
REVISTA SOCIETATE ROMÂNEASCĂ – SOCIETATE EUROPEANĂ                                                            NR. 1/2022 

1 

 

 

 

 

 



REVISTA SOCIETATE ROMÂNEASCĂ – SOCIETATE EUROPEANĂ                                                            NR. 1/2022 

2 

 

 

SECȚIUNEA COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE 
 

 

PROGRESELE ȘTIINȚIFICE DIN SECOLUL AL XX-LEA 

GHERMAN IULIA 

COLEGIUL NAŢIONAL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA 

 

      Secolul XX este cea mai remarcabilă perioadă din istoria omenirii din punct de vedere al 

invenţiilor care au schimbat lumea. Descoperirile ştiinţifice ale secolului XX, multe la număr, au 

reprezentat adevărate revoluţii în domeniul ştiinţific şi nu în ultimul rând ,au schimbat cursul 

istoriei, viaţa oamenilor şi au deschis porţile către o lume nouă. Se spune că, în intervalul de timp 

alocat secolului XX, omul a fost cel mai productiv din punct de vedere al descoperirilor ştiinţifice. 

   1.ENERGIA NUCLEARĂ 

    Aceasta este o sabie cu două tăişuri, aşa cum avea să confirme istoria. Pe de o parte, invenţia a 

adus omenirii o sursă de energie eficientă şi practic nelimitată, cu potenţial de a schimba planeta 

peste noapte. Pe de altă parte, aceeaşi sursă de energie putea fi folosită pentru a crea una dintre cele 

mai distrugătoare arme din istorie, aşa cum s-a demonstrat la Cernobîl în 1986. Impactul pozitiv al 

descoperirii nu poate fi însă negat, în ciuda pericolului. Centralele nucleare sunt, astăzi, surse de 

energie eficiente din punct de vedere al costurilor. La nivel mondial există aproximativ 450 de 

reactoare nucleare care sunt folosite pentru a produce energie electrică în aproximativ 30 de ţări din 

lumea întreagă. 

2.COMPUTERUL 

           Astăzi nu putem să ne prezentăm viaţa de zi cu zi fără 

computer sau laptop. Dar, recent, primele computere au fost 

folosite doar în știință. În 1941, inginerul german Konrad Zuse a 

proiectat aparatul mecanic Z3, care a funcționat pe baza releelor 

telefonice. Calculatorul practic nu se deosebea de modelul 

modern. În 1942, fizicianul american John Atanasov și asistentul 

său Clifford Berry au început să dezvolte primul computer 

electronic, dar nu au reușit să finalizeze această invenție. 

În 1946, americanul John Mauchly a dezvoltat computerul electronic ENIAC. Primele mașini au 

fost uriașe și au ocupat camere întregi. Iar primele calculatoare personale au apărut abia la sfârșitul 

anilor '70 .  

3.AVIONUL 

      Nu în ultimul rând, marile descoperiri ale secolului XX sunt noi moduri de transport. Cei doi 

frați Orville și Wilbur Wright au intrat în istoria omenirii ca 

primii piloți. Orville Wright a reușit să facă un zbor 

controlat în 1903. Avionul, pe care l-a dezvoltat împreună 

cu fratele său, a durat doar 12 secunde, dar a fost o 

descoperire imensă pentru aviația de atunci. Data zborului 

este considerată ziua de naștere a aviației. Frații Wright au 

fost primii care au proiectat un sistem de control al mașinii 

care a răsucit consolele aripilor cu cabluri. Deja în 1904, un 

nou model de aeronavă vedea lumina, mai avansată și capabilă nu numai să zboare, ci și să 

efectueze manevre. În 1905, a apărut o a treia versiune, care ar putea rămâne în aer timp de 

aproximativ treizeci de minute. Doi ani mai târziu, frații au semnat un contract cu armata SUA, iar 

mai târziu, și francezii au cumpărat avionul. Mulți au început să se gândească la transportul de 

pasageri, iar Wright au făcut ajustările necesare modelului lor, adăugând un scaun suplimentar și 

făcând motorul mai puternic. Așadar, începutul secolului al XX-lea a deschis cu totul noi 

https://uofa.ru/ro/stress-povsednevnoi-zhizni-sovremennogo-cheloveka-obratimsya/
https://uofa.ru/ro/primenenie-personalnogo-kompyutera-v-professionalnoi/
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oportunități umanității. Aşa cum locomotiva a făcut lumea mai mică în secolul al nouăsprezecelea, 

avionul a făcut acelaşi lucru în secolul al XX-lea, micşorând planeta noastră până la punctul în care 

o persoană putea zbura oriunde în lume în câteva ore. 

 4.RACHETA, care şi-a dovedit utilitatea pe mai multe planuri, de la distracţie, la armă, până la 

modalitatea de explorare a spaţiului cosmic. 

5.SUBMARINUL  

    Deşi vasele submersibile au fost folosite şi în trecut, se consideră că abia în secolul XX a fost 

creat primul submarin modern. În cel de-al Doilea Război Mondial descoperirea s-a dovedit o armă 

periculoasă. 

   6.PENICILINA ANTIBIOTICĂ 

     O descoperire revoluționară a avut loc în medicina secolului XX 

când, în 1928, omul de știință englez Alexander Fleming a 

descoperit efectele mucegaiului asupra bacteriilor. Astfel, 

bacteriologul a descoperit primul antibiotic din lume ,penicilina din 

matrițele Penicillium notatum - un medicament care a salvat viețile 

a milioane de oameni. Este de remarcat faptul că, colegii lui 

Fleming s-au înșelat, crezând că principalul lucru este întărirea 

sistemului imunitar și nu lupta împotriva microbilor. Prin urmare, 

antibioticele nu sunt solicitate de câțiva ani. Abia mai aproape de 

1943, medicamentul a găsit o utilizare pe scară largă în instituțiile 

medicale. Fleming a continuat să studieze microbii și să îmbunătățească penicilina. Până la 

descoperirea lui Alexandru Fleming din 1928, orice bacterie putea fi mortală. Rata de mortalitate 

cauzată de infecţiile bacteriene a scăzut odată cu descoperirea penicilinei. 

7.TELEVIZORUL  

    Una dintre cele mai importante descoperiri ale secolului al XX-lea a fost inventarea televizorului. 

Fizicianul rus Boris Rosing a brevetat primul aparat în 1907. În modelul său, a folosit un tub cu raze 

catodice și a folosit o fotocelulă pentru a converti semnalele. Până în 1912, a îmbunătățit televizorul, 

iar în 1931 a devenit posibilă transmiterea de informații folosind o imagine color. În 1939 a fost 

deschis primul canal de televiziune. Televiziunea a dat un impuls extraordinar schimbării modului 

în care oamenii gândesc și modul în care comunică. Prima demonstraţie a unei transmisii de 

televiziune s-a realizat abia in 1926 şi poartă semnătura lui John Logie Baird. Înainte de Al Doilea 

Razboi Mondial, 19 000 de televizoare electronice au fost fabricate în Marea Britanie şi 1.600 în 

Germania. În Statele Unite ale Americii, utilizarea televizorului a explodat după cel de-al Doilea 

Război Mondial. 

8.INTERNETUL 

      Dacă avionul a redus planeta  până la punctul în care se putea zbura de la New York la Londra 

în şase ore, internetul a făcut posibilă comunicarea şi ”trasportarea” virtuală în câteva secunde. Un 

factor esenţial în evoluţia internetului a constituit-o dezvoltarea computerelor, începând din anii 

1950. În 1962, Licklider şi Welden Clark au publicat o lucrare intitulată "On-Line Man Computer 

Communication", ce oferea una dintre primele viziuni ale societăţii împânzită de o reţea informatică 

globală. World Wide Web a transformat viața umană, deoarece astăzi, probabil, nu există niciun 

colț al lumii în care această sursă universală de comunicare și informație să nu fie folosită. 

Dr. Licklider, care a condus proiectul de schimb de informații militare din SUA, este considerat 

unul dintre pionierii Internetului. Prezentarea publică a rețelei ARPANET  a avut loc în 1972, iar 

puțin mai devreme, în 1969, profesorul Kleinrock și studenții săi au încercat să transfere niște date 

din Los Angeles în Utah. Și în ciuda faptului că doar două scrisori s-au dovedit a fi transmise, a fost 

pus începutul erei rețelei mondiale. Invenția internetului a devenit o descoperire faimoasă în lume, 

iar până la sfârșitul secolului al XX-lea erau deja peste 20 de milioane de utilizatori. 

9.RADIOUL 

    Invenţia a făcut posibil ca o persoană să fie auzită de la sute sau chiar mii de mile distanţă. Pe 12 

decembrie 1896, italianul Guglielmo Marconi a făcut la Londra demonstraţia publică a unui aparat 
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cu care putea transmite semnale la distanţă, fără fir. Marconi a continuat experimentele vreme de 

ani buni. La 17 decembrie 1902, Marconi a reuşit să transmită primul semnal radio peste Atlantic. 

În anul 1920, a avut loc prima emisiune radio  la un post din Anglia, iar în acelaşi an, în America, a 

început să emită primul post de radio comercial din lume. Se spune că, până la apariţia televiziunii 

şi internetului, radioul a condus lumea. 

       In concluzie, s-au făcut multe descoperiri științifice în secolul al XX-lea , mai mult decât 

pentru tot timpul anterior, cunoașterea omenirii crescand constant în fiecare an. Totodată, în secolul 

XX, principalele descoperiri au fost efectuate în principal în două domenii: biologie și fizică. 

 

Webografie    

https://adevarul.ro/locale/alexandria/topul-celor-mai-importante-inventii-secolului-xx-schimbat-

lumea-1_5a20ff905ab6550cb8b9a45a/index.html 

https://uofa.ru/ro/chto-samoe-vazhnoe-bylo-izobreteno-v-20-veke-interesnye-izobreteniya-xx-veka/ 

https://historia.ro/sectiune/general/top-cinci-inventii-care-au-marcat-secolul-xx-585526.html 

 

 

 

CULTURA ROMÂNEASCĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN 

PORCA MARCELA LOREDANA ȘI SÜTÖ ANDREEA 

COLEGIUL NAȚIONAL TITU MAIORESCU AIUD 

 

Cultura însăși are propriul său trecut, provenit din cuvântul latinesc „colere” care este tradus 

„a cultiva, a avea grijă”. Aceasta poate fi interpretată asemeni unei amestec de cunoștințe, 

convingeri și norme sociale însușite din strămoși și transmise generațiilor viitoare. Fiecare popor 

sau regiune are în spate o cultură unică, specifică acelor zone, cum de altfel și poporul român este 

nelipsit de o asemenea comoară care a avut impact asupra prezentului nostru. Începutul secolului al 

XIX-lea a fost marcat de o serie de evenimente consecutive în Țara Românească și Moldova 

produse de către famiile aristocratice grecești, numiți și domniile fanariote. Această serie de 

evenimente a fost influențată de către cultura neo-greacă. Primul seminar înființat la data de 1803, 

în Iași de către mitropolitul Veniamin Costache, pentru pregătirea viitorilor preoți. Mai târziu a fost 

înfiintață o școală de inginerie, de către Gheorghe Asaki care preda pe lângă materiile 

„trebuincioase unui inginer politicesc” și cunoștinte despre istoria patriei și al poporului nostru, 

lucru văzut de către profesorii din școlile grecești ca fiind nepotrivit. Prima școală românească a 

apărut în București înființată de către Gheorghe Lazăr și Ion Heliade Rădulescu. Pe lângă 

matematică și geometrie asemeni lui Gheorghe Asaki, domnul Lazăr preda istorie și filosofie. 

După mișcarea lui Tudor și moartea acestuia, turcii au înlăturat domnitorii fanarioți și 

numindu-i pe Grigore Chica în Muntenia și Ioniță Sandu Sturdza în Moldova. În Muntenia se 

înființează o societate literară din inițiativa lui Dinicu Golescu în anul 1827, iar în Moldova se 

închid toate școlile grecești cu pretextul că acestea erau „temelia răutăților”. Mișcarea culturală din 

Țările Românești este constituită de apariția revistelor, spre exemplu Dacia literară, a școlilor, 

tipărirea manualelor didactice, traduceri din limbi străine, chiar și întemeierea teatrului românesc. 

Alte personalități specifice vremii acesteia sunt Nicolae Bălcescu care scrie „Istoria Românilor sub 

Mihai Vodă Viteazul”, Mihail Kogălniceanu publică „Dacia literară”, Vasile Alecsandri în 

colaborare cu C. Negruzzi contribuie la scrierea revistei „Propășirea”. Ion Heliade Rădulescu 

tipărește primul ziar în limba română în 1829 numit „Curierul românesc”, iar în Moldova, Gheorghe 

Asaki tipărește „Albina românească”. Apar operele originale, scrise de Vasile Alecsandri, „Doine și 

Lăcrămioare” 1853, „Suvenire”, „Mărgăritarele” 1856 și Grigore Alexandrescu având poeziile 

„Umbra lui Mircea la Cozia” sau  „Anul 1840”, iar în Ardeal Andrei Mureșan scrie versurile 

imnului național „Deșteaptă-te Române”. Costache Negruzzi se face remarcat prin operele în proză, 

precum „Alexandru Lăpușneanul”, „Sobieski și plăeșii”.  

https://uofa.ru/ro/den-rossiiskoi-nauki-risunki-detei-laboratoriya-nauchnoi-zhurnalistiki-v-nominacii-izvestnye-nauchny/
https://adevarul.ro/locale/alexandria/topul-celor-mai-importante-inventii-secolului-xx-schimbat-lumea-1_5a20ff905ab6550cb8b9a45a/index.html
https://adevarul.ro/locale/alexandria/topul-celor-mai-importante-inventii-secolului-xx-schimbat-lumea-1_5a20ff905ab6550cb8b9a45a/index.html
https://uofa.ru/ro/chto-samoe-vazhnoe-bylo-izobreteno-v-20-veke-interesnye-izobreteniya-xx-veka/
https://historia.ro/sectiune/general/top-cinci-inventii-care-au-marcat-secolul-xx-585526.html
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Unirea din Moldova și Țara Românească din 1859 a avut un puternic impact asupra 

societății și a culturii românești. Au fost intemeiate universități în Iași și București, pe baza școlilor 

deja existente. Apariția unui cerc literar denumit Junimea în anul 1863, fondat de mari personalități 

asemeni criticulului literar Titu Maiorescu, a dus la publicarea revistei „Convorbiri literare”, unde 

au publicat și Mihai Eminescu, cel mai mare poet român, Ion Creangă, un povestitor unicat, cât și 

Ion Luca Caragiale, autor ale unor nuvele și schițe devenind cel mai mare dramaturg al României. 

Au ieșit în evidență în acea perioadă și Nicolae Grigorescu împreună cu Ștefan Luchian primii 

fondatori ai picturii moderne române, de asemenea și compozitorul Ciprian Porumbescu. A fost 

publicată prima Enciclopedie Română la 1904 de către mitropolitul ortodox Andrei Șaguna. Se 

enumeră printre marile personalități ale timpului și Ioan Slavici opera sa „Moara cu Noroc” ffiind 

studiată în prezent în școlile din România, Panait Istrati, Barbu Ștefânescu Delavrancea, George 

Coșbuc, Ștefan Octavian Iosif și istoricul George Barițiu, fondator de presă română în Transilvania. 

Jumătatea secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea cunoscută asemeni și epoca de aur, 

pentru creșterea drastică a culturii românești, care atinge nivelul maxim în directă armonie cu 

standardele culturii europene. 

Urmat de secolul al XX-lea, numită și epoca de aur a culturii românești, unde artiștii, 

scriitorii, prozatorii atingând nivelul maxim de afirmare internaționă în raport direct cu tendințele și 

curentele europene. În acea perioadă se mai remarcă artistul sau sculptorul Constantin Brâncuși 

reprezentând o figură excepțională pentru mișcarea artistică de avangardă, ajungând să ocupe o 

poziție importantă în istoria culturală română, piesele lui de artă fiind astăzi obiecte turistice prin 

toată țara. Apariția de noi curente provenite din occident, influențează schimbarea drastică a 

literaturii române, un prim reprezentant al tradiționalismului și al expresionalismului este Lucian 

Blaga. Dramaturg, poet, filozof, critic literar, dar și fondator ar cercului literar „Sburătorul”.   

Pe cealaltă ramură al grupului occidentalist, apare Eugen Lovinescu, care încearcă să 

influențeze cultura române cât mai aproape de cea occidentală. Un alt critic reprezentativ al epocii 

de aur este George Călinescu, critic literar și scriitor, aduce „la viață” opera „Istorii a literaturii 

române, de la origini până în prezent”.  Alte personalități recunoscute din acea perioadă este Liviu 

Rebreanu, romancier, care prelua teme din conflictele societății rurale și consecințele războiului. 

Mihai Sadoveanu, scriitor de romane de o înaltă calitate, inspirate din istoria medievală a Moldovei. 

Camil Petrescu, scriitor și prozator modern, scrie despre experiența sa din toiul războiului. În 

categoria dramaturgiei, apari ca mare personalitate dramaturgul Mihail Sebastian. 

Împreună cu poetul George Topîrceanu, mai apar și creațiile lui Tudor Arghezi aducând 

contribuție revoluționară literaturii românești a vremii. George Bacovia, poet simbolist, alături de 

Ion Barbu, își revarsă sentimentele disperării în creații de succes. Mișcarea dadaismă care neagă 

legătura dintre gândire și expresie este ilustrată de poetul Tristan Tzara și artistul Marcel Iancu. 

Filozofia română a fost reprezentată de Mircea Vulcănescu, Dimitrie Guști, Alexandru Dragomir și 

Vasile Conta. Istorici renumiți ai acestei epoci de aur a fost Nicolae Iorga, care a publicat de-a 

lungul vieții sale peste 1250 de cărți. În domeniul muzicii, se fac remarcați compozitorii George 

Enescu, Mihail Jora, Marcel Mihalovici, Paul Constantinescu, Constantin Dimitrescu care au ajuns 

celebrii. Iar cei mai mari pictori ai vremii au fost Nicolae Tonitza, Camil Ressu, Francisc Șirato, 

Ignat Bednarik, Lucian Grigorescu și Theodor Pallady. Nicolae Paulescu a fost cel care a adus o 

contribuție majoră a medicinii prin descoperirea insulinei. Gheorghe Țițeica fiind unul dintre cel 

mai străluciți matematicieni români. În perioadă postabelică, au apărut mari personalități cum ar fi 

scriitorii Marin Preda, Nicolae Breban, poeții Nichita Stănescu, Marin Sorescu, precum și critici 

literari Nicolae Manolescu și Eugen Simion. Cea mai mare parte a creațiilor fiind publicate după 

revoluția din 1989. Mari filozofi au fost Constantin Noica, Petre Țuțea și Nicolae Steinhardt. 

Români cunoscuți care au fost trimiși în exil în perioada comunistă au fost, poetul Eugen Ionescu, 

istoric, scriitor Mircea Eliade și filozoful Sergiu Celibidache. Mari personalități române care au 

făcut cunoscută literatura română și au adus schimbări de-a lungul timpului, care vor rămâne mereu 

niște embleme române. 

 Bibliografie:  
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  Istoria românilor din cele mai vechi timpuri de Constantin G. Giurescu 

  Istoria românilor de Nicolae Iorga 

Webografie 

www.oradeistorie.ro 

www.wikipedia.ro 
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GAZELE CU EFECT DE SERĂ ȘI REDUCEREA LOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

ZBUTEA GEORGIANA, SALCĂ DARIA 

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ALBA 

 

Activitățile economice în Uniunea Europeană produc, în general, cantități semnificative de 

emisii de gaze cu efect de seră, denumite în continuare emisii GES. Emisiile GES sunt responsabile, 

preponderent, pentru încălzirea climatică, fenomen cu multiple consecințe. Emisiile de gaze cu efect 

de seră pot avea surse naturale, dar acumularea excesiva a acestora in atmosferă presupune aportul 

surselor antropice. 

 

Gazele cu efect de seră 

Un gaz cu efect de seră este un gaz care absoarbe și emite energie radiantă în gama 

cu infraroșu termic. Creșterea emisiilor de gaze cu efect cauzează un efect de seră. Principalele gaze 

cu efect de seră în atmosfera Pământului sunt vapori de apă, dioxid de carbon, metan, oxid de 

azot și ozon. Fără gaze cu efect de seră, temperatura medie de la suprafața Terrei ar fi aproximativ 

cu -18°C, mai degrabă decât în media actuală de 15°C. De asemenea, atmosferele de 

pe Venus, Marte și Titan conțin gaze cu efect de seră. Gazele cu efect de seră sunt cele care absorb 

și emit radiații infraroșii în gama de lungimi de undă emise de Pământ. În ordine, cele mai 

abundente gaze cu efect de seră din atmosfera Pământului sunt: 

- Aburi de apă - Vaporii de apă sunt unul dintre cele mai importante gaze cu efect de seră pentru 

capacitatea sa de a absorbi căldura. Cu toate acestea, echilibrul este generat , deoarece apa în stare 

lichidă și solidă reflectă energia solară și răcește Pământul. 

- Dioxid de carbon (CO2) - Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de seră de lungă durată 

din atmosferă. Acest gaz este responsabil pentru 82% din creșterea efectului de seră care a avut loc 

în ultimele decenii. În 2017, Organizația Meteorologică Mondială a raportat o concentrație globală 

de CO2 de 405,5 ppm. Aceasta reprezintă o creștere de 146% față de nivelurile estimate înainte de 

1750 (era preindustrială). 

- Metan (CH4) - Metanul este al doilea cel mai important gaz cu efect de seră, contribuind cu 

aproximativ 17% din încălzire. 40% din metan este produs de surse naturale, în special mlaștini, în 

timp ce restul de 60% este generat de activitățile umane. Aceste activități includ cultivarea 

rumegătoarelor, cultivarea orezului, exploatarea combustibililor fosili și arderea biomasei. În 2017 

CH4 atmosferic a atins o concentrație de 1.859 ppm, care este cu 257% mai mare decât nivelul pre-

industrial. 

- Oxizi de azot (NOx) - Contribuie la distrugerea ozonului stratosferic, crescând cantitatea de 

radiații ultraviolete care pătrunde pe Pământ. Aceste gaze provin din producția industrială de acid 

azotic și acid adipic, precum și din utilizarea îngrășămintelor. Până în 2017, aceste gaze au atins o 

concentrație atmosferică de 329,9 ppm, echivalent cu 122% din nivelul estimat pentru era 

preindustrială.  

- Clorofluorocarburi (CFC) -Dăunează ozonului stratosferic și este reglementat prin Protocolul de la 

Montreal. Cu toate acestea, în unele țări, cum ar fi China, este încă utilizat în diferite procese 

industriale.  

http://www.wikipedia.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gaz
https://ro.wikipedia.org/wiki/Infraro%C8%99u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Efect_de_ser%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Atmosfera_P%C4%83m%C3%A2ntului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Abur
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dioxid_de_carbon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Metan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Protoxid_de_azot
https://ro.wikipedia.org/wiki/Protoxid_de_azot
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ozon
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Venus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Titan
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- Hidrofluorocarburi (HFC) - Aceste gaze sunt utilizate în diferite aplicații industriale pentru a 

înlocui CFC-urile. Cu toate acestea, HFC afectează și stratul de ozon și au o permanență activă 

foarte mare în atmosferă. 

- Hidrocarbură perfluorurată (PFC) - PFC-urile sunt produse în instalații de incinerare pentru 

procesul de topire a aluminiului. La fel ca HFC-urile, acestea au o permanență ridicată în atmosferă 

și afectează integritatea stratului de ozon stratosferic. 

- Hexafluorură de sulf (SF6) - Acest gaz are, de asemenea, un efect negativ asupra stratului de ozon, 

precum și o persistență ridicată în atmosferă. Este utilizat în echipamente de înaltă tensiune și în 

producția de magneziu. 

Concentrațiile atmosferice sunt determinate de echilibrul dintre surse (emisiile de gaze rezultate din 

activitățile umane și sistemele naturale) și disipările (îndepărtarea gazului din atmosferă prin 

conversia la un compus chimic diferit sau prin absorbția corpurilor din apă). 
 

Începutul folosirii gazelor cu efect de seră 

Activitățile umane de la începutul Revoluției Industriale încă din 1750 au produs o creștere 

cu 40% a concentrației atmosferice de dioxid de carbon (CO2), de la 280 în 1750 la 406 părți pe 

milion la începutul anului 2017. Această creștere a avut loc în ciuda absorbției a mai mult de 

jumătate din emisiile provenite de la diferite "disipări" naturale implicate în circuitul carbonului în 

natură. Marea majoritate a emisiilor antropice de dioxid de carbon (adică emisiile produse de 

activitățile umane) provine din arderea combustibililor fosili, în principal cărbunele, petrolul și 

gazelle naturale, cu contribuții suplimentare provenite de la defrișări, alunecări de teren, eroziunea 

solului și agricultura. În cazul în care emisiile de gaze cu efect de seră vor continua la rata lor în 

2017, temperatura suprafeței Pământului ar putea depăși valorile istorice începând cu 2047, cu 

efecte potențial dăunătoare asupra ecosistemelor, biodiversității și mijloacelor de subzistență 

umană.  
 

Efectul de seră 

Procesul de încălzire globală prin retenția atmosferică a radiațiilor infraroșii este ceea ce este 

cunoscut sub numele de efect de seră. Numele provine din serele agricole, unde sunt cultivate specii 

care necesită o temperatură mai mare decât cea existentă în zona de producție. Pentru aceasta, 

aceste case de cultură au un acoperiș care permite trecerea soarelui, dar reține căldura emisă. În 

acest fel, este posibil să se creeze un microclimat cald pentru acele specii care necesită acest lucru 

în creșterea lor. 

Termenul „efect de seră” este o comparație cu serele pentru plantele în creștere în climă în 

care temperatura ambiantă este mai mică decât cea necesară. În aceste case de cultură, acoperișul 

din plastic sau sticlă permite trecerea soarelui, dar împiedică ieșirea din căldură. 
 

Cum se produce efectul de seră? 

Principalele elemente ale procesului prin care se produce efectul de seră sunt Soarele, 

Pământul și gazele atmosferice. Soarele este sursa de energie, Pământul este receptorul acestei 

energii și emițător de căldură și gaze. Soarele emite fundamental radiații de mare energie, adică 

corespunzătoare lungimilor de undă vizibile și ultraviolete ale spectrului electromagnetic. 

Temperatura de emisie a acestei energii ajunge la 6.000 ºC, dar cea mai mare parte se disipează pe 

drumul spre Pământ. 

Din 100% din energia solară care ajunge în atmosferă, aproximativ 30% se reflectă în spațiul 

cosmic (efect albedo). 20% este absorbit de atmosferă, în principal de particule suspendate și de 

stratul de ozon, iar restul de 50% încălzește suprafața pământului. Pământul reflectă o parte 

semnificativă a radiației solare datorită albedo-ului său (tonul luminos sau albul). Acest albedo se 

datorează în principal nori, corpuri de apă și gheață. 

Luând în considerare albedo-ul și distanța de la planetă la Soare, temperatura Pământului ar 

trebui să fie de -18 ° C (temperatura efectivă). Temperatura efectivă se referă la ceea ce ar trebui să 

aibă un corp doar având în vedere albedo și distanță. Cu toate acestea, temperatura medie reală a 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Compus_chimic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_industrial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1750
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dioxid_de_carbon
https://ro.wikipedia.org/wiki/1750
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ppm
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ppm
https://ro.wikipedia.org/wiki/2017
https://ro.wikipedia.org/wiki/Circuitul_carbonului_%C3%AEn_natur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Circuitul_carbonului_%C3%AEn_natur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dioxid_de_carbon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Defri%C8%99are
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alunecare_de_teren
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eroziunea_solului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eroziunea_solului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Agricultura


REVISTA SOCIETATE ROMÂNEASCĂ – SOCIETATE EUROPEANĂ                                                            NR. 1/2022 

8 

 

Pământului este în jur de 15 ° C, cu o diferență de 33 ° C cu temperatura efectivă. În această 

diferență marcată între temperatura reală și cea reală, atmosfera joacă un rol fundamental. 

Cheia temperaturii Pământului este atmosfera sa, dacă nu ar exista, planeta ar fi înghețată 

permanent. Atmosfera este transparentă pentru o mare parte din radiația cu unde scurte, dar nu 

pentru o proporție mare din radiația cu undă lungă (infraroșu). Lăsând să treacă radiația solară, 

Pământul se încălzește și emite radiații infraroșii (căldură), dar atmosfera absoarbe o parte din 

această căldură. În acest fel, straturile atmosferei și norilor sunt încălzite și emit căldură în toate 

direcțiile. 
 

Consecințele efectului de seră datorate poluării 

Poluarea produsă de oameni contribuie la cantități suplimentare de gaze cu efect de seră, 

rupând echilibrul dinamic natural. Deși aceste sume sunt mult mai mici decât cele generate de 

natură, ele sunt suficiente pentru a rupe acest echilibru. Acest lucru are consecințe grave asupra 

echilibrului termic planetar și, la rândul său, asupra vieții pe Pământ. 

Creșterea concentrației de gaze cu efect de seră generează o creștere a temperaturii medii 

globale. De fapt, se estimează că temperatura globală globală a crescut cu 1,1 ° C încă din era 

preindustrială.Pe de altă parte, s-a indicat că perioada 2015-2019 a fost cea mai tare înregistrată 

până acum. Creșterea temperaturii duce la topirea gheții polare și a ghețarilor din întreaga lume. 

Aceasta implică o creștere a nivelului mării și modificarea curenților marini. 

Deși nu există un acord deplin cu privire la procesul de schimbări climatice rezultat din 

încălzirea globală, realitatea este că clima planetei se schimbă. Acest lucru este evidențiat prin 

alterarea curenților marini, a modelelor de vânt și a precipitațiilor, printre alte aspecte. 

Modificarea habitatelor datorită creșterii temperaturii afectează populația și comportamentul 

biologic al speciei. În unele cazuri, există specii care își cresc populațiile și își extind gama de 

distribuție.Cu toate acestea, acele specii care au intervale de temperatură foarte înguste pentru 

creștere și reproducere își pot reduce foarte mult populațiile.  

Multe zone agricole și zootehnice văd producția redusă, deoarece speciile sunt afectate de 

creșterea temperaturii. Pe de altă parte, modificările ecologice au ca rezultat proliferarea 

dăunătorilor agricoli.Pe măsură ce temperatura planetară crește, unii vectori de boală își extind aria 

geografică. Astfel, cazurile de boli tropicale apar dincolo de aria lor naturală. Pe de altă parte, 

creșterea temperaturii poate produce așa-numitul şoc lovitură termică sau de căldură, ceea ce 

implică o deshidratare extremă. Această situație poate provoca insuficiență organică gravă, afectând 

în special copii și vârstnici. 
 

Cum putem preveni ? 

Pentru a preveni efectele cele mai grave ale schimbărilor climatice, țările semnatare ale 

Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) au convenit să 

limiteze creșterea temperaturii medii globale la suprafață la mai puțin de 2 °C față de perioada 

preindustrială. Pentru a atinge acest obiectiv, emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial 

trebuie să atingă punctul culminant cât mai curând posibil și apoi să scadă rapid. Până în 2050, 

emisiile globale ar trebui să fie reduse cu 50 % comparativ cu nivelurile din 1990, iar înainte de 

sfârșitul secolului să se atingă neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon. Uniunea 

Europeană sprijină obiectivul CCONUSC și își propune ca până în 2050 să reducă emisiile de gaze 

cu efect de seră cu 80-95 % față de nivelurile înregistrate în 1990. Această scădere puternică ține 

seama de reducerile mai mici impuse țărilor în curs de dezvoltare.  

O serie de inițiative ale Uniunii Europene au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră. După ce și-a atins obiectivele asumate prin Protocolul de la Kyoto pentru perioada 2008-2012, 

UE și-a asumat obiectivul ca până în 2020 să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 20 % față 

de nivelurile din 1990. Pentru a obține acest rezultat – unul dintre principalele obiective ale 

Strategiei Europa 2020 –, la nivelul Uniunii s-a stabilit un plafon pentru schema UE de 

comercializare a certificatelor de emisii (Emissions Trading System– ETS), iar în Decizia privind 
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partajarea eforturilor s-au stabilit obiective naționale individuale pentru emisiile din sectoarele 

neincluse în schema ETS. În același timp, UE a adoptat acte legislative care să contribuie la 

creșterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile, cum ar fi energia eoliană, solară, 

hidroenergia și cea generată din biomasă, precum și la îmbunătățirea eficienței energetice a unei 

game largi de echipamente și aparate de uz casnic. De asemenea, UE urmărește să sprijine 

dezvoltarea tehnologiilor de captare și stocare a carbonului pentru a capta și stoca emisiile de 

CO2 provenite de la centrale electrice și alte instalații de mari dimensiuni. 

Ca parte a unui cadru de politici climatice și energetice, UE s-a angajat ca până în 2030 să 

reducă emisiile de pe teritoriul său cu cel puțin 40 % față de nivelurile înregistrate în 1990. Acesta 

este un obiectiv obligatoriu. Uniunea energetică europeană, care își propune să asigure pentru 

Europa o energie sigură, accesibilă și favorabilă climei, are același obiectiv. 
 

Taxarea carbonului la bunuri de import  

Un mecanism de ajustare a emisiilor de carbon la frontieră ar stimula industriile UE și non-

UE să-și reducă emisiile, prin aplicarea unei taxe la importul de bunuri dacă acestea provin din țări 

mai puțin ambițioase în politicile climatice. Se urmărește evitarea fugii de carbon - industrii UE 

care mută producția în țări cu norme mai puțin stricte pentru emisii de gaze cu efect de seră.  
 

Soluții pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon din alte sectoare 

Sectoarele care nu fac obiectul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii - 

precum transportul, agricultura, construcțiile și gestionarea deșeurilor - produc în continuare 

aproximativ 60% din totalul emisiilor din Uniune. Emisiile din aceste sectoare vor fi reduse cu 

30% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 2005. Reducerea va fi realizată prin intermediul 

unor obiective convenite la nivel național, care se calculează pe baza produsului intern brut pe cap 

de locuitor al fiecărei țări. Țările din Uniune cu venituri mai scăzute vor beneficia de sprijin. 
 

Pregătirea pădurilor pentru schimbările climatice 

Pădurile din Uniune absorb echivalentul a 8,9 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de 

seră din Uniunea Europeană în fiecare an. Uniunea dorește să se folosească de acest efect pentru a 

combate schimbările climatice. Noua legislație urmărește să prevină emisiile cauzate de defrișări și 

să oblige fiecare țară din Uniune să echilibreze schimbările în utilizarea terenurilor, care conduc la 

emisii de CO2, printr-o mai bună gestionare a pădurilor sau prin creșterea suprafețelor împădurite. 
 

Reducerea emisiilor generate de autoturisme 

Autoturismele și camionetele produc 15 % din emisiile de CO2 din Uniune. Aceasta a 

adoptat acte legislative pentru a înăspri standardele referitoare la emisiile generate de autoturisme. 

De asemenea, Parlamentul European a solicitat tot mai mult măsuri care să faciliteze trecerea la 

vehicule electrice și hibride. 

Bibliografie: 

www.energyeficiency.clima.md/libview.php?l=ro&idc=76&id=1806 

www.stratos.ro/emisii-ges-ce-sunt-si-cum-le-pot-reduce-antreprenorii-in-activitatea-lor/ 

www.ro.wikipedia.org/wiki/Gaz_cu_efect_de_ser%C4%83 

www.ro.warbletoncouncil.org/efecto-invernadero-8550 

www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180305STO99003/reducerea-emisiilor-de-

co2-obiective-si-masuri-ue 
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DE LA DISCRIMINARE LA EGALITATE DE ȘANSE ȘI DREPTURI 

-FEMINISMUL ÎN ISTORIE- 

TOADER IOANA- ILINCA 

COL.NAȚ.”HOREA, CLOȘCA și CRIȘAN” ALBA-IULIA 

 

Timp de milenii, femeile au fost considerate inferioare bărbaților, fiind discriminate și 

marginalizate, iar până la egalitate de șanse și drepturi a fost un drum lung și greu, care continuă și 

în zilele noastre.  

Aceste diferențe dintre femei și bărbați vin de departe, încă din timpuri străvechi. 

Surprinzător, dar primele comunități umane erau matriarhale, adică erau conduse de femei sau erau 

comunități în care bărbatul și femeia aveau drepturi egale. Din epoca bronzului, odată cu apariția 

armelor, raporturile se schimbă, și, datorită forței lor, bărbații s-au impus în fruntea triburilor, 

cetăților, țărilor și au făcut reguli care să îi favorizeze.  

Ca apărător al tribului sau al satului împotriva dușmanilor, bărbatul cel mai puternic a 

revendicat conducerea și a împărțit rolurile după plac, și-a dat singur drepturi și a impus pedepse 

pentru cei care nu i se supuneau. Astfel s-au creat așa-numitele societăți patriarhale, adică societăți 

în care structurile de putere sunt dominate de bărbați, uneori de unul singur, adică regele sau 

împăratul, cu puteri absolute. În sistemele patriarhale, bărbații au privilegii, adică drepturi mai mari 

decât femeile. Ba chiar au și drepturi asupra femeilor, uneori de viață și de moarte. Bărbatul avea 

drepturi depline asupra soției și putea să decidă când și cu cine să se căsătorească fetele sale. 

