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Repere ale devotamentului
prof. Georgeta-Luminiţa Vîrlan
director
Finalul fiecărui an şcolar, al fiecarei promoţii creează un areal aparte,
sufletesc, un cronotop specific în care cei îndrăgostiţi de arta educaţiei, elevi şi
profesori, intră miraculos într-o altă dimensiune a existenţei. Se naşte un spirit care
colorează de fiecare dată altfel atmosfera fiecărui „sfârşit”. Se dezvoltă o manieră
aparte de a comunica, un cult al cărţii, un sfios deziderat al absolutului şi un dialog
real al ideilor; nostalgie a unui tip consolidat de intelectualitate.
Anul şcolar 2014-2015 care a însemnat pentru Colegiul Naţional
„Petru Rareş” împlinirea a 145 de existenţă aduce acestei etape din economia
anului de învăţământ trăinicia istoriei sale, dar şi tumultul unui prezent ce-şi caută
polemic identitatea. Ne-am străduit să confirmăm Tradiţia prin Excelenţă şi
rezultatele acestei scoli au avut, şi în acest an, răsunetul performanţelor care ne
califică drept o şcoală de elită. Evaluarea ARACIP s-a finalizat cu obţinerea unui
rezultat de maximă vizibilitate la nivel naţional: 17 calificative „Excelent” şi 26 de
calificative „Foarte bine”. Rezultatele deosebite la olimpiadele şcolare, la
concursurile naţionale, precum şi parteneriatul cu Primăria Saint Raphael din
Franţa au demonstrat nu doar apetenta anvergurii de a fi dedicaţi studiului unei
anumite discipline, ci şi curajul abordărilor, acuitatea spiritului critic. Premiul de
proiect obtinut în Abu Dhabi ne-a consacrat drept unici în spaţiul comunitar
european. De asemenea, s-a reluat o mai veche tradiţie a colegiului de a ne exprima
artistic în diferite circumstanţe; astfel, noua trupă de artă dramatică a tinerilor noştri
elevi „Catalogul cu teatru” a invitat spectatori locali, dar şi oaspeţi din Franţa,
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Austria, Polonia la jocul cu măştile străvezii, devenind cu toţii, cu emoţie şi
încântare locuitorii temporari ai unui permanent spectacol.
E cert, elevi şi profesori, avem o pasiune comună: cărţile şi studiul. Cel mai
frumos gând ar fi în acest context cel al lui J. Borges care imagina Paradisul ca o
imensă bibliotecă. Polemizând cu acest simbol aş întreba: şi unde a rămas pomul
vieţii? E o întrebare careia, paradoxal, i-ar putea răspunde doar cuvintele. Şi astfel
se ivesc, iarăşi, operele. E o alchimie secretă a existenţei care se mistifică în carte şi
a cărţii care evadează în real. Poate de aceea e atât de tentant pentru inteligenţa in
formare să se apropie constant de biblioteci.
Ma adresez generatiei D-voastră nu pentru că „aşa se cade” la finele
anului şcolar, ci pentru că – profesor fiind – simt nevoia identificării unei minime
coerenţe în vârtejul pluralităţii care e partitura fiecărei vieţi. Ştiţi că întotdeauna
v-am stat alături într-un story – pe care l-am investit cu toţii cu un imens prestigiu
sentimental. Sunt conştientă că elevi, colegi sau părinţi – iubim şcoala indiferent
de exasperări şi euforii, de prieteni, sau neprieteni, de frustrări şi izbânzi, de
limpezimi sau confuzii sufleteşti.
În numele acestui devotament dedicat şcolii vă mulţumesc pentru dogma
sănătoasă pe care vă întemeiaţi eforturile de a sluji cu reală competenţă, talent
moral şi simţ al datoriei – binele învăţământului românesc!
mai, 2015
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Reinventează școala!
prof. Alexandru Iacob
Colegiul Național Petru Rareș din Piatra Neamț a obținut premiul Zayed
Future Energy pe care guvernul Emiratelor Arabe Unite îl acordă anual câte unei
școli din fiecare continent pentru a încuraja sustenabilitatea și utilizarea energiei
regenerabile. Este cea mai mare competiție din lume de acest gen. Ediția 2015 a
fost a VII-a.
La categoria Global High Schools se acordă câte un premiu de 100.000
dolari SUA unei școli din fiecare continent pentru a-și pune în practică proiectul cu
care a câștigat.
Am
aflat
despre
concurs în luna mai 2014. Am
întrebat la clase dacă există elevi
doritori să participe la proiect.
32 de elevi de la clasele de
gimnaziu și liceu s-au arătat
interesați să participe la proiect.
Mulți dintre elevii care s-au
înscris în acest proiect fac parte
din cercul de inventică al școlii
pe care l-am înființat în luna
aprilie 2014. Am început cu o sesiune de brainstorming, am generat câteva zeci de
idei, apoi a urmat etapa de selecție a celor viabile.
A fost ales un lider al elevilor
(Ana Rotaru, 11B) și s-au format
câteva grupe de lucru (denumite pe
culori: Green, Blue, Yellow, Black și
White, specializate; de exemplu,
echipa
Blue
s-a
ocupat
de
economisirea apei). Ne întâlneam
aproape săptămânal, marțea, după ore,
inclusiv în vacanța de vară. Scrierea
proiectului final (calcule, proiecte,
documentare legată de furnizori și
prețuri, buget, traducere în engleză) a
fost făcută de o echipă restrânsă din care, în afară de Ana au mai făcut parte
următorii: Titus Dascălu (11B), Georgiana Țuculeanu (11B), Vlad Gheorghiu
(11B), Tudor Stâncescu (11B), Andrei Viziteu (11B), Cristian Berbece (11B),
Mara Perța (10D), Laura Iacob (9E) și Pavel Podbereschi (6).
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Au mai colaborat doamna profesoară Claudia Jora care ne-a ajutat cu
verificarea traducerii și doamna profesoară Aloma-Maria Veiss care este
coordonatoarea clublui eco al liceului și care ne-a pus la dispoziție fotografii și
informații despre activitățile clubului, deoarece unul dintre criteriile juriului avea în
vedere și activitățile deja desfășurate de școală.
Componentele proiectului: amplasarea de panouri fotovoltaice pe sala de
sport, înlocuirea corpurilor de iluminat cu LED-uri în toate spațiile școlii,
colectarea apei de ploaie de pe acoperiș pentru a o utiliza la toalete, plantarea a 2 ha
cu paulownia (arbore care absoarbe foarte mult CO2), instalarea la intrarea elevilor
a unor pavele care produc energie electrică când se pășește pe ele, izolarea corpului
B al liceului cu Aerogel (un material inventat de NASA și excelent izolator termic),
realizarea unei zone de informare a elevilor cu privire la tehnologiile prin care se
poate economisi energia și reduce poluarea ș.a.
Pe parcurs au existat, inevitabil și mici obstacole; s-au adăugat pe lista
proiectului unele teme și au fost eliminate altele, s-a scris și apoi tradus proiectul în
limba engleză, s-a făcut și refăcut bugetul proiectului. Totul, până pe 14 iunie,
ultima zi de trimitere a proiectelor.
În luna septembrie am aflat că suntem calificați în finală (eram singurii
finaliști din Europa, deși celelalte continente aveau câte 3-4 finaliști, conform
comunicatului oficial al organizatorilor). În octombrie am fost invitați (eu, Ana
Rotaru și mama Anei) la Abu Dhabi la ceremonia de acordare a premiilor. În luna
noiembrie 2014 o echipă de filmare trimisă de organizatori a venit în CNPR și a
filmat liceul, atelierul de inventică și a luat interviuri câtorva dintre membrii
echipei.
În perioada 17 – 23 ianuarie 2015 am mers la Abu Dhabi la ceremonia la
care am fost desemnați câștigători ai premiului pe Europa. Au fost premiați, printre
alții și Al Gore, au fost prezenți șefi de state (președintele juriului este președintele
Islandei, iar eu am primit trofeul de la președintele Egiptului).
Am vizitat mai multe expoziții dedicate energiilor regenerabile, am
participat la un workshop de implementare a proiectului, am vizitat orașul
tehnologic Masdar și alte obiective turistice din Abu Dhabi.
http://tehnoimpact.blogspot.ro/2015/01/tehnologia-desertului.html

După revenirea în țară, succesul a
fost mediatizat în mass-media locală și
națională, în presa tipărită, la radio, tv și pe
internet.
Dar povestea acestei reușite începe
cu un alt proiect pe care am reușit să-l
implementăm în liceul nostru în cursul anului
2014: Școala de inventică. După o pauză de
câțiva ani în care m-am orientat spre alte
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forme de creație (inclusiv un blog în care scriu despre progresele tehnologiei), miam dat seama că lucrurile au evoluat, atât în liceul în care lucrez cât și pe plan
tehnologic. Mi-am spus că e timpul să revin la pasiunea din tinerețe, în special
văzând ce se poate face cu o imprimantă 3D. Pentru început mi-am testat
capacitatea de a organiza o activitate de inițiere în inventică a elevilor din liceu și,
constatând că a prins foarte bine, am înțeles că se poate face ceva mai amplu. Am
început să scriu proiectul, am cerut feedback de la elevi și de la alte persoane și
astăzi îmi dau seama că reușita la competiția Idei din Țara lui Andrei nu e chiar
surpinzătoare dacă mă uit în urmă la modul în care s-au legat lucrurile.
Am vorbit cu câțiva foști elevi care deja lucrează în mediul academic sau
în cercetare, iar sugestiile au început să apară în ritm tot mai intens. De exemplu, de
la un fost elev am aflat că există chiar în orașul nostru o societate comercială care
importă imprimante 3D. Am luat legătura cu respectiva firmă de la care am primit
informațiile despre echipamente și prețurile lor. Multe alte persoane, inclusiv soția
și fiica mea, au colaborat la proiect, fie că este vorba de scrierea lui, de promovare
sau de verificarea bugetului.
Entuziasmul echipei de inventatori ai Colegiului Național Petru Rareș este
o sursă vitală de energie. După ce au participat la cursul de inițiere în inventică,
elevii au propus mai multe proiecte pe care le realizăm la cercul de inventică:
modernizarea sălii de clasă, realizarea unei drone ș.a.
De îndată ce au sosit
banii, am început achizițiile de
mobilier și echipamente pentru
dotarea atelierului de inventică cu
o imprimantă 3D, kit pentru
robotică, mobilier și multe alte
echipamente. Pentru început vom
promova școala de inventică în
Piatra Neamț, dar nu vrem să ne
oprim aici. În toată regiunea de
Nord-Est a țării este o mare nevoie de stimulare a talentelor, de creștere a
motivației, de stimulare a spiritului antreprenorial. Evident, școala de inventică se
va adresa și altor categorii de beneficiari potențiali: șomeri care ar dori să urmeze
calea antreprenoriatului și IMM-uri care au nevoie de un plus de competitivitate
pentru a avea succes în fața concurenței.
Sunt convins că dacă vom reuși să impulsionăm tinerii cu talent în direcția
inovației tehnice, vor rezulta efecte favorabile pentru noi toți. Probabil că la început
nu vor veni cu idei revoluționare, dar va conta să rămână în cursă, să facă greșeli
din care să învețe. Vor fi obstacole, vor urma dezamăgiri, dar dacă vom reuși să ne
ridicăm și s-o luăm de la capăt, va veni și clipa în care invenții adevărate vor vedea
lumina zilei. Deja, ca urmare a reușitei la această competiție, văd în ochii multora
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dintre copii o altă atitudine. Au înțeles că vorbele pot deveni fapte și că așa cum
alții reușesc, și ei pot s-o facă.
Din seria proiectelor cu caracter tehnic face parte și concursul Hai în
viitor! Anul acesta, pe 15-16 mai a avut loc ediția cu numărul cinci și, pornind de la
un concurs cu caracter local, am ajuns la un eveniment național, care a mai conținut
o dezbatere (Vom deveni șomeri din cauza roboților?) și o sesiune de conferințe
(despre drone, războiul cibernetic, big data și astronomie).
Au participat elevi din 10 județe, cu un număr de 24 de proiecte dintre
care 18 s-au calificat în finala de la Piatra Neamț. De la filme la prezentări și de la
scenete la aplicații software, proiectele realizate de elevi au arătat modul în care ei
văd viitorul și consecințele progresului tehnic asupra noastră.

Şiruri şi sisteme de şiruri subconvexe de ordin
superior
prof. dr. Valerică-Adrian Sandovici

Problematica şirurilor subconvexe a fost iniţiata de D. Bărbosu în [1] şi ulterior
dezvoltată de D. Bărbosu în [2], de D. Bărbosu şi M. Andronache în [4] şi de
autorul prezentului articol în [5]. De asemenea în [3], V. Berinde face conexiuni ale
noţiunii amintite cu problematica mult mai generală a convergenţei şirurilor
recurente de ordin superior şi a teoriilor de punct fix din analiza matematica
superioară. Generalizând conceptul de şir subconvex, D. Bărbosu introduce în [2]
noţiunea de sistem de şiruri subconvexe de ordin întâi şi stabileşte o teoremă de
convergenţă.
În această lucrare vom defini mai întâi noţiunea de şir subconvex de ordinul k şi ne
vom ocupa de convergenţa acestui tip de şir. Apoi vom obţine teoreme de
caracterizare a convergenţei pentru alte două tipuri de şiruri, folosind noţiunea de
şir subconvex de ordinul k. Vom prezenta de asemeni câteva aplicaţii directe la
noţiunile teoretice prezentate. În partea a doua a lucrării vom demonstra câteva
rezultate referitoare la sistemele de şiruri subconvexe de ordin superior.
1.1. Rezultatele principale privind şirurile subconvexe
Pentru studiul acestei probleme, vom considera k ∈ N k ≥ 2 număr natural fixat şi
( x n ) n≥1 un şir de numere reale nenegative care satisfac condiţiile:
(1.1) x n + k ≤ a k −1 x n+ k −1 + a k − 2 x n + k − 2 + ... + a1 x n +1 + a 0 x n ,
∀n ∈ N , unde:
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(1.2) a j ∈ R+* , j ∈ {0,1,..., k − 1} ,
astfel încât să avem:
k −1

(1.3)

∑a

j

≤ 1.

j =0

Definiţia 1.1. Şirul de numere reale nenegative ( x n ) n≥1 care satisface condiţiile
(1.1), (1.2) şi (1.3) se numeşte şir subconvex de ordinul k.
Teorema 1.1 Orice şir subconvex de ordinul k este convergent.
Demonstraţie: Din relaţiile (1.2) şi (1.3) rezultă că
a j ∈ (0,1) , ∀j ∈ {0,1,...k − 1} .

Definim şirul ( y n ) n≥1 prin relaţia:

(1.4) y n = max{x n , x n +1 ,..., x n + k −1 }.
Ţinând cont de faptul că ( x n ) n≥1 este un şir subconvex avem
k −1
 k −1 
x n + k ≤ ∑ a j x n + j ≤  ∑ a j  ⋅ y n ≤ y n ,
j =0
 j =0 
de unde rezultă că:
(1.6) x n + k ≤ y n .
Prin urmare şirul ( y n ) n≥1 este monoton descrescător şi deoarece este mărginit
inferior de 0, rezultă că este convergent. Notăm:
(1.7) L = lim y n .

(1.5)

n →∞

Vom arăta în continuare că şirul ( x n ) n≥1 este convergent către L. Fie ε > 0 arbitrar
ales şi fixat. Considerăm numărul numărul real strict pozitiv dat de următoarea
relaţie:


a kk−1
(1.8) t = min 
,
1

k
 (1 − a k −1 ) ⋅ 2 
Observăm faptul că şirul (bn ) n≥1 , bn =

a kn−1
este monoton descrescător.
(1 − a k −1 ) ⋅ 2 n

Prin urmare avem următoarea relaţie:
(1.9) t ≤ bi , ∀i ∈ {1,2,...k }.
Din relaţia (1.7) rezultă că există nε ∈ N ∗ astfel încât să avem:

(1.10) y n < L + t ⋅ ε , ∀n ≥ nε .
Din relaţia (1.10) şi folosind definiţia şirului y n vom obţine:
(1.11) xi < L + t ⋅ ε , ∀i ≥ nε .
Presupunem prin reducere la absurd că există m ∈ N ∗ , m ≥ nε + k astfel încât:
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(1.12) x m ≤ L − ε .
Vom arăta prin inducţie că:
a kp−1
(1.13) x m + p ≤ L − ε ⋅ p , ∀p ∈ {1,2,..., k − 1} .
2
Pentru p=1 avem x m +1 ≤ a k −1 x m + a k − 2 x m −1 + ... + a1 x m − k + 2 + a 0 x m − k +1 . Ţinând cont
de relaţiile (1.3), (1.9) şi (1.11) putem scrie:
xm +1 ≤ a k −1 xm + (a k − 2 + ... + a1 + a0 ) ⋅ ( L + t ⋅ ε )
≤ a k −1 ⋅ ( L − ε ) + (1 − a k −1 ) ⋅ ( L + t ⋅ ε ) ≤
≤ L + b1 ⋅ ε ⋅ (1 − a k −1 ) − ε ⋅ a k −1



a k −1
= L+
 ⋅ ε ⋅ (1 − a k −1 ) − ε ⋅ a k −1
 (1 − a k −1 ) ⋅ 2 
a
= L − ε ⋅ k −1
2
Presupunem afirmaţia adevărată pentru p ∈ {1,2,...k − 2} şi o demonstrăm pentru
p+1. Folosind din nou relaţiile (1.3), (1.9), (1.11) şi în plus ipoteza de inducţie,
vom avea:
x m + p +1 ≤ a k −1 x m+ p + a k − 2 x m+ p −1 + ... + a1 x m+ p − k + 2 + a 0 x m+ p − k +1
a kp−+11
a kp−+11
+
(
1
−
)
⋅
⋅
ε
=
−
ε
⋅
.
a
b
L
k −1
p +1
2p
2 p +1
Cu aceasta inducţia este completă.
Din relaţia (1.13) obţinem
(1.14) x m+ p < L, ∀p ∈ {1,2,...k − 1} .
≤ L −ε ⋅

Din relaţiile (1.12) şi (1.14) rezultă y m < L , în contradicţie cu faptul că şirul
( y n ) n≥1 converge descrescător către L. Prin urmare presupunerea făcută este falsă şi
deci pentru orice n ≥ n ε avem:

(1.15) L − ε < x n ≤ y n < L + t ⋅ ε ≤ L + ε ,
de unde rezultă că şirul ( x n ) n≥1 este convergent către L. ■

Teorema 1.2 Şirul de numere reale nenegative ( x n ) n≥1 care satisface condiţiile:
(1.16) x nγ +k k ≤ a k −1 x nγ +k −k1−1 + a k − 2 x nγ +k −k2− 2 + ... + a1 x nγ 1+1 + a 0 x nγ 0 ,
∀n ∈ N , unde:
(1.17) a j ∈ R+* , j ∈ {0,1,..., k − 1} ;

k −1

∑a

j

≤ 1,

j =0

(1.18) γ j ∈ N ∗ , ∀j ∈ {0,1,..., k },

(1.19) γ k ≤ min{γ 0 , γ 1 ,..., γ k −1 },
(1.20) x j ∈ [0,1], ∀j ∈ {1,2,..., k } ,
11
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este convergent.
Demonstraţie: Se arată uşor prin inducţie faptul că x j ∈ [0,1] , ∀j ∈ N .
Definim β = min{γ 0 , γ 1 ,..., γ k −1 } . Atunci putem scrie:

x nβ+ k ≤ x nγ +k k ≤ a k −1 x nγ +k −k1−1 + a k − 2 x nγ +k −k2− 2 + ... + a1 x nγ 1+1 + a 0 x nγ 0
≤ a k −1 x nβ+ k −1 + a k − 2 x nβ+ k − 2 + ... + a1 x nβ+1 + a 0 x nβ .
Din relaţiile de mai sus, urmează că şirul ( x nβ ) n≥1 este subconvex de ordinul k, deci,
conform Teoremei 1.1 este convergent. Prin urmare şirul ( x n ) n≥1 este convergent. ■

Teorema 1.3 Şirul de numere reale ( x n ) n≥1 mărginit inferior, care satisface
condiţiile (1.1), (1.2) şi
k −1

(1.21)

∑a
j=0

j

=1

este convergent.

Demonstraţie: Fie A marginea inferioară a şirului ( x n ) n≥1 . Atunci şirul ( z n ) n≥1 ,
z n = x n − A este un şir de numere nenegative care satisface condiţiile Teoremei
1.1. Prin urmare şirul ( z n ) n≥1 este convergent, deci şirul ( x n ) n≥1 este convergent. ■
k −1

Corolarul 1.1 Dacă şirul ( x n ) n≥1 este subconvex de ordinul k şi

∑a

j

< 1 , atunci

j =0

lim x n = 0 .
n →∞

Demonstraţie: Într-adevăr, notând L = lim x n şi folosind faptul că termenii şirului
n→ ∞

sunt pozitivi, rezultă că
(1.22) L ≥ 0 .
Trecând

la

limită

în

relaţia

(1.1),

vom

obţine

 k −1 
L ≤  ∑ a j  ⋅ L ,
 j =0 

k −1
 k −1 
L ⋅ 1 − ∑ a j  ≤ 0 . Deoarece 1 − ∑ a j > 0 , rezultă că
j= 0
j =0


(1.23) L ≤ 0 .
O combinaţie a relaţiilor (1.22) şi (1.23) conduce la L = 0 . ■

1.2. Câteva aplicaţii:
Să se arate că şirurile care satisfac proprietăţile de mai jos sunt convergente:
( x n ) n≥1 , care satisface următoarea relaţie de subconvexitate:
1999000 ⋅ x n +1999 ≤ 1999 ⋅ x n +1998 + 1998 ⋅ x n +1997 + ... + 2 ⋅ x n +1 + x n , ∀n ∈ N ∗
12
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( x n ) n≥1 , care satisface următoarea relaţie de subconvexitate:
10 ⋅ x n + 4 ≤ 4 ⋅ x n + 3 + 3 ⋅ x n+ 2 + 2 ⋅ x n+1 + x n , ∀n ∈ N ∗ .
( x n ) n≥1 , care satisface următoarea relaţie de pseudo-subconvexitate:
14
∗
x n5+3 ≤ 0,333 ⋅ x n7+ 2 + 0,334 ⋅ x10
n +1 + 0,333 ⋅ x n , ∀n ∈ N .

având primii trei termeni daţi de relaţiile: x1 = 0,997, x 2 = 0,998, x3 = 0,999 .
Să se arate că şirurile care satisfac proprietăţile de mai jos sunt convergente şi au
limita 0 :
( x n ) n≥1 , care satisface următoarea relaţie de subconvexitate:
2 ⋅ 10 5 ⋅ x n +1999 ≤ 1999 ⋅ x n +1998 + 1998 ⋅ x n +1997 + ... + 2 ⋅ x n +1 + x n , ∀n ∈ N ∗
( x n ) n≥1 , care satisface următoarea relaţie de subconvexitate:

x n + 4 ≤ 0,23 ⋅ x n +3 + 0,31 ⋅ x n + 2 + 0,19 ⋅ x n+1 + 0,11 ⋅ x n , ∀n ∈ N ∗
c)

x

11
n +3

( x n ) n≥1 ,

care

≤ 0,332 ⋅ x

19
n+ 2

satisface

+ 0,333 ⋅ x

12
n +1

următoarea

relaţie

+ 0,334 ⋅ x , ∀n ∈ N
17
n

de

pseudo-subconvexitate:

∗

având primii trei termeni daţi de relaţiile: x1 = 0,9997, x 2 = 0,9998, x3 = 0,9999

2.1. Sisteme de şiruri subconvexe de ordinul întâi
În continuare vom reaminti cateva noţiuni şi rezultate care vor fi folosite în
dezvoltările ulterioare.

Definiţia 2.1 (Definiţia 2, pag23, din [2]) Fie A = (a ij ) ∈ M 2 (R ) cu proprietaţile:

(2.1) Tr ( A) ∈ (0,1) ,
(2.2) det A ∈ (− 1,0 ) ,
(2.3) Tr ( A) − det A ≤ 1 .
Spunem că şirurile de numere reale nenegative ( x n )n≥1 , ( y n )n≥1 formează un sistem
subconvex de ordinul întai dacă, în ipotezele (2.1), (2.2) şi (2.3), pentru orice
n ∈ N sunt satisfacute condiţiile:
 x ≤ a11 x n + a12 y n
(2.4)  n+1
 y n +1 ≤ a 21 x n + a 22 y n
Referitor la convergenţa şirurilor componente ale unui sistem subconvex de ordinul
întâi, în [2] s-a demonstrat următorul rezultat:
Teorema 2.1 (Teorema 2, pag 26, din [2]) Dacă şirurile ( x n )n≥1 , ( y n )n≥1 formează
un sistem subconvex de ordinul întâi, atunci ele sunt convergente şi au aceiaşi
limită.

