, Viorica Agarici, 
Neculai Anghel, Pintilie 
Radu, Ilie Săvescu, Ioan 
Teștiban etc. 
Între 1980-1989, împreună 
cu Cedric Măgirescu și Ionel 
Uscatu, Ecaterina 
Măgirescua condus 
Colocviile Bibliotecii 
Municipale din Roman. După 
1989 activitatea a fost și mai 
intensă. Redăm, mai jos, în 
ordine cronologică o parte a 
manifestărilor organizate sub 
egida Societății Culturale 
„Miron Costin” în perioada 
cuprinsă între 1990-2005. 
Anul 1990 
• la 24 ianuarie, a  fost 
reînfiinţată Societatea 
Culturală „Miron Costin” 
din Roman, în prezenţa unor 
foşti membri sau simpatizanţi 
(47 de persoane), dar şi în 
prezenţa unei delegaţii din 
oraşul francez Lunéville şi a 
uneia din Martinica. După ce, 
mai întâi, au fost făcute 
comunicări cu prilejul 
împlinirii a 131 de ani de la 
Unirea Principatelor 
Române, a fost prezentat 
Statutul provizoriu al 
societăţii (în care se 
prevedea că unul din 
scopurile principale ale 
acesteia este cel de 
„propăşire a culturii naţionale 
şi locale”) şi s-a ales 
conducerea noii societăţi; 
• la 19 martie, s-au 
încheiat procedurile de 

acordarea a personalităţii 
juridice pentru societatea 
reînfiinţată; 
• în martie, au avut loc 
acţiuni sub denumirea Anul 
Alecsandri (centenarul morţii 
poetului): colocviul Poeţii 
Felibri, Vasile Alecsandri şi 
Cântecul Gintei Latine; 
• la 13 mai, s-a 
desfășurat o şezătoare la 
Castelul Bogdan din Gâdinţi 
(unde a locuit fiica poetului 
Vasile Alecsandri, Maria G. 
Bogdan, căsătorită cu 
George Bogdan); au 
participat elevi ai Şcolii 
Generale nr. 8 din Roman; 
• în august, a avut loc 
un simpozion la Mirceşti, cu 
participarea unor universitari 
de la Iaşi şi Chişinău; a fost 
lansată broşura Bardul de la 
Mirceşti, autori Ecaterina şi 
Cedric Măgirescu, 
multiplicată în 500 de 
exemplare, pe cheltuiala lor. 
Anul 1991 
• în iunie, Societatea, 
împreună cu un grup de elevi 
de la  Şcoala Normală din 
Bacău  (coordonat de prof. 
Ioan Dănilă), a organizat un 
pelerinaj în locurile pe unde 
a trecut Mihail Kogălniceanu: 
Râşca, Târgu Neamţ, Piatra-
Neamţ, cu ocazia 
Centenarului morții acestuia; 
• la 29 iunie, a fost 
organizat Centenarul morţii 
academicianului, 
agronomului, economistului 
şi paşoptistului Ion Ionescu 
de la Brad, împreună cu un 
grup de simpatizanţi ai 
societăţii din Bacău, unde a 
avut loc şi o sesiune de 
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comunicări, urmată de un 
pelerinaj la Brad, la 
mormântul celui dispărut; cu 
această ocazie, a fost 
aşezată o placă memorială 
la biserica din Brad; 
• la 30 iunie, la Tescani 
(Bacău), s-a organizat un 
pelerinaj la Muzeul Enescu şi 
o evocare a lui Mihail Jora 
(cu prilejul centenarului 
naşterii acestui compozitor 
romaşcan), prieten cu 
George Enescu. În muzeul 
de la Tescani, există o 
cameră memorială dedicată 
lui Jora; 
• la 2 noiembrie, a fost 
vernisată expoziţia Oameni 
şi realizări de seamă în 
ţinutul Romanului, prilej cu 
care a fost lansată broşura 
Cronicarul (autori: profesorii 
Ecaterina şi Cedric 
Măgirescu), închinată 
tricentenarului morţii lui 
Miron Costin; 
• în zilele de 22-23 
noiembrie, la Iaşi, Roman şi 
în satul Miron Costin (în 
apropierea Romanului), au 
avut loc manifestări în cadrul 
unui simpozion naţional 
iniţiat de Facultatea de Litere 
a Universităţii „Al. I. Cuza” 
din Iaşi, de Institutul de 
Istorie „A. D. Xenopol” din 
Iaşi, de Inspectoratul de 
Cultură al Judeţului Iaşi şi de 
Societatea Culturală „Miron 
Costin” din Roman; 
• în revista ieşeană 
„Dacia literară” (nr.1-2/1991, 
p.94-96) a apărut articolul 
semnat de profesorii 
Ecaterina şi Cedric 

Măgirescu: Amintirea lui 
Kogălniceanu la Lunéville; 
• la 15 decembrie, la 
Iaşi, s-a derulat Simpozionul 
naţional consacrat lui Ion 
Ionescu de la Brad, 
organizat de Institutul 
Agronomic cu acest nume 
din Iaşi, de Societatea de 
Retrologie Agrară şi de 
Societatea Culturală „Miron 
Costin”, urmat de un nou 
simpozion la Bacău şi un alt 
pelerinaj la Brad; 
• în cursul anului 1991, 
societatea a început acţiunile 
de redobândire a proprietăţii 
imobiliare; răspunsurile 
oficialităţilor au fost evazive: 
„nu s-au primit nici un fel de 
acte normative care să 
stabilească modul şi cazurile 
în care se vor face aceste 
restituiri” (1). 
• Societatea Culturală 
„Miron Costin” a realizat în 
cursul acestui an, ca şi în 
anul precedent, acţiuni 
filantropice cu sprijinul unor 
familii de simpatizanţi ai 
societăţii, locuitori în Nancy; 
Anul 1992 
 