Această practică s-a transmis mult timp, până aproape de zilele noastre.  

În întreaga societate, rolul femeii a fost restrâns la activitățile casnice și la creșterea copiilor, 

ele neavând dreptul de a învăța, de a merge la școală, de a profesa meseriile pe care și le doresc. 

Femeile nu aveau dreptul de a avea proprietăți, așa că bărbatul era proprietarul sau stăpânul casei, al 

averii, al soție și al familiei sale. Femeile nu aveau nici măcar dreptul la divorț, adică să se despartă 

de un soț violent și să se întoarcă la părinții săi. Femeia era subordonată total bărbatului, iar istoria 

este plină de acte sângeroase și de destine triste. 

Această tragedie a umanității s-a prelungit până acum aproximativ 100-150 de ani, când 

câteva femei curajoase au început să își ceară drepturile și să lupte pentru educația și drepturile 

femeilor. 

Mișcarea feministă în lume 

Conceptul de „feminism” a apărut pentru prima oară în anul 1837, folosit de filosoful 

francez Charles Fourier, criticând subjugarea femeilor, totodată având o viziune asupra unei lumi 

ideale unde libertatea femeilor este garantată. Deși termenul a apărut în anul menționat mai sus și 

nu a devenit popular până în anii 1890', ideea în sine și viziunile legate de acest concept au apărut 

undeva la începutul secolului al XVIII-lea. 

În istorie, despre drepturile femeilor a început să se vorbească abia în secolul XIX-lea, grație 

evoluțiilor politice, sociale și culturale recente. Două repere importante ale epocii au fost gândirea 

iluministă și dezvoltarea conceptului de drept al omului, și proclamarea, în timpul Revoluției 

Franceze, a Declarației Drepturilor Omului și ale Cetățeanului, care a inspirat activismul feminist al 

epocii. „Declarație cu privire la Drepturile Femeii și ale Femeii Cetățean” din 1791 (redactată de 

către Olympe de Gouges) a constituit unul din primele texte care revendica tratament egal pentru 

femei, atât în spațiul public cât și privat, și o proclamație a universalității drepturilor omului. Astfel, 

pe parcursul secolului al XIX-lea, odată cu discuțiile despre libertatea religioasă, abolirea sclaviei, 

dreptul la vot ș.a., a început să se vorbească și despre libertatea și drepturile femeilor. 

Totul a luat naștere când câteva femei au început să pună la îndoială viziunile societății și să 

li se pară straniu că erau nevoite să se subordoneze bărbaților. O voce importantă la acea vreme a 

fost cea a proto-feministei britanice Mary Astell. Ea considera că femeile sunt capabile să 

gândească la fel de critic și de clar precum un bărbat și că problema majoră era faptul că femeile 

aveau acces limitat la o educație decentă, militând puternic pentru oportunități educaționale egale cu 
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ale bărbaților. A fost un critic dur al societății acelor vremuri, făcând primul pas pentru o lume în 

care oamenii sunt egali, deși diferiți, încurajând femeile să învețe și să investească în aptitudinile 

lor, fiind de părere că „ingredientul” principal al unei vieți fericite ar fi educația. 

O altă perioadă care a adus un impact considerabil conceptului de feminism a fost așa-

numita ”Sweden's Age of Liberty” (Era Libertății din Suedia) între 1718 și 1772. Mișcările și 

dezbaterile politice și filosofice de atunci le-au dat femeilor câteva drepturi de proprietate și dreptul 

la divorț în caz de adulter. 

În același timp, în Marea Britanie, clasele de mijloc deveniseră mai bogate și apăruse ideea 

de recreere, care luase amploare în rândul familiilor britanice. În timp ce bărbații erau preocupați de 

comerț și de începuturile industrializării, femeile erau responsabile cu menținerea unei opinii 

publice „corespunzătoare” care să reflecte statutul lor social. Ele erau sfătuite să se adune și să 

întrețină activități „specifice” lor pentru a-și îmbunătăți aptitudinile de neveste bune, pentru a-și 

dezvolta valorile morale și pentru a învăța să fie virtuoase, întreprinzând diferite activități cum ar fi 

pictatul, brodatul, cântatul la pian și, nu în ultimul rând, cititul. 

Desigur, erau sfătuite să citească Biblia sau diferite lucrări istorice, romanele nefiind recomandate, 

considerate „corupte” în acele vremuri. Deși intenția nu era tocmai sănătoasă, aceste mișcări de 

adunare a femeilor le-au ajutat să se auto-educe și, astfel, au dus la așa-numitele „saloane”, unde se 

strângeau femei privilegiate și organizau dezbateri în legătură cu posibile soluții pentru a influența 

societatea, folosindu-se de capacitățile lor intelectuale. Ulterior, bărbații au fost și ei invitați, 

saloanele devenind un spațiu în care, indiferent de sex, se putea discuta ca de la egal la egal. 

Odată cu apariția Iluminismului, Europa și Nordul Americii au fost transformate radical. Se 

punea accentul pe rațiune și știință și erau scoase la lumină noi idei despre libertate și egalitate. 

Ajutate de câțiva filosofi contemporani, care confirmau capacitățile intelectuale ale femeilor și le 

susțineau lupta pentru egalitate de gen, femeile începeau să își facă vocile auzitere la Drepturile 

Femeii și ale Femeii Cetățean” din 1791 (redactată de către Olympe de Gouges) a constituit unul 

din primele texte care revendica tratament egal pentru femei, atât în spațiul public cât și privat, și o 

proclamație a universalității drepturilor omului. 

Războiul de Independență american le-a oferit posibilitatea femeilor americance de a 

administra afaceri și de a lua decizii importante în timp ce bărbații erau chemați la război. Tot în 

acea perioadă, femeile au avut posibilitatea de a juca și niște roluri în domeniul militar, câteva fiind 

spioni sau deghizându-se în bărbați pentru a lupta pe front. 

Un nume gigant care a fost influențat de perioada Iluminismului și care a ajutat la sculptarea 

acestei mișcări este Mary Wollstonecraft. A fost scriitoare și o mare susținătoare a drepturilor 

femeilor și este cunoscută astăzi pentru faimoasa lucrare ”A Vindication of the Rights of Women” 

(O Vindicație a Drepturilor Femeilor) și este considerată una dintre fondatoarele filosofiei 

feministe. 

În lucrarea menționată mai sus sunt criticați filosofii iluminiști care, deși susțineau idei 

liberaliste, totodată doreau subjugarea femeilor. A susținut că femeile erau considerate inferioare 

din cauza mediului domestic în care erau ținute, fiind învățate că cele mai importante lucruri în 

viață erau felul în care arătau, opinia bărbaților și căsătoria. A militat pentru egalitatea în educație, 

în câmpul muncii și încuraja femeile să își ia viața în propriile mâini și să dețină controlul. 

Revoluția Industrială a adus odată cu ea, pe lângă prosperitate, relocare către zonele urbane, 

producții mai mari și tehnologie nouă, și dislocări sociale semnificative. Odată cu apariția fabricilor, 

femeile erau „îngrămădite” pe posturi puține, majoritatea în industriile textilelor, servicii domestice 

sau agricultură, fiind excluse din industriile mai bine plătitoare, care erau rezervate „sexului 

puternic”. Schimbările aduse de Iluminism și revoluții, deși au adus un impact major societății 

vestice, nu reușiseră să clintească foarte mult rolul tradițional al femeii. Totuși, tot atunci, pentru 

prima oară, femeile au reușit să ocupe locuri în societate, pe care până atunci nu își puteau imagina 

că le pot avea, cum ar fi să editeze ziare sau să vorbească în public despre emanciparea femeilor și a 

sclavilor, despre drepturi legale ale nevestelor, despre divorț sau metode contraceptive. 
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La data de 19 iulie 1848 în statul New York a avut loc prima adunare a activiștilor pentru 

drepturile femeilor unde au fost prezenți în jur de 300 de femei și bărbați. S-a citit o listă compusă 

din 16 nedreptăți, printre care faptul că femeile nu au dreptul de a vota, au drepturi limitate asupra 

proprietății și acces limitat la educație și muncă. Această întâlnire a dus la nașterea uneia dintre cele 

mai importante asociații în istoria feminismului în anul 1890: ”National American Woman Suffrage 

Association” (Asociația Națională Americană pentru Drepturile Femeilor). Adunarea a inspirat 

multe femei din lumea întreagă să lupte pentru drepturile lor, ajutându-le să obțină câteva victorii, 

printre ele numărându-se votul. Primele țări care le-au dat femeilor acest drept au fost: Noua 

Zeelandă în 1893, Australia în 1902 (deși aborigenele au obținut acest drept în 1962), Finlanda în 

1906, Statele Unite ale Americii oferindu-le acest drept în anul 1920, iar printre ultimele pe această 

listă aflându-se Liechtenstein și Iordania în anul 1984. 

O altă inițiativă importantă pentru feminism a fost militarea pentru servicii medicale mai 

bune. În secolul al XIX-lea, medicina era un tărâm al bărbaților, aceștia pronunțându-se asupra 

tuturor aspectelor ce țineau de sănătatea unei femei. Deși multe dintre ele erau moașe, cunoșteau 

diverse leacuri sau puteau oferi asistență medicală, ele nu aveau dreptul la cunoștințe medicale 

avansate. 

Deși lupta pentru educația medicală a fost lungă și grea, a existat o femeie care a contribuit 

semnificativ acestei „bătălii”. Elizabeth Blackwell a încercat să aplice la diverse școli medicale, 

însă fără succes. La acele vremuri se credea că femeile nu sunt apte din punct de vedere sexual, 

mental și constituțional pentru a putea profesa în domeniul medical avansat, totodată existând o 

teamă generală că femeile ar putea „fura” lumina reflectoarelor de pe medicii de sex masculin. 

După nenumărate încercări, Elizabeth a reușit să studieze corpul uman la Geneva Medical College 

din New York, devenind prima femeie din Statele Unite ale Americii cu o diplomă în domeniul 

medical. 

După cel de-al Doilea Război Mondial și până în anii 80 ai secolului trecut, mișcarea pentru 

drepturile femeilor a avut ca obiectiv central denunțarea inegalităților (economice, culturale) și 

repunerea în discuție a rolului femeii în societate.Femeile au luptat continuu pentru drepturile lor și 

pentru egalitate. Au luptat pentru vot, au luptat pentru muncă, au luptat pentru acceptare, pentru 

educație și pentru tratament egal. 

Tot ceea ce s-a prezentat mai sus nu este nici pe departe toată istoria feminismului, este doar 

o mică parte. Nici nu poate fi spusă în întregime pentru că istoria acestei mișcări nu a luat sfârșit. 

Deși, de-a lungul timpului femeile au progresat într-o manieră extraordinară și au câștigat lupte pe 

care cele de dinaintea lor nici măcar nu le visau, în multe țări din lume încă este nevoie de 

feminism. 

Mișcarea feministă în România 

Secolul XIX-Începutul secolului XX 

Feminismul românesc de la sfârșitul secolului XIX a fost sincron cu cel din occident, și s-a 

datorat acțiunilor unui grup restrâns de femei cu grad înalt de educație. Statutul legal al femeilor din 

acea perioadă era asemănător minorilor sau persoanelor cu dizabilități intelectuale. Mișcarea 

feministă a urmărit schimbarea legislației și obținerea de drepturi civile și politice egale. Victoriile 

majore ale acestei etape au fost: accesul femeilor la educația superioarã, reforma învățământului 

gimnazial și liceal, deschiderea accesului femeilor la unele profesii de la care erau excluse (mai ales 

cele de medic și jurist), recunoașterea dreptului de proprietate pentru femeile măritate, îmbunătățiri 

ale legislației asupra divorțului și custodiei asupra copiilor și, treptat, obținerea dreptului la vot. 

Acesta din urmă a fost obținut în anul 1939, dar a fost un drept formal, ce nu a putut fi exercitat în 

condiții de dictatură. 

Perioada comunistă 

În timpul regimului comunist nu se poate discuta despre o mișcare, sau teorii feministe, 

regimul totalitar netolerând nicio altă ideologie decât cea comunistă. Comunismul a jucat un dublu 

rol. Pe de-o parte, a asigurat sprijin prin înființarea creșelor și grădinițelor, acces la educație și 

locuri de muncă și o politică de ,,emancipare prin muncă”. De cealaltă parte, însă, a jucat un rol 
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opresiv, prin limiatarea drepturilor fundamentale, inclusiv cel de a dispune de propriile capacități 

reproductive. Îngrădirea drepturilor reproductive ale femeilor are loc prin începând cu anul 1966, 

prin Decretul nr. 770, care interzicea întreruperea sarcinii. Acesta a făcut numeroase victime, atât în 

rândul, cât și al copiilor (numiți în mod ironic ,,decreței”), nedoriți și abandonați în orfelinate. 

După 1989, feminismul românesc, a trebuit să acopere un gol creat de comunism, să 

recupereze o diferenţă uriaşă comparativ cu evoluţiile sale din Europa de Vest şi din Statele Unite. 

În acest context, apar primele organizații pentru apărarea și promovarea drepturilor femeilor, apar 

primele cursuri universitare pentru studii de gen, se dezvoltă activismul civic și se îmbină cu cel 

politic și sunt adoptate o serie de acte legislative favorabile agendei feministe românești. 
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CULTURA ROMÂNEASCĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN ÎN SECOLUL AL XIX-LEA 

CRISTEA EMANUELA, ROMAN MATEI 

COLEGIUL NAȚIONAL ,,TITU MAIORESCU“ AIUD 

 

Secolul XIX a reprezentat perioada de început a formării României moderne, acest proces  

realizându-se cu ajutorul numeroaselor elemente culturale europene care s-au împletit cu elementele 

tradiționale. 

Un fenomen caracteristic pentru cultura românească în perioada secolelor XIX-XX îl 

reprezintă apariția mai multor societăți și asociații culturale cu profil istoric, literar și artistic. Ele 

ilustrează efervescența culturală care definește deceniile din preajma anului 1900. 

Emblematice pentru acea vreme sunt: Societatea  „Junimea” (Iași, 1863), Societatea 

culturală „Ateneul Român” (București, 1865), Societatea Filarmonică Română (București, 1868), 

Societatea pentru fond de teatru român (Deva, 1870), Societatea amicilor de Belle Arte (București, 

1872). Dintre acestea, Junimea ocupa o poziție privilegiată în ierarhia asociațiilor și societăților 

culturale  pentru cei care vor deveni „clasicii literaturii române”. Având ca lider coordonator pe Titu 

Maiorescu, Junimea a jucat un rol decisiv în afirmarea marilor scriitori: M. Eminescu, I. Creanga, I. 

Slavici și I.L. Caragiale. În jurul acestei societăți s-a coagulat un interesant complex de idei estetice, 

filosofice și politice, ce poarta numele de junimism. 

În anul 1800 apare prima lucrare monumentală a literaturii române, formă inițială a operei 

intitulată "Țiganiada", scrisa de Ioan Budai-Deleanu. Versiunea a doua, cea definitivă, este 

publicată în  anul 1812. Aceasta proclama valoarea istoriei naționale ca izvor de inspiratie literară și 

dorința autorului de a introduce "un gust nou de poezie" în cultura română. Folosind modele clasice 

și occidentale, autorul se dovedește a fi primul mare creator al literaturii române moderne. 

Ulterior apar primele traduceri și idei noi cu privire la alfabetul latin și limba română. În 

susținerea acestei afirmații menționăm faptul că, în anul 1804, Gheorghe Șincai postula necesitatea 

înlocuirii alfabetului chrilic cu cel latin. În 1806, același mare corifeu traduce din limba germană 

"Istoria naturei și a firii" și "Vocabulariu ce ține de istoria naturii", inaugarând astfel domeniul 

popularizării cunoștințelor științifice în cultura românească.  

Grigore Pleșoianu publica, în anul 1828, "Cele dintâi cunoștințe pentru trebuința copiilor" (o 

prelucrare dupa Pierre Blanchard), prima carte de școală, ilustrată, în limba română. 

Nu după multă vreme, în anul 1844, apare prima traducere în limba română a unei piese de  

Shakespeare (Iuliu Cezar), traducător fiind S. Stoica.1 

Pe de altă parte, procesul de modernizare românească a cunoscut fenomenul formelor fără 

fond, care a făcut obiectul unei teorii speciale, Teoria formelor fără fond. Pe scurt, această teorie 

examinează căile de sincronizare cu Europa, a unei ţări aflate în plin proces de modernizare. 

Evoluţia exclusivă pe   baza tradiţiilor interne sau adoptarea unui model de civilizaţie abstract (cel 

European) şi preluarea de instituţii din una din societăţile europene moderne (engleză, franceză, 

germane) considerate ca expresie a modelului clasic de evoluţie. Despre formele fără fond au scris 

Ion Heliade Rădulescu, Mihail Kogălniceanu, Alecu Russo, Ioan Maiorescu, Gheorghe Asachi, Ion 

Ghica, George Barițiu, Bogdan Petriceicu Hașdeu. Această teorie este încă definitorie pentru 

raportarea noastră la lumea occidentală. 

Formele fără fond sunt consecința modernizării societății românești, predominat rurale, cu 

activitate agrară axată pe cultivarea pământului. Dăinuirea unui regim politic agrar, bazat pe sate, și 

nu pe orașe, a intrat în contradicție cu ideile capitaliste. Satul românesc a fost foarte puțin influențat 

de presiunile externe, acesta suferind modificări culturale insignifiante comparativ celor din mediul 

 
1 După cum indică ideile enunțate anterior, în acea perioadă apar multe dintre marile opere literare românești, grație 

modelelor europene, și începe traducerea marilor scriitori străini în limba română. În plus faptul că nu doar literatura 

este tradusă din alte limbi, ci și publicațiile științifice a ajutat mulți români să aiba acces la informați din multiple 

domenii care până în acel moment fuseseră disponibile doar cunoscătorilor limbilor vorbite de autori. 
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urban. Rolul dinamizator în civilizația română modernă l-a avut orașul, dar acesta era susținut 

material și cultural de către sat, pentru că orașul era lipsit de industrie performantă și profitabilă.2 

Comunismul a radicalizat ceea ce a încercat regimul burghez din România și a forțat 

industrializarea, dislocând în acest fel mase uriașe de țărani, mutându-i în zone urbane și industriale.  

Titu Maiorescu a rămas etalonul teoreticienilor care au dezbatut și analizat formele fără fond. 

Acesta  considera curentul din moda vremii drept consecință a încălcării principiului armoniei și 

unității lumii:,,Al doilea adevăr, și cel mai însemnat, de care trebuie să ne pătrundem, este acesta: 

forma fără fond nu numai că nu aduce nici un folos, dar este de-a dreptul stricăcioasă, fiindcă 

nimicește un mijloc puternic de cultură. Și, prin urmare, vom zice: este mai bine să nu facem o 

școală deloc decât să facem o școală rea, mai bine să nu facem o pinacotecă deloc decât să o facem 

lipsită de arta frumoasă; mai bine să nu facem deloc statutele, organizarea, membrii onorarii și 

neonorați ai unei asociațiuni decât să le facem fără ca spiritul propriu de asociare să se fi manifestat 

cu siguranță în persoanele ce o compun; mai bine să nu facem deloc academii, cu secțiunile lor, cu 

ședințele solemne, cu discursurile de recepțiune, cu analele pentru elaborate decât să le facem toate 

aceste fără maturitatea științifică ce singură le dă rațiunea de a fi“. 

Eugen Lovinescu a răsturnat perspectiva maioresciană asupra procesului de modernizare, perioada 

de naștere a formelor fără fond – „epoca de tranzițiune“ – este cea cuprinsă între 1848 și 1866, când 

s-au copiat masiv forme instituționale din Europa Occidentală. El dezbate esența procesului de 

modernizare românească, anume acordul dintre noul organism politico-juridic de sorginte 

occidentală și fondul românesc. Românii nu au participat la edificarea noii civilizații moderne ci 

doar au adoptat prin copiere o cantitate enormă de forme care cu greu se configurează în structuri 

instituționale eficiente. Introducerea tuturor formelor noi s-a făcut „fără elementul moderator al 

tradițiilor trecutului. Formele fără fond exprimă lipsa unor legături reale între instituțiile moderne și 

fondul autohton, precum și un conținut vechi într-o formă nouă, fără să se schimbe nimic: „Astfel, 

oricari ar fi formele în care se îmbrăca viața publică și orice numiri s-ar da acelor forme, substratul 

lor organic este același ca și în trecut. A-l boteza din nou pe un om nu va să zică a-l schimba; a pune 

numele de regim democratic unei oligarhii vechi nu va să zică a schimba starea de lucruri“.3 

 Până acum am prezentat doar modul în care cultura românească s-a raportat la cea europeană 

în mod indirect, este însă eronat să considerăm că aceasta a fost singura modalitate posibilă la acel 

moment. Un punct de cotitură, în care a avut loc un contact direct între cultura românească și cea 

europeană l-a reprezentat înscăunarea domnitorului Carol I, devenit ulterior rege al României. 

Această acțiune a fost sprijinită de o mare parte dintre politicienii vremii, cel mai important fiind 

Ion C. Bratianu. De asemenea au existat și opozanți precum: Ioan Heliade Rădulescu (acesta a scris 

în ziarul "Legalitatea" că este împotriva prințului străin fiindcă nu-i lucru potrivit ca două corpuri, 

în care curge sânge românesc, să fie puse sub un cap cu sânge străin) și Simion Bărnuțiu (acesta 

considera că dorința puterilor europene ca România să fie condusă de un prinț străin nu este decât o 

strategie de a pune capăt încercărilor românilor de a-și câștiga independența).4 

 
2 Tot în acea perioadă a avut loc o dezvoltare a agriculturii, prin introducerea culturii cartofului sau folosirea mașinilor 

agricole, și a industriei, un exemplu fiind punerea în funcțiune a primelor laminoare acționate de mașini cu aburi. Deci 

nu elemntele europene nu se manifesta  doar în plan intelectual, ci și industrial, respectiv agrar. 
3 Atât Lovinescu cât și Maiorescu indică poate cea mai mare problema pe care a creat-o ampuatarea unor elemente 

specifice culturii românești și înlocuirea lor cu ,,clone”  de sorginte europeană. Noi suntem de părere că acea problemă 

continuă să existe și în prezent, găsirea unei soluții fiind absolut necesară, deoarece în caz contrar vom continua să 

copiem totul fie că ne este de folos sau nu. Un astfel de mimetsm ar putea avea și efecte distructive, un exemplu foarte 

bun îl constitue comunismul, care prin impunerea valorilor sale a dus la declinul societății românești. În concluzie 

preluarea anumitor obiceiuri și  idei poate fi benefică evoluție doar dacă este analizat mai întai și posibilul impact 

negativ. Nu putem progresa ca națiune fără preluarea modelelor din alte țări, dar imitarea necotrolată ne va condamna să 

repetă greșelile făcute de ceilalți.  
4 Indiferent de argumentele pro sau contra aduse venirii la putere în România a unui conducator de alt neam un lucru 

este cert: numeroase dintre elemente culturale ale neamului de proveniență a conducatorului se vor impune mai întai 

între ceilalți guvernanți, urmând ca mai apoi întrega societate să le urmeze exemplul.   
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Pe lângă încoronarea lui Carol I, momente semnificative în care valorile europene s-au impus în 

mod direct au avut loc în decursul anului dintre 1816-1817, când se tipărește, la Iași, "Codul lui 

Callimachi" - o culegere de legi inspirată în mare parte din codul civil austriac și în 1866, când 

apare Constituția României, adoptată după modelul constituției Belgiei. 

Viața culturală românească din perioada 1877-1918 se prezintă ca un fenomen complex, 

apropiindu-se de apogeu. Astfel, s-au fructificat roadele unei activități începută anterior anului 1848 

iar operele autohtone au fost similare celor europene. 

În concluzie, în secolul al XIX-lea, cultura românească s-a aliniat cu cea europeană, în unele 

cazuri punctuale într-un mod exagerat, realizând-se totodată progrese extraordinare în mai multe 

domenii. România ajunge acum la nivelul cultural al Europei, grație publicării a numeroase opere 

literare de către iluștrii scriitori ai vremii, bazate pe standardele occidentale .  
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EMIL CIORAN- PROFETUL CAPTIV ÎNTRE DOUĂ LUMI 

GIURGIU ADRIANA IULIA 

COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA,CLOȘCA ȘI CRIȘAN”ALBA IULIA 

 

Pe scena marilor culturi europene ale secolului al XX-lea figurează o serie de personalități 

care au marcat vădit cursul civilizației europene, iar România își aduce și ea contribuția la marele 

tablou prin personalitatea și opera lui Emil Cioran, un substanțial filosof care a pus cultura română 

în atenția europeană după exilul său în Franța. În viziunea mea, Cioran a fost poate printre singurii 

români care au reușit să pătrundă în adâncurile firii umane, filosofând din tenebrele sufletului și ale 

gândului. Lecturând o mică parte din ceea ce filosoful ne-a lăsat în urmă, găsesc că suferința 

ființării, dar și un gol abisal, imposibil de umplut, resimțit de filosof apar ca motive care îl bântuie 

pe acesta până în ceasul morții când, deposedat de amintiri și cuvinte, neantul îi înghite toate 

clocotirile interioare și gândurile.  

În memoria secolului al XX-lea se regăsește impregnată imaginea indisolubilă a filosofului 

care a înfruntat de unul singur Divinitatea și mai apoi propriile adâncuri în căutarea unei noi 

identități. Totuși, a reușit oare acest misionar al filosofiei să atingă absolutul în fața morții când, de 

fapt, sufletul său, deja clocotind de problemele grele ale existenței, era scindat între două orizonturi 

culturale? Emil Cioran, filosoful adâncurilor și „scepticul de serviciu al unei lumi în declin”5, 

dublează în opera sa prodigioasă două culturi diferite: cultura română și mai apoi pe cea franceză, 

reușind, odată cu refuzul utilizării limbii materne, a dobândi o dublă identitate pe calea cuvântului. 

Moștenirea culturală pe care Cioran o lasă în urma sa pe un teritoriu damnat la efemeritate este 

împărțită astăzi între România și Franța, țara care i-a prilejuit „cel din urmă refugiu”6. 

 
5 Gabriel Liiceanu, Itinerariile unei vieți: E. M. Cioran , Editura Humanitas, București, 1995, p.9 
6 Carmen-Ligia Rădulescu, Scriitori români comentați: Emil Cioran , Editura Recif, București, 1994, p.8 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Formele_f%C4%83r%C4%83_fond
https://istorie-bacalaureat-manual.ro/cultura-romana-cultura-europeana.html
https://www.creeaza.com/referate/istorie/CULTURA-ROMANEASCA-LA-SFARSITU852.php
https://www.hotnews.ro/stiri-opinii-24289953-modernizarea-societatii-romanesti-formele-fara-fond-academia-romana-curtea-constitutionala-altele.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-opinii-24289953-modernizarea-societatii-romanesti-formele-fara-fond-academia-romana-curtea-constitutionala-altele.htm
https://www.scritub.com/istorie/CULTURA-ROMANEASCA-LA-SFARSITU422221121.php
https://www.creeaza.com/referate/istorie/CULTURA-ROMANEASCA-LA-SFARSITU852.php
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În liniștea unui sat de oieri și pădurari din Transilvania, în „acest blestemat, acest splendid 

Rășinari”7, se naște la 8 aprilie 1911 Emil Cioran, fiul de preot pentru care copilăria a instituit o 

singură clipă de beatitudine care s-a scurs prematur în clepsidra vieții umbrite ulterior, lăsând loc 

maturității umbrite de un nor de plumb. În fond, această perioadă a existenței filosofului închide 

ermetic „stadiul edenic al ființei”8 , vremea jocului în natură, într-un „univers al exaltării pre-

cognitive”9, reliefând un topos asemănător Humuleștilor lui Creangă. „Copilăria mea a fost, într-

adevăr, paradisul” 10 . Astfel, topografia acestui paradis prezintă câteva elemente pregnante ale 

copilăriei micului Cioran, conținute în mare parte în epistolele trimise de acesta către prietenii și 

familia rămași în România. În consecință, se disting: Coasta Boacii, cimitirul satului și biserica la 

care slujea tatăl său, locuri inedite care cristalizează amintirea celor mai fericiți ani datorați pe 

deplin împletirii ludicului cu inconștiența specifică vârstei. Timpuriu, tânărul Emil Cioran își 

manifesta atracția pentru latura misterioasă, poate chiar morbidă a vieții: „Îmi plăcea să joc fotbal 

cu cranii. Aveam o slăbiciune pentru cranii. Și îmi plăcea să văd cum le scoate.”11 De altfel, el 

încearcă a-și explica pesimismul ulterior prin contrastul mistuitor dintre fericirea primilor ani de 

viață și tot ceea ce a urmat după aceștia „Dacă aș fi avut o copilărie tristă, aș fi fost mult mai 

optimist în gândurile mele (...). Acest lucru, într-un fel, m-a distrus interior”12.  

Pe de altă parte, odată ce destrămarea paradisului se înfăptuiește, Cioran urmează în 1921 

studiile la liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, moment în care își începe și lecturile filosofice:  „Nu 

voiam să plec niciodată din satul acela; n-am să uit nicicând  ziua când părinții mei m-au pus să mă 

urc într-o căruță ca să mă duc la liceul de la oraș. A fost sfârșitul visului, prăbușirea lumii mele”13. 

Tânărul avea să își fundamenteze credințele filosofice în baza lecturilor  începute la vârsta de 15 ani 

care mărturisesc îndeosebi apetența tânărului Cioran pentru marii scriitori, atât români, cât și străini: 

Diderot, Balzac, Tagore, Dostoievski, Flaubert, Schopenhauer, Nietzsche, Eminescu, Eliade, etc. 

Fără tăgadă, lectura a devenit pentru acesta „o formă de existență” care îl putea salva de la crudul 

adevăr: „ Am citit enorm toată viața, am citit ca un fel de dezertare. Am vrut să intru în filosofia, în 

viziunea altuia. Este o fugă, în cărți, un fel de a scăpa de sine.”14. 

Izgonit din paradis pentru eternitate, Emil Cioran devine un insomniac fervent „Pierderea 

somnului a fost pentru mine o revelație pentru că atunci mi-am dat seama  că viața e suportabilă 

numai datorită somnului (...). Insomnia este un fel de act de eroism și fiecare zi este o luptă pe care 

o pierzi de la început”15, un adolescent straniu, obsedat de moarte „În tinerețe mă gândeam în 

fiecare clipă la moarte. Era o obsesie- chiar atunci când mâncam”16. Acesta urmează Facultatea de 

Litere și Filosofie între anii 1928-1932, aprofundând în nopțile lungi de nesomn filosofia germană. 

Vădit interesat de o bursă de studiu în Germania ori Franța, Cioran se înscrie la un doctorat în 

Psihologie, însă fără intenția de a-l susține cu adevărat, reușind astfel să petreacă o perioadă ca 

bursier al fundației Humboldt la Berlin. Ajuns însă la Berlin, Cioran este puternic atras de hitlerism 

care „îi apare ca un nou stil de viață în care cultul iraționalului și exaltarea vitalității sunt elementele 

hotărâtoare” 17 . Altfel spus, manifestațiile și paradele militare îi provoacă meditații asupra 

instinctului de libertate: „De când e lumea oamenii au aspirat spre libertate și s-au bucurat ori de 

câte ori au pierdut-o.”18. Totodată, filosoful își mărturisea fascinația pentru tot ce cădea în extreme, 

 
7 Gabriel Liiceanu, op.cit, p. 10 
8 Carmen-Ligia Rădulescu, op.cit., p. 27 
9 Ibidem, p.9 
10 Gabriel Liiceanu, op.cit, p.72 
11 Ibidem, p.73 
12 „Întreaga mea viață a stat sub semnul morții”, convorbire cu Helga Perez, în Convorbiri cu Cioran, Editura 

Humanitas, București,1992, p.36 
13 Gabriel Liiceanu, Cearta cu filosofia, Editura Humanitas, București, 1992, p. 18 
14 Idem, Itinerariile unei vieți: E. M. Cioran , Editura Humanitas, București, 1995, p. 75 
15 Ibidem, p. 76 
16 Carmen-Ligia Rădulescu, op.cit, p.11 
17 Gabriel Liiceanu, Itinerariile unei vieți: E. M. Cioran , Editura Humanitas, București, 1995, p. 28 
18 Ibidem, p. 29 



REVISTA SOCIETATE ROMÂNEASCĂ – SOCIETATE EUROPEANĂ                                                            NR. 1/2022 

18 

 

crezând că Lenin și Hitler făceau istorie tocmai pentru că provocau „mistica unui efort colectiv al 

națiunii”19. În contrast, România era țara fadă și pasivă, pe care el o idealiza, născocindu-i un viitor 

„cu destinul Franței și cu populația Chinei.”20. 

Debutul literar de drept al filosofului este constituit de publicarea în 1934 a lucrării Pe culmile 

disperării care îi deschide un drum fără cale de întoarcere: căutarea de sine. La doar douăzeci de ani, 

el se recomanda drept „specialist în problema morții”, găsindu-și unica salvare din fața propriului 

abis în scris. Deopotrivă, primul său volum este edificat prin abordarea originală a filosofiei din 

perspectiva unui eu care se limitează la propria persoană, explorând infernul cioranian interior. El 

pendulează între agonie și extaz, fapt remarcat și de contemporanul său, Mircea Eliade, care nota 

„Pe culmile disperării era pasionantă ca un roman, și totodată melancolică și teribilă, deprimantă și 

plină de exaltare.”21. Lecturând la rândul meu acest volum observ un amalgam de trăiri, o vijelie de 

sentimente și gânduri izbucnite din magma sufletului care parcă îndeamnă la autodistrugere. 

Nebunie, moarte, haos și infinit sunt câteva dintre problemele elogiate de Cioran într-un mod care 

m-a fascinat de-a dreptul. Mai poți privi oare la fel viața după capitolul Apocalips conținut în carte? 

Sau după oricare altul? 

 În același registru, el publică între anii 1937-1940 alte patru cărți în limba română: Cartea 

amăgirilor, Schimbarea la față a României, Amurgul gândurilor și Lacrimi și sfinți, operă 

controversată care a stârnit reacții puternice ale familiei din motive justificabile „Maică-mea a citit 

cartea și mi-a scris: Ar fi trebuit să publici cartea asta după moartea noastră”22. Aceasta din urmă a 

întâmpinat chiar și refuzul editorului lui Cioran de a o publica „Nu pot s-o public. M-am făcut 

cunoscut cu credința mea în Dumnezeu și nu vreau să public această carte care-mi aduce ghinion.”23. 

În pofida acestor impedimente, ea a instituit primul pas înspre înstrăinarea lui Cioran de creștinism: 

„nu simțisem în mine credința și nu urma să o simt vreodată”24. 

Făcând parte din generația tinerilor intelectuali ai anilor `30, Emil Cioran frecventează, la 

rândul său, cafeneaua Capșa din București, unde acesta a întâlnit alte personalități veritabile care au 

marcat cultura europeană în secolul al XX-lea în diferite direcții: Ionesco, Eliade, Victor Brauner. 

Întocmai ca Ulise care se întoarce în Itaca, Emil Cioran își caută refugiul în Franța, devenită 

din 1937 patria „adoptivă” a unui filosof care a ales, după cum însuși mărturisea, să trăiască 

asemeni unui barbar într-o seră. Exilul filosofului a însemnat o eliberare de propriul trecut, dar 

cunoaște, într-o primă instanță, granițele implacabile ale limbii devenite o „cămașă de forță” prin 

particularitățile sale rigide. În fapt, ființarea în „Paris, alcătuire de brumă, ceață și mucegai”25 este 

pusă sub motivul „strigătului în deșert 26 , unde deși Cioran cunoaște succesul literar și își 

demonstrează valoarea printre cei mai de seamă intelectuali europeni ai vremii, el rămâne totuși un 

străin adăpostit de meleagurile Franței din calea autodistrugerii. Vreme de aproape zece ani, Cioran 

continuă să scrie în limba română, însă pătrunderea în alt teritoriu lingvistic și cultural nu se putea 

face decât printr-un salt care presupunea pierderea vechii identități: „Am scris în românește până în 

anul `47. În acel an mă aflam într-o căsuță de lângă Dieppe și traduceam Mallarmé în românește. 

Dintr-o dată mi-am spus: De ce să traduc Mallarmé într-o limbă pe care n-o știe nimeni? Și am 

renunțat la limba mea.”27. Întreg trecutul acestui filosof oglindește determinarea sa de a renunța la 

limba română (pe care o mai folosește doar în unele scrisori) în favoarea francezei „Franceza a fost 

pentru mine o disciplină impusă (...). Limitându-mă, m-a salvat, mi-a interzis să exagerez la tot 

 
19 Ibidem, p. 30 
20 Emil Cioran,Țara Mea/Mon Pays, Editura Humanitas, București, 1996, p.14 
21 Carmen-Ligia Rădulescu, op.cit, p. 15 
22 Ibidem, p. 16 
23 Ibidem, p.17 
24 Ibidem, p. 18 
25 Gabriel Liiceanu, Itinerariile unei vieți: E. M. Cioran , Editura Humanitas, București, 1995, p. 54 
26 Ibidem, p. 17 
27 Ibidem, p. 19 
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pasul.”28, fapt care a și fost posibil dat fiind succesul său literar printre marii scriitori francezi ai 

vremii ca de pildă Albert Camus sau Jean Sartre.  

