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CULTURA  ROMÂNĂ, 

CONȘTIINȚA NAȚIONALĂ ȘI 

MAREA UNIRE 

Prof. Ovidiu Ursache 

 

Marea Adunare Națională de la Alba Iulia                            
1 Decembrie 1918 

 

Episcopul Miron Cristea (în centrul imaginii) 

ascultând, împreună cu ceilalți participanți la Marea 

Adunare Națională de la Alba Iulia, Declarația de 

Unire citită de episcopul Iuliu Hossu 

Unitatea națională, fundament, ideal și 

simbol național 

„Acea stâncă sublimă ce stă cu capu’n cer 

E-unirea Românimei… E visul meu de fier 

Ce l-am visat o viață făr’ să-l pot ridica. 

Azi sufletu-mi înceată, se stinge viața mea, 

Dar las o moștenire ce-am scris-o cu-al meu sânge, 

Las Românimii toate grozavul frumos vis 

Ca’n fruntea ei senină etern să stee scris!”, 

nota Eminescu în seria de 

fragmente dramatice redactate în 1867 

și publicate postum sub titlul „Mira”. Iar 

acum, când ne pregătim să celebrăm 

Centenarul Marii Uniri, cuvântul, gândul 

și sentimentul Unirii sunt din ce în ce mai 

prezente pe buzele, în conștiințele și în 

inimile românilor, căpătând semnificații 

tot mai largi și intensități crescânde. Și 

aceasta se datorează faptului că, pentru 

noi, românii, Unirea nu este un cuvânt 

oarecare, nu este doar un concept 

obișnuit și nu exprimă mai mult sau mai 

puțin veridic o realitate oarecare, ci 

reprezintă concomitent „raza de lumină 

cea mai frumoasă pe care crepusculul 

unor vremi apuse o trimite până la noi 

prin întunericul veacurilor”,  acel „vis de 

aur” pe care l-au avut aproape toți 

„oamenii cei mari ai României”, cum atât 

de profund constata poetul nostru 

național, este „visarea cea mare a 

voievozilor cei mari ai românilor”, cum 

credea Nicolae Bălcescu și „cheia de boltă 

fără de care s-ar prăbuși întreg edificiul 

național”, cum considera Mihail 

Kogălniceanu, este „singura stare politică 

ce putea să asigure viitorul nostru și a da 

țării organizarea ce o așteaptă”, cum 
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aprecia Al.I Cuza  și „singura temelie 

statornică a edificiului viitorului nostru”,  

cum observa D.C. Bratianu. Este acel „vis 

neîmplinit, copil al suferinții” de dragul 

căruia „ne-au răposat și bunii, și părinții”, 

pe care îl invocă Octavian Goga, „ceva 

sacru, însăși condiția existenței 

poporului nostru”, cum remarca Nicolae 

Iorga și „țelul cel mai dorit” al românilor, 

cum observa Ioan Ghica. Toate aceste 

adevăruri, la care s-ar mai putea adăuga, 

desigur, nenumărate alte argumente, au 

constituit temeiurile în baza cărora ziua 

de 1 Decembrie a fost declarată, prin 

Constituția  din 1991, de la a cărei 

adoptare prin referendum se împlinesc 

pe 8 decembrie (declarată prin lege Ziua 

Constituției) 27 de  ani, Ziua Naținală a 

României. Astfel, prin Legea 

fundamentală a statului, care exprimă în 

forma sa cea mai înaltă voința generală a 

poporului român, Unirea, care 

reprezenta și până atunci cel mai sfânt 

ideal și una dintre componentele 

definitorii ale conștiinței noastre 

naționale, capătă consacrarea juridică de 

simbol național al României.  Mihail 

Kogălniceanu considera că „Unirea, 

națiunea a făcut-o”, iar  istoricul Florin 

Constantiniu, afirma și el că  „Marea 

Unire de la 1918 a fost și rămâne pagina 

cea mai sublimă a istoriei românești. 

Măreția ei stă în faptul că desăvârșirea 

unității naționale nu este opera niciunui 

om politic, a niciunui guvern, a niciunui 

partid; este fapta istorică a întregii 

națiuni române, realizată într-un elan 

țâșnit cu putere din străfundurile 

conștiinței unității neamului, un elan 

controlat de fruntașii politici, pentru a-i 

călăuzi cu inteligență politică 

remarcabilă spre țelul dorit”. 

Această unitate de conștiință și de 

voință și această decizie istorică a 

națiunii române nu pot fi înțelese și nu 

pot fi explicate decât dacă le privim ca 

fiind rezultatul celor aproape două 

milenii „de lucrare a poporului român 

asupra lui însuși”, dacă ar fi să-l 

parafrazăm pe  Nicolae Bălcescu, lucrare  

care a constat în atâtea și atâtea fapte, 

momente,  procese și evenimente 

istorice (sociale, economice, politice, 

culturale, religioase, în planul relațiilor 

cu alte popoare și state etc.), care și-au 

pus amprenta asupra sufletului 

poporului român prin formarea la 

început a conștiinței de neam, iar mai 

târziu,  în epoca modernă, a conștiinței 

naționale. Conștiința originii, a limbii, a 

istoriei, a credinței, a obiceiurilor, 

tradițiilor și datinilor  comune, a 

continuității neîntrerupte a legăturilor 

economice, politice, cultural-spirituale, 

familiale sau de orice natură și a 

solidarității pe care românii au 

manifestat-o în fața năvălitorilor a 

reprezentat suportul psiho-socio-

cultural fără de care este greu să ne 

imaginăm nu doar unitatea  de voință și 

de acțiune manifestate de poporul 

român și de elitele sale culturale și 

politice în timpul primului război 

mondial, în perioada premergătoare și în 

zilele de 27 martie, 28 noiembrie și 1 

Decembrie 1918, când, așa cum declara 

Gheorghe Pop de Băsești,  președintele 

Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, 

Marea Unire a fost „pentru toate 

veacurile decisă”, ci și toate strădaniile și 

sacrificiile atâtor generații de cărturari, 

oameni politici și povățuitori ai neamului 

care prin gândurile și faptele lor au 

contribuit la înfăptuirea celui mai mare, 
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mai nobil și mai întemeiat proiect politic 

al românilor din toate timpurile.  

De acest adevăr erau convinși și 

organizatorii Marii Adunări Naționale de 

la Alba Iulia și autorii  documentelor 

adoptate cu acest prilej. Edificatoare 

sunt cuvintele lui Iuliu Maniu „Unitatea 

politică este consecința logică a 

trecutului nostru istoric și o absolută 

necesitate, un drept indiscutabil ieșit din 

unitatea noastră etnică, având aceeași 

limbă și cultură, aceleași tradiții și 

aspirații”.  