13

Anuar − 20142014-2015
2015

Observaţii:
a) După parerea noastră în demonstraţie s-a structurat o mică greşeală. Concluzia
teoremei rămâne însă corectă dacă impunem condiţia suplimentară a 22 ≤ 0 (şi / sau
a11 ≤ 0 ).
b) De asemeni, dacă Tr ( A) − det A = 1 atunci chiar dacă ( x n )n≥1 , ( y n )n≥1 satisfac
aceeaşi relaţie de subconvexitate nu este obligatoriu ca şirurile să aibă aceleaşi
limite. De exemplu considerăm sistemul subconvex de ordinul întâi :
1

 x n+1 ≤ 2 x n + y n
(2.5) 
1
1
 y n +1 ≤ x n + y n
3
3

1

1

5
1
 ; Tr ( A) = ∈ (0,1) , det A = − ∈ (− 1,0 ) ;
Acest sistem are
A=2
1
1
6
6


3
3


Tr ( A) − det A = 1 .
Sistemul (2.5) este verificat de perechea de şiruri x n = 2 , y n = 1 , ∀n ∈ N (evident
nu este unica pereche!) care are proprietatea că lim x n = 2 ≠ 1 = lim y n . În
n →∞

n →∞

consecinţă ultima afirmaţie din Teorema 2.1 (“au aceeaşi limită”) nu este
adevarată. Totuşi, ea poate avea loc dacă se impune în enunţ condiţia suplimentară:
(2.6) Tr ( A) − det A ∈ (0,1)
În ipoteza (1.7.) ambele şiruri sunt convergente şi au limită comună nulă.

2.2. Sisteme de şiruri subconvexe de ordin superior

 (1) 
 ( 2) 
 ( p) 
Considerăm şirurile de numere nenengative  x n  ,  x n  , ... ,  x n 
,
  n≥1   n≥1

 n≥1
p∈ N*, p ≥ 2.
 (i ) 
Definiţia 2.2 Spunem că şirurile  x n  , i = 1, p formează un sistem subconvex
  n≥1
de ordinul (1, p) dacă:
(1)

(1)

(2)

( p)

x n +1 ≤ a11 x n + a12 x n + ... + a1 p x n

(2.7)
( p)

(1)

(2)

( p)

pentru orice n ∈ N * .

(1)

( 2)

( p)

x n +1 ≤ a 21 x n + a 22 x n + ... + a 2 p x n

…………………………… .…….. ,

x n +1 ≤ a p1 x n + a p 2 x n + ... + a pp x n

14
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Notăm bi = max{a i1 , a i 2 ,..., aip }, i = 1, p . În legătură cu noţiunea introdusă mai sus
au loc următoarele două rezultate :

Teorema 2.2 Dacă coeficienţii a ij ai sistemului (2.7) verifică condiţiile:
(2.8)
(2.9)

a ij ≥ 0 , i, j = 1, p ,

A = max{ai1 + ai 2 + ... + aip } ≤ 1 ,
i =1, p

( i ) 
atunci şirul definit de y n = max  x n  este convergent.
i =1, p 

Demonstraţie: Din (2.7), (2.8) şi (2.9) obţinem:

x n +1 ≤ (a11 + a12 + ... + a1 p )y n

(1)

x n +1 ≤ (a 21 + a 22 + ... + a 2 p )y n
(2.10) ………………………..
( 2)

x n +1 ≤ (a p1 + a p 2 + ... + a pp )y n

( p)

Din (2.10) rezultă că y n +1 ≤ Ay n , cu A ∈ [0,1] . În consecinţă şirul

( y n )n≥1

este

subconvex de ordinul întâi, adică convergent. Dacă A ∈ (0,1) atunci lim y n = 0 , iar
n →∞

dacă A = 1 atunci limita nu poate fi precizată. ■

Teorema 2.3 Dacă coeficienţii a ij ai sistemului (2.7) verifică (2.8) şi condiţia:
(2.11) B = max{bi } ≤ 1 ,
i =1, p

p

(i )

atunci şirul z n = ∑ x n , n ≥ 1 este convergent.
i =1

Demonstraţie: Din (2.7), (2.8) şi (2.11) avem:
(1)
( p)
 (1) ( 2 )

x n +1 ≤ b1  x n + x n + ... + x n 


( 2)
(1)
( 2)
( p)


x n +1 ≤ b2  x n + x n + ... + x n 



(2.12) ……………………………
( p)
( p)
 (1) ( 2)

x n +1 ≤ b p  x n + x n + ... + x n 
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(β )

Din (2.12) rezultă că x n +1 ≤ B ⋅ z n , ∀β = i, p . În consecinţă:

(2.13) z n+1 ≤ B ⋅ z n .
Aşadar şirul ( z n )n≥1 este subconvex de ordinul întâi, adică convergent. Este valabilă
aceeaşi observaţie ca în finalul demonstraţiei teoremei anterioare. ■
Observaţie: Se pot încerca “variaţiuni pe aceeaşi temă”, exploatând forma
sistemului (2.7) şi a condiţiilor pe care le pot satisface coeficienţii.
În continuare generalizăm noţiunea introdusă prin intermediul Definiţiei 2.2

 (i ) 
Definiţia 2.3 Spunem că şirurile ,  x n  , i= 1, p , formează un sistem subconvex
  n≥1
de ordinul (k, p) dacă:
(1)

(1)

(1)

(1)

( 2)

(1)

( p)

xn+ k ≤ a11 xn+k −1 + a 12 xn+k −1 + ... + a1 p xn+k −1
( 2)

(1)

(2)

(2)

( 2)

( p)

+ a11 xn+k −2 + a12 xn+k −2 + ... + a1 p xn+k −2 + ...
( k ) (1)

( k ) ( 2)

(k ) ( p)

+ a11 xn + a12 xn + ... + a1 p xn
( 2)

(1)

(1)

(1)

( 2)

(1)

( p)

xn+ k ≤ a21 xn+k −1 + a 22 xn+ k −1 + ... + a2 p xn+ k −1
( 2)

(1)

( 2)

( 2)

( 2)

( p)

+ a21 xn+k −2 + a22 xn+ k −2 + ... + a2 p xn+k −2 + ...
( k ) (1)

( k ) ( 2)

(k ) ( p)

+ a21 xn + a22 xn + ... + a2 p xn
(2.14) …………………………………………….
( p)

(1)

(1)

(1)

(2)

(1)

( p)

xn+ k ≤ a p1 xn+ k −1 + a p 2 xn+ k −1 + ... + a pp xn+k −1
( 2)

(1)

( 2)

( 2)

( 2)

( p)

+ a p1 xn+ k −2 + a p 2 xn+k −2 + ... + a pp xn+k −2 + ...
( k ) (1)

( k ) ( 2)

(k ) ( p)

+ a p1 xn + a p 2 xn + ... + a pp xn

În continuare presupunem că:
( m)

(2.15) aij ≥ 0, ∀m = 1,..., k , ∀i, j = 1,..., p,
şi folosim următoarele notaţii:
(m)

(m)

(m)

(m)

(2.16) A = a i1 + ai 2 + .... + aip ,
(i )

16
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( m ) 
(2.17) Bm = max  A ,
i =1, p  ( i ) 

m = 1, k .

Ţinând cont de Teorema 1.1 obţinem:
(m )

Teorema 2.4 Dacă coeficienţii a ij ai sistemului (2.14) verifică condiţiile (2.15) şi
k

(2.18)

∑B

m

≤ 1,

m =1

 (i ) 
atunci şirul y n = max  x n  este convergent.
i =1, p 

Notăm acum:

 (m) 
(2.19) C m = max a ij  .
i =1, p 

j =1, p

După o demonstraţie asemănătoare cu a Teoremei 2.3, şi ţinând cont încă o dată de
Teorema 1.1 obţinem:
(m )

Teorema 2.5 Dacă coeficienţii a ij ai sistemului (2.14) verifică condiţiile (2.15) şi
inegalitatea:
k

(2.20)

∑C

m

≤1

m =1

p

(i )

atunci şirul z n = ∑ x n este convergent.
i =1

Observaţie: Lucrând în maniera asemănătoare putem obţine si alte rezultate de
aceeaşi natură cu Teoremele 2.4 şi 2.5.
2.3. Sisteme subconvexe de ordinul (1, 3)
În cele ce urmează ne vom ocupa doar de sistemele de şiruri de ordinul (1, 3),
punând în valoare noi rezultate de convergenţă. Vom lucra cu următorul sistem:
 x n +1 ≤ a11 x n + a12 y n + a13 z n

(2.21)  y n +1 ≤ a 21 x n + a 22 y n + a 23 z n
z ≤ a x + a y + a z
31 n
32 n
33 n
 n +1

A. Dacă (2.21) se scrie sub forma:
 x n +1 ≤ ay n

(2.22)  y n +1 ≤ bz n
 z ≤ cx
n
 n +1
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unde a, b, c ∈ (0, ∞ ) , abc ∈ (0,1) , atunci are loc:

Sistemul
lim x n = lim y n = lim z n = 0 .

Teorema
n →∞

2.6

n →∞

subconvex

(2.22)

este

convergent

şi

n →∞

Demonstraţie: Într-adevăr x n +3 ≤ ay n+ 2 ≤ abz n+1 ≤ abcx n , pentru orice n ≥ 1 . În

x3n +1 ≤ (abc ) x1 ,
n

consecinţă

de

unde

lim x3n +1 = 0 .
n →∞

Analog

x3n + 2 ≤ (abc ) x 2 şi x3n +3 ≤ (abc ) x3 , relaţii care conduc
lim x3n+ 2 = lim x3n +3 = 0 . În consecinţă
lim x n = 0 . În
n

n →∞

n

n →∞

n →∞

la

rezultă

că

faptul

că

mod

analog

lim y n = lim z n = 0 . ■

n →∞

n →∞

Observaţii:
a) Alte teoreme de convergenţă pentru subşiruri se pot obţine şi dacă renunţăm la
condiţia abc ∈ (0,1) , condiţie impusă pentru rezultatul dat de teorema de mai sus.
b) O teoremă asemănătoare are loc pentru sisteme subconvexe “circulare” de ordin
(1, p) (p ∈ N , p ≥ 2).
B. Presupunem că în (2.21) a 33 = 0 . Obţinem sistemul subconvex:
 x n +1 ≤ a11 x n + a12 y n + a13 z n

(2.23)  y n +1 ≤ a 21 x n + a 22 y n + a 23 z n .

z n +1 ≤ a 31 x n + a 32 y n


În continuare vom nota cu A = (a ij ) i =1,3 matricea sistemului.
j =1, 3

Teorema 2.5 Dacă sunt îndeplinite condiţiile :
(2.24) a ij > 0, ∀i, j = 1,3
a11 a 21 a 31
=
=
a12 a 22 a 32
a
(2.26) TrA + 31 ∈ (0,1]
α

(2.25)

atunci
α=

şirul

de

numere

reale

(t n )n≥1 ,

a11
a12
şi β =
este convergent.
a11 a13 + a 23 a12
a11 a13 + a 23 a12

Demonstraţie Din (2.23) obţinem:
18
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 x n + 2 ≤ a11 x n +1 + a12 y n +1 + a13 z n +1

(2.27)  y n + 2 ≤ a 21 x n +1 + a 22 y n +1 + a 23 z n +1

z n + 2 ≤ a 31 x n +1 + a 32 y n +1


Înmulţim prima relaţie din (2.27) cu α iar a doua cu β. Obţinem prin adunare:
t n + 2 ≤ αa11 x n +1 + αa12 y n +1 + βa 21 x n +1
(2.28)
+ β a 22 y n +1 + (αa13 + βa 23 )z n+1
Deoarece αa13 + β a 23 = 1 , relaţia (2.28) devine:
t n + 2 ≤ αa11 x n +1 + αa12 y n +1 + βa 21 x n +1 + βa 22 y n +1 + z n +1 .
Din relaţia de mai sus şi (2.27) obţinem:
t n + 2 ≤ αa11 x n +1 + αa12 y n +1 + β a 21 x n +1
(2.29)
+ β a 22 y n +1 + a 31 x n + a32 y n
Dar:
αa
αa11 x n +1 + β a12 y n +1 = a11 (αx n +1 + 12 y n +1 )
a11
(2.30)
= a11 (αx n +1 + β y n +1 ) = a11t n +1
şi
a β
a α
a 21 β x n +1 + a 22 β y n +1 = 21 (αx n +1 + 22 y n +1 )
α
a 21
(2.31)
a β
a a
= 21 t n +1 = 21 12 t n +1 = a 22 t n +1
α
a11
Pe de altă parte :

a 31 x n + a 32 y n =

(2.32)
=

a31

α

a31

α

(αx n + β y n ) =

(αx n +
a 31

α

a 32
αy n )
a 31

tn

Din (2.29) – (2.32) obţinem:

(2.33) t n + 2 ≤ (a11 + a 22 )t n +1 +

a 31
tn
α

Ţinând cont de ipotezele teoremei obţinem că şirul (t n )n≥1 este subconvex de
ordinul doi şi în consecinţă este convergent. ■

Observaţii:
a 31
∈ (0,1) limita şirului (t n )n ≥1 este 0.
α
a
b) Dacă TrA + 31 = 1 limita este un număr real nenegativ care nu poate fi precizat
α

a) Dacă TrA +

fară condiţii suplimentare.
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În final invităm cititorii să găsească şi alte condiţii de convergenţă pentru sistemele
care satisfac (2.7) sau (2.14). O direcţie de investigare posibilă ar fi aceea a
înlocuirii condiţiilor impuse în teoremele de convergenţă demonstrate cu unele mai
puţin restrictive.
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Clasa a XII-a B, generația 2011-2015
elev Ana Rotaru (XII B)
Colectivul de profesori ai clasei a XII-a B m-a rugat să rezum în câteva cuvinte
atmosfera generată în generaţia 2011-2015. Am considerat că cel mai bun mod de a reda
cât mai fidel acest aspect este prin a îi lăsa pe colegii mei să construiască imaginea clasei
noastre, fiecare prezentând prin prisma sa câte un fragment:
„«Nu există nici libertate, nici cultură fără muncă». Un colectiv frumos, complet,
în care ambiția, încrederea, înțelegerea, puterea și dorința de muncă, potentate atât din
interior, cât și de devotamentul, sprijinul și implicarea profesională și afectivă a unor cadre
didactice s-au închegat în decursul a 4 ani ce și-au lăsat amprenta în sufletele noastre,
ancorându-ne în propriile principii prin dobândirea și cunoașterea valorilor esențiale.” –
Oana Dascălu
„Cei patru ani de liceu sunt decisivi pentru evoluţia fiecărui om întrucât în decursul
acestora acumulăm informaţii şi ne formăm un mecanism de gândire ce urmează a fi
perfecţionat şi şlefuit continuu după terminarea liceului. Aşa cum un profesor drag mie a
observat, de-a lungul liceului petrecem mai mult timp alături de colegi şi profesori decât
alături de propriii părinţi. Acesta este motivul pentru care, dacă mi s-ar oferi şansa de a fi
din nou în clasa a opta şi de a şti ceea ce ştiu acum despre Colegiul Naţional Petru Rareş,
aş alege cu siguranţă acelaşi liceu şi acelaşi profil.” – Sabina Melinte
20
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„Şi aşa se termină 4 ani. 4 ani de liceu cu realizări, cu dezamăgiri, cu aspiraţii, cu
nervi întinşi la maxim, cu nopţi nedormite (având în spate scopuri mai mult sau mai puţin
nobile), cu dureri de cap, cu vise împlinite sau altele faţă de care am ajuns la concluzia că
sunt nepotrivite şi cu multe alte lucruri... Dar, mai presus de toate, au fost 4 ani în care neam remodelat ca fiinţe, în care ne-am regăsit, în care am legat noi prietenii. 4 ani în care am
extras negrul din alb şi albul din negru, mulțumită profesorilor pe care i-am avut şi mai ales
mulțumită spiritului pe care aceștia ni l-au insuflat, noi prelucrându-l pentru a se adapta
viselor şi aspirațiilor noastre, spirit pe care sper eu ca îl vom duce mai departe, de la Iași la
București şi de la Cluj la Oxford. Da, poate că nu am fost cel mai unit colectiv prin prisma
unei perspective convenționale, dar în mulţi dintre noi, în ochii noștri exista o sclipire de
prietenie, de colegialitate unică, extraordinară. Cât despre mine, vă mulțumesc tuturor,
profesori şi... prieteni! pentru toate experienţele pe care mi le-aţi oferit. The spirit carries
on! Prietenul vostru, Tudor Stîncescu”
„La finalul unui ciclu important al vieții noastre aș vrea să mulțumesc tuturor
cadrelor didactice care ne-au crescut și educat pentru ce va urma. Cu bune și cu rele, eu
sunt mai bogată sufletește și bineînţeles intelectual după patru ani petrecuți într-un liceu
care servește în fiecare an pe bandă rulantă elevi pregătiți să înfrunte toate provocările.” –
Diana Zamfirescu
„Consider ca a noastră clasa nu este una neapărat speciala în ceea ce privește
relațiile sociale: o clasa obișnuită cu elevi ce au învățat să se înțeleagă și să se accepte
reciproc, dar mai degrabă o clasă speciala din punct de vedere al ideilor pe care membrii
clasei le afișează.” – Andrei Viziteu

„Colectivul de la XII B nu e doar un simplu grup. E ca un izvor la care te oprești
să-ți refaci forțele. În fiecare dimineață mă trezeam greu şi nu aveam niciun chef sa merg la
liceu, dar ceva mă atrăgea acolo...zi de zi...şi nu era doar gândul de a nu lua absenţe ca să
fiu premiat pentru acest lucru. Mergeam să îmi văd prietenii alături de care am zâmbit, râs
şi m-am simţit bine timp de 4 ani. #12B” – Vlad Gheorghiu
„În tot acest timp petrecut între membrii colectivului clasei a 12-a B am învățat ce
înseamnă lucrul în echipă, responsabilitatea, dedicarea cu care trebuie lucrat pentru a
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ajunge la rezultate deosebite, dar în același timp am învățat și ce important este să existe o
atmosferă deschisă în clasă, să ai cui cere ajutor și acesta să ți se ofere necondiționat. Cred
că meritul transformării noastre de-a lungul anilor îl datorăm profesorilor care ne-au învățat
nu numai o baza teoretică a științelor exacte, ci și un mod de a privi viața astfel încât să ne
folosim inteligența pentru a ajunge unde ne dorim, având în minte exemplul lor. Vă
mulțumesc, domnilor profesori, datorită dumneavoastră e o mândrie că am studiat la acest
liceu.” – Elisabeta Muşat
„Chiar dacă nu am fost uniţi mereu, consider că am fost o clasă minunată, că am
învăţat lucruri unii de la alţii şi că peste ani ne vom aminti cu drag toţi cei 4 ani minunaţi de
liceu cu bune şi cu rele.” – Ştefana Jigău
„Îi mulțumesc personal colectivului XII B pentru înțelegere, prietenie şi sprijin şi
vreau să cred că puteam fi şi mai buni de atât, motiv pentru care sper ca în viitor să fim
depăşiţi de noile generaţii...” – Radu Pelin
„Astăzi, suntem la capătul unui drum; închidem poarta liceului și deschidem o ușă
către o altă viață, către noi provocări cărora cu muncă și seriozitate le vom face față.
Fiecare trebuie să urmeze visul pe care îl are, așa că eu vă rog, să vă urmați visurile, să
luptați pentru a le transforma în realitate, iar mai apoi, să le trăiți așa cum vreți voi.” –
Bianca Cucoș
Pe măsură ce se apropia finalul anului terminal, am auzit tot mai mulţi profesori
spunând că se îndoiesc că vor mai întâlni un colectiv asemenea nouă. Personal, nu ştiu
dacă să mă bucur de această laudă sau să mă aştept să fie contrazişi în viitor. Sper doar că
am reuşit să inspirăm într-o oarecare măsură generaţiile ce vor urma. – Ana Rotaru
O ultimă „temă de lucru” solicitată de doamna profesoară Aloma Veiss este aceea
de a ne prezenta olimpicii clasei, însă într-o metodă inedită:
1. Cristian Berbece despre Titus Dascălu, olimpic naţional la fizică:
„Sunt puţine laudele care i s-ar putea aduce lui Titus şi nu au fost spuse deja.
Olimpiade, concursuri, prestigiu adus liceului, Titus şi-a însuşit toate aceste reuşite în cei
patru ani de când îl cunosc. Ce mă impresionează însă cel mai mult la el nu este neapărat
succesul, ci modul în care este conştient de obiectivele sale: anul acesta, Titus a participat
la lotul lărgit pentru olimpiada internațională de fizică.
Îmi amintesc şi acum reacţia pe care a avut-o atunci când l-am întrebat ce crede
despre această experienţă, prima de acest fel pentru el, pe care o aşteptase timp de 4 ani.
Mi-a spus, în mod neașteptat, că nu s-ar fi văzut participând la Olimpiada Internațională de
Fizică şi că este mulţumit pentru tot ceea ce realizase până la acel moment. Nu am
considerat asta a fi o lipsă de ambiție, ci din contră, o dovadă a puterii de cunoaștere de
sine. Premiat cu medalia de aur la națională de fizică, admis la Oxford, şef de promoţie,
Titus a știut să se bucure de succesul său, de obiectivele pe care şi le atinsese.
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Într-o lume tot mai obsedată de ideea succesului şi a performanţei, am apreciat
enorm capacitatea lui Titus de a şti când să se declare mulţumit. Cred că această calitate îi
va asigura nu doar reuşita în viaţă, ci şi puterea de a se bucura de ea.”
2. Titus Dascălu despre Georgeana Ţuculeanu, olimpică naţională la biologie:
„Un caracter complex și interesant, Georgeana Țuculeanu concentrează una dintre
caracteristicile spiritului clasei a XII-a B prin viziunea realistă asupra valorii efortului
dispus. Pragmatică și inovativă în orice proiect, venind mereu cu o gândire proprie, ea pare
a deține un set clar de idei și valori după care se ghidează ferm și sigur. Îi sunt apreciate
determinarea și voluntarismul, subliniind într-un alt articol importanța acestora prin
mărturisirea simplă: „Cine vrea, poate.”
Pentru ea, pasiunea se traduce prin plăcerea înțelegerii, manifestată in ultimii ani în
domeniul biologiei. Performanțele născute din idealism par a se fi construit pe baza unei
pasiuni atât de profunde încât compromisurile și munca sunt pentru Georgeana aspecte
cotidiene. Realizările ei sunt ideale pentru un CV complet, dar dincolo de acestea se afla un
suflet larg în care obiectul pasiunii se confundă cu procesul învățării și mai ales cu proiecția
mentorului său.
Cred că ea reprezintă cel mai clar exemplu al clasei noastre de identificare
personală cu propriile pasiuni, reușind în cei patru ani să creeze pentru colegii ei un model
de relaționare dincolo de tiparul universal elev-profesor.”
3. Georgeana Ţuculeanu despre Maria Gabriela Zavada, olimpică naţională la germană:
„Primul lucru pe care l-aș putea spune despre Gabi este că a reușit în cei patru ani
de liceu să se dedice în același timp priorităților cu impact pe termen lung (urmând de la
anul să fie studentă la Informatică în Germania) cât și performanței.
Dar ceea ce apreciez la activitățile ei este cu precădere modul în care a îmbinat
pasiunea pentru două arii de interes complet diferite: limba germană și matematica,
informatica, fizica: materiile tipice de profil; Aceste preocupări multilaterale – ce nu se
manifestă în premieră la XII B – contribuie la desființarea stereotipurilor privind
incompatibilitatea disciplinelor umane și reale.
Îmbinând gândirea organizată, capacitatea de asimilare a noțiunilor și logica
educate de-a lungul anilor de liceu cu aptitudinile lingvistice, a reușit sa facă performanță
într-un domeniu extracurricular, dominat de o competiție acerbă din partea vorbitorilor
nativi și nu numai, prin muncă individuală și perseverență.”
4. Maria Gabriela Zavada despre Otilia Ciobanu, olimpică naţională la chimie:
„Chimia este o știință care pe unii ne doboară încet și sigur. În anumite cazuri,
acest fenomen poate fi reversibil-lucru ce poate fi demonstrat de către o eleva extraordinara
: colega mea Otilia Ciobanu, multiplă olimpică națională la chimie.
La prima vedere ea este o fată simplă, frumoasă, prietenoasă, sociabilă și
amuzantă. Acestea sunt doar câteva dintre calitățile ce o definesc și pe care am reușit eu să
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le descopăr în cei patru ani de liceu. Perseverența și ambiția alături de munca asiduă
definesc pasiunea Otiliei pentru chimie care s-a concretizat sub forma olimpiadelor și a
concursurilor. Sub îndrumarea doamnei profesoare Ionică, Otilia a reușit să exceleze în
acest domeniu care are o influență imensă și o amplă aplicabilitate, fapt care a motivat-o să
continue să învețe și să înțeleagă mai mult.
Ea reprezintă un model de urmat pentru generațiile următoare.”
5. Cristian Berbece despre Ana Rotaru, olimpică naţională la matematică:
„Ana Rotaru este unul dintre acei oameni pe care oricât de mult i-ai cunoaşte, tot
reuşesc să te surprindă prin calităţile lor şi prin modul inovativ de a gândi. Ambiţioasă,
pragmatică, Ana a ştiut mereu ce să ceară de la cei din jur şi cum să obţină ceea ce îşi
doreşte. De-a lungul acestor ani am avut ocazia să o vad bucurându-se de succes, dar şi
înfruntând eşecul, însă acelaşi lucru a rămas neclintit în gândirea ei: standardele foarte
înalte pe care şi le impune atât ei însăşi, cât şi celor din jurul ei. Nu am văzut-o făcând
compromisuri, renunţând la planurile ei sau cedând într-o problemă: Ana a dat mereu
dovadă de o dorinţă puternică de a lupta până la capăt pentru ceea ce îşi doreşte şi pentru
ceea ce vrea să realizeze, indiferent de obstacole.
Cu o personalitate deschisă şi o fire mereu veselă, Ana a reuşit în aceşti 4 ani să
creeze legături durabile atât cu colegii, cât şi cu profesorii ei. De asemenea, am fost mereu
impresionat de dorinţa ei acerbă de a şti mai multe şi de a creşte ca persoană, dar şi de a
transmite mai departe idei şi a-i ajuta pe alţii să crească, la rândul lor.
Spun asta deoarece cred că Ana este genul de persoană care îi provoacă pe ceilalţi
să îşi depăşească limitele, să fie mai buni şi să facă mai mult decât ceea ce se credeau
capabili. Şi cred că aceasta este cea mai importantă şi mai uimitoare consecinţă a faptului
că petreci timp cu ea: faptul că te determină, prin firea ei, să uiţi de lipsa de încredere şi să
te ridici la un nivel cât mai înalt.”
6. Ana Rotaru despre Cristian Berbece:
„După 12 ani în aceeaşi clasă cu Cristi şi patru ani în aceeaşi bancă, ce ştiu sigur
despre el este faptul că reprezintă cea mai dinamică «piesă» a clasei.
Mâncarea investită în aceşti patru ani precum şi toleratul cântatului la tobe în bancă
au fost compensate de Cristi cu spiritul de iniţiativă, stilul inconfundabil de a soluţiona o
problemă fie că aceasta există sau nu şi impresionanta abilitate de a vorbi în public, fie în
engleză, fie în română.
Din punctul meu de vedere, este cel mai hotărât elev: la început de clasa a XII-a
reușea să se prezinte «Bună, eu sunt Cristi, îmi place informatica și asta vreau să fac mai
departe.» Ceea ce apreciez cel mai mult la Cristi nu este performanța sau multilateralitatea
atinsă în acești ani de liceu, ci faptul că a construit o relație dezinvoltă cu fiecare profesor și
coleg, de la «Buongiorno, principessa» până la «Hai să vă zic un banc».”
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Caracterizarea voltametrică a comportării fierului
din aliaje în diferite medii electrolitice
Prof. dr. Florica Ionică