O altă dimensiune a vieții lui Cioran o constituie statutul său social care rămâne, pentru o 

bună bucată de timp, acela de bursier care frecventează zilnic cantinele studențești pariziene, trăind 

într-o libertate deplină, fără constrângeri materiale sau profesionale, ci scriind după pofta inimii. 

„Când trăiești la Paris și vezi spectacolul vieții literare, trebuie să iei o hotărâre: ori faci tot ce fac 

alții ori nimic”29. Liber din fire, Emil Cioran căuta traiul lipsit de constrângerile unei vieți materiale, 

în care acesta putea face ce dorea, dedicându-se activităților intelectuale după bunul plac: „Singura 

mea religie în viață a fost libertatea, non-dependența, faptul de a nu depinde în primul rând de o 

carieră.”30. Prin urmare, în favoarea deplinei libertăți, filosoful idealizează și își însușește viața de 

„student etern” care ființează fără griji materiale în oceanul vieții: „Parisul era singurul oraș din 

lume unde puteai să fii sărac fără să-ți fie rușine.”31 

În anul 1949 el publică volumul Tratat de descompunere în limba franceză, prin care își face 

debutul în viața literară franceză. Acest volum este practic o continuare a primei sale cărți în care 

clocotește din nou problema morții alături de alte teme ale existenței care, odată cu îmbătrânirea, 

devenea din ce în ce mai greu de îndurat. În critica franceză, Andre Maurois scria despre Cioran: 

„Avem un nou moralist sau imoralist care scrie foarte bine. Săptămâna trecută i-am citit un Tratat 

de descompunere (...) atât calitatea stilului, cât și cea a gândirii m-au izbit.” 32 . Tratatul de 

descompunere este urmat de alte 7 volume care s-au bucurat diferit de aprecierea cititorilor francezi 

și care i-au oferit filosofului distincții importante, de altfel refuzate de acesta mereu pe parcursul 

vieții. Printre scrierile sale în franceză se numără: La Tentation d``exister (1956),  La chute dans le 

temps (1964), De l'inconvénient d'être né (1973) și Exercices d'admiration (1986), publicate la 

editura Gallimard. Aceste opere compun repertoriul literar al filosofului Emil Cioran marcând o altă 

etapă a vieții sale, în care senectutea se apropie cu pași repezi, iar ființarea acestuia se află „la 

granița dintre suportabil și disperare”33, vestind „amurgul” existenței. Aversiunea față de publicitate 

a lui Cioran se manifestă odată cu ascensiunea numelui său în literatura franceză, fiind vizibil și 

refuzul acut al filosofului de a accepta premiile literare care i-au fost oferite ulterior, după primul 

(pentru Tratat de descompunere): „Nu poți scrie o carte precum Neajunsul de a te fi născut și apoi 

să încasezi un premiu literar.”34. 

Itinerariul vieții lui Emil Cioran își află ultima destinație în anul 1994 când acesta, grav 

bolnav, este internat la un sanatoriu din Paris după ce maladia Alzheimer i-a mistuit cele mai 

prețioase daruri care l-au păstrat în viață: cuvintele și amintirile. Așadar, filosoful de la granița a 

două lumi se stinge în 1995, pe 20 iunie către ora 9 dimineața la Paris, orașul umbrelor, ultimul 

martor al obsesiilor și frământărilor lui Cioran.  

În cele din urmă, este cert că România a avut un aport considerabil la cultura europeană prin 

fiul său, Emil Cioran, care nu încetează nici astăzi din a răscoli gândurile și simțirile oricărui cititor. 

Consider că peisajele și cultura României de care Emil Cioran a fost înconjurat în prima perioadă a 

vieții au devenit, în cele din urmă, bucăți importante pentru opera filosofului stabilit la Paris. 

Criticate sau pur și simplu rememorate în slovele operei sale, Cioran a pus cultura și o mică parte 

din geografia României sub lupa europeană. Concluzionez astfel prin a menționa că filosoful a fost, 

cred eu, un bun observator al propriei persoane, explorându-și cotloanele întunecate ale sufletului a 

reușit să ne transmită o operă atemporală care surprinde, de fapt, chintesența și traseul existențial al 

unui suflet apăsat de suferința de a exista.  

SCRISOAREA UNEI ELEVE DIN ANUL 2022 CĂTRE EMIL CIORAN 

 
28 Ibidem, p. 101 
29 Ibidem, p. 72 
30 Ibidem, p. 90 
31 Ibidem, p. 54 
32 Ibidem, p. 42 
33 Carmen-Ligia Rădulescu, op.cit., p. 25 
34 Ibidem, p. 56 
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Alba Iulia, 25 aprilie 2022 

Stimate domn Emil Mihai Cioran, 

redactez aceste rânduri pentru că, simt că doar astfel am reuși să purtăm o conversație. Trebuie să 

mărturisesc că mă fascinează ideile dumneavoastră și cred că ați marcat inevitabil cursul culturii 

române al secolului al XX-lea, dar eu scriu acestea din anul 2022 și nu pot să nu mă întreb cum v-

ați fi raportat dumneavoastră la prezentul la care eu sunt martoră, la evoluția societății și a culturii 

din ultimii 27 de ani, doar știți cum sunt tinerii, ar vrea să știe totul. 

Astăzi, România și-a câștigat identitatea europeană, însă încă încearcă să se adapteze la marea 

familie, Uniunea Europeană, din care face parte din 2007. Desigur, lucrurile s-au schimbat și 

continuă să se schimbe, dar care este calea pe care vom păși? Dumneavoastră v-ați încadrat de 

minune în cultura franceză și, implicit, în cultura europeană a vremurilor, ați reușit să fiți „mai 

francez” decât alți scriitori din timpul dumneavoastră, pe când în România situația era mult mai 

diferită. Ce credeți că ne lipsea și continuă să ne lipsească? Mi-a rămas întipărită în sertarele 

memoriei afirmația dumneavoastră: „Cum nici în neant și nici în existență nu e salvare, praful să 

se aleagă de această lume cu toate legile ei eterne!”, însă eu cred că evoluția noastră merită lupta 

aceasta grea. Dumneavoastră ați reușit să depășiți granițele unei țări în care v-ați simțit încătușat 

și să va adaptați unei noi culturi pe care ați îmbogățit-o la rândul dumneavoastră, iar astăzi noi, 

tinerii, încercăm să îmbogățim această provincială cultură pentru a o feri de pieire. 

Dumneavoastră v-ați imaginat țara ca o „Spanie fără Don Quijote”, visând o trezire a ţării din 

neantul ei, proiectându-vă asupră-i un viitor în care să rivalizeze cu culturile altor țări, iar eu cred 

că situația din prezent nu v-ar mulțumi deloc. Flacăra culturii încă arde în sufletele noastre, ale 

tinerilor care vor să ducă mai departe o misiune deja începută, însă drumul este anevoios. Suntem 

membri ai Uniunii Europene, ceea ce ne oferă prilejul unui dialog cultural cu alte națiuni, însă 

acesta este doar un avantaj.  

Dar acestea sunt doar câteva dintre ideile unei eleve de liceu care continuă să se întrebe cum v-ați 

raporta la prezent și ce atitudine ați adopta față de noile dimensiuni culturale ale țării. Răspunsul 

la această epistolă probabil nu-l voi primi niciodată... 

Cu multă admirație, o tânără cititoare, Adriana Giurgiu 
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DREPTURILE OMULUI ÎN CONTEXTUL UNIUNII EUROPENE- REFLECTATĂ ÎN 

DOCUMENTE 

ANTONIU-ILIE ARDELEAN 

COLEGIUL NATIONAL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA 

 

Scurt istoric al evoluţiei Drepturilor Omului 

Conceptul de drepturile omului are sute de definiţii care reflectă valorile socio-culturale şi 

politice ale persoanei care a abordat această problematică. Richard Rorty este de părere că în lumea 

de azi, marcată de pluralism şi diversitate, drepturile omului ar trebui văzute ca mijlocul cel mai 

important de evitare a suferinţei şi umilinţei. Respectarea acestor drepturi ar furniza standardele 

minime ale demnităţii, tolerării şi convieţuirii într-o lume globalizată.  
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Atât conceptul cât şi sistemul contemporan al drepturilor fundamentale ale omului îşi au 

originea în Declaraţia Americană a Independenţei din 1776 precum şi în Declaraţia drepturilor 

Omului şi Cetăţeanului proclamată de revoluţia franceză de la 1789. 

 Aceste documente arată dorinţa de schimbare şi emancipare din epoca modernă. Idealul 

promovat de aceste declaraţii era întemeiat pe dreptul natural, el bazându-se pe egalitate, pe 

fraternitate şi pe convingerea că oamenii sunt prin naştere egali şi înzestraţi cu anumite drepturi 

inalienabile. 

Cea mai importantă proclamaţie din secolul XX cu privire la drepturile omului a fost 

„Declaraţia Universală a Drepturilor Omului” adoptată de Adunarea Generală a O.N.U 3 la data de 

10 decembrie 1948. Declaraţia mai sus menţionată a fost sursa de inspiraţie şi în acelaşi timp a stat 

la baza elaborării la iniţiativa Consiliului Europei a Convenţiei Europene a Drepturilor şi 

Libertăţilor Fundamentale ale Omului adoptată la data de 4 noiembrie 1950. Convenţia are o 

semnificaţie importantă pentru dreptul internaţional al drepturilor omului deoarece: a fost primul 

tratat din lume în materia drepturilor omului; a înfiinţat prima procedură şi curte internaţională unde 

se pot adresa plângeri în domeniul drepturilor omului; este cel mai dezvoltat şi eficient dintre toate 

sistemele de drepturi ale omului; iar jurisprudenţa dezvoltată este cea mai extinsă în comparaţie cu 

orice alt sistem internaţional 

 Cu toate că Uniunea Europeană adoptă prevederi şi înfiinţează instituţii care să impună 

respectarea drepturilor fundamentale ale omului sunt autori care susţin că politicile privind 

drepturile omului elaborate de Uniunea Europeană se confruntă cu un paradox. Pe de-o parte 

Uniunea este un fervent apărător al acestor drepturi atât pe plan intern cât şi pe plan extern, iar pe de 

alta îi lipsesc politicile coerente în acest domeniu existând dubii cu privire la competenţa legală a 

instituţiilor sale de a se ocupa de o gamă variată de probleme privind drepturile omului. 

Nevoia adoptării unui document propriu Uniunii Europene pe problema drepturilor omului a 

fost prezentată în cadrul Agendei 2000 a Uniunii Europene pentru Drepturile Omului. Motivele 

menţionate de Antonio Cassese, Catherine Lalumière, Peter Leuprecht şi Mary Robinson în cartea 

lor subliniază necesitatea adoptării unui astfel de document deoarece: 

A. O Uniune Europeană care nu protejează şi nu promovează drepturile omului în mod 

constant şi efectiv va trăda valorile sale comune şi ataşamentul faţă de ele. Politicile europene 

existente în acest domeniu nu mai sunt adecvate. Ele au fost construite pentru Europa de ieri şi nu 

mai sunt suficiente pentru Europa de mâine. Este urgent nevoie de o politică a drepturilor omului 

coerentă, echilibrată şi profesionistă.  

B. Există multe motive pentru care Uniunea Europeană nu poate rămâne fără un document 

intern în domeniul drepturilor omului:  

- rapida mişcare spre o „uniune din ce în ce mai strânsă” şi spre o singură piaţă;  

- adoptarea unei monede unice pentru aproape 300 de milioane de oameni;  

- creşterea incidentelor de natură rasistă, xenofobă, a urii de rasă în cadrul Europei; 

- tendinţa Europei de a se transforma într-o „fortăreaţă” ostilă celor din afară, care 

descurajează refugiaţii şi azilanţii;  

- adâncirea cooperării în materia politicilor de securitate şi insuficienta ei adaptare la 

standardele drepturilor omului;  

- aspiraţia de a integra cel puţin cinci noi ţări, dacă nu chiar toate cele treisprezece, în cadrul 

Uniunii în anii ce vor urma.  

Elaborarea unei Carte a Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene a fost decisă la 

Consiliul European de la Köln, care a avut loc în data de 3-4 iunie 1999. Carta trebuia să “regrupeze 

drepturile fundamentale în vigoare din Uniunea Europeană, astfel încât să le confere o mai mare 

vizibilitate şi să marcheze importanţa lor excepţională”. 

Adoptarea acestui document foarte important este, mai întâi de toate, un mesaj politic al celor  

15 State Membre (câte avea Uniunea Europeană la acea vreme) către cetăţeni, reafirmând drepturile 

fundamentale care stau la baza construcţiei europene. 
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Proiectul de Cartă a fost adoptat de către Convenţie la începutul lunii octombrie 2000. 

Consiliul European de la Biarritz, din 13-14 octombrie 2000, a aprobat, în unanimitate proiectul şi l-

a înaintat Parlamentului European şi Comisiei Europene.10 Carta Drepturilor Fundamentale a 

Uniunii Europene a fost proclamată de preşedintele Comisiei Europene, preşedintele Parlamentului 

European şi al Consiliului, ca urmare a Consiliului European de la Nisa din 7 decembrie 2000.  

Preambulul Cartei face cunoscut faptul că „Uniunea se întemeiază pe valorile indivizibile şi 

universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii; ea se sprijină pe principiul 

democraţiei şi principiul statului de drept. Ea situează persoana în centrul acţiunii sale, instituind 

cetăţenia Uniunii Europene şi creând un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie”. În Cartă, 

drepturile sunt clasate în 6 capitole: Demnitatea, Libertăţile, Egalitatea, Solidaritatea, Cetăţenia, 

Justiţia. Pe lângă acestea, Carta mai include şi un al şaptelea capitol, care enunţă dispoziţiile 

generale. În total, Carta are 54 de articole.  

Când statele membre ale Uniunii Europene au lansat ideea redactării unei Carte a Drepturilor 

Fundamentale, nu i-au fixat şi statutul. Acesta trebuia să fie examinat ulterior, când textul ar fi fost 

adoptat definitiv, întrebarea era următoarea: Carta trebuia să fie integrată în tratate sau nu? Dacă ar 

fi fost inclusă în tratate ar fi dobândit o valoare juridică constrângătoare pentru statele şi instituţiile 

comunitare . De aceea la Consiliul European de la Nisa s-a decis neîncorporarea Cartei în tratate, 

urmând ca examinarea problemei statutului juridic să aibă loc în cadrul dezbaterilor privind viitorul 

Europei din data de 1 ianuarie 2001. Carta Drepturilor Fundamentale a fost încorporată în 

Constituţia Europeană. În urma respingerii prin referendum, în Franţa şi în Olanda, în 2005, şi a 

perioadei de reflexie de doi ani, pe 23 iunie 2007, şefii de stat sau de guvern, reuniţi în Consiliu 

European, au decis convocarea unei noi conferinţe interguvernamentale, în vederea elaborării unui 

Tratat de reformă, până la sfârşitul anului 2007. 

Tratatul de la Lisabona care a intrat în vigoare la data de 1 decembrie 2009 promovează „o 

Europă a drepturilor, valorilor, libertăţii, solidarităţii şi siguranţei”, introducând Carta Drepturilor 

Fundamentale în dreptul primar european, în acelaşi timp prevăzând noi mecanisme de solidaritate 

şi asigurând o mai bună protecţie a cetăţenilor europeni.  Tratatul de la Lisabona menţine drepturile 

existente şi introduce altele noi, el garantează libertăţile şi principiile înscrise în Carta Drepturilor 

Fundamentale şi conferă dispoziţiilor acesteia forţă juridică obligatorie. Drepturile pe care se pune 

accentul în acest document sunt drepturi civile, politice, economice şi sociale. Tratatul menţine şi 

consolidează libertatea politică, economică şi socială a cetăţenilor europeni. 

Cum este percepută respectarea Drepturilor Omului în Uniunea Europeană 

Promovarea şi protecţia drepturilor omului nu este o activitate care se săvârşeşte o singură 

dată şi nici guvernele, nici birocraţiile nu pot rămâne în mod constant vigilente. Întotdeauna vor 

exista ocazii şi probleme în legătură cu care va părea preferabil să se măture drepturile omului sub 

covor ("temporar", desigur, şi doar în interesul unui obiectiv maia fi el însuşi prietenos în ceea ce 

priveşte drepturile omului). 

Andrew Williams explică în lucrarea sa „EU Human Rights Policies. A Study in Irony” sursa 

superficialităţii protecţiei drepturilor omului în cadrul Uniunii  Europene şi enumeră implicaţiile 

acesteia pe termen lung. Autorul porneşte de la ideea că sursa problemelor este lipsa unei politici 

coerente şi consistente privitoare la protecţia drepturilor omului în Uniune, respectiv faptul că 

promovarea acestora în UE se datorează de fapt dorinţei Uniunii de a-şi explica legitimitatea în faţa 

Europei. Drepturile fundamentale, fiind un element „la modă” în contextul european, au devenit 

indispensabile în procesul de formare a unei identităţi europene. În dorinţa ei de a deveni o entitate 

mai mult decât economică, a neglijat implicaţiile periculoase ale creării unei politici superficiale, 

politică care va trebui însă însuşită şi respectată de către statele membre.  

Williams observă o incoerenţă în protecţia drepturilor omului, care este cauzată de 

supervizarea mult mai riguroasă a drepturilor fundamentale în afara Comunităţii, decât în cadrul 

acesteia. Aceste inconsecvenţe ar putea duce la pierderea credibilităţii, apariţia discriminării şi 

deturnarea folosirii drepturilor omului în scopuri politice. Autorul mai sus menţionat discută situaţia 

drepturilor omului în Uniunea Europeană, referitor la obligaţiile statelor membre de a asigura 
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respectarea acestor drepturi, respectiv „rangul de prioritate” al drepturilor fundamentale în politica 

Comunităţilor. El arată, că spre deosebire de diligenţele depuse înaintea aderării, acest domeniu este 

neglijat după aderare. Am putea presupune că încuviinţarea aderării era posibilă doar odată cu 

soluţionarea tuturor problemelor legate de protecţia drepturilor omului, însă realitatea ne 

demonstrează contrariul. Astfel, după cum reiese şi din raportul Organizaţiei Human Rights Watch, 

existau cel puţin încă probleme majore în ceea ce priveşte discriminarea imigranţilor turci din 

Germania, a minorităţii turceşti din Grecia şi cu atât mai mult în ceea ce priveşte situaţia rromilor în 

Europa Centrală şi de Est. 

În ciuda acestor recunoaşteri, nu s-a adoptat nici o decizie-cadru în privinţa promovării 

protecţiei drepturilor minorităţilor (cel puţin până în anul 2004), monitorizarea acestui domeniu 

fiind lăsată la latitudinea Consiliului Europei. Este adevărat că în articolul 7 din Tratatul de la Nisa 

se prevede posibilitatea  suspendării unor drepturi în cazul încălcării grave a principiilor enunţate în 

art. 6(1), printre care şi încălcarea drepturilor omului. Însă, datorită condiţiilor restrictive ale acestui 

articol aplicarea lui este foarte rară şi totodată din cauza monitorizării slabe a respectării drepturilor 

omului în UE, protecţia acestor drepturi este vădit superficială în comparaţie cu protecţia asigurată 

înainte de aderare. 

În ceea ce priveşte drepturile politice, civile, sociale, economice şi culturale, a căror 

respectare era impusă ca şi prioritate printre condiţiile de aderare, îşi pierd din importanţă după 

aderare, mai bine -zis ele sunt supuse scopului comunitar, respectiv dezvoltarea economică. 

Concluzia pe care o putem trage este următoarea: în ciuda faptului că există un cadru legal şi 

instituţii înfiinţate în vederea apărării drepturilor omului la nivel comunitar, Uniunea Europeană 

închide ochii de multe ori la abuzurile care au loc în anumite state comunitare atunci când acestea 

invocă motive economice. Drepturile omului sunt încălcate cu bună ştiinţă de autorităţile unor state, 

uneori chiar cu acordul Comisiei Europene. Anumiţi cetăţeni comunitari sunt socotiţi ca fiind „de 

mâna a doua” şi sunt folosiţi drept exemple negative pentru a acoperi neputiinţa unor state membre 

de a-şi gestiona situaţia internă. 
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ACTIVISMUL CIVIC – PREMISA UNITĂȚII ÎN DIVERSITATE 

GROZĂVESCU MARIA ANTONIA 

COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD 

 

Cuvântul ,,civic” reprezintă ceea ce îi aparține cetățeanului care este considerat ca membru 

conștient al societății. În opinia mea, implicarea civică este esențială în viața cetățenilor, fiind un 

pas spre dezvoltarea morală a acestora. 

 În primul rând, omul nu poate trăi izolat, el fiind o ființă socială. Mediul social, printr-o 

serie de mecanisme și agenți precum familia, școala, mass-media, asigură buna dezvoltare a 

individului. Deși omul poate supraviețui fizic în afara societății, nu se poate dezvolta psihic decât în 

societate (,,Oamenii nu se formează ca ființe umane decât printre oameni!”). Socializarea reprezintă 

un proces de transmitere și asimilare de norme, valori, cunoștințe, comportamente care îi fac pe 

oameni capabili pentru anumite roluri sociale; aceasta realizându-se prin activități proprii precum 

învățarea, jocul și munca. Socializarea îndeplinește patru funcții importante: învățarea abilităților/ 

regulilor de conduită socială, comunicarea eficientă cu ceilalți, interiorizarea valorilor/ credințe 
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fundamentale, formarea și dezvoltarea personalității umane. În viziunea filozofului Greciei Antice, 

Aristotel, omul este un ,,zoon politikon”. Această sintagmă înseamnă ,,animal de cetate” și 

evidențiază faptul că este în natura omului să trăiască în comunitate și să aibă atașament față 

de ,,cetatea”/ ,,societatea” din care face parte. 

De asemenea, Uniunea Europeană este o comunitate de ființe umane, fiecare având specificul 

ei cultural. Liviu Rebreanu a spus: ,, ... și viaţa unui neam înseamnă o cultură proprie, suficientă, în 

toate domeniile. Prin ceea ce realizează specific, un popor ia parte adevărată la progresul omenirii. 

Numai prin aceasta. Imitaţia mecanizează şi mecanizarea e moarte”; de aceea, cultura aduce o plus 

valoare societății europene prin elementele de originalitate, diversitate, creativitate. Fiecare țară are 

propria cultură prin care este evidențiată și diferențiată față de celelalte. Luând ca exemplu poporul 

românesc, observăm unicitatea românilor prin tradițiile și obiceiurile pe care le avem, dar și prin 

comportamentele pe care le practicăm în societate. Deviza UE ,,Uniți în diversitate” ilustrează 

tocmai că europenii se unesc cu scopul de a promova pacea si prosperitatea, având deschidere față 

de culturile și tradițiile practicate și limbile diverse vorbite pe tot continentul nostru. 

În al doilea rând, societatea actuală este o societate interculturală, adică una activă care pune 

pe prim plan interacțiunea și intercunoașterea culturilor pentru a valorifica și a înțelege elementele 

fiecăreia dintre acestea; astfel că interculturalitatea își propune să construiască o societate mai 

democratică prin afișarea, descrierea și evaluarea în egală măsură a modurilor de însușire și 

reelaborare a sensurilor între diferite grupuri. Un factor prin care se valorifică interacțiunea socială 

este comunicarea. Comunicarea este procesul prin care indivizii aceleiași culturi sau a culturilor 

diferite își transmit mesaje, gânduri, idei. Acest proces este influențat de cultura din care fac parte 

indivizii. Cultura se dobândește prin învățarea de către oameni, de la cele mai fragede vârste, mai 

întâi a lucrurilor elementare. De exemplu, copiii învață de la părinți să vorbească, să meargă etc., 

ulterior, pe măsura dezvoltării, societatea preia atribuțiile de educare cu ajutorul instituțiilor, a 

grupurilor de colegi/ prieteni. Prin interacțiunile cu alți oameni învățăm inconștient reguli și atribuții 

de bază. Învăţarea culturală are loc în mai multe feluri : prin interacţiunea cu ceilalţi, prin observare, 

prin imitare, ca şi prin alte mijloace, prin învăţarea limbii materne, prin preferinţa pentru activitatea 

fizică sau pentru cea intelectuală, prin modul în care este preferabil să se rezolve conflictele. 

Totodată, valorile societății interculturale sunt: toleranța, solidaritatea și respectul. Nu putem 

trăi în societate fără să respectăm aceste valori, deoarece ne sunt necesare. O vorbă din popor 

spune ,,Respectă ca să fi respectat!” și ilustrează tocmai faptul că trebuie să ne implicăm în mod 

activ cu diferite idei și opinii pentru a păstra aceste valori și pentru a le arăta necesitatea în societate, 

chiar pentru a da un exemplu bun celorlalți, dar și pentru a trăi frumos. 

Aceste argumente duc la concluzia că fiecare cetățean european trebuie să fie activ civic 

pentru ca Uniunea Europeană să funcționeze într-un stil de viață sănătos pentru fiecare dintre noi. 
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CULTURA ROMÂNEASCĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN ÎN SECOLUL AL XX-LEA 

COTOARĂ RALUCA 

COLEGIUL NAȚIONAL TITU MAIORESCU AIUD 

 

Cultura este o componentă structurală în viața națiunilor, dar și o expresie a sufletului și a 

spiritualității lor. Având o dimensiune existențială complexă, în care funcțiile simbolice se 

împletesc cu cele practice, culturile reprezintă elementul central al identităților naționale, nucleul 

sau pivotul lor spiritual. Culturile codifică și tezaurizează, în limbaje simbolice, experiența istorică 

https://ec.europa.eu/
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diversă a popoarelor, modelează comportamentele practice, modurile de viață și atitudinile 

fundamentale față de lume și viață. Culturile au concomitent aspecte instrisec universale și specifice. 

De aceea, în spațiul creației culturale se întruchipează în forme atât de expresive raportul complex 

dintre unitate și diversitate, raport constitutiv al condiției umane. Istoricul Fernand Braudel, autor al 

unor lucrări impresionante de investigație și analiză asupra epocii moderne, aprecia că termenul de 

cultură trebuie scris concomitent la singular și plural. Pentru că, deși sunt legate organic de condiții 

particulare, culturile au un mod intrisec o vocație universală, anume aceea de a exprima în forme 

simbolice exemplare condiția umană, dar în formele ei concrete, dintr-un anumit timp și loc. 

În prima jumătate a secolului XX, principala caracteristică a culturii române a fost 

sincronizarea ei cu cea Europeană. De altfel, cultura română nu a fost doar sincronă cu cea 

europeană ci a avut momente în care s-a aflat în avangarda culturii europene. Poetul, Tristan Tzara a 

pus bazele unui curent cultural numit dadaismul, care a revoluționat literatura și mai ales artele 

plastice. Filozoful și scriitorul, Mircea Eliade a fost fondatorul unei noi discipline științifice, istoria 

religiilor. Dramaturgul Eugen Ionescu a fost unul dintre inițiatorii teatrului absurdului. Sculptorul, 

Constantin Brâncuși a revoluționat acest domeniu al artelor plastice. Compozitorul și violonistul, 

George Enescu a făcut cunoscută muzica românească pe marile scene ale lumii, de la Viena și Paris 

la New York. Originalitatea compozițiilor sale a constatat tocmai în faptul că s-a inspirat din 

folclorul românesc. Acești scriitori și artiști s-au afirmat în prima jumătate a secolului XX și au trăit 

mai ales în exil, un exil la care au consimțit de bună voie. 

Cultura românească a trecut printr-o amplă dezvoltare în secolul XX, mari scriitori, 

compozitori dar și alte personalități importante au ajutat la dezvoltarea culturii românești prin 

marile creații cu care România se poate mândri și astăzi. Dezvoltarea culturii românești a avut un 

impact major asupra mentalități europenilor despre România. În contextul european marii români au 

fost nevoiți să împrumute anumite tehnici și modele din Europa pentru a avea un aer european în 

creațiile lor. În multe cazuri, acestora le-a fost greu să se obișnuiască cu tehnicile europene moderne. 

Alții, fiind nevoiți să plece din țară pentru studii au cunoscut cu adevărat modelul culturii europene.  

 În perioada interbelică s-au conturat două orientări în cultura română adică europeniștii și 

tradiționaliștii. Europeniștii, prin vocea lui Eugen Lovinescu, susțineau teoria sincronismului, prin 

care România trebuia să urmeze modelul Europei Occidentale. De cealaltă parte, tradiționaliștii, 

prin vocea lui Nichifor Crainic, erau de părere că civilizația românească trebuie să respecte 

specificul național și să aibă la baza dezvoltării sale cultura creștin-ortodoxă. În cultura secolului 

XX s-au remarcat câteva curente artistice precum expresionismul, cubismul, abstracționismul, 

dadaismul, suprarealismul care nu au fost uitate nici în zilele noastre, acestea fiind menționate 

destul de des atunci când vine vorba despre istoria culturii europene. Fiecare dintre aceste curente 

impresionează prin diferitele particularități care ajută la realizarea unor modalități de artă care să 

dezvolte cultura atât cea europeană cât și cea românească.  

Cultura României este ansamblul de valori materiale și spirituale produse pe teritoriul 

României. România are o cultură unică, care este produsul geografiei și evoluției sale istorice 

distincte. Este fundamental definită ca fiind un punct de întâlnire a trei regiuni: Europa Centrală, 

Europa de Est și Europa de Sud-Est, dar nu poate fi cu adevărat inclusă în nici una dintre ele. 

Identitatea românească a fost formată pe un substrat din amestecul elementelor dacice și romane, cu 

multe alte influențe. În antichitate și în evul mediu, cele mai importante influențe au fost din partea 

popoarelor slave care au migrat în spațiul carpato-dunărean și care s-au format în vecinătatea ei - în 

Bulgaria, Serbia, Ucraina, Polonia și Rusia, a grecilor din Imperiului Bizantin și mai apoi, sub 

protecție turcă, din Fanar, a Imperiului Otoman, de la maghiari, precum și de la germanii care 

trăiesc în Transilvania. Cultura modernă română a apărut și s-a dezvoltat în ultimii aproximativ 250 

ani sub o puternică influență din partea culturilor din vestul Europei, în special, cultura franceză și 

germană. În plus, sub influența tradiției bizantine și slavone, românii sunt, de asemenea, singurul 

popor creștin ortodox dintre popoarele latine. O contribuție la identitatea sau la cultura românească 

au mai adus în diverse perioade și alte comunități etnice mai mici sau mai mari, stabilite în cursul 
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secolelor pe teritoriul românesc, ca de pildă, în vechime cumanii, mai târziu romii, evreii, armenii 

etc., de asemenea reprezentanți repatriați ai ramurii aromâne a românilor. 

Probabil cultura este cel mai important aspect atunci când vine vorba despre un popor. 

Fiecare țară are o cultură proprie dar și aspecte comune. Cultura este reprezentată de artă. Cultura, a 

fost dezvoltată de importanți oameni de exemplu critici literari, poeți, sculptori. Eugen Ionescu este 

unul dintre cei mai importanți autori dramatici ai secolului XX și inițiator al teatrului absurdului, 

alături de dramaturgul irlandez Samuel Beckett. Ionescu a debutat în perioada interbelică în 

România în ipostaza de critic literar. Cariera sa internațională începe în 1950, când se joacă pe 

scena unui teatru din Paris, unde locuia autorul, piesa Cântăreața cheală. În anii următori a continuat 

să publice o serie de piese care făceau parte din aceeași categorie, a teatrului absurdului-Scaunele, 

Lecția și Rinocerii. În piesele sale, Ionescu evidențiază barierele de comunicare pe care le pun între 

oameni convențiile sociale și lipsa de sens pe care o capătă viața oamenilor în societatea modernă 

excesiv tehnică. Pe lângă Eugen Ionescu și alți oameni importanți s-au remarcat prin creațiile cu 

care au impresionat sute de oameni poate chiar mii. Încă din cele mai îndepărtate timpuri cultura a 

reprezentat o mare valoare morală, însă în secolul XX cultura europeană a trecut printr-o dezvoltare 

imensă astfel, Europa a ajuns o mare putere culturală.  

 Culturii române i s-au adăugat o mulțime de idei europene care în unele cazuri au dus la 

schimbări majore dar au ajutat la dezvoltarea României. În rândul altor țări, România nu era văzută 

foarte bine datorită unei mentalități care a schimbat modul de gândire al oamenilor. Însă importanți 

oameni au reușit să impresioneze o Europă întreagă prin marile creați dar și prin dezvoltarea culturii 

europene.  

Dezvoltarea culturii a dus la dorința oamenilor de a studia și a citii mai mult. Astfel, numărul 

școlilor, a elevilor dar și a profesorilor a crescut impresionant de mult, dar prin cultură s-a dezvoltat 

și mentalitatea oamenilor însă modul de conducere a unor țări nu le permitea oamenilor să își 

exprime opiniile cu privire la dezvoltarea țărilor. În rândul românilor cultura secolului XX a avut un 

impact major cu privire la următorii ani, dar modelul european nu a fost apreciat chiar de toată 

lumea, unii susținând că sunt încălcate valorile și ideile românești. Anumite personalități susțineau 

că europenii vor să fure tradițiile românești, prin această idee s-a produs un conflict între cei care 

erau de acord cu dezvoltarea culturii românești în context european și cei care susțineau că România 

nu trebuie să își dezvolte cultura după modelul european. Un conflict care a continuat ani la rând 

până în zilele noastre când, încă există oameni care consideră că modernizarea europeană nu a ajutat 

cu nimic cultura ba chiar a modificat-o în rău.  

Prima jumătate a secolului XX este considerată ca fiind epoca de aur a culturii române, 

aceasta atingând nivelul maxim de afirmare internațională. Cel mai de seamă artist plastic a fost 

sculptorul Constantin Brâncuși. Dramaturgul, poetul și filozoful Lucian Blaga poate fi considerat un 

membru al grupului tradiționalist, iar criticul literar fondator al cercului literar si cultural Sburătorul, 

Eugen Lovinescu, reprezintă grupul occidentalist. De aici reiese că relația dintre tradițional și 

tendințele în vogă în Europa de Vest a fost un subiect de polemici aprinse între personalități 

remarcabile.     

Webografie 

https://www.academia.edu/6118189/Istoria_culturii_rom%C3%A2ne_moderne 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cultura_Rom%C3%A2niei 

https://prezi.com/6uwicqme99pr/cultura-romana-in-context-european/ 

https://oradeistorie.ro/cultura-romana-cultura-europeana/ 
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IMPLICAREA CIVICĂ 

CÎMPEAN IOANA 

COLEGIUL NAȚIONAL ”TITU MAIORESCU„ AIUD 

 

Implicarea civică este un drept, dar totodată și o responsabilitate pe care o avem ca cetățean, 

care trăiește în centrul unei comunități de care beneficiază, presupune: educația, servicii de sănătate, 

infrastructură, locuință, servicii sociale, etc. Implicarea activă ne aduce la o contribuție personală 

pentru construirea unei societăți sănătoase și uneori depășirea beneficiilor, cu impact asupra 

societății. Implementarea civică poate avea mai multe ramuri și cuprinde o mulțime de variante de 

activități, pe unele le poți alege chiar tu, faci ceea ce îți dorești în funcție de alegerile, pasiunile și 

timpul liber pe care îl aloci acestui domeniu.  

Începând de la a vota, la activități de voluntariat, la donații. Există diverse forme de 

voluntariat și poți alege ceea ce vrei să faci. Presupune atât servirea comunității, cât și revoltarea 

împotriva neregularităților din justiție, a imoralității. Este de datoria tuturor să ne ridicăm împotriva 

acestor probleme care ne deranjează, deoarece, ele odată ignorate, ajung să ne afecteze comunitatea. 

 Participarea cetățenilor poate implica colaborarea cu o gamă largă de părți interesante, 

precum activiști ai societății civile, jurnaliști, academicieni, reprezentanți ai oamenilor de afaceri, 

comunității locale și cetățeni activi. În participarea activă, opiniile publicului larg trebuie ascultate 

și luate mereu în considerare pentru a menține bunăstarea tuturor. Dând la o parte aspectele negative, 

implicarea activă poate însemna orice fel de interacțiune care duce la avantajarea și dezvoltarea 

comunității. 

 Avem ca exemplu, a planta copaci sau a lua parte la acțiuni de îngrijire a mediului nu oferă 

doar aspect, ci inspiră și oamenii să procedeze și ei la fel, și să respecte mediul în care trăiesc. Apoi, 

și voluntariatul este o activitate unde tinerii își dezvoltă abilitățile de comunicare și lucrul în echipă. 

Cooperarea și simțul de dezvoltare ne este dezvoltat din ce în ce mai mult.  