 

Gheorghe Pop de Băsești - președinte al Marii 

Adunări Naționale de la Alba Iulia  

 

Vasile Goldiș aprecia, de asemenea, 

că luptele pentru unitate națională au 

făcut să triumfe „legile tainice ale firii”, 

între care și dreptul națiunilor de a fi 

libere, unirea fiind „cea mai firească 

pretenție a civilizațiunei, care se baza pe 

un drept elementar și de neclintit” și care 

va putea fi „statornică prin istoria 

viitoare a lumii, dacă va răspunde 

tuturor îndatoririlor impuse prin noua 

concepție a vieții, prin duhul vremurilor 

nouă... Civilizațiunea care ne-a eliberat  

pretinde de la noi respectul pentru dânsa 

și ne obligă să prăbușim în noul stat orice 

privilegiu și să statornicim ca fundament 

al acestui stat munca și răsplata ei 

întreagă”.   În același mod vedea lucrurile 

și Nicolae Iorga pentru care „Unirea 

național-politică, de la anul 1918, nu se 

cuvine să fie înfățișată, nici măcar în 

parte, ca un dar, coborât asupra 

neamului românesc din încrederea și 

simpatia lumii civilizate, nici ca o 

alcătuire întâmplătoare, răsărită din 

greșelile dușmanilor de veacuri. Chiar 

dacă asemenea greșeli nu s-ar fi săvârșit 

niciodată împotriva românilor subjugați 

de-a lungul veacurilor de stăpânirea 

ungurească, austriacă sau rusească, 

stăpânirile acestea nedrepte ar fi trebuit 

să se dezumfle și micșoreze îndată ce 

dreptul tuturor popoarelor de a-și croi 

soarta după buna lor pricepere a izbutit 

a se înălța la treapta de putere 

hotărâtoare în noua întocmire a 

așezământului de pace europeană”. De 

aceea,  spunea el, „Unirea românilor 

trebuie înfățișată totdeauna - potrivit 

adevărului - ca urmarea firească a unei 

pregătiri istorice de sute de ani, în cursul 

cărora acest popor de eroi şi de mucenici 

a izbutit să-și apere cu uimitoare 

stăruință sărăcia şi nevoile şi neamul, 

rămânând împotriva tuturor năvălirilor 

barbare şi vremelnicelor stăpâniri 

străine, în cea mai strânsă legătură cu 

pământul strămoșesc în care, ca într-un 

liman de mântuire, și-a putut adăposti 

traiul de-a lungul vremilor de urgie. 

Unirea românească nu este legată de 

anumite momente, ci este zbaterea 

sufletească necontenită a unui întreg 

popor, creat unitar pentru a trăi și pentru 

a rămânea în aceeași unitate 

neîntreruptă, este în mare parte și 

întruparea unei epoci de renaștere 
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națională. Unirea este întruparea în 

aceste timpuri a unui drept câștigat din 

moși strămoși, care trebuie să ne inspire 

în fiecare moment ajutându-ne să 

deosebim căile cele bune, care trebuiesc 

urmate, de căile rele, împotriva cărora 

orice conştiinţă românească trebuie să 

se îndrepte cu hotărâre!” 

În expunerea de motive la legile 

prin care au fost ratificate actele prin 

care Sfatul Țării din Basarabia, Congresul 

General al Bucovinei și Marea Adunare 

Națională de la Alba Iulia hotărâseră 

unirea cu România se arăta, de 

asemenea, că  „Unirea tuturor românilor 

într-un singur stat național este urmarea 

firească a unirii sale sufletești, care în 

cursul tuturor timpurilor și-a păstrat 

conștiința ființei sale etnice distincte, 

unitatea limbii, a credinței și a datinelor. 

Unirea tuturor românilor într-un singur 

stat este un act al dreptății istorice și o 

pretenție a civilizațiunii umane”. 

Cercetările istorice, antropologice, 

sociologice, etnologice și etnografice au 

pus în evidență existența unor elemente 

ale conștiinței de sine comune a 

comunităților românești cu mult timp 

înainte de formarea națiunii române. 

Conștiința ființei etnice distincte, 

unitatea limbii, a credinței și a datinilor 

noastre strămoșești nu au fost 

dintotdeauna și integral conștientizate, 

afirmate și manifestate, toate acestea 

fiind de fapt rezultatul unui proces 

istoric îndelungat și complex, coordonat 

de elitele cultural-spirituale ale 

neamului, care își are începuturile în 

operele umaniștilor, s-a intensificat în 

secolul al XVIII-lea și s-a afirmat prin 

cultura pașoptistă, constituindu-se ca 

fundament al proiectelor politice care s-

au conturat în timpul Revoluției române 

de la 1848 și care se vor materializa în 

marile noastre izbânzi din a doua parte a 

epocii moderne. Formarea conștiinței de 

sine și trecerea, începând cu revoluția de 

la 1848 la manifestarea și afirmarea 

conștiinței pentru sine a națiunii române 

au avut incontestabil un rol determinant 

în ce privește plămădirea idealului 

național al Marii Uniri și înfăptuirea celui 

mai mare proiect politic al românilor din 

toate timpurile. Ceea ce trebuie avut însă 

în vedere și totodată subliniat este faptul 

că idealul și proiectul statului național 

unitar român nu a fost și nu este o simplă 

construcție politico-juridică și o simplă 

formă de manifestare a voinței generale 

a românilor într-o conjunctură 

internațională favorabilă. Acesta își are 

originile și explicația în caracterul unitar 

al etnogenezei, în continuitatea și 

unitatea culturală a poporului român în 

perioada migrațiilor și în condițiile 

fărâmițării feudale. 

Conștiința națională reprezintă 

expresia cea mai fidelă și forma cea mai 

înaltă pe care a îmbrăcat-o sufletul 

poporului român la începutul epocii 

moderne și pe care și-a consolidat-o și 

afirmat-o în cele aproape două secole 

care au urmat . Ea s-a întemeiat și se 

întemeiază însă pe însuși procesul de 

formare a poporului român și a limbii 

române, care a avut un caracter unitar în 

întreg spațiul carpato-danubiano-pontic  

și pe continuitatea unității de limbă și de 

credință, a obiceiurilor pământului și a 

tradițiilor strămoșești, indiferent de 

vicisitudinile istoriei, chiar și în 

condițiile în care statalitatea a înregistrat 

anumite sincope sau a îmbrăcat formele 
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specifice fărâmițării medievale. Așadar 

conștiința națională nu s-a format și nu s-

a afirmat independent, ci în strânsă 

legătură cu etnogeneza și cu celelalte 

evoluții, procese, evenimente sau fapte 

istorice reale care s-au întâmplat și care 

au determinat viața românilor  în cele 

mai mult de 18 secole de existență și pe 

care oamenii de cultură și povățuitorii 

neamului  le-au studiat, le-au făcut 

cunoscute, le-au explicat și le-au 

promovat în rândul maselor, 

transformându-le în componente de 

bază ale psihologiei, ale conștiinței și ale 

identității noastre etnice. 

Pentru a înțelege procesul formării 

și afirmării conștiinței naționale și rolul 

pe care l-au jucat în acest proces cultura 

și pedagogia națională trebuie să 

reamintim măcar o parte dintre aceste 

realități istorice, care, în cea mai mare 

parte, până prin secolele XVII- XVIII, nu 

erau cunoscute decât parțial și sporadic 

unor cărturari sau altor reprezentanți ai 

păturilor înalte ale societății acelor 

timpuri. Astfel: 

 Etnogeneza, care a avut ca 

fundament demografic populația 

vechii Dacii, iar ca fond cultural-

spiritual inițial cultura geto-

dacică și interferențele acesteia 

cu cultura vechii Elade, cu 

civilizația orientală și cu lumea 

romană, cucerirea Daciei, 

romanizarea, continuitatea 

populației daco-romane în spațiul 

carpato-danubiano pontic și 

asimilarea unor elemente ale 

culturii sau/și populațiilor 

migratoare (în special a celor de 

origine slavă) au reprezentat 

procese reale, care explică 

formarea poporului român ca o 

comunitate de sine stătătoare, a 

cărei identitate era creionată de 

limba română, formată ea însăși 

în cadrul acestui proces unitar, de 

credința creștină (ortodoxă, 

bizantină, după marea schismă), 

de similitudinile privind  

organizarea și modul de viață al 

obștilor sătești sau al uniunilor de 

asemenea comunități (țările) și 

de sufletul satului românesc aflat 

într-o perfectă simbioză cu 

spațiul mioritic descris mai târziu 

de Lucian Blaga în Trilogia 

culturii și supus atâtor încercări 

de istoria noastră zbuciumată. 