Dizolvarea fierului din aliaje s-a urmărit prin trasarea voltamogramelor
ciclice(CV) pentru sistemele constituite din soluţia rezultată la imersarea probelor
de aliaje în soluţii apoase de HNO3, H2SO4, HCl şi NaOH pe electrod disc de
platină (EDPt). Doar în soluţiile de HNO3 se pune în evidenţă prezenţa unor
procese de electroreducere, care confirmă complexitatea mecanismului dizolvării
Fe în acidul azotic. Pe de altă parte s-au confecţionat electrozi din probele de aliaje
luate în lucru şi s-au obţinut caracteristicile de coroziune în mediile mai sus
menţionate.

1. Consideraţii generale
Se ştie că în caracterizarea comportării metalelor şi aliajelor un rol
important îl joacă metodele electrochimice, dintre care voltametria este frecvent
utilizată [1].
Necesitatea acestor studii a apărut datorită implicaţiilor practice frecvente
cum ar fi extracţia si rafinarea electrolitică a metalelor, modificarea suprafeţelor
metalice prin depunere sau lustruire electrochimică și galvanizare, coroziune, surse
electrochimice de curent, sinteze electrochimice, senzori.
În fenomenul de coroziune electrochimică a metalelor care de fapt este o
dizolvare anodică, se pot forma ioni metalici liberi sau produşi insolubili
caracteristici stării pasive [2]. În general aceste procese implică interacţiunea dintre
suprafaţa metalului şi electrolitului, transferul de electroni, reacţia electrochimică,
difuzia ionilor sau moleculelor [3]. Pentru o înţelegere mai exactă a mecanismelor
dizolvării anodice este necesară cunoaşterea stării suprafeţei metalului, chimia
interfeţei solid lichid şi a proceselor electrochimice [4].
Procesele de dizolvare anodică conduse la potenţiale electrice relativ
scăzute, la care etapa determinantă de viteză este transferul de sarcină sau
concomitent transferul de sarcină şi difuzie, decurg în regim cinetic şi respectiv
mixt. Comportarea metalelor în diferite medii electrolitice poate fi estimată cu
ajutorul diagramelor Pourbaix [5].
Dizolvarea anodică a fierului poate fi redată prin reacţia:

Fe  Fe2+ + 2e− (1)
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cu depolarizant hidrogenul, are loc procesul:

2H + + 2e− → H 2 (2)
sau reducerea oxigenului dizolvat in mediu acid:

O2 + 4 H + + 4e−  2 H 2O (3)
iar în mediu bazic

2 H 2O + O2 + 4e−  4 HO− (4)

2. Partea experimentală
2.1 Electrozi şi electroliţi
S-au luat în lucru 5 probe de aliaj cu compoziții diferite care au urmat două
căi de studiu:

a) dizolvarea aliajului în soluţii apoase de H2SO4, HCl şi HNO3 cât şi în
soluţie alcalină de NaOH şi trasarea
voltamogramelor ciclice utilizând ca electrod de
10
lucru un electrod disc de platină (EDPt) cu
diametrul de 2mm, electrod auxiliar fir de Pt cu
diametrul de 1mm şi lungimea de 10 mm,iar ca
Suport teflon
electrod de referinţă electrodul de calomel saturat;
20

b) constituirea de electrozi de lucru din
fiecare probă de aliaj si cuplarea acestuia cu EA
de Pt şi electrod de referinţă, ECS pentru studiile
voltametrice. [6].

Electrod

5

Pentru determinarea unor parametri
caracteristici coroziunii Fe, din fiecare probă de
aliaj s-au confecţionat electrozi de lucru sub
formă de disc cu Φ = 5mm introduşi într-o manta
polimerică. (figura 1)
Fig.1 Electrodul de lucru

Ca electrod de referinţă s-a utilizat electrodul de calomel saturat, iar ca
electrod auxiliar a fost electrodul plan de Pt (1 x 1 cm).
Soluţiile utilizate ca medii electrolitice s-au preparat din substanţe puritate
analitică şi apă bidistilată, iar înaintea trasării voltamogramei s-a înlăturat oxigenul
prin barbotare cu azot timp de 10 minute.
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2.2. Aparatura şi modul de lucru
Pentru trasarea curbelor de polarizare
potenţiodinamice ale sistemelor studiate la punctul
a) s-a utilizat combina electrochimică Voltalab 32
(Radiometer Copenhaga), care are în componenţa
sa un potenţiostat DEA – 222 (Analizor
electrochimic digital), o celula electrochimică cu
cei trei electrozi (electrodul de lucru, electrodul de
referinţă care este electrod saturat de calomel: ESC
şi electrodul auxiliar, care este un electrod de
platină), prevazută cu manta de termostatare,
sistem de barbotare cu N2 pentru eliminarea
oxigenului dizolvat în soluţie, este prezentată în
figura 2.
Fig.2 Celula cu trei electrozi:
1-celula, 2-portelectrod, 3-electrod de lucru, 4-contraelectrod, 5-electrod de referinţă, 6soluţie, 7-aducţie N2

Folosind acest sistem electrochimic se pot trasa curbele de polarizare a
căror parametri pot fi modificaţi. Astfel se pot modifica domeniul de potenţial pe
care se realizează studiul, viteza de baleere a potenţialului(dV/dt) şi timpul de
rezoluţie. Sistemul electrochimic utilizat permite cuplarea la o interfaţă de date
IMT 102 conectată la un calculator cu software Volta Master 2. [7].
Din soluţiile în care s-a introdus proba de aliaj, la anumite momente de la
imersare s-au luat volume de câte 1mL în celula electrochimică şi s-au diluat cu apă
bidistilată la 30 mL pentru trasarea voltamogramelor ciclice . Pentru sistemul
considerat, s-au trasat CV pe domeniul 1000÷-100 mV (pe domeniul-100÷1000
mV apărea un curent catodic iniţial, datorat formării hidrogenului, mult mai mare,
motiv pentru care s-a ales această ordine de baleere a potenţialului), la 100 mV/s.
Pentru studiile de la punctul b), EL înaintea fiecărei serii de determinări a
fost şlefuit cu şmirghel de diferite granulaţii (de la 200 la 2000 msh), degresat şi
spălat cu apă bidistilată. Comportarea voltametrică a EL astfel pregătit a fost
studiată folosind Potenţiostatul Autolab PG STAT 302N (Olanda – Eco Chemie)
care are în componenţa sa software GPES pentru preluarea şi interpretarea datelor.

3. Rezultate şi discuţii
În figura 3 se prezintă CV obţinută pentru soluţia provenită de la dizolvarea
totală a probei 1 în HNO3 – 4M în care apare un pic catodic si două picuri anodice.
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Comparând cu CV trasată în aceleaşi
condiţii doar pentru soluţia de HNO3
4M, prezentată în figura 4, se
constată că picul catodic este mult
mai mic şi deplasat spre dreapta, în
timp ce nu mai apare niciun pic
anodic. În figura 5 se dă CV obţinută
pentru proba 1 în HNO3 4M, în
condiţiile ciclizării multiple, din care
se constată o uşoară deplasare a
curbei în primul ciclu de baleere, în
urmatoarele, diferenţa între curbe
fiind foarte mică, dovadă că
procesele de reducere şi cele de
oxidare
pot
fi
considerate
cvasireversibile.
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Fig. 3. CV obţinută pentru soluţia provenită de
la dizolvarea totală a probei 1 în HNO3 – 4M
0.04

4. Concluzii
0.02

Din curbele de polarizare se
poate obţine o primă imagine a
comportării aliajelor la coroziune
într-un mediu dat în condiţii bine
precizate. Din aceste curbe se obţin
cei mai importanţi parametri ai
procesului de coroziune: potenţialul
polarizării critice (Epc), potenţial de
pasivare sau potenţialul Flade(EF),
potenţial de străpungere (Estr) cu
valorile
corespunzătoare
ale
curentului precum şi posibilitatea
stabilirii domeniilor: activ (Dactiv),
prepasiv (Dprepasiv), pasiv (Dpasiv).
[8].
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Rolul profesorilor din Liceul de Băieți
„Petru Rareș” din Piatra-Neamț în
înființarea învățământului comercial din oraș
Prof.dr. Dorina-Luminița Drexler
În noiembrie 2014 s-au împlinit 145 de ani de la înființarea Gimnaziului
Piatra, prilej de rememorare în cadru solemn a momentelor istoriei acestuia, dar și a
contribuției sale la dezvoltarea învățământului din oraș și a urbei. Așa cum
menționam în revista liceului, apărută în cinstea aniversării, am fost onorați de
prezența, la Conferința solemnă organizată cu acest prilej, a domnului conf univ.dr.
Ioan-Marius Bucur, prodecan al Facultății de Istorie-Filosofie de la Universitatea
Babeș-Bolyai din Cluj Napoca și a domnului prof.dr. Doru Dumitrescu, inspector
general în Ministerul Educației și Cercetării pentru disciplina istorie. Am primit
deja de la domnul Doru Dumitrescu, spre publicare, textul conferinței susținute de
domnia sa și așteptăm răspunsul domnului prodecan.
Dar articolul de față își propune să evoce vremuri mai îndepărtate, când
profesorii de la Liceul de Băieți „Petru Rareș” au reușit să pună bazele
învățământului comercial din orașul nostru. Astfel, în 1915, ”din inițiativa câtorva
profesori de inimă, de la Liceul „Petru Rareș” a luat ființă Școala Elementară de
Comerț din Piatra Neamț. ( 1) Astfel, orașul nostru se înscria în tendința începută la
26 octombrie 1864, când se înființase, la Galați, prima școală comercială, urmată
de cele de la București și Craiova (1879) și Iași (1880). (2)
Cu toate acestea există și câteva elemente care diferențiază școlii
comerciale pietrene și anume faptul că ea nu a luat ființă „pe lângă școalele primare
sau secundare” (3), cum se întâmplase în orașele mari ale țării, ci a fost o școală cu
totul nouă, iar în al doilea rând este remarcabil anul înființării ei – 1915 – când era
„aproape întreaga Europă în flăcările războiului mondial, care ne-a cuprins și pe
noi în 1916.” (4) Atunci „se făceau economii la toate departamentele, afară de acel
al armatei, în vederea războiului de dezrobire, care trebuia să vină. Pretutindeni
fierbere și neliniște. Și totuși se lucra intens pe ogorul școalei. Statul fiind ajutat de
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organele sale locale, prefecturile și primăriile și de inițiativa particulară.” (5) În
afară de profesorii de la Liceul „Petru Rareș” – deja menționați pentru rolul lor în
înființarea Școlii Comerciale Elementare din oraș –, la aceasta au mai contribuit și
profesorii de la Școala Normală de Băieți – înființată tot datorită inițiativei
profesorilor din „Rareș”– precum și prefectul de atunci, avocatul N. Ioaniu, precum
și primarul D. Hogea. (6)
Procesul-verbal de la înființarea școlii este elocvent pentru rolul acesteia, nu
numai în orașul Piatra-Neamț: existența unui număr mare de elevi, iar „orașul
Piatra prezintă o mare mișcare comercială și chiar întreaga Vale a Bistriței are o
mare însemnătate industrială și comercială. Satisfacerea acestei nevoi școlare, cum
și dezvoltarea mai sistematică a mișcării economice necesită existența unei noi
școale secundare, care ar îndemna tinerele generații în această direcție; se impune
deci existența unei școale comerciale inferioară. Necesitatea unei asemenea școale
se resimte și din faptul că o asemenea școală n-are nici unul din județele vecine cu
județul Neamț.” (7) Semnatarii documentului (D. Hogea, N. Stoenescu, Leon
Pșepelinschi, I.G. Vasilco, P. Popovici, D. Focșa, I. Filip, Ilie Săvescu, Alex.
Gheorghiu, I. Ioaniu, M. Stamatin) considerau că 6500 lei ar fi suficienți pentru
funcționarea școlii în primul an și că „prin înființarea acestei școale nu se cer
sacrificii mari, luând în considerare satisfacerea nevoilor școlare pentru dezvoltarea
culturală, folosul adus dezvoltării economice, modesta pretențiune a corpului
didactic secundar pentru serviciile aduse școalei, pentru predarea lecțiunilor, cum și
posibilitatea acoperirii cheltuielilor indispensabile existenței școalei.” (8)
Cu acest proces-verbal, prefectul județului, N. Ioaniu, s-a prezentat la
ministrul instrucțiunii publice, I.Gh. Duca, obținând aprobarea acestuia, întărită și
printr-o telegramă în care se spunea: „Sunt fericit că Școala Comercială din Piatra
s-a putut înființa sub Ministeriatul meu, și sper că va răspunde pe deplin
așteptărilor unui oraș care ia din ce în ce o mai mare dezvoltare industrială și
comercială.” (9) Banii pentru plata salariilor proveneau de la Prefectura județului
Neamț, iar localul a fost oferit de Primăria Piatra Neamț, în Piața Mihai
Kogălniceanu. (10)
În primul an școala a funcționat cu 75 de elevi, director și profesor de
istorie și geografie fiind N. Stoenescu.
În anul 1916-1917 cursurile au fost suspendate deoarece în localul școlii s-a
instalat un spital militar, iar elevii au dat examene în particular, ca și cei de la
Liceul „Petru Rareș.” În 1917 școala a funcționat în tipografia profesorului C.
Gheorghiu (de la „Petru Rareș”), iar în 1918 a revenit în vechiul local din Piața
Kogălniceanu. (11)
În timpul războiului, elevii au format cohorta de cercetași, împreună cu
elevii Liceului „Petru Rareș”, sub conducerea profesorului I. Vasilco, și au făcut
servicii la diferite instituții. (12)
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Remarcabil este faptul că din anul școlar 1917-1918 s-a înființat și cursul
seral, care a funcționat până în anul școlar 1925-1926 (când s-a înființat Școala
Comercială Superioară, apoi Liceul Comercial de Băieți „Spiru Haret”), dând 104
absolvenți. (13) Necesitatea unui astfel de curs era motivată prin faptul că „pe lângă
pregătirea teoretică și practică, necesară unui comerciant sau funcționar comercial,
dobândite în școala elementară de comerț, el trebuie să cunoască principalele limbi
moderne, de care are nevoie în corespondența zilnică și în relațiunile cu oamenii de
afaceri, din țările străine respective, mai ales în timpul călătoriilor în aceste țări:
limba franceză și limba germană și ar fi de dorit limba italiană sau engleza. Cursul
seral, suprapus școalelor elementare de comerț, atinge acest scop.” (14)
Cursurile se țineau între orele 8-10 seara, cinci zile pe săptămână, fiind
admiși și absolvenți ai cursului inferior de liceu, în urma unor examene de diferență
la „corespondență comercială, comptabilitate și geografie economică.” (15) Chiar
dacă prin neplata la timp a taxelor de către părinți, direcțiunea școlii considera, în
anul școlar 1921-1922, că există pericolul desființării școlii, această previziune nu
s-a confirmat, școala continuându-și existența și evoluând. Școala a fost
subvenționată de comuna urbană Piatra și de județ până în 1921 când a fost preluată
de bugetul statului. (16)
Un alt factor care afecta activitatea școlii era lipsa unui local propriu, uneori
funcționând și „câte trei școli în același local.” (17) Modalitatea în care s-a rezolvat
această problemă este elocventă pentru mentalitatea vremii și o vom prezenta pe
scurt. Astfel, în 1921, primarul Oscar State a donat un teren de 1842 m.p. pe strada
„Petru Rareș” din Piatra Neamț, cu condiția ca în cinci ani să fie construit localul,
în caz contrar donația se anula. În 1923 s-a constituit, la inițiativa Comitetului
Școlar, un comitet de subscripție, pentru a strânge fondurile necesare, dar fără mult
succes, încât sarcina construcției a rămas tot în seama Comitetului Școlar, care a
reușit să adune, până în 1924, 100 000 de lei. În august 1924 a început construcția
localului, după planurile inginerului A. Constantinescu și în antrepriza lui Carol
Zane. Localul era însă estimat la 1,5 milioane lei, iar fondurile erau total
insuficiente. Pentru a nu pierde locul donat, la propunerea unui membru al
Comitetului Școlar, C. Dimitriu, s-a cerut sprijinul Camerei de Comerț din Bacău
(la care era afiliat și județul Neamț). I. Florescu, președintele acesteia, a aprobat o
donație de 500 000 lei, cu care până în octombrie 1924 s-a ridicat parterul. În 1925,
prin străduința aceluiași. Dimitriu, s-au mai obținut de la Camera de Comerț Bacău
încă 500 000 lei pentru clădire și 100 000 lei pentru mobilier. Ministerul
Instrucțiunii Publice, condus de dr. C. Angelescu, la insistențele deputaților
nemțeni Leon Mrejeriu (învățător de profesie) și Leon Pșepelinschi a acordat
300 000 lei, iar Comitetul Școlar a adunat din taxe școlare și donații 380 000 lei.
Astfel, în ianuarie 1926, a putut fi inaugurat noul sediu al Școlii Comerciale, „un
local nou, compus din patru săli de clasă și două cancelarii, local sănătos plin de
aer și lumină și așezat într-o poziție centrală a orașului, ușor de frecventat de elevii
de la periferii.” (18)
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Așadar, pentru funcționarea unei școli necesare dezvoltării orașului și
județului au colaborat factori diverși, autorități locale, Camera de Comerț,
Ministerul Instrucțiunii, parlamentari nemțeni, numeroși donatori rămași anonimi
și, nu în ultimul rând, profesorii de la „Petru Rareș”.
C. Dimitriu, fost președinte al Camerei de Comerț Neamț, rememorând
evenimentele, constata un lucru semnificativ în legătură cu această construcție: „strâns
uniți în jurul acestei idei, ce părea irealizabilă, cu micul capital ce-l avea Comitetul, am
pornit fără multe forme la lucru. Norocul nostru a fost că nu ne-am ținut de forme căci,
nici astăzi poate n-ar fi avut școala un local propriu, a cărei nevoie era adânc simțită și
care avea să adăpostească și cursul superior de comerț.”(19)
Mai radical în declarații a fost profesorul I.Gh. Vasilco, fost director al
școlii: „construcția localului a început în 1924 și s-a inaugurat în ianuarie 1926.
Dacă construcția nu începea atunci, nu se începea nici astăzi. Prin localul ei
propriu, școala a fost salvată și existența ei asigurată.” (20) Utilitatea acestei școli
era apreciată și de fostul primar D.Hogea, care o considera o instituție „de cultură
profesională, a cărei utilitate s-a vădit și se vădește prin progresul ei continuu, spre
marele folos al tineretului, îndrumat astfel spre o îndeletnicire practică, în lupta lui
pentru existență – printr-o muncă cinstită, roditoare și independentă – contribuind
în mare măsură la ridicarea economiei noastre naționale, mai ales la înlăturarea
șomajului proletariatului intelectual, provenit din mulțimea celorlalte școli
secundare și superioare, de care, cum se știe, suferă în prezent țara noastră.” (21)
Din 1927 acestei școli i s-a adăugat și cursul superior, devenind Liceul
Comercial de Băieți ” Spiru Haret” din Piatra-Neamț. (22)
Funcționarea Școlii Comerciale a fost curmată de reforma învățământului din
1948, când a fost transformată în Școală Medie Tehnică și a început pregătirea
hidrotehniștilor necesari construcției barajului de la Bicaz. Din 1970 a devenit Școala
Generală Numărul 12 și localul a fost mărit. După 1990, în condițiile scăderii
accentuate a natalității, populația școlară a scăzut continuu, încât apăruse pericolul
desființării. Dorința de a-i reda statutul de liceu comercial a fost exprimată în oferta
managerială a subsemnatei, cu ocazia participării la concursul pentru ocuparea postului
de director al Școlii Generale Numărul 12, în 1998. Un prim pas a fost redobândirea
vechiului nume de „Spiru Haret”, astfel că, din 2000 – cu ocazia Zilei Școlii (inițiată de
semnatara acestor rânduri), școala a primit aprobarea Ministerului Învățământului
pentru a se numi Școala Generală „Spiru Haret”.
În 2005, odată cu aplicarea principiului „restitutio in integrum” pentru bunurile
confiscate de comuniști, din postura de inspector școlar general, cu concursul
directorului școlii, profesor Mihaella Arsenoaia, cu acordul autorităților locale, am
început demersurile pentru ca școala să-și redobândească statutul de Liceu Comercial.
Memoriul trimis ministerului justifica această transformare prin necesitatea de a forma
specialiști în turism și administrație, deoarece autoritățile locale începuseră și ele
demersurile pentru ca orașul Piatra-Neamț să fie recunoscut ca oraș turistic, stațiune de
interes național. În 2006 Ministerul Educației a emis ordinul de reînființare a Liceului
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Comercial „Spiru Haret” și a aprobat fondurile necesare pentru construirea unui nou
corp de clădire, necesar unei populații școlare în creștere.
În acest an Liceul Comercial „Spiru Haret” a împlinit 100 de ani de
existență, iar acest articol este un omagiu și, în același timp, o necesară aducere
aminte și un prilej de clarificare,a începuturilor, dar și a istoriei sale mai recente.
Spre deosebire de anii începuturilor, reînființarea sa a stârnit îngrijorarea școlilor
concurente, fiind un lung prilej de ipoteze, după cum se poate constata din presa
locală a anilor 2005-2007. Dacă reînființarea sa ar fi fost un eșec, vinovații ar fi
fost cu certitudine cunoscuți, dar în condițiile în care a fost-cel puțin până acum –
un succes, meritele reușitei și le arogă mulți, astfel încât se impunea o precizare. Ca
profesor la „Petru Rareș”, privesc întotdeauna cu interes și bucurie spre foste mea
școală, căreia i-am dedicat 22 de ani din viață, dar și cu mult respect spre cei ce
contribuie la reușitele ei. Astfel, în condițiile în care, din 2011, la bacalaureatul
liceelor tehnologice se obțin rezultate dezastruoase, la „Spiru Haret” notele la
examenul de matematică situează școala pe primele locuri la nivelul județului, în
mare măsură datorită muncii stăruitoare și seriozității profesoarei Carmen Dascălu,
prezentă în școală dinainte de 1989. Rezultate deosebite sunt și la limba română
(profesor Anca Baroi), la engleză (prof. Mihaella Arsenoaia și Anca Popescu).
La mulți ani și la multe promoții, „Spiru Haret”!
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Momente din lupta pentru Unire
prof. dr. Doru Dumitrescu (MECS)
Despre unire națională, în perioada anterioară neutralității, dar și în cei doi
ani în care România a stat în afara
primei conflagrații, guvernul român a
aplicat vestiul panseu al lui Gambetta
Il faut y penser toujours, il ne faut
pas en parler jamais (care ar însemna
că Trebuie să gândim întotdeuna la
aceasta, dar nu trebuie sa vorbim
niciodata despe ea) care demonstra
că pentru orice implicare în acest
proces guvernul trebuie să dea
dovadă şi de discreţia necesară în
lupta pentru emanciparea naţională.
Ca urmare, I.I.C. Brătianu, șeful guvernului liberal acționa, atunci când era
adusă în discuție intrarea României în război alături de o grupare sau alta, folosind
multă diplomaţie, utiliza, nu de puține ori înşelătoria şi duplicitatea, așa cum stau
mărturie cele povestite de Ion Bianu în memoriile sale, rămase până astăzi inedite.
Acesta arată că, nu de puţine ori, liderul liberal intoxica,1 premeditat, oamenii
politici cu informaţii false, fiind bine ştiută aplecarea spre bârfa a lumii politice
româneşti. Acţiunea dorea de fapt să deruteze informatorii plătiţi ai celor două
grupări despre intenţiile reale ale guvernului, privind intrarea în război alături de o
alianţă sau alta.
Un astfel de episod s-a întâmplat la începutul războiului mondial. Cei
înşelaţi au fost istoricul Nicolae Iorga şi colonelul Alexandru D. Sturdza. Celui
dintâi, apropiat cercurilor antantofile şeful guvernului liberal îi destăinuia, cerândui în acelaşi timp şi părerea, că doreşte „să mergem cu austriecii”. A doua zi revoltat
Iorga îşi arăta hotărât poziţia de a merge alături de ruşi, iar în faţa cerbiciei liderului
liberal care susţinea că aşa trebuie „să mergem contra ruşilor” marele istoric îşi
amintea: „Nu l-am putut clinti pe Brătianu – Am plâns de necaz.” În schimb
colonelului Alexandru D. Sturdza, cunoscut adept la intrării României alături de
Puterile Centrale, Brătianu îi repeta, la nesfârşit, în ciuda atenţionărilor acestuia că