• Societatea va încerca 
să scoată o publicaţie 
proprie „Alianţa Romaşcană” 
pe cheltuială membrilor; vor 
apărea doar patru numere: 
primul, dedicat aniversărilor 
anului 1992; al doilea număr 
va fi dedicat istoriei oraşului 
în secolul al XIV-lea; 
numărul trei  s-a ocupat de 
publicarea unor date despre 
deţinuţii politici din zona 
Romanului, iar al patrulea 
număr a fost dedicat 

Centenarului Melchisedec 
Ştefănescu; 
• la 25 februarie, vor fi 
sărbătoriţi 85 de ani de la 
înfiinţarea vechii societăţi 
printr-o sesiune de 
comunicări;  
• la 28 martie, sub 
denumirea „Roman - şase 
secole”, a avut loc o sesiune 
de comunicări (în acest an s-
au sărbătorit 600 de ani de la 
prima atestare documentară 
a oraşului); 
•  la 14 mai, s-a realizat 
un pelerinaj la Gârcina-
Neamţ, locul naşterii, în 
1823, a episcopului 
Melchisedec Ştefănescu, 
devenit academician şi 
finanţator al educaţiei în 
Roman; a fost unionist şi 
deputat în divanul ad-hoc din 
1857; în 1860, a devenit 
ministru al cultelor şi 
instrucţiunii publice, iar din 
1879, episcop al Romanului; 
în zilele următoare, a fost 
organizată o sesiune de 
comunicări şi un pelerinaj la 
Mausoleul fraţilor 
Melchisedec şi Valerian 
Ştefănescu, importanţi 
susţinători ai învăţământului 
şi culturii romaşcane; 
• 15 septembrie, cu 
ocazia Centenarului naşterii 
medicului şi  academicianului  
Constantin C. Iliescu 
(originar din Roman), a fost 
realizată o vizită la Muzeul 
spitalului romaşcan, muzeu 
organizat de unul din 
membrii de bază ai societăţii, 
medicul Epifanie Cozărescu. 
A urmat un simpozion 
coordonat de medicul amintit 
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şi de profesorii Ecaterina şi 
Cedric Măgirescu; 
• la 1 decembrie, au 
avut loc manifestări dedicate 
„Centenarului naşterii 
scriitorului Cezar Petrescu”, 
fost elev romaşcan; tatăl 
său, Dimitrie, a fost directorul 
Şcolii de Agricultură din 
acest oraş;  
• în acest an au 
continuat acţiunile în instanţă 
pentru redobândirea clădirii 
şi terenului din str. Ştefan cel 
Mare nr. 213, dar fără 
succes; 
• au continuat şi 
acţiunile filantropice, prin 
donaţii ale unor membri sau 
simpatizanţi din ţară sau din 
afară; 
• tot în 1992, a avut loc 
şi o colaborare cu asociaţia 
„Alianţa Civică”, fapt care a 
adus o mulţime de neplăceri, 
mai ales conducătorilor 
societăţii, din partea 
autorităţilor sau chiar a 
oamenilor simpli din oraş, 
care  nu erau obişnuiţi încă 
cu valorile democraţiei, 
toleranţei şi ale cetăţeniei 
autentice.  
• curajul profesorilor E. 
şi C. Măgirescu, dar şi a altor 
membri, de a demasca 
crimele înfăptuite în numele 
regimului comunist (care i-au 
lovit şi pe unii concetăţeni 
din Roman şi din satele 
învecinate), refuzul de a 
colabora cu oportuniştii orei, 
a micşorat la un moment dat 
numărul colaboratorilor 
romaşcani ai societăţii, dar a 
atras simpatia şi sprijinul 
unor colaboratori din ţară, cu 

o zestre morală şi 
intelectuală de netăgăduit: 
arhitecta şi cercetătoarea 
Silvia Păun, prof. univ. 
Alexandru Zub, prof. univ. 
Elvira Sorohan, 
cercetătoarea Ecaterina 
Mihăilă etc. 
 
Anul 1993 
 
• la 23 ianuarie, a avut 
loc o dezbatere cu tema 
Luptători pentru Unirea din 
1859 în ţinutul Romanului 
împreună cu elevii de la 
Grupul Şcolar „Materiale de 
Construcţii” nr. 3 din Roman; 
• în cursul lunii 
februarie, au fost realizate 
mai multe „medalioane 
aniversare”: Veniamin Roset, 
Ion Agârbiceanu, Gh. 
Pădure, Nicolae Apostol, 
Mihai Burada, Lucian 
Triteanu; 
• la 28 martie, au fost 
marcați 90 de ani de la 
naşterea, la Roman, a 
poetului şi compozitorului 
Virgil Gheorghiu; 
• în aprilie, se 
împlineau „120 de ani de la 
naşterea Monseniorului 
Vladimir Ghika” (legat prin 
înaintaşii săi de acest ţinut); 
evenimentul a determinat 
organizarea unuiCenaclu al 
foştilor deţinuţi politici 
romaşcani (care au recitat 
sau citit creaţii din închisorile 
comuniste); 
• în luna mai, 
simpatizanții au participat la 
un pelerinaj dedicat celor 
150 de ani de la ctitorirea 
Bisericii „Sf. Gheorghe” din 