 Spațiul românesc a reprezentat 

permanent în istorie „un loc de 

cumpănă”, cum constata, de 

asemenea, Lucian Blaga, de 

ciocnire a intereselor marilor 

puteri, de rezistență a 

autohtonilor în fața năvălitorilor 

și de respingere a asupritorilor,  

de interferență a culturii 

răsăritene cu cea occidentală, de 

întrepătrundere sau de ciocnire a 

civilizațiilor, de dialog, 

confruntare sau/și toleranță a  

religiilor, de conviețuire a 

minorităților etnice cu populația 

românească majoritară, toate 

acestea punându-și amprenta 

asupra modului de organizare a 

statalități și a sufletului 

poporului, asupra limbii și asupra 

nivelului de cultură ale acestuia. 

Așa cum constata Nicolae Iorga, 

românii au fost timp de secole 

„Neam părăsit la răscrucea 
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furtunilor care bat aici de veacuri 

și vor bate totdeauna în aceste 

locuri de ispititor belșug și de 

trecere a oștilor. Copil al Romei 

pierdut în pustiul, veșnic înnoit al 

barbarilor. Așa de puțini între așa 

de mulți. Cu frații la celălalt capăt 

al Europei și cu străinii de noi în 

toate părțile. Apți pentru cea mai 

înaltă civilizație și siliți de a trăi 

de la o bejenie la alta. Oricari alții 

s-ar fi risipit în lume. Pentru mai 

puțini se prăbușesc și cele mai 

dulci patrii. Noi am rămas. Cu 

sabia în mână, de strajă la toate 

zările, iar când s-a frânt clipa ca să 

se lege din nou, tainic, oțelul, am 

întins brutalității arma subțire a 

inteligenței noastre. Și, iată, 

suntem tot acasă.” 

Adversitățile, confruntările și 

brutalitățile de tot felul la care face 

referire marele savant au împiedicat 

formarea încă din Evul Mediu a unui 

singur stat românesc și explică de ce 

Moldova, Țara Românească, 

Transilvania, Banatul, Crișana, 

Maramureșul, Bucovina, Basarabia sau 

Dobrogea s-au aflat mai tot timpul sub 

suzeranitatea, stăpânirea, amenințarea 

sau protectoratul imperiilor vecine, că în 

Transilvania națiunea română și biserica 

ortodoxă nu au fost recunoscute oficial 

până pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea, 

că atât în cancelariile domnești, în 

biserică, în administrație, în justiție și în 

scrierea cronicilor se foloseau limba 

slavonă, limba latină, limba greacă, 

poloneză etc., iar limba română era 

folosită doar în vorbirea curentă, fiind 

astfel păstrată direct de către popor, că 

scrierile și școlile în limba română au 

apărut foarte târziu și într-un număr 

nesemnificativ, că toate mișcările de 

emancipare culturală, religioasă, socială 

sau/și politică ale românilor erau 

reprimate, chiar și atunci când erau 

inițiate și conduse de către domnitorii 

pământeni sau de cei mai înalți ierarhi ai 

bisericii ortodoxe sau, după 1700, ai celei 

greco-catolice din Transilvania. 

Chiar și în aceste condiții istorice 

deosebit de grele, cultura română a 

rezistat și s-a manifestat în mod unitar în 

toate provinciile, în special prin cultura 

populară și prin religia creștin-ortodoxă 

și cea greco-catolică (după 1700, în 

Transilvania). Așa cum afirma P.P. 

Panaitescu , „Unitatea culturii românești 

peste granițele statelor feudale este faptul 

principal nu numai în istoria culturii 

românești, dar chiar al istoriei românilor 

în general (Introducere în istoria culturii 

române)”. Un rol deosebit de important 

în realizarea acestei unități l-au jucat, pe 

lângă limba română și credința/biserica 

creștin-ortodoxă, tradițiile, obiceiurile, 

legendele, basmele, dreptul cutumiar, 

relațiile comerciale, coalițiile 

antiotomane, care au asigurat 

menținerea și consolidarea legăturilor 

dintre românii din întreg spațiul carpato-

danubiano-pontic. Activitatea 

desfășurată de Mitropolia Ungrovlahiei 

(înființată în1359) și Mitropolia 

Moldovei și a Bucovinei ( înființată la 

1381-1386 și recunoscută de Patriarhia 

Constantinopolului în 1401, în timpul 

mitropolitului Iosif Mușat), apărarea de 

către români  a propriei identități și a 

valorilor întregii creștinătăți sub 

conducerea lui Mircea cel Bătrân, Ștefan 

cel Mare, Iancu de Hunedoara, Vlad 

Țepeș, Neagoe Basarab, Mihai Viteazul, 
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Matei Basarab și Vasile Lupu, Șerban 

Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu și 

Dimitrie Cantemir etc. și dezvoltarea 

unei culturi românești autentice sunt 

reflectate în Legenda lui Radu Negru, 

Legenda lui Dragoș   Baladele Miorița, 

Meșterul Manole/Mănăstirea Argeșului , 

balada lui Constantin Brâncoveanu, a lui 

Baba Novac, a lui Iancu Jianul și în 

celelalte legende, balade, basme cuprinse 

mai târziu de Ion Neculce în O samă de 

cuvinte, de Bolintineanu în Legende 

istorice, de Petre Ispirescu în Legendele 

sau basmele românilor, în Doinele și 

lăcrimioarele sau Poeziile poporale ale lui 

Alecsandri, Baladele și idilele lui  Coșbuc 

etc. în operele lor) . 

 

Mihai Viteazul - s-a intitulat într-un hrisov „domn al 

Tării Românești și Ardealului și a toată Țara 

Moldovei", confirmând, documentar, prima unire 

politică a celor trei țări române (unirea efectivă 

fusese realizată la sfârșitul lunii mai 1600). 

 

 

De la conștiința de neam la conștiința 

națională  

Realizarea de către Mihai Viteazul a 

primei Uniri politice a Țării Românești cu 

Transilvania și Moldova va dobândi o 

valoare simbolică și va deveni o 

constantă a conștiinței de neam 

deoarece, așa cum observa Nicolae 

Bălcescu, la 1600 „românul s-a înfrățit cu 

românul și toți au una și aceeași patrie, 

una și aceeași cârmuire națională, astfel 

cum ei n-au fost din vremile uitate ale 

vechimii. Statul acesta nou are hotare 

naturale de minune, el este destul de 

puternic, pământul său destul de 

binecuvântat de ceriu, locuitorii săi 

numeroși și în mare parte omogeni; el 

poate trăi, a sta sineși și a se apăra 

împotriva năvălirilor străinilor. Mihai 

avea destulă înțelegere spre a constitui 

acest stat, a cărui hotare le trăsese cu 

sabia. Dar spre a se așeza bine temeliile 

și a usca tencuiala acestei zidiri prea 

grabnic făcută, îi trebuia vreme; și 

vremea îi fu lipsă”. Cu toate acestea, așa 

cum constată Nicolae Iorga, de la 1600 

niciun român n-a mai putut gândi unirea 

fără uriașa lui personalitate, fără paloșul 

sau securea lui ridicată spre cerul 

dreptății, fără chipul lui de curată si 

desăvârșită poezie tragică. Sfârșitul 

tragic al lui Mihai Viteazul a atras 

inevitabil destrămarea uniunii politice 

realizate de acesta, iar situația deosebit 

de gravă a românilor pe care M. 

