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Patriae solum omnibus carum est. 
 -Cicero- 
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 Şi noi am călătorit cu Budila-Express 
în dimineţile toamnei, în amiezile de vară, 
sub cerul iernei, primăvara am călătorit 

cu Budila-Express. 

Am vizitat Întorsura-City, ba chiar ne-am întors 
cu preafrumoase suvenire. 

 

-Alexandru Muşina- 
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ŞCOALA ROMÂNEASCĂ DIN ÎNTORSURA BUZĂULUI 
 

 
 

coala românească din Întorsura Buzăului îşi are destinul, de la începuturi, legat de istoria 
parohiei ortodoxe. În anul 1854, este menţionată clădirea şcolii, aceasta fiind însă mai 
veche. Printre cei care au contribuit la ridicarea bisericii, în 1840, a fost şi Moise Neagovici, 

dascăl şi cantor. Într-o dare de seamă de la începutul anului 1854, se consemnează următoarele: 
„cercetându-se şi şcoala, s-au aflat în stare bună, şi copii umblători în şcoală, nr. 70, care cercetându-se 
de învăţătură, se arată a merge bine”. în 1868, clădirea construită din lemn avea două odăi, iar pentru 
întreţinerea învăţământului i se atribuiau de la popor 108 ferdele de bucate pe an. Primii dascăli 
cunoscuţi au fost cântăreţii Moise Neagovici (1820-1861), Gheorghe Veveriţă din Hărman (judeţul 
Braşov), Eremia Neagovici, Ioan Sârbu, Solomon Barbu, Niţă Zugravu, E. Dogariu, Ioan Comănescu din 
Satul Nou, până în 1866. În darea de seamă din 11 noiembrie 1864 a fondului şcolar, erau îndemnaţi şi 
alţi poporeni să se inscrie la şcoală, „căci pentru binele, luminarea şi fericirea tinerimii” s-a înfiinţat 
această fundaţie. Dascălului i se asigura un salariu de 50 florini, lemne şi locuinţă. „Fundaţiunea 
scolastică” înfiinţată în 1866 „pentru acoperirea lefei învăţătoreşti” avea un fond de 515,6 florini. 
Inventarul este semnat de preotul paroh Alexie Neagovici, de epitropul Nicolae Bularca şi de membrii 
comitetului parohial: Ioan Solomon, Nicolae Dragomir, Alecsandru Bularca, Mihai Socsi, Alexie 
Munteanu, Ioan Juga, Dumitru Olteanu, Nicolae Aldea, „prin Ionu Nicoară, funcţionariu”. 

În anii 1873-1874, s-a construit noua şcoală. Numărul elevilor şcolarizaţi în 1874 era de 100-
120 de elevi. În anul 1893, în centrul comitatului Trei Scaune, doar la Dobolii de Jos mai exista şcoală 
românească. Supravieţuiseră doar şcolile româneşti de sub munte, printre care şi cea din Întorsura 
Buzăului. 

in inventarul întocmit în anul 1893, rezultă că şcoala avea 25 de bănci, 38 „aparate 
fiscale” (posibil de socotit), 30 „table de cetire” şi alte bunuri în valoare totală de 2000 de 
florini. Din totalul de 383 de elevi de vârstă şcolară, doar 232 au frecventat cursurile. 

Dintre aceştia, 38 au obţinut calificativul „distins”, 78 „bun” şi 116 „debil”. Marea majoritate a elevilor (200) 
aveau toate manualele şcolare, 34 „în parte”, neexistănd elevi fără să aibă cărţi. Începând din 1874 până 
în anul 1906, în Întorsura Buzăului, a funcţionat ca învăţător Gheorghe Zaharia, personalitate culturală 
remarcabilă a zonei buzoiene. În 1890, mărindu-se numărul copiilor din Ciumernic (filie a Întorsurii 
Buzăului), a fost închiriată acolo o cameră cu pământ pe jos, amenajată apoi ca sală de clasă, unde 
dascălul Zaharia mergea de două ori pe săptămână (la 7 km) ca să-i înveţe pe copii cititul, scrisul şi 
socotitul. Într-o inspecţie din anul 1892, subinspectorul şcolar Berecz Gyula din Sfântu Gheorghe a 
constatat, la Întorsura Buzăului, că şcoala are două săli de clasa şi locuinţă pentru învăţători. Despre 
starea bună a şcolii şi a învăţământului de aici, va scrie în lucrarea sa: «Despre investigaţiile de 
învăţământ din judeţul Treiscaune (în urma maghiarizării)», unde are cuvinte de laudă despre dascălul 
Gheorghe Zaharia, care „a desfăşurat o frumoasă activitate didactică, pedagogică şi literară”. De numele 
învăţătorului Gheorghe Zaharia, se leagă şi scrierea unei cărţi de citire pentru elevi, precum şi iniţiativa, 
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împreună cu alţi săteni luminaţi, a înfiinţării unei „reuniuni de ajutor” care împrumuta bani pentru 
răscumpararea loturilor de pământ. 

Întrucât nu existau manuale (doar cărţile lui Ioan Popescu apărute în 1868 şi 1874, cu 
ortografie veche şi cu slove chirilice), dascălul Zaharia a redactat o „carte de citire” în 3 părţi (pentru 
clasele II, III şi IV), cu „dorinţa vie de a ridica poporul, fără mari pretenţii literare”. Cartea a fost 
recomandată de Reuniunea Învăţătorilor Români din districtul al X-lea Braşov. În prefaţă, arată că nu-şi 
atribuie meritul de a fi scris o lucrare complet originală, ci doar a adaptat materialul la nivelul de 
înţelegere al elevilor săi. Cartea a apărut înainte de 1888, având ca referenţi pe învăţătorul Ioan Dogariu 
din Săcele şi pe Ioan Dariu din Braşov. Tipărirea s-a făcut la Tipografia Arhidiecezană din Sibiu (1891), 
apariţia ei fiind anunţată în Gazeta Transilvaniei din 18/30 august 1891 şi în Telegraful Roman din 29 
octombrie 1891. 

e lăngă calitaţile pedagogice, învăţătorul Zaharia a fost şi un bun patriot. În anul 1896, cu 
prilejul „mileniului maghiar”, el a ridicat steagul românesc pe acoperişul şcolii, ca semn 
de protest şi ca dovadă că naţiunea română a fost şi va dăinui aici de-a pururi. În 

deceniul opt al secolului al XIX-lea, a luat fiinţă Reuniunea învăţătorilor români ortodocsi din Districtul X 
Braşov, care avea patru despărţăminte şi anume: Despărţământul I şi II Braşov, III Bran şi IV Treiscaune. 
Deviza Reuniunii, cuprinsă în statutul aprobat în anul 1878, era: „Cultura ulterioară (în sensul de după 
absolvirea şcolii) pedagogico-didactică a învăţătorilor şi ridicarea şcolii noastre populare la o stare mai 
bună şi la o reală (autoritate) mai mare”. În vederea realizării obiective, începând din 1886, Reuniunea 
şi-a publicat propria revistă, intitulată „Şcoala şi familia”, la care au fost abonaţi toţi membrii reuniunii. 
Între anii 1885-1914, învăţătorul Gheorghe Zaharia a fost şi preşedintele „Reuniunii învăţătorilor din 
tractul Treiscaunelor”. În anul 1891, la şcoala din Întorsura Buzăului, a fost înfiinţat un al doilea post de 
învăţător, iar în 1906, este construită o a treia sală pentru cursuri, pe terenul donat de învăţătorul 
Gheorghe Zaharia. Au predat pr. George Neagovici (pănă în 1924) şi Ioan Neagu din Poplaca (Sibiu). 
Concursul pentru înfiinţarea unui post de notar la Întorsura Buzăului îl publică Gheorghe Zaharia, 
învăţător pensionat din Întorsura Buzăului, la 8 mai 1909, în Gazeta Transilvaniei: 

„În comuna mare, curat românească, de vreo 700-800 familii, Buzeul (Magyar Bodzo), s-a 
înfiinţat al III-lea post de notar, pentru care este publicat concurs cu terminul de 26 iunie a.c., în foaia 
oficioasă din Trei Scaune (Haromszek), Sfântu Gheorghe (SzepsiSzentgyörgy). Aviz notarilor români 
calificaţi”. În 1899, numărul elevilor înscrişi era de 555, dintre care 217 frecventau cursurile şcolare. 
Plata învăţătorilor se făcea „în natură” la sfârşitul anului, în schimb, autorităţile şcolare raportau plata 
integrală a salariului oficial. La un control făcut în anul 1893, de către delegatul subprefectului Vajna 
Miklos, pentru a verifica salariul primit de învăţători, Gheorghe Zaharia a declarat ca a primit salariul 
integral, pentru ca şcoala din Întorsura Buzăului să nu fie desfiinţată, cum s-a întâmplat în alte localităţi. 
Din anul 1900 pânâ în 1946, învăţător principal a fost Nicodim Bagiu din Dobârlau. În 1910, este trimis în 
mod definitiv un al doilea învăţător, pe nume Gheorghe Iordache, din Braşov. Înscriindu-se în viaţa 
naţională românească a Transilvaniei, românii din secuime apar în Gazeta Transivaniei şi ca binefăcători 
ai tinerimii studioase, prin „colectele” de bani care se organizau în acest sens în epocă. Aflăm astfel, din 
informaţia publicată la 29 decembrie 1899 că, pentru masa studenţilor „de la şcoala medie şi superioară 
din Braşov", s-au făcut colecte şi au contribuit preoţi din zonă, printre care şi Alexe Negoiescu din 
Întorsura Buzăului. În anul 1904, s-a constituit Fundaţia „Fraţii Alexe şi George Neagovici-Negoiescu”, în 
valoare de 400 de coroane, destinată asigurării salariului pentru învăţătorii de la şcoala confesională în 
limba română. După Marea Unire din 1918, învăţământul de stat în limba română s-a dezvoltat şi întărit 
prin sporirea numărului de elevi şi cadre didactice şi dezvoltarea bazei materiale. Continuând buna 
tradiţie a învăţământului românesc din localitate şi necunoscând dificultăţile celorlalte şcoli din zonă din 
anii 1940-1944 şi din timpul Regiunii Autonome Maghiare, şcolile din Întorsura Buzăului, împreună cu 
Biserica şi Casa de Cultură au contribuit la educarea şi formarea generaţiilor de tineri din comună, la 
păstrarea şi afirmarea culturii şi spiritualităţii româneşti în curbura interioară a Carpaţilor. 
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coala generală nr. 1 Întorsura Buzăului este continuatoarea şcolii confesionale ortodoxe. 
Construcţia celei mai vechi dintre clădirile actuale ale şcolii este finalizată în anul 1929, iar 
realizarea ei se leagă de numele învăţătorului Nicodim Bagiu, activ între anii 1900-1936, 

primul cadru didactic care a obţinut gradul I. În anul şcolar 1929/1930, sunt înscrişi 138 de elevi. În anul 
1945, şcoala avea un număr de 267 de elevi, iar în anul şcolar 1964/1965, erau înscrişi un număr de 503 
elevi. Din 1968/1969, şcoala funcţionează împreună cu proaspătul înfiintat „Liceu de cultură generală”. 
Din 1979/1980, despărţindu-se de liceu, Şcoala generală nr. 1 devine instituţie de sine stătătoare. An de 
an, activitatea şcolii se îmbogăţeşte cu numeroase premii la concursurile judeţene şi naţionale, la 
olimpiade şcolare, afirmându-se cu o identitate proprie în viaţa oraşului şi a judeţului. Între timp, şcoala 
se îmbogăţeşte cu două clădiri, una dată în folosinţă în 1972, iar ultima în 1998, ambele fiind dotate cu 
laboratoare, săli de clasă şi biblioteci. 

În anul şcolar 2000/2001, Şcoala generală nr. 1 din Întorsura Buzăului are înscrişi 864 de elevi 
– 397 în învăţământul primar şi 467 în învăţământul gimnazial. În şcoală, activează un număr de 53 
cadre didactice. Printre profesorii şi învăţătorii autori de lucrări şi manuale şcolare şi cursuri universitare 
se numără: Maria Potcovaru - „Monografia Depresiunii Întorsura Buzăului”, Maria Prahoveanu – 
„Consideraţii istorice privind populaţia şi aşezările din zona Întorsurii Buzăului”, manuscris; Iancu Zaharia, 
profesor emerit, Cluj-Napoca – „Biografia învăţătorului George Zaharia din Întorsura Buzăului”, 
manuscris; Mariana Bobeş, Marcela Stroe – „Aspecte din evoluţia învăţământului românesc în zona 
Întorsurii Buzăului”, manuscris; Gheorghe Neagovici-Negoiescu – „Cronica comunelor Buzae în general, 
în special a comunei bisericeşti şi politice Întorsura Buzăului, în Depresiunea Întorsurii Buzăului”, Braşov, 
1947; Gheorghe Radu – „Viaţa bisericească ortodoxă în Depresiunea Întorsurii Buzăului”, manuscris; 
Marinela Bularca –  „Depresiunea Întorsurii Buzăului. Descriere geografică şi economică şi Sita Buzăului. 
Monografie”, manuscris; Maria Băilă  – „Discurs ecleziastic ortodox şi viaţa cotidiană în Trei Scaune. 
1750-1850”, manuscris, şi alte studii. 

 

                                                 [Text preluat integral din site-ul CrestinOrtodox.ro] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
Şcoala Gimnazială «Mihail Sadoveanu» Întorsura Buzăului. 
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MONOGRAFIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNEŞTI 
«SF. GHEORGHE» DIN ÎNTORSURA BUZĂULUI 

 
 

Întocmită de prof. POPICA MARIA  
pe baza monografiei bisericii „Sfântu Gheorghe” realizată de prof. Goția Virgil. 

 
Așezare geografică 

 

iucașul, piscul carpatin care se înalță spre slava cerului până la 2000 m. Din stâncile 
acestui munte, țâșnesc, ca dintr-o „piatră seacă făcătoare de minuni”, șuvoaie de apă care 
se rostogolesc pe povârnișul lespezilor de piatră formând, la poalele muntelui, albia râului 

Buzău. Prin văile pădurilor, se grăbesc printre stânci și maluri, pârâiașe cu apă limpede de munte, unde 
păstrăvul și lipanul se simt ca la ei acasă.  

 
Toate aceste pârâiașe se unesc în albia râului Buzău care se îndreaptă spre depresiunea 

înclinată ca să străbată aria comunei Vama Buzăului, cătunul Brădet-Acriș, apoi își mărește debitul de 
apă și alunecă spre Întorsura Buzăului, unde apa râului se vede neputincioasă în a străbate și a-și face 
albie printr-o rocă pietroasă și este silită să descrie un unghi de 140 grade ca să-și schimbe cursul spre 
comuna Sita Buzăului, unde apa se strecoară ca printr-o sită, tăind astfel arcul carpatin ca s-o aștepte 
Câmpia Bărăganului și, împreună cu apele Siretului, se varsă în Dunăre. 
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Rădăcini în istorie 
ntoarcerea cursului apei Buzăului a influențat denumirea așezării noastre de Întorsura 
Buzăului, meleagurile în totalitatea lor numindu-se „Buzăul Ardelean”. Urmele omului primitiv 
se găsesc la Sita Buzăului, în locul numit „Cremenea și Gâlma”. Denumirea de Cremenea 

provine de la resturile de cremene care se găsesc pe vatra coloniei preistorice. Așezarea datează din 
perioada neoliticului superior, aproximativ cu 13.000 ani în urmă.  

Dovezi ale așezărilor preistorice s-au găsit și pe dealul dintre Sărămaș și Lădăuți. 
Romanii au construit un drum de la castrul Drajna de Sus peste Vama Buzăului, Întorsura Buzăului, 
Sărămaș spre Brețcu. Apoi, din anul 106, peste pasul Buzăului de la Crasna Buzăului. În 1888, s-au 
găsit, la Crasna, 15 bare de aur de proveniență romană. Astăzi, se găsesc la muzeul din Budapesta.  

Pe teritoriul Buzăului, au trecut două cohorte romane. Cele două pasuri - Vama și Buzăul - au 
favorizat, în decursul anilor, trecerea din Muntenia în Transilvania. Peste pasul de la Vama Buzăulu, au 
trecut în Transilvania, în secolele al IV-lea și al V-lea, sarmații, hunii și slavii, apoi, între secolele IX-XII, 
pecenegii și cumanii.  

În secolul al XII-lea, cavalerii teutoni reconstruiesc turnul roman de pază de pe Tătarul Mare. 
Această cetate este numită de teutoni „Kreutzburg” (Cetatea Crucii). Cetatea a fost incendiată de tătari 
în 1343. La sfârșitul secolului al XIII-lea, mongolii au prădat aceste părți și au obligat locuitorii acestui 
pământ să plătească tribut. În secolul următor, au trecut, pe aici, turcii.  

La 18 octombrie 1599, a trecut, prin pasul Buzăului, Mihai Viteazul, intrând apoi în Transilvania și 
a așezat taberele pe „Dealul Taberei”, de unde își poartă numele, și tot, pe aici, s-a întors după lupta de 
la Mirăslău. 