1

În acest sens e de amintit şi zvonurile lansate de I.I.C.Brătianu privind încheierea unei convenții cu
Rusia, care din cauza mişcărilor de stradă fuseseră amânate, dar care avea totuși să se încheie la
Petrograd, în 18 septembrie/1 octombrie 1914. vezi N Polizu-Micşuneşti, Op. cit. p. 99
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„facem o mare greşeală” mergând cu Atanta, că noi totuşi „vom merge cu ruşii în
contra Austriei şi Triplicei.”
În ceea ce privește partidele izbucnirea Marelui Partid va tulbura apele în
Partidul Conservator.
Așa, după cum se știe, ca urmare a deciziilor purtate în cadrul Consiliului
de Coroană de la Sinaia, din august 1914 care hotăra neutralitatea țării, Partidului
Conservator le cerea membrilor săi, „mai presus de orice consideraţiuni.. să
păstreze o nepărtinire desăvârşită în aprecierea faptelor şi în discuţiunea situaţiei”.
La acest consemn Nicolae Filipescu se pronunţa că România trebuia să adopte, la
fel ca şi sora sa Italia, o neutralitate leală şi provizorie. „Leală deoarece fără asta
nu mai e neutralitate şi provizorie deoarece neutralitatea ca şi ziaristica duce la
orice cu condiţia să ieşi din dânsa.” În acest fel îi contrazicea pe aceea care destinau
României o neutralitate definitivă, anulându-i proiectul realizării idealului naţional.
Sfârșitul, în mai 1915, a „falnicului partid al lui Lascăr Catargiu... prăbuşit în
socoteli mărunte de băcan” după cum spunea în memoriile sale Constantin
Argetoianu, final condimentat cu multe îmbrânceli, strigăte, cu pumni şi lovituri de
baston făcea ca sprijinitorii acestui partid să se alinieze celor două opțiuni privind
realizarea idealului național.
Amintindu-şi despre acest eveniment trist din istoria partidului rival I. Gh.
Duca, îngroșind, pe alocuri, nuanţele sau omiţând adevărul, sublinia: „După ce 50
de ani a fost veşnic sfâşiat de rivalităţi personale, de lupte sterpe, pentru şefie, după
ce 50 de ani nu a fost în stare să-şi lege numele de nici unul din faptele însemnate
ale istoriei noastre contemporane, trebuia ca în clipa hotărâtoare a unităţii noastre
naţionale să se frângă în două, lipsind şi într-un asemenea moment ţara de
binefacerile unui concurs folositor.”
O dovadă că românii erau, în marea lor majoritate, alături de Antanta o
dovedește și sosirea în Bucureşti a generalului francez Paul Marie César Gerald
Pau, veteran al războiului franco-prusac din 1870 în care fusese grav rănit și căruia
populația bucureșteană îi organiza, în februarie 1915, o mare, amplă și entuziastă
manifestaţie.
Acest morb al atantismului de participare la război și realizarea unității
naționale cuprindea și familia regală.
Rezervaţi la început noi suverani ai României se declarau în noile condiţii,
alături de cea mai mare parte a opiniei publice, optând pentru intrarea României în
război alături de Antanta. Deşi timidul2 Ferdinanad mai avea încă unele reticenţe,
în principiu, acesta nu se opunea acestei orientări dar conform caracterului său
prefera să se obişnuiască cu acest gând treptat şi nu dintr-o dată. Ulterior influenţat
de regina Maria Ferdinand îi declara lui Titu Maiorescu, în februarie 1915: „că va
2

Aceasta relatează momentul când Regele, semnând în albumul familiei Lahovari, Regina Maria i-ar
fi spus lui Ferdinand: „Acum că eşti rege trebuie să pui punctele pe „i”. Martha Bibescu comentând
afirmația arăta că acest obicei al monarhului de nu pune punctele de „i” era un semn de timiditate.
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trebui poate să facem şi noi ce va face Italia de la care va afla el printr-un om de
încredere adevăratul gând al Regelui Victor Emanuel II-lea”. În schimb regina care
anterior „era foarte sinceră pentru neutralitate” considera acum „că vom intra
desigur în război alături cu Tripla Înţelegere.” Mai mult supralicitând îl asigura pe
Marghiloman că acum este sigură că „ţara nu primeşte o acţiune alături de
Germania,” dar această informaţie trebuia dată lui Ferdinand „picătură cu picătură
spre a nu omorî pe omul acesta.” Cu timpul efectul acestei inoculări avea să se vadă
în condiţiile în care Ottokar Czernin, excelent diplomat, ambasadorul bicefalei
monarhii la Bucureşti, viitor ministru de externe raporta: „am impresia că regele
este un obstacol mai mare decât Brătianu. Toată afacerea n-a fost niciodată atât de
rea ca astăzi şi eu am pierdut orice speranţă de a realiza vederile noastre.” Asta în
condițiile în care amintindu-și de aceea perioadă prințul Carol, viitorul Carol al IIlea, declara, în memoriile sale, că în lupta naţională: „S-a format acum un trio care
aduce nemulţumirea: Costinescu, Take Ionescu şi Filipescu: Singurul convins e
ultimul, un biet impulsiv, dus de o nălucă prea strălucitoare. Ceilalţi sunt nedemni
de a purta numele de Români. Şi la noi nu este o lege de înaltă trădare”.
Dar împotriva realizării unirii erau și agenții Puterilor Centrale, plătiți
substanțil pentru le propoga ideile Că situaţia stătea astfel o aratau şi instituţiiile
statului, care prin agenţii Direcţiei Poliţiei şi Siguranţei Generale raportau cazul
fostului ziarist Henri Izvoranu3 de la jurnalul „La Politique”. Aceasta după ce
înfiinţase o „Ligă a Poporului” care propovăduia neutralitatea, se îmbogăţise subit.
Mai mult agentul care depistase şi adresa corectă a „jurnalistului” arăta că Isvoranu
este în strânse legături cu secretarul Legaţiei germane „cu care,de comun acord, ar
fi constituit existenta „Ligă Populară”. Pentru acestă nouă organizaţie se căutau
membri4 „câţi mai mulţi cărora li se cerea să facă politica recomandată de
conducători.” În perioada imediat următoare agenţii constatau o activitate
efervescentă a ligii care, printre altele, alcătuia liste negre cu cei care trebuiau ca la
„prima ocaziune să fie bătuţi în stradă. Între aceste persoane sunt Dnii Mille, Tache
Ionescu, şi toţi membrii Acţiunei naţionale care lucrează în desinteresul acestor
propagandişti austro-ungari, germani. ” Într-o altă întâlnire Isvoranu îndemna pe ei
prezenţi „să se răscoale până la unul şi să facă să se cunoască puterea mahalalelor
la centru şi să silească şi pe cei cari cer anume războiul, cât şi cei care vor să ne
trimită contra Germaniei, să amuţească.” Între timp apăruse o altă organizaţie care
după părerea organelor de siguranţă îşi desfăşura activitatea pe acelaşi coordonate.
Numită „Viitorul” de fapt această organizaţie nu exista ea camuflând mai vechea şi
cunoscuta „Ligă a Poporului”. În manifestul lansat cu ocazia unei întruniri
planificată la sala „Amiciţia” în data de 13 septembrie 1915, adresându-se, mai
3

Henri Isvoranu era nepotul lui Alexandru Marghilomn fiind locotenet în rezervă al regimentului 4
călăraşi. După ce România a intrat în război a făcut parte din serviciu 1 apoi 2 la depozitul de
remontă şi în cele din urmă la batalionul de specialişti. A dezertat la inamic şi a fost condamnat la
moarte, în contumacie, de Curtea Marţială .
4
Propaganda se făcea mai ales printre lucrătorii de la la atelierele CFR , prinzând , mai ales, la cele
nou create.
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ales, meseriaşilor organizaţia îi îndruma pe aceştia să ia poziţie împotriva cetei „de
derbedei şi de politiciani” care „alipindu-se refugiaţilor din Ardeal şi Bucovina, vor
să ne împingă şi pe noi în groaznicul măcel, care a coprins întreaga Europă.
Mai mult în interesul cauzei „boşofililor” apărea şi ziarul „Cravaşa” al cărui
prim număr vedea lumina tiparului în 13 septembrie 1913. O altă revistă în
serviciul Puterilor Centrale care apărea în acest timp şi care se adresa în special
intelectualilor era acea numită „Cuvântul meu”. Apărută sub direcţia lui Alexandru
Macedonski , care era şi propietar, revista preciza în articolul Înainte de orice,
semnat de acesta că deşi el fusese filofrancez şi antidinastic îşi schimbase între
timp crezul, asemenea evoluţiuni fiind în concepţia sa „ fireşti ..patriotice şi
logice.” Punându-i la stâlpul infamiei pe cei care până acum fuseseră „nemţi toată
viaţa”, dar acum din interese meschine îşi schimbaseră orientarea, Macedonski
considera că aceştia „n-au dreptul să vorbească românilor în numele intereselor
ţărei.” În schimb el „şi cu mine împreună câţiva încă avem acest drept, îl avem
fiindcă am dus o viaţă de cinste cetăţenească şi de lipsuri materiale şi pentru că am
ştiut să ne facem a fi stimaţi şi consideraţi de chiar duşmanii noştri cei mai
neîmpăcaţi”. Construind o pledoarie prodomo el dădea de înţeles că România
trebuia, după credinţa sa, să se orienteze către Germania dacă nu doream „să
schimbăm ţara într-o jalnică şi sângerândă Belgie.” Încheiind printr-un imbold de
sinceritate, plin de duplicitate, Macedonski scria: „Îmi nesocotesc interesele-o ştiu,
dar înainte de fi filofrancez, precum am fost şi am rămas, sunt dator să las să-mi
vorbească sufletul, aşa cum cere dânsul”. Iar sufletul său, chiar dacă nu o spunea
explict, era lângă Puterile Centrale.
Şi tot acum la acest sfârşit de an Siguranţa Generală avea să descopere un
complot despre care ulterior ziarele aveau să facă multă vâlvă, acţiune criminală
care urmărea în esenţă înlăturarea lui I.I.C. Brătianu şi Take Ionescu şi aruncarea în
aer în urma unii atentat a locuinţelor lui Nicolae Filipescu şi Emil Costinescu.5
Răzgândindu-se atentatorii (Ion Baboş şi Ilie Toth) aveau să totul în vileag lui
Nicolae Filipescu care avea să-i predea Siguranţei Capitalei.
În final mă refer la două momente mai puțin cunoscute referitoare la unire
și care îl au în prim plan pe Nicolae Filipescu. Primul se referă la decizia lui
Brătianu, care pentru a-l calma și pe omul politic conservator , dar şi pentrua a
calma atmosfera din țară îi dădea de lucru liderului conservator, prin generalul
Iliescu, trimitându-l la Petrograd6. Ajuns în capitala Imperiului ţarist în noaptea de

5

Vezi informații suplimentare la DANIC, Ministerul de Interne, Fond Direcţia Poliţiei şi Siguranţa
Generală, dosar 292/1915-1917 Aici există un adevărat dosar ce cuprinde informaţii despre acest
atentat. Desfăşurarea acestui complot este analizată pe larg de Florian Şincă în articolul Tentativa de
atentat din anul 1915, în „Historia” , an VIII, nr 74, februarie 2008 pp. 14-20
6
Pentru această plecare Filipescu avea să fie „prelucrat” de diverşi şi de la depărtare „ ca un copil
neastâmpărat care se duce în vizită la o rudă respectabilă” , pentru ca prin cele ce avea să spună
acolo să nu dăuneze imaginii ţării. Chiar regina sub pretext să are să-i dea unele scrisori către sora
sa marea ducesă Kiril a insistat asupra poziţie pe care trebuia să o adopte”. Dar închie Duca în
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12 spre 13 februarie 1916 „după o excelentă călătorie” pe bani propri, acceptând
doar mijloacele oficiale de transport Filipescu avea să aibă mai multe întâlniri la
cartierul general, cu generalul Alexeev, la ministerul de externe cu titularul,
ministrul Sazonov fiind primit, în final, şi de către ţar. Având ca sarcină să poarte
discuţii politice şi economice cu ruşii, liderul conservator ar fi trebuit, concret,
după cum spune Argetoainu în amintirile sale să explice factorilor de răspundere
ale vecinului de la răsărit că România nu poate participa la război, atâta timp cât nu
avem asigurată frontiera din sudul ţării, în speţă Dobrogea, în faţa unui atac al
bulgarilor. În nota pe care o transmitea ziarului „Epoca” Filipescu arăta că ar fi
spus celor care îl ascultau că „poziţiunea României este excelentă pentru
dumneavoastră. Numai nu-mi cereţi să formulez cauzele pentru că orice vorbe ar
putea să prejudicieze acestă poziţie.” Scriind în amintirile sale despre vizita lui
Nicolae Filipescu „vechi ministru de război” la Petrograd, Maurice Paléologue,
fostul ambasador al Franţei la curtea ţarilor, comentând întâlnirea avută cu acesta
îşi amintea că în timpul discuţiilor „nu am obţinut de la el decât cuvinte evazive”.
Şi cu toate acestea Paléologue descriindu-l, oarecum fascinat de verva liderului
conservator, rememora că Filipescu „cu toată oboseala sa fizică .. are o putere de
convingere, o căldură a accentului care se manifestă din primele cuvinte.” La
menţiunea ambasadorului francez că important în aceste momente este încheierea
unei convenţii militare cu Rusia care era tergiversată de Ionel Brătianu, Filipescu
răspundea impacientat: „Mă întreb dacă nu ar trebui să grăbesc întoarcerea mea la
Bucureşti”7. Întors în ţară pe 11 martie 1916, după ce vizitase frontul de centru,
Filipescu fusese aşteptat la gară de familie, prieteni şi „partizani zeloşi” care îi
puseseră la cale şi o manifestaţie desimpatie. Impresionat de armata rusă care îi
făcuse o excelentă impresie, liderul conservator raporta că obţinuse din partea
ţarului promisiunea nesemnată, deoarece nu avusese o misiune oficială, că Rusia va
trimite pe frontul românesc 250.000 de oameni. Comentând promisiunea
Constantin Argetoianu scria în amintirile sale: „Am putut vedea câteva luni mai
târziu cum s-au ţinut ruşii de vorbă!”
Al doilea moment, din martie 1916, este legat de incident care afăcut vâlvă
în epocă. Deși era foarte bolnav, avea să moară la30 septembrie 1916 orgoliosul
boier avea să mai dea încă odată dovada onoarei şi originii sale aristocratice.
După cum relata jurnalul „Le Temps” la începutul lunii aprilie fiul lui
Filipescu „şeful Partidului Intervenţionist” pe când se întorcea din Paris în
România, împreună cu soţia, a fost arestat în gara oraşului Lindau din Bavaria, deşi
cele două se aflau în „relaţiuni de pace.” Cu toate că aveau asupra lor toate
documentele necesare călătoriei, tineri erau sechestraţi de autorităţile germane,
neavând posibilitatea de a lua legătura cu exteriorul. Anchetaţi ca la carte, exitând
supoziţia că ar fi spioni, erau lăsaţi, în cele din urmă, să părăsească Germania, via
memoriile sale „Filipescu a avut la Petrograd o atitudine absolut patriotică”, I.Gh. Duca, Op. cit, vol
II, P.110
7
Ibidem , p. 210
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Elveţia. Ajuns în ţară, după ce îl înştiinţa pe şeful guvernului despre acest incident,
tânărul Filipescu remitea o lungă telegramă cancelarului german Bethman-Holweg.
În finalul acesteia fiul liderului conservator scria: „Am deci dreptul de a protesta,
domule cancelar, contra procedurilor lipsite de eleganţă faţă de fiul unui om care
totdeauna s-a arătat un adversar loial şi care totdeuna a dispreţuit o politică de
echivoc. „Cert este că atunci când s-a ivit ocazia Filipescu a reacţionat”, căci, după
cum arăta biograful său, „Incidentul nu se putea să nu aibă loc.” Altercaţia avea să
se petreacă la Jokey Club. Tocmai în momentul în care, cu animaţia care îl
caracteriza când vorbea, Filipescu povestea despre cele întâmplate fiului său la
Lindau, intra în club şi von dem Bussche, ambasadorul Germaniei în România.
Dând bineţe, diplomatul a trecut în faţa grupului unde se afla liderul conservator şi
s-a îndreptat, după unele surse, către Filipescu cu mâna întinsă. Acesta enervat, ar
fi ieşit din grup şi iar fi replicat: „Nu vă dau mâna, dar este piciorul meu este cel pe
care îl meritaţi”. Ce s-a întâmplat după aceea iritantă conversaţie ne povesteşte
Irina Mavrocordat, cumnata omului politic conservator8 care deţinea informaţii din
mediul diplomatic: „Mare emoţie în urma acestui incident. Brătianu şi Porumbaru9
s-au precipitat la reprezentantul Germaniei pentru a-i exprima regretele lor, iar pe
de altă parte Marghiloman ca preşedinte al Jockey Clubului a încercat să aranjeze
incidentul intervenind la prietenul său Busche, rugându-l să ţină seama de
enervarea lui Filipescu-Tatăl de a vedea pe fiul său împiedicat de a continua
călătoria sa de întoarcere etc. etc. Pe de altă parte Nicolae Filipescu înţelegând de a
fi fost lipsit de educaţie faţă de reprezentantul unei ţări străine,10 care încercase să
faciliteze călătoria lui Grigore şi a soţiei sale, măsură care fusese luată prea târziu
când lucrurile regretabile se petrecuseră deja, Nicolae, deci, a consimţit să-şi
exprime regretele sale asupra acestui fapt, Busche exprimându-le pe ale sale11 faţă
de faptul de nu fi putut interveni la timp pentru a uşura călătoria. Incidentul a fost
închis.”