Kogălniceanu o avea în vedere atunci 

când afirma că începutul nostru ni s-au 

tăgăduit, numele ni s-au prefăcut, 

pământul ni s-au sfâșiat, driturile ni s-au 

călcat în picioare, numai pentru că n-am 
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avut conștiința naționalității noastre, 

numai pentru că n-am avut pe ce să ne 

întemeiem și să ne apărăm dreptățile […] 

avea să continue.  

Această conștiință a naționalității 

avea să se înfiripeze pe terenul culturii, 

sub influența renașterii și a umanismului 

renascentist românesc prin: 

 Traducerile, primele scrieri și 

folosirea limbii române în 

oficierea slujbelor religioase, în 

instituții sau în documentele 

oficiale și crearea limbii române 

literare. Astfel, diaconul Coresi 

realizează primele tipărituri în 

limba română, Dosoftei ține 

primele slujbe în limba română, 

Varlaam  scrie Cazania/Carte 

românească de învățătură și 

înființează, sub domnia lui Vasile 

Lupu, Școala de la Trei Ierarhi, 

Nicolae Milescu traduce Vechiului 

Testament, Șerban Cantacuzino și 

Constantin Brâncoveanu susțin și 

finalizează traducerea integrală a 

Bibliei în limba română, Antim 

Ivireanul  se preocupă de 

traduceri, tipărituri și 

introducerea limbii române în 

biserică, la oficierea slujbelor 

religioase.. 

 Nicolaus Olahus, Grigore Ureche, 

Miron Costin, Ion Neculce, 

stolnicul Constantin Cantacuzino, 

Dimitrie Cantemir susțin cu 

argumente de ordin lingvistic, 

arheologic, numismatic, 

etnografic și pe bază de 

documente istorice formarea 

poporului român și a limbii 

române prin romanizarea 

populației geto-dacice, care 

asimilează aspecte importante ale 

latinității, dar  va continua să-și 

păstreze o parte semnificativă a 

culturii autohtone. Grigore 

Ureche vorbește despre unitatea 

culturală a poporului afirmând că 

„Românii câți se află lăcuitori la 

Țara Ungurească și la Ardeal și la 

Maramoroșu, de la un loc sunt cu 

moldovenii și toți de la Râm se 

trag.” (Letopisețul țării Moldovei), 

aceeași idee fiind susținută, cu o 

fundamentare temeinică  și de 

Miron Costin ( în De neamul 

moldovenilor) și de Dimitrie 

Cantemir în Hronicul vechimii a 

româno-moldo-vlahilor. 

 

DIMITRIE CANTEMIR a fost domnul Moldovei în două 

rânduri (martie-aprilie 1693 și 1710 - 1711) și un mare 

cărturar al umanismului românesc. Printre ocupațiile 

sale diverse s-au numărat cele de enciclopedist, 

etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog 

și compozitor 



Satele iesene   Nr. 15 – Decembrie 2018 

 

, 

12 

 Iluminismul, Școala Ardeleană și 

marile personalități  ale culturii române 

din secolul al XVIII-lea  (Inochentie Micu 

Klein, Petru Maior, Samuil Micu, 

Gheorghe Șincai și Ion Budai Deleanu )  

au jucat un rol deosebit  de important în  

formarea conștiinței naționale și a 

națiunii române și la emanciparea prin 

educație și cultură a poporului român (în 

speță a românilor din Transilvania). Pe 

lângă contactul cu Occidentul și 

promovarea ideilor iluministe, corifeii 

Școlii Ardelene au contribuit la formarea 

unei noi concepții asupra națiunii, au 

întemeiat latinismul și au introdus  grafia 

latină, au militat în spiritul devizei Virtus 

Romana Rediviva, au inițiat și susținut 

Suplex Libelus Valahorum, au făcut saltul 

de la plebs valahica la națio valahica, au 

înființat, pe lângă vestita Școală de la Blaj 

(1754) peste 300 de școli în principalele 

localități ale Ardealului, au trimis tineri 

la școlile din Occident, prin toate acestea 

generând o largă și profundă mișcare de 

redeșteptare națională, care va pregăti 

sub aspect cultural și ideologic marile 

fapte și împliniri ale poporului nostru din 

epoca modernă.  Lucrări cum sunt Istoria 

și lucrările și întâmplările românilor 

scrisă de Samuil Micu, Istoria pentru 

începutul românilor în Dacia (prima 

replică dată celor care contestau 

continuitatea și denaturau etnogeneza 

poporului român), a lui Petru Maior, 

Elementa lingvae daco-romaniae sive 

valahicae (scrisă de Gheorghe Șincai 

împreună cu Samuil Micu) sau Hronica 

românilor și a mai multor neamuri  

rămân lucrări de referință pentru 

evoluția ulterioară a culturii române și 

implicit în ce privește formarea și 

afirmarea conștiinței de sine și a națiunii 

române însăși.  

Ideile iluministe și folosirea școlii, a 

educației și a culturii ca mijloace de 

emancipare națională au fost 

îmbrățișate,  promovate și valorificate la 

începutul secolului al XIX-lea, de 

Gheorghe Lazăr, Gheorghe Asachi, I H 

Rădulescu, Eufrosin Poteca, Petrache 

Poenaru, Eftimie Murgu, Gheorghe 

Barițiu, Mihail Kogălniceanu, Ion Ghica 

etc., care au pus bazele învățământului și 

ale presei românești, întemeind și 

dezvoltând Școala de la Sfântul Sava din 

București sau Academia Mihăileană din 

Iași, înființând revistele Curierul 

Românesc, Albina Românească, Gazeta de 

Transilvania, cu suplimentul Foaie pentru 
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Minte, Inimă și literatură, Dacia literară, 

Magazin istoric pentru Dacia etc. care 

prin știința de carte și răspândirea 

ideilor înaintate ale vremii,  au jucat un 

rol deosebit în formularea, 

conștientizarea și promovarea 

aspirațiilor și idealurilor naționale, în 

pregătirea sub aspect educațional, 

cultural și programatic a transformărilor 

care au avut loc în societatea românească 

în epoca modernă. După cum aprecia 

Petrache Poenaru, Școala de la Sfântu 

Sava, întemeiată de Gheorghe Lazăr „a 

deschis românilor cartea științei și 

prețuirea de limba și naționalitatea lor. 

De atunci românul, deschizând ochii 

minții sale veni la cunoștința de sine, 

înțelegând necesitatea 

dezînmormântării limbii sale și a 

descoperirii drepturilor strămoșești.” 