În anul 1658, au năvălit turcii și tătarii pustiind Țara Bârsei, Trei Scaune, iar Ilienii este complet 
distrus. Pe la anul 1705, se numără, pe aceste meleaguri, 35 de familii dintre care: Ioan Aldea, Șandru 
Mocanu, Șerban Mocanu, Moise Mocanu, Stan Blidaru. După Uniație, au venit mulți din Tohan, Zărnești, 
Bran, Budila, care au fost persecutați pentru legea noastră strămoșească. Multe familii, astăzi, poartă 
numele de: Tohănean, Zărnescu, Bran, Budileanu. Aceste familii s-au așezat pe moșiile grofilor ca 
arendași; multe proprietăți ale acestor grofi au rămas în denumirea locurilor. De exemplu, dealul și 
muntele dintre Brădet și Vamă poartă numele grofului Beldie. Lunca ce leagă Întorsura Buzăului cu 
Brădetul poartă numele de „Lunca sașilor”, pentru că această luncă era proprietatea sașilor din Prejmer 
până la reforma agrară din anul 1923. Menționăm că acești coloniști se așezau pe proprietățile grofilor 
unde își înjghebau o gospodărie ocupându-se cu creșterea animalelor și, în jurul acestor gospodării, 
lucrau pământul, încât tatăl, fiul și nepoții ocupau coline, dealuri și lunci întregi. Aceste familii plăteau 
grofilor arenda stabilită în funcție de locul ocupat. Pe aceste meleaguri, mai aveau proprietăți și alte 
comune din Țara Bârsei ca: Hărman, Prejmer, Lișnău, Bicfalău, Coșeni; băștinașii stabiliți pe aceste 
meleaguri foloseau proprietățile acestor comune cu arendă și, cu timpul, prin cumpărare sau alte forme, 
au devenit proprietari. Localnicii trăind în strânsă legătură cu aceste locuri și-au format o tradiție proprie, 
curată, românească. Grofii cu toți ai lor nu s-au stabilit pe aceste meleaguri și nici nu au influențat viața 
băștinașilor. Pe aceste plaiuri, s-a trăit o viață creștinească autentică, fără influență străină, românismul 
în puritatea lui. 

După construirea tunelului în anul 1924, au început să se așeze pe aceste meleaguri și alți 
locuitori din diferite locuri ale țării, ocupându-se cu diferite meserii sau muncitori în pădure. Până la anul 
1900, pe plaiurile buzoiene, erau trei comune politice și bisericești: Întorsura Buzăului, Vama Buzăului și 
Sita Buzăului, apoi, s-a format o comună mare numită „Buzăul Ardelean” spre deosebire de Buzăul din 
Muntenia. Apoi au fost împărțite în șase cercuri: primul și al II-lea cerc îl forma Sita Buzăului, al III-lea și 
al IV-lea cerc îl forma Întorsura Buzăului, al V-lea și al VI-lea cerc îl forma Vama Buzăului. Până în anul 
1926 comunele „Buzăului Ardelean” au aparținut județului Trei Scaune, iar de la 
1926 județului Brașov.  

Ca parohii au rămas tot cu împărțirea veche. La înființarea comunelor, 
credincioșii au avut locuințe din lemn. În Întorsura Buzăului, în spatele bisericii, lângă 
locul școlii, se vede fundația din piatră a primei biserici din lemn. Se afirmă aceasta, 
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deoarece, în arhiva parohiei, s-a găsit un registru al morților din anul 1813, printre decedații anului 
respectiv, se găseste înregistrat un decedat de 80 de ani, deci născut în anul 1753, plus un clopot care 
datează din anul 1475, folosit în bisericuța din lemn, iar actuala biserică este zidită numai în anul 1840. 

Primul preot al plaiurilor buzoiene a fost Matei Popa din Ilieni, care a slujit 30 de ani. Din anul 
1775 până în anul 1825, a slujit preotul Gheorghe Neagovici. Prin anii 1830, sporindu-se locuitorii 
Buzăului, s-au împărțit în trei comune mai mici având fiecare biserica sa. Pe aceste meleaguri, pășteau 
turmele oierilor din orașul Săcele, jud. Brașov, printre care se numără și Moise Ciuta, care, în cinstea 
ciobanilor săi, „a băștinașilor”, a ridicat această biserică din piatră cu cărămidă acoperită cu țiglă. 

 

Arhitectura bisericii 
iserica este în formă dreptunghiulară, lunguiață, altarul în formă de semipentagon. 
Biserica are două abside iar în prelungirea ferestrelor 
se află ogive în stil bizantin, simetrice și regulate. 

Plafonul altarului este în formă de calotă sferică iar naosul are bolta 
semicilindrică, iconostasul fiind din lemn. Podișorul din lemn este 
susținut de doi stâlpi metalici cu grinzi de fier. Pronaosul este 
despărțit de naos printr-un zid de cărămidă și trei bolți semicilindrice 
de unde se urcă în podișor și la turlă. Bolțile de pe altar, naos și 
pronaos sunt din scândură tencuită pe trestie. Bolțile de la altar și 
naos nu sunt despărțite prin arcade. 

 

Pictura bisericii 
ictura de pe iconostas a fost realizată în anul 1954, de pictorul Gheorghe Ciopoiu de la 
Izvoarele-Ploiești, în stil bizantin, la vârsta de 84 de ani. Sculptorul 
iconostasului a fost Nicolae Profirescu din Mâneci-Ungureni tot în 

anul 1954. În același an, s-a pictat biserica în interior, sub arhipăstoria I.P.S. 
Mitropolit Dr. N. Bălan și prin grija stăruitoare a P.C. Părinte Goția Virgil, parohul 
acestei biserici între anii 1940-1993. Biserica este pictată în stil bizantin prin tehnica 
„frescă” realizată de pictorii: Vass Iosif, Răducanu Vasile, Caraiman Ioan și 
Chioroianu Ștefan. 
 

Piese de patrimoniu 
În biserică se află următoarele cărți cu valoare de patrimoniu: Mineiul pe 

octombrie din anul 1776, diferite Minee din anii 1804-1805, Registre din 1813, 1826, 
cărți din anul 1842 până în 1900, o carte de medicină „Makrobiotika” din 1844 ș.a., 
precum și un clopot mic din anul 1475. 

   

Slujitorii bisericii 
reotul Matei Popa a fost primul preot al plaiurilor buzoiene. El era din Ilieni și a păstorit 30 
de ani. Gheorghe Neagovici a păstorit între anii 1775-1825, în bisericuța din lemn. 
Gheorghe şi Irimia Neagovici au slujit din 1841 până în 1957, în vremea lor, construindu-

se biserica actuală din donația ctitorului Moise Ciuta cu soția sa Bălașa din orașul Săcele. Alexe M. 
Neagovici a slujit între anii 1857-
1903; purta haine românești și 
mergea prin parohie călare pe cal; a 
construit o școală în 1875; în 
biserică, a construit un podișor 
împreună cu cumnatul său, Ioan 
Bădeanu din Săcele, cu 1500 de 
coroane. Preotul Gh. Neagovici 
Negoescu, fiul lui Alexe Neagovici, a 

început pastorația în anul 1892 și a păstorit până în 1938. A construit o frumoasă casă parohială cu 
ajutorul credincioșilor sprijinit de Ocolul Silvic local care a aprobat exploatarea unui parchet pentru 

B 

P 
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http://parohia.ortodoxa-intorsura.ro/wp-content/uploads/2017/04/Img01.jpg
http://parohia.ortodoxa-intorsura.ro/wp-content/uploads/2017/04/preoti.jpg
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biserică. Prin anul 1914, Gh. Neagovici Negoescu și-a luat ajutor pe capelanul Gheorghe Cerbu din 
Parău Făgăraş, care a slujit până în anul 1919, când a trecut ca preot în Miercurea Ciuc până în 1926, 
după aceea, profesând ca avocat. În 1939, a fost instalat preot fiul preotului Gh. Neagovici Negoescu, 
Aurel Negoescu – transferat de la parohia Gheorghieni, unde ridicase o catedrală frumoasă. La 
Întorsura Buzăului, a terminat casa parohială și a construit un gard de ciment care împrejmuiește 
biserica și cimitirul. La 4 octombrie 1952, a fost numit ca preot Virgil Goția, din comuna Rahău, Sebeș-
Alba care a renovat și pictat biserica, a instalat curent electric în biserică și a sfințit-o în 9 septembrie 
1956, în vremea I.P.S. Mitropolit Iustin Moisescu. Tot în vremea sa, s-au construit dependințele în curtea 
parohială, electrificarea întregilor clădiri. În anul 1958, s-a înființat parohia Floroaia Mare unde s-a 
construit o capelă pentru credincioși cu purtarea de grijă a pr. Virgil Goția. 

Restaurări și renovări 
Biserica a fost reparată în anul 1849, în urma revoluției, apoi, în timpul Primului Război Mondial 

în 1916, s-a consolidat întreaga zidire. Restaurarea și renovarea totală s-a făcut între anii 1953-1958 
prin consolidarea bolților, zidurilor bisericii, tâmplăriei; a fost pictată și electrificată. 

 

Biserica și școala 
Școala, fiind confesională, a fost susținută de biserică, iar primii dascăli au fost cântăreți și 

preoți de la altarul bisericii. Prima școală construită în anul 1775 avea o singură cameră; de aceea, era 
numită „școlița”. Lemnăria a fost donată de Ștefan Macovei, la stăruința preotului Alexe Neagovici. 

În anul 1906, s-a ridicat o nouă școală cu două clase. S-a primit ajutor de la stat: 800 de 
coroane și de la biserică, 600 de coroane, restul cheltuielilor s-au suportat de credincioșii parohiei, fie că 
aveau copii de școală, fie nu. În 1919, școala a trecut sub conducerea statului și au fost următorii dascăli 
în școală: Moise Neagovici - era și cântăreț la biserică (1820-1862); Gheorghe Veveriță din Hărman 
(1840-1862); Ioan Comănescu din Vama Buzăului (1866-1868); Ioan Șchiopu din Cislău (1871-1872); 
Ioan Nicoară (1872-1919); Gheorghe Zaharia din Tărlungeni (1874-1919); Bagiu Nicodim din Dobârlău 
(1906-1950). 

Concluzie 
ăcând o retrospectivă, putem constata că slujitorii bisericii au fost purtatori de lumină în 
mijlocul credincioșilor. Nu s-au mulțumit numai cu purtarea de grijă în cele duhovnicești, ci 
au contribuit și la descifrarea abecedarului în școala cea modestă.  

Casa învățătorului a fost construită de conducerea bisericii. Epitropul strângea bani de la 
credincioși pentru a plăti învățătorul și celelalte cheltuieli ale școlii. În lipsă de învățători, s-au folosit 
elevii mari și silitori ca, de exemplu: Victor Negoț la Acriș, Ana Zaharia pentru Floroaia Mică.  

La Ciumernic, s-a înființat o școală unde învățătorul Nicodim Bagiu mergea de două ori pe 
săptămână să-i învețe pe copiii de acolo. 

În concluzie, în Întorsura Buzăului, „cinstitul paroh” și „cinstita obște” au fost două identități în 
una singură, nedespărțite în cuget, credință și faptă. În această unire, s-a construit biserica și a înflorit 
școala. 
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Memoria istoriei 

ÎÎÎnnnssseeemmmnnneee         aaallleee         eeerrroooiiisssmmmuuullluuuiii   
 

„Monumentul Eroilor Români din Primul și Al Doilea Război Mondial şi un 
complex de cruci aflate în cimitirul din fața Bisericii Ortodoxe din Întorsura 
Buzăului. Crucile au fost înălțate în anii 1945-1946, în memoria eroilor români din 
cele două războaie mondiale.  

Prima dintre cruci este din fier, având ca înscris pe fațadă: «Eroilor români/ 
Subl. Gheorghe Dobrușin/ Doi soldați necunoscuți/ 1916-1918/ Patria 
recunoscătoare.».  

Cea de-a doua cruce este din piatră, având inscripționat textul: «În amintirea 
eroilor căzuți în războiul întregirii neamului./ Ion Vereguț - 1917, 17 martie, 
Polonia/ Ruzi și fiul său Iosif Vereguț/ 1941 august 28 în Vigoda Odessa/ Onoare 
și recunoștință.».  

A treia cruce este din piatră, având ca înscris: «În amintirea eroului sergent/ 
Bughea Alexe, n. 1915/ căzut pe front/ Sevastopol. 1941». 

 

[ Întorsura Buzăului - Wikipedia ] 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Al_Doilea_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/1945
https://ro.wikipedia.org/wiki/1946
https://ro.wikipedia.org/wiki/1916
https://ro.wikipedia.org/wiki/1918
https://ro.wikipedia.org/wiki/1917
https://ro.wikipedia.org/wiki/1941
https://ro.wikipedia.org/wiki/1915
https://www.google.ro/url?url=https://en.wikipedia.org/wiki/%25C3%258Entorsura_Buz%25C4%2583ului&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwib0an56JPYAhXkHJoKHdu0BV0QFggoMAE&usg=AOvVaw0CtD1EMcRFnYm2I85XyPuw
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ÎNTORSURA BUZÁULUI,  
POLUL FRIGULUI DIN ROMÂNIA: 

O DESTINATIE TURISTICÁ FASCINANTÁ 
 

taţia meteorologică Întorsura Buzăului. Ciprian Bularca notează într-un registru ultimele date 
meteo înregistrate în cursul dimineţii. „Va fi o zi frumoasă !”, dă verdictul meteorologul de 
serviciu, care ştie toate rosturile staţiei în care lucrează de 25 de ani. Ba chiar a copilărit aici. 

„Am crescut cu meteorologia în sânge. Când m-am angajat ştiam aproape tot”, spune Ciprian Bularca. 
Staţia meteo a fost pusă în 
funcţiune în urmă cu aproape 
70 de ani, iar, într-unul dintre 
registre, e consemnată şi cea 
mai scăzută temperatură 
înregistrată în judeţul Covasna 
din ultima jumătate de secol: 
minus 35,8 grade Celsius. A 
fost în 8 februarie 2005, record 
care nu a mai fost atins din anul 
1939. 

Întorsura Buzăului este 
un orăşel cu circa 10.000 de 
locuitori, aflat la poalele 
Munţilor Ciucaş, la numai 42 de 
kilometri de Braşov, 51 de 
kilometri de Sfântu Gheorghe şi 
aproximativ 100 de Buzău. Aici, 
rareori se întâmplă ceva 
memorabil, dar, în fiecare an, 

micul oraş e propulsat în prim-planul ediţiilor de ştiri de temperaturile extrem de scăzute. În „Mica 
Siberie”, cum i se mai spune, n-a fost iarnă în care temperaturile să nu coboare până spre minus 30 de 
grade Celsius. E destul de costisitor să trăieşti în zonă, pentru că trebuie să faci foc în sobă din 
noiembrie şi până aproape de Paşte. „La noi, şase luni e iarnă şi restul e frig. Vara cade într-o zi de joi şi, 
dacă nu eşti acasă, s-a dus”, glumeşte Ciprian Bularca. 

Mai în glumă, mai în serios, se spune că, din cauza frigului, până şi râul Buzău a făcut cale 
întoarsă, schimbându-şi brusc cursul în această zonă. De aici, 
s-ar trage şi denumirea localităţii — Întorsura Buzăului. 

Locuitorii zonei ar putea face un brand din „Mica 
Siberie” şi ar putea câştiga bani frumoşi de pe urma turiştilor, 
pentru că zona a fost binecuvântată cu peisaje pitoreşti. 

Pentru a face cunoscută zona în ţară şi străinătate, 
autorităţile locale au lansat proiectul „Țara Buzaielor”, care 
promovează nu doar Întorsura Buzăului, ci şi alte localităţi 
învecinate, cum ar fi Vama Buzăului, Sita Buzăului, Barcani sau 
Nehoiu. „Am gândit o strategie în trei paşi: primul vizează 
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promovarea obiectivelor şi oportunităţilor turistice din zonă prin intermediul unui proiect pentru care am 
obţinut o finanţare de 200.000 de euro din fonduri europene. Al doilea pas va fi înfiinţarea unui Centru de 
promovare la nivel naţional a turismului local, iar al treilea, atragerea de investitori”, afirmă primarul 
oraşului Întorsura Buzăului, Leca Băncilă. 

Primul pas în acest proiect a fost făcut deja – autorităţile au scos de sub tipar un album, un CD, 
hărţi şi pliante cu obiectivele turistice. 
Iar turiştii au ce vedea. Masivul 
Ciucaş, lacul de la Siriu, cascadele 
de la Urlătoare, Lacul Vulturilor, 
Poarta vânturilor, Rezervaţia de 
zimbri de la Vama Buzăului, Tabla 
Buţii, vechiul drum roman de pe 
vârful lui Crai – sunt  doar câteva 
dintre obiectivele turistice. Turiştii pot 
face rafting pe râul Buzău, îşi pot 
găsi liniştea într-una dintre 
mănăstirile ori gospodăriile tradiţio-
nale din zonă, unde sunt învăţaţi să 
cosească, să adune fânul, să 
încondeieze ouă, să mulgă vacile şi 
să facă brânză la stână, să 
cioplească în lemn sau să facă un 
castron din lut. Oameni gospodari, 

locuitorii din Întorsura Buzăului, sunt bucuroşi de oaspeţi mai ales la sărbători. În fiecare an, în a doua zi 
de Paşte, în satul Brădet de lângă Întorsura Buzăului, are loc Festivalul ouălor roşii care adună câţiva 
dintre cei mai iscusiţi meşteri în arta încondeierii ouălor. De la aceştia, poţi afla ce semnificaţie au 
culorile şi desenele de pe ouă, dar şi alte obiceiuri legate de Paşte. Spre exemplu, se spune că, în coşul 
cu bucate ce va fi sfinţit în biserică, e bine să pui hrean ca să fii iute tot anul, sare - pentru purificarea 
fântânilor şi usturoi pentru a apăra gospodăria de rele. Se mai spune că un cap de şarpe desenat pe ou 
aduce noroc, piciorul de găină semnifică fertilitatea, iar laleaua reprezintă bunătatea şi dragostea. Dacă 
primeşti un ou roşu, înseamnă că eşti iubit; dacă primeşti 
unul albastru, înseamnă că nu eşti bine-venit. 