8

Irina Mavrocordat (1864-1955) era sora Mariei Filipescu, soţia lui Nicolae Filipescu. În 1885 s-a
căsătorit cu Edgar Mavrocordat (1857-1934) şi l-a însoţit pe acesta la Viena în perioada în care a
avut calitatea de ministru plenipotenţiar al României în Imperiul Austro-Ungar. Persoană autoritară
şi energică nu-l suporta pe Nicolae Filipescu pentru politica sa agresivă,în general, şi proatantistă, în
special. A lăsat însemnări în limba franceză despre perioada neutralităţii României, scrise în anii pe
când se afla în misiune, alături de soţul ei.
9
Omul politic Emanoil Mihăescu Porumbaru era, în acea perioadă (până în decembrie 1916),
ministru de externe.
10
Filipescu a fost „încântat” chiar „radios” de incident fiind auzit în primele ore de la acesta
fredonând un cântec care îi plăcea , fapt pe care nu se mai întâmplase de mult. Vezi N PolizuMicşuneşti, Op. cit, p.217,.În schimb Duca spune că: „Scena a fost regretabilă. Chiar amicii lui
Filipescu o recunoşteau”. Vezi I.Gh. Duca, Op.cit., p.114
11
Iniţial ambasadorul von dem Bussche ar fi dorit din partea lui Filipescu satisfacţie pe teren fapt
care nu l-ar fi deranjat pe liderul conservator, deoarece avusese în viaţa sa 17 dueluri!. Dar pentru că
funcţia pe care o ocupa în România nu îi permitea acest „lux”, cu atât mai mult cu cât de la Berlin i
se comunicase să nu dea urmare acestui incident (I.G. Duca Op. cit. vol II p.114) ambasadorul
german a cerut lui Marghiloman să solicite scuze liderului conservator.
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Comemorare George Enescu
(+4 mai 1955-mai 2015)
prof. Adriana Botez

Opera Oedipe
Deşi „Oedipe“este singura operǎ pe care Enescu a compus-o, au mai existat
ṣi alte proiecte, deoarece opera este genul în care el s-a format, încǎ din primii ani
de la Viena şi apoi la Paris. Astfel, încât din fragedǎ copilarie, viitorul muzician
ascultǎ operele lui Gluck, Mozart, Beethoven şi Wagner. Este puternic impresionat
de drama wagnerianǎ, de compoziţia muzicalǎ a lui Wagner. „De la vârsta de şapte
ani eu trǎiesc prin Wagner şi numai prin el“, declara Enescu în 1936. Într-adevǎr,
se va resimţi profund în creaţia sa concepţia titanului de la Bayreuth în tratarea laitmotivicǎ, în continua desfǎşurare simfonicǎ, în dramatismul multor pagini şi în
cromatizarea intensǎ a discursului muzical.
De asemenea, este impresionat de dramatismul unor opere de Gluck,
precum „Alcesta“, „Orfeu“, „Armida“, ca şi de cele ale lui Verdi, ale cǎrui creaţii
târzii – „Othelo“şi „Falstaff“-sunt considerate drept capodopere autentice.
Apoi, la Paris, în perioada studiilor, dar şi dupǎ încheierea acestora
cunoaşte, în afarǎ de opera romanticǎ francezǎ a sec. al XIX-lea, realizările
generaţiilor înnoitoare: „Pelléas ṣi Mélisande“ de Debussy, „Arianne ṣi Barbǎ
Albastrǎ“ de Paul Dukas, „Antigona“ de Arthur Honegger. Prin intermediul trupei
lui Diaghilev face cunoştinţǎ cu creaţia şcolii naţionale ruse, în special cu „Boris
Godunov”, de Modest Musorgski. Cu toate acestea, rămâne pe mai departe sedus
de Wagner și mai puțin de „moderni”...
Călătorind mult cu prilejul turneelor sale de concerte, Enescu are ocazia să
asculte opere ale multor compozitori din diferite școli și epoci, precum şi noi
concerte: verismul, creația lui Richard Strauss (apreciază îndeosebi „Salomeea”) a
lui Ravel, Honegger, Schönberg, Stravinski, Milhaud, Alban Berg. Se interesează
de creația românească de operă, de lucrările lui Eduard Candella,Tiberiu
Brediceanu, Alexis Catargi, Mihail Andreescu Skeletti și îndeosebi Sabin Drăgoi, a
cărui operă „Năpasta” o consideră o reușită a genului și a muzicii românești.
Dirijează, în țară, în concertele simfonice, mai ales fragmente din opere wagneriene
și, la inaugurarea Operei Române din București, la 8 dec.1921, drama „Lohengrin”.
Tocmai în această perioadă de la șfârșitul sec. al XIX-lea și începutul sec.
XX se produce criza operei; după acceptarea necondiționată a wagnerismului,
urmează reacția debussystă împotriva acestuia și orientarea operei franceze – dar
nu numai a celei franceze – către subiecte biblice și mitologice, dar și orientale,
orientare care îl va înrâuri și pe Enescu.
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Înainte de a se decide pentru „Oedipe”, Enescu a fost atras de alte subiecte
antice, fapt dovedit de proiectele și schițele pentru „Daphne”, „Antigona”, și
„Icarios” (din mitologia greacă), „Visul lui Saul”, „Ahasverus”, „Fiica lui Iephta”
și „Lotusul albastru” (tematică orientală și biblică). De asemenea, este preocupat de
tematica națională în „Meșterul Manole” (S. Toduţă) și alte creaţii.
Asemenea atâtor cazuri, când compozitorii s-au decis pentru alegerea unui
subiect de operă, impulsul către aceasta a fost dat de o reprezentație a unei piese de
teatru sau o lectură, sau o întâmplare cu puternice efecte ulterioare. Enescu s-a hotărât
pentru ”Oedipe” în urma vizionării tragediei lui Sofocle, fiind puternic influențat de
jocul celebrului actor francez al epocii, Mounet Sully în rolul titular. Acest lucru se
petrecea, probabil, prin anul 1919. Enescu a fost impresionat atât de vocea actorului,
cât și de jocul propriu-zis. Spre deosebire de Stravinski, care a fost atras și el de același
mit antic, dar care și-a ales acest subiect tocmai pentru că era foarte bine cunoscut și,
astfel, el se putea concentra asupra muzicii, cu o anumită detașare față de tematica
literară, Enescu consideră subiectul ca pe un punct de pornire, de meditație, de
frământări sufletești. Cel care îi va realiza libretul va fi Edmond Fleg, autor dramatic
cunoscut și apreciat, cu o mare experiență teatrală, cu o imensă cultură elenistică și nu
numai elenistică și care a mai colaborat și cu alți compozitori. Geneza libretului își are
și ea istoria ei, drumul ei sinuos. Inițial, Fleg îl concepea în dimensiuni foarte ample,
gândit pentru o operă care s-ar juca în două seri consecutive, însă Enescu dorea un
libret mai concentrat, dar care să fie totuși foarte liric, unitar, despuiat de orice artificii,
succint, clar și mai ales poetic. Definitivarea libretului a mers lent: Fleg meditează
asupra ideilor și sugestiilor lui G. Enescu, iar primul război mondial-care îi desparte pe
cei doi pentru câțiva ani-întârzie și el definitivarea libretului. Așa încât, abia după zece
ani de la hotărârea inițială de a aborda acest subiect, Enescu va avea, în sfârșit, libretul.
Din cele trei tragedii care alcătuiesc ciclul teban: „Oedip Rege”, „Oedip la Colonos” și
„Antigona”, Fleg a făcut apel la primele două, cu gândul de a realiza o tragedie de
contraste lirice. Astfel, primele două acte-într-o viziune romantică-conțin mari
diferențe de timp, de la tablou la tablou, ca și schimbarea continuă a cursului acțiunii,
ceremonii fastuoase-ba chiar și balet, serbări lascive şi crime la vedere, natură: tenebretunet-furtună-vijelie, teme epico-dramatice, cea a păstorului, care vinde din recuzita
romantică (Berlioz, Wagner) precumc şi cea a paznicului (vezi „Maeştrii cântăreţi”) şi
a monştrilor (aici Sfinxul). Altminteri, ultimele dintre actele operei, care au la bază
nemijlocit textul şi modalităţile dramatice ale tragediei clasice, vădesc o perfectă
unitate interioară fiecare, transpunerea părţii principale a conflictului de conştiinţă
(actul al II-lea – anchete, actul al III-lea – absolvirea), deci, crearea şi menţinerea unor
extraordinare tensiuni interioare, cu catharsis final. Este vorba de actul al II-lea –
„Oedip Rege”, actul al III-lea – „Oedip la Kolonas”.
O etapă premergătoare, „de gestaţie”, nu numai pentru libretul, ci şi pentru
muzica operei, se întinde pe parcursul a zece ani (1920-1930), etapă în care apar şi
sunt concretizate şi primele idei muzicale. Etapa decisivă, a compunerii propriuzise, se întinde şi ea pe doi ani (1921-1922), elaborată la Sinaia-Făget; per total,
etapa desvârşirii, a orchestraţiei, durează şi ea aproape un deceniu (1923-1932).
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Deşi Enescu a vorbit de nenumărate ori despre lucrările sale, în multe
interviuri care i-au fost solicitate, nu a făcut-o niciodată pentru a-şi făuri o doctrină.
Principiul său în această direcţie a fost succint exprimat, odată în următoarele
cuvinte: „nu-mi teoretizez creaţia!” sau, cum spunea cândva Brâncuşi, „Teoriile
sunt eşantioane fără valoare. Numai activitatea contează”.
Cu toate acestea, cei care s-au aplecat îndelung asupra paginilor operei sale
(şi nu numai asupra operei „Oedipe”, ci şi a lucrărilor simfonice sau de cameră) au
putut constata existenţa unor principii care au căluzit necontenit paşii creatorului:
-

opera – sinteză antinomică;
în operă, muzica intensifică factorii dramatici;
simfonismul în operă;
tratarea antichităţii;
transfigurarea folclorului;
reînvierea genului tragediei lirice.
Integritatea compoziţională se motivează printr-o magistrală gândire
simfonică, în care un rol însemnat îl au leit-motivele. Despre simfonismul operei
„Oedipe” s-a scris mult, acesta fiind elementul fundamental, pe care însusi Enescu
il revendica. W.G. Berger, unul dintre cei mai autorizaţi exegeţi ai muzicii
universale şi româneşti, scria: „Se pune întrebarea dacă nu cumva „Oedipe” este
simfonia simfoniilor enesciene, care nu a mai putut fi depaşită, datorită
substanţialităţii desfăşurării simfonice cu voci şi coruri integrate, nici prin
„Simfonia a patra”, nici prin „Simfonia a cincea” (…) natura simfonică a operei se
cere văzută în celulele tematice continue dezvoltate si îmbinate cu elemente
rapsodice pasagere, toate împânzesc devenirea lirică şi dramatică în întregul ei.
Tehnica gradaţiei transformării lăuntrice a motivelor conducătoare (leitmotive)
demonstrează aici o concepţie şi o funcţionalitate esenţial simfonică”.
Leitmotivele operei „Oedipe”, ca şi întreaga concepţie armonică nu se
găsesc la modelul wagnerian. Dacă la Wagner acestea aveau corespondenţele
potrivite cu imagini sonore din lumea obiectivă, la Enescu leitmotivele nu au
contingenţă cu fenomenele sonore obiective. Configuraţia lor este matură,
complexă, melodica lor este mai degrabă rezultatul procesului de generalizare şi
abstractizare. Aceasta constituie nota dominantă a microstructurii motivice
enesciene, în ciuda faptului că, totuşi, există şi leitmotive care produc asociaţii –
într-adevăr îndepărtate – cu alte complexe sonore. Sistemul leitmotivele enesciene
sintetizeaza în operă gândirea simfonică, asigură unitatea şi varietatea
tematismului, datorită metamorfozării, care conferă partiturii o bogăţie infinită de
spectre sonore, pe porţiuni restrânse sau pe suprafeţe amplu dimensionate.
Dacă leitmotivele wangeriene aparţineau atât personajelor cât şi
simbolurilor, cele enesciene reunesc cele două aspecte într-unul singur. Acelaşi
leitmotiv poate prezenta şi personajul concret şi simbolul. Excepţie de la această
regulă fac acele leitmotive care întruchipează noţiuni abstracte, nepersonificate :
destinul, nenorocirea, victima fatalităţii.
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Şi în „Oedipe”, ca în întreaga sa muzică, limbajul enescian se făureşte pe
bazele ideii sale ciclice, idee experimantată în atâtea lucrări, mai înainte. Se
realizează adevărate „sinteze leitmotivice”. Materialul melodic se transformă, deci,
din aproape în aproape, constituindu-se în unităţi caracteristice momentului dat şi
care servesc ca bază pentru noi procese evolutive.
În acelaşi sens, Pascal Bentoiu consideră că este firesc ca ideile dramatice
(personajele şi situaţiile, grupurile şi lucrurile) să se asocieze cu idei muzicale.
Însă, aici primează concepţia muzicală şi „Oedipe” este mai asemănătoare ca
tehnică cu „Simfonia a doua” decât cu „Siegfred” sau cu „Amurgul zeilor”, de
Wagner. Cu alte cuvinte, motivele apar, desigur, în legătură cu un personaj sau o
situaţie, dar nu revin neapărat numai în legătură cu ele-deşi dramaturgia muzicală
nu se ocupă decât parţial cu cea a textului şi a situaţiilor.
Leitmotivul lui „Oedipe”, al omului aflat în permanenţă dispută cu forţele
supranaturale, vrăjmaşe, este unul dintre mijloacele muzicale centrale şi
caracteristice ale operei. Ele se identifică pe întregul parcurs al desfăşurării
muzicale. Acest leitmotiv si cristalizează treptat în preludiu, se afirmă și revine în
instanță în decursul celor patru acte, sub diferite înfățișări, îndeplinind un rol de
importanță covârșitoare în arhitectonica întregii lucrări.
Prin caracterul său măreț, contorsionat și patetic, acesta exprimă tensiune și
încordare. El reprezintă în muzica operei simbolul sublimului tragic. El se
constituie intr-o stuctură modală lidică defectivă, unde tonica (sol) și dominanta
(re) sunt trepte fixe, pe când sensibila și medianta superioară sunt labile, purtând
vocile.
Frecvența acestui motiv derivă din ponderea personajului Oedip în centrul
evenimentelor. Cum întreaga tragedie lirică este dominată de acesta, omologul său
muzical se va auzi în toate actele, însă de multe ori transfigurat, încât adesea e greu
de detectat.
Și leitmotivul Iocastei (mama dar şi soţia lui Oedip!) apare din preludiu,
apoi, pe rând, îşi fac apariţia leitmotivele ce reprezintă celelalte personaje: Laios,
Creon, Antigona, Tiresias, Păstorul, soldații tebani, femeile tebane, al fatalității, al
Sfinxului, al Tebei, al Corintului, al Atenei etc.
Enescu utilizează cu efect și culoarea instrumentală, timbrul, drept
leitmotiv. Tehnica leitmotivică, alta decât cea wagneriană, determină întreaga
construcție simfonică a operei „Oedipe”. Componentele limbajului muzical:
melodia, ritmul, armonia, plurimelodia, simfonismul, arhitectura sonoră poartă o
amprentă singulară de spontan și elaborat, de tradițional și novator, de spirit
european și specific românesc în același timp.
Am putea spune că, ceea ce poemul „Luceafărul” semnifică în culminaţia
creaţiei poetice eminesciene, „Oedipe” reprezintă ca realizare muzicală în creaţia
enesciană.
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Şcoala altfel sau alt fel de şcoală?
prof.dr. Mihai Botez
Modulul educaţional şcoala altfel, licitat ca valabil şi devenit operaţional în
practica şcolară actuală, s-a impus relativ recent în calendarul şcolar al semestrului
al II-lea ca alternativă – pe spaţiu restrâns, totuşi – la ceea ce numim îndeobşte cu
termenul etalon de şcoală. Este vorba de şcoala în accepţiunea ei normativă de
proces legiferat de formare instituţionalizată, instructiv-educativă, a tinerelor
generaţii. Perioada de tranziţie de la vechiul regim, cu moştenirea sa intrinsecă, la
un nou capitol de societate a cerut imperios reforme în vederea punerii de acord a
noilor cerinţe sociale cu noi formule paidetice. Între acestea, nu puţine, deocamdată
cu efecte nu întru totul mulţumitoare, este şi propunerea ca o săptămână din anul
şcolar să fie alocată unor modele diferenţiale de achiziţii şi deprinderi, cu alte
metode şi pe alte căi, necanonice. Practic, se experimentează o variantă (sau mai
multe) de instruire şi educare în afara programelor în uz şi a evaluărilor cu note şi
catalog, cu aplicaţii la liberă alegere, majoritar pe bază de propuneri ale elevilor,
precum o extensie la limită a deja instituitelor CDŞ-uri. În mod normal, nu ar trebui
să ne impacientăm ca în faţa unei iniţiative riscate, cel puţin la nivel de concepţie,
ci doar să luăm în seamă infrastructura de care ar trebui să dispunem pentru a nu se
rata obiectivele vizate. Pentru că aici e problema de fond. Toată chestiunea, la noi
şi acum, e de a nu se confunda acest gen de alternativă la normal cu deja bine
cunoscutele şi rutinat exersatele „perişcolare”, ori chiar cu fostele programe de
„activităţi dirijate de vacanţă”. Nu vreau să cârcotesc de dragul de a critica, însă
pentru a nu exersa în gol sau în blind, cred că e bine să ne mai uităm şi în ograda
celor care au găsit soluţii mulţumitoare pentru acest gen de activităţi
complementare, cu ilustrări validate de practică. Voi veni, aşadar, cu un exemplu
din cele observate de mine cândva, prin alte locuri.
Cu aproape două decenii în urmă, aflându-mă la cursuri într-o capitală din
Vest, am avut ocazia să port discuţii pe această temă cu colegi dintr-o altă ţară
occidentală cu privire la activităţi şcolare de genul şcoala altfel, şi mai cu seamă la
specificul şi utilitatea acestora din punct de vedere formativ. Totul s-a petrecut
absolut întâmplător, întrucât hazardul ne reunise temporar la o aceeaşi reşedinţă de
găzduire... După un stagiu de informare prin cunoaştere nemijlocită efectuat în
Franţa vecină, elevi de la un liceu profesional spaniol ajunseseră la Bruxelles
pentru încă o săptămână, după care urmau să-şi continue „excursia de studiu” încă
o jumătate de lună în Marea Britanie şi într-o ţară din Scandinavia. Care erau
obiectivele acelui periplu de activităţi de cunoaştere în spaţiu european? Ei bine, nu
atât exersarea unor cunoştinţe geografice ori apetenţe turistice aplicate la realul
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continental învederat, după un minuţios program riguros stabilit în prealabil şi
implementat ca la carte, ci mai cu seamă studierea în teren de către elevii din
clasele terminale a posibilităţilor de a se încadra în viitor ca lucrători europeni în
diverse sectoare economice, cu luarea la cunoştinţă în mod nemijlocit a
particularităţilor şi cerinţelor din fiecare ţară vizitată şi investigată. Nu doar
plimbaţi turistic prin sisteme, instituţii şi obiective industriale, ci puşi cu
responsabilitate şi aplomb în situaţia de a vedea, a întreba, a se interesa de ceea ce
spaţiile şi compartimentele respective ofereau dar şi pretindeau în domeniul
locurilor de muncă. Reveniţi apoi în ţara de baştină, finalizând pregătirea
profesională, puteau avea termeni de comparaţie realişti în ceea ce privea opţiunea
pentru un viitor loc de muncă: acasă ori dincolo de graniţele ei. Cerinţele,
modalităţile de lucru, abilităţile de care trebuiau să dispună reieşeau dintr-o
cunoaştere pe viu, obiectivă, a ceea ce trebuiau să împlinească în caz că doreau un
loc de muncă în exterior. Nu poveşti auzite de la alţii, nu vise şi închipuiri aleatorii,
nu hălăduieli şi zbânţuială, ci chestiuni cât se poate de precise, capabile să
fundamenteze opţiuni ori să le disuadeze...
Da, o astfel de şcolire complementară, dincolo de sala de clasă, de luare a a
pulsului vieţii profesionale încă înainte de a o exersa de facto, mi s-a părut o
iniţiativă demnă de a fi întreprinsă la vremea şcolarităţii, ba chiar vrednică de a fi
implementată chiar şi într-o ţară ca a noastră, dat fiind faptul că România a devenit
cam de atunci încoace o furnizoare majoră de forţă de muncă pe piaţa externă,
europeană şi nu numai.
Or, ceea ce alcătuieşte fondul generalizat al activităţilor gen şcoala altfel de
la noi se cantonează încă prea accentuat la nivelul provizoratului, al „inspiraţiei de
moment”, în pofida atitudinilor nu o dată constructive şi a bunelor intenţii lăudabile
a multor cadre didactice dedicate profesiei de dascăli în orice împrejurare. Impresia
de ansamblu însă este că se încropesc planificări din simpla necesitate de a se
umple cu ceva acest timp alocat altui fel de şcolire. Mai totul se face în pripă, ca în
cazul unui accident care te ia – cum altfel? – pe nepregătite; deşi chiar şi pentru
întâmplările de acest fel oamenii cu scaun la cap şi cu picioarele pe pământ prevăd
soluţii de criză şi iau din timp măsuri de siguranţă. Nu s-au creat, la drept vorbind,
planuri-cadru bine orientate, fundamentate, cu scopuri, strategii şi metodologii
suficient elaborate, lăsându-se prea mult spaţiu improvizaţiei; în general, se
tatonează în loc să se urmărească ţinte clare, să se urmărească obiective care să
merite osteneala de a le atinge. Ca să nu mai spun că participarea elevilor este mai
curând pasivă, deficitară numericeşte, neconvingător asumată. Seriozitatea însăşi a
unor atare demersuri este pusă astfel la îndoială, iar drept urmare şi eficienţa lor
practică. Ar fi de dorit ca pe viitor asemenea activităţi, mai temeinic consolidate, să
devină o alternativă viabilă la suprasaturarea teoretică a învăţământului în accepţia
lui primară. Şcoala altfel, indubitabil necesară, ar trebui să ajungă o
complementaritate organică la ceea ce numim legătură concretă cu viaţa din afara
şcolii, cu realităţile ei pragmatice, nelipsite de durităţi şi deziluzii, cu cerinţele ei
cotidiene resimţite adesea la modul contondent, în care actualii şcolari să nu se
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trezească precum pe o planetă necunoscută ori într-o lume străină de reprezentările
lor de la nivelul băncilor şcolare şi al manualelor doldora de cunoaştere abstractă.
Se impune, ca un prim pas obligatoriu, o delimitare netă între activităţi ce par a
aduce mai curând cu nonşalante loisir-uri de vacanţă şi dobândirea, cu eforturi şi
implicări aducătoare de satisfacţii reale, a acelor tipuri de cunoaşteri pe care şcoala
obişnuită nu le poate oferi prin specificul ei de formare şi informare intra muros.
Un alt fel de şcoală, unde profesor docent să fie Realitatea prezentă şi viitoare a
existenţei fiecărui şcolar înscris în matricole, este de căutat în ceea ce s-a numit de
multă vreme şcoala vieţii, acea necesară sondare a ceea ce lumea, în ansamblul ei
are a-i învăţa pe cei mai tineri membri ai ei şi pe care îi va integra în scurtă vreme
ca piese din angrenajul ei concret, în schimbul de mâine al societăţii de dincolo de
şcoală...
Nădăjduiesc ca „gamele” de astăzi din exerciţiul de forjare a şcolii altfel să
se cristalizeze şi să se articuleze în compoziţii suficient de bine închegate pentru a
alcătui, în viitorul apropiat, acel repertoriu de activităţi instructive şi educative în
care nu mărimea notei să fie obiectivul principal, ci sporul de cunoaştere, de
înţelegere şi de rezonanţă la cerinţele reale ale vremurilor curente, care să aducă
indivizilor certitudinea că educaţia lor şi-a împlinit menirea cu cât mai puţin rest.
Sunt, aici, câteva din gândurile unui dascăl care, timp de patru decenii de
activitate între multe valuri de reforme ale sistemului educaţional, s-a ghidat mereu
după un singur far călăuzitor: acela al slujirii cauzei nobile de a-i ajuta pe cei tineri
să aleagă un drum drept în viaţă. Modelul a fost cel propus de marele dascăl al
Antichităţii, Socrate: „Dacă umblu printre voi, nu fac nimic altceva decât să colind
oraşul încercând mereu a vă convinge pe toţi, tineri sau bătrâni, să nu vă îngrijiţi de
trupuri mai presus de orice; nici să vânaţi cu atâta înverşunare averi, cât să vă
osteniţi pentru suflet, pentru felul cum s-ar putea el desăvârşi; căci nu din averi
izvorăşte virtutea, ci din virtute izvorăsc şi averile şi celelalte bunuri omeneşti, atât
pentru om cât şi pentru cetate.” (Platon, Apologia lui Socrate) Reuşitele, fireşte, nu
au depins doar de cei care s-au străduit a transpune în practică un asemenea mod de
a gândi rolul pedagogiei.

Cele mai interesante structuri de panouri solare
prof. Ilie Aida
Folosirea energiei solare este una dintre modalităţile prin care se poate
inversa efectele nocive ale omenirii asupra planetei, pentru că este o sursă de
energie care se reînnoieşte. Odată cu începutul revoluției verzi, mulți arhitecți și
designeri au început să încorporeze tehnologia solară în proiectele lor pentru a crea
clădiri, iar energia solară joacă un rol foarte important.
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Mai jos sunt prezentate unele dintre cele mai interesante clădiri ce au la
bază tehnologia panourilor solare pentru acumularea de energie. De la Vatican până
pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii, lumea începe să folosească din ce în
ce mai des panourile solare.

Arcul solar Sanyo

Această sculptură impresionantă se află în Gifu, Japonia și produce în jur de
500.000 kW de energie solară anual, folosind peste 5.000 de panouri fotovoltaice.
Această clădire poate fi considerate ca fiind unul dintre cele mai bune exemple de
design de clădire cu integrare de panouri solare. Ceea ce este interesant la această
clădire – materialele din care a fost construită: module microcristaline. Exteriorul
clădirii este format din 75.000 de LED-uri colorate ce pot crea imagini și mesaje.
Clădirea marchează aniversarea de 50 de ani a companiei Sanyo; va fi folosită ca
muzeu pentru tehnologia solară. Sanyo este unul dintre cei mai mari distribuitori de
produse electronice și electrice.

Complexul de birouri din China
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În ultimii 10 ani, China a început să intre pe piața energiei solare într-un mod
grandios, de la manufacturare la construcția clădirilor cu panouri solare încorporate.
China pare să depună eforturi pentru a proteja mediul înconjurător, prin încurajarea și
folosirea energiei solare, chiar dacă o fac din motive comerciale. Cei din China au creat
cea mai mare structură de birouri cu energie solară, aproximativ 75.000 metri pătrați în
Dezhou, care este locat în Nord-Vestul Chinei, în provincia Shangdong. Conține
expoziții, facilități pentru centrele de cercetare, un hotel și foarte multe spații pentru
birouri. Toate acestea funcționează cu energie solară.

Turnurile solare EnviroMission

Aceste turnuri nu au o tehnologie foarte avansată, dar au fost construite încă
de prin anii ’80. Compania australiană EnviroMission are planuri legate de această
clădire constând în acoperirea completă a clădirilor cu panouri solare. În acest mod
se va putea capta energia solară, folosind aer cald care este trimis printr-un horn
într-o turbină. Partea interesantă este faptul că acest sistem nu are nevoie de apă
pentru a funcționa, ceea ce este un lucru esențial pentru regiunile aride precum
Arizona.

Stadionul Național din Taiwan
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Acesta este unul dintre cele mai interesante stadioane din lume, forma sa fiind
asemănătoare cu cea a unui dragon. Este una dintre clădirile care își susține necesarul de
energie doar din panouri solare. Capacitatea sa este de 55.000 de spectatori și pentru a fi
construit s-au cheltuit aproximativ 150 de milioane de dolari.