În principal, sunt câteva mecanisme participative care reflectă diferitele nivele de 

angajament: 

➢ Informarea publicului referitor la obiectivele locale, programele și planurile aduse de 

guvern 

➢ Discutarea cu publicul și a anumitor grupuri de oameni în legătură cu politicile 

publice și adunare de experiențe, idei și soluții noi. 

Colaborarea cu publicul în dezvoltarea soluțiilor la problemele locale (precum și informarea 

angajamentelor Planului de acțiune al colaboratorului de guvernare deschisă (OGP). 

➢ Implicarea comunității locale la luarea deciziilor prin procese deliberative, voturi sau 

alte metode. 

În prevederea Protocolului suplimentar, „legea trebuie să ofere mijloace de facilitare a 

exercitării” dreptul de participare a cetățenilor. Pentru a se asigura că formele menționate de 

participarea sunt angajamente adevărate, și niciodată exerciții simbolice, procesul de consultare este 

stabilit și format pe baza unor legi, regulamente și linii directoare, dar totodată și de o voință 

politică foarte puternică. Crearea de politici trebuie să fie foarte eficientă, iar publicul trebuie să fie 

bine informat în vederea drepturilor, oportunităților și modurile în care pot lua anumite decizi în 

prevederea problemelor locale. 

Crearea proceselor de politici trebuie explicate clar și pe înțelesul tuturor, cu mult timp 

înainte de preferat, pentru ca cetățenii și părțile interesante să aibă suficient timp pentru pregătirea 

atentă a cererilor și intervențiilor. Autoritățile locale trebuie să ofere răspunsuri acelor cetățeni care 

fac propuneri sau recomandări politice. Această abordare asigură claritatea politicilor, motivul că 

sunt bazate pe probe, se modelează pe necesitățile de intersecție și răspund la cererile adresate de 

public. 

Autoritățile locale trebuie să angajeze funcționari bine instruiți și pregătiți în conducerea 

consultărilor publice, pentru asigurarea promptă și detaliată a răspunsurilor date cetățenilor. Aceste 
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abordări asigură înțelegerea pe deplin de către cetățenia hotărârilor luate. Totodată, monitorizarea 

problemelor este mereu analizată și asta conferă o capacitate durabilă de a concepe soluții. 

În următoarele rânduri, o să vă arăt motivul pentru care trebuie să ne implicăm, am adunat 

câteva exemple care mi s-au părut eficiente pentru toți. Astfel, activitățile precum voluntariatul, 

vizitele în școlile pentru copiii cu deficiențe de auz sau de vedere, strângeri de fonduri, workshop-

uri axate pe civism și altele, acestea sunt doar câteva dintre activitățile pe care le putem face, ele ne 

oferă o altă perspectivă asupra lumii și societății în care trăim. 

Momentele în care oferim iubire, atenție, ajutor, înseamnă a face parte cu adevărat dintr-o 

comunitate. Sentimentele și liniștea pe care o primim în momentele acelea în care noi oferim lucruri 

mărunte din punctul nostru de vedere, dar cu valoare mare pentru cel care le primește este un 

sentiment de nedescris. După o zi de voluntariat și muncă depusă simți că ai făcut și ai contribuit cu 

ceva pentru comunitate ta, fie el cât de mărunt. 

Pentru a fi acceptați să facem parte dintr-o comunitate, trebuie să ne implicăm activ în 

evoluția ei, să servim scopuri și drepturi fiecărui membru, deoarece comunitatea de oameni trebuie 

bazată pe ajutor. Ceea ce e cel mai frumos, este că trebuie să ne ajutăm și sprijinim unii pe alții. 

Când știi că ai făcut ceva util și ai contribuit la un lucru care pare banal atunci poate, dar mai târziu 

devine ceva grozav, atunci știi că ai făcut cu adevărat ce trebuie. Trebuie să încurajăm pe oricine 

este dornic, dornic să încerce ceva nou care îl poate schimba pe el ca cetățean și simultan mediul în 

care trăiește. Cel mai important lucru este să faci activitatea care îți place sau unde îți dorești, fără 

să îți fie frică să te implici și să schimbi ceva la tine, și nu numai. Transformă toată energia ta în 

ceva constructiv pentru societate. Încurajează lumea să se schimbe și unească. 

Webografie 

https://taitung.eu/index.php/implicarea-civica/ 

https://www.beopen-congress.eu/RO/4-cat-implicarea-civic%C4%83.html 

https://din-tara-ta.ro/povesti/implicarea-civica-de-ce-e-o-idee-buna-sa-o-practicam/ 

 

 

SOCIETATEA ROMANEASCĂ – SOCIETATEA EUROPEANĂ 

EGALITATE ÎN DREPTURI ȘI ȘANSE 

HARD LIVIANA, 

COLEGIUL NATIONAL TITU MAIORESCU 

Dreptul la egalitate în faţa legii şi protecţia tuturor împotriva discriminării reprezintă norme 

fundamentale ale legislaţiei internaţionale în materia drepturilor omului. Însă, în anul ce marchează 

a 60-a aniversare a adoptării Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, recunoaşterea şi 

posibilitatea de a se bucura de drepturi egale încă nu este la îndemâna unor părti largi ale umanităţii. 

În a doua jumătate a secolului al 20-lea legislaţia internaţională în materia drepturilor omului a 

apărut drept un cadru legal major pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor individuale.                                                 

Cu toate acestea, majoritatea statelor lumii nu posedă protecţie legală efectivă împotriva 

discriminării sau mijloace legale pentru a promova egalitatea. Chiar şi în ţările în care astfel de 

prevederi există, încă rămân multe de făcut pentru a asigura realizarea dreptului la egalitate.                                                                                                   

În anumite  sisteme legislative, egalitatea a evoluat in ultimele decenii ducând la protecția împotriva 

discriminării și realizarea egalității la un nivel mai înalt. Progresul este împiedicat totuși, de 

disparitatea dintre legislația internațională in materia drepturilor omului și abordările naționale cât și 

cele regionale, prin urmare se impune un efort major pentru a moderniza și integra standardele 

legale legate de protecția împotriva discriminării și promovarea egalității.    

Articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale interzice discriminarea pe orice motiv: sex, 

rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii 

politice sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, naștere, dizabilități, vârstă sau 

orientare sexuală.  Interzicerea discriminării și protecția drepturilor fundamentale constituie elemente 

importante ale ordinii juridice a Uniunii. Cu toate acestea, discriminarea împotriva anumitor grupuri 

https://taitung.eu/index.php/implicarea-civica/
https://www.beopen-congress.eu/RO/4-cat-implicarea-civic%C4%83.html
https://din-tara-ta.ro/povesti/implicarea-civica-de-ce-e-o-idee-buna-sa-o-practicam/
http://fra.europa.eu/en/charterpedia/article/21-non-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603887/EPRS_ATA(2017)603887_EN.pdf
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există încă în UE. Parlamentul European se implică la maximum în această problemă și promovează 

egalitatea în legislația și în politicile UE. 

Egalitatea între femei și bărbați (în ciuda eforturilor pentru egalitatea de şanse între femei şi 

bărbaţi, în multe domenii cele două sexe nu se bucură de aceleaşi avantaje. Printre acestea se 

numără munca, salariile, accesul la politică şi echilibrul familie-carieră. Parlamentul European 

insistă pentru punerea în practică a unor reguli care să confere femeilor şi bărbaţilor şanse egale. 

Viaţa femeilor s-a îmbunătăţit considerabil în ultima vreme, în ultimii 30 de ani, Uniunea 

Europeană a făcut multe eforturi pentru egalitatea la locul de muncă şi combaterea violenţei şi a 

organizat campanii împotriva prostituţiei forţate. Cu toate acestea, rămân domenii în care sunt 

necesare schimbări. Femeile câştigă încă mai puţin decât bărbaţii, nu sunt la fel de vizibile în 

politică şi întâmpină dificultăţi în echilibrarea vieţii de familie cu cea profesională)  

Drepturile persoanelor cu dizabilități ( aceasta nu creează niciun drept special, însă încearcă 

să asigure faptul că persoanele cu dizabilități pot beneficia, la fel ca toate celelalte persoane, de 

toate drepturile omului. Unele dintre drepturile garantate de convenţie sunt descrise mai jos:accesul 

la justiție, viața independentă, asigurarea de condiții umane în instituții, implicarea din punct de 

vedere politic). 

Combaterea rasismului  („discriminare rasială  reprezintă aproape întotdeauna o violare a 

drepturilor omului, legea internaţională interzice discriminarea rasială într-o serie de domenii 

incluzând, dar fără a se limita la educaţie, sănătate, locuinţe, locuri de muncă, şi prevederea 

accesului la bunurile şi serviciile publice. Statele au o obligaţie pozitivă de a preveni, pedepsi şi 

remedia discriminarea rasială ) 

Se știe ca oamenii sunt diferiți din momentul in care se nasc . Diferențele dintre noi pot fi in 

funcție de vârsta, etnie, gen, abilitați fizice, naționalitate, orientate sexuală, educație, religie, 

experiențele de viața pe care le-am trăit și care ne-au influențat ,cu toate acestea fiecare dintre noi 

își dorește și tinde să fie egal cu ceilalți sub aspectul atitudinii, tratamentului, drepturilor, șanselor și 

statului in societate. Asta nu înseamnă că toată lumea trebuie sa fie la fel , asta înseamnă că 

drepturile, responsabilitățile și oportunitățile lor nu vor depinde de niciunul dintre criteriile de mai 

sus. 

Conceptul de „egalitate” înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe care 

democrații secolului trecut le revendica. Ea însemnă o egalitate reala a șanselor individuale de 

promovare socială , iar educația este instrumentul cel mai important in dezvoltarea la maximum a 

acestor șanse. 

Un rol fundamental al educației se referă la dezvoltarea personală. Fiecare individ trebuie să 

aibă posibilitatea de a se dezvolta potrivit potențialului propriu, astfel încât să poată asigura 

independența și prosperitatea lui, a familiei pe care eventual decide să și-o întemeieze și a 

grupurilor din care decide să facă parte. Dezvoltarea personală continuă prin învățare pe tot 

parcursul vieții este esențială în societatea contemporană. Un alt rol al educației este cel social. 

Educația oferă fiecărui individ oportunitatea de a acumula cunoștințele și de a își dezvolta 

atitudinile și abilitățile necesare pentru a deveni un cetățean informat și activ, care contribuie la 

propășirea comunității sale și a națiunii. Educația asigură astfel stabilitatea și dezvoltarea socială. 

Educația are apoi un rol și implicații culturale esențiale. Rămâne principala cale prin care valorile și 

tradițiile se transmit din generație în generație, se modelează pentru a reflecta evoluțiile culturale și 

economice și se ancorează în realitățile sociale contemporane. În final ,educația are implicații 

semnificative în prosperitatea economică a fiecărui individ în parte, a fiecărei comunități, a fiecărei 

națiuni. O forță de muncă bine educată este crucială în lumea contemporană, iar lupta pentru 

resursele naturale ocupă azi un loc secund, fiind devansată de lupta pentru resurse umane. Astfel 

educația a devenit treptat una dintre cele mai mari afaceri la nivel mondial și sectorul privat a 

preluat treptat o mare parte din responsabilitatea educației pe tot parcursul vieții. 

Educația în viața unui om are un rol foarte important, educația dezvoltă nenumărate laturi 

senzitive, emoționale, cât și laturi pragmatice de viață, educația ca definiție este un fenomen social 

care reprezintă transmiterea de date și trăiri existențiale, a generalităților despre cultură și societate. 
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Dezvoltarea personalității unui om începe în momentul în care persoana în cauză este capabilă de a 

putea face alegeri, pentru ca un om care știe să meargă într-o direcție știe și de ce a ales să meargă 

în acea direcție, asta e educația, atunci când ști de ce faci un lucru și ști cum să faci un lucru. 

Concluzionând, educația nu înseamnă doar a supraviețui ci și a trăi, educația reprezintă viața 

și stă la baza schimbării și evoluției !                                                                                                                

Webografie 

Promovarea egalității de șanse 

https://www.europarl.europa.eu › about-parliament › pro. 

Egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi 

https://www.europarl.europa.eu › sides › getDoc 

Principalele drepturi ale persoanelor cu dizabilităţi – Introducere 

https://fra.europa.eu › default › files › fra_uploads 

 

 

 

CONTRIBUȚIA CULTURII ROMÂNEŞTI  

LA DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CIVILIZAŢIEI UNIVERSALE 

ANCA ANDREEA 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

                                 

          Unirea din 1918 a deschis largi posibilități de manifestare a spiritului creator, în cele mai 

diferite domenii ale culturii și științei din țara noastră, ele integrându-se spiritului modern al epocii. 

Astfel, noi valori perene românești s-au adăugat la cele anterioare, pătrunzând pentru totdeauna în 

patrimonial universal. 

         După încheierea războiului  și realizarea României Mari, a început în țara noastră din punct de 

vedere cultural o perioadă plină de efervescență, caracterizată prin confruntarea liberă a unor 

curente de gândire și a unor orientări stilistice diverse, o confruntare loială, civilizată și, în cele din 

urmă, salutară pentru toți partenerii de discuții, chiar atunci când ei se situau pe poziții antagoniste. 

După cum în politică un regim democratic pluralist, cum era acela consfințit prin Constituția din 

1923, lăsa libertate de existență și de exprimare a unui larg spectru de orientări, a căror permanentă 

întâlnire în arena parlamentară reprezenta, pentru fiecare dintre ele, condiția păstrării unui spirit 

mereu treaz și activ, tot astfel varietatea direcțiilor culturale constituia o garanție pentru nota de 

culoare și de tumult care definește viața sprituală a României după 1918. 

          În interiorul acestui proces unic de definire a unei identități culturale românești, compatibilă 

si comparabilă cu alte mari culture ale Europei moderne, perioada interbelică se constituie ca o 

etapă conturată, definită nu numai prin amploarea fenomenului cultural, ci și în plan valoric 

descriptibilă ca un moment de apogeu, în care se regăsesc, în plină perioadă creatoare, nume 

consacrate dinaintea primului război mondial, dar apar și noi personalități. 

          Caracteristic perioadei interbelice este, pentru cultura română, și interesul crescut pentru 

descoperirea și punerea în valoare a specificului național. În timp ce în secolul al XIX- lea, 

dominant era dată de căutarea și cultivarea acelor elemente care reprezentau trăsături de unire între 

cultura română si alte mari culturi (franceză, germană, italiană), în prima jumătate a veacului nostru 

și cu precădere în perioada interbelică, oamenii de cultură români revin tot mai des la întrebări – 

uneori doar subînțelese – cărora le caută răspuns de pe diferite poziții ideologice și cu mijloace 

proprii diferitelor domenii ale creației spirituale: cine suntem noi cu adevărat?, prin ce ne 

distingem?, cum ne diferențiem de alte culturi europene?, până unde merge înrudirea noastră 

spirituală cu alte națiuni și unde apare elementul caracteristic, direrența specifică?, ce aducem 

original în cultura Europei și care este obârșia acelor trăsături care ne singularizează, fără a ne izola 

totuși?. Această problematică pe care o prefigurau câteva personalități active în deceniile 

precedente (Vasile Alecsandri ca folclorist, Bogdan Petriceicu Hașdeu în studii de istorie, etnografie 

file:///C:/Users/User/Desktop/Downloads/Principalele%20drepturi%20ale%20persoanelor%20cu%20dizabilităţi%20–%20Introducerehttps:/fra.europa.eu ›%20default%20›%20files%20›%20fra_uploads
file:///C:/Users/User/Desktop/Downloads/Principalele%20drepturi%20ale%20persoanelor%20cu%20dizabilităţi%20–%20Introducerehttps:/fra.europa.eu ›%20default%20›%20files%20›%20fra_uploads
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și lingvistică, Nicolae Densușianu în “ Dacia preistorică”), capată amploare după împlinirea 

vechiului vis al unității naționale, materializându-se în creații care, la prima vedere, cu greu se pot 

plasa sub același standard. 

         Un mod de a pune problema specificului național, a acelor elemente care disting poporul 

român de celelalte popoare ale Europei, îl aflăm la  Constantin Rădulescu- Motru (1868-1957), 

psiholog, sociolog și filosof, care își dedică o parte operei încercării de definire a ceea ce el numea 

“ românismul”. Preocupările sale nu se limitează însă la acest aspect al cunoașterii, el fiind, de 

asemenea, autorul unei concepții  filosofice, personalismul energetic, un model  propriu de 

interpretare a lumii, care îl situează și în categoria personalităților interesate de problematica 

general umană. 

          O asemănătoare pendulare între problematica națională și cea cu caracter de generalitate se 

mai regăsește și alte personalități culturale ale epocii. Un bun exemplu ni-l oferă Lucian Blaga 

(1895-1961) în opera sa cu caracter teoretic, unde descrie “spațiul mioritic” din “Triologia culturii”, 

i se alătură o imagine globală a universului și a raportului său cu capacitatea de cunoaștere a omului. 

          Nici generația mai tânără, modelată spiritual sub înrâurirea filosofului și  logicianului Nae 

Ionescu (1890- 1940) nu a rămas străină dublei tentații, a căutării general- umanului și specificului 

românesc deopotrivă; cel mai concludent ilustrează această dualitate operele lui Mircea Vulcănescu 

și Constantin Noica, dar și Mircea Eliade se face simțit, într-un alt mod, specific, aceeași chemare. 

Pentru el, din interesul prim, trezit de lumea miturilor și credințelor din România se dezvoltă, firesc, 

cercetarea originilor imediate, geto-dace și îndepărtate, indo-europene, pentru a ajunge, în cele din 

urmă, la o extindere a sferei de interes la scară planetară. Un caz aparte îl constituie Emil Cioran, cu 

nota sa de pesimism în considerarea specificului românesc. 

           Alternanța focarelor de interes între valorile naționale și cele universale nu este proprie doar 

creațiilor teoretice. Artiștii din diferite domenii o cunosc deopotrivă. Sculptorul Constantin 

Brâncuși (1876- 1957), prin opera sa egal nerevendicată de patrimoniul spiritual românesc și de cel 

universal, stă mărturie în acest sens. I se pot alătura, în muzică, George Enescu (1881 – 1955) și 

Dimitrie Cuclin (1885- 1980), inspirați când de folclorul național, când de teme aparținând culturii 

universale. De notat în plus, opera teoretică a celui din urmă, înglobând o viziune personală, 

funcționalistă, asupra muzicii, într-un sistem filozofic original. 

           O mare parte a fenomenului cultural românesc din perioada interbelică se situează dincolo de 

limitele identificării sau punerii în valoare a specificului național. Aceasta nu înseamnă nici negarea 

sau ignorarea lui programatică, ci doar detașarea a numeroase spirite creatoare față de o 

problematică oricum abundent ilustrată în cultura epocii. Printre cei la care se manifestă această 

detașare, câțiva își pun explicit problema sincronismului cu mișcarea europeană de idei. De obicei, 

ei reprezintă ceea ce s-a numit  ”avangarda”, mișcările cele mai explicit  angajate în ruperea de 

tradiție, de negare a acesteia și, uneori, de înlocuire a ei cu noi forme culturale. Dar, substanța 

fenomenului de detașare față de tradiționalism nu o reprezintă avangardiștii, și suma tuturor 

reacțiilor care își caută făgașe proprii, fără a se preocupa de negarea tradiției, tot așa cum nu se 

interesează nici de imitarea ei programatică. Desigur că ele nu apar din nimic, dar nici nu-și fac 

obiectiv din conștientizarea sau din afișarea ascendențelor spirituale. 

         În literatură, un exemplu îl constituie, în acest sens, activitatea din jurul revistei “Sburătorul” 

și al cenaclului său, sub îndrumarea criticului Eugen Lovinescu. Începând să apară la scurt timp 

după terminarea războiului (1919), “Sburătorul”  a fost o veritabilă pepinieră a valorilor literaturii 

interbelice, în paginile sale publicând Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Ion Barbu, 

Anton Holban, Ilarie Voronca și alți scriitori, precum și critici de primă mărime ca Tudor Vianu, 

George Călinescu, Vladimir Streinu, E. Lovinescu. Diversitatea operelor acestor creatori ne prezintă 

“Sburătorul” ca pe un mediu propice  afirmării valorilor decât ca pe un loc al experimentării sau 

aplicării unei anumite doctrine. Firește, nu ne putem limita la cercul mai mult sau mai puțin fidel 

“Sburătorului”, atunci când ne referim la valorile literaturii interbelice. Tudor Arghezi, Ion 

Minulescu, Cezar Petrescu, George Bacovia sunt nume dintre cele mai proeminente, care se pot cita 

in sprijinul ilustrării desprinderii de căutarea specificului național, după cum orientarea opusă își 
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găsește o strălucită reprezentare în opera lui Mihail Sadoveanu, sau a lui Octavian Goga. 

       Tot în perioada interbelică se plasează, în cea mai mare parte, și activitatea creatoare a câtorva 

scriitori de origine română care își redacteaza operele în limba franceză, bucurându-se, astfel, de o 

rapidă integrare în patrimoniul culturii europene care, prin conținutul acestora opera, ia adesea 

contact cu valori ale ambianței sprituale din România. Este vorba despre poetele Elena Văcărescu și 

Anna de Noailles, de scriitorii principesa Martha Bibescu si Panait Istrati. De facturi stilistice si 

tematice foarte deosebite, ei reprezintă porți deschise ale Europei către cultura română. 

       Asemenea literaturii, și artele plastice cunosc, în perioada interbelică, fenomenul avangardei, 

început de fapt, încă din primii ani ai secolului ale XX-lea. Revista “Contemporanul” este, și în 

acest caz, cea în jurul căreia se grupează spiritele cele mai înnoitoare. În pictură, curentele 

moderniste pe care le găsim reprezentate sunt cubismul (Marcel Iancu si M.H. Maxy) și 

suprarealismul (Corneliu Mihăilescu și Victor Brauner). În sculptură, personalitatea cea mai 

marcantă rămâne Constantin Brâncuși, prin ansamblul monumental de la Târgu Jiu, cuprinzând 

Coloana infinitului, Poarta sărutului și Masa tăcerii, dedicate toate cinstirii eroilor războiului de 

reîntregire. Prin activitatea sa desfășurată in Occident, el aduce o recunoaștere largă a valorilor 

culturii române, din tradițiile căreia artistul își ia, adesea, motivele pe care le prelucrează, dându-le 

sensuri simbolice. O altă personalitate a artei moderne din România este Hans Mattis – Teutsch, 

pictor pe care stilizarea formelor îl împinge adesea dincolo de limita figurativului, în domeniul artei 

abstracte. 

       Muzica românească traversează, și ea, o epocă foarte prosperă în anii dintre cele două războaie. 

Creația originală, aflată predominant sub semnul inspirației folclorice, este reprezentată prin 

personalități  pe care le-am amintit deja în legătură cu punerea în valoare a tezaurului tradiției 

naționale. Incontestabilul apogeu valoric este atins prin opera lui George Enescu, a cărui activitate 

de dirijor și de violonist o completează pe cea componistică. 

        Ca o concluzie generală, se evidențiază faptul că perioada interbelică se constituie ca un 

complex de aspecte, adeseori diferite între ele până la antagonism. Ceea ce unifică acest ansamblu 

atât de heteroclit în aparență este desprinderea definitivă, în această perioadă, de mai vechiul 

complex al „ intrării în Europa”, integrarea culturală în mișcarea de idei, așa cum se desfășura ea la 

acea vreme pe plan mondial, fiind un fapt împlinit și resimțit ca atare. Fără a urmări, programatic, o 

punere de acord cu gândirea contemporană din Occident, ele sunt, cu naturalețe, nu în pas cu ea, ci 

chiar parte a sa, într-o epocă în care locul României în familia spiritualității europene constituia un 

adevăr de la sine înțeles. 
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SECȚIUNEA ESEURI ELEVI 
 

 

OMUL LA INTERSECȚIA DINTRE LOGOS ȘI PATHOS 

CIORBEA ALEXANDRU MIHAI 

COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD 

 

„Viața lipsită de cercetare nu e trai de om”  - Platon, Apărarea lui Socrate. Este acesta un 

adevăr indubitabil? Poate fi omul în esență „om” în lipsa cercetării? Sau rămâne om doar cu 

numele?  

Cred că aceste întrebări suportă un singur răspuns: logosul este cel care face parte din esența 

omului. Prin logos omul se definește, se diferențiază de tot ceea ce înseamnă „lucru viu”. Dacă 

inițial termenul „logos” a avut sensul de „ordine”, de realitate preexistentă a lucrurilor, ulterior a 

fost folosit pentru a descrie rațiunea umană, cunoștințele pe care reușim să le depozităm în mintea 

noastră. Aceste cunoștințe ne-au dezvoltat ca specie. „Depozitar al adevărului”, „îngrămădire de 

incertitudine și eroare”, existență cuprinsă permanent de fiorul cercetării, al adevărului încă 

nedescoperit, de teama de necunoscut învinsă de logos-ul veșnic viu! Ce poate fi mai măreț decât 

omul cunoașterii? Nu poate fi pusă această dimensiune sub semnul îndoielii. Privim în jurul nostru 

și găsim peste tot „vestigiile” luptei permanente dintre Om și necunoscut, construcția lumii și 

permanenta ei transformare. 

Dar este logosul singura dimensiune umană? Cu siguranță, nu! Logos-ul pierdut în 

dimensiunea umană nu poate mișca actul cunoașterii spre adevăr. Singur, logos-ul rămâne o potență 

care ar putea să cunoască. Cum se transformă în act? Prin pathos! Pasiunea, dragostea de adevăr, 

ecoul afectiv al actului de cunoaștere care susține energetic căutarea adevărului! Toate acestea sunt 

impregnate în esența omului. De altfel, psihologic, afectivitatea este cea care susține energetic 

activitatea umană. „Poate că pasiunilor le datorăm cele mai mari foloase ale spiritului omenesc” 

(Luc de Clapiers). Integrat în lumea omului, pathos-ul a devenit una cu ființa acestuia. Astfel am 

ajuns la două fațete ale aceleiași realități: Omul – logos și pathos. Rațiune și simțire – dacă ar fi să 

parafrazăm titlul unui roman celebru. Rațiunea în descifrarea misterelor, în căutarea adevărului, în 

înțelegerea lucrurilor, în explicarea cauzalității. S-a putut trece de la explicațiile mistice ale lumii, la 

explicații raționale, la previziune și chiar intervenție în evoluția evenimentelor prin rațiune. 

Întrebarea „de ce?” a rămas mereu actuală și produce chiar și azi efecte din punctul de vedere al 

cunoașterii prin pasiune, prin iubirea de adevăr, prin sentimentul care erupe în lume ca o formă de 

energie pură, suficient de puternică să susțină cunoașterea umană, chiar și atunci când conștientizăm 

că „știu că nu știu nimic” (Socrate).  

Nu ajungem întotdeauna acolo unde dorim? Rămân multe adevăruri nedescoperite? Nu știm 

exact cât e adevăr și cât e eroare din ceea ce cunoaștem? Ne oprim din această încercare?  

„Sapă, frate, sapă, sapă 

până când vei da de apă. 

Ctitor fii fântânilor, ce 

gura, inima ne-adapă. 

 

Prinde tu-n adânc izvoare – 

de subt strat stihie blândă. 

Să se-aleagă din argilă 

ochiuri lucii de izbândă. 

(...) 

Sapă numai, sapă, sapă, 

până dai de stele-n apă.” 
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(Lucian Blaga) 

Ce poate fi mai frumos decât omul – căutător al adevărului, omul-pasiune, omul aflat la 

intersecția dintre logos și pathos! 

Webografie 

https://jenita.ro/l-blaga-sapa-frate-sapa-sapa 

https://www.academia.edu/41370132/AP%C4%82RAREA_LUI_SOCRATE_Partea_%C3%AEnt

%C3%A2i_AP%C4%82RAREA 

 

 

 

TINERII ȘI HRISTOS 

MEDRUȚ ANA MARIA 

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA 

 

Adolescența este o perioadă dificilă, indiferent de generație, pentru că întrebările și 

îndoielile reușesc să pătrundă în sufletul și în mintea tinerilor, care adesea sunt copleșiți. În această 

lume în care trăim, caracterizată de conflicte, de războaie-mai directe sau mai ascunse, de evoluție 

necontrolată și precoce, singura oază de liniște o reprezintă ancorarea în credință, care dă sens vieții 

noastre, ne luminează mintea pentru a putea găsi răspunsurile dilemelor noastre, atunci când 

existența aceasta ajunge să pară, totalmente, un haos. „Ştim că noi suntem din Dumnezeu şi că 

lumea întreagă zace sub puterea celui rău. Dar ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat nouă 

pricepere, ca să-L cunoaştem pe Dumnezeul Cel Adevărat.” (1 Ioan 5, 19). Nu este întotdeauna 

ușor pentru o persoană tânără să-și asume latura spirituală, darămite să și-o dezvolte, punându-și 

întrebări, documentându-se, studiind Scriptura și scrierile Sfinților Părinți. Cei mai mulți se feresc 

de acest subiect, îl amână, spun ei, pentru o vârstă mai înaintată, dar ignoră cu desăvârșire faptul că 

viața pe pământ este extrem de fragilă. În cazurile mai grave, unii tinerii ajung chiar să-și bată joc 

de alți tineri care postesc, se roagă, participă la slujbele bisericii, sau să nu respecte obiceiurile 

religioase pe care le au cei din alte religii. Este dureros ca cineva să ia în derâdere ceva ce este sacru 

pentru aproapele său, chiar dacă, să spunem, nu crede același lucru, nu are aceeași credință, 

căci ,,fără Dumnezeu, fără credință, omul devine un animal rațional, care vine de nicăieri și merge 

spre nicăieri".35 

Tinerii se îndepărtează și resping lucrurile despre care consideră că nu au o aplicabilitate în 

viața de zi cu zi, în situațiile pe care ei le întâmpină. La fel de bine cum nu mai citesc romane 

clasice-Ion, Amintii din copilărie, Baltagul, pentru că nu se mai regăsesc în problematica 

pământului, în momentele transhumanței, în tema iubirii față de locurile natale, toți dorindu-și să 

plece în străinătate, la fel de bine, tinerii s-ar putea teme că religia este o simplă știință care nu le va 

fi niciodată de folos. Însă, dacă vor avea suficienta răbdare, vor putea descoperi că nu este deloc așa. 

O întrebare care apare în viața tuturor tinerilor este cea legată de cariera lor, de scopul, țelul lor. O 

bună educație religioasă ne poate scuti de multe neliniști plecate de la acest subiect, deoarece Însuși 

Mântuitorul ne învață cum trebuie să ne alegem cariera, viitorul, iar mai apoi cum să ne purtăm cu 

aproapele raportându-ne la poziția noastră socială: „Dar între voi nu trebuie să fie așa, ci care va 

vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru; și care va vrea să fie întâi între voi, să fie slugă 

tuturor. Că și Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească și să-Și dea sufletul 

răscumpărare pentru mulți” (Mt. 20. 28).  Din aceste cuvinte, este necesar ca tinerii să înțeleagă că 

nu trebuie să trăiască doar pentru ei înșiși, ci, cunoscându-se, să găsească o modalitate prin care să îl 

servească și pe aproapele lor. 

Totodată, adolescența, tinerețea, este perioada în care fiecare persoana își stabilește un set de 

valori, principii, care mai sunt cunoscute și sub denumirea de virtuți. Virtuțile creștine sunt oarecum 

în opoziție cu ceea ce lumea modernă consideră a fi calități. Spre exemplu, un tânăr smerit, modest, 

 
35 Petre Țuțea, Între Dumnezeu și neamul meu, București, 1992, p. 58.  
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nu este văzut cu ochi prea buni de cei din jurul său în ziua de astăzi. Din contră, acesta se simte 

presat să se conformeze unor standarde, pentru a nu fi încolțit de către cei mai „puternici”: să 

cheltuie în mod inconștient banii părinților pe haine, pantofi de firmă, telefoane de ultimă generație, 

mașini mult prea puternice pentru capacitățile sale. De asemenea, un alt standard în care tinerii simt 

că trebuie să se încadreze este cel al răutății, al agresivității, pentru a dovedi celor din jur stima lor 

de sine foarte mare, însă aceasta nu este decât o minciună, o imagine falsă; iar tinerii, cu cât se 

adâncesc mai mult în aceasta minciună că sunt superiori, invincibili, cu atât au mai mult de suferit 

în momentul când realizează că s-au supraapreciat. Mai mult ar avea de câștigat dacă ar fi buni, 

blânzi și răbdători cu aproapele, fără să aștepte ceva la schimb, pentru că ar ajunge să fie mult mai 

împăcați cu propria persoană, pregustând Raiul, de aici de pe pământ unde ,, Domnul a dat pe 

Duhul Sfânt, și cel în care Acesta viază simte în el raiul"36 

 În Sfânta Scriptură ne sunt prezentați tineri, care pot fi modele desăvârșite ale virtuților 

creștine pentru fiecare dintre noi, tinerii. Astfel: 

● David , chiar dacă era un tânăr  simplu, păstor, și-a asumat  rolul de  luptător  în fața lui Goliat și 

a poporului din care acesta făcea parte-filistenii. Deosebit de curajos și responsabil, David a avut 

credință și nădejde în  ajutorul lui Dumnezeu. Goliat era un războinic puternic și viteaz, dar tânărul 

David l-a biruit, căci dreptatea era de partea sa, fiindcă "Dumnezeu stă împotriva celor mândri, iar 

celor smeriți le dă har!”(Pilde 3. 34).  

● Sf. Proroc Daniel și Sfinții trei tineri: Anania, Azaria și Misail, în timpul împăratului 

Nabucodonosor au fost duși în robie, în Babilon. Sfânta Scriptură arată că Daniel și prietenii lui 

țineau foarte mult la legea părintească și că nu uitaseră nici o clipă Ierusalimul. Deși aveau dreptul 

să mănânce și să bea din masa împăratului, ei s-au hrănit cu semințe ca să nu se spurce. Dumnezeu 

le-a răsplătit curăția cu înțelepciune și frumusețe. Cei trei prieteni ai lui Daniel au refuzat să se 

închine unei statui a împăratului, aceștia au fost aruncați într-un cuptor încins, însă Dumnezeu i-a 

ocrotit și focul s-a prefăcut în rouă (Daniel III, 17). Daniel a fost aruncat într-o groapă cu lei, dar  a 

rămas  statornic în credință, iar  Bunul Dumnezeu a avut grijă de robul său și leii nu s-au apropiat de 

el (Daniel 6, 17-29). Deosebit de importantă este proorocia lui Daniel asupra timpului care va trece 

până la venirea Mântuitorului și dărâmarea templului (Daniel IX, 24-27). Scopul misiunii sale 

profetice a fost nu numai de a întări nădejdea evreilor în viitorul Mântuitor, ci și de a face cunoscut 

printre păgâni pe adevăratul Dumnezeu. 

● Sfântul Apostol  și Evanghelist Ioan nu se numește cu numele, ci cu sintagma "ucenicul prea iubit 

al lui Iisus" (Ioan, 21, 20). Acest lucru reiese și din cuvintele celorlalți Apostoli, care îi recunosc 

acestuia această calitate. In acest sens, la Cina cea de Taină, el stă aproape de pieptul Mântuitorului, 

în semn de iubire și ascultare.   

Credem  că Modelul desăvârșit și nădejdea tuturor creștinilor, demn de urmat  este Iisus 

Hristos. Deschiderea noastră spre viața spirituală și deci ,,posibilitatea spre desăvârșire, mărire, 

îndumnezeire, a fost realizată de Mântuitorul Hristos prin învățătura și pilda Sa de slujire ca 

Proroc - Învățător, prin jertfa Sa de bună voie pe cruce, ca Arhiereu și prin puterea și stăpânirea 

absolută pe care a exercitat-o ca Împărat, asupra întregii făpturi"37.Mântuitorul Hristos trebuie să 

fie pentru noi  ,,un Prieten fidel Căruia putem să-I încredinţăm bucuriile şi durerile noastre. 

Gustând din dulceaţa comuniunii cu El, vom fi capabili să-L mărturisim, prin însăşi viaţa noastră, 

înaintea celor ignoranţi şi necredincioşi"38 

Bibliografie: 
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36 Silian Athonitul, Între iadul deznădejdii și iadul smereniei, Sibiu, Deisis, p. 120.  
37 https://www.crestinortodox.ro 
38 Pastorala de Paște 2022 a Înaltpreasfințitului Părinte Irineu: ,,Domnul înviat este gata oricând să împrăștie umbrele 
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HOMO MIRABILIS SAU OMUL MĂSURĂ 

CAIZER ADELINA MARIA 

COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD 

 

 A fi în lume ca om înseamnă a te plasa într-un orizont al măreției, al singularității, al 

misterului relevat și revelat, căi de cunoaștere accesibile exclusiv ființei umane. Plasat în lume, 

omul se deschide spre necunoscut, încearcă să se cunoască pe sine, încearcă să cunoască lucrurile, 

să le „convertească în termeni de înțelegere umană” (L. Blaga) Iar efortul său, asemenea lui Sisif, 

nu se oprește niciodată! 

 „Homo mirabilis” sau „homo modus”! Măreția omului este cea a „omului măsură”! „Omul 

este măsura tuturor lucrurilor” ne spune Protagoras. Și cred că acest lucru este pe deplin adevărat! 