Roman (înfiinţată în 1843 de 
vornicul Gheorghe Done şi 
de soţia sa, Elena; 
• la 29 iunie, s-a 
organizat Sărbătoarea 
„Scorţeni-550”, comună (de 
unde era originar Cedric 
Măgirescu) în judeţul Bacău, 
unde activa o filială a 
societăţii; s-a organizat o 
sesiune de comunicări şi s-a 
lansat monografia, File din 
Cartea Scorţenilor, autori: 
profesorii E. şi C. Măgirescu; 
• în luna iulie, s-a 
desfășurat sesiunea de 
comunicări „Primii poeţi 
români culţi - Miron Costin, 
360 de ani de la naştere”; 
• în august, conducerea 
Societății a organizat 
sesiunea de comunicări 
„Mitropolitul Dosoftei - 300 
de ani de la moarte”; 
• la 1 decembrie, s-a 
făcut un pelerinaj la 
mormântul episcopului 
unionist, Lucian Triteanu şi 
avut loc simpozionul 
„Contribuţia romaşcanilor la 
Marea Unire din 1918”. 
Anul 1994 
• la 15 ianuarie, sub 
denumirea „Luceafărul 
poeziei româneşti şi 
romaşcanii” a fost evocată 
prezenţa lui Eminescu în 
Roman; 
• la 24 
ianuarie,împreună cu elevi ai 
Şcolii Generale nr. 3 şi ai 
Grupului Şcolar nr. 3 din 
Roman, s-au prezentat 
medalioane reunite sub 
denumirea „Unirea din 1859. 
Contribuţii romaşcane”; 
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• în data de12 
februarie, la biserica şi la 
şcoala din Cotu Vameşului, 
s-au omagiat 100 de ani de 
la naşterea scriitoarei Otilia 
Cazimir, prin realizarea unui 
panou omagial, printr-o 
sesiune de comunicări şi prin 
aşezarea unei plăci 
memoriale pe uşa de la 
intrarea bisericii, unde a slujit 
tatăl poetei; 
• în aprilie, sub egida: 
„Arhitecţi în ţinutul 
Romanului” (cu prilejul 
centenarului lui Alexandru 
Orăscu) s-au realizat evocări 
şi un pelerinaj la Seminarul 
„Sf. Gheorghe” şi în faţa 
turnului-clopotniţă de la 
Episcopia Romanului, la 
realizarea cărora a contribuit 
arhitectul rememorat; 
• în mai, s-au împlinit 
100 de ani de la zidirea 
bisericii „Pogorârea Sf. Duh”, 
din satul Horia (fost 
Elisabeta Doamna); membrii 
societății au realizat un 
panou expoziţional dedicat 
ctitorului Panaite Donici și au 
prezentat comunicări în 
curtea bisericii; 
• la 4 iunie,au fost 
prezentate medalioane 
despre Petru S. 
Alexandrescu, Alecu Russo, 
Eugen Herovanu, Maria 
Bogdan, Petru Th Missir, 
Anton Naum, Liviu 
Rebreanu, Ion Luca, Al. O. 
Teodoreanu. Ele au fost 
reunite sub titulatura: 
„Scriitori şi artişti din ţinutul 
Romanului”; 
• în luna iulie, s-au 
prezentat medalioane 

pentru: omul politic Dimitrie 
A. Sturdza, actorul Petre 
Sturdza, I. D. Strat, Emil 
Gajdzinshi, toţi legaţi prin 
viaţă şi activitate de ţinutul 
romaşcan; 
• tot în cursul acestui 
an, începe colaborarea cu 
săptămânalul local „Cronica 
Romaşcană”, unde autorii, 
membri ai societăţii, vor 
publica articole (peste 200, 
de la nr.185/1994 la nr. 
304/1996) cu tematică 
culturală sau despre deţinuţii 
politici romaşcani, la rubrica 
Să nu uităm gulagul 
comunist; 
• la 14 septembrie, o 
delegaţie a membrilor 
societăţii şi o alta a 
A.F.P.D.R.- filiala Roman, au 
fost prezente la Aiud, când s-
a sfinţit Osuarul din 
Mausoleul „Calvarul 
Aiudului”; 
• între 7-9 decembrie, 
E. şi C. Măgirescu au 
reprezentat societatea la 
sesiunea de comunicări de la 
Vatra Dornei, dedicată 
centenarului naşterii 
scriitorului Ion Luca (acesta 
s-a născut la Roman, la 7 
decembrie 1894, şi a murit la 
Vatra Dornei, la 30 ianuarie 
1972); 
 
Anul 1995 
• la 16 iulie, s-au 
sărbătorit „580 de ani de 
existenţă documentară a 
satului Gâdinţi”, ocazie cu 
care a fost organizată o 
sesiune de comunicări, chiar 
în interiorul Castelului 
Bogdan, au fost expuse 

panouri omagiale, s-a aşezat 
o placă memorială  pe 
zidurile acestei clădiri şi s-a 
prezentat  micromonografia  
satului; 
• între 2-3 decembrie, a 
avut loc o întâlnire culturală 
la Iaşi, consacrată scriitorului 
romaşcan M. Blecher, 
realizată prin acţiunile filialei 
din Iaşi a societăţii; 
• au fost organizate 
întâlniri lunare (la Roman, 
dar şi la Gâdinţi, Scorţeni, 
Rubla-Brăila, Târgşor-
Prahova) dedicate unor 
aniversări locale, dar şi în 
memoria  unor foşti deţinuţi 
politici; 
•  în cursul acestui an, 
au apărut 55 de articole, 
semnate de membrii 
societăţii, în săptămânalul 
„Cronica Romaşcană”, 
dedicate împlinirii a 55 de ani 
de la atestarea satului 
Gâdinţi sau împlinirii a 525 
de ani de existenţă a satului 
Sârbi- Scorţenii de Jos; au 
mai fost publicate evocări cu 
prilejul centenarelor lui 
Lucian Blaga sau Ion Barbu; 
cea mai mare parte a 
articolelor s-au înscris la 
rubrica: Să nu uităm gulagul 
comunist; 
 