Un alt obicei al locului, ce reuneşte întreaga 
comunitate, este Festivalul „Ciobănaşul” de la Întorsura 
Buzăului. Prima ediţie a avut loc în urmă cu aproape 40 
de ani, iar localnicii şi-au făcut o datorie de onoare din a 
păstra această tradiţie şi de a perpetua obiceiurile 
populare specifice zonei. Cum mulţi dintre oamenii 
locului trăiesc din creşterea animalelor, de la acest 
festival, niciodată nu lipsesc bucatele tradiţionale — 
bulzul cu mămăligă şi brânză, tochitura sau pastrama de 
oaie. Traseele turistice din zonă sunt mai puţin bătătorite 
decât în alte părţi din ţară. Puţină lume ştie că, nu 
departe de Întorsura Buzăului, în munte, şerpuieşte un 
drum străvechi construit pe vremea romanilor, care 
secole la rând a fost cea mai scurtă cale dinspre Occident spre gurile Dunării. Vârful lui Crai sau Drumul 
mare de pe plai, cum îi zic oamenii locului, a fost şi principalul punct de legătură dintre Muntenia şi 
Ardeal, iar toate carele trase de boi, care transportau mărfuri peste munte, traversau acest vechi drum 
roman şi treceau pe lângă cetatea Tabla Buţii, unde se făcea vama. Numele trecătorii este atestat 
documentar din secolul al XIII-lea şi se pare că vine de la „tablele” ştanţate pe butoaiele cu vin şi 



 
 
 

 
 
 

 ■  ORIZONTURI   TRANSILVANE   ■    
 

● revistă de cultură din Întorsura Buzăului ● 12 

untdelemn care treceau frontiera. Drumul şi-a pierdut importanţa economică după modernizarea Văii 
Prahovei, în urmă cu circa 250 de ani, dar pentru turişti reprezintă un traseu de neuitat ce poate fi 
parcurs pe jos, cu bicicletele sau cu maşinile de teren. 

La numai câţiva kilometri de Întorsura Buzăului, la ieşirea din judeţul Covasna înspre Buzău, 
începe să se vadă „coada” lacului de acumulare de la Siriu, un loc preferat de pescari, dar şi de amatorii 
de sporturi nautice. Numele Siriu ar veni de la steaua Sirius. În zonă, sunt popasuri şi pensiuni turistice, 
cu oferte pentru toată lumea, chiar şi pentru cei mai pretenţioşi turişti. Iar gazdele te ispitesc cu bucate 

alese – păstrăv în cetină de brad cu mămăligă şi 
mujdei de usturoi, cartofi copţi la cuptor, bulz, ciorbă 
acrită cu prune sau cu borş de putină, siropuri cu 
fructe de pădure fără conservanţi, afinată de casă, 
dulceaţă, murături şi multe alte bunătăţi. 

La hotarul cu Braşov, celălalt judeţ învecinat, 
se află Rezervaţia de zimbri de la Vama Buzăului, 
înfiinţată în toamna anului 2008, când au fost aduşi 
primii zimbri din străinătate. Este a patra de acest fel 
din ţară şi există datorită unui proiect de dezvoltare 
turistică susţinut de Consiliul Judeţean Braşov, care 
prevede, printre altele, repopularea Munţilor Carpaţi 
cu această specie protejată. 

Și tot lângă Vamă, la numai zece kilometri de 
Întorsura Buzăului, se află unul dintre cele mai 

fascinante monumente naturale din zonă – Urlătoarele, un şir de cascade formate din apele a şapte 
izvoare care vor ajunge în cele din urmă în Râul Buzău. Locul merită văzut nu doar vara pe căldură, ci şi 
atunci când plouă, iar culorile peisajului se schimbă în albastru. 

Dar, mai ales, iarna, atunci când cascadele încremenite se transformă în perdele de gheaţă şi 
ţurţuri uriaşi de patru-cinci metri şi par o orgă de 
cristal desprinsă din decorul unei poveşti. 
Între Întorsura Buzăului şi Braşov, mai exact la 
Teliu, se află cel mai lung tunel feroviar din ţară–
măsoară  aproape 4 kilometri şi jumătate, iar 
autorităţile vor să cumpere un tren de epocă pentru 
a-l pune la dispoziţia turiştilor. 

Alţii s-au gândit să organizeze un festival al 
frigului la Întorsura Buzăului, cu castele de zăpadă, 
concurs de sculpturi în gheaţă, de împletit şosete, 
fulare şi mănuşi din lână, bulgăreală şi alte 
concursuri de sezon pentru turiştii care vor să 
retrăiască o iarnă adevărată. Cu sobe duduind de 
căldură, miros de lemn, vin fiert şi mere coapte, cu 
sănii trase de cai, ger de crapă pietrele şi alb cât 
vezi cu ochii. 

În „Mica Siberie” de la poalele Ciucaşului, primăvara vine mai greu. Abia s-au iţit mugurii, dar, în 
curând, copacii vor „exploda” şi se vor albi de flori. Meteorologul de la staţia Întorsura Buzăului notează 
în catastif temperatura, presiunea atmosferică, direcţia şi viteza vântului, umiditatea, radiaţia solară, 
vizibilitatea, înălţimea plafonului de nori… Va fi o zi frumoasă… 

 

Oana Mălina  
NEGREA 
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ntorsura Buzăului nu e numai unul dintre oraşele judeţului Covasna, ci şi unul dintre 
polii frigului geografiei noastre. A ajuns la condiţia de oraş, datorită profundelor 
schimbări operate în viaţa sa de anii socialismului, a ajuns la renumele rămas în afara 

oricărei invidii, de pol al frigului pe baza temperaturilor joase înregistrate an de an cu o 
consecvenţă demnă de  cauze mai bune, aici, într-o margine a sa, pe Meteorului, la numărul 9.  

La adresa amintită, funcţionează, lesne de priceput, Staţia meteorologică a localităţii, 
situată la 707 m altitudine, într-o zonă depresionară, sub fruntea vârfului Piliştea, „reper de 
vizibilitate până la 10 kilometri”, ca să ne adaptăm la limbajul de specialitate, nu departe de 
dealurile Petrului şi Morii, „vizibilitate sub 3 kilometri”. Dacă nici aşa nu v-aţi făcut o imagine 
clară asupra poziţiei staţiei, nu ne rămâne să adăugăm decât că locul de muncă al celor trei 
femei despre care vom scrie  în cele ce urmează, Maria Bratosin, Garofina Petrescu şi 
Cecilia Dobrinaş, e plasat la latitudinea nordică de 45 de grade, 41 de minute şi la longitudinea 
estică de 26 de grade, un minut. 

După obiceiul casei, staţia e formată dintr-o platformă pentru observaţii meteorologice şi 
un birou din care, la fiecare 60 de minute, timp de 365 de zile pe an, se comunică datele meteo 
către staţia colectoare cocoţată pe vârful Omul la 3511 metri înălţime. Judecând după toate cele, 
inclusiv după dimensiunile părţilor componente, unitatea de la Întorsura Buzăului e mică, fără ca 
asta să însemne că obligaţiile personalului staţiei, pe linie de punctualitate, de corectitudine şi, 
nu o dată, de abnegaţie, sânt derizorii. Platforma, ca să revenim, înţesată cu fel de fel de 
aparate, giruete, termometre, higrometre, pluviometre, chiciurometre, heliografe şi aşa mai 
departe n-are decât 20 de metri pe 16, iar biroul nu-i altceva, în lipsa sediului ce va fi ridicat în 
curând decât o încăpere de 4 pe 4, găzduită într-o latură a casei Mariei Bratosin, responsabila 
staţiei, femeile numărând 46 de ani de viaţă şi 28 de meteorologie. Să subliniem că, vorbind 
cronologic, a fost mai întâi platforma meteo şi mai apoi gospodăria Bratosinilor. 

în sensul că, înţelegând că s-a oprit asupra meseriei odată pentru totdeauna, Maria 
Bratosin, pe atunci, tânără, dar la fel de tenace, şi-a determinat bărbatul, contabil până la 
recenta pensionare, să-şi aşeze căminul în preajma locului ei de muncă. Propunerea fiind 
acceptată, s-a ajuns la situaţia în care adresa familiei Bratosin coincide, pe strada Meteorului, la 
numărul 9, cu cea a Staţiei meteorologice din Întorsura Buzăului. Camera în discuţie, căreia am 
convenit să-i zicem birou, e dotată, prin grija Direcţiei Apelor Ialomiţa-Buzău, cu toate cele 
necesare desfăşurării activităţii, incluzând în această mai largă categorie instrumente de tot 
felul, de înregistrat şi de transmis, precum şi, între altele, o sumedenie de ghivece cu flori. 
Staţia funcţionează, am mai spus-o, 24 de ore din 24. Nu există duminici, nu există alte 
sărbători legale, doar ture libere şi concedii. În rest, foc continuu. Punctualitatea şi 
corectitudinea sânt obligaţi subînţelese ale muncii de aici, iar ele, spre deosebire de ceea ce se 

î 



 
 
 

 
 
 

 ■  ORIZONTURI   TRANSILVANE   ■    
 

● revistă de cultură din Întorsura Buzăului ● 14 

întâmplă în alte domenii, sânt verificabile la fiecare 60 de minute când, după ce va fi făcut turul 
preliminar, spre a observa dacă toate aparatele umblă normal, şi după ce va fi notat toate 
datele: temperatură, umiditate, presiune, viteza vântului etc., meteorologul se instalează în faţa 
radiotelefonului, spre a comunica mai departe constatările de la Întorsura Buzăului. Nu se 
admite nici un fel de derogare. Maria Bratosin, veterana unităţii, păstrează şi azi, într-unul din 
sertare, avertismentul primit în urmă cu 15 ani pentru uşurinţa cu care, într-o zi de sâmbătă, îşi 
aminteşte în detaliu, a permis unui observator să transmită datele meteo din afara staţiei ! 
Fireşte, în asemenea condiţii, o tură de noapte se încheagă deopotrivă din 12 ceasuri  de veghe 
necontenită, cu mintea limpede şi ochii încordaţi peste lumina picurată a lanternelor, cât şi din 
24 de drumuri, ce trebuie  musai parcurse între birou şi platformă. Câteva sute de metri pe care 
femeile de la polul frigului s-au obişnuit să-i străbată, iarnă de iarnă, cu bărbăţie şi cu lopata în 
mână, răspunzând mereu prezent la datorie, înfruntând geruri năpraznice, cu mercurul 
termometrelor cufundat spre 40 de grade. Luând pieptiş viscole cumplite. Tăind pârtii printre 
nămeţi cât casa. N-a trecut multă vreme, evocă observatorul principal Garofina Petrescu, de 
când, într-un ianuarie îngropat în zăpadă, a fost silită să rămână în staţie mai bine de 36 de ore, 
schimbul neputând ajunge la lucru din cauza troienelor. Cum s-a descurcat ? Normal. Ca şi cum 
nimic deosebit nu s-ar fi întâmplat, şi-a văzut de treabă întocmind observaţiile după orar.  
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Cine sânt în detaliu cele trei femei care lucrează aici ?  Despre Maria Bratosin, am mai 
vorbit. Devenind meteorolog prin calificare la locul de muncă, responsabila de astăzi a staţiei a 
dorit, cu ani în urmă, să-şi atragă fiul spre meseria pe care o socoteşte „cea mai frumoasă de 
pe lume”. Fiul a încercat, dar a renunţat repede, considerând profesiunea de meteorolog în 
cadrul staţiei de la Întorsura Buzăului migăloasă şi, în mare măsură, plictisitoare. Mama s-a 
făcut foc, dar n-a insistat, orientându-se spre una din surorile sale, Garofina, măritată Petrescu. 
Mai întâi, a rugat-o s-o ajute, să vină la staţie şi să bage de seamă ce şi cum. Şi Garofina s-a 
prins în joc, s-a calificat radiotelefonistă în 1968, după care, cu acte în regulă, şi-a luat locul în 
unitate, tratându-şi obligaţiile de serviciu cu seriozitate şi dăruire.  

Dacă Maria e, de 17 luni, bunică, „din partea băiatului”, cum se mândreşte, Garofina se 
laudă, pe bună dreptate, cu fiul său Adrian, student în ultimul an la Conservatorul din Iaşi şi, 
judecând după afişele ce împânzesc casa părintească, oboist de talent.  

Cecilia Dobrinaş le-ar putea fi, la 24 de ani, fiică celor două colege pe care le respectă 
în consecinţă, pentru vechimea lor mai mare în viaţă, în muncă. Cecilia a intrat în meteorologie 
în 1973, ca domnişoară, chemându-se Tudorache. După puţină vreme, i-a fost dat să găsească 
un băiat bun, „chipeş şi strungar”, cum glumeşte, schimbându-şi în aceeaşi zi starea civilă şi 
numele. Căsătoriei i-a urmat naşterea Venerei şi, după aceea, a Dacianei, cumpărarea unui 
apartament şi – ca s-o cităm din nou - „trecerea în plan a Daciei 1300”. În apartamentul 
respectiv, la etajul II al blocului IV B, din imediata apropiere a centrului oraşului, familia  
Dobrinaş a petrecut Anul nou fără Cecilia, a cărei tură s-a nimerit, după ţintar, nu după etate, în 
noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie. Întrebată cum a decurs noaptea de la cumpăna anilor, 
mezina staţiei răspunde normal, completând, din memorie, cu nişte date legate de umiditate şi 
de viteza vântului ! 

Aşadar, la Întorsura Buzăului, la 707 metri înălţime, trei femei stau de santinelă în drumul 
vântului şi al  ploii. Ele nu răstoarnă munţi, nu conduc supersonice, nu stăpânesc maşinării 
savante, nu construiesc căi ferate şi nici viaducte îndrăzneţe. Doar înregistrează observaţii 
meteorologice, pe care le transmit mai departe. La prima vedere, cel mai adesea superficială, 
activitatea lor ar putea părea un fel de floare la ureche. Nu-i aşa. Munca lor fără odihnă, 
prestată 7 zile pe săptămână şi 365 pe an, se desfăşoară, mare parte din timp, în condiţii dificile, 
de încordare, risc şi privaţiuni. Pentru seriozitatea şi bărbăţia lor, Maria Bratosin, Garofina 
Petrescu şi Cecilia Dobrinaş merită, din plin, semnul acesta de stimă şi preţuire. 

 
 

Ovidiu IOANIŢOAIA  
-18 ianuarie 1979- 
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            BBBEEENNNOOONNNEEE      DDDAAAMMMIIIAAANNN      
„„„UUUNNN   SSSIIIMMMBBBOOOLLL   AAALLL   AAARRRTTTEEEIII   IIINNNTTTEEERRRPPPRRREEETTTAAATTTIIIVVVEEE”””   
   

enone Damian – un remarcabil virtuoz al viorii – s-a născut în ziua de 25 iulie 1928, la 
Întorsura Buzăului, în inima acestui străvechi ţinut românesc al Buzaielor, într-o familie 
înstărită cu vădite preocupări muzicale, pe care avea să le transmită genetic excelentului 

violonist de mai târziu. Tatăl său – potrivit destăinuirilor violonistului – „cânta la caval doine străvechi cu 
pasiunea unui îndrăgostit de fermecătorul folclor muzical al poporului nostru, silit deseori să trăiască sub 
stăpânire străină”.  

Se ştie că zona Buzaielor fusese, până la Marea Unire din 1918, sub dominaţia Imperiului austro-
ungar, populaţia fiind  supusă unui criminal proces de deznaţionalizare, predarea învăţământului şcolar 
admis de către autorităţile imperiale efectuându-se exclusiv în limba maghiară.  

Influenţa exercitată de familie asupra dezvoltării sale ulterioare ca muzician a fost determinantă.  
Fascinat de muzica lăutărească încă de la patru ani, când şi-a însoţit pentru prima dată familia la o nuntă 
ţărănească din Buzaie, Benone avea să fie atras de farmecul sonor al corzilor viorii, învăţând să cânte la 
acest minunat instrument muzical de la vârsta de nouă ani cu un renumit lăutar din zonă. Memoria 
familială – deşi poate fi acuzată de exagerări pro domo – a păstrat viu un episod semnificativ din 
copilăria viitorului mare violonist: tatăl său, conştientizând pasiunea excesivă a fiului pentru acest 
instrument, i-a cumpărat o vioară mică, pe care, i-a dăruit-o în prezenţa vestitului lăutar din zonă Costică 
Gogea; spre totala surprindere a acestuia, micul viorist şi-a acordat-o singur, înainte de a începe să 
cânte pe ea.  

Atras de muzică prin toate fibrele sale interioare, Benone Damian va da curs sfatului familial de 
a-şi consacra viaţa acestei profesiuni de suflet, urmând, după absolvirea Liceului„Andrei Şaguna” din 
Braşov în anul 1947, Conservatorul de Muzică din Bucureşti, terminând cursurile acestuia ca şef de 
promoţie în 1955, instituţie de învăţământ superior în care, sub îndrumarea unor maeştri ai genului, s-a 
perfecţionat continuu, devenind un „simbol al artei interpretive”, dar şi un prestigios dirijor al unor 
ansambluri camerale sau orchestre de muzică populară.  

Pe traiectul îndelung evolutiv al artistului, anul 1951 reprezintă momentul primei sale înregistrări 
ca violonist la Radio România. Absolvind cu brio Conservatorul, Benone Damian va fi angajat ca prim-
violonist al Orchestrei Filarmonicii „George Enescu” din Bucureşti, susţinând, în această onorantă poziţie, 
„concerte memorabile axate pe marele repertoriu clasic, dar şi pe cel contemporan”, remarcându-se, în 
special,  prin „interpretările în primă audiţie ale unor opusuri semnate de Stan Golestan şi Bogdan 
Moroianu”. După confirmarea succeselor obţinute în 1965, la Paris, ca membru al Orchestrei române de 
folclor, şi în 1969, în turneul întreprins în Elveţia, se va simţi atras fundamental de  muzica populară 
românească, generatoare de mari satisfacţii scenice atât în ţară cât şi peste hotare. 