De la conștiința de sine, la conștiința pentru 

sine a națiunii române; manifestarea voinței 

naționale prin programe, proiecte și acțiuni 

culturale și politice care vor duce la 

formarea statului român modern și la 

desăvârșirea unității naționale 

Sub influența acestor idei 

înnoitoare, dintre care multe își au 

originea în iluminismul francez, german 

sau englez se conturează și primele 

proiecte politice, care reprezentau 

primele semne ale faptului că națiunea 

română făcea trecerea de la conștiința de 

sine la conștiința pentru sine.  În a doua 

jumătate a secolului al XVIII-lea și prima 

jumătate a secolului al XIX-lea se 

schițează o serie de  reforme sociale  și 

proiecte constituționale care vizau  

desființarea șerbiei și a iobăgiei, 

recunoașterea tuturor religiilor, 

restaurarea ortodoxiei în Transilvania și 

acceptarea liberului exercițiu al acesteia, 

adoptarea primelor coduri de legi 

(Pravilniceasca Condică, Legiuirea lui 

Caragea, Codul Calimachi etc.). Tudor 

Vladimirescu  susține în Cererile 

Norodului Românesc înlăturarea 

domniilor fanariote, Ionică Tăutu 

propune Constituția Cărvunarilor, Dinicu 

Golescu susține în Însemnare a călătoriei 

mele unirea tuturor provinciilor 

românești într-un stat sub forma Daciei 

Mari, iar Ion Câmpineanu  în Act de unire 

și independență susține unirea 

principatelor într-un regat al Daciei iar 

Osăbitul act de numire a suveranului 

românilor este unul dintre primele  

proiecte de constituție a statului român 

modern. 

Revoluția de la 1848, mișcările 

unioniste și punerea bazelor statului 

român modern sunt de fapt consecințe 

ale revoluției cultural-ideologice și ale 

implicării directe a tinerimii luminate în 

viața politică și socială. În esența lui, 

pașoptismul a fost o mișcare cultural-

ideologică, politică și socială centrată pe 

ideea originii latine și a unității 

poporului român, pe necesitatea 

afirmării conștiinței naționale și a 

reformelor în plan economic și social 

(desființarea iobăgiei, împroprietărirea 

țăranilor, încurajarea industriei, 

modernizarea infrastructurii), pe nevoia 

de democratizare și modernizare a 

structurii statului, pe înfăptuirea unirii și 

dobândirea independenței naționale. 

Revoluționarii pașoptiști au fost în cea 

mai mare parte oameni de cultură, 

formați în spiritul ideilor revoluției 

franceze sau al iluminismului german, 

care  au formulat idealurile și au 
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conceput programele revoluției, au 

coordonat mișcarea unionistă și au 

înfăptuit marile reforme pentru 

modernizarea statului.  

 

Nicolae Bălcescu - Istoric, scriitor și conducător al 

Revoluției de la 1848 din Țara Românească 

Autorul capodoperei Românii supt Mihai Voievod 

Viteazul 

 

Mihail Kogălniceanu - Avocat, istoric, publicist, 

profesor, academician și om politic, Kogălniceanu a 

fost unul dintre cei mai influenți intelectuali români ai 

generației sale. 

 

Simion Bărnuțiu - Autor al celor mai importante 

documente programatice ale Revoluției românilor 

ardeleni de la 1848 – 1849. După încheierea 

Revoluției, el a devenit profesor la Academia 

Mihăileană din Iași, apoi, după înființarea Universității 

din Iași, ca urmare a inițiativei principelui domnitor 

Alexandru Ioan Cuza, Simion Bărnuțiu a devenit 

profesor la această instituție de învățământ superior. 

Ne-ar fi foarte greu să explicăm 

marile momente istorice ale secolului al 

XIX-lea fără a le pune în conexiune cu 

ideile înaintate și faptele marilor 

personalități ale culturii românești din 

acele timpuri. Nicolae Bălcescu, Mihail 

Kogălniceanu, Simion Bărnuțiu, I. H. 

Rădulescu, Gheorghe Barițiu, Andrei 

Șaguna, Alexandru Papiu Ilarian, August 

Treboniu Laurian, Timotei Cipariu, Al. 

Ioan Cuza, Costache Negri, Vasile 

Alecsandri, Alecu Russo, Eftimie Murgu, 

frații Golescu, CA Rosseti,  Ion Ghica, 

Christian Tell, Dimitrie Bolintineanu, 

Cezar Boliac, Radu Șapcă, Ion Maiorescu, 

Ion  Ionescu de la Brad și atâția alții au 

fost revoluționari în primul rând în 

planul ideilor, în plan cultural-ideologic 

și național, proiectele lor politice, 
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reformele și celelalte transformări pe 

care le-au gândit sau le-au înfăptuit  

reprezentând  consecințe și forme de 

materializare a  acestor aspirații și idei în 

care au crezut, pe care le-au propagat în 

rândul populației și care au dat un nou 

sens vieții și istoriei noastre naționale. 

Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, 

Simion Bărnuțiu veneau cu o nouă 

perspectivă asupra istoriei, făceau 

legătura între progresul istoric și 

acțiunea umană și priveau mersul 

revoluției în istoria românilor ca un 

proces unitar care cuprindea atât 

realizarea idealurilor unității și 

independenței naționale, cât și un vast 

program de reforme sociale, culturale și 

politice. Ideile acestor crainici de ideal s-

au reflectat în documentele 

programatice ale Revoluției de la 1848, 

dintre care, cele mai relevante pentru 

tema care face obiectul acestei prelegeri 

sunt: 

 Petiția Națională prezentată în 

Adunarea Națională de la Blaj, 

care i-a avut ca președinți pe 

Mitropolitul ortodox Andrei 

Șaguna și pe episcopul greco-

catolic Ioan Lemeni,  și Discursul 

ținut de  către Simion Bărnuțiu în 

Catedrala de la Blaj (3/15 -

5/17mai 1848); pe Câmpul 

Libertății, cei 40 de mii de români 

participanți au strigat   Noi vrem 

să ne unim cu țara! 

 Prințipiile noastre pentru 

reformarea patriei (Brașov 12 

mai 1848)-punctul 6 prevede 

Unirea Moldovei și a Valahiei într-

un singur stat neatârnat 

românesc 

 Dorințele partidei naționale în 

Moldova ( Cernăuți, august 1848) 

în care Unirea Moldovei cu Țara 

Românească este considerată de 

Mihail Kogălniceanu, autorul 

documentului, „cununa” tuturor 

instituțiilor moderne prevăzute 

în programul celor 35 de puncte 

și reprezintă „cheia de boltă fără 

de care s-ar prăbuși întreg edificiul 

național”. 

 

Avram Iancu - avocat transilvănean, revoluționar 

pașoptist, care a condus armata românilor din 

Transilvania împotriva ungurilor conduși de către 

Layoș Kossuth 

Ideea națională va continua să 

constituie mobilul, causa causans și 

scopul fundamental al tuturor acțiunilor, 

gândurilor și faptelor intelectualității și 

ale oamenilor politici, iar idealurile 

libertății, independenței și unității 

naționale cuprind din ce în ce mai mult 

masele, care sunt dispuse nu doar să le 

înțeleagă și să le accepte, ci chiar să se 
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pună în slujba lor, mergând adesea până 

la sacrificiul suprem. Nicolae Bălcescu 

aprecia că  Unirea înfăptuită de Mihai 

Viteazul reprezintă un model pentru 

statul român modern (vezi Românii supt 

Mihai Voievod-Viteazul, cartea a IV-a, în 

care „Unitatea națională”, care era 

„visarea cea mare a voievozilor cei mari 

ai românilor”) . În articolul Mersul 

revoluției în istoria românilor, publicat 

în Magazin istoric pentru Dacia, Nicolae 

Bălcescu spunea că „Revoluția de la 1821 

a strigat dreptate și a vrut ca tot românul 

să fie liber și egal, ca statul să fie 

românesc. Ea fu o revoluție democratică. 