Anul 1996 
 
• la 1 martie, s-au 
desfășurat activități dedicate 
celor „155 de la naşterea lui 
Mihail Burada”, primul 
preşedinte al societăţii 
culturale; 
• pe 23 martie, s-a 
comemorat „Semicentenarul 
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morţii compozitorului Al. 
Zirra”, născut în 1883 la 
Roman; 
• la 11 aprilie, sub 
denumirea „Ziua foştilor 
deţinuţi politici decedaţi” a 
fost evocat preotul martir, 
Gheorghe Niţu, exterminat la 
Canal; 
• tot în aprilie a fost 
realizat un program dedicat 
domnitorului Gheorghe 
Ştefan (care a avut reşedinţă 
domnească la Roman),  şi 
care, cu 340 de ani înainte, a 
semnat un tratat de 
„întrajutorare” cu Rusia, în 
schimbul respectării 
integrităţii Moldovei; 
• în luna mai, activitățile 
au avut în vedere: 145 de ani 
de la publicarea baladei 
populare Mioriţa, aniversări 
şi comemorări ale fraţilor 
Hurmuzachi (Dulceşti), „25 
de ani de la moartea 
compozitorului Mihail Jora”, 
pomenirea celor 12 luptători 
anticomunişti asasinaţi în 
Dealul Mărului, în 1949; 
• la 6 iulie, profesorii E. 
şi C. Măgirescu au participat, 
la Timişoara, la sfinţirea 
crucii „În memoria 
deportaţilor în Bărăgan";  
• la 21 iulie, s-au avut 
în vedere cei „175 de ani de 
la naşterea lui Vasile 
Alecsandri” (sărbătoarea 
principală din acest an a 
societăţii); la Gâdinţi, se va 
face evocarea sa şi a 
cumnatului său, C. Rolla, cu 
participarea prof. univ. Elvira 
Sorohan şi a prof. univ. 
Nicolae Creţu de la 
Facultatea de Litere a 

Universităţii „Al. I. Cuza” din 
Iaşi; 
• pe 18 octombrie, cu 
prilejul „Centenarului naşterii 
profesorului şi publicistului 
Ioan N. Teştiban”, vechi 
membru al societăţii, va fi 
organizat un pelerinaj la 
Liceul Roman-Vodă, precum 
şi un colocviu, împreună cu 
elevii clasei a XI-a H 
(filologie), de la acest liceu;   
• o acțiune importantă 
desfășurată în noiembrie s-a 
numit „Pe urmele 
învăţătorului, muzeografului 
şi scriitorului romaşcan, Ilie 
N. Slăvescu” și a fost 
organizată la Şcoala nr. 6 din 
Roman; 
• în acest an, în 
„Cronica Romaşcană”, au 
apărut 40 de articole (în nr. 
261-304), dintre care 22 la 
rubrica Să nu uităm gulagul 
comunist; 
 
Anul 1997 
• la 23 februarie, cu 
ocazia împlinirii a 90 de ani 
de la înfiinţarea vechii 
Societăţi Culturale Miron 
Costin din Roman a avut loc 
un pelerinaj la sediul vechii 
societăţi (nerecuperat nici 
până astăzi), a urmat 
evocarea patronului 
societăţii, în Piaţa Gâdelui, 
din Roman, un pelerinaj la 
mormântul lui Lucian 
Triteanu şi o sesiune de 
comunicări, organizată la 
Casa de Cultură din oraş; 
• pe 7 martie, s-au 
comemorat 20 de ani de la 
moartea poetului Virgil 
Gheorghiu, născut în 1903 la 