Considerat de contemporani „cunoscut ambasador al folclorului românesc peste hotare, cu o 
activitate prodigioasă la Filarmonica «George Enescu» din Bucureşti, colaborator apropiat al celebrilor 
Constantin Silvestri şi George Georgescu, violonistul s-a remarcat mai ales prin aplecarea sa înspre 
creaţia folclorică, pe care a promovat-o peste douăzeci de ani susţinând spectacole memorabile în 
străinătate…”. 
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Conştient de capacitatea sa înnăscută, dar şi dobândită prin studii de „a-şi stăpâni într-un mod 
profesia”, Benone Damian îşi va forma, în anul 1970, propria sa orchestră de muzică populară cu care 
va efectua numeroase turnee în: Belgia, Canada, Danemarca, Elveţia, Franţa, Luxemburg, Norvegia, 
Olanda, Republica Democrată Germană, Republica Federală Germană, Suedia şi Statele Unite ale 
Americii, turnee ale căror ecouri extrem de favorabile vor reverbera puternic în ţară. Participant ca solist 
în orchestră, un as al naiului, Constantin Târcolea, mărturisea recent unui interlocutor avizat privind 
retrospectiv spectacolele susţinute peste hotare ale formaţiei orchestrale dirijate de Benone Damian, în 
timpul regimului totalitar din România:  „Nu vă puteţi închipui ce succes avea folclorul românesc în 
străinătate pe atunci. La concerte, trăgea lumea de hainele noastre, ca de trupele de rock. A fost o mare 
modă a vremii folclorul nostru în Europa, dar, din păcate, s-a cam dus.”. 

Perceput în presa internaţională ca excepţional violonist, Benone Damian a fost apreciat în 
Elveţia, ca „un extraordinar cunoscător al viorii, înzestrat cu genialitate, făcând ca muzica lui să 
dăinuiască mult timp după plecarea sa”, ori, în Belgia, în urma concertelor susţinute, drept „interpret care 
exprimă cu multă sensibilitate spiritul românesc”. 

CD-ul „Benone Damian – Un virtuose du violon” (Un virtuos al viorii), lansat, împreună cu 
formaţia sa instrumentală, în ampla serie de CD-uri apărute sub genericul „Tresor folkloriques roumains”, 
reprezintă un tezaur de armonie muzicală, relevând frumuseţea şi diversitatea melodică a cântecului 
popular românesc interpretat admirabil de acest sensibil artist originar din pitoreasca zonă de curbură a 
Carpaţilor ardeleni. 

Piesele muzicale constituente reflectă aria geografică extinsă la întreg teritoriul naţional din care 
inspiratul violonist le-a cules cu extremă scrupulozitate și minuțiozitate, spre a-şi încununa o operă 
remarcabilă de interpret, aidoma unui bijutier care împodobeşte o coroană imperială cu cele mai 
nepreţuite diamante: Hora staccato, Sârba din Ilfov, Ca la Breaza, Geampara, Brâuleţul, Doina şi De 
băut din Transilvania, Brâu din Banat, Hora Şapte scări, Doina din Transilvania, Hora muntenească din 
Teleorman, Sârba oltenească, Doina moldovenească, Învârtita din Sălaj, Bătuta moldovenească, 
Ciocârlia, Sârba concertantă, Hora spiccato, Căruţa poştei, Hora lentă, Licuricii, Hora de concert, Piesa 
concertantă, Motto perpetuo, Jalea ţiganului, Hora de concert, Bătrânească, Hora moldovenească, 
Bătuta moldovenească. 

in această ecuaţie a succesului pe tărâm muzical internaţional, nu trebuie omisă 
activitatea sa prodigioasă de pedagog, Benone Damian coordonând, încă din 1970, 
cursurile anuale de măiestrie interpretativă şi solistică ale Centrului „Züricher Forum” din 

Elveţia, unde, printre altele, a promovat folclorul românesc, pe care îl interpreta cu pasiune rar întâlnită 
în concertele susţinute în centre culturale ale lumii, participând cu un succes relevat atât de publicul 
meloman, cât, mai ales, de presa de specialitate, la festivalurile de la: Bergen, San Remo, Paris, Sankt 
Gerold, Milano, Torino, San Francisco, Miami, Washington. Solicitat de marile case de discuri, dar şi de 
televiziuni din: Belgia, Elveţia, Germania, Italia, Olanda şi România, va înregistra numeroase piese 
muzicale interpretate la vioară, dar şi la acordeon, Benone Damian fiind „singurul  violonist care cânta şi 
la acordeon” – potrivit  Enciclopediei personalităţilor din România Who is Who. 
 În patrimoniul muzical lăsat moştenire contemporanilor de celebrul interpret român, se 
tezaurizează 25 de albume, dintre care menţionăm: „Benone Damian şi vioara sa magică”, „Bijuterii 
muzicale”, „Un virtuose du violon”, „Omagiu lui Grigoraş Dinicu”, dar şi importante scrieri cu caracter 
muzical: «Metodă de acordeon»,  prezentând in extenso o modalitate de a învăţa acordeonul fără 
profesor, precum şi tratatul în patru volume «Rümanische Tanze» publicat de editura elveţiană  „Mülirad”, 
urmărind „familiarizarea muzicienilor străini cu particularităţile dansurilor populare”. Printre hobiurile sale, 
Benone Damian se ocupa de pictură, dar şi de construcţia de naiuri. 

Ataşat profund aspiraţiilor culturale ale locuitorilor plaiului natal, pentru care devenise un motivat, 
de altfel, subiect de mândrie colectivă, Benone Damian se va dovedi un intelectual de o generozitate 
aparte, sacrificându-şi, ca puţini alţii, timpul său liber din vacanţele studenţeşti pentru a forma şi dirija 
corul mixt al Căminului cultural Întorsura Buzăului cu circa 150 de membri, participant la marile 
concursuri naţionale ale genului, reuşind, după eforturi susţinute, să-l urce, în anii ´50, pe scena Arenelor 
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Romane din Bucureşti, la finala pe ţară şi încununându-l astfel, după o muncă de dirijor epuizantă, dar 
încărcată cu reale satisfacţii personale, cu un merituos loc doi.  În repertoriul corului, dirijorul împătimit 
de creaţia autentică românească, inclusese melodii de largă respiraţie folclorică precum: „Sârba-n 
căruţă”, „Hora de la Întorsura”, „Hora staccato”, „Ciocârlia” şi altele. 

Trecerea sa în eternitate în anul 2012 va îndurera profund pe cei care l-a preţuit ca om, dar, mai 
ales, ca violonist şi dirijor, succintul necrolog al Centrului român pentru administrarea drepturilor 
consemnând, în final, că „Disparita lui Benone Damian lasă un mare gol în folclorul nostru. Prin plecarea 
lui, am pierdut un prieten şi un coleg excepţional, dar şi un simbol al artei interpretative.”. 

Întorsura Buzăului, tărâmul său natal, îi păstrează o neştearsă amintire, Benone Damian fiind 
personalitatea de excepţie pe care a dat-o neamului românesc, strălucitul interpret nemurind, ca „virtuoz 
al viorii”, în panteonul artei şi culturii naţionale.  

 
 

BENONE DAMIAN sI VIOARA SA FERMECATá 
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In memoriam 

 
 

1954 - 2013 
 

 
Unul dintre cei mai importanţi scriitori postbelici, 

poet, eseist, prozator, publicist, editor, profesor şi 
„antrenor de scriitori”, Alexandru Muşina a fost un 
adevărat maestru pentru generaţii întregi pe care le-a 
educat în spiritul celor mai autentice valori ale umanităţii. 

Alexandru Mușina s-a născut în 1 iulie 1954, la 
Sibiu, în familia Vioricăi Muşina (născută Flucuş), 
vânzătoare, şi a lui Alexandru Muşina, de profesie 
chelner. A studiat la Liceul „Andrei Șaguna” din  Brașov 
[1969-1973]  și la Facultatea de limbă și literatură 
română a Universității din București [1974-1978]. A fost 
profesor de literatură română la Liceul industrial din 
Întorsura Buzăului [1978-1989], iar în 1989 și 1990, a 
cultivat şi a vândut flori. Doctor în litere la Facultatea de 
filologie a Universității din București [1996] și profesor de 
creative writing, a predat cursuri de folclor şi literatură 
comparată la Facultatea de litere a Universității 
„Transilvania” din Brașov. A fost patronul Editurii „Aula” 
din Brașov. Alexandru Muşina a debutat în „România 
literară” [1978], editorial, în volumul colectiv  de poezii 
«Cinci», la Editura Litera, în 1982, alături de Romulus 
Bucur, Bogdan Ghiu, Ion Bogdan Lefter şi Mariana Marin, 
iar, individual, cu «Strada Castelului 104», la Editura 

Cartea Românească, în 1984. A fost membru al cenaclurilor: „Junimea” [1974-1978], „Cenaclul de Luni” 
[1977-1983], „Alternative” [1987-1988], „Interval” [1990-1992] şi în „Cercul literar 19” [1981-1985], 
ultimele trei din Braşov.A fost membru al Cenaclului de Luni. A publicat volumele: «Strada Castelului 
104» [1984], «Lucrurile pe care le-am văzut [1979-1986]» [1992], «Aleea Mimozei nr. 3» [1993], 
«Tomografia şi alte explorări» [1994], «Unde se află poezia?» [1996], «Paradigma poeziei modeme» 
[1996], «Tea» (1997], «Personae» [2001], «Sinapse» [2001], «Şi animalele sunt oameni!» [2002], 
«Hinterland» [2003], «Poeme alese [1975-2000]» [2003], «Supravieţuirea prin ficţiune» [2005], «Regele 
dimineţii» [2009], «Nepotul lui Dracula» [2012]. A editat, singur sau în colaborare, «Antologia poeziei 
generaţiei ’80» [1993] şi «Antologie de poezie modernă. Poeţii moderni despre poezie» [1997], «Junii ’03. 
Antologia tinerilor prozatori braşoveni» [2003].  

Bolnav de hepatita C, a murit, după o îndelungată suferinţă, în 19 iunie 2013, la Bucureşti. 
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Defulare 
 
 

Şi noi am călătorit cu Budila-Express 
În dimineţile toamnei, în amiezile de vară, 
Sub cerul iernei, primăvara am călătorit 

Cu Budila-Express. 
Şi noi am coborît la Hermansdorf, am văzut 

Bidonville-urile din marginea terasamentului, 
Nesfîrşitele turme de capre rîioase, şi noi 

Am văzut Teliu-Valley, şi noi am auzit 
Graiurile amestecate ale triburilor de culegători de ciuperci, 
Şi noi am prăjit slănină la flacăra brichetelor, am croşetat 

Răbdători, în aşteptarea minunii, şi noi 
Am vizitat Întorsura-City, ba chiar ne-am întors 

Cu preafrumoase suvenire. 
Şi noi am călătorit cu Budila-Express, 

Şi noi am văzut feţele stoarse, ca nişte cîrpe ascunse 
La gradul zero al folosirii, al junelor navetiste, 

Şi noi am simţit fluidul neîncrederii oarbe 
Coborînd ca acidul sulfuric în oase, şi noi am văzut 

Banchetele jumulite de vinilinul 
Din care aborigenii îşi fac portmonee, şi noi 

Am descoperit cultul secret 
Al stomacului, sexului şi capului aplecat, şi noi 

Am pătruns în catacombele realităţii, 
În subsolul paginii de ziar şi mai jos de subsol 

Acolo unde nu mai există decît 
Carnea şi timpul, senzorul obosit. 

Budila-Express! Budila-Express! Budila-Express! 
Şi noi am ştiut, şi noi am iubit, 

Şi noi am avut şi-am putut, am scris şi-am citit! 
Budila-Express, garnitură cu bou-vagoane, 

Garnitură dublată, uneori, garnitură bondoacă, 
Iute şi verde-murdară printre grămezile de cartofi 

Putrezind pe cîmpuri, pe lîngă peroanele 
Pline de cioburi şi capace de bere, 
Budila-Express, ruginind nevăzut 
Precum tinereţea, la încheieturi. 
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Bibliotecile nu se fac; ele cresc. 
-Augustine Birrell- 

 

Centrul de Documentare și Informare al Liceului Teoretic „Mircea Eliade” 
Întorsura Buzăului este un centru de resurse pluridisciplinare care oferă elevilor, 

cadrelor didactice și comunității locale un spațiu de formare, comunicare și 
informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii educaționale, un loc 
de cultură, deschidere, întâlnire și integrare, prin acțiuni specifice din domeniul 

bibliologiei și științei informării. 
 

Scurt  istoric al  
Liceului Teoretic „Mircea Eliade” 

 

iceul de cultură generală din Întorsura Buzăului s-a înființat în 15 septembrie 1968 și  
a funcționat, la început, în incinta şcolii generale. Apoi, din anul școlar 1969-1970, 
au fost înființate încă două clase, tot atunci, introducându-se cursurile de 

învățământ seral și separarea profilurilor, uman și real. În această perioadă, s-a construit și o 
nouă clădire, pe strada Gheorghe Doja, cu zece săli de clasă, două laboratoare – fizică și 
chimie – un cabinet medical și o cancelarie. Începând cu anul școlar 1979-1980, liceul s-a mutat 
în noua clădire de pe Aleea Gării, numărul 1, iar, din anul 1980-1981, a devenit Liceu Industrial 
trecând sub coordonarea Ministerului Industriei.  

  După Revoluția din 1989, liceul întorsurean a devenit Grupul Școlar„Nicolae Bălcescu” 
cu profilurile real și uman, dar și clase de pregătire profesională. Din septembrie 2008, din 
clasele cu profil uman și real, se înființează Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, fiecare nivel de 
pregătire având  câte 3 sau 4 clase, cu specializările: matematică-informatică, filologie, științe 
ale naturii, Grupul Școlar rămânând cu clasele de învățământ profesional și tehnic. Vechea 
clădire a liceului a fost reabilitată între septembrie 2012 – martie 2014, fiind adăugată și o nouă 
aripă clădirii vechi, la ora actuală, sediul școlii având un aspect modern și funcțional.      
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Scurt istoric al  
Centrului de Documentare și Informare [CDI] 

          

eferitor la istoricul CDI-ului, putem preciza următoarele: biblioteca a luat ființă în 
anul 1983, activitatea acesteia fiind asigurată în această perioadă de Florentina 
Movilean, bibliotecar cu studii de biblioteconomie. În luna martie 2005, în cadrul  

cursului Phare 2004 Using ITC Training, CCD-Brașov - prin reprezentanții săi: prof. Sinov 
Emilia și prof. Simona Clinciu - a făcut o prezentare a proiectului bilateral româno-francez, 
„Educația pentru informație în mediul rural defavorizat”, motivând  necesitatea implementării 
CDI-urilor în România, precum și avantajele dezvoltării unei astfel de structuri info-documentare 
în cadrul școlilor din țara noastră.  

vând în vedere că și zona Întorsura Buzăului se confrunta, la fel ca majoritatea 
zonelor din țară, cu dificultăți determinate de diminuarea activităților industriale, de  
falimente, de scăderea nivelului de trai - dificultăți cu urmări serioase în procesul  

instructiv-educativ - precum și faptul că biblioteca Grupului Şcolar „Nicolae Bălcescu” nu mai 
era corespunzătoare ca locaţie, Camelia Mantaroșie - profesor documentarist al Grupului 
Școlar, a propus crearea  unui CDI în cadrul şcolii, urmând ca biblioteca să fie integrată  
acestuia, aşa cum prevedea, de altfel, şi Proiectul de dezvoltare instituţională  2002-2010, 
întocmit de director, prof. Leca Băncilă. 
  Astfel, s-a solicitat consilierea CCD-Braşov şi, în urma vizitei acestora, s-au demarat 
lucrările pentru  amenajarea CDI-ului (în totalitate cu fonduri proprii, deoarece eram școală din 
mediul urban), iar, în anul 2006, Ministerul Educației și Ambasada Republicii Franceze în 
România admit intrarea CDI-ului nostru în proiectul bilateral româno-francez. În anul 2009, în 
urma scindării Grupului Școlar, CDI-ul este atribuit, cu întreg patrimoniul său, Liceului Teoretic 
„Mircea Eliade”, urmând să asigure servicii corespunzătoare – în regim de parteneriat – elevilor 
și angajaților celeilalte unități școlare.  

De-a lungul  timpului, una dintre preocupările permanente ale coordonatorului CDI a fost 
aceea de a asigura baza materială și condițiile de spațiu și întreținere pentru desfășurarea 
activității bibliotecii (local, mobilier, fonduri pentru achiziția de documente, mijloace de 
multiplicare, calculatoare  etc.).  

entrul de Documentare și Informare al  școlii se află situat, în prezent, după 
procesul de reabilitare, la etajul I al noii clădiri și dispune de o sală de lectură, un 
depozit de carte și un oficiu (175 mp), un spațiu extrem de generos, luminos și care 

incită la lectură. 
 În ceea ce privește dezvoltarea colecțiilor de documente, s-a ținut cont de necesitatea 

racordării bibliotecii la imperativele comenzii sociale într-o perioadă de europenizare şi 
globalizare a informației.  

Acțiunea s-a realizat, în funcție de cerințele de informare și documentare ale utilizatorilor, 
dar și de specificul bibliotecii, prin achiziții de la unitățile specializate, abonamente, schimb 
interbibliotecar, sponsorizări, transferuri. La înființare,  biblioteca liceului nostru avea 3.580 de 
volume de carte, iar, în anul 2018 – 18.526, fondul de carte fiind în permanentă creştere. 

Colecțiile bibliotecii se regăsesc în catalogul tradițional din incită, în catalogul informatizat 
(catalog on line Biblis). Lucrările și documentele pot fi solicitate de către utilizatori la sala de 
lectură sau în regim de împrumut la domiciliu. 
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ulte dintre cărțile aparţinând bibliotecii provin și din donații. Menționăm, în acest 
context,  donațiile prof. Grigore Constantinescu - filolog, istoric, publicist - născut 
în Poenărei-Argeș, autor a numeroase lucrări literare, istorice și etnoculturale, 

dintre care amintim: „Destine literare”, „Confesiuni literare”, „Monumente memoriale din Argeş”,   
„Rezistența armată anticomunistă din sudul Munților Făgăraș” etc.; donațiile soției sale, prof. 
Eugenia Constantinescu, autoarea monografiei „Alexandru Davila” – ataşaţi sentimental de 
şcoala întorsureană unde au predat, dar și cele primite de la Centrul Eclesiastic de 
Documentare „Nicolae Colan”, prin grija prof. univ. dr. Ioan Lăcătușu, a prof. Leca Băncilă, 
primar al oraşului Ȋntorsura Buzăului, și a majorității locuitorilor din orașul nostru, care, în anul 
2009, în urma activităților desfășurate în parteneriat cu Biserica Ortodoxă, cu ocazia Lunii 
Internaționale a Bibliotecilor Școlare, au contribuit la îmbogățirea fondului bibliotecii cu peste 
1500 de volume din diverse domenii. 