Revoluția de la 1848 a vrut ca românul să 

nu fie numai liber, ci și proprietar, fără 

care libertatea e mincinoasă (…) Ea fu o 

revoluție socială. Revoluția viitoare va 

cere unitatea și libertatea națională. 

Deviza ei va fi Dreptate, Frăție, Unitate. 

Ea va fi o revoluție națională”. 

 

Vasile Alecsandri - poet, dramaturg, folclorist, om 

politic, ministru, diplomat, membru fondator 

al Academiei Române, creator al teatrului românesc 

și al literaturii dramatice în România. A fost unul 

dintre fruntașii mișcării revoluționare din Moldova, 

redactând împreună cu Kogălniceanu și C. 

Negri Dorințele partidei naționale din Moldova, 

principalul manifest al revoluționarilor moldoveni. 

Mișcarea unionistă după revoluția 

de la 1848 a continuat prin publicarea de 

către emigrația română a  ziarelor 

România viitoare (Paris 1850), Junimea 

română (Paris,1851), Republica română 

(două numere, Paris) și în țară a 

revistelor România literară (V 

Alecsandri), Steaua Dunării ( M. 

Kogălniceanu, 1855), Românul, 

Naționalul, Patria etc. Au fost făcute 

nenumărate demersuri  diplomatice și s-

a obținut  susținerea emigrației de către 

oameni de cultură din Franța și Anglia 

dintre care s-au remarcat în special 

profesorii de la College de France Jules 

Michelet (autorul celebrelor lucrări 

Histoire de la Revolution Francese și 

Princpautes Danubienne) și Edgar 

Quinet, cunoscut contestatar al 

autoproclamării ca împărat a lui Ludovic 

Napoleon Bonaparte (Napoleon al III-

lea) după ce fusese ales președinte al 

celei de-a doua republici franceze. Edgar 

Quinet s-a și căsătorit cu fiica lui 

Gheorghe Asachi. Astfel problema  

Principatelor  ajunge să fie dezbătută în 

plan european la Congresul de pace de la 

Paris (1856) și reglementată prin 

Convenția de la Paris din 1858. Oamenii 

de cultură s-au implicat direct în 

pregătirea alegerilor și fundamentarea 

hotărârilor adunărilor ad-hoc, au găsit 

soluția Unirii Principatelor prin dubla 

alegere a lui Alexandru Ioan Cuza și au 

pregătit, susținut și înfăptuit reformele 

prin care au fost puse bazele statului 

român modern. 
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Alexandru Ioan Cuza - „Oamenii de geniu sunt făcliile 

luminoase care se aprind în calea omenirii: fără ei ne-

am pierde în întuneric. Unirea e singura stare politică 

ce putea să asigure viitorul nostru și să ne permită a 

da tarii organizarea ce o aștepta de atât de mult 

timp”. 

Istoriografia română a jucat un rol 

deosebit de important în procesul de 

formare a conștiinței naționale și 

desăvârșire a statului național unitar 

român. Grigore Ureche, Miron Costin, Ion 

Neculce, stolnicul Constantin 

Cantacuzino, Dimitrie Cantemir, Petru 

Maior, Samuil Micu, Gheorghe Șincai, 

Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, 

Gheorghe Barițiu, August Treboniu 

Laurian, Al Papiu Ilarian, Alexandru 

Odobescu, Eudoxiu Hurmuzachi, B. P. 

Hașdeu, AD Xenopol, Alexandru 

Lapedatu, Ioan Lupaș, Dimitrie Onciul, 

Sextil Pușcariu, Ion Nistor, Vasile Pârvan, 

Nicolae Iorga  sunt doar o parte a 

istoricilor care și-au adus contribuții 

majore la cunoașterea trecutului istoric 

al poporului român și au făcut din istorie 

un fundament al edificiului național și un 

mijloc de acțiune pentru modernizarea 

societății și pentru desăvârșirea statului 

național unitar român. Timpul nu ne 

permite să detaliem toate aceste 

contribuții (pentru fiecare dintre cei 

menționați justificându-se prelegeri 

speciale). Nu putem trece însă peste rolul 

de excepție pe care l-a jucat prințul 

cărturar Dimitrie Cantemir nu doar 

pentru cultura română, ci și în ce 

privește dezvoltarea culturii europene, 

peste crezul lui Nicolae Bălcescu, pentru 

care ”Istoria este cea dintâi carte a unei 

nații. Într-însa ea își vede trecutul, 

prezentul și viitorul. O națiune fără 

istorie e un popor barbar și vai de acel 

popor care și-a pierdut religia 

suvenirurilor”. In Discursul ținut la 

deschiderea cursului de istorie de la 

Academia Mihăileană, Mihail 

Kogălniceanu cerea și el  “Să ne ținem de 

obiceiurile strămoșești, atât cât nu sunt 

împotriva dreptei cugetări, să ne ținem 

de limba, de istoria noastră, cum se ține 

un om în primejdie de a se îneca de 

prăjina care i se aruncă spre scăpare. 

Istoria românească mai ales să ne fie 

cartea de căpetenie și să ne fie paladiul 

naționalității noastre. Într-însa vom 

învăța ce am făcut și ce mai avem să 

facem, printr-însa vom prevedea viitorul, 

printr-însa vom fi români, căci istoria 

este măsura sau metrul prin care se 

poate ști dacă un popor propășește sau 

dacă se înapoiază. Întrebați dar istoria și 

veți ști ce suntem, de unde venim și unde 

mergem…dar istoria noastră unde este, 

cine o știe, cine o citește, cine-și bate 

capul într-o epocă așa de materială, așa 

de egoistă, să gândească la istorie, la 

nație, la viitor? Istoria noastră este în 

tradițiile poporului, în motivele 

nenumărate ce împestrițează întinsele 

noastre câmpii, în mănăstirile ce 

cucernicii și vitejii noștri domni au zidit 

în aducerea aminte a biruințelor 

câștigate, în hrisoave și în urice și în 

cronicile Grecenilor, Popeștilor, 

Urecheștilor, Costineștilor și atâtor 
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bărbați care într-o mână țineau sabia 

spre apărarea patriei și într-alta condeiul 

spre a scrie mărețele lor fapte“ 

„Dacă e nimicită libertatea 

poporului fără naționalitate”, spunea  

marele om de cultură, patriot și fruntaș 

al revoluției pașoptiste din Transilvania, 

Simion Bărnuțiu ( fost profesor la 

Universitatea din Iași) „e nimicită 

totodată și cultura și fericirea aceluia, 

fiindcă fără libertate  nu e cu putință 

cultura (…) fiindcă cultura fiecărui popor 

e măsura fericirii și siguranței lui doară 

mai mult decât a fost oricând, să 

cercetăm mai de aproape legătura 

culturii și a libertății naționale…pentru 

că cultura e puterea cea mai tare de pe 

pământ și e o cetate nouă a unității 

naționale, națiunea întreagă trebuie să-și 

împreune puterile întru ridicarea 

acestor așezăminte….Căutați la această  

mulțime de români care strigă în numele 

a toată națiunea (…) să nu ne vindem țara 

și limba căci pierzându-se odată nu se 

mai poate câștiga, Uniți-vă cu poporul 

toți, preoți, nobili, cetățeni, ostași, 

învățați și vă consultați cu un cuget 

asupra mijloacelor reînvierii naționale, 

pentru că toți sunteți fii ai aceleiași 

mame și cauza este comună; țineți cu 

poporul toți ca să nu rătăciți, pentru că 

poporul nu se abate de la natură, nici nu-

l trag străinii așa de ușor în partea lor, 

cum îi trag pe unii din celelalte clase, care 

urlă împreună cu lupii și sfâșie pe popor 

dimpreună cu aceștia, nu vă abateți de la 

cauza națională de frica luptei; cugetați 

că alte popoare s-au luptat cente de ani 

pentru libertate” 