Roman şi mort la Bucureşti, 
în urma cutremurului din 
1977; 
• la 11 mai, acțiunea 
acestei societăți a marcat 
„Centenarul morţii lui George 
Radu Melidon”, întemeietorul 
primei biblioteci publice din 
Roman, printr-o donaţie  
către primărie, în 1885, a 
228 volume, „unele 
româneşti, altele străine, 
menite, cum spune în actul 
său de donaţie, să formeze 
începutul unei biblioteci 
publice în oraşul său natal” 
(2); 
• pe 8 iunie, s-au 
realizat activități dedicate 
împlinirii a „85 de ani de la 
moartea lui I.L. Caragiale”, 
legat prin operă şi prin relaţii 
de prietenie de Societatea 
Culturală „Miron Costin”; 
• pe 15 august, sub 
denumirea „Omagiul 
episcopului Lucian Triteanu” 
s-au rememorat cei125 de 
ani de la naşterea, la 
Feldioara, a episcopului 
Romanului (între anii 1923-
1947), cel care a fost al 
treilea preşedinte al 
societăţii, între 1925-1947; 
manifestările au fost 
organizate în colaborare cu 
Episcopia Romanului; 
• pe 11 decembrie, cu 
ocazia împlinirii a 130 de ani 
de la naşterea (la Roman) lui 
Paul Riegler, întemeietor al 
învăţământului veterinar în 
România, Societatea Miron 
Costin va realiza un moment 
cultural care a reunit 
profesori și elevi din mai 
multe școli; 
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• pe 14 decembrie, s-au 
comemorat 35 de ani de la 
moartea lui Simion 
Mehedinţi, care a studiat în 
Roman, la Seminarul „Sf. 
Gheorghe”, între anii 1880-
1884; el a scris pagini 
importante, în care evocă 
privirea blândă a bătrânului 
episcop Melchisedec 
Ştefănescu, care s-a 
preocupat de buna educaţie, 
disciplina şi ţinuta 
seminariştilor, dar şi de 
cunoaşterea, de către 
aceştia a muzicii apusene; 
episcopul a înfiinţat aici şi un 
cor şi a îmbogăţit biblioteca 
cu cărţi „ademenitoare 
pentru mintea unui copil de 
ţară dorită să afle [...]” (3). 
Anul 1998 
• pe 15 ianuarie, au fost 
evocați „110 ani de la a doua 
prezenţă în Roman a lui 
Mihai Eminescu”, activitate 
cu elevii clasei a VI-a de la 
Şcoala Generală nr. 1 din 
oraş; 
• la 4 februarie, 
activitatea a avut în vedere 
cei „110 ani de la naşterea 
profesorului şi publicistului 
Alexandru Epure”, membru 
şi conducător al vechii 
societăţi; 
• la 17 februarie, se 
împlineau „75 de ani de la 
moartea lui Theodor 
Burada”, etnograf, folclorist, 
membru de onoare al 
societăţii; 
• în luna martie, au fost 
organizate activități culturale 
cu ocazia împlinirii a  „150 de 
ani de la revoluţia de la 
1848-1849”; au fost 

prezentate medalioane ale 
unor revoluţionari legaţi de 
Roman (Costache Negri, Ion 
Ghica, Ion Ionescu de la 
Brad, Constantin Rolla, 
Vasile Alecsandri, Alecu 
Russo, Nicolae Ionescu, 
Veniamin Roset); 
• la 1 aprilie, s-a 
realizat un pelerinaj la 
vechiul spital romaşcan şi la 
Biserica „Precista” cu ocazia 
a „Două secole de la 
construcţia spitalului Precista 
Mare”; 
• un alt moment 
important a fost cel legat de 
împlinirea a „125 de ani de la 
naşterea lui Emmanuel de 
Martonne”, geograf francez, 
prieten al unirii românilor în 
1918, prieten al  
romaşcanilor; 
• în septembrie, au fost 
omagiați „140 de ani de la 
deschiderea Seminarului „Sf. 
Gheorghe” din Roman (în 
vremea episcopului Nectarie 
Hermeziu); 
• la 1 septembrie, s-au 
desfășurat activități dedicate 
împlinirii a „75 de ani de la 
înfiinţarea Liceului de Fete 
Sturza-Cantacuzino”, fondat 
în 1923 de prinţesele şi 
donatoarele Maria G. Sturza 
(1852-1937) şi Ecaterina Ş.  
Cantacuzino (1873-1953); 
• pe 11 octombrie, sub 
denumirea „Săbăoani 
(Leucuşouţi - Licuşeni) - 590 
de existenţă documentară” 
au avut loc manifestări 
organizate cu sprijinul 
Bisericii şi Primăriei din 
localitate; de asemenea, a 
fost prezentată o 

„monografie documentară” 
de către prof. Cedric 
Măgirescu; 
• pe 26 octombrie, a 
avut loc programul denumit 
„Cotu Vameşului 
(Dragomireşti) - 590 de 
existenţă documentară”, la 
Şcoala Generală din 
localitate; aici funcţiona o 
filială a societăţii; 
• pe 7 noiembrie, s-au 
evocat „80 de ani de la 
alegerea lui Mauriciu Riegler 
ca preşedinte (al doilea) al 
societăţii”; cu acest prilej s-a 
prezentat un medalion 
rememorativ; 
 
Anul 1999 
• pe 24 ianuarie, a fost 
organizată sesiunea de 
comunicări„140 de ani de la 
Unirea Principatelor 
Române”, unde au fost 
prezentate lucrări despre 
implicarea în înfăptuirea 
acestui act a romaşcanilor 
Mihail Jora (prefect al 
Romanului şi ministru de 
externe),V.Alecasandri, C. 
Rolla, Constantin Hurmuzaki 
şi fraţii săi, Dimitrie Sturdza, 
Melchisedec Ştefănescu 
etc.; 
• pe 11mai, activitățile 
au fost dedicate 
„Centenarului naşterii lui 
George-Matei Cantacuzino”, 
legat prin unele construcţii 
de oraşul Roman, dar şi prin 
evocarea, în lucrările sale, a 
oraşului, considerat, la un 
moment dat, un monument 
istoric în totalitatea sa (4); 
• la 30 iulie, s-au 
comemorat „80 de ani de la 
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moartea lui V. Gh. Morţun” 
(născut la Roman, în 1860 şi 
înmormântat la Broşteni, 
lângă Roman, în 1919), 
gazetar, militant socialist, 
devenit liberal prin aşa-
numita „trădare a 
generoşilor”; 
• membrii societății au 
marcat pe 15 august, „200 
de ani de la zidirea Bisericii 
Sf.  Nicolae” din Roman 
• la 1 septembrie, se 
împlineau „55 de ani de la 
moartea lui Liviu Rebreanu”, 
legat de ţinutul Romanului, 
încă din 1918, când s-a 
refugiat la Porceşti (azi 
Moldoveni); el a fost prezent 
aici şi în 1930, când va 
participa la filmarea unor 
scene, la Strunga, pentru 
filmul „Ciuleandra”; 
Anul 2000 
• pe 24 ianuarie, s-au 
celebrat 10 ani de la 
reînfiinţarea Societăţii 
Culturale „Miron Costin” din 
Roman printr-o sesiune 
aniversară; 
• pe 31 ianuarie, prin 
activitatea „600 de ani de la 
moartea lui Alexandru cel 
Bun” a avut loc evocarea 
domnitorului şi a soţiei sale; 
• la 4 august, au  fost 
prezentate comunicări în 
bisericile din satele Trifești și 
Miron Costin  cu ocazia 
împlinirii a „600 de ani de la 
atestarea satelor Trifeşti şi 
Miron Costin”, pe baza 
uricului semnat de 
domnitorul Alexandru cel 
Bun, la 4 august 1400;  
• a altă acțiune s-a 
numit: „150 de ani de la 