Interesul pentru dezvoltarea colecțiilor de carte tipărită a fost și va rămâne constant, în 
ciuda bugetelor scăzute sau chiar inexistente, în ciuda faptului că, despre cartea tipărită, se 
susține că și-ar fi pierdut mult din importanță, că viitorul îi va întoarce spatele în favoarea cărții 
electronice. Da, este adevărat că mediul electronic a adus cartea într-o altă înfățișare – cărțile 
electronice, e-books sau audio-books - și că mulți tineri consideră că cititul la calculator îl va 
înlocui pe cel tradițional, totuși, părerea noastră este că ele vor coexista mereu.  Atâta timp cât  
același conținut poate fi publicat atât pe hârtie, cât și în format electronic, nimic nu este pierdut, 
pentru că ceea ce dă identitate cărții este experiența intimă a lecturii, universul pe care îl 
deschide acest izvor de cunoștințe, și nu neapărat aspectul ei, obiectul fizic. În funcție de 
propria personalitate, preferințe, posibilități sau timp, fiecare cititor are dreptul să aleagă  
informația pe suporturi tehnice sau pe suporturi grafice. 

ornind de la aceste considerente, s-a avut în vedere modernizarea serviciilor de 
bibliotecă, asigurându-se condiții optime lecturii tradiționale, concomitent cu 
introducerea activității asistate de calculator. Centrul de Documentare și Informare 

al LTME pune la dispoziția utilizatorilor  șase  laptopuri Dell  donate de Johnson Matthey 
Technology Centre din Reading, Marea Britanie; un laptop Packard Bell donat de familia prof. 
Eugenia şi Grigore Constantinescu; cinci notebook-uri obținute de elevi la concursurile „Profii te 
premiază”; un calculator LG, videoproiector, sistem de amplificare etc. primite prin proiectul de 
reabilitare a instituției. Implementarea programului de informatizare a bibliotecilor școlare a 
început în anul 2008, când  s-a achiziționat softul pentru bibliotecă BIBLIS C. De atunci, 
gestionarea  s-a făcut în sistem informatizat, dar s-a continuat și în sistem tradițional. La ora 
actuală, dispunem de catalog online. 

În ceea ce privește activitatea de marketing de bibliotecă, obiectivele pe care ni le-am 
propus au fost următoarele: educarea elevilor pentru respectarea valorilor culturale; 
promovarea valorilor autentice; cunoașterea și respectarea valorilor patrimoniului culturii 
naționale și universale; valorizarea culturală a patrimoniului CDI al școlii  și al comunității locale; 
reducerea distanței psihologice și culturale dintre utilizator și carte; crearea unor situații 
motivante pentru lectura de orice tip: lectură documentară, lectură de plăcere. 

e parcursul anilor, această unitate de competență a fost planificată astfel, încât, 
începând cu activități simple, să se poată dezvolta activități culturale complexe 
devenite tradiții pe plan local, fiind așteptate cu interes de către elevii școlilor din 

zonă și chiar de locuitorii orașului. Astfel,  CDI  a derulat  în fiecare lună pe lângă animațiile  de  
lectură, vizionările de filme, audițiile muzicale zilnice sau săptămânale desfășurate cu clase de 
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elevi și activități complexe. Fiecare dintre acestea au implicat o parte sau toate activitățile 
menționate mai jos. Pentru promovarea produselor și serviciilor bibliotecii, am derulat o mulțime 
de proiecte:  

Luna Internațională a Bibliotecilor Școlare - proiect desfășurat în parteneriat cu 
Asociația Internațională a Bibliotecarilor Școlari, cu școli din România, dar și din Spania și 
Trinidad Tobago-West Indies. Proiectul a  conținut module de donații și prezentare sau recenzii 
ale cărților donate, concursuri de lectură și dramatizare a unor texte literare, concursuri de 
postere, semne de carte utilizate pentru promovarea cărților preferate etc.  
  Zilele porților deschise au fost întotdeauna un prilej de  promovare a resurselor și 
activităților  Centrului de Documentare și Informare în rândul  elevilor din clasele gimnaziale din 
zona Întorsura Buzăului. 
 Zilele cărții au fost întâmpinate cu activități ce s-au derulat în fiecare an, pe întreg 
parcursul lunii aprilie. Elevii au participat la prezentări de carte la Grupul Editorial LIBRIS- 
Brașov, au fost „regizori”, „scenariști” sau chiar „actori” în proiectul  „Teatrul este lumina 
sufletului meu”, sau au purtat cu mândrie blazonul cercetașilor în activitățile de cercetășie și 
voluntariat. Campania județeană de lectură  „Reîntoarcere la lectură” – aprilie 2013 - a fost o 
activitate organizată pentru promovarea lecturii în școlile din zonă, dar și pentru comunitate. 

Zilele lecturii au fost marcate prin participarea la proiectul național „Punguța cu povești” 
- unde elevii din ciclul gimnazial au preluat ștafeta lecturii de la elevii Liceului  „Székely Miko”, 
urmând să o predea altor două școli din zona Întorsura Buzăului. 

intre manifestările  cultural-literare organizate,  merită a fi menționate aniversările 
zilelor de 1 Decembrie, prin proiectul  „Ziua românilor de pretutindeni”:  Festivalul  
„Anul Caragiale” – concurs de dramatizare a operei scriitorului, Eu și familia mea la 

un super concurs - Mihai Eminescu  la ceas aniversar  etc. Am realizat, împreună cu elevii, 
materiale și instrumente de promovare a patrimoniului bibliotecii, cu ocazia activităților 
desfășurate: articole pe site-ul International Association of School Librarianship, în ziarul 
Mesagerul de Covasna: Inima României bate pretutindeni; Tradiția continuă la Liceul Teoretic 
„Mircea Eliade” Întorsura Buzăului; Suntem copii fericiți și sănătoși.  Creștem într-un mediu sigur  
etc.  

Sub îndrumarea prof. Grigore Constantinescu, fondatorul revistei de cultură «Orizonturi 
Transilvane», am publicat, în revistă, articole și creații ale elevilor.  

Am organizat, cu elevii de la gimnaziu și liceu, spectacole cultural-artistice cu prilejul 
sărbătorilor de iarnă, precum: Daruri, lacrimi, dar, mai ales, speranță [2011]; Seară culturală de 
Crăciun [2012].  

La nivel liceal,  CDI a coordonat  „Comunitatea-agregatorul național de lectură”, parte din 
rețeaua națională a cluburilor de lectură înființat de Grupul Editorial ART-București. 

În paralel cu  activitățile culturale, în  CDI, s-au desfășurat și activități pedagogice.  
biectivele propuse au fost: inițierea și formarea elevilor în cercetarea documentară, 
oferirea unor instrumente facile de acces la informație, dobândirea autonomiei în 
instruire, implicarea TIC în practicile pedagogice.  Pentru realizarea acestor 

obiective, s-au planificat, organizat și coordonat activități de documentare în numeroase 
proiecte disciplinare și interdisciplinare în colaborare cu: echipa pedagogică și Asociația 
Secular-Umanistă din România – Concursul interșcolar „Emil Racoviță”; Consiliul Interministerial 
pentru Siguranţa Rutieră – Concursul național de desene și mesaje „Atenție! Circul și eu”; 
Editura CD PRESS – Concursul național de cultă generală  „Lumea pe care o descoperi”. 
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 CDI s-a implicat în activități de orientare și consiliere vocațională, a  implementat 
programe de educație antreprenorială oferite de Organizația Internațională Junior Achievement, 
după cum urmează: „Job Shadow Day“, „Este afacerea mea”, „Noi în Europa”, „Cheia 
succesului” etc.  De asemenea, pe componenta – educație civică - am desfășurat, în 
parteneriat cu Organizația „Salvați copiii”, campaniile: „Drepturi egale. Șanse egale”, „Marea 
Imagine. Educație și îngrijire din copilăria timpurie”, „Marea povestire.  Este un drept ! Fă-l să fie 
drept ! – Educație pentru fete și femei”. 

CDI a organizat activități extrașcolare, documentare înainte sau după excursii (Excursie  
la Cetatea Prejmer, la Muzeul de istorie Brașov, Prima Școală Românească Brașov), activități 
de cercetășie în colaborare cu Organizația Națională Cercetașii României - în cadrul proiectelor 
de educație non-formală. 
 Proiectele prezentate reprezintă doar o scurtă selecție a activităților desfășurate cu 
scopul de a promova echitatea în ceea ce privește accesul la resursele care susțin învățarea 
elevilor, creativitatea, succesul în școală și în viață. Elevii sunt mai mult decât consumatori de 
informații; ei sunt creatorii de cunoștințe. De aceea, folosirea tuturor resurselor CDI - cărți, 
tehnologie, instrumente, cunoaștere - a avut ca scop încurajarea elevilor să caute și să 
găsească informații, dar, mai ales, să creeze propriile lor contribuții care vor avea impact asupra 
lumii.  

olecțiile noastre de resurse imprimate și digitale, întreaga dotare IT, experiența 
noastră profesională, obiectivele pe care ni le-am propus au fost și vor fi puse în 
continuare la dispoziția elevilor, într-o gamă largă de subiecte, genuri și formate cu 

scopul de a dezvolta capacitatea lor în rezolvarea problemelor, de a utiliza corect informațiile, 
de a crea, de a învăța, de a face față provocărilor complexe oferite de această lume 
interconectată, aflată într-o  rapidă schimbare. 
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Camelia MANTAROŞIE, 
profesor documentarist CDI, 

Liceul Teoretic „Mircea Eliade” 
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ucrarea de față este născută din dorința de a studia într-un mediu de lucru precum școala; 
gradul de satisfacție la locul de muncă, dar și eficientizarea muncii într-un sistem care 
livrează valori educaționale, greu măsurabile și într-o țară care face reformă an de an, 

schimbând câte puțin, adaptând sau importând din alte sisteme de învățământ. Punctul de vedere și 
perspectivele sunt ale unui manager aflat încă la început care a realizat că nu sunt mulți cei care văd 
mai departe de propriile interese.  

Școala este o organizație cu toate scopurile și, când ajungem să analizăm aranjamentele de 
muncă într-o asemenea organizație, înțelegem că referirea se face la angajamentul profesorului față de 
organizație, care credem că include două dimensiuni: eficiența și considerația.  

Angajamentul față de școală este definit ca intensitatea identificării și implicarea profesorului în 
evenimentele școlii – dimensiunea eficienței, iar nivelul compensației pentru șederea lui acolo este 
dimensiunea considerației. 

 Pentru orice manager, un aspect esențial al succesului său profesional, dar și pentru unitatea 
pe care o reprezintă îl constituie performanța echipei pe care o conduce. Un manager nu lucrează singur, 
iar obținerea obiectivelor organizaționale depinde de abilitatea managerilor în organizație de a motiva. 

 Ajungem ușor, ușor să înțelegem că leadershipul este dinamica motivației care este generată 
prin procesul managerial. Și atunci ne întrebăm firesc și privind echipa și ansamblul, în perspectivă: Ce 
rol poate ocupa in mod natural fiecare membru al echipei? Ce puncte forte și ce frâne are echipa? 
Care sunt valorile comune, idealurile care au semnificație pentru toți membrii echipei și care 
asigură alinierea la strategia și  la cultura instituțională? 

 Ca să putem face mai multe pentru instituția pe care o conducem, ne-am pus și următoarele 
întrebări: Care sunt disfuncționalitățile și nevoile respectivei echipe și cum putem motiva personalul 
angajat? Iată de unde putem porni în analiză, dar și în strategia noastră de a face o echipă mai 
performantă și încercarea de a găsi răspunsuri pentru a alcătui profilul profesorului nostru, profilul 
elevului și al părintelui de azi: 

●Membrii noi in echipă (uneori pasageri, profesori suplinitori care vin pentru un an școlar)  
lucrează uneori fără a avea un răgaz suficient de mare pentru a asimila strategia și obiectivele pe 
termen lung.  

●Se blochează de multe ori comunicarea transversală. 
●Mesajele pot fi  inconsistente in cadrul organizației (pornind de la mici „zvonuri”, până la 

transmiterea de obiective strategice). 
●Disfuncționalități dese cu privire la viziunea de a face lucrurile. 
●Presiunea foarte mare de  a livra rezultate, fără timpul necesar de a gândi creativ, „outside the 

box”, atenție mai mare uneori pe elaborare de documente/birocrație excesivă. 
●Suprapunerea activităților, didactice, administrative, consiliere a elevilor și a părinților. 
●Incapacitatea de a se detașa de probleme personale. 
Soluția ar fi descoperirea echipei, cunoașterea cât mai apropiată a membrilor echipei, 

cunoașterea valorilor, principiilor și abilităților membrilor echipei. Leadership-ul este abilitatea de a forma 
și de a menține o echipă care să producă rezultatele dorite. Aceste rezultate țin de capacitatea liderului 
de a se asigura că există, în cadrul echipei, proporția adecvată de roluri informale care să susțină 
atingerea obiectivelor dorite, de a gestiona comportamentele exagerate care pot apărea în situații de 
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presiune și de a atrage și reține oamenii care au valorile potrivite culturii dorite, unei instituții care 
promovează educația cu adevărat. Identificarea profilului de echipă a fost considerat un instrument 
valoros pentru managerul echipei (directorul), pentru că i-a oferit, într-o manieră structurată, informații 
prețioase despre modalitatea în care trebuie să gestioneze echipa ca tot, dar și fiecare individualitate 
luată separat, precum și pentru membrii echipei, pentru că au înțeles ce aduce fiecare la nivel de întreg, 
ce impact negativ au propriile comportamente exagerate și necenzurate și care sunt valorile în care 
crede majoritatea.  

Ipoteza lucrării de față pleacă de la următoarea întrebare venită firesc în procesul didactic: 
●Este important să determinăm gradul de satisfacție/insatisfacție al echipei de lucru, astfel încât 

să favorizăm ameliorarea sistemului educativ la nivel instituțional pentru toți participanții săi? 
Pentru a avea performanță înaltă, echipele și liderii lor trebuie să răspundă la anumite întrebări 

care se constituie și în obiectivele generale ale lucrării: 
1. Care este măsura satisfacției factorilor implicați în educație, din școala noastră?  
2. Cum putem motiva, în principal, cadrele didactice și elevii noștri pentru a obține performanțe 

în procesul de instrucție și evaluare? 
Pe parcurs, găsim și soluții de rezolvare a acestor întrebări: 
●Care este mix-ul potrivit de abilități pentru echipă ca să aibă succes? 
●Cine va lucra mai eficient împreună în cadrul echipei? 
●Ce valori împărtășesc membrii echipei? 
●Care este gradul de satisfacție și ce putem face pentru motivarea tuturor celor implicați în 

educație? 
●Ce probleme poate întâmpina echipa și cum le poate surmonta? 
●Cum va gestiona echipa performanța slabă sau conflictele interne? 
●Care este rolul unui lider bun?  
 Așadar, pentru a răspunde la aceste întrebări în acest studiu, vom prezenta ideile noastre pe 

următoarele paliere compoziționale:  
apitolul 1: Introducere. Delimitări teoretice 
 Plecăm de la premisa că, dacă dorim o schimbare în bine și vrem ca ceva să fie făcut, 
măsum și, deci, definim. Dacă nu se poate măsura sau defini, nu putem cunoaște, 

gestiona sau îmbunătăți problemele.  
Satisfacția ca factor important al muncii a devenit obiect al lucrării pentru a putea clădi posibile 

căi de motivare la nivel instituțional. 
1.1. Studiu de caz – analiza gradului de satisfacție a factorilor școlari: profesori, elevi, 

părinți. Au fost investigate 120 de persoane, nu doar la sfârșitul anului școlar 2014-2015, ci și anul trecut. 
Rezultatele sunt interesante, deoarece furnizează baza analizei de față: chiar dacă actanții sunt, în 
general mulțumiți de procesul didactic, de condițiile și mediul educațional, mersul muncii și performanțele 
școlare pot să crească prin motivarea cadrelor didactice și a elevilor. 

1.2. Predarea nu mai este ce a fost. În acest subcapitol, definim profesorul de azi care 
practică o meserie exigentă și aproape imposibilă. Față de poziția autoritară a profesorului de ieri, într-o 
societate dinamică și evoluată, cel de azi trebuie să fie ancorat în prezent, întrezărind viitorul și trebuie 
să sondeze dimensiunile perosnalității sale și ale elevului. El nu doar instruiește, ci educă, îndeamnă, 
dirijează, cultivă și organizează, perfecționează și se perfecționează, evaluează în procesul desăvârșirii 
calităților necesare omului de mâine. 

   Tot aici este spațiul de definire a unor termeni precum motivarea – satisfacerea necesităților și 
intereselor individuale în realizarea obiectivelor educative instituționale; motivația – ca totalitate a 
mobilurilor care-i determină pe oameni să facă, să aleagă din mai multe variante, un anumit 
comportament. Există motivație extrinsecă și intrinsecă. Ce aduce satisfacție unui cadru didactic? Munca 
în sine, rezultatele și recunoașterea acestora, deținerea de responsabilități, dezvoltarea personală, 
salariul, politica organizațională, relațiile personale, condițiile și securitatea la locul de muncă, dar și 
modalitățile de supervizare și control. 
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    Fie că percepem munca noastră ca pe o slujbă oarecare sau ca pe o carieră, nu putem nega 
faptul că activitatea de la serviciu este o parte din noi, o parte a vieții noastre, iar motivația direcționează 
și menține un comportament, se plămădește cu ajutorul unor forțe interne și se orientează spre 
satisfacerea unor nevoi sau scopuri. 