Getica lui Vasile Pârvan, Istoria 

Românilor din Dacia Traiană, prima 

lucrare de sinteză  (6 volume cu peste 

4000 de pagini) privind istoria poporului 

român realizată de A.D. Xenopol, Istoria 

Basarabiei scrisă de Ion Nistor, ca să nu 

mai vorbim de cele 1250 de volume și 

25000 de articole scrise de către cel care 
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a fost supranumit Patriarhul Culturii 

Române, istoricul, academicianul și omul 

politic Nicolae Iorga pentru care „Un 

popor care nu-și cunoaște istoria e ca un 

copil care nu-și cunoaște părinții”.  

Pentru emanciparea culturală și 

înfăptuirea idealului național au fost 

înființate societăți/asociații culturale 

care au coordonat, susținut și asigurat 

convergența acțiunii tuturor forțelor 

sociale, politice și sufletești cum sunt 

Societatea literară și societatea 

Filarmonică (înființate de IH Rădulescu, 

Societatea Asociația Transilvană pentru 

Literatura Română și Cultura Poporului 

Român, înființată în 1861 din dorința 

fierbinte să fim o singură națiune, 

avându-i la conducere pe Andrei Șaguna, 

Timotei Cipariu, George Barițiu, care a 

publicat Enciclopedia Română ce va 

exercita deopotrivă o funcție culturală și 

politică, Societatea pentru cultură și 

literatură română în Bucovina (1865), 

Societatea Junimea (1863-Iași), Ateneul 

român (București-1865), Societatea 

Filarmonică Română, Societatea 

Transilvania (înființată la București, 

condusă de Al. Papiu Ilarian, August 

Treboniu Laurian, Aaron Florian cu 

scopul de a da unitate și coerență 

activității culturale și mișcării naționale 

din toate provinciile românești), 

Societatea literară română/Societatea 

Academică Română (Academia 

Română), Liga pentru unitatea culturală 

a tuturor românilor, Societatea 

scriitorilor români (1909), viitoarea 

Uniune a scriitorilor etc. 

Literatura română modernă s-a 

constituit și într-un mijloc de educare și 

emancipare culturală și politică a 

poporului, iar unii dintre marii noștri 

scriitori s-au implicat direct în 

conceperea și realizarea proiectelor 

noastre naționale și a reformelor sociale, 

I H. Rădulescu, Nicolae Bălcescu, 

Alexandru Odobescu, Grigore 

Alexandrescu, Vasile Alecsandri, 

Alexandru Vlahuță, Mihai Eminescu, 

George Coșbuc, Barbu Ștefănescu 

Delavrancea, Ion Slavici, Octavian Goga,  

Mihail Sadoveanu fiind doar o parte 

dintre aceștia. Ilustrativ redăm gândurile 

lui Barbu Ștefănescu Delavrancea care, 

cerând intrarea României în război 

pentru dezrobirea provinciilor subjugate 

de Austro-Ungaria, într-un discurs rostit 

la Academia Română dădea glas vibrant 

ideii de unitate națională: „Avem același 

dor, aceleași dureri, aceleași aspirațiuni. 

Cântăm aceleași cântece și aceeași doină 

... Durerile și bucuriile celor de dincolo 

sunt și ale noastre și ale noastre sunt ale 

lor. Dușmanii lor sunt și ai noștri ... Visul 

atâtor generații de strămoși, de moși și 

de părinți l-am visat și noi, și acum îl 

vedem aievea(…). Suntem un singur 

popor, Carpații ne sunt șira spinării” . 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Austro-Ungaria
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Mihai Eminescu – „Politiceşte putem fi despărţiţi, dar 

unitatea noastră de rasă şi de limbă e o realitate atât 

de mare şi de energică, încât nici ignoranţa, nici sila 

n-o pot tăgădui… Azi limba este una, azi datina e una, 

rasa e una şi etnologic e unul şi acelaşi popor, care 

nu mai doarme somnul pământului şi al veacurilor”. 

 

Octavian Goga - „Adunarea de la Alba Iulia, ca şi 

victoriile de la Mărăști şi Mărășești, este unul din 

punctele culminante ale conștiinței cu care poporul 

nostru, în vâltoarea unei conflagrații universale, şi-a 

afirmat misiunea sa istorică…” 

Școlile, universitățile și celelalte 

instituții de cultură (bibliotecile, teatrele, 

muzeele, filarmonica, opera), învățătorii, 

profesorii, academicienii, oamenii de 

cultură sau/și de știință au pus bazele, au 

dezvoltat și au aplicat o adevărată 

pedagogiei națională, racordată cel mai 

adesea la gândirea și curentele 

pedagogice occidentale, pe care le-au 

făcut cunoscute și le-au valorificat din 

perspectiva educării elitelor și a maselor 

în spiritul valorilor perene ale neamului, 

ale Europei și ale umanității și al 

participării acestora la înălțarea spre 

ideal a poporului român.  Academia 

română, de la a cărei înființare am 

sărbătorit recent 150 de ani ( printre ai 

cărei președinți de până la Marea Unire îi 

regăsim pe Ion Heliade Rădulescu, 

August Treboniu Laurian -de două ori- 7 

ani, Ion Ghica-în patru etape-14 ani, D A 

Sturza, Mihail Kogălniceanu, Petru Poni, 

Dimitrie Onciul etc.) a fost înființată cu 

scopul cunoașterii istoriei naționale și de 

a sluji limba, literatura română și 

idealurile naționale, acest deziderat 

rezultând chiar din modul în care a fost 

concepută  componența și organizarea 

acesteia (având membri din toate 

provinciile românești, chiar dacă acestea 

nu făceau încă parte din statul român). 

Nu în ultimul rând trebuie subliniat 

rolul pe care l-au jucat credința creștin-

ortodoxă, colaborarea dintre biserica 

creștin-ortodoxă și cea greco-catolică din 

Ardeal, ierarhii și preoții la dezvoltarea 

culturii, la formarea și afirmarea 

conștiinței naționale, la consolidarea și 

menținerea unității sufletești a 

poporului român și, în ultimă instanță la 

Unirea Basarabiei, a Bucovinei și a 

Transilvaniei cu regatul României. După 
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cum se poate observa, unitatea 

sufletească a poporului român 

reprezintă o constantă a întregii noastre 

istorii, iar regenerarea, consolidarea, 

afirmarea și manifestarea ei sub forma 

conștiinței naționale în epoca modernă 

sunt rezultatul dezvoltării culturii 

românești și al deschiderii manifestate 

pentru receptarea valorilor europene și 

universale autentice, al dezvoltării unei 

autentice pedagogii naționale și al 

efortului făcut de elitele culturale ale 

neamului pentru ridicarea prin educație 

și cultură a poporului.  