Oul Cybertecture

Această structură simbolizează începutul și sfârșitul vieții. Este o clădire care va
fi construită în Mumbai, cu capacitate energetică produsă de panourile solare. Aspectul
aparține firmelor James Law Cybertecture International și Ove Arup. Este o clădire de
birouri care are peste 33.000 metri pătrați în 13 etaje. În subsol există spațiu disponibil
pentru 400 de mașini. Exteriorul este capabil să susțină fiecare etaj, nefiind nevoie de
existența coloanelor. Un alt aspect interesant al acestei construcții este
funcționalitatea acesteia, ocupând 80% din spațiu construcției unui zgârie nori de
aceleași dimensiuni. Oul folosește panouri solare și produce energie electrică cu
ajutorul unui sistem acvatic care păstrează apă pentru irigații.
Noi clădiri aprovizionate cu energie solară sunt construite în fiecare zi, și
multe clădiri tradiționale sunt convertite la folosirea energiei verzi, prin folosirea
panourilor solare. Acesta este trendul de moment care o să continue pe măsură ce
prețul panourilor solare începe să scadă.
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Este sfera solară viitorul energiei solare?
Nu este ușor să transformi energia solară într-o sursă de curent foarte des
folosită. Panourile solare nu pot transforma toată lumina care se reflectă în energie
electrică bună de folosit.
În prezent, cea mai bună rată de conversie solară este de 21,5% pentru
produsele din comerț, iar prototipurile oamenilor de știință ajung la 44,7%
eficiență, iar unele produse inovative susțin că ajung la o rată de conversie de 80%.
Se știe că soarele e cea mai puternică sursă de energie de pe pământ. De mai
mult de 40 de ani, știința ne-a ajutat să transformăm această sursă în energie
electrică. Problema este eficiența scăzută: 80% din panourile solare din întreaga
lumea, au o performanță de 15% sau mai scăzută, dar dacă panourile solare nu sunt
folosite, media pierderilor anuale ajunge până la minus 70%.

Putem scoate mai multă energie din soare
O parte bună de îmbunătățit: captarea unei cantități mai mare de lumină. Un
proiect nou-este vorba de sfera de sticlă umplută cu apă dezvoltată de Rawlemon.
Sfera-o lentilă puternică-concentrează lumina solară într-un colector și folosește
până la 30% din eficiența sa. Aceasta se poate roti urmărind Soarele pentru a
maximiza cantitatea de lumină capturată. Colectează până la 70% din energia
solară, față de panourile solare.
Conceptul
S-a trecut printr-un lung proces de creație și cercetare, de la primele studii,
concepte și schițe la modelare 3D, calcule și prototipuri, multe studii ale lentilelor,
ajungând la măsurarea performanței și valorile energiei transmise. Prin aceste teste,
s-a ajuns la concluzia că lentila cea mai bună, trebuie să aibă o formă care să fie
capabilă să conducă energia, dar și să atragă lumina difuză.

Într-un final, au ajuns la prima expertiză a modului de fațadă cu
componente de cellule Multijunction (pentru aplicații spațiale); realizat în
ianuarie 2013, în centrul certificat Zentrum für Sonnenenergie-und
Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg din Germania. Această expertiză
tehnică demonstrează potențialul ridicat al sistemului de celule Multijunction
care funcționează numai cu ajutorul unui sistem concentrator. Folosind celule
cu o eficiență mare, s-a redus suprafața celulelor la 1%, în comparație cu
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aceeași energie consumată de celulele de silicon tradiționale. În combinație cu
axa de urmărire duală, sistemul alimentează de două ori mai mult, puterea
unui panou convențional. În plus, aria mai mică a celulelor duce la un consum
de dioxid de carbon redus pentru că producția acestora necesită mai puține
materiale semiconductoarea sau alte materiale de construcție.
Această sferă de sticlă, perfect rotundă, este munca unui arhitect
german numit Andre Broessel, care a început s-o construiască în 2011 cu
scopul de a face energia solară mai eficientă și mai ieftină, o tehnologie care
să fie pentru oricine, oriunde.
Rawlemon are puterea necesară pentru a depăși panourile solare
tradiționale. Pe scurt, așa funcționează: sfera de sticlă e umplută cu apă care
mărește razele solare de 10000 de ori, făcând posibilă captarea chiar și luminii
lunii sau a soarelui într-o zi întunecată. Unde sunt panourile solare plasate?
Micile panouri sunt situate chiar sub sferă, unde sunt lovite de razele de
lumină mărite.
Practic, sfera lui Rawlemon este o lentilă – cu formă de sferă care
refractă lumina într-o rază puternică și concentrată.
Frumusețea stă în ochiul privitorului…
La final, succes acestei tehnologii stă în cost și robustețe. Prețurile
panourilor solare tradiționale încep să scadă, deci vorbim despre un cost
competitiv. O mare sferă de sticlă poate fi însă și foarte fragilă și ușor de spart
și, în această situație, periculoasă. Dar dacă aceste prototipuri pot fi construite
ieftin și protejate în caz de spargere, clădirile din viitor pot fi dotate cu așa
ceva. Încă un impediment: producerea și obținerea de certificări este un proces
birocratic îndelungat, care ar putea să încetinească rata de adopție a sferelor
solare.

Surse:
•

http://inhabitat.com/the-worlds-6-coolest-solar-powered-projects/

•

http://www.thenewsfunnel.com/blog/top-10-solar-structures-world

•

http://www.mnn.com/earth-matters/energy/photos/solar-design-neverlooked-so-cool-7-modern-projects/cybertecture-egg

•

https://joinmosaic.com/blog/5-world-famous-solar-sites/
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Alteritatea radicală în textul fantastic
prof. Liliana Pistol
„...adevăratul Celălalt nu este decât un pretext
sau un alibi care ascunde jocul imaginației”
(Lucian Boia, Pentru o istorie a imaginarului)
Lumea reprezintă o expresie a propriei identități, privirea îndreptată în
exterior – care instaurează relația cu Celălalt – nu se mărginește la a vedea,
procesul interpretării fiind simultan cu actul vizual. Interpretarea înseamnă
adecvare a lumii la un univers individual din perspectiva memoriei, a profilului
mentalitar, a afectivității, a apartenenței la un anumit tip de comunitate. Privirea
îndreptată spre interior în tentativa întrezăririi autoidentității – ce cred eu că sunt –
transformă individul din spectator al lumii în entitate contemplată. Paul Ricoeur
credea că „avem nevoie de un model ficțional pentru a ne înțelege viața, care este o
poveste incompletă, de căutarea de sine prin ficțiune.12
Proza fantastică reprezintă adesea un model ficțional prin care se
transgresează limitele umane, ființa proiectându-se în situații existențiale
incompatibile cu o judecată pozitivistă; căutarea de sine prin ficțiune implică și
relația inevitabilă cu alteritatea căci „îi putem descoperi pe ceilalți în noi înșine,
putem înțelege că nu formăm o substanță omogenă și radical străină de tot ceea ce
nu este sinele: eu este un altul”13. Sigur, în coordonatele umanității, ne regăsim în
ceilalți, ființa pare a fi marcată de aceast dor al regăsirii parțiale, evident, a sinelui
într-un altul. Ce se petrece însă atunci când Celălalt provine dintr-un univers străin
cu totul experienței umane sau când Celălalt mimează apropierea de o realitate
recognoscibilă?
Lucian Boia consideră alteritatea drept una dintre cele opt structuri
arhetipale cu semnificație universală, alături de : conștiința unei realități
transcendente, dublul, moartea și viața de apoi, unitatea, actualizarea imaginilor,
descifrarea viitorului, evadarea, lupta și complementaritatea contrariilor.
„Legătura dintre Eu și Ceilalți, dintre Noi și Ceilalți se exprimă printr-un joc
complex de alterități. Acest joc funcționează în toate registrele, de la diferența
minimă până la alteritatea radicală, acesta din urmă împingându-l pe Celălalt
dincolo de limitele umanității, într-o zonă apropiată de animalitate sau de divin (fie

12

Paul Ricoeur, Soi-meme comme un autre, apud Andreea Deciu, Nostalgiile identității, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p.6
13
Tzvetan Todorov, Cucerirea Americii. Problema Celuilalt, Traducere de Magda Jeanrenaud,
Institutul European, Iași, 1994, p.7.
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prin deformarea unui prototip real, fie prin fabulație pură). Orice raport interuman
și orice discurs despre om trec inevitabil prin această grilă a imaginarului.”14
Dacă rezultatul relaționării cu Celălalt din perspectiva altui orizont cultural
poate induce o stare de neliniște în fața diversității lumii, Celălalt în ipostaza
deconcertantă a unei entități străine de universul uman, așa cum îl percepem în mod
curent, această variantă radicală a lui Celălalt implică stări care variază de la
anxietate la teroare extremă. Analiza imaginii Celuilalt în primul caz duce la
intensificarea comunicării, în vreme ce în al doilea caz comunicare este obturată.
Alteritatea în forma ei radicală poate fi identificată la granița dintre uman și
inuman. Dacă la Franz Kafka omul se transformase în gândac în sensul unei
consecințe firești a privării de intimitate, putându-se identifica aici un tip de
„alteritate interioară” (cf. Emanuela Ilie), Dino Buzzati are o scurtă proză fantastică
intitulată Gândacul în care formulează ideea că insecta în agonie poate transmite
stări funebre în universul uman. Sigur, la Buzzati trecerea de la ordinea firească a
realității la cea suprafirească nu presupune fractura terifiantă, ci un proces fără
sincope ori convulsii de orice fel. Eul narator din Gândacul strivește involuntar o
astfel de insectă seara târziu, înainte de intrarea în cameră, incident care generează
contaminarea universului uman cu obsesia morții care pătrunde și în plan oniric:
partenera visează că e pe cale să moară, câinele latră ascuțit și prelung, păsările
resimt fiorul morții, o mamă își strigă neliniștită copilul, sub impulsul unei
presimțiri. „Se întâmplă ceva – gândeam: ea visează, câinele se tânguie, canarul s-a
trezit, oamenii s-au deșteptat și vorbesc; și ea visează despre moarte; ca și cum toți
ar fi simțit un lucru, o prezență.”15 (s.n.)
Eul narator descoperă sursa acestei infiltrări a morții în univers – gândacul
strivit care încă mai mișca, emanând astfel senzația sfârșitului. Strivirea definitivă
are ca efect restabilirea ordinii: „Moartea s-a dus aiurea, pe alte meleaguri ale
lumii, ca să se împăuneze cu arta ei de a tulbura”16.
Se pare că intervenția Morții, ca metaforă a alterității supreme, în existența
umană sub diverse forme deghizate (Cazul Aziz Maio) constituie o constantă a
discursului fantastic al prozatorului italian; marea temă a lui Buzzati este întâlnirea
cu Moartea care își trimite mesageri ca în Cazul Aziz Maio – nu apare Moartea
personificată, ipostază ce ține de „alteritatea exterioară” (Emanuela Ilie). Aziz
Maio este invitat, printr-un bilet misterios trimis de un om în uniformă militară, să
plece imediat, destinația fiind o enigmă. Prințul Sixt va primi el însuși un astfel de
răvaș în final, mesagerul fiind propria lui fiică.

14

Lucian Boia, Pentru o istorie a imaginarului, traducere Tatiana Mochi, Editura Humanitas,
București, 2006, p31
15
Dino Buzzati, Gândacul în Antologia prozei fantastice universale, vol II, Editura Sedcom Libris,
Iași, 2003 p.202
16
Idem, p.203
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În alt registru în raport cu Gândacul se desfășoară nuvela Burghezul vrăjit;
construcția identitară a protagonistului în coordonatele socialului evidențiază o
persoană refractară la orice întâlnire cu ordinea suprafirească: „Giuseppe Gaspari,
comerciant de cereale în vârstă de 44 de ani”17. Narațiunea nu se mai face la
persoana I ca în proza anterioară, realitatea e clădită (pentru a fi ulterior distrusă,
așa cum afirma Roger Caillois: „Le fantastique suppose la solidité du monde réel,
mais pour mieux la ravager”18) și observată dintr-o altă perspectivă: naratorul
citește gândurile acestui personaj, posesor al unei existențe ce s-a complăcut într-o
stare permanentă de mulțumire cu satisfacțiile imediate, fără absolut nicio relație cu
transcendentul, cu vreun ideal sub orice formă. Gaspari urcă o potecă de munte, se
înstrăinează treptat de existența lui plată pe care o contemplă de sus și retrăiește
impulsul ludic – se alătură unor copii care se jucau de-a sălbatecii antrenați într-un
război. Evenimentele ulterioare sunt privite dintr-o dublă perspectivă: ceea ce cade
sub incidența simțului vizual (Sisto, unul dintre copiii din tabăra adversă„ scoase
din tolbă un mic harpon de lemn, lance inofensivă; îl potrivi în coarda arcului,
ochi”19) și ceea ce nu se vede, fapt notat efectiv în paranteză: „Însă, pe ușa
întredeschisă acoperită de semne obscure (care nu exista), Gaspari văzu ieșind un
vrăjitor plin de lepră și de pecețile infernului.Îl văzu, ridicându-se uriaș, cu privirile
lipsite de viață, tinând în mână un arc, mânat de o furie ucigașă. Atunci el dădu
drumul scândurei și se trase înspăimântat înapoi. Însă celălalt slobozise săgeata”20.
Vrăjitorul lepros al lui Buzzati reprezintă o imagine a alterității radicale
pentru că facilitează întâlnirea cu transcendentul, are o aură legendară și îl
proiectează pe Gaspari într-un univers la care el nu a avut acces până acum: „Ah, el
nu se întorcea din vâlceaua binecunoscută, aflată la câteva minute de hotelul
Corona. El revenea dintr-un ținut foarte îndepărtat, sustras insolențelor omenești,
regat al vrăjii, pur.”21 Buzzati se apropie adesea de miraculos: sălbatecii numiți
astfel se transformă în sălbateci veritabili care ucid; jocul, la început nevinovat,
devine unul în care se insinuează Moartea...
Aici întâlnirea cu Celălalt dintr-o altă lume nu provoacă teroare, ci „un
straniu sentiment de fericire puse stăpânire pe el”. Cauza? Această moarte îl
înnobilează: „ceasul lui Giuseppe Gaspari bătuse, cu o măreție poetică și
cruntă”22.Aceeași situație e de regăsit și în Secretul pădurii bătrâne în cazul
colonelului Sebastiano Procolo a cărui moarte nobilă răscumpără o existență
ezitantă la acest capitol.Nu întâmplător, în Burghezul vrăjit contactul cu cealaltă
realitate se petrece în miezul zilei, deși într-o paranteză suntem avertizați de
17

Dino Buzzati, Burghezul vrăjit, în Antologia prozei fantastice universale, vol II, Editura Sedcom
Libris, Iași, 2003 p.204
18
Roger Caillois, De la féerie à la science-fiction. L'image fantastique, apud Ilina Gregori,
Povestirea fantastică, Editura Du Style, București, 1996 p.39
19
Dino Buzzati, op.cit., p.209
20
Idem,
21
Idem
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Ibidem, p.210
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schimbarea ambianței – soarele intră în nori, iar valea devine plumburie. Proza lui
Buzzati este incompatibilă cu ceea ce se numește „conte de la peur”, fantasticul
fiind asociat cu o notă senină.
Altfel stau lucrurile la Theophile Gautier (Moarta îndrăgostită) sau Guy de
Maupassant (Horla ) unde identificăm un fantastic în varianta noir, prezența unei
alterități terifiante generând efectul alienării, concretizat uneori în gestul sinucigaș,
ca în Păianjenul lui Hans Heinz Ewers. La prozatorul german identificăm un joc de
forțe între voință (Schopenhauer) și putere (Nietzsche), așa cum observase Ilina
Gregori în sensul că Celălalt – invariabil în ipostază feminină – posedă o capacitate
de subjugare a voinței umane. Jocul este inițial unul la nivel psihologic: presupusa
Clarimonde îi întreține tânărulului student la medicină, Richard Bracquemond,
iluzia că el este cel care își impune voința în jocul de la fereastră, că el dictează
succesiunea mișcărilor de a căror reciprocitate este frapat. De fapt, Clarimonde
(păianjenul umanizat) își impune voința în mod necondiționat, controlând jocul,
însă mimând inițial supunerea față de inițiativa masculină. Iată însemnările din
acest „jurnal de criză”, cum l-ar denumi Mihai Zamfir: „Marți, 15 martie – Am
găsit un joc ciudat, Clarimonde și cu mine; îl jucăm toată ziua. Îi dau bună
dimineața, ea îmi răspunde numaidecât. Pe urmă bat toba cu degetele pe geam, deabia vede și începe și ea să bată”23 etc. Ulterior, studentul are are senzația
simultaneității mișcărilor „trebuie să fie ca o transmisiune de gândire la mijloc
Deoarece Clarimonde urmează mișcările mele într-o fracțiune de secundă,
câteodată mi se pare că mișcările noastre se fac deodată.”24
În final, personajul masculin are certitudinea că este controlat, că identitatea
lui se dizolvă iremediabil, că se topește în senzația unei voluptăți contaminate de
groaza de a nu putea face altceva decât ceea ce i se dictează. Pentru a amâna gestul
sinuciderii, autorul jurnalului încearcă refuzul contactului vizual cu Clarimonde,
dar râsul interior indus de reacția femeii față de firava lui autoapărare sancționează
ironic gestul bărbatului de a se refuza puterii ei.
O ultimă încercare a lui Richard Bracquemond de re-găsire a propriei
identități este scrierea numelui său. Epilogul acestei povestiri fantastice marchează
revenirea la privirea obiectivă, constatatoare de la început: comisarul secției a IX-a
găsește cadavrul medicinistului spânzurat la fereastră, exact în aceeași poziție ca al
celor trei predecesori ai săi. Rândul punctelor de suspensie care desparte jurnalul
lui Richard Bracquemond de vocea obiectivă a naratorului marchează ceea ce
Vargas Llosa ar numi „datul ascuns” al poveștii. Ce s-a petrecut? Femeia păianjen
și-a devorat bărbatul, așa cum medicinistul văzuse o scenă de dragoste în lumea
arahnidelor finalizată cu ritualul de sorginte vampirică? Bracquemond fusese
intrigat că iubita păianjen „și-a înfipt căngile ascuțite în trupul păianjenului și a

23

Hans Heinz Ewers, Păianjenul în Antologia nuvelei fantastice, cu o prefață de Matei Călinescu și
și un studiu introductiv de Roger Caillois, Editura Univers, București, 1970, p.526.
24
Idem.

55

Anuar − 20142014-2015
2015

supt lacom tot sângele tânăr al iubitului”25. S-a repetat același ritual și în planul
uman, Clarimonde, a cărei vestimentație amintește înfățișarea imensului păianjen
femelă pe care Madam Dubonnet îl ocrotea ca pe un porte-bonheur, s-a ipostaziat
în femeie pentru a-și ucide admiratorii după consumarea momentului erotic?
Există un amănunt care poate facilita răspunsul la aceste întrebări: după
sinuciderea celor trei persoane în camera hotelului Stevens apărea invariabil un
păianjen mare, negru. Richard Bracquemond, după întâlnirea fatală cu alteritatea
avea „între dinți lipit, strivit, un păianjen mare negru, cu puncte liliachii ciudate.”
Se poate afirma că simultaneitatea morții celor doi e justificată în coordonatele unei
reciprocități a sentimentelor, Bracquemond depășind ipostaza victimei unui amor
consumat.
Sinele devine devine străin în condițiile în care gesturile, impulsurile îi sunt
controlate de o voință din exterior. Această situație o regăsim la un prozator
interbelic român, Laurențiu Fulga, în nuvela Strania domișoară Ruth. Eul narator
coboară intr-o gară, simțindu-se aproape constrâns de o forță străină să facă acest
pas: „Nimic hotărât de mai înainte, nici măcar sub presiunea vreunei presimțiri
bolnave. Mi-amintesc doar că, foarte grăbit, mi-adunasem lucrurile în valiză și,
fără să mai judec ce se petrece cu mine,coborâsem în aparență destul de calm, de
parcă, într-adevăr, în orașul acela străin m-ar fi așteptat cineva.”26 (s.n.)
Ca toți cei apți pentru întâlnirea cu suprafirescul, naratorul lui Laurențiu
Fulga se simte dominat de o forță care este intuită, însă nu are încă instrumentele
definirii ei : „ mă lăsam dus către ceva, nu-știu-ce, necunoscut, fără de care propria
mea singurătate nu s-ar fi realizat desăvârșit.”27
Naratorului i se refuză somnul ca modalitate de anesteziere temporară a
senzației de teamă generată de opțiunea de a rămâne în acea gară și de
presentimentul unui „paradis abandonat”; nu reușește să găsescă sala de așteptare,
dar ghicește un freamăt obscur, îndepărtat care-i trezește stări pe care Freud le-ar
integra conceptului „Das Unheimliche” („straniul neliniștitor”, al cărui echivalent
francez este „l'inquiétante étrangeté”28) .
Autoimpunerea unei „stări de calm și luciditate”29 este automat dizolvată
prin narcoza provocată de prezența teilor care „dăduseră în floare și parfumul lor
mă amețea...”30
Meditațiile nocturn-solitare pe tema Celuilalt neidividualizat, văzut ca o
masă compactă de naufragiți ai propriilor amăgiri – iubirea, somnul – sunt un efect
25

Ibidem, p.525.
Laurențiu Fulga, Strania domnișoară Ruth în Straniul paradis, Editura Cartea Românească,
București, 1975, p.17.
27
Ibidem, p.23.
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Ilina Gregori, Povestirea fantastică, Editura Du Style, București, 1996 p.53.
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Laurențiu Fulga,op.cit.,p.22.
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Idem
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indus de atmosfera narcotizată: dacă în secvența anterioară protagonistul aștepta
„cu inima strânsă de emoție izbăvirea de blestemul” coborârii inoportune într-o
gară ce stârnește fiori, acum socotește „odihnitor faptul de a rătăci printr-un oraș
străin”; mai mult, solitudinea lui este veritabilă: nu exista macar perspectiva
întâlnirii unei persoane cunoscute, dincolo de bizarul plimbării la o oră când toți se
refugiază în somn, care nu e decât un chip al morții. Involuntar, se stabilește
„relația dintre mine și ceilalți oameni ai orașului, ferecați în casele lor. Eu eram un
om liber, ei se condamnaseră de bună-voie la temnița casnică...” (și alte câteva
«temnițe», enumerate ulterior: dragostea trupească în calitate de materializare a
nevoii de salvare sau carapacea existenței...)
Eul narator simte față de domnișoara Ruth ceea ce Ilina Gregori numește
„nevoia –panică de Celălalt”31; de fapt, secretul domnișoarei Ruth, asociat cu vraja
viorii, generează atracția colectivă pentru ea. Doar eul narator (străin de acele
meleaguri, la fel ca și ea ) este alesul, însă enigmatica parteneră nocturnă are
conștiința unei sfâșieri lăuntrice care justifică gestul părăsirii lui definitive .„La
limita dintre prea-puținul purei naturi și un supra-natural râvnit obscur, cu violență,
rușine și teamă, individul nu poate trăi decât alteritatea radicală a Adevărului.
Altfel spus: în locul revelației, transcendentul «irupe» – și anume ca tăcere
amenințătoare.”32 Naratorul lui Fulga are acces la identitatea domnișoarei Ruth abia
după pierderea ei definitivă, materializată prin gestul sinucigaș.
Dragostea e o experiență care presupune o invazie a alterității în interiorul
sinelui; Victor Papilian este preocupat de această idee în Manechinul lui Igor, omul
de știință demonstrând că în clipa morții pe retină rămâne imortalizat chipul ființei
iubite; Papilian pare a fi atras de motivul privirii care dorește să capteze ceva din
intimitatea sinelui, să vadă invizibilul și într-o altă povestire, Gelozie (ochiul este
cameleonic, trădând infidelitatea).
Relația identitate – alteritate în forma ei radicală poate fi asociată, în textul
fantastic, cu cele două universuri care străbat acest domeniu vast: identitatea este
construită într-o zonă familiară în care lectorul se simte în siguranță, iar autorul
recurge adesea la subterfugiul realist – „Sans réalisme point de fantastique”33, în
vreme ce alteritatea radicală ține de registrul ordinii supra-firești, cele două lumi
situându-se într-o perpetuă confruntare.