Plasat la  mijloc între Infinit și Neant (Pascal), omul ajunge să cunoască ceea ce își propune, fiind 

conștient, în același timp, de limitările cognitive de care dispune. Deci, este măsura cunoașterii și a 

ne-cunoașterii – simultan! Omul este și nu este subiect al cunoașterii ultime, absolute. Este adevăr și 

eroare, certitudine și incertitudine, posibil și imposibil, este măreție!  

 Preocupări cu referire la definirea omului au existat dintotdeauna. Explicită este maxima lui 

Socrate, îndemnul lui la autocunoaștere ca și cale de dobândire a esenței. Ce este omul? Interogația 

suportă o multitudine de răspunsuri. Și toate pot fi regăsite la nivel de esență umană. Pentru că omul 

este o ființă complexă, care nu poate fi redusă la o singură dimensiune. Cu toate acestea devine 

imperios necesară derularea acestui proces pentru a salva ceea ce mai înseamnă încă, chiar şi în 

stare latentă, esenţa fiinţei umane: valorizarea realităţii, valorizarea propriei persoane, valorizarea 

celuilalt. Din toate acestea rezultă demnitatea, respectul, iubirea de oameni, atitudini pozitive şi 

puternice rezultate dintr-un caracter puternic, axa întregii umanități. Măreția omului nu înseamnă 

altceva decât întoarcerea la origini, la valorile primordiale ale fiinţei umane. Reconsiderarea 

valorilor este primul pas; analiza şi reaşezarea acestora ar determina o piramidă a valorilor nouă şi, 

în acelaşi timp, veche, pentru că nu ar aduce o noutate absolută, ci doar o reamintire a ceea ce 

înseamnă să fii om. 

 Omul este un simbol care trebuie descifrat, un semn care trebuie înţeles, un univers în 

miniatură care trebuie explorat, chiar dacă nu la modul absolut, o parte aflată în relaţie de 

interdependenţă cu întregul. Chiar dacă este conştient de provizoratul condiţiei sale, de faptul că 

trebuie să se autoconstruiască permanent, să se autodefinească, umanizarea nu poate fi redusă la 

hominizare. Viaţa cu sens este viaţa trăită – ca totalitate, nu în mod necesar şi în toate amănuntele 

sale - ca valoare. 

 Măsură a ontologicului și a axiologicului, „homo mirabilis” se așează pe premisele unei 

existențe autentice, care se cunoaște și re-cunoaște în și prin sine. „În fiecare om Universul se 

opinteşte. .. fiecare om e o-ntrebare pusă din nou spiritului Universului.” (Mihai Eminescu) 
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CONDITIO SINE QUA NON (CONDIȚIA NECESARĂ) 

BUCUR JUSTINA-MARIA 

LICEUL TEORETIC „O.C. TĂSLĂUANU” TOPLIȚA HARGHITA 

 

Cu toții am fost copii…  

O parte din noi am mers la mare și construiam castele de nisip, chiar pe malul mării, căci 

nisipul era ud și apa era aproape…Însă mai mereu orice val mai mare, năruia parțial sau total, ce 

construiam…Și ne agitam și reconstruiam chiar dacă totul era în zadar… De vom ști să stăm 

degeaba, castelul se va nărui singur…Ce ne oprea oare să zburdăm prin apă, sau să ne jucăm oricum 

altfel?  

Aceștia suntem noi oamenii, politică, partide, alegeri, vot, manifestații, greve, revoluții, 

răscoale, revolte, războaie civile sau de independență, războaie efective, curs valutar, bani, bursă, 

libertate, egalitate, fraternitate, mândrie națională, naționalism, patriotism, onoare, demnitate, 

religie, terorism, spirit civic, bune maniere, concurență, calificative, diplome, medalii, etc…  

Suntem totuși atât de apropiați,de identici însă atît de departe și diferiți.  

„Prima asemănare dintre oameni este că ei sunt fiecare unici”— afirma, într-o formulare 

aparent paradoxală Mikel Dufrenne. Acelaşi lucru îl exprima Bergson spunând că fiecare om este el 

însuşi o specie. Observând că ideea de asemănare a oamenilor este dobândită mai curând din 

experienţa diferenţei, Mikel Dufrenne opune conceptului de om abstract reabilitarea realităţii 

concrete a fiinţei umane, dreptul ei de a fi diferită, singulară şi ireductibilă. Omul este definit ca 

fiind „acea fiinţă incomparabilă care are un nume propriu, care nu face apel la concept si a cărei 

natură este de a avea atât de puţină natură încât ameninţă întotdeauna să zădărnicească aşteptările 

noastre şi să rupă comunicaţia pe care prezenţa ei o instaurează.  

Structura personalităţii aparţine unui teritoriu de confluenţă a patru orizonturi existenţiale: 

biologicul, psihicul, socialul şi culturalul, apartenenţă transparentă şi în plan conceptual în cadrul 

psihologiei ştiinţifice. Definit ca sistem integrat bio-psiho-social şi cultural, conceptul de 

personalitate recuperează unitatea între însuşirile umane ereditare şi cele dobândite, între substratul 

biopsihic şi esenţa socio-culturală, între determinarea natural-socială şi autodeterminarea cultural-

axiologică. Personalitatea reprezintă omul concret apartenent unei societăţi şi unui mediu cultural 

determinat, omul care îşi aproprie esenţa umană printr-o succesiune de acte si activităţi în cadrul 

biografiei sale individuale, devenite prin însuşi acest fapt singulară, inconfundabilă, irepetabilă. 

Aceste acte şi activităţi poartă pecetea fenomenului ambivalent singularizare-socializare, respectiv a 

procesului instituirii diferenţelor individualităţii în raport cu alteritatea sa şi, simultan, celui al 

integrării sale în orizontul vieţii sociale. 

Personalitatea umană se leagă de un sistem de abateri şi de diferenţe de la ceea ce am putea 

numi comportamentul ,,standard” al unui grup sau de la media momentului cultural, fiind subiectul 

unui comportament care se afirmă cel puţin parţial, în mod singular, inconfundabil. Această 

singularitate se corelează cu ceea ce numim autodeterminarea personalităţii sau autonomia sa. Petre 

Andrei considera în acest sens că personalitatea se vădeşte prin două caractere constitutive: „1. o 

conştiinţă de sine, o unitate a fenomenului vieţii proprii; 2. o autonomie a voinţei, o libertate de a se 

determina cineva, în acţiunile sale după motive conştiente”. Personalitatea în acest sens este 

personalitatea psihologică, care devine însă valoare supremă când e pusă în serviciul culturii: 

„Personalitatea creatoare de valori este personalitatea morală, idealul moral, valoarea absolută” 

 Însingurarea reprezintă uneori un bun moment de solitudine, adunare a propriilor gânduri, 

fiind dezirabilă. Când persistă prea mult în timp, nu-ți mai dorești compania celorlalți, te izolezi de 

lune, acestea toate pot însemna simptome pentru o stare de patogeneză, spre exemplu începutul unei 

anxietăți, care, după cum știm se poate transforma în depresie. 
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SINGULARITATEA FIINȚEI UMANE 

COSTINAȘ BIANCA-RALUCA 

LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD 

 

Singularitatea înseamnă un singur eveniment, spre deosebire de multiplu. Este un termen 

folosit în științele generale pentru a descrie un singur eveniment cu implicații importante în zona 

expusă. Unicitatea umană numită și unicitatea a comportamentului uman este definit de sentimentul 

de individualitate . În regnul animal suntem un fenomen unic, deoarece, aparent, suntem singurii 

care încearcă să ne diferențiem unii de alții, căutând să fim unici și speciali. 

Individualitatea este deținerea unui set de anumite caracteristici care ajută la distingerea unui 

individ de ceilalți și la stabilirea unicității sale. Individualitatea include un set de calități care ajută 

la distingerea unei persoane între reprezentanții speciei sale, precum și o fenomenologie a modurilor 

în care acestea sunt interconectate. Acest set de calități se dezvoltă și este format din oamenii din jur, 

societate, familie, experiență acumulată în copilărie. Cu toate acestea, este important cât de mult 

personalitatea se va forma independent și va merge pe calea individuală aleasă. 

În antropologie și psihologie, se folosește conceptul de singularitate emoțională , care se 

referă la importanța fiecărei ființe umane de a conștientiza construcția relațională unică în ceea ce 

privește asocierile noastre dintre experiențele și sentimentele noastre pentru creșterea personală. 

Conceptul de individualitate a intrat în mai multe domenii științifice și, respectiv, se bazează pe 

diferite componente ale definiției. Din perspectivă biologică, acest concept întruchipează unicitatea 

și originalitatea fiecărui individ din cadrul unei specii, precum și specia în sine printre alte 

viețuitoare. Caracteristicile biologice ale unui individ includ parametrii cu transmitere genetică, 

cum ar fi aspectul, speranța de viață, modificările legate de vârstă, caracteristicile intraspecifice și 

feminine-masculine ale manifestării. Cu toate acestea, în ceea ce privește ființa umană, merită să 

considerăm individualitatea ca o formă specială unică de a fi în societate, acest lucru vă permite să 

vă îndepărtați de considerația exclusiv biologică a acestui concept, unde totul este stabilit inițial de 

natură. Deoarece este imposibil să se considere ca individualitate doar unicitatea retinei sau a 

amprentelor, este necesar să se țină seama de calitățile sociale, de aspectul psihologic; unicitatea 

este formată din combinații unice de biologic și social. 

 Să ne bazăm pe trăsăturile psihologice. Individualitatea unei persoane apare ca un ansamblu 

de astfel de categorii psihologice: temperament, inteligență, caracter, obiceiuri și hobby-uri, 

comunicare și alegerea activității, în special procese perceptive. Cu toate acestea, pur și simplu să ai 

calități unice pentru a înțelege individualitatea nu este suficient, este foarte important să acordăm 

atenție tipului de relație unică dintre aceste calități. 

În psihologie, individualitatea este o analiză (calitativă și cantitativă) a caracteristicilor unice 

ale unei persoane. Individualitatea se poate manifesta în unul sau mai multe domenii simultan. 

Diferența în gradul de dezvoltare și predominanța oricărei caracteristici și calități, împreună cu 

diverse modalități de utilizare a datelor încorporate și generează unicitatea fiecăreia. Omul nu este o 

ființă izolată, separată, ci un membru al colectivității. Individul este individual atunci când preferă 

să nu fie limitat de normele colective, ci le transformă și propria personalitate pentru a atinge un 

nivel superior de conștiință. În copilărie, predomină mai mulți factori biologici care determină 

unicitatea, se conectează în timp, iar apoi aspectele sociale ale determinării caracteristicilor 

personalității preiau. Schimbările apar din cauza personalității în sine și a socializării sale, în cadrul 

căreia trebuie să se producă o asimilare conștientă a principiilor sociale. 

Trăsăturile de personalitate, calitățile sale sunt caracteristici stabile, care rămân clar 

manifestate chiar și atunci când se schimbă circumstanțele externe ale vieții subiectului. În condiții 

identice, se dezvoltă personalități complet diferite sau rămân aceleași personalități diferite. Cum 

totul se va dovedi și ce se va transforma depinde de calitățile dobândite inițial de individ, de direcția 

și aspirația personalității sale, de gradul de dezvoltare a personalității și de construirea unei căi de 
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viață creativă unică. Lumea interioară, manifestarea personală nu depinde de implementarea externă 

a faptelor, ci de activitatea internă de prelucrare a informațiilor primite. 

Este mai ușor să fie individualitate, personalitate mai complexă, necesită conștientizare, 

responsabilitate, dezvoltare continuă. Dar o idee atât de atrăgătoare încât toată lumea în societate 

are cel mai dezvoltat nivel de individualitate reprezintă un pericol pentru sistemul social, sub forma 

unei amenințări la stabilitatea sa. 

Bibliografie: 

Manual de Psihologie, clasa a XI-a 

https://ro.encyclopedia-titanica.com/significado-de-singularidad 

 

 

SINGULARITATEA FIINȚEI UMANE 

LUCHIAN DIANA SORINA 

LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD 

 

Singularitatea ființei umane este definită de faptul că fiecare om are ceva special, ceva ce 

este doar a lui și se poate distinge de alte persoane, îi crează un caracter singular. Singularitatea 

înseamnă un singur eveniment, spre deosebire de multiplu. Este un termen folosit în științele 

generale pentru a descrie un singur eveniment cu implicații importante în zona expusă. 

Termenul a fost împrumutat din fizică unde singularitate este de exemplu o gaură neagră, 

oamenii neputând să afle ce este în interiorul ei, neputând pătrunde dincolo de raza 

Schwarzschild, legile fizicii nemaiavând valabilitate aici. În contextul fizicii, teoria Big Bang-ului 

ar descrie o singularitate în galaxia noastră, adică nu avem cunoștințe despre un alt eveniment 

similar. Se pare că  Universul s-a născut dintr-o asemenea singularitate, unde spațiul și timpul erau 

comprimate la infinit și din matematică / analiza complexă unde singularitatea este punctul în care 

o ecuație sau o suprafață degenerează sau dispare. Singularitățile sunt explicate matematic cu 

analogia desenării unei linii drepte continue pe o bucată de hârtie. În cele din urmă, va înceta să 

poată continua sau în termeni geometrici, linia va fi „incompletă”, deoarece hârtia are o limită, de 

aceea s-ar putea spune că linia dispare. 

 Singularitatea ne face unici, iar lucrul care ne diferențiază de alte persoane este greu de 

descoperit, acest proces necesită timp în unele cazuri, iar în alte cazuri el ne sare în ochi de la prima 

întălnire cu o persoană.  

Singularitatea, prin toata aceasta evaluare, devine un foarte solid argument al inserarii 

sociale, al fenomenologiei, al finalismului, dar și al holismului. Din păcate, în general, umanismul 

nostru se oprește aici: vizavi de specia omenească, adică argument al comuniunismului social.  

Practic, jocul acesta logic și filozofic singularitate-holism, ca și acela al comuniunismului 

social se cer privite și ca aparținând unei singularități și unui comuniunism mult mai larg, acela cu 

specii, regnuri, lume și Univers. Întrucât însăși fizica stipulează faptul ca nu exista sisteme 

închise nicăieri în Univers, dacă Terra este rezultat al unei explozii de acum câteva miliarde de ani, 

practic, nimic nou nu s-a mai creat, ci tot ce a urmat a fost o transformare succesivă, căci o dată 

principiul generator sfârșit, efectele (cantitatea de materie, mai exact) rămâne aceea. Lumea, așa 

cum o percepem noi, este un loc unde totul este vibrație, mișcare, într-un vid aproape total (99.99% 

din univers, micro și macro, înseamnă vid, restul fiind mișcare, vibrație, transfer de 

informație/energie). 

Unicitatea umană numită și unicitatea a comportamentului uman este definit de sentimentul 

de individualitate . În regnul animal suntem un fenomen unic, deoarece, aparent, suntem singurii 

care încearcă să ne diferențiem unii de alții, căutând să fim unici și speciali. 

În antropologie și psihologie, se folosește conceptul de singularitate emoțională, care se 

referă la importanța fiecărei ființe umane de a conștientiza construcția relațională unică în ceea ce 

privește asocierile noastre dintre experiențele și sentimentele noastre pentru creșterea personală. 

https://ro.encyclopedia-titanica.com/significado-de-singularidad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fizic%C4%83
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Lege
https://ro.wikipedia.org/wiki/Univers
https://ro.wikipedia.org/wiki/Spa%C8%9Biu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Timp
https://ro.wikipedia.org/wiki/Infinit
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Analiza_complex%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Punct
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecua%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Suprafa%C8%9B%C4%83
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Știința și tehnologia au aprofundat studiul singularității gravitaționale cauzate în jurul 

condițiilor extraordinare ale găurilor negre și ale undelor lor gravitaționale. 

O singularitate gravitațională este locația spațiu-timp a unei stele cu densități și masă 

aproximativ infinite. Singularitatea este un eveniment unic în curbura spațiu-timp, definit în cadrul 

teoriei relativității generale a lui Albert Einstein din 1915 și în ceea ce se știe în prezent despre 

proprietățile materiei. 

Conform teoriei relativității generale, masa obiectelor masive se curbă semnificativ în 

țesutul spațiu-timp, de aceea, gravitația există datorită curburilor provocate de obiectele masive din 

acest plan spațiu-timp. 

Cu cât este mai mare masa unui obiect, cu atât este mai mare magnitudinea curburii. Una 

dintre cele mai interesante implicații ale acestei teorii este că găurile negre ar produce curburile 

aproximativ infinit de spațiu-timp. 

Aceste condiții extraordinare care sunt generate în jurul unei găuri negre creează o 

singularitate a condițiilor fizice și gravitaționale unice în univers. Gravitatea din jurul singularității 

ar fi atât de mare încât nici măcar lumina însăși, care este cea mai rapidă viteză înregistrată în 

univers, nu ar putea scăpa de o gaură neagră. 

Singularitatea tehnologică , de exemplu, este un concept și de predicție a futurologie , care 

se bazează pe progresul tehnologic rapid și numeroasele schimbări sociale care vor crea mai 

devreme sau mai târziu , o singularitate tehnologică care va încorpora „inteligența artificială“ , ca o 

extensie a inteligența umană. 

În concluzie, sunt numeroase exemple referitoare la singularitate, toate acestea definesc 

unicitatea unui eveniment, a unui obiect sau a unei ființe, ceea de le face unice sau ușor de distins.  

Bibliografie:Manualul de psihologie de clasa a XI-a 

Webografie: ipsi.ro , Titanica.ro  
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SZŐCS GRÉTA 

LICEUL TEORETIC „O.C. TĂSLĂUANU” TOPLIȚA HARGHITA 

 

Eu cred ca singularitatea ființei umane se definește prin personalitatea si caracterul aparte a 

fiecărei persoane. Toți suntem diferiți. Toți avem valori si talente diferite. Nu toți putem fi Albert 

Einstein sau Brad Pitt, nu toți avem talent în a scrie, a cânta sau a dansa. Fiecare este unic, prin 

drumul pe care l-a creat în viața lui, amintirile sale, experiențele trăite și propriile decizii. Dacă nu 

suntem ca actorul sau cântărețul nostru preferat, nu înseamnă că suntem mai inferiori. Toți avem o 

menire pe acest pământ, fiecare dintre noi are câte un talent, fiecare este frumos în felul său și nu ar 

trebui să ne luăm după cum se comportă sau după valorile oamenilor din jurul nostru. Diferențele 

trebuie acceptate și respectate, nu ar trebui să judecăm pe nimeni după aparențe, trebuie să ne 

punem în locul fiecărei persoane, pentru că toți întâmpinăm situații dificile și facem decizii greșite. 

Nimeni nu e perfect și nici nu ar trebui. Calitățile și defectele ne fac deosebiți. 

Unicitatea omului este prezentat la un nivel biologic. Natura nu numai că protejează esența 

generică, dar ceva unic, ceva care este stocat în piscina sa de gene. Fiecare celulă are aproape 40 de 

miliarde, din care organismul uman, păstrează un molecule controlate genetic care fac ca fiecare 

persoană unică din punct de vedere biologic: toți copiii se nasc cu darul de unicitate. Personalitatea 

umană este izbitor de diversă, unic și vizibil chiar și în aspectul său exterior. Dar adevăratul sens al 

acesta este capabil să se manifeste numai în lumea interioară, spirituală, în maniera 

comportamentului uman, a vieții sale, comunicarea cu alți oameni și cu natura. 

În psihologie, conceptul de unicitate umană este înțeleasă ca un set de caracteristici ereditare, 

condiții unice micromediu și activități ale individului. Foarte des, noțiunea de utilizare unică a 
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termenului „personalitate“, care este definit reflectare a unei ființe individuale a individului. Asta 

este, acestea sunt caracteristicile unice care deosebesc o persoană de la toate celelalte. 

Pentru individualitate se caracterizează prin incompletă, astfel că este în mod constant în 

mișcare, schimbare și evoluție. Acesta este unul dintre fundamentele structurii personalității umane. 

O varietate de indivizi este o condiție esențială și forma de manifestare a dezvoltării cu succes a 

societății în ansamblu. Originalitatea și unicitatea personalității individuale - este o necesitate 

socială, valoarea și scopul societății rațional organizate și sănătos. Unicitatea și originalitatea 

personalității umane sunt indisolubil legate. Distorsionata înțelegere, falsă de unicitatea și destinul 

omului este adesea însoțită de o lipsă de înțelegere a participării lor la ceea ce se întâmplă în jur. 

Omul nu vrea să fie „oaia neagră“, în mod deliberat amestecat cu mulțimea, nu în picioare afară din 

mulțime și pierde în mod obiectiv el însuși. Există o altă extremă - omul însuși face un „mesia“, își 

asumă responsabilitatea de a gestiona viețile altor oameni, se distruge astfel. Ambele aceste poziții 

duc la confruntarea umană cu lumea exterioară, pierderea capacității de a fi om, adică, ființa morală.  

Omul se naște ca o ființă biologică. La nivelul biosistem om - un individ biologic, 

reprezentant al speciei homo sapiens. Astfel, unicitatea și integritatea persoanei este unitatea 

biologică sănătoasă a membrului individual al societății, responsabil și de încredere, și 

individualitatea, care are ca scop spiritualitatea. 

Bibliografie: 

https://dca.scrieunblog.com/articles/omul-este-unic.html 

 

 

 

MIHAI EMINESCU ȘI PROBA TIMPULUI SAU DESPRE SINGULARITATEA 

GENIULUI 
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CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ CONSTANȚA 

        

Termenul  de ,,singularitate” este un concept polivalent folosit mai cu seamă în cadrul 

domeniului științific însă în antropologie și psihologie se referă la importanța fiecărei ființe umane, 

la unicitatea  și irepetabilitatea  sa  în acest univers.  

Mihai Eminescu, acest homo mirabilis, este poetul spațiului  românesc , un poet  magic, unic, 

genial, creator de  limbaj poetic căci a  impus prin lirica lui, un lexic bogat, expresiv, deschis  

înnoirilor, o sintaxă poetică nouă, o varietate  şi un  rafinament al rimelor  pe care  nu le  mai 

obținuse  nici un alt poet  înaintea  lui. Astfel,  la nivelul  limbajului  poetic,  lirica eminesciană  este 

şi  astăzi, în sec.  XXI, actuală.  

Între judecățile de valoare exprimate în vasta exegeză asupra operei eminesciene , probabil 

cea mai mare frecvență o are ideea, potrivit căreia Eminescu este scriitorul nostru înalt, 

reprezentativ, singular iar creația sa – o sinteză a spiritului românesc. S-au născut și s-au perpetuat 

sintagme sau aprecieri memorabile : ,,expresia integrală a sufletului românesc”(Nicolae 

Iorga), ,,cel dintâi care a dat un stil sufletului românesc” (Garabet Ibrăileanu), ,, actul de identitate 

universală al neamului nostru ”(Vladimir Streinu), ,,poetul nostru nepereche” (G. 

Călinescu), ,,omul deplin al culturii românești” (Constantin Noica) , ,,geniul nostru tutelar” 

(Șerban Cioculescu) . Identificarea operei eminesciene cu un model cultural ce sintetizează 

specificul românesc a început chiar cu studiul lui Titu Maiorescu de la 1889 , ,, Eminescu și poeziile 

lui” , unde opera poetului era prezentată ca ,, cea dintâi treaptă de înălțare a literaturii naționale” 

iar lirica românească a secolului XX este așezată anticipativ , cu o intuiție strălucită ,,sub auspiciile 

geniului său”. Deși Maiorescu nu folosește expresia ,,poet național”, studiul trebuie citit ca o 

ilustrare tocmai a acestui concept pe care criticul îl argumentează de fapt. Realizând exemplar 

condițiile unei epoci literare, lirica lui Eminescu se impune ca o paradigmă a poeziei naționale, 

exploatând întregul potențial expresiv al limbii materne.   
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În același timp opera sa realizează contopirea firească dintre național și universal : Eminescu 

se impune ca geniu liric prin care literatura noastră se situează în planul valorilor artistice absolute 

ale umanității. ,,În istoria literaturii române de la origini până în prezent ”, George Călinescu 

intitula capitolul consacrat marelui scriitor – Eminescu – ,,Poetul național ” iar sintagma va fi 

reluată și argumentată în deceniile următoare de către toți comentatorii operei eminesciene. 

Calitatea de poet național, prin urmare actual,  îl așază pe Eminescu printre marii creatori ai lumii : 

Dante sau Shakespeare, Goethe, Pușkin sau Whitman, Holderlin sau Hugo, fiecare dintre aceștia 

fiind , pentru literaturile naționale respective,  adevărate spirite tutelare.    

Actualitatea și genialitatea  lui Eminescu sunt justificate de gândirea și viziunea sa, de emoția 

și limbajul reflectate în operă. Există în creația eminesciană, așa cum au identificat și comentat 

marii exegeți, un tip de sensibilitate specific românească, o matrice afectiv-spirituală (pe care 

Lucian Blaga o numea ,, spațiul mioritic” iar Constantin Noica  ,,sentimentul românesc al Ființei” .    

Edgar Papu (vol. ,,Poezia lui Eminescu ”)  interpretează acest orizont al sensibilității eminesciene 

din perspectiva a două motive foarte cunoscute: trăirea dulcelui și sentimentul dorului: ,,După clipa 

de intensitate culminantă a dulcelui, urmează regretul provocat de stingerea sa, dorul, gol, 

apăsător provocat de o îndepărtare, de o absență sau de un vis neîmplinit”.  

George Călinescu descoperă în lirica de dragoste, ca și în natura eminesciană, un tip de 

reprezentare și de emoție românesc. Erosul eminescian presupune inocența, șăgălnicia, intimitatea 

în mijlocul naturii protectoare, o solidaritate afectivă cu ritmurile cosmice prelungite în peisajul 

terestru : căderea continuă a razelor lunii,  plutirea lentă a florilor de tei, ,,blânda batere de vânt”,  

unduirea apei, rotirea constelațiilor.  

Perfecta sinonimie dintre opera lui Eminescu și arhetipul spiritual românesc se confirmă și 

printr-un alt fenomen: el este singurul dintre scriitorii români care a marcat definitiv modul de a fi 

al literaturii române, devenind  mereu un actual model de gândire poetică. În acest sens, Tudor  

Vianu scria fraze memorabile: ,, Prin Eminescu gândirea și sensibilitatea românească au trăit o 

extindere a orizontului lumii, al cugetării și al simțirii care ne-a transformat în mod esențial. Fără 

el am fi cu toții altfel și mai săraci. ”  

Un argument foarte important în statuarea atributelor de poet unic  este, de asemenea, rolul 

fundamental în procesul de creare și dezvoltare a limbajului poetic românesc modern. Eminescu 

începe să scrie într-o perioadă în care limba literară își desăvârșea procesul de unificare lingvistică,  

fără ca variantele ei regionale să fie pe deplin eliminate.  

Și în poezia lui apar elemente regionale moldovenești și elemente arhaice, pe care el le 

subordonează însă funcției artistice, expresive: realizarea ritmului, a rimei, a unor sonorități 

sugestive sau a unei atmosfere familiare / arhaice. El transformă deci faptele de limbă în fapte de 

stil.  Cu aceeași intenție folosește licențele poetice (abaterea de la normele morfologice și sintactice, 

de ex: umezi morminte, vecinici visuri, pasuri melancolici, timizi șoapte, poveștile-i feerici, umbre 

străvezie, pustie gânduri) sau neologismele, ajungând la cea mai variată expresie a limbajului poetic, 

jucând cel mai important rol în creșterea valorii estetice a limbii române. Efecte admirabile obține 

poetul din modificarea topicii obiective, prin ,,iscusitele răsturnări”, cum le numea Constantin 

Noica  sau prin utilizarea uneori a sintaxei arhaice (cu folosirea atributului în dativul adnominal ,, 

Preot deșteptării noastre, semnelor vremii profet” sau a unor relatori din limba veche: iară, dară , 

etc).  

Din punct de vedere al reformării stilistice a limbii române , așa cum o demonstrează studiile 

lui Iorgu Iordan, Gh. Bulgăr, Al. Rosetti, Eminescu a rămas neegalat în literatura română. Acestui 

fenomen îi consacră Dumitru  Caracostea un număr impresionant de analize reunite postum în 

volumul ,,Arta cuvântului la Eminescu”. Dar  Eminescu a contribuit nu numai la extinderea 

registrelor lexicale, a registrelor de forme și construcții, dar și la diversificarea registrelor semantice 

ale cuvintelor. Cuvintele funcționează ca elemente ale unui limbaj nou, puternic conotativ, ele 

dezvoltând polisemii neașteptate (precum noroc, dor, vis, armonie, cânt-cântare etc) prin integrarea 

în structuri imagistice variate. Sinonimia cu finalitate stilistică este frecventă (de exemplu seria 

sinonimică praf, prav, colb, pulbere). ,, Laboratorul eminescian”, mereu actual,  (Ioana Em. 
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Petrescu – Eminescu – modele cosmologice și viziune poetică”) reprezintă așadar domeniul unei 

prefaceri radicale a limbajului poetic românesc.  

În concluzie, Eminescu este un geniu singular care a întemeiat ideea de poezie națională 

printr-un salt prea brusc pentru a putea să fie asimilat normal de tradiția anterioară și posterioară a 

poeziei noastre, el sintetizând  aproape toate motivele și direcțiile, aproape toate formele și 

structurile, astfel că poeții ce-i urmează sunt într-un fel sau altul , eminescieni.  Exegetul Marin 

Mincu ( în volumul Textualism și autenticitate ) consideră că are loc un intens fenomen de infuzie și 

transfuzie permanentă a eminescianismului în corpusul actual, trecut și viitor al literaturii.  

Canonicitatea sistemului poetic eminescian demonstrează, în fapt, că Eminescu este un 

contemporan al nostru.  
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ASPECTE TEOLOGICE ȘI FILOSOFICE ASUPRA SINGULARITĂȚII UMANE: 

DESPRE UNICITATEA RAȚIONALĂ ȘI SPIRITUALĂ ÎN STABILIREA 

INDIVIDUALITĂȚII PERSOANEI 
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LICEUL TEORETIC ,,GRIGORE MOISIL" TULCEA 

 

 Omul este mirific în măsura în care se asigură că își menține și îşi îmbunătățește 

singularitatea. Plecând de la ipoteza că fiecare organism uman este unic din punct de vedere 

biologic, molecular, genetic și înțelegând că singularitatea ființei noastre este o sumă de aspecte 

complexe ce privesc fizionomia și fiziologia, mintea și sufletul, înțelegem care sunt planurile pe 

care putem insista prin îmbunătățire calitativă.  

 Din acest punct de vedere, diferit de restul animalelor prin capacitățile cognitive și spirituale 

de care depinde sau, în măsura în care acestea sunt reduse, pe care este imperios necesar să și le 

dezvolte, omul înțelege că singularitatea sa, per ansamblu, este conferită majoritar de singularitatea 

rațiunii sale și de singularitatea sufletului său nemuritor. 

 În primul rând, înzestrat cu o capacitate de diferențiere între bine și rău, între efect și 

consecință, omul dispune de un aparat critic cu mult mai dezvoltat decât restul mamiferelor. 

Reușește, prin intermediul materiei cenușii vizibile și prin intermediul gândurilor intangibile, să 

creeze realități deosebite, să dovedească, o dată în plus, că apariția sa nu a fost întâmplătoare, ci este 

o certificare a unei voi superioare. În acest sens, „Facerea”, una dintre componentele 

„Pentateuhului”, menționează rolul deosebit pe care divinitatea și L-a asumat în zidirea coroanei 

Creației, a omului, descriind prin intermediul vocii dumnezeiești ingeniosul plan: ,,Să facem om 

după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele 



REVISTA SOCIETATE ROMÂNEASCĂ – SOCIETATE EUROPEANĂ                                                            NR. 1/2022 

44 

 

domestice, toate vietățile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul!"39. Prin mintea sclipitoare cu care 

acesta a fost înzestrat, practic, prin chipul lui Dumnezeu existent în el, omul dispune de liberul 

arbitru, gestionarul tuturor alegerilor sale. De altfel, unicitatea constă în suma alegerilor noastre: un 

efect sau o consecință este condiționată de o alegere dintr-un evantai bogat de oportunități, selecția 

fiind mediată de liberul arbitru și condiționată de potențialul cognitiv. Iată, așadar, modul în care 

omul se diferențiază de restul indivizilor din specia sa. Însă, în măsura în care acesta alege la nivel 

personal, individual, încercând, cel puțin la nivel teoretic, să găsească un just echilibru între 

necesitate și dorință, putem să ne autochestionăm: Care este statutul destinului său în acest caz? 

 Urmărind exercițiul de libertate pe care permanent îl realizează, omul își organizează 

propriul destin în concordanță cu propriile alegeri și, de asemenea, contribuie, cel puțin la nivel 

indirect, la conturarea destinului celuilalt, al vecinului, colegului, amicului său ori, în cazuri 

speciale, la nivelarea pozitivă sau negativă a destinului unei întregi colectivități. Practic, prin 

singularitatea sa, omul determină, mai accentuat sau mai modest, intervenții la nivelul singularității 

celuilalt sau a unei mase mai extinse de indivizi. Această idee este recunoscută inclusiv de Andrei 

Pleșu atunci când menționează într-una din însemnările sale intitulate „Destin. Aventurile unui 

concept”, descriind că ,,uneori, simțim unicatul destinului nostru, calitatea lui de a ne fi propriu, 

numai al nostru, alteori simțim apartenența noastră ineluctabilă la un destin colectiv, în care suntem 

absorbiți"40. Astfel, prin alegeri se conturează un destin, dar se concretizează și fapte cu potențial 

constructiv sau coroziv. Din nou, indiferent de natura acestora, totul este coordonat de la nivel 

superior, printr-o atentă grijă a minții umane. 

 În al doilea rând, un alt element prin care oamenii se deosebesc și își conturează personalități, 

fie asemănătoare, fie diametral opuse, este sufletul. Existența sufletului și nemurirea sa au fost, încă 

din cele mai vechi timpuri, două puncte de plecare pentru numeroase întrebări pe care individul și 

le-a adresat. Eliade menționează că încă de pe vremea paleantropilor exista o credință în viața 

viitoare (ceea ce, peste o perioadă foarte îndelungată, Biserica va denumi acest concept eshatologie 

particulară și eshatologie generală), punctând astfel observația sa: ,,Credința într-o supraviețuire 

post-mortem pare demonstrată, pentru cele mai vechi timpuri, prin utilizarea ocrului roșu, substitut 

ritual al sângelui, deci simbol al vieții" 41 . De asemenea, Sfânta Scriptură, text de temelie al 

creștinismului, nu doar că certifică în numeroase rânduri existența sa, dar menționează grija pentru 

accentuarea importanței sufletului omului. Însuși Iisus Hristos le propovăduiește oamenilor 

spunând: „Pentru că ce-i va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va 

pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?”42 . În teologia vetero-testamentară, 

Psalmistul David scrie că „nimeni însă nu poate să scape de la moarte, nici să plătească lui 

Dumnezeu preț de răscumpărare, că răscumpărarea sufletului e prea scumpă și niciodată nu se va 

putea face”43. Dacă, astfel deslușite, dilemele referitoare la natura și prețul sufletului, precum și a 

atestării acestuia, nu mai provoacă alte incertitudini, felul în care sufletul fiecăruia este unic este o 

temă care trebuie întrepătrunsă cu tact și individualism. Fiecare suflet are frumusețea sa, iar prin 

aceasta este unic. Mai mult, oferit de Dumnezeu, sufletul tinde să se întoarcă la Dumnezeu 

respectând o lege nescrisă, însă naturală. Din nou, teologia creștină răspunde definind alergarea 

către Dumnezeu drept „mântuire” și asigurându-ne de aspectul subiectiv, personal al mântuirii care 

constă în modalitatea singulară prin care întreținem relația cu Dumnezeu. Mai mult, căutarea lui 

Dumnezeu (încununată la majoritatea oamenilor de succes și de bucuria harică), mântuirea 

subiectivă este „o renaștere spirituală adevărată și reală a omului, prin care el devine drept înaintea 

 
39 Cf. ,,Facerea", 1, 26. 
40  Liiceanu Gabriel, Pleșu Andrei, Despre destin un dialog (teoretic și confesiv) despre cea mai dificilă temă a 

muritorilor, Editura Humanitas, București, 2020, p. 153.  
41 Eliade, Mircea, Istoria credințelor și ideilor religioase, Editura Univers Enciclopedic, București, 2000, p. 19. 
42 Cf. Matei, 16, 26. 
43 Cf. Psalmii, 48, 7-8, 
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lui Dumnezeu”44. Putem afirma, fără echivoc, că un suflet frumos conduce la aprecierea că un om 

este frumos. Adesea exteriorul suferă de pe urma îmbătrânirii iminente, în timp ce alterarea 

sufletului este cauzată de diferitele răutăți și asperități la care este supus sau la care condamnă pe 

celălalt. Cu toate acestea, ne străduim să găsim un numitor comun alături de ceilalți în tot ceea ce 

realizăm. Suntem diferiți, speciali și ne străduim să adaptăm singularitatea sufletească la cea a 

aproapelui nostru. Roadele sufletului bun sunt virtuțile, iar acestea se manifestă diferit, însă sunt 

puse în slujba aceluiași ideal, al adevărului și al dreptății. De aceea, foarte ingenios, Simeon 

Metafrastul remarca despre calitățile sufletului că „precum mai multe candele, deși ard cu același 

untdelemn și se aprind cu același foc, nu dau în aceeași măsură strălucirea focului, așa și darurile 

arătându-se din deosebite virtuți, înfățișează străluciri deosebite ale Duhului celui bun”45. Prin acest 

fragment, deși acustic pare pleonastic, chiar și prin singularitate, suntem diferiți.  