     1.3. Tipuri de motivații. În munca noastră, ne întâlnim cu mai multe motivații precum cele 
de putere, de afiliere, nevoia de a cunoaște, sau de aprobare. 

     1.4. Motivația de a deveni profesor poate veni din influența din familie, a unui model, 
necesitatea de a face diferența în dorința de a sprijini comunitatea, dragostea pentru copii, chemarea, 
vocația. 

apitolul 2 Drumul de la teorie la practică 
2.1. Echipa și cultura organizațională. În acest subcapitol, am încercat să descriu 
încadrarea mea în tipul de organizație din care fac parte. Valorile care definesc cultura 

noastră organizațională ar fi schițate în funcție de: credința în importanța fiecărui individ, atașamentul 
față de profesie, lucrul în echipă, credința în creativitate și inovație, dar și credința că fiecare contribuie la 
succesul colectiv. Fac parte dintr-un tip de cultură organizațională pozitivă, care promovează munca și 
cooperarea, organizație de tip rețea. 

2.2. Justiție și afiliere organizațională. În cadrul studiului nostru, vom vedea dacă satisfacția 
profesorilor se intensifică pe măsură ce percepția corectitudinii procedurale crește. Cele trei dimendiuni 
ale justiției organizaționale – procedurală, distributivă și interacțională – corelează pozitiv cu 
angajamentul afectiv și cu cel de continuitate al profesorilor.  

2.3. Angajament organizațional. Salarizarea cadrelor didactice a fost și rămâne un puternic 
demotivator al carierei, deci este foarte posibil ca învățământul să rămână un domeniu puțin atractiv din 
punct de vedere financiar și în viitor, astfel încât loialitatea pragmatică nu trebuie considerată ca un 
deziderat al managementului școlar. Deci este momentul să dezvoltăm atașamentul afectiv prin team 
buiding, proces de motivare al echipei, pentru a-și cunoaște valorile, potențialul în rezolvarea colectivă a 
problemelor. Acesta poate servi la dezvoltarea și îmbunătățirea spiritului de echipă, la înlăturarea 
barierelor comunicaționale și psihologice, creșterea încrederii în sine. 

2.4. Ce înseamnă o echipă? Un grup care manifestă interacțiuni, schimburi intelectuale și 
verbale, într-o atmosferă de lucru constructivă, care poate dezvolta și latura emoțională umană. În 
același subcapitol, prezentăm rolul liderului și practici esențiale pentru a deveni un lider vizionar. 

2.5. O echipă performantă. Cum poate un manager să crească performanțele unei echipe? Ce 
poate frâna capacitatea decizională? Această parte a studiului prezintă necesitatea și eficiența înțelegerii 
rolurilor informale ale fiecărui membru al echipei, echilibrul, punctele forte și frânele din sistem, ancorele, 
valorile și idealurile organizației. 

2.6. Grupul și echipa – prezintă o delimitare a celor două modalități de organizare. 
2.7. Ce face un manager pentru a-și cunoaște echipa și a-și motiva subalternii? Putem 

dezvolta motivarea pentru carieră pe mai multe planuri: capitalul uman (cunoștințe, abilități), capacități 
sociale (cultură, valori), capital structural (organizarea muncii), capital organizațional (politici, proceduri), 
capitalul relațional. 

apitolul 3. Profilul profesorului ideal sau cum să motivăm adolescenții să devină 
profesori. 
 3.1. Aplicație: Predarea nu mai este ce a fost – exercițiu realizat cu 30 de elevi și 8 cadre 

didactice pentru promovarea meseriei de profesor și orientarea elevilor în carieră. A fi profesor înseamnă 
a avea o meserie plină de situații dificile, dar și de satisfacții, pentru care e nevoie de forță psihică, o 
permanentă schimbare, dar, mai ales, dedicare. Un profesor trebuie să colaboreze, să fie versatil, să-l 
ajute pe tânăr să se înscrie într-un raport cu lumea coerentă, cu propriile idealuri care ajută la găsirea 
sensului vieții. 

     3.2. Drumul spre succes. Oferim posibilități pentru dezvoltarea unei vieți profesionale 
fericite. 
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     3.3. În studiul de caz: motivare – motivație schițăm importanța înțelegerii de către cadrele 
didactice a responsabilității propriei dezvoltări, sentimentul autoîmplinirii care ar trebui să fie suficient 
pentru a motiva spre dezvoltare. 30 de cadre didactice au fost puse în fața unei posibile liste a dorințelor 
în ceea ce privește: familia, prietenii, cariera, educația, sănătatea, casa. E important pentru dezvoltarea 
în carieră ca, pe fiecare axă, să putem prelungi dorințele și planurile. 

apitolul 4. Profilul elevului nostru. 
Succesul școlar este dat, la nivel de elev, de un mixt de factori  externi şi  interni. 
Lucrarea studiază și importanța compoziției sociale a colectivelor de elevi, măsurarea 

nivelului de pregătire, dar și posibile liste de atitudini, activități, factori stimulatori, motivaționali în ceea ce 
privește efectul școală asupra performanțelor elevilor. Cu toții știm că un mediu eficient de învățare se 
poate asigura prin colaborare – în acest caz – familie, școală. Dacă așteptările părinților și profesorilor în 
legătură cu performanțele elevilor sunt mari, și unii sau alții neglijează importanța unui factor al 
procesului (profesorii sau părinții) ajungem să nu avem rezultate și atunci îndrăznim să facem studii de 
caz și statistici asupra unor situații de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate. 

oncluzia fericită a lucrării se descoperă atunci când întâlnim profesori care au înțeles că 
doar adaptarea la vremuri și dezvoltarea personală continuă pot oferi calitatea actului 
educațional, așa cum am găsit în colectivul nostru. Iar dacă seturile de credințe și de 

valori sunt diferite, ceea ce face ca echipa să aibă și o serie de tensiuni interne, munca nu este eficientă 
nici la nivel de management, dar nici sarcinile și ierarhizările nu mai sunt subsumate unor construcții 
corecte. Conștientizarea mecanismelor motivaționale ale fiecăruia ar duce la o mai profundă înțelegere 
între membrii echipei și la o comunicare mai eficientă. Ȋntr-un context economic volatil, concentrarea pe 
formarea și dezvoltarea unei echipe eficiente și înalt performante devine cheia succesului pe termen 
lung, pentru că diferența dintre o educație cu  profit, ca să zicem așa,  și una care încearcă să 
supraviețuiască este dată de oameni. 

Prof. Maria BADIU 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

  

uminică, la Vama Buzăului, a avut loc a IV-a ediție a Festivalului „Ponts vers 
l’amitié” organizat de Liceul Teoretic „Mircea Eliade” și Asociaţia de tineret 
„Alexandra Ducancea” în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna, 

Consiliul Județean și Clubul copiilor Întorsura Buzăului.  
La manifestările cultural-artistice, au participat 200 de elevi din clasele V-XII şi mai 

multe cadre didactice care pregătesc elevii şi/sau au fost implicate în organizarea activităţilor, 
din următoarele licee şi şcoli cu clasele I-VIII din judeţ: Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Sfântu 
Gheorghe, Şcoala Gimnazială „Nicolae Colan” Sfântu Gheorghe, Şcoala „Ady Endre” Sfântu 
Gheorghe, Grup şcolar „Körősi Csoma Sándor” Covasna, Şcoala Gimnazială „Mihail 
Sadoveanu” Întorsura Buzăului, Şcoala Gimnazială „Nicolae Russu” Sita Buzăului, Şcoala 
Gimnazială Barcani, Școala Zăbrătău, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Zaharia” Brădet, Liceul 
Teoretic „Mircea Eliade” Întorsura Buzăului. 

      C 
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  Festivalul, ajuns la a patra ediţie, îşi propune realizarea unui schimb de experienţă la 
nivel interjudeţean din perspectivă interculturală între elevi şi profesori, privind alegerile de 
lectură, de viaţă artistică şi lingvistică ce pot ghida un parcurs educativ sănătos în condiţiile în 
care se manifestă o criză acută a lecturii în favoarea mass-mediei.  

În judeţul Covasna, interesul pentru studiul limbii franceze în rândul elevilor, părinţilor 
acestora, directorilor de şcoli şi autorităţilor locale este în continuă descreştere. Studiul limbii 
franceze a fost diminuat sau chiar eliminat în multe şcoli din judeţ. Există totuşi câteva cadre 
didactice şi mulţi elevi atraşi de muzicalitatea limbii franceze şi de cultura pe care aceasta o 
vehiculează. Dorim ca, prin acest proiect, să oferim elevilor şi profesorilor acestora un ţel şi o 
motivaţie pentru a activa pe tărâmul limbii şi culturii franceze, să înveţe din arta de a trăi a 
francezilor, să descopere o altă civilizaţie, o altă cultură a bunelor maniere, a artei de toate 
felurile, dar şi a artei culinare. 

e ce acest subiect? Ce înseamnă savoir-vivre? A ști să trăiești? A trăi cu bucurie? 
Poate pentru că este prea cenuşie viaţa de fiecare zi şi suntem din ce în ce mai 
dornici să se termine munca pentru a începe distracţia. Ce înseamnă să trăiești 

cu bucurie? Să te înconjori de oameni frumoși? Să rostești cu glas potrivit gândurile bune? Să 
te miști cu eleganță printre miile de trecători de pe bulevard? Să alegi ce vei mânca azi, ori ce 
vei pune mâine pe masa familiei? Să asculți o poveste bună de spus mai departe și apoi s-o dai 
altora, la rândul tău? Să faci bine fără să aștepți un mulțumesc în schimb? Să-ți porți vârsta, 
oricare ar fi ea, cu seninătate? Să îmbraci, în fiecare zi, acel zâmbet care te face perfect 
frumos/frumoasă, indiferent ce haine ai purta? Să primești darurile cu grație și să dăruiești cu 
generozitate? Să treci peste răutăți și greutăți purtând acel zâmbet care te face să pari 
invincibil/invincibilă? 
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S-ar putea să fie toate aceste lucruri și încă altele, care-mi scapă. În fond, nu-s 

atotștiutoare, sunt doar o străină dintr-un oraș mic, o străină care zâmbește cu tot sufletul când 
vede alți străini zâmbindu-i într-o zi mohorâtă de luni. Pentru că zâmbetele străinilor înseamnă 
un lucru: mai avem o șansă, a trăi cu bucurie nu-i doar o dorință timidă, un vis nebun, unii știu 
cum să o facă și, dacă suntem atenți, putem învăța și noi de la ei. 

copul unei astfel de activități educative și artistice poate fi înscris sub semnul 
promovării vieţii culturale şi a limbii franceze prin manifestări artistice. Obiectivele 
activității credem că au fost atinse: încurajarea şi stimularea interesului tinerilor 

pentru lecturile bune, pentru studiul culturii şi civilizaţiei franceze, cultivarea unei vieţi artistice 
sănătoase, încurajarea schimburilor de idei şi experienţei între tânăra generaţie din diferite 
unităţi şcolare şi regiuni ale judeţului. Ziua s-a desfășurat conform calendarului și programului: 
dimineața, manifestări artistice, iar după-masă, concert cu trupa Non stop a Clubului Copiilor din 
Întorsura Buzăului. Elevii și profesorii participanți și organizatori au fost recompensați pentru 
efortul de a sta alături de inițiatorii proiectului   asociației cu diplome și cărți de calitate, dar și cu 
o zi superbă de vară, nu lipsită de emoții.  

Organizatorii au avut, până în ultima clipă, dileme în legătură cu vremea care se anunța  
instabilă, știind că masa și proba culinară cu inspirație francofonă se vor desfășura în aer liber. 
Dar, totul s-a încheiat cu bine, a fost soare după sufletul nostru (așa cum ne spunea frumos 
doamna inspectoare de limbi moderne Viorica Tanko) și sperăm într-o revenire și în anul 2014 a 
tuturor celor care iubesc educația prin frumos, valoare și prietenie! 

 

 

Prof.  Maria  Badiu 
     

ucrez în sistemul educațional preuniversitar de mai bine de 20 de ani, ca profesor de Limba și 
literatura română și director de școală în perioada 2012- ianuarie 2017.  Între anii 1990 și 1996, am 
făcut studiile universitare, urmând cursurile de Limbă și literatură română și 

Limbă și literatură franceză din cadrul Facultății de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-
Napoca, obţinând licenţa în anul 1995, cu lucrarea O literatură barocă în secolul XX. 
Studiul postuniversitar s-a materializat, la finalizarea masteratului de literatură comparată, 
cu lucrarea de disertație Singurătatea în opera lui Eugen Ionescu și Franz Kafka.  

Ca profesoară, am obținut gradul didactic I în anul 2008, cu textul 
Postmodernismul din perspectivă didactică, tot în cadrul Facultății de Litere din Cluj-
Napoca.  În perioada 1997-2017, m-am specializat nu doar în domeniul didactic ci și ca 
formator, mentor sau traducător de limbă franceză și consilier în carieră (prin proiecte 
implementate tot în școală, precum VIA - vocație, interese, autocunoaștere și 
dezvoltare, drumul către succesul profesional [2013], sau Educație cu profit [2015-
2016]. Prin intermediul proiectului Award și al Fundației The Duke of Edinburgh 
Internațional Award, am devenit coordonator al tinerilor care își doresc acest program de 
dezvoltare personală [2017].  

Periodic, am efectuat stagii pedagogice în Franța: la Montpellier [2000], la Toulon [2004], iar, în 2012, la 
Paris. Fiind director al Liceului Teoretic „Mircea Eliade” în perioada 2013-2015, am urmat cursuri postuniversitare 
de management educațional la Universitatea „Lucian Blaga”, finalizate cu lucrarea de disertație 
Satisfacție/insatisfacție, motivare și motivație în educația românească. 

 Am colaborat la elaborarea următoarelor volume: Dicționar de terminologie literară, Editura Paralela 45, 

2000; Dicționar de personaje literare, Editura Paralela 45, 2001; Poezia românească, Editura Paralela 45, 2006; 

Istoria personajului românesc, Editura Casa cărții de știință, 2011. 
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upă ce, spre sfârșitul semestrului I, un grup de nouă cadre didactice ale Liceului 
teoretic „Mircea Eliade” au parcurs un curs de formare în cadrul Programului 
internațional The Duke of Edinburgh’s International Award, a venit rândul elevilor 

liceului să fie informați și consiliați de traineri specializați în acest domeniu. Popularizarea 
acestui program mai fusese făcută, mai mult în mediul online, însă întâlnirea cu specialiștii a 
făcut posibilă demararea acestui program și în comunitatea noastră. 

Joi, 16 februarie 2017, aproximativ 400 de elevi ai liceului au beneficiat împreună cu 
liderii „Award” de o prezentare în amănunt a programului. Prezentarea a fost dinamică, veselă 
și interesantă. 

 
 

D 



 
 
 

 
 
 

 ■  ORIZONTURI   TRANSILVANE   ■    
 

● revistă de cultură din Întorsura Buzăului ● 34 

ată mărturiile trainerilor programului – Carmen Dragomir și Cicerone Busuioc – două 
persoane extrem de implicate, generoase și interesate de dezvoltarea tinerilor. Doi 
traineri care au adus în fața tinerilor noștri ideea că, pentru a forma o societate 

sănătoasă, oamenii sunt cei mai importanți. 
„Întâlnirea cu Liceul teoretic «Mircea Eliade» a fost pentru mine ca o întâlnire cu viitorul. 

Atunci, când tinerii sunt interesați să se dezvolte alături de adulții din viața lor, este un semn de 
colaborare între generații și, din acel moment, se naște un viitor sigur de unde vom avea cu toții 
beneficii. Programul Award al Fundației The Duke of Edinburgh's International Award oferă un 
cadru sigur, susținut de 60 de ani de experiențe și provocări. Tinerii participanți au ocazia de a-
și testa limitele, alături de Liderii Award, care vin în program cu experiența lor de viață. De 
aceea, le urez mult succes și experiențe cât mai provocatoare”, spune Carmen Dragomir – 
manager formare Fundaţia The Duke of Edinburgh's International Award. 

Cicerone Busuioc – trainer, manager proiect The Duke of Edinburgh's International 
Award ne-a declarat: „Programul The Duke of Edinburgh's International a făcut primii pași în 
cadrul Liceului teoretic «Mircea Eliade», printre oamenii potriviți și pasionați. Curiozitatea și 
dragostea pentru nonformal au adus împreună tineri, oameni și idei frumoase. Tinerii, micuţi 
exploratori în propria dezvoltare, își vor găsi motivarea alături de Liderii Award, care le vor oferi 
noi oportunităţi de dezvoltare. Am avut ocazia să discutăm cu tinerii și abia așteptăm să auzim 
despre experiențele lor care, cu siguranță, vor fi extraordinare!”. 

he Duke of Edinburgh’s International Award este liderul mondial al programelor de 
dezvoltare personală pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 24 de ani. 
Indiferent de mediul de provenienţă, contextul economic sau social al tânărului, 

programul îi îmbunătăţeşte acestuia viaţa şi îi oferă şansa de a excela şi de a fi recunoscut la 
nivel internaţional pentru asta. Susţinut de Familia Regală Britanică cu ASR Prinţul Philip ca 
Patron Global, Award-ul este acum accesibil tinerilor din România sub patronajul naţional al 
Alteţei Sale Regale Principesa Margareta a României. 

Așadar, programul presupune o abordare nonformală, o abordare a învățării prin 
activități plăcute și motivante. Ce fel de avantaje au elevii? Ei bine, acestea sunt multiple și 
înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului tradițional de învățământ, cu un 
aport suplimentar de abilități câștigate în condițiile unei libertăți de exprimare maxime. 