31

Ilina Gregori, op. cit., p.207.
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îngrijitor
îngrijitor
muncitor
muncitor
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Planul de şcolarizare
Clase
Profil /
Specializare
Gimnaziu
Matematicăinformatică
Ştiinţe ale
naturii
Ştiinţe
sociale
Filologie
Total pe
nivel
Total pe
şcoală

V
1

Gimnaziu
VI
VII
1
1

Liceu
VIII
2

IX

X

XI

XII

2

2

3

3

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

5

24
29

Elevi*
Profil /
Specializare
Gimnaziu
Matematicăinformatică
Ştiinţe ale
naturii
Ştiinţe
sociale
Filologie
Total pe
nivel
Total pe
şcoală

V
28

Gimnaziu
VI
VII
31
31

Liceu
VIII
55

145

IX

X

XI

XII

53

59

78

81

67

57

34

33

61

62

34

36

33

34

722
867

* La sfârşitul anului şcolar
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Anuar − 20142014-2015
2015

Baza materială
Săli de clasă

28

Laboratoare de informatică

3













majoritatea sălilor sunt dotate cu mobilier nou
fiecare laborator cu 30 de posturi de lucru
acces Internet în fiecare laborator (3 conexiuni
cu un total de 400 Mb/s)
acces wireless local (două reţele)
videoproiectoare
soft necesar pentru parcurgerea programelor
şcolare de informatică, a disciplinelor opţionale
şi a cursurilor şi examenelor ECDL
dotare nouă în valoare de peste 20 000 € (2008)
informatizare pentru 8-10 grupe de elevi,
pentru experimente frontale din toate capitolele
studiate
videoproiector, tablă interactivă
dotare nouă, modernă; laborator modernizat în
2010
aprovizionare importantă cu substanţe (în 2015)
dotare nouă, modernă (2008)
3 telescoape (2 Celestron 150 mm şi
1 Celestron 270 mm),
2 lunete (Celestron 90 mm),
1 binoclu astronomic (Celestron 80x),
1 sistem complet de astrofotografiere (camere
CCD)
sisteme IT pentru examene
tehnică de calcul
mobilier modernizat (2014-2015)
sistem nou de climatizare (2015)
peste 55 000 volume
în curs de informatizare
235 locuri



în curs de instalare







Laborator de fizică

1



Laborator de chimie

1

Laborator de biologie

1

Cabinet de astronomie

1

Cabinet limbi moderne

1

Cabinet metodic

1

Sală de sport

1

Bibliotecă

1

Sală de festivităţi
Sală de muzică
Staţie meteorologică

1
1
1
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Elevii
CLASA a V-a
diriginte prof. Dan Irimia
1. Alistar M.P. Alexandru-Andrei
2. Apetrei C. Maria
3. Apetri C. Mihnea-Mihai
4. Asaftei I.M. Elena-Francesca
5. Brănuţ C. Ioana-Alexandra
6. Brici C. Tudor
7. Buzdea M.D. Matei
8. Chiţu C. Tudor
9. Constantinescu D. Antonio
10. Corfu M.C. Denisa-Elena
11. Creţu M.A. Alexandra
12. Dinu M.C. Mihai-Constantin
13. Golodin O. Iustin
14. Grăpinoiu V. Codrin-Emilian
15. Humă C. Ilinca
16. Ionaşcu L.N. Otilia
17. Maciujec O.C. David
18. Nechita R.M. Crina-Elena
19. Niţu V. Andreea
20. Onică A. Ştefan
21. Pascal S. Flavia-Cristiana
22. Rachieru M.G. Andrei
23. Radu Ş. Andreea-Xenia-Roberta
24. Săvoaia T. Maria
25. Smaranda I.C. Iustin-Constantin
26. Teacu D. Iustina
27. Verdeş C. Maria-Ioana
28. Vladislav C. Noris-Victor
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Anuar − 20142014-2015
2015

CLASA a VI-a
diriginte prof. Olimpia-Magda Iftimie
1. Avadanei V.C. Sergiu-Constantin
2. Baciu V. Lorena-Maria
3. Bordei C.C. Paula-Diana
4. Buraga G. Georgiana-Teodora
5. Călin C. Ioana
6. Cosniceanu M. Mihai-Cosmin
7. Costan C.N. Cristiana
8. Dinu M.C. Ioana-Aurelia
9. Dîrloman V. Laura-Ilinca
10. Filip-Muraru C.C. Elena
11. Gavrilescu B. Ştefana
12. Ghineţ D.I. Theodor-Ioan
13. Huşanu S.E. Zamfira-Antonia
14. Leşovschi A. Ilinca
15. Lungu G.C. George-Tudor
16. Miron D. Anne-Helen-Rhea
17. Munteanu D. Andreea
18. Năforniţă G.L. Ana
19. Ojică L. Alexandru-Nicolae
20. Palamaru V. Constantin-Luca
21. Popescu C.V. Aron
22. Sandovici A.V. Maria-Smaranda
23. Sava B.M. Ştefan
24. Sava D. Teodora-Călina
25. Tofan F.O. Alessandra-Cristina
26. Tofan I. Ioana
27. Toma O. Vlad-Florin
28. Ungurianu G. Sorina-Teodora
29. Vicu C. Bogdan-Andrei
30. Vicu S. Maria
31. Vlad V.G. Viorel-Codrin
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CLASA a VII-a
diriginte prof. Liliana Georgescu
1. Agafiţei M.C. Marius-Ştefan
2. Agiurgioaie C.I. Carina-Ioana
3. Burlacu V. Ştefan-Ioan
4. Constantinescu C.S. Delia-Teona
5. Creţu M.A. Andra-Natalia
6. Dumitrescu M. Michelle
7. Dumitru N. Ştefan-Alexandru
8. Filip-Muraru C.C. Maria-Amalia
9. Gavriloaea I. Ioana-Lorena
10. Ghineţ D.I. Adelina-Elena
11. Herdeş M. Horaţiu
12. Isleam E. Alex-sahin
13. Lupei I. Alexandru-Mihai
14. Lupei I. Iustin-Gabriel
15. Manole C. Daniel
16. Mihăilă M. Raluca
17. Moldoveanu F. Mara
18. Monach P. Sebastian-Petrişor
19. Musceleanu N. Theodora
20. Nacu C.C. Iustinian-George
21. Panoschi G. Gheorghe-Cristian
22. Părău C. Beatrice-Gabriela
23. Pepene V.L. Mihai-Alexandru
24. Poeţelea M. Mihai-Rareş
25. Podbereschi D. Pavel
26. Popa A. Andreea
27. Răuţă C.G. Alexandra-Elena
28. Tanasă V. Tudor
29. Ursu I. Ştefan-Alexandru
30. Vornicu D.P.C. Tudor-Andrei
31. Zamă M.I. Ely-Maria

65

Anuar − 20142014-2015
2015

CLASA a VIII-a A
diriginte prof. Adina Diaconescu
1. Apetroaie M. Tudor-Paul
2. Apreotesei I. Ştefan-Costin
3. Asiei G. Ştefania
4. Botezatu N. Daniela
5. Ciocîrlan 8 Robert
6. Cruşitu V. Ioan-Teofil
7. Cuciuc M. Mihail-Serafim
8. Gîrleanu D. Felix-Dumitru
9. Lăcătuşu C. Ana-Carina
10. Mărginean M. Andrei-Aurel
11. Mătase P. Paul-Sandrino
12. Miclăuş L. Maximilian-Felix
13. Miron A. Alexandru
14. Mihăilă R.S. Maria-Elena
15. Mocanu A. Ioana
16. Murariu V. Virgil
17. Năsoi G. Cătălin
18. Nechita R.M. Rareş-Teodor
19. Olaru L.C. Laura-Elena
20. Petrişor R. Sergiu
21. Puşcaşu V. Marian-Constantin
22. Romila C. Mircea
23. Şoancă C. Iustina
24. Spiridon M. Oana
25. Spiridon C.C. Andra-Elena
26. Tărniceru T.C. Tudor-Mihai
27. Toma G. Emilia-Gabriela
28. Zaharia G. Victor-Ilie
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CLASA a VIII-a B
diriginte prof. Lăcrămioara Smaranda
1. Aciubotăriţei C. Enrique-Alexandru
2. Andriescu V. Antonio-Vasile
3. Apostoaia N. Petru
4. Atomei C. Riccardo-Nicholas
5. Bălaşa V.S. Ana-Sorina
6. Balint C. Adrian
7. Buduroeş V. Elena-Bianca
8. Creţu M. Teona-Dumitra
9. Curelaru G. Sergiu-Cătălin
10. Eibenschutz C. Eric-Iulian
11. Gănescu G. Ştefan
12. Grosu V. Sorana-Gabriela
13. Herda R. Ştefan
14. Luca G. Armando-Cristian
15. Mihalache I. Smaranda
16. Mitrea G. Ilinca
17. Pascăl V. Maria
18. Pascu I.C. Iustina-Georgiana
19. Popa I. Andrei
20. Popp C.M. Dominic-Andreas
21. Răbegia V. Andrei-Vasile
22. Rotariu D. Elena-Luiza
23. Sandu M. Tudor-Constantin
24. Smochină V. Mihaela
25. Şulea N. Ştefan
26. Trifan B.M. Mihnea-Ştefan
27. Vamanu F.O. Gabriel-Matei
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2015

CLASA a IX-a A
diriginte prof. Livia-Anemarie Vaculik
1. Achiriloaei I. Ioana-Isabela
2. Afloarei T. Alexandru-Gabriel
3. Agheniţei S. Bianca-Ioana
4. Arboreanu I. Carina-Emilia
5. Balan N. Elena-Nicoleta
6. Balint I. Alexandru
7. Branea M.M. Alexandru
8. Buraga D. Agata-Raluca
9. Chelariu M. Brînduşa-Petruţa
10. Ciubotariu M. George
11. Corfu E. Roberta
12. Cucoş Maria-Cora
13. Diaconu A. Alexandru-Rareş
14. Grigoriu C.R. Andreea-Elena
15. Grigoriu R.F. Lorena-Elena
16. Hociung D. Teodora
17. Ionaşcu L.N. Diana
18. Irimia V. Elena-Larisa
19. Ivanov N. Iulia-Mihaela
20. Nechita G. Dana-Andreea
21. Nicolau C. Ovidiu-Petru
22. Ţaranu G.C. Matei-Alexandru
23. Vatamanu F. Florina-Mihaela
24. Zănoagă F.G. Bianca-Valentina
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CLASA a IX-a B
diriginte prof. Elena Năsoi
1. Bălţătescu C. Elena-Ecaterina
2. Bezea F. Ana-Isabel
3. Bîrlădeanu S.D. Tudor
4. Blaj I. Matei Alexandru
5. Blanaru S. Andy ştefan
6. Bucelea F. Sebastian
7. Cincă B. Adrian
8. Cojocaru S.C. Gabriela
9. Diaconu P.R. Alexandru
10. Drelciuc E.D. Maria
11. Dumbravă C.B. Miruna
12. Farcaş T.O. Cosmin-Mircea
13. Grigoriu C. Costin
14. Imbrişcă I. Alexandra Andreea
15. Leontică T. Sebastian
16. Mitrea I. Andrei-Ionuţ
17. Munteanu I. Ana-Maria
18. Neştian C. Teodora-Ruxandra
19. Pătrăţanu V.E. Ilinca
20. Petcu V. Sorina
21. Petrescu G. Andrei
22. Prisecaru G. Roxana
23. Rîpanu S. Mihnea-Andrei
24. Tarcinsky I. Bianca-Ioana
25. Teodorescu R. Andreea
26. Tofan L. Ioan Adrian
27. Tofan V. Andreea
28. Vatamanu M. Bogdan-Mihai
29. Zenembisi C.D.Z. Elli
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2015

CLASA a IX-a C
diriginte prof. Lucian Iordăchescu
1. Ababei C. Alexandru
2. Andrei C.T. Laura Elena
3. Avărvăroaei Ana Narcisa
4. Banciu I.C. Ioana Cristina
5. Bârjovanu C.D. Dragoş-Ciprian
6. Botezatu C.E. Daria-Ioana
7. Brestin D. Andreea
8. Cazan C.S. Patricia Elena
9. Ciangu N.C. George
10. Ciuchi C. Alin-Iustin
11. Dâdă P. Maria-Geanina
12. Dumitru-Pisaltu I. Elena
13. Gogoană M. Radu Alexandru
14. Hărnuţ V. Vlad-Alexandru
15. Huşanu C.M. Teodora
16. Ilisei Catinca Petronela
17. Lupaş R.G. Camelia-Diana
18. Manole D. Laura
19. Marin L.N. Laurian-Tudor
20. Măriuţa G. Daria-Teofana
21. Mezei A. Dan-Cristian
22. Mihuţ Ana Maria Iva
23. Misăilă G.D. Elena-Mălina
24. Mitrea C.C. Ioana
25. Mutu M. Maria-Bianca
26. Negruş I.D. Ruxandra-Maria
27. Paşparugă V. Cosmina-Elena
28. Petrilă G. Tudor-Mihai
29. Popa I. Ana-Amalia
30. Popîrda V.V. Ana-Maria
31. Roban I. Ionela-Denisa
32. Roşu S.C. Cristina-Elena
33. Timofte R.G. Sorana-Andreea
34. Vasilache Ioana Ilinca
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CLASA a IX-a D
diriginte prof. Liviu-Constantin Olaru
1. Achiriloaei Raluca Minodora
2. Amăriucăi C. Cosmin
3. Archip M. Mihaela Elena
4. Astancăi C. Nicoleta-Alexandra
5. Barna M. Elvis-Octavian
6. Bleoja V. Elena-Lavinia
7. Brava G.L. Andra Georgiana
8. Budacă V.C. Cristian-Andrei
9. Căpitanu C.C. Laura Elena
10. Cristei I. Oana-Marina
11. Cucu C. Lavinia-Maria
12. Cumpătă Bianca Gabriela
13. Doboş G. Maria-Alexandra
14. Dumitrache G.B. Atanasie-Teofil
15. Erhan G. Mihai-Victor
16. Filimon G. Andreea-Georgiana
17. Fodor Mara
18. Ghiban C. Andreea Elena
19. Grigoraş C. Gabriela
20. Ilie I.C. Maria Evelina
21. Iordache L. Ana-Crina
22. Iovu Ş.E. Oana-Călina
23. Istrate C. Ştefana Elena
24. Lazăr G. Georgiana Alexandra
25. Mihăilă F.A. Marina-Alexandra
26. Nicău Irina-Valentina
27. Ploscaru P. Teodora-Petronela
28. Sîrbu D.C. Ana-Larisa
29. Timofte B.O. Ştefan
30. Tomşa O. Emanuel
31. Traistă V. Rahela
32. Ţăpoi Ş. Daniela-Gabriela
33. Velişcă R. Iulia-Cătălina
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2015

CLASA a IX-a E
diriginte prof. Sonia Iacoban
1. Albu S.G. Mihnea-Constantin
2. Alexandru Ş. Ştefania-Narcisa
3. Boghian Larisa-Ioana
4. Buftea R. Anton - Răzvan
5. Căşeriu C.I. Larisa-Elena
6. Cenuşă I. Florentin-Bogdan
7. Ciocoiu C. Anda
8. Cojocaru I. Cosmina-Ioana
9. Crăciun G.C. Elena-Ioana
10. Dascălu C. Cristiana-Ioana
11. Dominte I. Ecaterina
12. Fodor I. Andreea
13. Hîrlea V. Ştefan-Marin
14. Hulpoi I. Alexandra-Georgiana
15. Hulpoi I. Aurelia-Gabriela
16. Ivanov S. Andrei
17. Lazăr T.I. Nicola-Alexandra
18. Mihăilă B.C. Raluca-Ioana
19. Moaleş I. Iuliana
20. Moldovanu I. Iulian
21. Moraru G. Luiza-Georgiana
22. Nastasă C. Adina-Elena
23. Olariu C. Claudiu-Constantin
24. Pahome I.S. Ioana-Melania
25. Petrea V. Bogdan
26. Petruţ I. Mălina Iuliana
27. Spiridon S. Andra
28. Şchiopu D. Raluca-Marina
29. Ţifui D. Ana
30. Valoschi V.C. Adelina-Dalia
31. Zaiţ R.C. Tudor-George
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CLASA a IX-a F
diriginte prof. Mihai Obreja
1. Andronache N. Andrei
2. Baciu R. Diana-Raluca
3. Balan V. Elena-Alexandra
4. Bucureşteanu R.D. Ştefan
5. Ciauşu F.C. Laura-Maria
6. Ciucanu S. Elena-Sorina
7. Croitoru Medeea-Maia-Ecaterina
8. Davidoaie S. Mălina-Eliza
9. Grădinariu M.C. Andrei
10. Grigoraş L. Loriana-Alexandra
11. Jamil Z. Tark
12. Ladan M. Claudiu
13. Magdici P.C. Tiberiu-Teodor
14. Mereuţă-Toma C. Nikita-Maria
15. Mihăilă V. Zenaida-Andreea
16. Nedelcu I. Iustin-Ionuţ
17. Orghidan V. Alexandra-Petronela
18. Pascaru I. Amina-Mihaela
19. Petrişor R. Leonard
20. Popescu V. Andreea-Ştefania
21. Puricescu I. Iulia-Elena
22. Radu D.T. Ştefan-Tigran
23. Ştefan A.C. Ioan-Vlad
24. Trifan L. Andrada-Teodora
25. Tuduran C. Ştefana-Elena
26. Ţaranu M.G. Mircea-Teodor
27. Ţuţuianu C. Ioana-Monique
28. Vamanu C. Elena-Diana
29. Vasiliu D. Andrei
30. Verşanu N. Teofana
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CLASA a X-a A
diriginte prof. Aloma-Maria Veiss
1. Acatrinei M. Ioana-Sabina
2. Ardeleanu G. Vlad-George
3. Blaga M. Maria
4. Căşeru D. Daria-Antonia
5. Chindea N. Andreea
6. Chiruţă G.S. Ana-Andrada
7. Ciubotaru M. Tudor
8. Cojocariu N.C. Diana-Elena
9. Coman G. Mircea-George
10. Dorcu D. Andrei Mihail
11. Dulhai G.F. Gelu-Ştefan
12. Enaru R. Bianca-Irina
13. Ferenţ G. Alexandra
14. Istrate I. Ana
15. Lazăr L. Mălina-Maria
16. Lăbău G. Mara-Elena
17. Negreanu A.S. Vlăduţ
18. Popescu G. Ştefana
19. Pungă V.D. Iustina-Cristiana
20. Rusu D. Carmen-Teodora
21. Şerban C. Raluca
22. Şerban R.M. Dragoş-Cornel
23. Tanasă A. Andreea
24. Traistă V. Viorel-Rafael
25. Urziceanu G.F. Ştefan
26. Voivodeanu D. Brînduşa-Alexandra
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CLASA a X-a B
diriginte prof. Valerică-Adrian Sandovici
1. Baluș D. Mihaela-Cosmina
2. Banciu I.L. Tudor
3. Brînzei M. Mihaela-Miruna
4. Chele V. Valentina
5. Chirilianu R. Emilian
6. Cimpoeşu V. Ruxandra-Maria
7. Ciobanu P. Tamara
8. Ciulei G. Cezar-Gabriel
9. Dedu I. Maria-Cristiana
10. Diaconu I. Ioana
11. Dumitrașcu V. Ioana
12. Escu T.G. Maria-Teodora
13. Fabian M. Andreea
14. Filipaș C. Adelina
15. Gavril I. Elena
16. Gherghel D. Ioana
17. Gîrbea I. Maria
18. Glavce M.D. Andrei
19. Ignat C. Ana
20. Iutiş I. Ioana
21. Jitaru M. Andra-Gabriela
22. Mirăuţe I. Ioana
23. Olaru V. Antonia-Iulia
24. Păduraru C.R. Mariana-Bianca
25. Purcărelu P.C. Tudor-Petru
26. Sandovici V.A. Ilinca-Ruxandra
27. Savin S. S.B. Robert Stefan
28. Secară C.C. Elena-Alexandra
29. Spiridon D. Calin-Daniel
30. Spiridon O.E. Ruxandra
31. Ungureanu S. Andreea
32. Vanhaeren A.P.G. Sebastien-Gerard
33. Vasiliu C. Andrei
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CLASA a X-a C
diriginte prof. Rodica Tănase
1. Andrei V.C. Roxana Ioana
2. Bârjovanu C.V. Elena-Teodora
3. Bran D. Paula-Daniela
4. Chiruta F. Ioana Iustina
5. Ciubotaru M. Crina Elena
6. Ciubotaru N.D. Alexie
7. Concu C. Aurora
8. Focşa S. Nicoleta-Andreea
9. Gherasim I. Elena Daiana
10. Hodor C. Paula-Dayana
11. Hriţcu C.M. Petru-Ştefan
12. Iftode C. Mălina
13. Irimia L. Ingrid-Elena
14. Lungu R.C. Emilian-Cătălin
15. Miclea I.M. Paula-Mirela
16. Mihăilă L.C. Mădălina-Georgiana
17. Negru L.D. Cosmin-Theodor
18. Popa C.C. Laura Ioana
19. Popa N. Cristiana
20. Popescu C.V. Antim
21. Poşchin D.N. Ioana
22. Puşcaşu I. Brînduşa-Elena
23. Roca I.I. Lidia
24. Savin C. Ionuţ-Mădălin
25. Tanasă I. Elena Andreea
26. Todiraşcu T. Miruna-Teodora
27. Trifan N. Mihai
28. Vîrlan D. Diana-Ştefania
29. Vodă M. Andreea
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CLASA a X-a D
diriginte prof. Florica Ionică
1. Ambruş R.G. Teodora
2. Aparaschivei G.L. Cătălina-Georgiana
3. Aslău F. Andra-Lavinia
4. Bălăunţescu I. Ana Maria
5. Ciobanu B.M. Andreea-Diana
6. Corfu T.I. Maria Andra
7. Dumitriu D. Iuliana
8. Eșanu G.D. George Tudor
9. Florea C. Cosmina-Luiza
10. Găină M. Elena-Lavinia
11. Harhas P.G. Francisca-Giulia-Maria
12. Irimia M. Aurelia Mihaela
13. Ivanov N. Andreea Antonina
14. Macsim G. Mihaela
15. Maga V. Cosmin-Alexandru
16. Matei I. Maria-Sînziana
17. Miclăuş L. Cristiana-Monica
18. Minuţ C.R. Emilia-Ruxandra
19. Mitrea S.G. Maria
20. Niţă D.C. Eliza Natalia
21. Pandelea C. Maria
22. Pascariu G. George
23. Pleşca M. Nicolae-Ciprian
24. Răuţă D. Sabina-Ana
25. Ropotoae R. Miruna-Cosmina
26. Stoica V.V. Teodora-Maria
27. Vasiliu C. Ioana
28. Vîntu C.G. Andreea Gabriela
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CLASA a X-a E
diriginte prof. Mihaela-Marinela Dunăre
1. Albu C. Iuliana
2. Andrei I. Elena Ioana
3. Apetri C.C. Alex Alberto Constantin
4. Bertalan T. Antonia
5. Boacşă M.S. Teodora-Ioana
6. Botez P. Ştefania-Emanuela
7. Burduja L. Mihnea
8. Chiriac V. Vasilica Raluca
9. Constantin D. Marina-Mădălina
10. Costinea C. Mihai-Gabriel
11. Diţu S. Ionuţ
12. Fermuş V. Iulia-Elena
13. Galer T. Oana-Ruxandra
14. Găucan N.M. Ana Otilia
15. Guraliuc P. Miruna-Georgiana
16. Iacob A. Laura
17. Iliescu M.V. Raluca-Elena
18. Laza D.M. Raluca-Ioana
19. Mancaş I. Ana-Maria
20. Marcu F. Cezara
21. Moroşan V.M. Melina Mădălina
22. Nanu C. Andreea Paraschiva
23. Neculau C. Ioana
24. Nica M. Elena Bianca
25. Pîntea N. Corneliu-Narcis
26. Plugaru T.A. Ilinca-Maria
27. Rotaru N.C. Ana-Elida
28. Scripcaru G.L. George Daniel
29. Ungureanu C. Andrei-Constantin
30. Voican C. Iustina Alexandra
31. Zănoagă V. Andreea-Diana
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CLASA a X-a F
diriginte prof. Iosif-Francisc Gille
1. Amariei M.C. Andreea Paula
2. Apetrei D. Ionela
3. Apetrei V. Ioana-Flavia
4. Azoiței P. Andreea
5. Băluţ C. Ţtefana
6. Bîndilă C. Dragoş
7. Bobric G. Ana Sabina
8. Cărăuş I.E. Radu-Ştefan
9. Chiriţa L.C. Bianca Andreea
10. Contu N. Maria Magdalena
11. Diaconu V. Elena-Andreea
12. Dumitraşcu G. Ştefania-Miruna
13. Gavril V. Geanina
14. Holotă G. Narcis
15. Ilie S.L. Livia-Alexandra
16. Iordăchioaia G.M. Maria-Cosmina
17. Maga I.C. Răzvan
18. Micu V.B. Andrada Ioana
19. Mustea V. Gabriela
20. Niculau C.L. Ana-Cătălina
21. Panaite V. George-Antonio
22. Pîţîliga G. Xenia-Elena
23. Purcariu M.R. Elena Bianca
24. Ruscanu S. Alexandra
25. Şerban D. Sidonia-Elena
26. Teacu D. Eliza-Gabriela
27. Tofan P.D. Cătălin-Ştefan
28. Vasiliu C. Ana Maria
29. Vinca D. Ioana-Daniela
30. Vladislav C. Ana-Maria-Rebeca
31. Zănoagă A. Andreea-Cătălina
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Anuar − 20142014-2015
2015