 Dacă știm căi concrete și facile, din ce în ce mai răspândite în actualitate, de a ne diminua și 

chiar aboli calitățile sufletești, trebuie să găsim căi prin care să ne îndestulăm setea continuă spre 

ascensiune. În felul acesta, dacă la nivel corporal creșterea dimensională are loc în lățime, la nivel 

spiritual, creșterea se realizează ascendent, vertical. Gabriel Liiceanu vorbește despre această sete 

de ascensiune, despre dorința de perfecționare perpetuă, despre dorința de a ajunge „undeva 

departe”  astfel: ,,Am sfârșit prin a crede că acest undeva departe este taina oricărei vieți. Cel care a 

ajuns undeva departe nu a trăit degeaba. Și totuși câți dintre noi sunt în stare să-și întâlnească 

departele? Câți ajung la el?"46. Pe de altă parte, setea de cunoaștere și de îmbogățire spirituală, de 

cunoaștere a scopului vieții, de cunoaștere a propriului sine și de cunoaștere a lumii înconjurătoare, 

nu este una care capătă o sațietate finită, indiferent e strădania noastră. În acest caz, parcursul este 

mai important decât destinația finală, iar păstrarea continuă a direcție potrivite determină satisfacția 

și liniștea. Prin acestea din urmă, singularitatea umană se conservă, se regenerează, dacă a fost 

străbătută de inconvenientele vieții, în timp ce prin cunoaștere se alimentează și se fortifică, se 

solidarizează și se îmbunătățește. Dorind să întăresc importanța setei de spiritual și de cunoaștere în 

contrast cu setea firească, evoc un cuvânt de-al academicianului Zoe Dumitrescu Bușulenga care 

afirma că „setea de cunoaștere nu are nimic de-a face cu setea de apă sau cu setea de alte lichide, 

setea de cunoaștere este aspirație spre transcendent. Setea cealaltă ne ține în contingent, setea 

normală, setea firească e o expresie a organismului care are nevoie de hidratare. De data aceasta 

însă suntem înălțați în altă sferă, în sfera realității spirituale”47. 

 Astfel, mirificul ființei umane este oferit, majoritar, de capacitățile intelectuale și de 

șlefuirea sufletului. Ambele abilități sunt particulare individului și, în subsolul metaforei, 

adăpostesc o rețea amplă de calități care trebuie urmărite și abilitate în vederea desfășurării unor 

acțiuni demne de un individ, cetățean român și european.  

 Închei printr-o introspecție la care îndemn orice persoană conștientă de progresele pe care 

trebuie să le însumeze pentru a-și menține nimbul sufletului și pentru a-l împodobi cu virtuți 

speciale, introspecție provocată de întrebarea: Poate frumusețea umană să fie alterată prin 

distorsionarea singularității?  

 

 

 

 
44 Cf. Pr. prof. dr. Isidor Todoran, arhid. prof. dr. Ioan Zăgrean, Dogmatica ortodoxă: manual pentru seminariile 

teologice, ed. a 9-a, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2009, p. 224. 
45 Simeon Metafrastul în Cartea filocaliilor. Cele mai frumoase pagini apărută sub coordonarea Georgeta-Anca Ionescu 

, după textele originale traduse de acad. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, București, 2018, p. 352. 
46 Liiceanu Gabriel în volumul colectiv de texte Cum să fii fericit în România, Editura Humanitas, București, 2017, p. 

30. 
47  Dumitrescu-Bușulenga Zoe, Să nu pierdem verticala: interviuri și dialoguri, ed. a 2-a rev., Editura Nicodim 

Caligraful, Putna, 2017, p. 277 
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OMUL 

ȘTEFANI ALEXIA VANESSA 

LICEUL HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN ABRUD 

 

Ce este omul? Pare a fi o întrebare cu răspuns simplu, rapid, dar care poate divaga 

spectaculos, de la genetică și știință, la religie și filosofie. Apartenența la ființa umană îl face pe om 

într-o oarecare privință la fel ca toți ceilalți opt miliarde de indivizi de pe Terra. Cu toate acestea 

fiecare ființă umană este diferită din o mulțime de puncte de vedere. 

 Spre deosebire de animale, omul este o ființă cu simțul rațiunii și dotată cu conștiință, 

capacitatea de a distinge binele de rău, capabilă de a simți regrete și remușcări, de a trăi sub spectrul 

morții și nu numai. Gândirea analitică este tot o marcă a umanității, creierul uman fiind cu mult mai 

dezvoltat decât al animalelor, fapt ce conferă omului abilități precum: capacitatea de a cumpăni și 

filosofa, un limbaj complex, posibilitatea de a stoca amintiri și informații, este capabil să creeze și 

să aprecieze actul artistic, dar și să simtă o gamă mult mai largă de sentimente.  

 Din punct de vedere al religiei, în Biblie se spune că atunci când a creat Dumnezeu omul, l-a 

făcut după chipul și asemănarea sa, iar la final a suflat peste el Duh Sfânt. De asemenea, 

creștinismul stipulează că ființa umană are viață veșnică, spre deosebire de celelate ființe. 

 Conform tezei evoluționiste, omul sau homo sapiens sapiens este cea mai evoluată formă de 

hominid, având ca predecesori pe homo sapiens (omul înțelept), homo habilis, care s-a obișnuit să 

trăiască în grup și homo erectus, primul care cunoaște focul. Homo sapiens sapiens este una dintre 

cele mai recente specii de pe Terra. Cercetătorii au descoperit că apariția primilor hominizi a fost 

acum 3-4 milioane de ani în urmă, iar cea a homo sapiens abia de 250000 de ani. Evoluția omului 

datează deja de  4 milioane de ani și încă continuă, fiind o evoluție lentă. 

 Tema ontologiei- filosofia existenței a bântuit mințile luminate ale învățaților încă din 

antichitate, iar mai recent William Shakespeare a pus punctul pe i, dând naștere faimosului citat ,,A 

fi sau a nu fi: aceasta e întrebarea”. Ființa umană are tendința să existe în special prin prisma 

conștiinței sale. După Sartre, ființa se construiește ontogenetic, ea nu există anterior experienței, ci 

se formează din multitudinea de experiențe, iar una dintre caracteristicile definitorii ale ființei 

umane este speranța. Ea indică diferența dintre subiectiv și obiectiv, dintre real și ideal. Persoana în 

interioritatea ei ontică este o luptă permanentă dintre un sine imprevizibil și o ființă ideală. 

 Singularitatea sau unicitatea umană, numită și unicitatea comportamentului uman este 

caracterizat de individualitate. În regnul animal suntem un fenomen unic datorită importanței pe 

care o acordăm propriei persoane, încercăm să ne diferențiem unii de alții prin tot delul de metode, 

ne pasă de aspectul nostru, de felul cum ne percep semenii noștri. 

 În concluzie, ,,omul” se află în vârful piramidei regnului animal, fiind cea mai evoluată 

ființă de pe globul pământesc, iar singularitatea ființei umane, discutată anterior face din om o ființă 

cu totul unică. 

Bibliografie: 

• https://www.radumogamanzat.ro/inm/1500/ 

• http://images4.wikia.nocookie.net/__cb20100804114516/nccmn/ro/images/d/de/Istoria-

omului-www.e-referat.net.pdf 

• https://books.google.ro/books?id=dJenDQAAQBAJ&pg=PA46&lpg=PA46&dq=despre+sin

gularitatea+fiin%C8%9Bei+umane&source=bl&ots=E0Bq2MoAHF&sig=ACfU3U3REw5QViMB

_iKPk64D6-

uUMuMXiA&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwjm0LL3jrT3AhVRi6QKHW2VD3EQ6AF6BAgNEA

M#v=onepage&q=despre%20singularitatea%20fiin%C8%9Bei%20umane&f=false 

• https://ro.encyclopedia-titanica.com/significado-de-singularidad 
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https://books.google.ro/books?id=dJenDQAAQBAJ&pg=PA46&lpg=PA46&dq=despre+singularitatea+fiin%C8%9Bei+umane&source=bl&ots=E0Bq2MoAHF&sig=ACfU3U3REw5QViMB_iKPk64D6-uUMuMXiA&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwjm0LL3jrT3AhVRi6QKHW2VD3EQ6AF6BAgNEAM#v=onepage&q=despre%20singularitatea%20fiin%C8%9Bei%20umane&f=false
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SECȚIUNEA DESEN / AFIȘ ELEVI 
Elev: SzaboAlissia, clasa a VI-a, Liceul Greco Catolic „Sfântul Vasile cel Mare”, Blaj 

Titlul lucrării: Câmpia Libertății 

 
 

Elev: Varvara Radu Andrei, clasa a VII-a, Școala Gimnazială nr. 13 Brașov 

Titlul lucrării: După ziduri 
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Elev: Lupo Sânziana Maria, clasa a VI-a, Palatul Copiilor Alba Iulia 

Titlul lucrării: Semne și simboluri din țara mea 

 
 

Elev: Barna Răzvan Bogdan, clasa a V-a, Colegiul Național „Titu Maiorescu”, Aiud 

Titlul lucrării: Uniți în diversitate 
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Elev: Koble Maria Lucia, clasa a V-a, Colegiul Național „Titu Maiorescu”, Aiud 

Titlul lucrării: Uniți în diversitate 

 
 

Elev: Opricean Olguța Nicola, clasa a VI-a, Colegiul Național „Titu Maiorescu”, Aiud 

Titlul lucrării: Diversitatea în culori 
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Elev: Petrean Irina, clasa a V-a, Colegiul Național „Titu Maiorescu”, Aiud 

Titlul lucrării: Pași prin lume 

 
 

Elev: Vrânceanu Georgiana, clasa a VI-a, Școala Gimnazială nr. 10 Bacău 

Titlul lucrării: Memoria locului – pași pe drumul european al țării mele 
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Elev: Bălan Lavinia Maria, clasa a VI-a, Școala Gimnazială nr. 10 Bacău 

Titlul lucrării: Fericirea Europei 

 
 

Elev: Larie Răzvan, clasa a V-a, Liceul Teoretic „Constantin Brătescu”, Isaccea 

Titlul lucrării: Memoria locului – pași pe drumul european al țării mele 
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Elev: Badu Ioana Maria, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Ocna Mureș 

Titlul lucrării: Castelul de la Uioara – bijuterie arhitectonică 

 
 

Elev: Cârcotaș Emanuel Ștefan, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Ocna Mureș 

Titlul lucrării: Amintiri – Uioara 
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Elev: Gatea Diana, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Ocna Mureș 

Titlul lucrării: Hecate – punte între lumi 

 
 

Elev: Haiduc Johana, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Ocna Mureș 

Titlul lucrării: Parcul băilor – mic colț de Rai 
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Elev: Hărăstășan Alina Roxana, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Ocna Mureș 

Titlul lucrării: Castelul Teleki în perioada de glorie 

 
 

Elev: Mareș Raul, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Ocna Mureș 

Titlul lucrării: Mureșul – sarea – Europa  
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SECȚIUNE PROFESORI 

 
 

ȘCOLI AMBASADOR – ÎMPREUNĂ 

PETRUȚ CAMELIA-MIRELA 

CROITOR GEORGETA-VICTORIȚA 

LICEUL TEORETIC „O.C. TĂSLĂUANU” TOPLIȚA  HARGHITA 

 

Proiectul „Școli Ambasador – Împreună” s-a desfășurat online în data de 13 aprilie 2022, în 

cadrul programului Școli Ambasador ale Parlamentului European. Programul este  implementat de 

Biroul de Informare al Parlamentului European în România în parteneriat cu Ministerul Educației 

Naționale și Asociația de Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21. 

Ce este EPAS? 

• Îmbunătățirea cunoștințelor despre Europa și democrația parlamentară europeană; 

• Ce înseamnă UE pentru viața de zi cu zi și ce putem face pentru ca Europa să fie, în viitor, 

așa cum ne-o dorim;  

• Familiarizarea cu posibilitățile pe care cetățenia europeană le poate oferi, cu rolul pe care 

Parlamentul European îl joacă în procesul decizional european; 

• Scopul programului este de a furniza tinerilor informații cu privire la posibilitățile pe care le 

au și, printre altele, la importanța prezenței la vot la alegerile europene din 2019.  

Activitatea a constat într-un schimb de idei și bune practici între școlile participante. 

Prezentăm în continuare proiectul „Școli Ambasador – Împreună” alături de protocolul de 

colaborare, iar în final, rezultatele obținute. 

Argument:  

Uniunea Europeană, prin proiectul EPAS – Școli Ambasador a Parlamentului European, ne creează 

contexte de învățare autentică și durabilă prin care ne dezvoltăm competențele cu privire la 

comprehensiunea spațiului european. 

Astfel, prin acest proiect, ne propunem dezvoltarea valorilor europene prin activități interactive. 

Obiective: 

-interacțiunea ambasadorilor juniori și seniori, în cadrul unor activități comune; 

-dezvoltarea valorilor europene prin intercunoaștere și socializare; 

-evidențierea și exersarea multiculturalismului. 

Scop: activitate online, comună cu o altă școală din rețeaua națională EPAS  

Grup țintă: ambasadorii juniori și seniori din cadrul Proiectului EPAS din școlile partenere 

Beneficiari: 

-direcți: elevi și profesori 

-indirecți: părinți, comunitatea locală 

Partener: Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni”,  Miercurea-Ciuc 

Loc de desfășurare: online, platforma Google Meet 

Activități specifice: 

1. Conectarea cu cel puțin 10 minute înaintea începerii activității. 

2. Cuvânt de bun venit; responsabil: Mureșan Maria-Cristina, prof. director adjunct 

3. Joc de intercunoaștere: pornind de la inițiala culorii preferate, fiecare participant să 

numească o calitate a sa; responsabil: prof. Croitor Georgeta-Victorița 

4. Prezentarea de bune practici de către școlile partenere. 

5. Noi și Uniunea Europeană; responsabil: Croitor Georgeta-Victorița (în platforma 

colaborativă Padlet o echipă de câte doi elevi , unul de la Liceul Teoretic „O.C. Tăslăuanu” și unul 

de la Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni”,  Miercurea-Ciuc, prezintă ce înseamnă pentru ei UE (o 

imagine simbol, un cuvânt, o frază scurtă despre semnificația UE). 
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6. Concluzii/ impresii 

 

ECHIPA DE PROIECT: 

Prof. Petruț Camelia-Mirela, director Liceul Teoretic „O.C. Tăslăuanu” 

Prof. Mureșan Maria-Cristina, director adjunct 

Prof. Csiki Luminița-Maria, coordonator proiect EPAS 

Prof. Croitor Georgeta-Victorița 

 

Rezultate obținute 

În urma activității desfășurate, elevii – ambasadorii juniori și profesorii – ambasadorii 

seniori, de la ambele școli, au avut ocazia să interacționeze, să facă schimb de bune practici și mai 

ales să comunice, chiar dacă online. 

Profesorul coordonator a proiectului EPAS în Liceul Teoretic „O.C. Tăslăuanu”, prof. Csiki 

Luminița Maria a prezentat activitățile proiectului începând cu anul 2017 și până în prezent.   

În continuare redăm activitatea desfășurată în platforma colaborativă Padlet: 

 

 
 

 

 

DEZVOLTAREA COGNITIVĂ PRIN GÂNDIREA CRITICĂ ȘI STRATEGIILE 

EURISTICE 

CAIZER DANIELA 

COLEGIUL NAŢIONAL „TITU MAIORESCU ” AIUD 

 

„Toţi oamenii au sădită în ei dorinţa de a cunoaşte” 

Aristotel 

 

La această dimensiune gnoseologică a omului ar trebui să se raporteze fiecare cadru didactic 

pentru că, de aceasta depinde mai departe toată evoluția omului și umanității. Suntem  în ipostaza de 

„homo faber” datorită gândirii, inferenței, care ne permite să „fabricăm unelte artificiale”, suntem 

„homo valens” datorită gândirii care ne permite să înțelegem și să interiorizăm necesitatea 

existenței unor valori autentice care să reflecte personalitatea noastră în mediul care constituie 

spațiu al existenței. Și nu în ultimul rând suntem „homo sapiens”. Un fir roșu al gândirii umane care 

se regăsește în toate aspectele vieții și care ne permite să fim singulari în interiorul existenței 

generale. 
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Strategiile de predare – învăţare ocupă un loc central în cadrul tehnologiei didactice, 

desemnând de fapt un scenariu conceput de profesor în scopul reducerii la minim a erorilor sau 

riscurilor şi creşterii eficienţei actului de predare – învăţare. Elevul este pus în contact cu conţinutul 

informaţional şi este ghidat în procesul de înţelegere, asimilare şi aplicare în situaţii concrete a 

acestuia. Strategia didactică prefigurează demersul metodic cel mai eficient, a cărui finalitate va fi 

evidenţiată prin feed – back-ul oferit de elev, în actul de comunicare profesor – elev sau în 

momentul evaluării. Unele metode solicită mai mult profesorul, ca de exemplu expunerea, povestire, 

în timp ce altele solicit mai mult elevul.  

Metodele euristice sunt cele mai indicate în predarea Filosofiei pentru că permit găsirea unor 

soluţii multiple la aceeaşi problem, favorizează gândirea divergent şi creativitatea elevilor. În clasa 

a XII-a, anul de studiu al Filosofiei în liceu, dezvoltarea intelectului se află, conform cu concepţia 

lui Piaget, în stadiul operaţiilor abstracte, stadiu care permite prelucrarea informaţiilor la nivel 

exclusiv mental, chiar dacă este vorba despre informaţii mai puţin concrete. Învăţarea prin receptare 

şi învăţarea prin descoperire reprezintă cele două extreme ale strategiilor didactice, evaluate în 

funcţie de ponderea acordată profesorului sau elevului. Ca de obicei, eficienţa se găseşte în 

echilibru, deci, nu trebuie să excludem total  rolul profesorului din activitatea de predare – învăţare, 

dar nici nu trebuie să-l exacerbăm. 

Metodele care stimulează gândirea şi creativitatea, îi determină pe elevi să caute şi să 

dezvolte soluţii pentru diferite probleme, să facă reflecţii critice şi judecăţi de valoare, să compare şi 

să analizeze situaţii date. Dintre acestea brainstorming-ul sau „asaltul de idei” stimulează, prin 

declanşarea unei „furtuni” în creierul elevilor, ingeniozitatea, fantezia, imaginaţia creatoare şi 

căutarea înfrigurată a cuvintelor potrivite. E cunoscut faptul că brainstorming-ul formează chiar şi 

unele trăsături de personalitate: spontaneitate, toleranţă. Fiind o posibilitate în cadrul 

problematizării, brainstorming-ul începe prin crearea unei situaţii tensionate, în urma căreia elevii 

oferă soluţii la întrebările-problemă adresate de către profesor. De obicei, metoda e folosită la orele 

de receptare/înţelegere a textului filosofic, când elevii sunt solicitaţi să ofere un număr cât mai mare 

de idei cu privire la problema enunţată. Contează cantitatea ideilor, în principal, şi nu calitatea 

acestora, primele idei fiind chiar banale şi fără relevanţă în raport cu tema propusă de profesor, dar 

pe lângă identificarea unor soluţii la situaţia – problemă enunţată de profesor de mai urmăreşte şi 

exprimarea elevilor, crearea unui cadru adecvat, sigur, care să permită exprimarea tuturor.  

Metoda poate fi utilizată în cadrul temei „Condiţia umană şi libertatea”. De exemplu   

profesorul poate începe prin  a solicita o reflecţie personală asupra a ceea ce înseamnă „condiţie 

umană”. Elevii sunt încurajaţi să precizeze conţinutul conceptului de condiţie umană, în limita 

cunoştinţelor de care dispun. Se notează, pe tablă, toate ideile, fără realizarea unei selecţii prealabile. 

După încheierea  „asaltului” profesorul notează pe tablă definiţia oferită de D. D. Roşca, în lucrarea 

sa „ Oameni şi climate “: prin condiţie umană trebuie să înţelegem „ nu numai condiţia unei fiinţe 

economice şi politice care luptă alături de semenii săi pentru libertatea sa socială şi politică şi 

pentru apărarea demnităţii sale, ci înţelegem mai cu seamă condiţia omului fiinţă spirituală, 

creator de valori spirituale şi capabil să transmită cu ajutorul acestora realitatea ce-l priveşte, s-o 

umanizeze…”. Sunt notate şi interogaţiile care pot contribui la  „moşirea” adevărului: ce este omul? 

(interogaţia kantiană care subsumează răspunsuri la alte patru întrebări – ce pot să ştiu, ce trebuie să 

fac, ce pot să sper, ce este omul, cine sunt eu ca individualitate /  cine sunt eu ca membru al 

societăţii. 

 Se discută frontal şi se compară definiţia lui D.D. Roşca cu ideile oferite de elevi, acestea 

din urmă fiind evaluate critic prin indicarea punctelor tari şi a punctelor slabe. 

Profesorul creează apoi o punte de legătură în trecerea de la condiţia umană la ideea de 

libertate, lansând un nou îndemn la autoreflecţie: Ce este libertatea umană? 

Li se oferă apoi elevilor definiţia de dicţionar şi se campară cu cele propuse de ei: 

LIBERTATE 1. (fil.) înțelegerea necesității, cunoașterea legilor obiective și stăpânirea conștientă a 

forțelor naturii și ale vieții sociale, întemeiată pe această cunoaștere. 2. situație a unei persoane 

libere. 3. (pl.) drepturi cetățenești. 4. posibilitatea de a acționa după propria voință sau dorință, de a 
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face sau de a nu face o acțiune. Concluzia profesorului: majoritatea lucrărilor şi a teoriilor filozofice 

încearcă elucidarea şi înţelegerea conceptului de condiţie umană; acest concept a apărut în 

momentul în care omul a reuşit să se vadă pe el însuşi şi a realizat că majoritatea lucrurilor se 

rezumă la acţiunile şi faptele sale. Deci pentru a defini, sau mai bine spus pentru a înţelege 

conceptul de condiţie umană trebuie să ne înţelegem şi să ne vedem pe noi, dincolo de relaţionarea 

pe care o avem în societate. 

Pentru asigurarea feed-back-ului profesorul le solicită elevilor să construiască un enunţ, 

corect din punct de vedere filosofic, care să pună în relaţie conceptele de „condiţie umană” şi 

„libertate”. În funcţie de încadrarea în parametrii de timp ( 5 minute), de corectitudinea 

informaţiilor şi de coerenţă, profesorul poate verifica nivelul de înţelegere al celor două concepte şi 

poate interveni în corectarea dificultăţilor întâmpinate de elevi.  

La fel de eficientă în ceea ce privește problematica tratată în lucrarea de față și anume, 

influența strategiilor euristice asupra dezvoltării cognitive a elevului în scopul pregătirii lui pentru 

societatea dinamică, supusă schimbării și globalizării, este conversația euristică. Adevărată 

cunoaştere nu constă în răspuns, cât în punerea permanentă a unor întrebări şi în urmărirea 

necontenită a unor răspunsuri care vor da naştere unor noi întrebări. „Când pui o întrebare – spunea 

Constantin Noica – luminezi lucrurile. Este vorba de o luminare la propriu, o punere a lor în lumină, 

în sensul că deschizi un orizont, unde lucrurile pot apărea lămurit sau nu. Felul cum proiectezi 

fascicolul de lumină, întrebând, este felul cum înfrunţi lucrurile, iar bogăţia modalităţilor de 

interogaţie ţine, nu mai mult de subtilitatea conştiinţei ce întreabă”.  

De exemplu, predarea euristică a concepţiei lui John Stuart Mill despre raportul dintre 

libertate şi autoritate se poate sprijini pe lectura textului prezentat în manual sau se poate îmbina cu 

scurte prezentări ( fişe de lectură) ale elevilor. Secvenţa de instruire se va desfăşura sub forma unei 

succesiuni de întrebări şi răspunsuri, în principal întrebări divergente care să solicite atât informaţii 

anterioare memorate de elev dar şi creativitatea acestuia, prelucrarea rapidă a informaţiilor vechi în 

scopul formulării unei soluţii noi. 

Exemplificare: interogaţia profesorului vs. reacţia de răspuns a elevului: 

- Cum apreciaţi  libertatea?  - Elevul delimitează sfera conceptului de individuală, în concepţia lui J. 

St. Mill, este libertate individuală: aceasta nu este un scop limitată de autoritatea societăţii , ci o 

normă fundamentală pe care trebuie să o respecte orice guvernare care vrea să fie dreaptă. 

Folosindu-se şi de ideile filosofului J.J. Rousseau, pentru care libertatea înseamnă a “nu supune 

voinţa altuia voinţei noastre”, - elevul răspunde: libertatea este demnă de numele său doar dacă 

omul îşi poate împlini nestingherit propriul bine, fără a fi împiedicat  

- Care credeţi că este sfera de acţiune a individului? Argumentaţi răspunsul. Elevul argumentează: 

libertatea se manifestă atât în spaţiul public(ca libertate de exprimare a opiniilor, de exemplu), cât şi, 

mai ales, în spaţiul privat(ca libertate de credinţă, de pildă). Individul şi societatea au propria “sferă 

de acţiune”.  

- De ce trebuie să intervină autoritatea? Orice intervenţie este legitimă? Răspuns: autoritatea 

trebuie să intervină în rezolvarea  oricărui conflict de interese între indivizi. De aceea fiecare individ 

se bucură de protecţia juridică a societăţii. Puterea autorităţii se exercită într-un mod legitim atunci 

când acţiunile unui individ dăunează altuia.  

-  Când intervenţia statului nu mai este considerată legitimă? Răspuns: când se extinde foarte mult 

şi se transform în “birocraţie”;creşterea puterii cârmuirii este inutilă şi reprezintă “marele pericol”, 

întrucât i-ar putea face pe toţi “dependenţi de cârmuire sau de membrii vreunui partid”. 

- Se pot stabili similitudini între concepţia lui Mill şi concepţiile filosofilor contractualişti? - Elevul 

găseşte răspunsul pornind de la Mill şi de la teoreticienii contractului, perioada modernă John 

Locke şi Jean-Jacques Rousseau. Astfel, potrivit lui John Locke, impulsul natural al autoconservării 

trezeşte în om necesitatea conştientă a libertăţii, aspect fundamental pentru întemeierea societăţii 

umane. - Este prezentată şi argumentaţia lui Rousseau potrivit căruia libertatea nu poate exista decât 

sub domnia legii.  
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 - Ce înseamnă libertatea individuală? (revenire la întrebarea iniţială pentru a verifica evoluţia 

conceptual a elevilor şi pentru asigurarea feed-back-ului );reacţia de răspuns a elevului: a fi liber  

nu înseamnă să faci ce vrei; libertatea înseamnă a  „nu supune voinţa altuia voinţei noastre”.  

- Răspunsul elevului are la bază cele două forme ale libertăţii potrivit contractualiştilor: libertatea 

naturală şi libertatea omului în societate. În sensul celui dintâi, omul se supune exclusiv propriilor 

necesităţi, urmând legea naturală; îmbinând teoretizarea utilitaristă cu cea politică, John Stuart Mill 

a stabilit că libertatea individuală este, prin consecinţele sale politice, morale şi „administrative”, 

condiţia esenţială pentru existenţa democratic a societăţii.  

- Ca temei al societăţii drepte, libertatea individuală se manifestă, aşadar, ca fiind singura libertate 

care îşi merită cu adevărat numele.  

În predarea filosofiei se recurge la lectura activă şi reflexivă a unor texte de referinţă pentru 

o anumită temă. Lectura textului are ca scop însuşirea unor cunoştinţe şi dezvoltarea competenţelor 

de ordin intelectual. Jacquline Russ susţine că „adevărata lectură filosofică rezidă în a învăţa să 

gândeşti. Citirea unui text filosofic nu desemnează nu numai o operaţie prin care te informezi 

asupra materiei sau conţinutului unei teorii sau unei doctrine, ci într-o mult mai mare măsură, un 

ansamblu de acte prin care te familiarizezi cu textele şi prin care, în consecinţă, aprofundezi 

exerciţiul reflecţiei. A citi un text filosofic înseamnă a opera o <<acordare de sens>>, acordare 

dinamică şi personală.” (Jacquelin Russ, Metodele în filosofie, Editura Univers, p. 88).  

Confruntarea elevului cu un text nu se rezumă la o simplă informare, ci presupune şi o exersare a 

gândirii prin exerciţii de tip reflexiv, hermeneutic, desfăşurate individual sau în grup. Analiza de 

text, prin intermediul căreia are loc îndeosebi surprinderea articulaţiilor gândirii unui autor se 

însoţeşte cu comentariul, despre care Jacquline Russ afirmă că reprezintă „şcoala fidelităţii faţă de 

gândire”.  

Implicarea elevului prin studiu reflexiv al unui text presupune aprecierea fecundităţii soluţiei 

aduse de autorul său, forţa argumentelor, perspectivele deschise, eventual prezentarea unei critici 

prin care să fie evidenţiate imprecizii sau contradicţii. A critica nu înseamnă însă a cădea într-o 

atitudine pur negativă. “A critica nu înseamnă a distruge, ci a înţelege; nu înseamnă a denunţa în 

absolut absurdităţile sau incoerenţele, ci a integra anumita dificultăţi sau <<aporii>> în sânul unei 

sinteze comprehensive. Interpretarea ca formă de teoretizare puternic individualizată este un act 

autentic de filosofare, o veritabilă paradigmă pentru noi construcţii. În filosofie, exerciţiul 

interpretativ izbutit şi profitabil se justifică din cel puţin trei motive:  

a. interpretarea este o componentă imanentă filosofiei. Oricât ar stărui în descrieri de stări de 

lucruri şi în explicarea acestora, filosofia îşi conservă specificul şi statutul întrucât interpretează;  

b. interpretarea face posibilă receptarea inteligibilă şi relevantă a faptelor existenţei la care 

se referă creaţiile trecutului sau ale contemporanilor. Evoluţia conceptuală a filosofiei sau nivelul 

acesteia la un moment dat impune reproiectarea creaţiilor filosofice prin sesizarea coerenţei 

obiectului lor de cercetare într-o altă lumină, corelat cu restituirea sau cu relevarea mai adâncă a 

semnificaţiei şi a sensului;  

c. interpretarea este şi terenul fertil pentru noi şi superioare întemeieri filosofice. Subsumând 

operele cele mai semnificative din istoria ei şi la nivelul lor cel mai profund, interpretarea deschide 

orizonturi noi spre angajari şi investiţii creative, spre reconstrucţii raţionale veritabile, purtătoare de 

noi intenţii şi semnificative rezultate. 

Exemplu:  

„Dar ce sunt eu, aşadar? Un lucru care gândeşte. Ce este acest ceva care gândeşte? Prin urmare, 

ceva care se îndoieşte, înţelege, afirmă, neagă, vrea, nu vrea, care se îndoieşte, totodată care 

imaginează şi simte„Eu sunt, eu exist; aceasta este sigur „Eu sunt, eu exist: aceasta este sigur; dar 

pentru cât timp? Anume, atâta timp cât gândesc […]. Nu sunt deloc acest ansamblu de membre, 

care este numit corpul omenesc.” Aşadar, vorbind cu toată precizia, nu sunt decât ceva care 

gândeşte, adică un spirit, un intelect sau o raţiune […].” 

(R. Descartes, Meditaţii metafizice) 

Analizaţi următorul text în funcţie de următoarele repere: 
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1. Înţelesul dat de Descartes conceptului de natură umană. 

2. Surprinderea semnificaţiei verbului “a gândi”. 

3. Legătura dintre gândire şi esenţa naturii umane. 

4. Menţionarea unei obiecţii la adresa tezei carteziene. 

5. Formularea unui punct de vedere personal în legătură cu definirea omului ca un “lucru care 

cugetă.” 

Urmând reperele indicate elevii se vor raporta critic la ideile lui Descartes şi vor încerca să 

analizeze fragmentul de text din Meditaţiile carteziene. Menţionarea unei obiecţii şi formularea unui 

punct de vedere personal referitor la acualitatea concepţiei lui Descartes vor solicita un efort de 

gândire în direcţia aprecierii corecte a concepţiei respective, cu puncte tari şi limite, pentru a avea o 

imagine de ansamblu adecvată. 
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NEVOIA DE CONECTARE EMOȚIONALĂ ÎNTRE PROFESORI ȘI ELEVI  PENTRU O 

ÎNVĂȚARE EFICIENTĂ 

PROF. MARIANA DEACU 

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ  CONSTANȚA 

  

Învățarea este viață, este  parte din povestea fiecăruia dintre noi, o poveste care reflectă 

devenirea personală, sensurile și semnificațiile pe care le căutăm  și care apoi ne construiesc ca 

oameni. Același rol al învățării este postulat și de  celebrul pedagog american de psihologie și 

știință cognitivă Richard Atkinson, care afirmă: 

,,Învățarea acoperă aproape toate aspectele vieții noastre, intervenind nu numai în stăpânirea unei 

noi abilități sau a unor probleme științifice, ci și în dezvoltarea emoțională, relaționarea socială și 

chiar în dezvoltarea personalității. Învățăm de ce trebuie să ne fie frică, cum să iubim, cum să fim 

politicoși, cum să ne adaptăm normelor sociale”. 48 

În cazul copiilor, curiozitatea este o adevărată forță, ei se nasc cu o curiozitate intrinsecă, cu 

interes față de explorarea lumii și cu o capacitate infinită de învățare. Ei iubesc să învețe, să 

descopere, să își provoace mereu mintea, să se adapteze 49. Astfel, literatura pedagogică încurajează 

profesorii să stimuleze curiozitatea copiilor, oferă ghiduri practice în acest sens și condamnă 

tendința sistemului educațional de a o reprima. Cu toate că astăzi pare mai dificil ca oricând ca 

școala să mențină curiozitatea, angajamentul și motivația elevilor pentru învățare, teoriile și 

cercetările recente din domeniile funcționării psihicului uman pot oferi câteva recomandări utile 

pentru a promova învățarea academică. 

Una dintre teoriile  despre învățare de la începutul secolului XX aparține psihologului 

behaviorist B.F.Skinner și este numită Teoria de întărire a lui Skinner care stă la baza așa-numitei 

psihologii cognitiv-comportamentale. Se bazează pe ideea că oamenii sau animalele  învață unele 

comportamente sau altele bazate pe recompense (numite întăriri) sau pedepse. 

 
48 Rita L.Atkinson, Richard C. Atkinson, Introducere în psihologie , Ed. Tehnică, București, 2002, p. 92. 
49 George Loewenstein,  The psychology of curiosity: A review and reinterpretation. Psychological Bulletin, 116 (1), 

75–98, 1994. 



REVISTA SOCIETATE ROMÂNEASCĂ – SOCIETATE EUROPEANĂ                                                            NR. 1/2022 

61 

 

De asemenea, tot acest teoretician este cel care vorbește despre recompensă și pedeapsă ca o 

formă de corectare a unor comportamente nedorite.  Recompensa înseamnă întărirea unui răspuns, 

pe când pedeapsa înseamnă eliminarea unui comportament nedorit. Skinner are dreptate când 

afirmă că este bine să utilizăm (chiar și în școală) principiul întăririi imediate (dacă elevul a făcut 

ceva bine, el trebuie imediat recompensat chiar și printr-un gest simplu de apreciere: mângâiere, 

rostirea cuvintelor de laudă, etc).  Principiile behavioriste sunt utilizate mai ales în cadrul educației 

formale iar această modelare comportamentală prin sistemul de recompense și pedepse este cea care 

reprezintă paradigma fundamentală a educației formale (recompensă = notă mare/ pedeapsă = notă 

mica). Însă teama de o notă mică sau de pedeapsă subminează învățarea angajată și împiedică 

adesea elevii să își aproprieze abilități noi de învățare. Alte modalități prin care profesorii, adeseori 

fără premeditare, sădesc teamă în rândul elevilor, se mai remarcă: folosirea etichetelor și a 

comparațiilor, critica, avansarea  unor pretenții și amenințarea cu pedeapsa. Acestea au devenit o 

parte a climatului zilnic al vieții școlare, și, ca urmare, sunt acceptate ca atare. În cartea sa 

revoluționară ,,Inteligența emoțională” 50 , Daniel Goleman atrage atenția că aceste practici 

stimulează frica și contribuie la stresul excesiv, performanțe slabe, o serie de comportamente 

violente și o rată înaltă a abandonului școlar. Prin urmare, toate formele de comportament care 

induc teama erodează siguranța și încrederea și inhibă, astfel, procesul de învățare. În ceea ce 

privește binomul recompensă-pedeapsă, un alt reputat psiholog american, Alfie Cohn, consideră că 

sistemul educațional actual este bazat pe competiție. Elevii învăţaţi să se concentreze pe 

recompense primite pentru rezultatele şcolare bune, pe care psihologii le numesc motivatori 

extrinseci, ajung să dezvolte o gândire mai superficială şi să devină mai puţin interesaţi de învăţarea 

asumată.  Competiţia nu numai că face şcoala mai puţin plăcută dar și  submineză în mod activ 

calitatea procesului de învăţare întrucât competiţia, prin definiţie, este un aranjament în care unii 

trebuie să dea greş pentru ca alţii să câștige. În cartea sa ,,No contest”( ,,Fără competiție”), expertul 

educational postulează faptul că, pentru a învăța, elevii au nevoie de siguranță emoțională oferită 

de ,,un mediu construit pe sprijin, cultivare, considerație, contribuție reciprocă, sentimental 

apartenenței, protecție, acceptare, încurajare și înțelegere ”51, cu alte cuvinte, o clasă care are la 

bază relațiile prin care atât nevoile elevilor cât și ale profesorilor sunt respectate.  