naşterea lui Mihai 
Eminescu”; au fost împărţite 
pliante şi s-a susținut un 
recital din poezia 
eminesciană la clasa a VII-a 
de la Şcoala nr. 6 din 
Roman; 
• activitatea „150 de ani 
de la naşterea lui Constantin  
Istrati”, a însemnat evocarea 
acestuia la Grupul Şcolar nr. 
3 din Roman; 
• cu ocazia a „150 de 
ani de la naşterea lui 
Alecsandri” a avut loc un 
pelerinaj la Mirceşti; 
• la împlinirea a „400 de 
ani de la unirea din 1600” s-a 
organizat un pelerinaj la 
Episcopia Romanului şi a 
fost evocat Mihai Viteazul 
împreună. Au participat elevi 
de la Şcoala Generală nr.9 
din Roman; 
• în acest an se 
împlineau și 450 de ani de la 
construirea Bisericii 
episcopale din  Roman, fapt 
marcat de membrii societății; 
• de asemenea, o 
activitate interesantă a fost și 
aceea care era dedicată 
împlinirii a 350 de ani de la 
moartea (în 1650, la Bacău) 
a lui Marco Bandini, misionar 
apostolic italian, călător prin 
Moldova, inclusiv prin oraşul 
Roman şi satul Săbăoani 
(1646); el a fost autor al 
scrierii Codex Bandini, 
tradusă şi publicată de 
academicianul nemţean 
V.A.Urechia, în 1885; 
• Societatea a 
rememorat „180 de ani de la 
naşterea lui Dimitrie Matcaş”, 
preot, unionist, deputat în 

divanul ad-hoc în 1857, la 
Iaşi, primul director al 
Seminarului „Sf. Gheorghe” 
din Roman; 
• de referință a fost 
programul organizat cu 
ocazia împlinirii a175 de ani 
de la naştere şi 95 de la 
moartea lui Panaite Donici, 
inginer, doctor în construcţii 
de drumuri şi poduri la Paris, 
ministru în vremea lui Cuza 
şi a lui Carol I, creator al 
primei unităţi de geniu din 
România, filantrop, ctitor al 
bisericii din satul Horia (fost 
Elisabeta Doamna) şi al 
primei şcoli din acelaşi sat; 
• întregul an au fost 
comemorați și rememorați 
deţinuţii politici romașcani; 
Anul 2001 
• pe 21 iulie, Societatea 
a marcat „180 de ani de la 
naşterea lui Vasile 
Alecsandri”; 
• a altă acțiune a avut 
în vedere faptul că se 
împlineau 145 de la naşterea 
la Roman, în 1856, a 
juristului, universitarului, 
scriitorului şi academicianului 
Petru Th. Missir, prieten cu 
Iorga şi Caragiale; 
• se împlineau 130 de 
ani de la naşterea şi 65 de 
ani de la moartea lui Garabet 
Ibrăileanu (1871-1936). 
Scriitor, critic, universitar, 
„sufletul” revistei „Viaţa 
românească”, legat de 
Roman ca elev şi fondator al 
revistei „Şcoala Nouă”; 
• pe 27 martie, 
activitățile erau dedicate lui 
Eminescu pentru că se 
împlineau 125 de ani de la 
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prezenţa sa în Roman, în 
calitatea sa de revizor şcolar, 
în anchetă (legată de 
învăţătoarea şi directoarea 
şcolii, Z. Livescu) la Şcoala 
Primară de fete nr. 1; cu 
acest prilej a fost fixată o 
placă memorială „Eminescu-
125” la Şcoala nr. 1 „Vasile 
Alecsandri” din Roman; 
• s-au marcat 120 de 
ani de la naşterea 
compozitorului George 
Enescu (1881-1955), devenit 
membru de onoare al 
Societăţii Culturale „Miron 
Costin”, în 1933; la scurt 
timp, Enescu a donat un pian 
societăţii romaşcane;  
• pe 18 decembrie, s-au 
comemorat 310 de la 
decapitarea, în ţinutul 
Romanului, a cronicarului 
Miron Costin (1633-1691); cu 
acest prilej s-a organizat o 
sesiune de comunicări cu 
elevi romaşcani; 
 