CLASA a XI-a A
diriginte prof. Carmen Bourceanu
1. Andrei C.V. Sebastian-Paul
2. Băboi I. Bogdan-Daniel
3. Batin G. Claudia-Georgiana
4. Bezea F. Bianca-Ioana
5. Bocancea M.N. Anca
6. Buraga G. Silviu-Daniel
7. Chirică A. Ioana
8. Covasan S. Victor
9. Dascălu C.I. Cosmin-Ştefan
10. Donciu D.N. Mihai-Codrin
11. Focşăneanu D. Anda-Georgiana
12. Ifrim G. Andreea
13. Motfolea N.C. Matei-Codrin
14. Pătru C. Irina
15. Podaru M. Alexandra
16. Potlog L.A. Lorena-Elena
17. Ranga D. Matei-Sebastian
18. Rusu A. Ana-Daniela
19. Rusu I. Elena-Amalia
20. Scînteie M. Vlad-Marius
21. Smaranda N. Cezar-Ştefan
22. Ungureanu C. Mihaela
23. Vicol R. Ioana
24. Zaharia G. Ştefania
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CLASA a XI-a B
diriginte prof. Dorina-Luminiţa Drexler
1. Afetelor I. Ioana
2. Asavinei-Apostol G. Constantin
3. Barbu D.D. Vlad-Alexandru
4. Borcilă C. Maria-Alexandra
5. Cazacu D. Andreea-Eliza
6. Chelariu D. Florin-Daniel
7. Ciobanu C. Mara
8. Ciucănel V. Teodora
9. Ciupercă L. Georgiana-Mădălina
10. Constantin V. Ana-Ştefania
11. Fîrţală S. Sabina-Giorgiana
12. Florescu F. Călin
13. Guşavan V. Ionuţ
14. Halbedel E.L. Horia
15. Herdeş M. Richard-Antonio
16. Ion A. Bogdan-Adrian
17. Iorga D.C. Bianca-Ioana
18. Ivan L. Livia
19. Leahu A. Ştefănel-Constantin
20. Lujinschi A.C. Ştefan-Nicolaie
21. Marian I. Raluca-Georgiana
22. Mîndru R.C. Ruxandra-Maria
23. Muraru D. Emanuel-Ioan
24. Neacşu P. Laurenţiu-Andrei
25. Paraschivescu P. Tudor
26. Șimon C.D. Silvia-Ștefania
27. Ștefan D. Cristian-Constantin
28. Stoian C. Ioan-Vlad
29. Tanasă V. Vlad
30. Tărniceru A. Vlad-Andrei
31. Tofan V. Radu
32. Ursache Teofil-Ilie
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Anuar − 20142014-2015
2015

CLASA a XI-a C
diriginte prof. Alexandru Iacob
1. Aionesei M. Ana-Maria
2. Andoreanu L. Alexandra
3. Chifu M.C. Ana
4. Diaconu M. Dalia-Mihaela
5. Dobrița A. Ana-Maria
6. Dumitreasa C. Bianca-Anca
7. Focșa V.S. Octavian-Răzvan
8. Gherasim C. Andrada-Florentina
9. Handaric G. Maria
10. Humă I. Ştefan
11. Ilisei P.V. Dănuț
12. Istrate A. Alexandru-Bogdan
13. Ivanov P. Alexandru
14. Mitrea C. Elena-Nicoleta
15. Muraru V. Iustina-Lavinia
16. Muraru M.D. Mădălina-Maria
17. Onea C. Andrei-Cristian
18. Pîclea F. Cristina
19. Pîrvu O. Mihai-Alexandru
20. Popescu C. Ioana-Adelina
21. Tudosia N. Ștefan
22. Vișan M. Mihai-Ștefănel
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CLASA a XI-a D
diriginte prof. Monica Costea
1. Ailincăi C.C. Cătălin-Constantin
2. Alixandrescu P. Lucian
3. Arădoaie I. Rebeca-Mihaiela
4. Balan V. Maria-Andreea
5. Băeșu E.M. Brenda-Ioana
6. Bobric I. Ionela-Simona
7. Busuioc C. Constantin
8. Chiș A. Iosefina-Elena
9. Ciucanu M. Paraschiva-Mihaela
10. Cojocariu I. Oana
11. Corfu T.I. Iulian-Leonard
12. Gheoldan G. Laura-Mihaela
13. Gripcă N. Ana-Rozalia
14. Hetea D. Corina
15. Iancu O. Elena-Adelina
16. Laioș C. Cristina-Andreea
17. Mancaş C. Bianca-Andreea
18. Mocanu A. Andra-Elena
19. Munteanu I. Maria-Magdalena
20. Murariu I. Ioana-Roxana
21. Mutu M. Pavelina
22. Nacu C.C. Andrada-Georgiana
23. Negrei P.C. Bogdan-Constantin
24. Ocneanu G. Maria-Gianina
25. Pantazi C. Cristiana-Berenice
26. Pelin V.C. Ancuța-Cristina
27. Perța M. Mara-Teodora
28. Ploscaru R. Georgiana-Elena
29. Politic I.A. Ștefan
30. Rotaru C.A. Andreea
31. Rusu F. Mădălina-Gabriela
32. Scutaru C. Gabriela-Andreea
33. Teacu N.O. Ștefania
34. Vicol C. Sara
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Anuar − 20142014-2015
2015

CLASA a XI-a E
diriginte prof. Lidia Obreja
1. Adam G. Lavinia-Mădălina
2. Adam M.G. Sabina-Mihaela
3. Andronache M. Maria-Magdalena
4. Atudosiei C.D. Elena-Larisa
5. Botezatu S.A.G. Teodora-Ecaterina
6. Buriană I. Giani-Cornel
7. Ceaușu V. Elena-Antonia
8. Chirilă D. Silvia-Ştefania
9. Cintiţă D. Silvia-Ioana
10. Ciocoiu S. Bianca-Elena
11. Cososchi C. Sabina
12. Cosma F. Elena
13. Drăgoi F. Alexandru
14. Flenchea C. Larisa-Ioana
15. Ghiban D. Elena-Iuliana
16. Grămescu D. Larisa-Dorinela
17. Ifrim C. Andreea
18. Isarie D. Clara-Ştefania
19. Lăcraru G.L. Andrei
20. Lozonschi O. Andreea
21. Matasă I. Diana-Maria
22. Olteanu C.C. Mihai-Alexandru
23. Pântea C. Mihai-Alexandru
24. Pintilie I. Marius-Octavian
25. Popa M.S. Sabina-Ioana
26. Purice E. Iustin-George
27. Radu I. Maria-Georgiana
28. Rugină C. Bianca-Elena
29. Sandovici D. Petru
30. Sava C. Raluca-Elena
31. Staicu C. Maria-Mădălina
32. Suvac S. Adina-Elena
33. Șerpe O.C. Alexandru
34. Tanasă V. Sorina-Elena
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CLASA a XI-a F
diriginte prof. Ionela-Claudia Jora
1. Anastasiei M. Mihaela-Larisa
2. Andronache C. Alexandra
3. Anghel M. Alexandru-Vlad
4. Anton C. Ana-Maria
5. Apopei E.I. Viviana
6. Armenia N. Elena-Mădălina
7. Arusoaiei C. Oana-Vasilica
8. Asavei V. Diana-Elena
9. Baciu C. Roxana-Ionela
10. Boroeanu C. Maria
11. Caraza M. Dana-Maria
12. Ciubotariu C.C. Bianca-Elena
13. Cojocaru V. Maria-Mihaela
14. Corchez C. Elena-Roxana
15. Cosma A. Andreea-Lorena
16. Covrig P. Alexandra-Rebeca
17. Diaconu M. Alexandra-Ioana
18. Filip I. Andreea-Georgiana
19. Gherghelaș F. Raluca-Paula
20. Ghiurea C.R. Elena-Diana
21. Libiţă-Partică O.C. Miruna
22. Manoliu V. Irina-Maria
23. Mitrea V. Bianca
24. Murariu N. Andreea-Marinela
25. Murariu V. Maria-Romina
26. Pantaziu C. Magda-Ștefania
27. Petrescu D.S. Adina-Elena
28. Putilă V.M. Ema-Lorena
29. Rusu M. Gabriela
30. Stoica L. Bianca-Dumitriţa
31. Tolontan V. Andreea
32. Țurcanu M. Elena-Cosmina
33. Vieru N.D. Adriana-Nicoleta
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Anuar − 2013
2013-2014
2014

CLASA a XII-a A
diriginte prof. Carmen Pughineanu

Adiaconiţei
I. Alexandra

Apetrei
A. Andreea-Beatrice

Botezatu
N. Georgia

Chiţu
L.G. Horia-Octavian

Cojocaru
C. Oana-Teodora

Coşniţă
I. Ioan-Lucian

Covaliu
G. Anca

Donciu
D.N. Ioana-Camelia

Grumeza
P. Andrei

Iamandii
R.L. Robert-George

Ilie
M. Ioana

Ioniţă
P. Iulia Petronela
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Lungociu
N. Elena-Daniela

Manolachi
Ş. Ioana

Măzărianu
Ş. Dragoş-Andrei

Mitrea
D. Raluca-Florina

Neamţu
A. Alexandra

Niculiţă
M. Ştefan-Răzvan

Pavel
C. Elena-Raluca

Pintilie
A. Oana Emanuela

Pîntea
N. Ruben-Otniel

Roman
M.D. Diana

Sauciuc
E.V. Andrei-Cosmin

Spătariu
C. Andrei

Vasiliu
A.C. Ioana

Văduva
G. Diana-Alexandra

Vârlan
I. Ioana-Mădălina

Zaharia
F. Teodor-Florin
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Anuar − 2013
2013-2014
2014

CLASA a XII-a B
diriginte prof. Costică Grigoriu

Balint
F. Andreea-Diana

Berbece
C. Cristian

Boroş
P. Lucia-Magdalena

Capelleanu
G.V. Teodor-Mihail

Ciobanu
D. Otilia

Cucoş
V. Bianca-Elena

Dascălu
R. Raluca-Ioana

Dascălu
V. Titus-Ştefan

Gheorghiu
M. Vlad

Jigău
D. Ştefana-Teodora

Melinte
C.G. Sabina-Ioana

Mocanu
G. Maria-Raluca
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Moldovan
D. Lavinia-Ioana

Muşat
M. Elisabeta

Neacşu
S. Ana-Lavinia

Nechita
G. Delia-Diana

Pelin
P. Radu-Cristian

Rotaru
V. Ana

Stîncescu
R. Tudor

Toporău
Ş. Andreea-Emiliana

Ţigănici
I. Ioana-Andreea

Ţuculeanu
V. Georgeana

Vancea
I.F.R. Oana-Georgiana

Vasiliu
P. Cezar

Viziteu
T. Andrei-Dorin

Zamfirescu
A.T. Diana

Zavada
M.M. Maria-Gabriela
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Anuar − 2013
2013-2014
2014

CLASA a XII-a C
diriginte prof. Gheorghe Grigoraş-Popa

Afrăsinei
F. Adrian

Angheluş
A. Dragoş-Anton

Apetrei
V. Delia-Andreea

Apopei
A.F. Ana-Maria-Florina

Axinte
V. Sandra-Dumitriţa

Balan
G. Dan-Ştefan

Baluş
D. George-Dan

Bărbuţă
F. Ştefan-Cristian

Camară
A.D. Aida

Călin
C.L. Eliza-Maria

Chiper
M. Andreea-Bianca

Chiper
N. Iulian
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Chiriac
T. Alexandru-Teodor

Chistol
G.C. Călin-Ştefan

Cîrjă
D. Ionela

Diaconu
I. Andrei

Ghindăoanu
I. Ionuţ-Iustin

Mihăilă
M. Emilia-Mihaela

Nuţu
D. Dumitriţa

Oancea
C. Lucian

Rotaru
C. Teofil

Simion
C.S. Sergiu-Sorin

Stan
C. Andreea-Canada

Stan
L. Andrei

Ţuţuianu
C. Antonia-Elena

Ungureanu
N. Andreea
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Anuar − 2013
2013-2014
2014

CLASA a XII-a D
diriginte prof. Mihai Atudosiei

Agafiţei
V. Cosmin-Vasile

Aioanei
G. Georgiana

Asavei
M. Elena

Barticel
S. Maria-Cosmina

Berejan
R.D. Raluca-Georgiana

Bortoae
G. Darius-Lucian

Ciocoiu
D. Dana-Ioana

Deaconu
I. Loridiana-Ioana

Enaru
M. Ioana

Ghiurcă
V. Roberta-Mihaela

Grăpinoiu
V. Ştefan-Severian

Herda
R. Eliza-Ioana

Hogea
M.O. Mihai-Octav

Iordache
N.L. Larisa-Elena

Luca
I. Cristiana

Macarie
C. Denisa-Georgiana
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Marc
O. Ana-Maria

Mareş
G. Iulia

Marin
I. Rareş-Alexandru

Mihăilă
N. Cristina-Andreea

Munteanu
M. Lenuţa-Ancuţa

Muraru
C. Simina-Maria

Nastasă
V. Răzvan-Petru

Năforeanu
D.P. Ionela-Mădălina

Neacşu
M. Mihai-Ciprian

Pascariu
G. Teodor

Popu
D.F. George-Florin

Rugină
C. Matei-Nicolae

Socianu E.C.
Anamaria

Stoica
M.M. Iordana

Şchiopu
D. Iuliana-Larisa

Şoală
C. Raluca-Elena

Verşanu
N. Elena
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Anuar − 2013
2013-2014
2014

CLASA a XII-a E
diriginte prof. Gheorghe Ciorăscu

Albu-Iacob
F.D. Diana-Alexandra

Andrei
N. Mihai-Adrian

Astancăi
C. Maria-Mădălina

Bob
I. Ioan-Evian

Ciocîrlan
E. Maria-Raluca

Cojocaru
V. Olivia

Cornea
M. Sigrid-Alexandra

Crîşmariu
C. Emanuela-Cătălina

Croitoriu
A.G. Andreea-Cătălina

Drăniceriu
N. Mihaela

Dulhan
C. Carmen-Elena

Găluşcă
V. Dan-Ştefan

Lalău
C. Dorel-Nicolae

Lăcătuş
D. Maria-Alexandra

Maga
I.C. Tudor

Matache
M. Mihaela-Geanina
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Mihăilă
I. Ioana-Alexandra

Mihordea
D.D. Dana-Maria

Mina
C. Călin-Angelo

Oprea
S.C. Matei

Paraschiv
C.R. Teodora

Părău
C. Eliza-Elena

Păun
G.C. Ana-Cristina

Petrişor
C.W. Eduard-Constantin

Pîrlea
M. Simina-Livia

Popa
D. Elena-Teodora

Pricop
G. Claudia-Mădălina

Pughineanu
G. Florin-Iulian

Răducu
I. Ioana

Rotaru-Vasiliu
Ş.V. Raluca-Ana-Maria

Rusu
G. Diana-Georgiana

Savin
D.A. Ioan-Mircea

Săndulache
I. Denisa-Andreea

Simon
R. Tudor-Călin

Tanasă
C. Diana-Elena

Toescu
V. Emil-Andrei
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Anuar − 2013
2013-2014
2014

CLASA a XII-a F
diriginte prof. Aida Ilie

Andrei
V. Raluca-Elena

Angheluş
P. Maria-Camelia

Asmărănducăi
G. Mădălina

Atomei
V.V. Elena-Raluca

Avădănii
N.D. Ana-Cătălina

Baltă
E.I. Roxana-Ecaterina

Bilge
L. Gabriela

Bogdan
C. Elena-Teofana

Bogza
G. Andreea-Dumitriţa

Bordea
G. Ramona-Teodora

Bran
N. Maria-Mădălina

Bumbar
I. Dimitrie-Stelian

Burulea
S.M. Gianina-Nicoleta

Cadar
C. Ana-Maria

Cărăuşu
I. Ştefana

Chirilă
C. Ana-Miruna
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Chirilianu
R. Georgiana

Ciofoaia
I. Sabina-Georgiana

Crudu
T.P. Iolanda-Gabriela

Dumitru
O. Andreea-Mădălina

Focşăneanu
M. Andreea-Mădălina

Măriei
P. Alexandra-Maria

Mihai
F. Iulia-Elena

Mirăuţă
E. Sabina-Elena

Misăilă
F. Alexandra

Nicuţă
I.G. Larisa-Ştefana

Niţu
D.C. Anca

Paraschiv
J. Ana-Luciana

Postolache-Arimbrister
M. Măriuca

Rotariu
M. Andra-Elena

Rotariu
D. Gheorghe-Alexandru

Safta
C. Mădălina-Elena

Sîrbu
F.L. Sandra-Elena

Stanciu
I. Mihai-Iulian
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Anuar − 20142014-2015
2015

Olimpiade naţionale
Elevii participanţi, în ordine alfabetică
Nr. crt.

Elev

Clasă

Disciplină

Profesor

Rezultat

1.

ApostolAsavinei
Constantin

XI B

Fizică

Oniciuc Grigoruţă

MECS: menţiune
SRF: medalie
argint

2.

Boacşă
Teodora-Ioana

XE

Istorie

Drexler Dorina

MECS: menţiune

3.

Bucelea
Sebastian

IX B

Limba
engleză

Jora Caludia

4.

Ciobanu
Otilia

XII B Chimie

5.

Cojocaru
Oana

XI D

6.

Dascălu
Titus Ştefan

7.

Dedu
Cristiana
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Religie

XII B Fizică

XB

Ionică Florica

Astronomie

MECS: menţiune
specială

MECS: premiul III

Haralamb Dorel

MECS: premiul III
MECS: calificat în
lotul lărgit
SRF: medalie aur
CC: premiul special
„Florea Uliu”
pentru întreaga
activitate
competiţională

Oniciuc Grigoruţă

MECS: –
SRF: medalie de
argint

C.N. Petru Rareş
Nr. crt.

8.

Elev

Diaconu
Ioana

Clasă

XB

9.

10.

11.

Drelciuc
Maria

IX B

Farcaş
Cosmin

IX B

12.

Disciplină

Profesor

Fizică

Oniciuc Grigoruţă

Biologie

Veiss
Aloma-Maria

MECS: –
SRF: menţiune de
onoare

calificată la ON,
dar a participat la
Olimpiada
naţională de
biologie

Chimie

Tănase Rodica

Lingvistică

Năsoi Elena

Chimie

Ionică Florica

MECS: menţiune
MECS: calificare
lotul lărgit

Ştiinţele
Pământului

Atudosiei Mihai,
Oniciuc Grigoruţă,
Goraş Cristina,
Ionică Florica

MECS: menţiune
specială

MECS: –
ISJ Mureş:
menţiune specială

Fârţală
SabinaGiorgiana

XI B

14.

Gheoldan
LauraMihaela

XI B

Limba
franceză

Botez Mihai

15.

Ilie LiviaAlexandra

XF

Limba
engleză

Gille
Iosif-Francisc

16.

Iorga Bianca

XI B

Limba
engleză

Gille
Iosif-Francisc

17.

Jitaru AndraGabriela

XB

Astronomie

Oniciuc Grigoruţă

13.

Rezultat

MECS: –
SRF: medalie de
argint
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Nr. crt.
18.

Elev

Leontică
Sebastian

Clasă

Disciplină

Profesor

Astronomie

Oniciuc Grigoruţă

Fizică

Haralamb Dorel

IX B

19.

Rezultat
MECS: –
SRF: medalie de
bronz
MECS: premiul II
SRF: medalie de aur

20.

Lujinschi
ŞtefanNicolaie

XI B

Biologie

Goraş Cristina

21.

Macsim
Mihaela

XD

Biologie

Veiss
Aloma-Maria

MECS: menţiune

22.

Manole
Daniel

VII

Fizică

Haralamb Dorel

MECS: premiul I
SRF: medalie de
aur

23.

Miclăuş
Maximilian

Oniciuc Grigoruţă

MECS: –
SRF: menţiune
specială

24.

Paraschivescu
Tudor

VIII A Astronomie

XI B

25.
Paşparugă
Cosmina
26.

27.

100

Păun
Ana Cristina

Matematică

Sandovică
Valerică-Adrian

Limba
franceză

Grigori Cristina

Limbă şi
comunicare

Iordăchescu Lucian

IX C

XII E Istorie

Drexler
Dorina-Luminiţa

calificată la ON,
dar a participat la
Olimpiada
naţională de limbă
şi cominicare
MECS: –
ISJ Mureş: premiu
special
MECS: –
SSIR: premiu
special pentru
performanţele
constante
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Nr. crt.

28.

29.

30.

31.

Elev

Popa Andrei

Chimie
VIII A

Sandovici
IlincaRuxandra

XB

Spiridon
Andra
33.

Spiridon
Călin

XB

Stoian
Ioan-Vlad

XI B

Tanasă Tudor

VII

36.

38.
Tanasă Vlad
39.

Profesor

Rezultat

Smaranda
Lăcrămioara

MECS: premiu
special pentru
creativitate

Ionică Florica

MECS: menţiune
specială

Ionică Florica,
ON se va
Ştiinţe pentru
Veiss Aloma-Maria, desfăşura în august
juniori
Oniciuc Grigoruţă
2015

Fizică

Oniciuc Grigoruţă

MECS: –
SRF: medalie
argint

MECS: menţiune
SRF: medalie de
aur
VIII A
Ionică Florica,
ON se va
Ştiinţe pentru
Veiss Aloma-Maria, desfăşura în august
juniori
Oniciuc Grigoruţă
2015

35.

37.

Disciplină

VIII B Tehnologie

Puşcaşu
MarianConstantin

32.

34.

Clasă

Fizică

Oniciuc Grigoruţă

Matematică

Sandovici
Valerică-Adrian

MECS: menţiune
SSMR: medalie
argint

Fizică

Oniciuc Grigoruţă

MECS: –
SRF: medalie
bronz

Ştiinţele
Pământului

Atudosiei Mihai,
Oniciuc Grigoruţă,
Goraş Cristina,
Ionică Florica

MECS: menţiune
specială

Astronomie

Oniciuc Grigoruţă

MECS: –
SRF: medalie de
bronz

Astronomie

Oniciuc Grigoruţă

MECS: –
SRF: medalie de
bronz

Matematică

Sandovici
Valerică-Adrian

XI B
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40.

Elev

Tărniceru
Tudor

Clasă

Disciplină

Profesor

VIII A Informatică

Olaru
Liviu-Constantin

Matematică

Grigoriu Costică

Astronomie

Oniciuc Grigoruţă

41.

Rezultat

42.

Tofan
Ioan-Adrian

43.

Toma Emilia

VIII A Fizică

Oniciuc Grigoruţă

MECS: –
SRF: menţiune de
onoare

44.

Ţuculeanu
Georgiana

XII B Biologie

Veiss
Aloma-Maria

MECS: premiul I
MECS: calificată
în lotul lărgit

45.

Verşanu
Teofana

IX F

Istorie

Drexler
Dorina-Luminiţa

MECS: –
UAIC: premiu
special

46.

Vanhaerem
Sebastien

XB

Astronomie

Oniciuc Grigoruţă

MECS: –
SRF: menţiune
specială

47.

Zavada
MariaGabriela

Limba
germană

Mitrea Elena (CNI)

IX B

XII B

Notă: pe lângă premiile acordate conform metodologiei de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice (MECS), organizatorii au acordat şi alte premii speciale, menţiuni de onoare şi medalii
conform regulamentelor diferitelor olimpiade internaţionale sau conform unor criterii stabilite de
organizatori şi finanţatori.
Abrevieri: SRF – Societatea Română de Fizică, SSMR – Societatea de Ştiinţe Matematice din
România, UAIC – Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, SSIR – Societatea de ştiinţe istorice din
România, CC – Comisia Centrală a olimpiadei.
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