Teoria autodeterminării  este mai recentă (Self Determination Theory –SDT) și  a luat 

naștere în anii ’90  din studiile elaborate de Edward L. Deci și Richard Ryan52 și reunește concepte 

precum: motivație , scopuri, dezvoltare personală, stare de bine. Această teorie a fost valorificată în 

studii asupra relațiilor apropiate, parentalității, educației, contextului de muncă, sănătății, sportului, 

ecologiei și sustenabilității iar proliferarea ei validează gradul de generalizare și aplicabilitate al 

acesteia într-o multitudine de domenii ale psihologiei, sănătății, educației și științelor sociale.    

Mai mult decât atât, teoria autodeterminării este un eșafod teoretic pentru înțelegerea 

motivației umane de a învăța. Cei doi respectabili cercetători și-au construit teoria în jurul 

cuvântului-cheie intrinsec, aceștia investigând suveranitatea motivației intrinseci, recte a dorinței 

lăuntrice de a face ceva per se, nu pentru o recompensă externă. Așadar, teoria invocată  este 

orientată către motivația interioară din spatele alegerilor oamenilor, alegeri care, având ca miză  

această motivație interioară, converg către creștere personală și bunăstare psihologică. Pluralitatea 

acestei teorii postulează existența a trei nevoi interioare fundamentale, universale, recognoscibile  în 

orice cultură și la orice vârstă : nevoia de conectare emoțională , de autonomie și de competență.  

Fiecare ființă umană se naște cu aceste 3 nevoi psihologice de bază  iar ele nu ne părăsesc 

toată viața, fie că suntem copii sau că devenim adulți. În orice tip de interacțiune umană, în  cazul 

studiului de față,  vorbind despre interacțiunea elev-profesor, dacă aceste nevoi nu sunt satisfăcute 

apar comportamente indezirabile și mai cu seamă refuzurile și conflictele. Nevoia de conectare este 

prima nevoie care se cere satisfăcută și se referă la nevoia de a iubi și a fi iubit necondiționat, de a 

 
50 Daniel Goleman, Inteligența emoțională, Ed. Curtea Veche, București, 2008, p.73 
51 Alfie Kohn, No contest: The case against competition, Houghton Mifflin Company, 1992 
52 Ryan, Richard M. și Edward L. Deci. „Teoria autodeterminării și facilitarea motivației intrinseci, a dezvoltării 

sociale și a bunăstării.” Psiholog american, vol. 55, nr. 1, 2000, p. 68-78 
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oferi, în egală măsură cu a primi, nevoia de a ne simți văzuți, respectați, valorizați. Nevoia de 

competență, pe de altă parte, este nevoia de a învăța, de a ne dezvolta, de a fi capabili iar nevoia de 

control este nevoia de a lua decizii, de a face alegeri, de a fi sursa acțiunilor noastre. Pentru a 

experimenta o stare de echilibru și pentru ca elevii să rămână motivați să învețe pentru ei și pentru 

viață, toate aceste 3 nevoi ar trebui satisfăcute căci ele lucrează împreună. Când una dintre nevoi nu 

este satisfăcută, motivația elevilor  este suboptimă și se pot declanșa stări de anxietate și depresie.  

Însă, probabil că cea mai importantă dintre nevoi, care le poate satisface  într-o oarecare 

măsură și pe celelalte două, este nevoia de conectare emoțională. Într-o clasă întemeiată pe 

relaționare, nevoia de conectare emoțională, siguranță și încredere ar trebui să fie la fel de 

importantă precum istoria, matematica sau alte discipline academice. Așadar, devenind mult mai 

conștienți de modul în care interacționăm cu elevii, putem să ne dăm seama dacă dezvoltăm sau nu 

relații care oferă siguranță, generează încredere sau încurajează învățătura. Experții în educație Sura 

Hart și Victoria Kindle Hodson propun in volumul ,,Ora de comunicare nonviolentă. Un proces de 

predare și învățare bazat pe relaționare”53  un set de întrebări în ceea ce privește relaționarea 

profesor-elev care ar trebui să fie o invitație la introspecție pentru orice profesor devotat vocației 

pedagogice și deschis ajustării lăuntrice :  

1. Care sunt intențiile dumneavoastră ca mentor? Parker Palmer autorul cărții ,,The Courage to 

Teach” 54al cărui motto este  “Predarea este un exercițiu zilnic de vulnerabilitate” a reliefat ideea 

că, atunci când le-a cerut unor elevi proveniți din toate colțurile lumii, să explice cum trebuie să fie 

un profesor bun, toți au răspuns în felul următor : ,,persoane care au talentul de a se apropia de 

ceilalți, care intră în legătură cu elevii lor, care stabilesc relații între elevii lor și disciplina care 

este studiată...Legăturile stabilite de profesorii buni nu rezidă în metodele lor, ci în inimile lor”. 

Pentru a determina care este intenția unui profesor, autorul  recomandă o întrebare esențială : Jucați 

rolul profesorului înțelegător sau pe cel al profesorului care are dreptate?  

2. Cum îi vedeți pe elevii voștri ? Când elevii intră pe ușă, îi vedeți ca pe niște ființe umane care 

au propriile lor gânduri, sentimente, nevoi, talente, interese?  

3. Observați talentele pe care le are fiecare copil? Autoarele chestionarului consideră că 

abilitatea unui dascăl de a recunoaște aptitudinile specifice elevilor și de a permite fiecăruia să-și 

aducă pe deplin contribuția în plenul clasei, este cel mai valoros cadou pe care profesorii îl pot face 

elevilor.  

4. Care este limbajul corpului dvs ?A vorbi cu elevii și a-i asculta, coborându-ne la înălțimea lor 

este o sugestie ușor de implementat, cu condiția să ne aducem aminte să o facem. Indiferent de cât 

de scund este un copil, putem să ne aplecăm sau să ne așezăm pentru a vorbi cu el în acest mod 

respectuos. De asemenea, putem să-i invităm pe elevii care sunt mai înalți decât noi să se așeze, 

astfel încât să vorbim cu ei de la aceeași înălțime.  

5. Cât de des ascultați? Cât de des vorbiți? Ascultându-i cu atenție și cu autentică empatie pe 

elevi, arătăm că noi punem preț pe ceea ce spun ei și că îi luam în serios iar însuși acest gest 

contribuie la dezvoltarea unui climat al înțelegerii, al încrederii și la crearea unei conexiuni 

emoționale între agenții învățării.  

6. Ce faceți când un elev spune ,, Nu” ? Aceleași autoare atrag atenția că dacă încercăm să îi 

forțăm pe elevi să facă ceea ce vrem noi , prin inducerea ideii de vinovăție, prin acuzații sau 

pedepse demonstrează că nu ne pasă de nevoile lor și că ne folosim puterea pentru a obține ceea ce 

vrem. Pedepsirea elevilor, fie cu o privire, o judecată moralizatoare destinată să le inducă un 

sentiment de vinovăție sau, mai grav, cu pedeapsa fizică, le transmite mesajul că au greșit, că sunt 

răi și că merită să sufere. Or, într-o clasă întemeiată pe relație, forța punitivă nu este rețeta de a  

obține ce ne dorim de la elevi.  

7. Contribuie evaluarea pe care o faceți muncii elevilor la procesul lor de învățare? În ceea ce 

privește evaluarea, cele două cercetătoare observă că atunci când profesorii folosesc un limbaj 

 
53 Sara Hart, Victoria Kindle Hodson, Ora de comunicare nonviolentă, Elena Francisc Publishing, București, 2006, pag. 

36-59. 
54 Sara Hart, Victoria Kindle, op.cit., p. 40. 
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static: bine/rău, corect/incorect, acceptabil/inacceptabil- pentru a evalua eforturile elevilor, aceștia 

învață mai degrabă pentru a obține aprobarea profesorilor decât pentru a învăța pentru ei înșiși. 

Folosirea mai degrabă a unui limbaj procesual, ajută la stabilirea unei conectări cu elevii și le oferă 

un feedback util. Se prezintă un exemplu: Uitând-se la o problemă de matematică , un profesor 

spune: ,, La această problemă, văd că am obținut un rezultat diferit de cel pe care l-ai obținut tu. 

Sunt nedumerit. Vreau să înțeleg cum ai obținut acel rezultat. Ai vrea să îmi arăți ?   

Nu departe de această viziune este și cea a lui  Marshall B.Rosenberg55 , un alt nume de referință 

din domeniul psihologiei și pedagogiei americane, fondatorul comunicării nonviolente 56  care 

concluzionează  că în școlile în care elevii și profesorii sunt parteneri, ei încep să privească școala 

ca fiind un loc al explorărilor, un loc în care se împărtășesc sentimente și idei, un loc în care fiecare 

copil este recunoscut și prețuit.  

Prin urmare, având în vedere că școala din România dar și din Europa,  așa cum o știam toți, a 

trecut recent  printr-o grea încercare iar învățarea a căpătat noi forme și limitări, poate că datoria 

noastră cea mai importantă, a celor care se ocupă de educație,  este să ne conectăm la nevoile 

emoționale ale elevilor noștri căci emoția rămâne tot emoție, atât  în predarea offline cât și în cea 

online.  
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ASPECTE DIN ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE AGNES KELLY MURGOCI ÎN 

SPRIJINUL CAUZEI NAȚIONALE ROMÂNEȘTI ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI 

MONDIAL 

ȘTEFAN AFTODOR57 

COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” BRĂILA 

 

În studiul de față ne propunem să reliefăm contribuția pe care o personalitate mai puțin 

cunoscută în mediul cultural românesc58, Agnes Kelly Murgoci, a avut-o la cunoașterea culturii 

române în străinătate, mai exact în Marea Britanie, dar și la susținerea cauzei naționale românești în 

timpul primului război mondial și pe parcursul desfășurării Conferinței de Pace de la Paris (1919-

1920).  
 

55 Marshall B. Rosenberg, Adevărata educație pentru o viață împlinită, Elena Francisc Publishing, București, 2005.  
56 Autorul mai sus menționat își construiește întregul volum pornind de la premisa că o comunicare nonviolentă ajută 

școala să crească performanțele, reduce conflictele și îmbogățește relațiile umane.  
57 Profesor Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”, Brăila, titlul științific de doctor, director al Centrului 

Județean de Excelență Brăila. Informațiile din acest studiu se regăsesc în Ștefan Aftodor, Gabriel Pascu, Din viața și 

activitatea lui Gheorghe Munteanu-Murgoci, Editura Proilavia, Brăila, 2020. 
58 Deși există mai multe studii, semnate de Iuliu Moisil și Virgiliu Florea. A se vedea notele de mai jos. 
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Agnes, născută  în 28 martie 1874, era fiica lui Adam Kelly, scoțian stabilit la Adelaide, în 

sudul Australiei, iar mama sa, Helen Beveridge, era tot din Scoția, mai exact din orașul 

Dunfermline. În anul 1879, Agnes Kelly părăsește însă Adelaide, alături de mama sa, și se întoarce 

în Scoția, în orașul Dollar, unde urmează renumita școală Dollar Academy. Obține rezultate 

remarcabile la învățătură și își continuă studiile ca bursieră la Bedford College, apoi științele la 

University College din Londra, urmând și medicina, pentru un an de zile, la „London School of 

medicine for Women”.59 Agnes Kelly renunță însă la medicină în favoarea zoologiei, pe care o 

absolvă cu brio la University College, obținând distincția „Weldon Gold Medal”. După studiile la 

Londra, Agnes Kelly își continua evoluția la Universitatea din Munchen, unde obține consacrarea 

cu o teză de doctorat, în 1900, despre „Cercetări asupra secrețiunilor calcaroase în regnul animal”, 

cu titlul „summa cum laude”. 60  

În timpul studiilor la Munchen, Agnes îl cunoaște pe Gheorghe Munteanu-Murgoci și între 

cei doi se înfiripă o relație concretizată prin căsătoria din anul 1904, încheiată la Londra61. De 

reținut că Gheorghe Munteanu-Murgoci, născut la Brăila, în 20 iulie 1872, este unul dintre cei mai 

mari geologi, mineralogi și pedologi ai României, devenind membru corespondent al Academiei 

Române din 1923. Mai mult, Murgoci s-a remarcat ca un susținător al cauzei naționale românești, al 

desăvârșirii statului național unitar român, colaborând cu Nicolae Iorga la „Sămănătorul” și 

„Neamul Românesc”, și fiind implicat alături de marele istoric român dar și de Vasile Pârvan în 

înființarea Institutului Sud-Est European (de Studii Sud-Est Europene). 

 

Agnes Kelly Murgoci (1874-1929) 

După căsătorie, cei doi soți au plecat într-o lungă 

călătorie în SUA, ajungând pe coasta de Est, în California, 

unde au vizitat San Francisco, dar și mai departe, către nord, în 

Wyoming, unde s-au bucurat de dimensiunile „Yellowstone 

National Park”, și chiar până la granița cu Canada, unde au 

reflectat la perspectivele oferite de cascada Niagara. Din 

timpul acestor călătorii, Gheorghe Munteanu-Murgoci a 

strâns artefacte ale culturii amerindiene și a păstrat impresii 

puternice pe care le-a prezentat în revista „Sămănătorul” 

sau în cadrul unor conferințe în București”62. Astfel, „luna de 

miere” a fost de fapt o călătorie de câteva luni în America, 

desfășurată în anul 1905, iar din relația lui Agnes cu 

Gheorghe Munteanu-Murgoci au rezultat doi copii: chiar în 

același an, 1905, pe 1 octombrie, venea pe lume primul 

copil al lui Murgoci și Agnes, o fetiță botezată Helen 

Beveridge;  după doi ani, în 1907, se năștea cel de-al doilea 

 
59 Iuliu Moisil, Doamna Agnes Murgoci, în „Natura”, an XIX, 15 iunie 1930, nr. 6, p.4. 
60 Ibidem. 
61 Nicolae Iorga, în O viață de Om așa cum a fost, Ediție îngrijită de Valeriu Râpeanu și Sandu Râpeanu, studiu 

introductiv, note comentarii, indice de Valeriu Râpeanu, Editura Minerva, București, 1976, p. 442, scrie într-un mod 

ușor cinic despre relația lui Murgoci cu Agnes Kelly, căci, geologul brăilean și-ar fi irosit „viața, legată de o colegă 

scoțiană, pe care n-o iubea, în tot felul de legături pe alăturea și de petreceri care au ruinat apoi în chipul cel mai jalnic 

solidul trup de mocan aciuat pe șesul Brăilei”. Într-un mod similar scria și Ion Băncilă, op. cit., p. 149, fapt surprinzător 

și prin tonul ușor tendențios: „Plecat cu o bursă de stat în Germania, „se încurcă” cu o scoțiană Agnes Scott. 

Întrebuințez expresia „încurcă”, pentru că din vreme relevă o vocație de Don Juan, care nu-și alege partenerele și care 

aveau să-i dăuneze sănătății și să-l epedieze pe lumea cealalată la numai 58 de ani (1925). Agnes, la vremea ei, n-a 

înțeles jocul și, cu ajutorul unui mic revolver l-a determinat să se căsătorească”. Ion Băncilă susține că „toate acestea 

mi-au fost povestite de doamna Maria Teodorescu”, nepoata lui Murgoci (Ibidem, p. 148-149), cumva pentru a justifica 

„bârfele” aruncate în lucrarea sa autobiografică, însă statutul său de om de știința l-ar fi împins măcar să afle că pe soția 

lui Murgoci nu o chema Agnes Scott ci Agnes Kelly, iar savantul a încetat din viața la 53 de ani și nu la 58 de ani.  
62 G.M. Murgoci, O săptămână pe Atlantic, în „Sămănătorul”, an VI, nr. 22, 27 mai 1907, p. 471-475. 
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copil al lui Murgoci, de această dată un fiu, Radu-Maxwell63. 

 

Familia Murgoci-190964 

 

 Agnes Kelly a fost o personalitate pe măsura lui 

Munteanu-Murgoci. Însoțindu-l pe Murgoci în numeroasele 

călătorii din țară, desfășurate între anii (1904-1916), Agnes a 

rămas fermecată de folclorul și de tradițiile populare 

românești, asupra cărora s-a oprit și despre care a scris mai 

multe studii, rămase de referință și în zilele noastre. Într-un 

volum apărut recent, citim despre Agnes Murgoci că timp de 

20 de ani, „s-a dovedit a fi cel mai inimos şi asiduu 

ambasador al culturii populare româneşti, al românilor în 

general”, prin articole publicate în reviste de specialitate din 

Londra, Glasgow, Bristol, Hull, Cardiff etc, în care aborda 

subiecte referitoare la tradițiile și obiceiurile populare 

românești etc.65 Unul dintre cele mai cunoscute studii este 

„The Vampire in Romania”, publicat în 1926.66 

Gheorghe Munteanu-Murgoci și-a influențat și încurajat 

soția pentru a studia folclorul românesc, iar acest lucru s-a 

întâmplat în anii 1906-1907. Două articole, din „Neamul Românesc” și din „Sămănătorul”,  ne 

îndreptățesc să credem acest fapt. Astfel, într-un articol din 23 iulie 1906, Murgoci mărturisea o 

relatare cu un colaborator al său, renumitul rector al Universității din Belgrad, savantul sârb Iovan 

Cvijici: „Prof. Cvijici mi-a comunicat o întreagă listă de lucrări făcute de el și elevii săi în domeniul 

antropo-geografic, al etnografiei, folclorului, obiceiurilor, locuințelor etc., ale poporului sârb și 

conlocuitorii lui. Oare la noi nu se găsește nimeni pe care l-ar interesa aceste lucruri ? Sunt sigur că 

în ele se găsesc multe lucruri și pe noi Românii (s.n.). Ar trebui odată să începem și noi așa studii 

și să se lămurească odată patrimoniul fiecăruia (s.n.).”67 Puțin timp după această declarație-

program, soții Murgoci publicau un articolul în 

„Sămănătorul” ce avea în prim-plan o temă din 

etnologie, „Dinții în magia simpatică”. 68  Autorii 

explicau de ce este necesar un asemenea domeniu de 

studiu și ce însemna, căci un asemenea subiect era cu 

siguranță nou pentru publicul românesc. Puțin timp 

după acest episod, Agnes Kelly Murgoci a publicat 

primul său studiu în revista londoneză „Folklore” în 

1909, intitulat „Ouăle de Paşti la români”69 . Un fapt 

indubitabil al implicării lui Agnes Kelly în viața 

culturală și științifică din România este înscrierea ei în 

Societatea de Științe de București, alături de soțul ei, 

Gheorghe Munteanu-Murgoci,  din data de 5 martie 

190770. De reținut că Gheorghe Munteanu-Murgoci a 

fost secretar al Societății de Științe până în anul 1907.71 

 
63 Constantin Murgoci, Itinerar fotografic în viața și opera lui Gheorghe Munteanu-Murgoci, în „Țara Bârsei”, revistă 

de cultură, an XI-XII (XXII-XIII), 2012-2013, seriei nouă, nr. 11-12, p. 225. 
64 Sursa fotografiei: Ibidem. 
65 Virgiliu Florea, M. Gaster & Agnes Murgoci - avocaţi în Marea Britanie ai culturii populare româneşti. Cu 120 de 

documente originale, Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei pentru studii europene, 2003. 
66 Agnes Murgoci, The Vampire in Romania, în „Folklore”, 37, 1926, pp. 320-349. 
67 G.M.M., Din Țară. C. Chestia culturală, în „Neamul Românesc”, Anul I, nr. 22, 23 iulie 1906, p. 351-352. 
68 A. și G. Murgoci, Dinții în magia simpatică, în „Sămănătorul”, an VI, nr. 9, 25 februarie 1907, p. 170-174. 
69 Folklore, vol. 37, No. 4 (Dec. 31, 1926), p. 320-349. 
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Procesul verbal care cuprinde cererea de înscriere pentru Agnes Murgoci în Societatea 

de Științe din București 

 

Agnes Kelly nu a fost doar o cercetătoare consecventă a culturii populare românești, pe care 

a prezentat-o în revistele din Mare Britanie, ci a susținut introducerea în societatea românească a 

unui nou mod de organizare pentru tineri: Cercetășia. Formă de organizare a tinerilor care nu 

făcuseră stagiul militar, Cercetășia fost introdusă în Marea Britanie de către lordul Robert Baden-

Powell, începând cu 1907, pentru ca în câțiva ani să devină un fenomen în mai multe state europene, 

nu doar în Marea Britanie72. Studiile mai vechi sau mai noi73 relevă fără îndoială importanța de 

netăgăduit pe care a avut-o Gheorghe Munteanu-Murgoci în introducerea și dezvoltarea Cercetășiei 

în România, alături mai cu seamă de Gheorghe D. Mugur, Gabriel Giurgea și colonelul Grigore 

Berindei74 . Însă, într-un articol publicat în 1930, Iuliu Moisil, relevă și contribuția lui Agnes 

Murgoci: „..când Murgoci a primit ideea – emisă întâia dată de scriitorul acestor rânduri, într-o 

convorbire avută cu dânsul în 1910 – ideea boy-scoutismului, adică a introducerii și organizării 

cercetășiei (cum s-a botezat în urmă) în România, și a expus această idee familiei regale, ...dna 

Murgoci a fost sfătuitoarea cea mai aprigă a acestei organizațiuni” (s.n.) .75 O perspectivă nouă, 

desigur, cu mare potențial de veridicitate. De altfel, 

soții Murgoci și-au înscris propriul fiu, Radu-

Maxwell, în Asociația „Cercetașii României”. 

 

Agnes și Gheorghe Munteanu-Murgoci 

și fiul lor Radu, în costum de cercetaș76 

Implicarea României în Primul Război 

Mondial, în urma Consiliului de Coroană de la 

Cotroceni din data de 14/27 august 1916, și 

înfrângerile suferite în toamna anului 1916, au 

deschis o nouă etapă în viața familiei Murgoci. În 

timp ce Gheorghe Munteanu-Murgoci a  organizat 

retragerea cercetașilor în Moldova, în lunile 

octombrie-noiembrie 1916, soția și cei doi copii s-

au refugiat la Iași, iar de aici, după o adevărată 

aventură relatată de Radu-Maxwell, au călătorit 

prin Rusia către Anglia, ajungând la Bristol la 

sfârșitul anului 1916.77 

În Anglia, Agnes Murgoci a susținut cauza națională românească într-o manieră fără cusur. 

Astfel, Agnes Kelly a făcut din Bristol „un centru de propagandă culturală românească”.78 Într-

 
70 Agnes Murgoci a fost acceptată în Societate prin votul unanim al membrilor Societății. C. Miculescu, Teodor Saidel, 

Proces Verbal al ședinței din data de 5 martie 1907, în „Buletinul Societățiĭ de Sciințe din Bucurescĭ-România”, An 

XVI, Nr. 3-4, 1907, p. 109 și p. 176. 
71 Murgoci a continuat, deși sporadic, să prezinte diverse comunicări. Spre exemplu, în ianuarie 1908, Murgoci prezenta 

într-o nouă ședință a Societății comunicarea „Despre originea manganului în apele de la Ulmi”. G. Țițeica, M.A. 

Mihăilescu, Proces Verbal al ședinței din data de 15 decembrie 1908, în „Buletinul Societățiĭ de Sciințe din Bucurescĭ-

România”, An XVIII, Nr. 1-2, 1909, p. 109 și p73. 
72 Precum în Franța, Germania, Italia, Danemarca și Suedia. 
73 Bogdan Popa, A passage to manhood: the boy scouts of Romania during the first world war, în „Revista Istorică”, 

tom XXVII, 2016, nr.1-2, p. 34. 
74 Despre Gheorghe D. Mugur a se vedea recent Idem, Copii la război. O sută de ani de la refugiul cercetașilor, în 

„REVISTA BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMÂNE”, Anul 1, nr. 2, iunie-decembrie 2016, p. 61-69. 
75 Iuliu Moisil, Doamna Agnes Murgoci, în „Natura”, an XIX, 15 iunie 1930, nr. 6, p.5. 
76 Sursa fotografiei: Biblioteca Județean „Panait Istrati”; Fond. Colecții Speciale. F.n. 
77 How I escaped from Roumania, în „The Bristol Boy Scout”, March, 1917, p. 3. 
78 Iuliu Moisil, Doamna Agnes Murgoci, în „Natura”, an XIX, 15 iunie 1930, nr. 6, p.5. 
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adevăr, din acest oraș Agnes îi scria soțului ei aflat cu diverse misiuni la Iași, Chișinău, Odessa ori 

în alte părți și îi cerea cărți despre istoria României, despre familia regală, și de asemenea, fotografii, 

diapozitive și cântece românești. Până în 7 octombrie 1917, Agnes Kelly Murgoci ținuse deja două 

conferințe despre România în Anglia, dintre care una avusese ca temă cercetașii români. De altfel, 

Agnes renunțase „la școala ei pentru a face conferințe pentru cauza română”, dar era supărată „că 

nimeni din România nu face nicio propagandă în Anglia” 79. Unele dintre conferințele ținute de 

Agnes reflectă fără îndoială influența ideilor lui Murgoci, sau mai bine zis a preocupărilor sale. Ne 

gândim la conferințele ținute de Agnes Kelly Murgoci cu titlurile: „The truth about Bessarabia”, 

„Agrarian Reform”, „The Religion of the Roumenian Pesant”, în orașele Hull, Glasgow Dollar 

(Scoția), Cardiff (Țara Galilor), sau articole  precum „Schools in Bessarabia” semnate de soția lui 

Murgoci în ziare ca „Glasgow Herald”80, „The Evening News” din Glasgow, prin care a prezentat, 

de asemenea, aspecte ale culturii și folclorului românesc, dar a și contracarat calomniile la adresa 

României, promovate mai ales de imigranții maghiari. 81 

În scrisoarea sa din toamna anului 1917 adresată de Murgoci lui Iorga, îl ruga să-i facă rost 

de o parte din cărți și să intervină la I. G. Duca pentru ca „să organizăm ceva mai cumsecade” 82. 

Murgoci își încheia scrisoarea astfel: „Multă lume e dispusă să ne ajute în toate felurile, dar ai 

noștri…dorm. Te rog, zi-i d-ta lui Duca. Nu le e rușine că o englezoaică să facă ceva din proprie 

inițiativă, iar guvenul să nu facă nimic? (s.n.)”83 Din aceeași scrisoare aflăm că sârbii organizau 

prin profesorul Milan Čurčin o intensă propagandă în Anglia, în special pentru Banat, și prin 

vechiul amic al lui Murgoci, profesorul Iovan Cvijici, cel care ținea conferințe la Sorbona și îi scria 

chiar soției lui Murgoci aflată la Bristol „ca să insiste pe lângă noi ca românii să nu aibe pretenții 

prea mari (?) în Banat”84 

La încheierea primului război mondial, Gheorghe Munteanu-Murgoci s-a întors la București, 

pentru ca apoi să plece în Anglia, să-și revadă familia. De altfel, în jur de 10 ianuarie 1919, Murgoci 

plecase deja către Anglia85 , așa cum reiese dintr-o scrisoare adresată de geologul brăilean lui 

Nicolae Iorga. În data de 1 februarie 1919 se afla la Geneva, de unde urma să ia un tren către Paris. 

Din Geneva, Murgoci i-a scris lui Iorga supărat pentru propaganda antiromânească care se făcea în 

oraș: „viața ca de obicei la Geneva, viață de streini, acum mai ales politicieni. Fel de fel de comitete, 

din toate națiile, numai române nu. Nu cred că să fie neam mai neorganizat ca noi.(s.n.) Ne înjură 

toți – cum de exemplu ieri, la Conferința internațioală, s-a spus de lucrătorii unguri că noi, în 

Transilvania, schingiuim lucrătorii și funcționarii de la mine și căi ferate și le punem sare în răni – 

și nimeni nu se găsește să protesteze și să dezmintă.”86 Murgoci însă, devotat conduitei sale de 

patriot militant, în următoarele două luni, când s-a aflat în Anglia, la Bristol și Londra, sau în Franța, 

la Paris, a luat atitudine față de acțiunile propagandistice ce vizau subminarea unirii Transilvaniei 

cu România.  

Mai cu seamă situația din Anglia l-a exasperat pe Murgoci, iar tonul său era unul de-a 

dreptul dur: „În timpul din urmă, am avut o mare neplăcere cu idioții de englezi, care începuseră să 

dea crezământ unei campanii de calomnii și uneltiri contra noastră pe temă religioasă. Trei episcopi 

(unul catolic, altul protestant și altul unit) au făcut un memoriu de așa-zise persecuțiuni contra 

Bisericei protestante (calvine) din Transilvania. Niște prostii pe care le-au întărit cu un pamflet ce 

 
79 Scrisori către N. Iorga, vol. V (1916 – 1918), p. 188. 
80 Virgiliu Florea, op.cit., p. 20. 
81 Iuliu Moisil, art.cit., p.6. 
82 Scrisori către N. Iorga, vol. V (1916 – 1918), Ediție îngrijită de Petre Țurlea, Editura Minerva, București, 1996, p. 

188. 
83 Ibidem, p. 189.  
84 Ibidem, p. 188. 
85 Nicolae Iorga, Memorii,vol. II, Însemnări zilnice (mai 1918-martie 1920), Războiul național. Lupta pentru o nouă 

viață politică, Editura Națională „S. Ciornei”, f.a, p. 149. 
86 Scrisori către N. Iorga, vol. VI, partea I (1919 – 1920), Ediție îngrijită de Petre Țurlea, Academia Română Fundația 

Națională pentru Știință și Artă Institutul de Istorie și Teorie Literară “G. Călinescu”, București, 2002, p. 23-24. 
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arată numărul protestanților și catolicilor (peste 3 milioane?) ce ar cădea sub jug românesc. Acestea 

au găsit suport la vreo 10-15 episcopi și profesori universitate și colegii la Londra, care su scris (și 

au publicat în gazete) o scrisoare a lui Balfour, pentru ca Anglia să ia sub protecția ei Biserica 

protestantă din Transilvania, iar la Conferința de pace această Biserică va fi reprezentată prin 

Guvernul unguresc (!?). Aceasta a făcut o mare vâlvă printre găgăuții aștia de peste Canal”. 87 

Gheorghe Munteanu-Murgoci a reacționat însă pentru a dezminți această încercare de defăimare a 

realității religioase din Transilvania printr-un „articol mare pentru ʺNew Europeʺ și de asemenea, 

Agnes Murgoci și Seton Watson au răspuns prin articole „în toate gazetele ce se făcuseră ecoul 

acestor calomnii”. 88 De altfel, Agnes și fiica sa Helen au organizat mai multe expoziții de pictură 

românească și artă țărănească în orașele Bristol, Swanwick și Reading.89 Mai mult, Agnes Kelly a 

intervenit pentru ca studenții români să studieze la universitățile din Oxford și Bristol și a organizat 

coferințe despre România sub auspiciile „League of Nations Union” sau „Board of Education” 

(Ministerul Instrucțiunii) din Anglia. 90 Pentru a înțelege cât mai bine devotamentul cu care Agnes 

Kelly a susținut interesele României în Occident merită să cităm dintr-o scrisoare publicată în „The 

Manchester Guardian”, „Religious liberty in Transilvania”, în 28 mai 1919, sublinia fără echivoc: 

„Ca englezoaică, care am trăit 11 ani în România, afirm că nu există țară în lume în care să se afle 

mai multă libertate religioasă ca acolo. Cea mai mare școală în București era Școala Evanghelică 

germană care avea mai mulți elevi decât orice școală românească. În afară de aceasta, mai erau două 

școli protestante anglo-germane care urmăreau convertirea evreilor, și cel puțin trei școli catolice 

mari și multe altele mai mici. Însuși faptul convertirii la catolicism a unor românce de familie bună, 

în școlile catolice, nu a determinat luarea de măsuri împotriva școlilor catolice; a constituit numai 

prilejul înființării unor școli de fete pe principiile religiei ortodoxe….Acestea fiind spuse, protestez 

cu toată energia împotriva ideii că -  orice scăderi ar avea românii – intoleranța religioasă ar fi una 

din ele. Cu atât mai puțin este ea de găsit la românii din Transilvania, a căror cultură este de un 

nivel sensibil mai înalt”91. 

Să mai adăugăm că pasiunea 

pentru cultura populară românească a fost 

poate liantul care a permis stabilirea unei 

legături între marele sculptor Constantin 

Brâncuși și familia Murgoci. Brâncuși era 

destul de apropiat de familia Murgoci, 

căci cel puțin două felicitări a primit de la 

Bristol, cu ocazia sărbătorilor, trimise de 

Helen Murgoci, fiica geologului.92 

Agnes Kelly a continuat să ajute 

România și după încheierea tratatelor de 

pace de la Paris care au consfințit pe plan 

internaționale granițele României Mari. 

Astfel, Agnes Kelly s-a implicat, alături 

 
87 Ibidem, p. 56. 

88 Ibdem, p. 56. 

89 Iuliu Moisil, art.cit., nr. 6, p.6. 
90  Ibidem. 
91 Apud Virgiliu Florea, op. cit., nota 20,  p. 36-37. 
92 Tonul mesajelor trimise de familia Murgoci către Brâncuși era cald, prietenesc. Spre exemplu, Helen și Agnes 

Murgoci îi scriau astfel artistului care deja căpătase o faimă remarcabilă: „Urări pentru sfintele sărbători și la mulți ani! 

Era vorba ca tata (Gheorghe Munteanu-Murgoci) are să fie în Paris pentru Crăciun, așa că unii din noi poate o să 

veneim. Tata nu știe încă de succesul lui Radu, de care ne bucurăm foarte mult. Radu a câștigat o bursă de 80 de lire 

sterline la Clare College, Cambridge…”. Doina Lemny, Cristian-Robert Velescu, Brâncuși inedit. Însemnări și 

corespondență românească românească, Editura Humanitas, București, 2004, p. 261. 
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de soțul ei, în organizarea călătoriei lui Moses Gaster în România din anul 1921, prin care se 

urmărea contracararea propagandei referitoare la intoleranța religioasă ce ar fi existat în statul 

român. Octavian Goga îl invitase pe Moses Gaster să susțină mai multe conferințe în marile orașe 

ale României pentru a ilustra toleranța religioasă și nicidecum discriminarea la care ar fi fost supuși 

evreii. Născut și format în România, dar expulzat de autoritățile române în anul 1885, Moses Gaster 

a fost evreul cu o bogată activitate culturală în Anglia, unde a colaborat cu Agnes Kelly Murgoci în 

realizarea mai multor studii referitoare la folclorul românesc. Desigur, Agnes a intermediat și 

legătura lui Moses Gaster cu savantul român93. Discuțiile dintre Gheorghe Munteanu-Murgoci și 

Moses Gaster au început din toamna anului 1920, atunci când a fost proiectată și organizarea unei 

călătorii pentru susținerea de conferințe în România, la inițiativa lui Octavian Goga. Murgoci îi 

scria lui Gaster în 8 aprilie 1921: „Dl ministru Goga, al Cultelor și Artelor din România, ar dori să-ți 

facă o invitație de a veni în România, pentru o serie de conferințe, mai ales în legătură cu cursurile 

de vară, ce se instituiesc mereu, de 3 ani, la Cluj și Cernăuți. Poate vei fi solicitat de vreo societate 

la Cluj sau Chișinău (sau la Oradea Mare, sau Temișoara, nu putem ști de acum), și, în total, poate 

ai fi reținut aici o lună de zile.” 94 După mai multe schimburi de scrisori, conferința a fost organizată 

în august 1921.  95  

Cu ocazia acestei excursii, Agnes Kelly a intermediat și vizita (oficial prin intermediul 

Institutului de Studii Sud-Est European), mai multor reputați profesori din Anglia, precum Sir 

William Craigie, prof. Sidney Chapman (absolvent al Universității Cambridge) sau prof. Jervis, care 

a făcut o serie de diapozitive despre România și pe care le-a oferit societății „Teachers 

Geographical Asociation”.96 

După moartea lui Gheorghe Munteanu-Murgoci, survenită în data de 5 martie 1925, Agnes a 

dăruit Institutului Sud-Est European peste 280 de cărți, broșuri, manuscrise, hărți, stampe care 

proveneau din biblioteca „răposatului soț”97. Pe lângă cărțile și hărțile donate Institutului de Studii 

Sud-Est Europene, Agnes Murgoci a mai înzestrat o instituție de cultură din România. Într-adevăr, 

înainte de a părăsi România și de a se retrage în Anglia, Agnes Murgoci a dăruit colecția etnografică 

rămasă la moartea lui Gheorghe Munteanu-Murgoci Muzeului de Etnografie din Cluj. Emanoil 

Bucuța povestește contextul în care a preluat colecția de etnografie: „Pe una din cele mai duioase 

(donații), dacă nu mai de preț, am avut prilejul să o duc la Cluj și s-o predau Muzeului…Este vorba 

de colecția etnografică rămasă la moartea  lui Murgoci, inegală ca valoare științifică, dar inedită și 

autobiografică. Lucrurile cele mai desperechiate sau exotice vorbeau de călătoriile în regiune și de 

patima, cu nimica săturată, a cercetătorului. Geologia era prea strâmtă și moartă. Omul cu viața lui 

trebuia să o acopere. Omul de știință lăsa ciocănașul de spart roca și se amesteca între ceilalți. 