Anul 2002 
• la 20 iunie, s-au 
comemorat 50 de ani de la 
moartea lui Dimitrie I. 
Ionescu; născut la Gâdinţi în 
1898, înhumat la Roman, în 
1952, membru corespondent 
al Academiei Române, dr. 
docent în bacteriologie, 
director al Institutului 
Antirabic Central Dr. Babeş; 
• de asemenea s-au 
marcat 170 de ani de la 
înfiinţarea primei şcoli 
publice (laice) din Roman, 
devenită Şcoala primară de 
băieţi nr. 1, iar, după 1948, 
după desfiinţarea a două 
şcoli primare (de băieţi nr. 2, 

din 1861, şi de fete, nr. 1, din 
1858), Şcoala Generală nr. 
1; 
• în zilele de 27-29 
aprilie, au fost dedicate 
activități celor 150 de ani de 
la naşterea şi 90 de ani de la 
moartea (dar şi de la ultimul 
popas la Roman, în 1912) a 
marelui clasic al literaturii 
române, I.L. Caragiale (5); 
cu această ocazie a fost 
realizată o placă 
rememorativă; 
• în acest an s-au 
împlinit 130 de ani de la 
înfiinţarea gimnaziului 
„Roman – Vodă”, devenit în 
1919, liceu; 
 
Anul 2003 
• la 23 martie, s-a 
marcat „Anul centenar Virgil 
Gheorghiu (1903-1977)”, 
poet şi muzician, născut la 
Roman, şi elev la gimnaziul 
romaşcan; 
• „Anul Scorţeni - 560” 
(1443-2003) a prilejuit acţiuni 
organizate de filiala din 
această localitate şi de 
preotul satului; 
• pe 3 septembrie, s-au 
aniversat „575 de ani de la 
atestarea localităţii Negreşti-
Bâra”, în 1428, numită şi 
Călugăriţa şi Mălăşeşti de-a 
lungul secolelor;a fost 
realizată o micromonografie 
a satului și a fost organizată 
o adunare omagială în 
biserica satului; 
• pe 6 septembrie 2003, 
„Semicentenarul morţii lui 
Lucian Triteanu” a fost prilej 
de pelerinaj şi de ținere a 
unei slujbe de pomenire; 

• pe 25 noiembrie, cu 
ocazia a 80 de ani de la 
fondarea Liceului de Fete 
„Sturza-Cantacuzino” din 
Roman, s-a organizat o 
sesiune de comunicări; a fost 
și prilej de reîntâlnirea 
fostelor eleve şi a fostelor 
profesoare de la această 
instituţie, lichidată ca urmare 
a „reformei” învăţământului 
din 1948; 
Anul 2004 
 
• a fost anul „Ştefan cel 
Mare – 500”, legat de 
cetatea nouă de la Gâdinţi şi 
prin atestarea documentară 
a unor sate din zona 
Romanului, unde 
funcţionează filiale ale 
societăţii; 
• au avut loc activități 
sub denumirea „Eminescu-
120 de ani de la apariţia 
primului volum de poezii” 
(Poesii –1884); 
• la 24 octombrie, la 
Gâdinţi, s-a desfășurat o 
sesiune organizată de filiala 
societăţii, dedicată 
personalităţilor satului; 
Anul 2005 
• la 6 februarie, cu 
ocazia „Centenarului morţii 
academicianului Nicolae 
Ionescu (1820-1905)”, a avut 
loc o sesiune de comunicări 
cu sprijinul parohiei „Sf. 
Nicolae” din Roman (unde a 
slujit tatăl lui N. Ionescu  ca 
preot); 
• la 9 aprilie, la Centru 
de Îngrijire şi Asistenţă din 
Roman, a fost dezvelită o 
placă memorială cu prilejul 
semicentenarului morţii lui 
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Emmanuel de Martonne; el 
este considerat întemeietor 
al geografiei moderne, a 
studiat timp de peste 40 de 
ani munţii şi podişurile 
României; savantul a fost 
susţinător al Marii Uniri, a 
fost prezent în Roman în 
1921 şi a evocat aşezarea în 
opera sa; în memoria lui, o 
stradă din acest oraş i-a 
purtat numele pentru un sfert 
de secol; este actuala stradă 
Veronica Micle (6) ; 
• la 28 mai s-a făcut un 
pelerinaj la mormântul unui 
erou romaşcan, I.I. Dimitriu, 
mort în timpul celui de-al 
doilea război mondial. El a 
fost fiul lui I.C. Dimitriu, 
îndrăgitul învăţător din 
Dămieneşti, al lui Dan 
Barbilian (poetul Ion Barbu). 
Manifestarea s-a derulat cu 
participarea elevilor şi 
profesorilor de la Grupul 
Şcolar Industrial nr. 3 din 
Roman; 
• 4 iulie a fost data 
consacrată „Anului Panaite 
Donici”; se împlineau 180 de 
ani de la naştere şi 100 de 
ani de la moartea  sa; s-a 
organizat o sesiune 
omagială, cu sprijinul bisericii 
din Horia, ctitoria sa; 
• La 14 august, la Valea 
Ursului, au avut loc 
manifestări consacrate lui 
Panaite Donici şi bunicului 
său, Dimitrie Drăghici, 
important filantrop al 
Moldovei;  
 