Toate activitățile nonformale se desfășoară în afara sistemului / programului școlar, 
creându-se o legătură, o punte între cunoștințele predate de profesori și 
punerea lor în practică. Acest tip de activități îi fac pe elevi să se simtă liberi, 
înseamnă plăcerea de a cunoaște și de a se dezvolta. Se elimină astfel 
stresul disciplinelor impuse, al notelor din catalog și al temelor obligatorii. În 
plus, tinerii au posibilitatea să desfășoare activități care să le asigure 
flexibilitate, adaptabilitate, rapiditate, dar, mai ales, un entuziasm răsunător. 
Acțiunile corespund strict aptitudinilor, dorințelor și intereselor participanților. 

La Liceul teoretic „Mircea Eliade”, au început deja înscrierile; tinerii 
sunt așteptați de liderii – profesorii Laura Suciu, Voichița Neșa, Mihaela 
Mitrea, Emilia Ștefan, Bogdan Stroie, Maria Badiu, Monica Muntean,        

Maria  Bularca  și Andreea Filofi, pentru un nou început, un început „altfel”, un tip modern de 
instruire ce contribuie la perfecționarea individuală. 

 

Prof. Maria BULARCA 
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Legi antice actuale şi după 2500 de ani 
  

„Legi” ale moralei şi ale politicii – Pitagora 
 

  Viaţa cumpătată, în slujba binelui şi a dreptăţii, trebuie să stea şi la baza alcătuirii politice a unui 

stat. Nu încerca să vindeci un popor mare şi corupt: cangrena nu se poate vindeca.  Nu încerca să 
schimbi orânduirea unei mari naţiuni. Un popor numeros e ca o dihanie hâdă; e ceva împotriva firii. Dintre 

toate soiurile de dobitoace, cea mai rea e speţa umană ce se cheamă „popor”.  Nu răspândiţi vestea unei 
fapte rele ! Faceţi în aşa fel încât să-i dispară cât mai curând şi cele mai mici urme. Lăsaţi răul să moară ! 

 Să crezi doar pe jumătate pe cei ce vin să pârască fapte rele.  Nu năzui la himera unei democraţii pure; 

egalitatea perfectă există numai la morţi.  Legiuitorule, nu lăsa oamenilor de stat timpul să se deprindă 

cu puterea şi onorurile !  Legiuitorule, nu uni credinţa cu morala. Roadele acestei legături nepotrivite nu 

pot fi decât nişte monştri.  Legiuitorule, bagă de seamă să nu te înşeli !  Drepturile omului nu sunt la 

fel cu ale popoarelor, din cauză că oamenii deveniţi „popor” încetează a mai fi oameni.  Un Senat de 100 
de capete e mult prea mult ! Puţini legiuitori, dar înţelepţi ! Puţini războinici, dar viteji ! Puţin „popor”, dar 

mulţi cetăţeni !  Dă legi poporului taur şi boabe poporului bou.  Supune-te legilor chiar dacă sunt 

proaste ! Nu te supune oamenilor, dacă nu sunt mai buni ca tine.  Taie unghiile poporului, dar nu-i spăla 

capul cu propria-i urină; pedepseşte-l, fără să îl înjoseşti.  Nu chemaţi în magistraturi decât bărbaţi ce 

sunt în săptămâna mare a vieţii lor.  Magistraţi ! Fiţi precum în Sparta ! La intrarea în tribunale: ridicaţi 

un altar al Fricii, frica de a fi pedepsit înspăimântă poporul şi copiii.  Magistratule ! Legea îţi e soţie 
legitimă; desparte-te de ea mai bine, decât să o faci să devină o femeie trândavă şi care se învoieşte cu 

orice.  Magistraţi ai poporului ! Nu urmaţi pilda pescarilor de pe Nil care aruncă cu noroi în ochii 
crocodilului ca să-l poată stăpâni. Să nu fii legiuitorul ori magistratul unui popor care se laudă cu mintea sa 

luminată.  Urmând pilda locuitorilor din Creta, la fiecare 9 ani, legile să fie citite şi îndreptate de un 

înţelept.  Când magistratul vorbeşte, preotul să tacă !  Scutiţi-vă magistraţii de jurământ atunci când 

intră în funcţie, dar nu-i scutiţi să dea socoteală când o părăsesc.  Poporule ! Cântăreşte-ţi legile ! 

Numără-ţi magistraţii !  Poporule ! Dacă îţi doreşti o bună rânduială în ceea ce priveşte politica, fereşte-
te de o organizaţie fără vlagă, o administraţie fără putere şi de luxul ospeţelor. Acestea trei dau întotdeauna 

naştere vrajbei în viaţa civilă şi în gospodării şi au ca urmare năruirea statului şi a familiei.  Nu tulbura o 

apă stătătoare ori un popor în sclavie.  Fugi de poporul căruia îi place eşafodul.  Nu te aştepta să ţi se 
mulţumească atunci când faci un bine poporului: dintre toate dobitoacele, el este cel mai nerecunoscător. 

 Lucrul cel mai ruşinos al unei stăpâniri este pândirea şi iscodirea oamenilor.  Nu urma pilda omizii: 

nu primi să te târăşti la picioarele prinţului sau în faţa poporului, pentru ca într-o zi să porţi aripi.  Toţi 

suntem egali ! Să nu credeţi însă că neghiobul este egalul înţeleptului.  În fiecare an, să aveţi o zi de 
sărbătoare numită „pacea familiei”. În această zi, soţul şi soţia, la prânz, în mijlocul familiei, îşi vor da mâna 

şi îşi vor ierta unul altuia greşelile făcute de-a lungul anului.  Învaţă să vezi mai departe decât pot ajunge 

privirile tale.  Lebăda tace toată viaţa, ca să poată cânta desăvârşit o singură dată.  Omule de geniu ! 
Rămâi în umbră şi păstrează tăcerea până în clipa în care vei putea să apari cu toată strălucirea unei faime 

pe care nimeni nu o mai poate tăgădui.  Nu admira nimic ! Zeii s-au născut din admiraţia oamenilor.  
Să nu ai alt Zeu, în afară de propria conştiinţă.  Fii cetăţean al lumii întregi, până când vei întâlni un 

popor înţelept şi cu legi drepte.  Trăieşte-ţi viaţa; nu există nimic înainte şi nimic după ea. Să-ţi placă să 

trăieşti şi să trăieşti bine. Cel ce priveşte viaţa cu dezgust fie că are spiritul bolnav, fie inima putrezită.  



 
 
 

 
 
 

 ■  ORIZONTURI   TRANSILVANE   ■    
 

● revistă de cultură din Întorsura Buzăului ● 36 

 

 
 
 

 
 

● Dacă n-ar fi proştii, deştepţii ar muri de foame.  -Camil Petrescu- 
● Nicăieri şi niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proşti. Ne cheamă să fim buni, blânzi, cinstiţi,  
   smeriţi cu inima, dar nu tâmpiţi.  -Nicolae Steinhardt-  

● Nu este nici o ruşine să te naşti prost. Ruşine e să mori prost. -Marin Sorescu- 
● Imbecilitatea şi prostia nu ocolesc pe nimeni, dar noi, românii, ne salvăm adesea luând-o în  
    derâdere la ceilalţi şi acceptând cu humor că nici noi înşine nu facem excepţie.   
    -Marin Preda- 

●  Proştii mor, dar prostia rămâne. -Ion Luca Caragiale- 
●  Ştiu că sunt prost, dar, când mă uit în jur, prind curaj. -Ion Creangă- 

●  Prostia din născare, leac în lume nu mai are; ea este o uricioasă boală, ce nu se 
vindecă în  şcoale, ba nici în spitale. -Ion Creangă- 
● Un prost găseşte mereu pe altul mai prost care să-l asculte cu gura căscată.      
    -Mihail  Sadoveanu- 

● Dacă prostia ar produce suferinţă, sunt oameni care ar trebui să umble pe uliţă urlând 
de durere. -Mihail Sadoveanu-  
●  Proştii se însoară totdeauna, nebunii câteodată, înţeleptul nicicând. -Mihai Eminescu- 

●  Prostul cel mai prost e prostul alterat de filosofie. -Lucian Blaga- 
●  Adună toţi proştii de partea ta şi poţi fi ales în orice poziţie. -Frank Dane- 

●  Nimic nu e mai rău decât prostia agresivă. -Johann Wolfgang von Goethe- 
●  Prostia este o suferinţă nedureroasă a inteligenţei. -Emil Cioran- 

●  Numai prostia poate să n-aibă intermitenţe. -Grigore Moisil- 
● Un prost care nu spune nici un cuvânt nu se deosebeşte de un savant care tace. -Molière- 

●  Un prost găseşte totdeauna unul mai prost, care să-l admire. -Nicolas Boileau- 
● Prostia este infinit mai fascinantă decât inteligenţa, inteligenţa are limitele ei, prostia nu.  
   -Umberto Eco- 

●  Prostii se plâng că nu sunt cunoscuţi suficient de mulţi oameni. -Confucius- 
● Doar două lucruri sunt infinite: universul şi prostia umană; iar de cea din urma sunt foarte 
    sigur. -Albert Einstein- 

●  Cu cât e mai mică mintea cu atât mai mare e îngâmfarea. -Aesop- 
●  Prostia are oroare de anonimat. -Vasile Ghica- 

●  A face pe prostul la timpul potrivit este cea mai mare înţelepciune. -Marcus Tullius  
  Cicero- 

●  De multe ori taci fiindcă eşti convins de prostia adversarului. -Nicolae Iorga- 
●  Nimeni nu e destul de inteligent ca să poată convinge pe un prost că e prost. -La 

Fontaine- 
●  Proştii se plâng că nu sunt cunoscuti de suficient de mulţi oameni, înţelepţii se plâng că nu  
    cunosc suficient de mult oamenii. -Confucius- 
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LLLIIIMMMBBBAAA   NNNOOOAAASSSTTTRRRááá---III      

OOO   CCCOOOMMMOOOAAARRRááá……… 
 

 
 Limba română s-a format pe teritoriul de azi al României – ca teritoriu de bază – precum şi de-a 
lungul malului drept al Dunării de Jos, între Dunăre şi Balcani, până la Marea Neagră. Limba română 
continuă cu o evoluţie proprie, de aproape două milenii, „latina dunăreană”, adică latina populară vorbită 
pe acest teritoriu de colonii romani şi de populaţia romanizată în primele secole ale erei noastre. 
Elementele moştenite din substratul autohton dac (circa 80 de cuvinte), influenţele ulterioare, mai ales 
ale limbii slave – exercitate îndeosebi din sec. 7, când limba română îşi formase deja trăsăturile ei 
definitorii –, păstrarea unor particularităţi fonetice, gramaticale şi lexicale ale latinei populare îi conferă 
românei acele trăsături specifice care o individualizează între celelalte limbi romanice 

sau neolatine derivate din latina vulgară, limbi cu peste 700 de milioane de vorbitori nativi răspândiți în 
întreaga lume, mai ales în: Europa, America de Sud și Africa. 

 
Ştiaţi că: 

● Limba română este vorbită, în ţară şi în afara ţării, de circa 30 de milioane de persoane ?…   
● Oficial, cu o lungime de 44 de litere, cel mai lung cuvânt din limba română se află pe locul 3 în topul 
celor mai lungi cuvinte din Europa. Pe primul loc se află un cuvânt german cu o lungime de 79 de litere, 
iar pe locul 2 un cuvânt turcesc cu o lungime de 70 de litere, ambele fiind cuvinte compuse, în timp 
ce cuvântul românesc este unul tehnic). Neoficial mai există alte două cuvinte mai lungi (un cuvânt în 
islandeză cu o lungime de 64 de litere și un cuvânt finlandez cu o lungime de 61 de litere), însă acestea 
nu sunt incluse în dicționare, fiind mai degrabă glume lingvistice. 
● Cuvântul este pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioză = o pseudoboală a plămânilor 
provocată de inhalarea prafului de siliciu vulcanic. 
● Limba română este singura limba europeană în care se poate face o propoziție completă, formată din 

5 cuvinte care conțin doar vocale: Oaia aia e a ei. 
● Cel mai lung cuvânt care conține doar vocale: uiuiu. 
● Cel mai lung cuvânt care conține o singură consoană: acioaiei. 
● Cel mai lung cuvânt care incepe și se termină cu o vocală și, în rest, conține doar consoane: înspre. 

● Cel mai lung cuvânt care denumește o localitate din Romania: Constantinești. 
● Cel mai scurt cuvânt care denumește o localitate: Ip. 
● Și, în final, câteva palindromuri amuzante (grupuri de cuvinte sau cuvinte care pot fi citite de la stânga 
la dreapta și de la dreapta la stânga fără să-și piardă sensul): 
Ele ne seduc cu desenele; // Era sa pozez o pasare; // Elisa va lasa Toyota sa la Vasile; // Era o 
tipa rapitoare. 

Ştiaţi că: 
Ziua Limbii Române se sărbătorește, în România, la 31 august, la aceeași dată cu Limba 

Noastră, o sărbătoare similară celebrată în Republica Moldova din 1990 ?… 
În această zi, va fi arborat drapelul României şi se va intona imnul național «Deşteaptă-te, 

române» !, ale cărui versuri au fost scrise de Andrei Mureşanu şi publicate sub titlul «Un răsunet» în anul 
1842 ?… 
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SSSEEEMMMNNNIIIFFFIIICCCAAATTTIIIAAA   

UUUNNNOOORRR   OOONNNOOOMMMAAASSSTTTIIICCCEEE   
 
    

 

Numele de persoane provin, în majoritatea cazurilor, din cuvinte comune cu semnificaţii precise 
în limbile din care au fost preluate în limba română: 

 
Adam≈om● Adela≈nobil● Adina≈delicată● Adolf≈lup● Agata≈bună● 

Albert≈nobil, celebru● Alexandru≈ocrotitor● Ana/Anca≈îndurătoarea● 
Anastasia≈înviere●  Andrei≈ puternic, viteaz●  Anghel≈înger●  Aritina≈graţie●  
Atanase≈nemuritor●  August≈ puternic, bine crescut●  Avram≈tatăl fie lăudat●  
Bogdan≈dăruit de Dumnezeu● Camelia≈enoriaşă● Carina≈mic, drag● 
Carmen≈cântec● Carol≈proprietar● Cătălin≈pur● Cecilia≈orb● Claudiu≈schiop● 
Constantin≈statornic● Constanţa≈statornică● Dan/Daniel≈Dumnezeu este 
judecătorul meu● David≈iubit● Diana≈divin, ceresc● Dobre≈ bun●  Ecaterina≈care 
loveşte departe● Eftimie≈voie bună● Elena/Eleonora≈rază de soare● 
Elisabeta≈cea care cinsteşte pe Domnul● Emanuel/Emanuela≈Domnul este cu noi● 
Emil/ Emilia ≈dornic, nerăbdător● Ernest≈serios●  Eugen/Eugenia≈aristocrat/ă● 
Eusebiu≈religios● Eva≈viaţă● Evdochia≈bunăvoinţă● Felicia≈fericită,norocoasă● 
Ferdinand≈cel gata de drum● Filip≈iubitor de cai● Filimon≈cel care sărută● 
Filofteia≈pioasa● Flavius≈galben auriu● Florin/Florentina≈înfloritor/oare● 
Gheorghe≈agricultor● Gherman≈frate● Gabriel/a≈Domnul este puterea mea● 
Gloria≈glorie● Grigore≈cel mereu treaz, neadormit, vioi● Ileana≈răspunsul Domnului● 
Ioana/Ion/Ioan≈binecuvântarea Domnului● Iosif≈Dumnezeu să adauge● Irina≈paşnică, 
liniştită● Iulia/Iuliana/ Iuliu≈descendentul zeului Jupiter● Iustin/ Iustina≈cel ce 
gândeşte corect● Lidia≈vale● Lucia≈lumină● Ludovic≈ glorios în lupte●  Marcel≈ 
războinic●  Margareta≈perlă● Maria/Mariana/Marinela≈copil dorit● Maxim≈cel 
mai mare● Mihaela/Mihai≈cine se aseamănă cu Dumnezeu● Mircea≈slavă păcii● 
Moise≈fiu● Nadia≈speranţă● Natalia≈cea născută la Crăciun● Nicolae/Nicoleta 
≈victorios● Nichita≈biruitorul● Oprea≈cel din urmă● Paraschiva≈pregătire● 
Pavel≈mic● Petru≈stâncă, piatră● Preda≈înainte mergător● Radu≈vesel, bucuros●  
Răzvan≈rebotezat● Robert≈ilustru●  Sebastian≈venerat● Silvestru≈sălbatic, de 
pădure● Simion≈dorinţă împlinită● Sofia≈înţelepciune● Sorin≈soare● 
Spiridon≈paneraş de pâine● Stelian≈sprijin● Suzana≈crin● Ştefan≈încoronat● 
Teodor≈recrut● Titus≈porumbel● Toma≈geamăn● Valeriu≈puternic, sănătos● 
Vasile≈rege● Vasilica≈împărăteasă● Veronica≈aducătoare de victorie● Victor 
≈biruitor●  Vladislav≈ cel slăvit ca stăpânitor●  Zoe≈viaţă.  
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●Cum să stingeţi arsurile la stomac. Dormiţi pe partea stângă, vă sfătuiesc medicii 
gastroenterologi. Explicaţia este simplă: când dormiţi pe dreapta, stomacul se află mai sus decât 
esofagul, permiţând mâncării şi acidului să alunece spre gât. Când staţi întinşi pe stânga, stomacul este 
mai jos decât esofagul şi gravitaţia lucrează în favoarea dumneavoastră. 

●Cum să nu vă mai curgă sânge din nas. Puneţi o bucăţică de bumbac pe gingia de sus, 

sub vârful buzei şi apăsaţi cu putere pe bucata de material. „Sângele provine în special din partea 
anterioară a septului. Apăsând aici, veţi opri sângerarea”, apreciază medicii. 

 ●Cum să scăpaţi de ameţeală. Aţi băut câteva pahare şi v-aţi ameţit ?… Ţineţi-vă cu mâna 

de ceva stabil. Mecanismul responsabil cu echilibrul se află în urechea internă şi pluteşte într-un fluid 
care are aceeaşi densitate ca şi sângele. Cum alcoolul diluează sângele, se modifică şi structura 
lichidului, fapt care afectează echilibrul. Aşadar, creierul este dezorientat şi are nevoie de o confirmare, 
care, în cazul de faţă, este dată de simţul tactil. În felul acesta, punând mâna pe un obiect stabil, vă veţi 
recăpăta echilibrul. 