Mânecile de ii meșteșugit cusute erau ca tot atâtea brațe întinse să-l cuprindă și să-l ție. Colecția 

aștepta la Institutul Geologic o luare în primire. Am făcut-o în numele Fundației Culturale 

Principele Carol din mâinile doamnei Murgoci, curând după aceea și numai atâta parca așteptând, 

retrasă în Anglia, țara ei de baștină, și moartă într-un accident de automobil.”98 Fondul documentar 

al Muzeului Etnografic al Transilvaniei păstrează astăzi din respectiva donație colecţie 

internaţională compusă din broderii şi piese de port ucrainean, ii femeieşti din Moldova şi Bucovina, 

ceramică autohtonă şi obiecte extraeuropene, ceramică şi împletituri ale indienilor din America, 

obiecte ale maorilor din Noua Zeelandă, stampe japoneze.99  

Destinul lui Agnes Kelly Murgoci 

 
93  A se vedea și Maria (Cioată) Harlambakis, Representations of Moses Gaster (1856-1939) in anglophone and 

romanian scholarship, New College Europe, Yearbook, 2012-2013, p. 89-128. 
94 Virgiliu Florea, op. cit., doc. 13, p. 80-81. 
95 Ibidem, doc. 40, p. 120. 
96 Iuliu Moisil, art. cit., p.6. 
97 N.A. Constantinescu, Institutul Sud-Est European, în „Boabe de Grâu”, an II, 1931, nr.12, p. 511. 
98 Em Bucuța, Parcul etnografic de la Hoia, în „Boabe de Grâu”, an II, 1931, nr.12, p. 525. 
99  Cf. https://www.muzeul-etnografic.ro/ro/fondul-documentar, site accesat ultima dată în 10 septembrie 2020, ora 

23.45. 

https://www.muzeul-etnografic.ro/ro/fondul-documentar
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După dispariția lui Gheorghe Munteanu-Murgoci, în 1925, destinul celorlalți membri ai 

familiei sale a fost mai degrabă trist. Astfel, Agnes Kelly Murgoci a murit în spital, în urma 

teribilului accident de mașină din Isle of Wight în 7 mai 1929, la ceva mai bine de 4 ani după 

moartea soțului ei. Dispariția sa mult prea rapidă a lăsat un gol pe care îl sublinia cu prisosință 

Moses Gaster, „am pierdut o minte ageră și o cercetătoare energică una dintre persoanele cele mai 

capabile să înțeleagă și să interpreteze folclorul românesc”100. Cei doi copii, Radu și Helen au mai 

revenit o singură dată în România. La câteva luni după tragicul accident auto al lui, Helen, care era 

deja în acel an doctor, și Radu, student la Universitatea din Cambridge, s-au întâlnit pe puntea unui 

vapor care naviga din Anglia spre Belgia cu sociologul Virgil I. Bărbat, care i-a recunoscut după 

nume. Întâmplarea făcea că Virgil I. Bărbat era ca și Murgoci absolvent al liceului „Nicolae 

Bălcescu” din Brăila și cei doi au avut o relație de prietenie. Sociologul notează că cei doi tineri 

erau foarte triști pentru pierderea părinților și se aflau într-o călătorie de „adio” în România, pentru 

a-și lua rămas bun de la rudele lor de aici și de a vizita pentru ultima dată locuri dragi precum cele 

din București și Brăila101. La scurt timp a încetat din viață și Radu Maxwell Murgoci, în anul 1937, 

în Elveția, necăsătorit și fără a lăsa urmași. Și stingerea din viață a lui Radu a fost o grea pierdere, 

căci se anunța un demn urmaș al tatălui său în plan științific. Student la Clare College Cambridge, 

din octombrie 1925 până în martie 1930, când s-a îmbolnăvit, Radu a fost angajat activitatea de 

cercetare în fizică, în laboratorul Cavendish, sub coordonarea profesorului Lord Rutherford. În 

schimb, Helen Beveridge Murgoci s-a măritat în 18 iunie 1930 cu Hugh Gerard Gibson Herklots. 

Helen și Hugh s-au stabilit o perioadă în Canada și au avut 4 copii, John (1931), Silvia (1933), 

Jennifer (1935) și Stephen (1940), ultimul născut în Flixton, lângă Manchester, căci familia s-a 

întors în Anglia. După ce Hugh s-a stins din viață în anul 1971, Helen a trăit până în 17 aprilie 1980, 

când a murit în Hitchen, Hertfordshire, în Anglia. 

În concluzie putem susține că Agnes Kelly Murgoci a avut o contribuție semnificativă 

privind apărarea intereselor României în Marea Britanie, mai cu seamă combaterea propagandei 

împotriva unirii Transilvaniei cu România. Activitatea sa ne face să ne gândim la regina Maria, care 

prin activitatea intensă desfășurată în timpul Marelui Război, iar apoi, prin vizitele desfășurate în 

Franța și Marea Britanie, în timpul conferinței de pace de la Paris (1919-1920), a fost întru totul 

dedicată cauzei naționale românești, fiind la înălțimea mărețului moment istoric al desăvârșirii 

unității naționale.  

 

 

  

PROIECTUL – METODĂ DE PREDARE / ÎNVĂŢARE / EVALUARE 

PROF. MATEICA DANIELA 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 

 

Secolul XXI este secolul colaborării și nu al competiției. Colaborarea este cea care formează 

competențe  legate de comunicare, altruism întrajutorare. Lumea în care trăim tinde să se așeze pe o 

nouă machetă în care valorile devin altele. Întreaga lume discută și  pune bazele unei altfel de 

concepții privitoare la modalitățile de interacționare a societății umane. Profesorii sunt cei care 

 
100 Virgiliu Florea, op. cit., p. 19. 
101 Virgil I. Bărbat, Note- Copiii noștri, în „Revista de Sociologie”, nr. 1. 1931, p. 55-56. Iată ce nota reputatul sociolog 

de la Cluj: „Aici am dori numai, amintindu-ne simpatica persoană a profesorului Murgoci, brăilean ca și mine, om care 

reușise, prin munca lui numai, să-și asigure, pronind de jos, o situație demnă de invidiat, printre specialiștii din țară și 

din străinătate; amintindu-ne apoi despre soția sa, de națiune engleză, care nu numai ca cercetătoare, dar și ca 

propagandistă a cauzei noastre, în timpul războiului trecut, a făcut atât pentru români; gândindu-ne la aceste figuri 

dispărute, dar și la truda cu care copiii au înjghebat după moartea părinților lor o expoziție etnografică în Anglia și la 

grija cu care fata, din Canada, urmărește gândul și firea neamului tatălui ei, am crezut nimerit să pomenim 

exemplele...”. 
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educă viitoarea generație și din aceasta cauză, ei sunt promotorii acestui tip de comportament. În 

măsura în care vom ști să educăm aceste valori, debusolarea continuă în care trăim va dispărea. 

Metoda învăţării prin proiecte poate genera un mediu educaţional favorabil dezvoltării 

abilităţilor necesare oricărui absolvent de liceu pentru inserţia socio-profesională. La început, orice 

proiect este abordat prin planificarea riguroasă a fazelor sale. În faza de plan, proiectul este defalcat 

în etape mai mici, uşor de gestionat. Rolurile în cadrul proiectului sunt alocate resurselor umane 

potrivite şi este planificat un timp limită pentru fiecare fază. Se iau în considerare factorii care 

afectează calendarul activităţilor proiectului, cum ar fi resursele limitate de timp, financiare, umane, 

activităţile la  clasă şi vacanţele şi astfel, planul este  ajustat în consecinţă. Planificarea etapelor 

permite urmărirea progresului în derularea proiectului. Elevii, prin asumarea diferitelor roluri 

trebuie să îndeplinească sarcini pline de semnificaţie, demonstrându-şi cunostinţele şi abilităţile prin 

intermediul produselor care sunt prezentate sau afişate. 

Predarea pe bază de proiecte reprezintă un model inovativ care  implică în mod direct şi 

eficient elevii în procesul de învăţare. Metoda proiectului are mai multe avantaje, deoarece este 

favorizată dezvoltarea unei gândiri transdisciplinare, sunt dezvoltate abilităţi ale gândirii de nivel 

superior, sunt utilizate tipuri de evaluări multiple şi continue, iar obiectivele urmăresc dezvoltarea 

unor competenţe specifice secolului XXI. 

Utilizarea tehnologiei dezvoltă creativitatea, capacitatea de a cerceta o temă dată, spiritul de 

lucru în echipă, gândirea critică şi favorizează schimbul de idei. Unităţile de învăţare bazate pe 

proiect includ strategii instrucţionale variate, care măresc gradul de implicare al elevilor şi 

responsabilitatea acestora, îmbunătăţind stilul propriu de învăţare. Metodele utilizate facilitează 

legătura dintre standardele de conţinut şi viaţa reală. Proiectele se concentrează pe formarea de 

competențe cheie aliniate standardelor de performanţă, iar elevii se află în centrul procesului de 

învăţare. 

Proiectele sunt generate de întrebări cheie ale curriculumului, care introduc idei importante, 

durabile şi care au un caracter transdisciplinar. Oferă o punte între mai multe unităţi, arii curriculare 

sau totalitatea disciplinelor unui an de studiu. Întrebările cheie fac legătura între mai multe unităţi 

de învăţare sau discipline şi sunt de trei feluri: întrebare esenţială, întrebări ale unităţii de învăţare şi 

întrebări de conţinut.  

Întrebarea esenţială este o întrebare generală, complexă, deschisă, care face referire la idei 

importante şi la concepte perene; astfel de întrebări transcend disciplinele şi îi ajută pe elevi să vadă 

relaţiile dintre teme. Au mai multe răspunsuri. Răspunsurile la aceste întrebări nu pot fi găsite într-o 

carte. Adesea sunt întrebări importante ale vieţii. De exemplu: Reprezintă trecutul un model pentru 

viitor? Captează atenţia elevilor şi necesită capacităţi cognitive de nivel superior; îi provoacă pe 

elevi să gândească în profunzime, să aplice valori şi să interpreteze experienţe. 

Întrebările unităţii sunt întrebări deschise şi invită la explorarea ideilor specifice unui subiect, 

discipline sau unitate de învăţare. Echipe de profesori care predau discipline diferite pot folosi 

propriile întrebări ale unităţii pentru a susţine o singură întrebare esenţială comună echipei, 

unificatoare. Întrebările de unitate - sunt întrebări deschise, direct legate de un proiect sau o unitate 

de învăţare, care susţin activităţile investigative adresate de întrebarea esenţială. Ridică probleme 

sau servesc drept bază pentru începerea discuţiilor ce sprijină întrebarea esenţială. De exemplu: În 

ce fel viaţa politică a secolului XIX se reflectă în viaţa politică actuală? Există situaţii similare în 

evoluţia sistemului politic românesc? Sunt actorii politici de atunci modele pentru actorii politici de 

astăzi?   Încurajează explorarea, provoacă şi susţin interesul şi permit obţinerea de răspunsuri unice 

şi abordările creatoare. Îi determină pe elevi să interpreteze ei înşişi faptele.  

Întrebările de conţinut în mod normal, au răspunsuri clare sau răspunsuri specifice „corecte” 

şi sunt considerate întrebări „închise”. Ele vizează conţinutului specific lecţiilor; sunt întrebări 

concrete care au un set restrâns de răspunsuri corecte. Sunt aliniate standardelor de performanţă şi 

obiectivelor operaţionale şi susţin întrebarea esenţială şi întrebările unităţii. Testează abilitatea 

elevilor de a-şi aminti fapte pe baza informaţiilor. De obicei le solicită elevilor să identifice „cine”, 

„ce”, „unde” şi „când”. De exemplu:  
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Cine sunt realizatorii statului român modern? 

Ce  acţiuni şi atitudini politice sunt prezente şi atunci şi acum? 

Care sunt principiile constituţionale din prezent preluate din Constituţia din 1866? 

Sistemul politic românesc de la sfârşitul sec. XIX este folosit ca model după 1989? 

Cât de actuali sunt realizatorii statului român modern? 

Elevii au nevoie de cunoştinţe şi abilităţi de înţelegere pentru a le răspunde.  

Întrebarile-cheie ale curriculumului orientează proiectele spre învățarea a ceea ce este 

important, esențial, îi încurajează pe elevi să folosească capacități de gândire la nivel superior. Sunt 

întrebări care-i provoacă pe elevi, îi încurajează să gândească, să se implice în procesul de învățare. 

Adresarea unei întrebări înseamnă necesitatea umplerii unui gol, într-o situație de comunicare 

standard. Prin formularea întrebărilor, profesorii încearcă să verifice informațiile deținute de elevi. 

În cadrul acestei metode, întrebările cheie reprezintă pilonii de susținere a proiectului întreprins, 

antrenând permanent elevii în activități care necesită utilizarea nivelului superior al operațiilor 

gândirii. În același timp, întrebările cheie ghidează activitatea cadrului didactic. Întrebările cheie ale 

curriculumului duc la aprofundarea conținuturilor și totodată la realizarea legăturii cu viața reală, 

astfel elevii vor fi mai motivați în procesul instructiv-educativ. 

Formularea unor întrebări deschise, care stimulează curiozitatea, reprezintă o modalitate 

eficientă de a-i încuraja pe elevi să gândească profund şi le oferă un context de învăţare plin de 

semnificaţie. Atunci când elevii primesc întrebări la care sunt interesaţi să găsească răspunsul, devin 

implicaţi. Când întrebările îi ajută să vadă conexiunile dintre conţinuturile disciplinelor şi propria 

lor viaţă, învăţarea dobândeşte semnificaţie. Îi putem ajuta pe elevi să devină mai motivaţi şi 

autonomi în învăţare adresându-le întrebările potrivite Întrebările cheie ale curriculumului oferă o 

structură de organizare pentru folosirea întrebărilor pe parcursul desfăşurării proiectelor şi 

promovează gândirea la toate nivelurile. Prin întrebări, se realizează un echilibru între înţelegerea 

conţinutului şi explorarea unor idei durabile şi interesante. Întrebările cheie ale curriculumului 

orientează desfăşurarea unei unităţi de învăţare. Întrebările esențiale şi întrebările unităţii oferă 

motivaţia procesului de învăţare. Acestea îi ajută pe elevi să recunoască „de ce” şi „cum” şi 

încurajează investigaţiile, discuţiile şi cercetarea. Ele îi implică pe elevi în personalizarea propriei 

învăţări şi în analiza în profunzime a unui subiect. Întrebările esenţiale şi ale unităţii, bine formulate, 

îi determină pe elevi să gândească în mod critic, promovează curiozitatea şi dezvoltă o abordare 

specifică a curriculumului. Pentru a răspunde unor astfel de întrebări, elevii trebuie să examineze în 

profunzime şi să construiască propriul înţeles şi propriile răspunsuri pe baza informaţiilor adunate. 

Întrebările de conţinut îi ajută pe elevi să se concentreze pe informaţiile de natură factuală pe care 

trebuie să le asimileze pentru a îndeplini multe dintre obiectivele operaţionale şi standardele de 

performanţă. Încadrarea întrebărilor esenţiale şi ale unităţii în curriculum reprezintă o modalitate de 

promovare a spiritului de investigaţie al elevilor şi vizează capacităţi cognitive de nivel superior, 

însă este nevoie de mai mult decât un număr de întrebări bune pentru a transforma cu adevărat o 

clasă şi a-i implica pe toţi elevii în procesul de învăţare. 

Specialiştii în cercetare şi dezvoltare, Jackie Walsh şi Beth Sattes (2005), autorii lucrării 

Quality Questioning: Research-Based Practice to Engage Every Learner (Întrebări de calitate: 

Practici bazate pe cercetare pentru a-i implica pe toţi elevii), afirmă că a şti să formulezi întrebări de 

calitate reprezintă doar primul pas în procesul de transformare a clasei. Ei susţin că dacă profesorii 

doresc să îi implice pe toţi elevii ca să răspundă la aceste întrebări, ei trebuie să dezvolte şi noi 

comportamente specifce la elevi şi să adopte reguli pentru desfăşurarea activităţilor la clasă în acest 

sens. 

Pentru a începe procesul de transformare a clasei trebuie stabilit un mediu de lucru sigur în 

care elevii să se simtă confortabil să pună întrebări şi să răspundă la întrebări. Asiguraţi-vă că toată 

lumea înţelege că nicio întrebare nu poate fi o întrebare proastă şi oferiţi întotdeauna suficient timp 

pentru ca elevii să formuleze, să analizeze şi să răspundă întrebărilor. Apoi, distribuiţi proiecte care 

să-i determine pe elevi să răspundă „întrebărilor importante” şi să susţină răspunsurile cu dovezi. 

Oferiţi-le elevilor scenarii sau probleme din care să deducă singuri soluţiile. La început, elevii 
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nefamiliarizaţi cu întrebările deschise vor avea probabil nevoie de îndrumare, precum şi de o 

confirmare a faptului că există multe răspunsuri corecte. Puneţi la dispoziţia elevilor modele 

adecvate, care le vor asigura succesul şi care vor folosi şi la monitorizarea frecventă a activităţilor. 

Reaminţi-le elevilor să-şi motiveze opiniile şi să formuleze ipoteze pe baza faptelor. Alocaţi 

suficient timp pentru întrebări. Utilizaţi tehnici de testare pentru a-i îndemna pe elevi să-şi clarifice 

ideile şi să explice raţionamentele. Apoi, provocaţi-i cu întrebări mai complexe. Ajutaţi-i pe elevi să 

înţeleagă că pentru a răspunde unor întrebări importante, este de multe ori nevoie să răspundă mai 

întâi celor care nu par aşa de importante. După ce elevii s-au obişnuit cu întrebările deschise şi cu 

răspunsurile susţinute de dovezi, faceţi un pas înapoi şi adoptaţi rolul de facilitator. Învăţaţi-i pe 

elevi cum să creeze propriile întrebări şi încurajaţi-i să detalieze şi să dezvolte ideile colegilor. În 

sfârşit, când începeţi să evaluaţi activitatea elevilor, aveţi în vedere şi eficienţa practicilor proprii de 

folosire a întrebărilor. Dacă elevii nu reuşesc să răspundă în mod adecvat la întrebările esenţiale şi 

la cele ale unităţii şi să-şi susţină răspunsurile cu dovezi, înseamnă că trebuie să modificaţi 

întrebările. Este necesar să folosiţi mai multe tehnici de testare şi mai eficiente pentru a-i îndemna 

pe elevi să-şi clarifice ideile şi să-şi explice modul de gândire. Sau este nevoie să oferiţi mai multe 

modele pentru a vă asigura că obiectivele vor fi îndeplinite. Dacă nu toţi elevii participă la învăţare, 

trebuie să stabiliţi practici specifice pentru ca toţi să se simtă liberi să-şi împărtăşească ideile şi să-şi 

exprime opiniile. Dacă elevii nu demonstrează că apelează la gândirea de nivel superior şi nu oferă 

răspunsuri unice sau abordări creatoare, este necesar să modificaţi cerinţele proiectului sau 

instrumentele de evaluare pentru a urmări dezvoltarea acestor capacităţi. Sau aveţi nevoie de mai 

multă practică şi îndrumare referitoare la abordarea întrebărilor deschise. 

Transformarea clasei într-un loc în care toţi elevii sunt implicaţi şi interesaţi să pună 

întrebări şi să răspundă la întrebări necesită timp şi muncă, monitorizare şi adaptare, însă 

recompensele oferite de elevii implicaţi în procesele de gândire şi de învăţare justifică eforturile 

depuse. 

Bibliografie: 

1. Cerghit I., “Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi 

strategii”, Editura Aramis, Bucureşti 2002. 

2. Intel Teach- Instrurea în societatea cunoaşterii , versiunea 10. 

3. http://educate.intel.com/en/ProjectDesign/ 
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ÎN LOC DE POSTFAȚĂ 
 

LA ÎNCEPUT DE DRUM 

 

Centrul Județean de Excelență Alba îşi propune să vină în întâmpinarea elevilor dornici de 

cunoaștere, care vor să atingă un nivel înalt  de performanță și să ofere o educaţie complexă, prin 

care să se dezvolte personalităţi puternice, creative şi adaptabile în societate. 

Misiunea noastră este de a promova și sprijini dezvoltarea elevilor capabili de performanță 

în domenii diverse și de a forma un nucleu educațional orientat către dezvoltarea capacităților 

individuale la nivel maximal. Necesitatea unui astfel de centru este evidentă, sisteme educaționale 

pentru instruirea diferențiată fiind deja implementate cu succes în țările foarte bine dezvoltate. 

Acest fapt a contribuit decisiv la dezvoltarea durabilă și la succesul lor economic prin capacitatea de 

a produce resurse umane înalt calificate și motivate, cu calități intelectuale si morale superioare, 

capabile de a excela și de a înainta frontierele cunoașterii umane în știintă și cercetare. 

Prin activitatea Centrului Județean de Excelență Alba urmărim: 

- să creăm un mediu armonios pentru dezvoltarea inteligenţelor multiple, a creativităţii 

umane şi a realizării personale; 

- să realizăm programe educaţionale de calitate înaltă, în paralel cu dezvoltarea armonioasă a 

componentelor personalităţii elevilor care urmează acest model de educaţie; 

- să creăm un cadru în care atât elevii cât și profesorii să se simtă împliniţi professional; 

- să asigurăm elevilor un nivel intelectual moral şi civic de calitate; 

- să educăm elevii capabili de performanțe pentru folosirea potenţialului lor creativ în slujba 

dezvoltării lor profesionale și personale. 

Starea ideală pe care dorim să o atingem este definită de ideea de contribui la dezvoltarea 

elevilor capabili de mare performanţă în domenii diverse și de a deveni un centru de excelență 

performant, un nucleu cultural emergent capabil să contribuie la formarea unor cetățeni europeni de 

prim rang, o instituție educațională de elită care promovează creativitatea şi inovaţia pentru 

dezvoltarea capacităţilor individuale la nivel maximal. 

În activitatea instituției un rol important îl au proiectele și concursurile în care sunt implicate 

elevi atât din județul Alba, cât și din țară. Unul dintre ele este “Societatea românească – societate 

europeană”, un proiect regional al Centrului Județean de Excelență Alba, înscris cu nr. 6 / 

17.01.2022 în CAEJ - ISJ Alba. 

Proiectul s-a desfășurat în perioada martie – mai 2022 și s-a adresat elevilor de gimnaziu și 

de liceu, avându-se în vedere realizarea unui concurs pe trei secțiuni, prin care s-au urmărit:  

- promovarea bunelor practici în educație;  

- stimularea creativităţii elevilor ; 

- dezvoltarea comunicării interculturale, lărgirea orizonturilor educațional pentru elevi; 

- dezvoltarea conexiunilor între unităţile şcolare în scopul manifestărilor educative comune; 

- creşterea gradului de implicare a tinerilor în unităţile şi comunităţile din care provin prin 

transmiterea informaţiei către semenii lor, contribuind în mod real la binele fiecăruia şi la binele 

comunităţii. 

 De asemenea, proiectul a avut o secțiune în cadrul căreia colegii profesori au putut să 

propună materiale științifice, materiale care se regăsesc în această publicație. 

Scopul proiectului a fost de a transmite elevilor, prin competiţia în care s-au înscris, 

importanţa conştientizării apartenenţei României la sistemul de valori propus de Uniunea 

Europeană. 
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Obiectivele specifice ale proiectului au fost următoarele: 

OS1. Lărgirea ariei de cunoaştere a elevilor prin însuşirea şi aprofundarea cunoştintelor din diverse 

domenii.  

OS2. Adoptarea unor atitudini pro-active în viaţa personală şi socială. 

OS3. Manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării opiniilor privind 

activitatea grupurilor din care fac parte; 

OS4 Creşterea gradului de informare a elevilor privind deciziile de continuarea studiilor, dezvoltare 

profesională şi personală. 

OS5. Stimularea interesului elevilor pentru autoeducaţie. 

 Pentru desfășurarea concursului la cele trei secțiuni destinate elevilor (comunicări, eseuri, 

desene / postere / afișe / fotografii) s-au realizat parteneriate cu 13 unități de învățământ 

preuniversitar, acestea fiind unitățile de proveniență ale elevilor. La prima secțiune de concurs s-au 

înscris un număr de 11 elevi, la a doua - 16 elevi, iar la a treia - 11 elevi. Pentru fiecare secțiune s-a 

numit câte o comisie formată din 2 profesori evaluator. 

 În urma evaluării lucrărilor, în data de 6 mai 2022 s-au stabilit rezultatele finale pe fiecare 

secțiune, iar elevii clasați pe podium la fiecare secțiune au fost următorii:  

- Secțiunea comunicări: 

Locul I - Giurgiu Adriana Iulia (clasa a XI, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia), 

Locul II – Toader Ioana Ilinca (clasa a X, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia), 

Locul III – Câmpean Ioana (clasa a X-a, Colegiul Național ,,Titu Maiorescu” Aiud). 

- Secțiunea eseuri: 

Locul I – Lupo Sînziana (clasa a VI-a, Palatul Copiilor Alba Iulia) 

Locul II – Szabo Alessia Maria (clasa a VI-a, Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel 

Mare” Blaj) 

Locul III – Haiduc Johana (clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureș) 

- Secțiunea desene / postere / afișe / fotografii: 

Locul I – Caizer Adelina Maria (clasa a IX-a, Colegiul Național ,,Titu Maiorescu” Aiud), 

Locul II – Leonte Sebastian-Marian (clasa a XI-a, Liceul Teoretic ,,Grigore Moisil” Tulcea) 

Locul III – Ciorbea Alexandru Mihai (clasa a IX-a, Colegiul Național ,,Titu Maiorescu” Aiud). 

 Felicitări tuturor participanților și mult success în activitatea viitoare!  

 

 

 

 

 

 

 



REVISTA SOCIETATE ROMÂNEASCĂ – SOCIETATE EUROPEANĂ                                                            NR. 1/2022 

76 

 

CUPRINS 

 

SECȚIUNEA COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ................................................................................ 2 

PROGRESELE ȘTIINȚIFICE DIN SECOLUL AL XX-LEA, GHERMAN IULIA,,COLEGIUL 

NAŢIONAL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA ........................................................... 2 

CULTURA ROMÂNEASCĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN, PORCA MARCELA LOREDANA ȘI 

SÜTÖ ANDREEA, COLEGIUL NAȚIONAL TITU MAIORESCU AIUD ........................................ 4 

SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ – SOCIETATE EUROPEANĂ,GAZELE CU EFECT DE 

SERĂ ȘI REDUCEREA LOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ, ZBUTEA GEORGIANA, SALCĂ 

DARIA, CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ALBA .............................................................. 6 

DE LA DISCRIMINARE LA EGALITATE DE ȘANSE ȘI DREPTURI-FEMINISMUL ÎN 

ISTORIE-, TOADER IOANA- ILINCA, COL.NAȚ.”HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA-IULIA

 ........................................................................................................................................................ 10 

CULTURA ROMÂNEASCĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN ÎN SECOLUL AL XIX-LEA, 

CRISTEA EMANUELA, ROMAN MATEI, COLEGIUL NAȚIONAL ,,TITU MAIORESCU“ AIUD

 ........................................................................................................................................................ 14 

EMIL CIORAN- PROFETUL CAPTIV ÎNTRE DOUĂ LUMI, GIURGIU ADRIANA IULIA, 

COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA,CLOȘCA ȘI CRIȘAN”ALBA IULIA ...................................... 16 

DREPTURILE OMULUI ÎN CONTEXTUL UNIUNII EUROPENE- REFLECTATĂ ÎN 

DOCUMENTE, ANTONIU-ILIE ARDELEAN, COLEGIUL NATIONAL “HOREA, CLOȘCA ȘI 

CRIȘAN” ALBA IULIA .................................................................................................................. 20 

ACTIVISMUL CIVIC – PREMISA UNITĂȚII ÎN DIVERSITATE, GROZĂVESCU MARIA 

ANTONIA, COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD .............................................. 23 

CULTURA ROMÂNEASCĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN ÎN SECOLUL AL XX-LEA, 

COTOARĂ RALUCA, COLEGIUL NAȚIONAL TITU MAIORESCU AIUD ................................. 24 

IMPLICAREA CIVICĂ, CÎMPEAN IOANA, COLEGIUL NAȚIONAL ”TITU MAIORESCU„ 

AIUD .............................................................................................................................................. 27 

SOCIETATEA ROMANEASCĂ – SOCIETATEA EUROPEANĂ, EGALITATE ÎN 

DREPTURI ȘI ȘANSE, HARD LIVIANA, COLEGIUL NATIONAL TITU MAIORESCU ........... 28 



REVISTA SOCIETATE ROMÂNEASCĂ – SOCIETATE EUROPEANĂ                                                            NR. 1/2022 

77 

 

CONTRIBUȚIA CULTURII ROMÂNEŞTI  LA DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI 

CIVILIZAŢIEI UNIVERSALE, ANCA ANDREEA, LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA 

IULIA .............................................................................................................................................. 30 

SECȚIUNEA ESEURI ELEVI ....................................................................................................... 33 

OMUL LA INTERSECȚIA DINTRE LOGOS ȘI PATHOS, CIORBEA ALEXANDRU MIHAI, 

COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD ................................................................ 33 

TINERII ȘI HRISTOS, MEDRUȚ ANA MARIA, SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. 

SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA ................................................................................................... 34 

HOMO MIRABILIS SAU OMUL MĂSURĂ, CAIZER ADELINA MARIA, COLEGIUL 

NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD ..................................................................................... 36 

CONDITIO SINE QUA NON (CONDIȚIA NECESARĂ), BUCUR JUSTINA-MARIA, LICEUL 

TEORETIC „O.C. TĂSLĂUANU” TOPLIȚA HARGHITA ............................................................ 37 

SINGULARITATEA FIINȚEI UMANE, COSTINAȘ BIANCA-RALUCA, LICEUL „HOREA, 

CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD ...................................................................................................... 38 

SINGULARITATEA FIINȚEI UMANE, LUCHIAN DIANA SORINA, LICEUL „HOREA, 

CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD ...................................................................................................... 39 

COGITO ERGO SUM (GÂNDESC, DECI EXIST), SZŐCS GRÉTA, LICEUL TEORETIC „O.C. 

TĂSLĂUANU” TOPLIȚA HARGHITA .......................................................................................... 40 

MIHAI EMINESCU ȘI PROBA TIMPULUI SAU DESPRE SINGULARITATEA GENIULUI, 

MICLE MAGNOLIA, CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ CONSTANȚA .......................... 41 

ASPECTE TEOLOGICE ȘI FILOSOFICE ASUPRA SINGULARITĂȚII UMANE: DESPRE 

UNICITATEA RAȚIONALĂ ȘI SPIRITUALĂ ÎN STABILIREA INDIVIDUALITĂȚII 

PERSOANEI, SEBASTIAN-MARIAN LEONTE, LICEUL TEORETIC ,,GRIGORE MOISIL" 

TULCEA ......................................................................................................................................... 43 

OMUL, ȘTEFANI ALEXIA VANESSA, LICEUL HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN ABRUD ........... 46 

SECȚIUNEA DESEN / AFIȘ ELEVI ............................................................................................ 47 

 CÂMPIA LIBERTĂȚI, SZABOALISSIA, CLASA A VI-A, LICEUL GRECO CATOLIC 

„SFÂNTUL VASILE CEL MARE”, BLAJ  ..................................................................................... 47 



REVISTA SOCIETATE ROMÂNEASCĂ – SOCIETATE EUROPEANĂ                                                            NR. 1/2022 

78 

 

DUPĂ ZIDURI, VARVARA RADU ANDREI, CLASA A VII-A, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 

BRAȘOV ......................................................................................................................................... 47 

 SEMNE ȘI SIMBOLURI DIN ȚARA MEA, LUPO SÂNZIANA MARIA, CLASA A VI-A, 

PALATUL COPIILOR ALBA IULIA .............................................................................................. 48 

 UNIȚI ÎN DIVERSITATE, BARNA RĂZVAN BOGDAN, CLASA A V-A, COLEGIUL 

NAȚIONAL „TITU MAIORESCU”, AIUD .................................................................................... 48 

 UNIȚI ÎN DIVERSITATE, KOBLE MARIA LUCIA, CLASA A V-A, COLEGIUL NAȚIONAL 

„TITU MAIORESCU”, AIUD ........................................................................................................ 49 

 DIVERSITATEA ÎN CULORI, OPRICEAN OLGUȚA NICOLA, CLASA A VI-A, COLEGIUL 

NAȚIONAL „TITU MAIORESCU”, AIUD .................................................................................... 49 

 PAȘI PRIN LUME, PETREAN IRINA, CLASA A V-A, COLEGIUL NAȚIONAL „TITU 

MAIORESCU”, AIUD .................................................................................................................... 50 

 MEMORIA LOCULUI – PAȘI PE DRUMUL EUROPEAN AL ȚĂRII MELE, VRÂNCEANU 

GEORGIANA, CLASA A VI-A, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU ..................................... 50 

 FERICIREA EUROPEI, BĂLAN LAVINIA MARIA, CLASA A VI-A, ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

NR. 10 BACĂU ............................................................................................................................... 51 

 MEMORIA LOCULUI – PAȘI PE DRUMUL EUROPEAN AL ȚĂRII MELE, LARIE RĂZVAN, 

CLASA A V-A, LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRĂTESCU”, ISACCEA .......................... 51 

 CASTELUL DE LA UIOARA – BIJUTERIE ARHITECTONICĂ,  BADU IOANA MARIA, 

CLASA A VII-A, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA”, OCNA MUREȘ .......................... 52 

 AMINTIRI - UIOARA, CÂRCOTAȘ EMANUEL ȘTEFAN, CLASA A VII-A, ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA”, OCNA MUREȘ ..................................................................... 52 

 HECATE – PUNTE ÎNTRE LUMI, GATEA DIANA, CLASA A VIII-A, ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

„LUCIAN BLAGA”, OCNA MUREȘ ............................................................................................. 53 

 PARCUL BĂILOR – MIC COLȚ DE RAI, HAIDUC JOHANA, CLASA A VIII-A, ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA”, OCNA MUREȘ ..................................................................... 53 

 CASTELUL TELEKI ÎN PERIOADA DE GLORIE, HĂRĂSTĂȘAN ALINA ROXANA, CLASA A 

VIII-A, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA”, OCNA MUREȘ ......................................... 54 



REVISTA SOCIETATE ROMÂNEASCĂ – SOCIETATE EUROPEANĂ                                                            NR. 1/2022 

79 

 

 MUREȘUL – SAREA – EUROPA, MAREȘ RAUL, CLASA A VIII-A, ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

„LUCIAN BLAGA”, OCNA MUREȘ ............................................................................................. 54 

SECȚIUNE PROFESORI ............................................................................................................... 55 

ȘCOLI AMBASADOR – ÎMPREUNĂ, PETRUȚ CAMELIA-MIRELA, CROITOR GEORGETA-

VICTORIȚA, LICEUL TEORETIC „O.C. TĂSLĂUANU” TOPLIȚA  HARGHITA ...................... 55 

DEZVOLTAREA COGNITIVĂ PRIN GÂNDIREA CRITICĂ ȘI STRATEGIILE EURISTICE, 

CAIZER DANIELA, COLEGIUL NAŢIONAL „TITU MAIORESCU ” AIUD .............................. 56 

NEVOIA DE CONECTARE EMOȚIONALĂ ÎNTRE PROFESORI ȘI ELEVI  PENTRU O 

ÎNVĂȚARE EFICIENTĂ, MARIANA DEACU, CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ  

CONSTANȚA .................................................................................................................................. 60 

ASPECTE DIN ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE AGNES KELLY MURGOCI ÎN 

SPRIJINUL CAUZEI NAȚIONALE ROMÂNEȘTI ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI 

MONDIAL, ȘTEFAN AFTODOR, COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE MUNTEANU 

MURGOCI” BRĂILA ..................................................................................................................... 63 

PROIECTUL – METODĂ DE PREDARE / ÎNVĂŢARE / EVALUARE, PROF. MATEICA 

DANIELA, LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ....................................................... 70 

ÎN LOC DE POSTFAȚĂ ................................................................................................................. 74 

LA ÎNCEPUT DE DRUM, SIMION CONSTANTIN ADRIAN, DIRECTOR CENTRUL 

JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ALBA ............................................................................................ 74 

 

 