Cei doi cercetători au 
colaborat cu numeroase 
școli și licee, preoți, biserici 

ortodoxe și catolice, cu 
instituții prestigioase: 
Biblioteca Municipală 
„George Radu Melidon”, din 
Roman, cu Facultatea de 
Litere și cu Facultatea de 
Istorie din cadrul Universității 
„Al. I. Cuza” din Iași, cu 
Institutul de Istorie „A. D. 
Xenopol” din Iași, cu 
Institutul de Științe Agricole 
„Ion Ionescu de la Brad” din 
Iași, cu muzeele de istorie 
din Roman, Bacău și Piatra-
Neamț. Au colaborat cu 
numeroase personalități ale 
științei și cercetării 
românești: academicianul 
Alexandru Zub, 
academicianul Gh. Platon, 
prof. univ. Elvira Sorohan, 
prof. univ. Nicolae Crețu, 
arhitecta Silvia Păun, istoricii 
Ștefan Gorovei, Matei 
Cazacu  etc. 
Evocarea profesorilor 
romașcani, a școlilor de altă 
dată,  este o altă direcție a 
preocupărilor celor doi 
profesori. Un loc aparte le-a 
fost rezervat Mariei G. 
Sturza (1852-1937) și fiicei 
acesteia, Ecaterina Ș. 
Cantacuzino (1873-1953), 
care în 1923 au fondat pe 
cheltuiala lor liceul de fete 
din Roman, care le-a purtat 
numele. De asemenea, 
există în studiile publicate de 
Ecaterina Măgirescu 
numeroase relatări și despre 
castelul de la Miclăușeni. La 
sfârșitul celui de-al doilea 
Război Mondial, elevii de la 
cele două licee (Roman 
Vodă și Sturza-Cantacuzino) 
se refugiază în Ardeal, la 

Dumbrăveni (județul Sibiu). 
Și Ecaterina Ș. Cantacuzino 
pleacă în refugiu, iar castelul 
va fi distrus de comuniști în 
1944.  Când se întoarce, îi 
va preda biblioteca (câtă mai 
rămăsese) episcopului 
Lucian Triteanu (scrisori, 
documente, cărți). Ecaterina 
Măgirescu a fost elevă a 
liceului de fete între 1939-
1947, a vizitat castelul cu 
directoarea Camelia Mihail-
Balaban și cu profesoara de 
limba română E. Pricopeși a 
fost impresionată de 
dezastrul în care ajunsese 
castelul, precum și de cărțile 
valoroase împrăștiate pe jos. 
Ulterior, pământul care a 
aparținut castelului a fost 
trecut în proprietatea I.A.S. 
Strunga. În 1977, Liceul de 
fete devine corpul B al 
liceului Roman Vodă. A fost 
afectat de cutremurul din 
1977, dar, așa cum se știe, 
clădirea a fost restaurată în 
ultimii ani. 
În Pagini din istoria Liceului 
de Fete Sturza-Cantacuzino 
din Roman sunt evocate 
Camelia Mihail (Balaban), 
directoare până în 1947, 
profesoarele Aurelia Nițu 
(limba latină), Constanța 
Constantinescu (geografie), 
Victoria Popovici (desen), 
Emilia Boghiceanu (limba 
latină), Elena Ploșniță 
(matematică), absolventele 
Paraschiva Ștefan 
(Diaconescu), Marieta Stan 
(Dămătârcă), Elena Popa 
(Cârciu), Elena Gall 
(Rogalschi-Donisă), Elena 
(Brândușa) Popescu etc. 
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Colaborarea cu Asociația 
Foștilor Deținuți Politici din 
România (AFDPR), în 
special cu filialele din Roman 
și din Piatra-Neamț, a fost 
însoțită de o intensă 
activitate publicistică. Să nu 
uităm Gulagul comunist este 
numele rubricii în care au 
apărut sub semnătura 
Ecaterinei și a lui Cedric 
Măgirescuîn ziarul „Cronica 
Romașcană”, condus de 
Ionel Dalban, sute de articole 
dedicate foștilor deținuți 
politici (profesorul Cedric 
Măgirescu și alți, 
mulți,membri ai familiei sale 
fiind victime ale regimului 
comunist).  
Însemnările de călătorie,  
scrisorile de familie, 
corespondența  cu prieteni, 
foști elevi sau cu specialiști 
sunt alte moșteniri ale celor 
doi. Bunătatea, lumina pe 
care o împărtășeau,  bunul 
simț al părinților și 
înaintașilor sunt lecții 
valoroase lăsate nouă de 
profesorii Măgirescu, plecați 
prea devreme dintre noi (în 
2004 și respectiv 2009).  
Dumnezeu să îi odihnească 
în împărăția sa, iar cei care i-
au cunoscut să le 
amintească celor tineri 
despre asemenea oameni. 
 
Note 
1. Extras din adresa nr. 
957/1991, emisă de  
Primăria romaşcană, 
semnată de viceprimarul V. 
Adăscăliţei, şi care se află în 
arhiva familiei Măgirescu. 

2. Alexandru Epure, 
Profesorul George Radu 
Melidon, Roman, 1942, p.28-
29. 
3. S. Mehedinţi, În 
amintirea episcopul 
Melchisedec, în 
„CronicaRomanului”, 
nr.5/1932. 
4. G. M. Cantacuzino, 
Cronica plastică, în „Revista 
Fundaţiilor Regale”, 
septembrie 1944. 
5. Paul Bujor, „Câteva 
amintiri despre Caragiale”, în  
Amintiri despre Caragiale, 
Ed. Minerva, Bucureşti, 
1972, p. 32-42. 
6. Ecaterina şi Cedric 
Măgirescu, Oameni de 
seamă în ţinutul Romanului, 
în „Carpica”, XVIII-XIX, 
1986-1987, p. 413-424. 
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