 ●Cum să ţineti inima în frâu. Nu o lăsaţi să o ia la galop !… Dacă simţiţi că aveți palpitaţii şi 
nu vă ştiţi suferind de inimă, puteţi încerca să apăsaţi uşor carotida imediat sub mandibulă. Veţi stimula 
nervul vag şi puteţi scădea frecvenţa bătăilor.  

●Preveniţi miopia !  Miopia are rareori o cauză genetică. De obicei, poate avea drept cauză 

prea mult timp petrecut în faţa televizorului. Aşadar, ca să nu aveţi probleme, ar fi bine ca, de câteva ori 
pe zi, să închideţi ochii, încordaţi muşchii, inspiraţi adânc şi, după câteva secunde, expiraţi şi destindeţi-
vă. Întinzându-vă şi relaxându-vă bicepşii şi glutealii, puteţi păcăli muşchii involuntari, precum şi pe cei ai 
ochilor, să se relaxeze. 

●Învăţaţi să vă folosiţi urechile !… Dacă staţi de vorbă cu cineva la o petrecere unde este 
mult zgomot, este bine să-l ascultați numai cu urechea dreaptă. De ce nu cu stânga ? Cercetătorii 
americani sunt de părere că dreapta vă ajută să descifraţi mai rapid un discurs. Dacă veţi încerca să vă 
daţi seama ce melodie se aude într-o cameră îndepărtată, folosiţi-o pe stânga. Este mai bună când vine 
vorba să capteze tonurile muzicale. 

●Cu un ac puteţi salva viaţa aproapelui în caz de atac cerebral. Indiferent unde se află 
victima, nu o mutaţi din loc. Dacă persoana este mişcată, venele capilare se rup mai repede. Dacă aveţi 
o seringă, e şi mai bine. Dacă nu, utilizaţi un ac de cusut sau cu gămălie. Încălziţi vârful acului pentru a-l 
steriliza şi apoi înţepaţi fiecare deget de la mâinile pacientului. Puteţi înţepa la circa 1 mm de unghie. 
Înţepaţi atât cât să înceapă să iasă sânge. Dacă sângele nu iese, apăsaţi în jurul înţepăturii. Când toate 
degetele sângerează, aşteptaţi câteva minute, apoi frecţionaţi lobii urechilor până devin roşii. Înţepaţi 
fiecare lob până începe să sângereze. După câteva minute, persoana îşi va recăpăta cunoştinţa. 
Aşteptaţi până revine la stadiul normal şi atunci îl puteţi transporta la spital. Dacă îl duceţi în grabă la 
spital, transportul ar putea cauza ruperea iremediabilă a vaselor capilare din creier.    

●Dimineaţa, când vă sculaţi, frecaţi-vă mâinile şi lobii urechilor puternic.  
Veţi activa rapid întregul organism. La care adăugaţi şi o cană cu apă băută pe îndelete. 

 

[sursa: muncaprotejata.wordpress.com] 
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un remediu natural 
 
 

Tonică, terapeutică, anti-infecţioasă, această legumă este un aliment consumat din cele mai vechi timpuri. 
Dacă adăugăm faptul că se recomandă ca factor de sănătate şi longevitate, sperăm că v-am convins să o 
consumaţi cât mai des. 
  Pentru că ne aflăm in sezonul răcelilor, vă prezentăm o metodă simplă de protecţie, dar extrem de eficientă. 
Ce gospodină nu are o funie de ceapă in cămară ? 

Aliment de bază sau condiment, albă, roşie, galbenă sau verde, fiecare cu aroma sa, ceapa este un 
ingredient folosit de mii de ani.  

Cu o valoare culinară deosebită, ceapa este un aliment care n-ar trebui să lipsească din meniul nostru 
zilnic. Poate fi mâncată crudă, fiartă, coaptă, prăjită sau chiar uscată, în diverse preparate. Deoarece prepararea 
termică îi distruge calităţile nutritive, se recomandă să fie consumată crudă. Pentru persoanele cu stomac sensibil, 
ceapa se poate lăsa la macerat în ulei de măsline pe timpul nopţii şi apoi poate fi utilizată a doua zi în salate. 

Ceapa are calităţi medicinale uluitoare, putând înlocui o pungă de medicamente. Principalii constituenţi 
sunt: vitaminele C, E, B6, potasiul, fosforul şi calciul, sodiul, fierul, sulful, iodul, siliciul etc. În plus, este slabă caloric 
(100 g = 38 kcal) şi ajută la arderea grăsimilor. Cei care o mănâncă sunt mai puţin expuşi bolilor cardiace, răcelilor 
sau reumatismului.  

Proprietăţi  
 

–stimulent al sistemului nervos, hepatic, renal, puternic diuretic, expectorant, vermifug, hipoglicemiant, 
dizolvant şi eliminator al ureei şi al clorurilor, afrodisiac, antiseptic şi anti-infecţios, calmează durerea, 
antireumatic etc. 
–are proprietăţi de antibiotic, combate viermii intestinali; 
–antisclerogen, antitrombotic; 
–curativ al pielii şi al sistemului pilos;  
–antitusiv, emolient; 
–sedativ, calmant, hipnotic uşor etc.  

Leacuri cu ceapă 
 

  Nelipsită din preparatele tradiţionale, ceapa  este şi un remediu naturist neştiut de mulţi.  
●diaree - se face un decoct din foi de ceapă uscată, din care se bea câte o jumătăte de litru pe zi. 
●reumatism şi gută - se beau câte două căni de decoct de ceapă pe zi. Se iau două cepe întregi, cu tot 
cu coajă, de mărime medie, se spală şi se pun la fiert într-o cană şi jumătate de apă, timp de un sfert de oră. 
Se bea decoctul cald, îndulcit sau nu, pe stomacul gol.  
●insomnie - se mănâncă seara, înainte de culcare, ceapă crudă. 
●gripă - se face un macerat din ceapă, din care se bea câte un pahar la prânz şi unul seara.  
●astenie şi surmenaj intelectual, litiază biliară - se consumă crudă.  
●diabet - se iau 10-15 picături de tinctură de ceapă pe zi. 
●degerături, arsuri şi negi - se pun comprese cu suc de ceapă pe zona afectată. Tot pentru 
degerături, dar şi panariţiu şi furunculoză, se foloseşte ceapă coaptă - se pune ceapa în cuptor, se lasă până 
se înmoaie şi se aplică apoi pe locul afectat.  
●criza de nervi poate fi oprită, dacă se inspiră puternic de câteva ori o ceapă tăiată în două. 
●tuse - sirop - se curăţă o ceapă şi se taie solzişori. Se adaugă o cană de apă şi două linguriţe de zahăr, 
apoi se pune la fiert. După ce dă în clocot, se trece prin sită şi se păstrează în borcane. 
●înţepături de insecte - suc - se dă o ceapă pe răzătoarea mică, iar sucul obţinut se foloseşte pentru 
masarea zonelor afectate.                           

[sursa: incomemagazine.ro] 
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Borcanele care se deschid prea greu se pun cu capacul în jos în apă caldă şi ele cedează 

imediat. 

 Uleiul nu va mai sări la prăjit, dacă pui în tigaie un vârf de cuţit de sare înainte de a turna uleiul. 

           Morcovii se curăţă mult mai uşor, dacă îi introduci 5 minute în apa clocotită şi îi clăteşti imediat 
cu apă rece. 

 Ouăle se păstrează cu partea mai ascuţită în sus. Acolo se află o bulă de aer care le va face 
să fie mai multă vreme proaspete. 

Ouăle se pot păstra timp îndelungat şi în bune condiţii, dacă li se unge coaja cu un albuş de 
ou. Un albuş de ou este suficient pentru 70 de ouă. 

Pentru a obţine o friptură fragedă şi crocantă, ungeţi cu bere carnea de pasăre preparată în 
cuptor. 

Roşiile care se pregătesc pentru gătitul mâncărurilor, se curăţă mai uşor de pieliţă dacă sunt 
cufundate câteva minute în apa clocotită. 

Peştele congelat se lasă la dezgheţat în lapte. Gustul de frigider dispare şi peştele capătă o 
aromă plăcută. 

Laptelui afumat îi dispare imediat mirosul, dacă se presară sare de bucătărie peste laptele ars. 

Mâncărurile se vor răci mai rapid, dacă aşezaţi cratiţa sau oala într-un vas cu apă rece în care 
adăugaţi un pumn de sare de bucătărie. 

Clătitele nu se mai lipesc de tigaie, dacă, peste uleiul încins, se presară puţin zahăr tos. 

Mirosul de ceapă prăjită nu se răspândeşte, dacă, înainte de a pune ceapa în grăsimea 
încinsă, se adaugă puţină sare cu făină. 

Peştele se pune pe grătarul încins, după ce s-a trecut prin ulei cald; astfel, nu se va mai lipi şi 
se va rumeni frumos. 

Ficatul devine mai gustos, dacă, înainte de a-l prepara, îl ţinem 2-3 minute în lapte dulce. 

Laptele pus la fiert nu va da în foc, dacă se udă vasul cu apă rece. 

Găluştile pentru supă vor fi aurii şi frumoase, dacă grişul din care se prepară va fi amestecat 
cu o lingură de mălai grişat. 

Chifteluţele devin mai zemoase, dacă, în carnea tocată, se amestecă o linguriţă de brânză de 
vaci. 

Pentru a curăţa mai rapid nucile, lăsaţi-le peste noapte în apă îndulcită. 

Uleiul în cantitate mare se păstrează bine, dacă i se adaugă o linguriţă de sare de lămâie. 
Pentru a se frăgezi carnea de vită, berbec, pasăre, se unge cu alcool rafinat şi se lasă să stea o oră 
înainte de a fi intrebuinţată. 
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Cu intenţie 

 

În curtea şcolii, un elev plânge… Profesoara de serviciu îl întreabă: 
– De ce plângi ?! Ţi s-au înecat corăbiile ?… 

– Plâng, pentru că Bulă mi-a aruncat cornul pe jos ! 
– A fost aruncat cu intenţie ? îl descusu profesoara… 

– Nu, cu lapte !… răspunse prompt elevul. 
 

Zerouri 
 

– Ionele, cu câţi zero-uri scriem un milion ? 
– Cu şase, doamnă învăţătoare… 

– Dar o jumătate de milion ? 
– E foarte simplu: cu trei ! 

 

Pedeapsa 
Marin vine de la şcoală şi-i spune tatălui său: 

– Tată, doamna învăţătoare mi-a dat un patru ! 
– Trebuie să aplicăm o pedeapsă ! 

– Să-ţi spun unde locuieşte ?… 
 

Moment favorabil 
– Când este timpul cel mai propice pentru culegerea merelor, întreabă învăţătorul… 

– Când doarme paznicul, răspunde Bulă. 
 

Pompă 
Băiatul unui inginer închide cartea pe care o citea şi întreabă nedumerit pe tatăl său: 

– Tată, ce-i aia o pompă ?… 
Tatăl ia o foaie de hârtie şi-i desenează o pompă, explicându-i: “Este o maşină de forţă sau un aparat 
compus de obicei dintr-un cilindru cu piston, manevrat cu mâna sau acţionat mecanic, folosit pentru a 

deplasa sau a comprima un fluid”… Surprins, totuşi, de ce fiul său se interesează de pompă, îl descusu: 
– De ce mă întrebi tu acum de  pompă ? 

– Păi, am citit aici, în cartea de istorie, că Cezar a intrat cu o mare pompă în Roma !… 
 

Longevitate 
De ce Adam şi Eva au trăit peste 800 de ani, iar astăzi omul trăieşte sub 100 de ani ?  

—Deoarece, între timp, medicina a progresat foarte mult !  
 

Zgomot 
—Nene, ce face găina după ce a ouat ?  

—Publicitate ! 
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PPPlllaaannntttaaarrreeeaaa   pppooommmiiilllooorrr   tttoooaaammmnnnaaa   
rin plantarea pomilor din toamnă există unele avantaje: procentul de prindere este mai 
mare ca în cazul plantărilor de primăvară; se câştigă un an, deoarece, în primăvară, pomii 
pornesc cu mai multă vigoare în vegetaţie; există mai mari şanse să se planteze pomi, 

fiindcă toamna pepinierele sunt mai bine aprovizionate cu material săditor. 
Tehnologia de plantare este, în general, asemănătoare cu cea de la plantarea din primăvară:  
 terenul se curăţă de resturi vegetale, iar dacă este arabil, se efectuează o arătură adâncă 

de 30-32 cm; dacă este posibil, se face desfundatul la adâncimea de 55-60 cm; se plantează până la 
venirea îngheţului; 
             înainte de săpatul gropilor, se face 
pichetatul terenului, prin care se materializează cu 
un pichet (ţăruş) locul unde va fi plantat fiecare 
pom. Pichetatul terenului se poate face în pătrat, 
dreptunghi, chincons (triunghi): 
              săpatul gropilor se face cu cel puţin 
o săptămână înainte de plantarea propriu-zisă, iar 
pentru plantarea din primăvară, gropile se sapă 
din toamnă. Dimensiunile gropilor sunt de 
60/60/60 cm în teren arabil şi cel puţin 80/80/80 
cm în teren înţelenit. Cu cât gropile sunt mai mari, 
ajungând chiar la un metru cub, cu atât pomilor 
plantaţi le merge mai bine. Pământul din groapă 
se aşează în două muşuroaie separat: cel de deasupra şi cel de la fund; 

 rădăcinile pomilor, fasonate numai dacă sunt prea lungi, se scurtează la 25-30 cm, apoi 
se mocirlesc într-un amestec de pământ galben, baligă de vită şi apă; în fundul gropii, se înfige un tutore 
(arac ascuţit), cu înălţimea de 2 metri, de care se va lega pomul după plantare; 

 plantarea propriu-zisă constă în: tragerea pământului care a fost deasupra la fundul gropii; 
se face un muşuroi sub rădăcinile pomului, se trage pământul cât să se acopere rădăcinile, se calcă, se 
pun 4-5 kg bălegar bine putrezit, se trage un nou strat de pământ şi se calcă, iar peste nivelul gropii, se 
face un muşuroi care, în primăvară, se nivelează. Coletul pomului (punctul de trecere dintre tulpină şi 
rădăcină) trebuie să fie la nivelul solului. 

Se leagă cu sfoară, se udă cu 8-10 litri apă şi se protejează tulpina cu hârtie contra 
rozătoarelor.  

 Ion Vasilescu 
 

▬ Textul a fost reprodus integral din cotidianul „Argeş Expres”, nr. 3077 din 7 noiembrie 2011 ▬ 
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TEST DE INTELIGENŢĂ 
 

241 61I BU7Ă 2Ă37I2I4 4354 241 DI7504 8 F464I4 810BĂ ŞI U7 BĂ0B15 3U0D. 
  Î750-8 2Ă37I2I4, BĂ0B1ŢII ÎŞI 9U7 Î7 J82 LIB4051541, I10 F464IL4 78082UL. 

 24I 2104 ÎI Î7Ţ4L4G L1 8 24105Ă 287JUG1LĂ 94 16BII 90851G87IŞ5I 3U75 

V42I7II.  8 2Ă37I2I4 BU7Ă 4 F80615Ă DI750-8 JU6Ă5154 BU7Ă ŞI U71 5104. 

 685IVUL 90I72I91L 1L 80I2Ă0UI DIV80Ţ 4354 7U751.  1D4VĂ0154L4 789ŢI 

D482H4154 1910 D4 1BI1 Î7 2Ă37I2I4.  Î750-8 2Ă37I2I4, BĂ0B15UL 4354 

JU6Ă51541 28042515Ă.  58154 908BL464L4 287JUG1L4 9807432 D4 L1 

F195UL 2Ă F464I1 V041 3Ă D86435I24132Ă 8 913Ă04 6IG0158104.  
8FIŢ40UL 35Ă0II 2IVIL4 F124 61I D43 L4GĂ5U0I 749850IVI54, D42Â5 8 
247501LI35Ă 54L4F87I2Ă.  7U 54 2Ă3Ă580I 7I2I8D15Ă 94750U B17I. ÎI 98ŢI 

8BŢI74 61I I4F5I7 2U Î690U6U5.   D12Ă 54 V4I 2Ă3Ă580I 31U 7U 8 V4I F124 

7I2I8D15Ă, 585 V4I 04G0451.  Î71I754 D4 2Ă3Ă580I4, ŢI74 82HII D432HIŞI, 

I10 DU9Ă, ŢI74-I 94 JU6Ă5154 Î72HIŞI.  2Ă37I2I1 4354 3I7GU0UL 0ĂZB8I Î7 

2104 D806I Î7 915 2U DUŞ617UL.  FU72ŢIIL4 D4 287DU2404 Î750-8 2Ă37I2I4 

3U75 82U9154 D4 F464I.  24L4 61I 6UL54 908BL464 287JUG1L4 34 IV432 
D1580I5Ă F195ULUI, 2Ă F464IL4 V80B432 61I 6UL5 D42Â5 132UL5Ă BĂ0B1ŢII. 
 Î7 5I69UL 2Ă37I2I4I, 74 DĂ6 34161, 24 F4L D4 86 ŞI-10 FI D80I5 D4 F195 

91054740UL 78350U.  3Ă 7U 54 Î7D8I4Ş5I 7I2I8D15Ă D4 D42IZIIL4 BU74 1L4 

38ŢI4I 51L4. 80I2U6, 41 3-1 6Ă0I515 2U U7 G47IU.  Î7 39154L4 FI42Ă04I 
2Ă37I2II LU7GI, 35Ă 8 38ŢI4 0ĂBDĂ58104. 
  

Dacă ȋl citeşti şi-l ȋnţelegi IMEDIAT, eşti inteligent(ă) şi ai emisfera stângă 
dezvoltată !… Dacă nu, NU !… 
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