 

Andrei Șaguna - Arhiepiscop și mitropolit orthodox al 

Transilvaniei 

- Președinte, împreună cu episcopul greco-catolic Ion 

Lemeni, al Adunării de la Blaj (mai 1848) 

- Primul președinte al Asociației Transilvaniei pentru 

Literatura Română și Cultura Poporului Român. 

- A înființat ziarul Telegraful Român și sute de școli 

confesionale românești în Ardeal 

 

Miron Cristea - primul patriarh al României, 

preşedinte al Consiliului de miniştri şi membru de 

onoare al Academiei Române. 

 

Cardinalul Iuliu Hossu - preot, protocolist, arhivar, 

bibliotecar, apoi Vicar și secretar episcopesc. La 3 

martie 1917 este numit Episcop în scaunul Eparhiei 

Gherla, rămas vacant, numirea găsindu-l preot militar. 

La 1 decembrie 1918 Episcopul Iuliu Hossu citește 

Declarația Unirii pe Câmpia Blajului. 
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Unitatea culturală și sufletească era 

nesigură și nu era suficientă, de una 

singură neputând asigura suportul 

economic, politic, juridic și militar de 

care națiunea română avea nevoie 

pentru a-și asigura progresul spre 

civilizație, pentru a garanta drepturile și 

libertățile românilor (cetățeni ai unor 

state diferite), pentru a-și manifesta în 

mod suveran statutul de subiect de drept 

internațional. De aceea oricât de mare ar 

fi fost rolul culturii, al educației și al 

conștiinței naționale în formarea și 

desăvârșirea statului național unitar 

român, nu putem trece cu vederea sau 

minimaliza rolul oamenilor politici (de la 

conducătorii revoluțiilor de la 1821 și 

1848, la conducătorii statului  (Al. I. Cuza, 

Carol I și Ferdinand I), la primii miniștri 

sau miniștrii din diferitele guverne și la 

ceilalți oameni cu funcții în stat, de la 

fondatorii, președinții sau membrii 

marcanți ai partidelor politice, la cei care 

au contribuit la Unirea Principatelor, au 

hotărât Unirea Basarabiei și a Bucovinei 

cu România, au inițiat și organizat Marea 

Adunare Națională de la Alba Iulia, au 

stabilit poziția și au condus România în 

timpul primului război mondial,  au 

negociat și au semnat tratatele de pace.   

 

Regele Carol I al României - "Zi şi noapte, m-am 

gândit la fericirea României, care a ajuns să ocupe 

acum o poziţie vrednică între statele europene, m-am 

silit ca simţământul religios să fie ridicat şi dezvoltat 

în toate straturile societăţii şi ca fiecare să 

îndeplinească datoria sa, având ca ţintă numai 

interesele statului(…) Totul pentru ţară, nimic pentru 

mine...” 

 

Ion I. C. Brătianu - om politic, inginer, prim-ministru 

al României, preşedinte al Partidului Naţional Liberal, 

membru de onoare al Academiei Române. Dominând 

cu autoritate viaţa politică din România  timp de două 

decenii, Ion I. C. Brătianu a fost una dintre cele mai 

complexe şi controversate personalităţi politice din 

istoria României. 
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Alexandru Marghiloman – a acceptat să devină prim-

ministru într-un moment foarte dificil, în primăvara lui 

1918, când, abandonată de principalul aliat din zonă, 

Rusia bolșevică, România a trebuit să accepte o pace 

nefavorabilă cu Puterile Centrale. După ce a negociat 

pacea de la Buftea-București, Marghiloman a trimis 

trupe române la Chișinău pentru a stabiliza fosta 

gubernie țaristă devenită atunci Republica 

Democrată Moldovenească. După ce Sfatul acesteia 

a votat Unirea Basarabiei cu România, Marghiloman 

a primit actul unirii și a acționat pentru recunoașterea 

acesteia. 

Alexandru Ioan Cuza, Carol I, 

Ferdinand I, Mihail Kogălniceanu, Ionel I 

C Brătianu, Gheorghe Pop de Băsești, 

Iuliu Maniu, Alexandru Vaida Voievod, 

Titu Maiorescu, Tache Ionescu, Nicolae 

Iorga, Ion Inculeț, Constantin Stere, 

Pantelimon Halippa, Ion Buzdugan, 

Vasile Stroiescu, Onisifor Ghibu, Ștefan 

Ciceo Pop, Vasile Goldiș, Teodor Mihali,  

Aurel Vlad, Ion Fluieraș, Iosif Jumanca, 

Tiron Albani, Enea Grapini, Iancu 

Flondor, Sextil Pușcariu etc sunt doar 

câțiva dintre marii oameni politici care 

au pregătit sau au avut o implicare 

directă în realizarea Marii Uniri, al cărei 

centenar îl celebrăm în 2018. 

 

Regele Ferdinand – „(…)Mă închin cu evlavie 

memoriei celor care, în toate vremurile și de 

pretutindeni, prin credința lor, prin munca și prin jertfa 

lor, au asigurat unitatea națională, și salut cu 

dragoste pe cei care au proclamat-o într-un glas și o 

simțire de la Tisa până la Nistru și până la Mare(...)” 

Victoriile obținute de armata 

română în războiul de independență, 

participarea României la primul război 

mondial alături de Antanta, rezistența 

opusă și victoriile obținute de armata 

română în războiul pentru reîntregirea 

țării sub conducerea generalilor 

Alexandru Averescu, Constantin  Prezan, 

Eremia Grigorescu, Artur Vântoianu, Ion 

Dragalina și situarea la Conferința de 

pace de la Paris în tabăra învingătorilor 

au avut o importanță decisivă în 

recunoașterea pe plan internațional a 

Unirii Basarabiei, Bucovinei și 

Transilvaniei cu România și a statului 

național unitar român. 
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Eremia-Teofil Grigorescu - a fost unul dintre generalii 

Armatei României din Primul Război Mondial. În 

timpul primului război mondial a îndeplinit funcții de 

comandant de divizie și de armată, în campaniile 

anilor 1916, și 1917. 

Contextul internațional creat prin 

destrămarea imperiilor vecine și 

aplicarea principiului autodeterminării 

naționale cuprins în Programul celor 14 

puncte inițiat de către președintele 

american Woodrow Wilson, încheierea 

tratatelor de pace de la Versailles, Saint 

Germain, Trianon, Neuilly și Sevres și 

recunoașterea Marii Uniri pe plan 

internațional nu pot fi subestimate 

atunci când descriem și căutăm să 

explicăm desăvârșire procesului de 

formarea și consolidare a statului 

național unitar român. 

 

Ioan Dragalina - general român, care a murit eroic în 

luptele care au avut loc pe Valea Jiului în primul 

război mondial. 

 

Alexandru Averescu - a fost mareșal al României, 

general de armată și comandantul Armatei Române 

în timpul Primului Război Mondial, fiind deseori 

creditat pentru puținele succese militare ale 

României 

Asupra tuturor acestor factori care, 

alături de cultură și educație, au făcut 

posibilă, au înfăptuit și au consolidat 
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Marea Unire vom stărui în conferințele 

noastre viitoare, când vom stărui mai 

mult asupra adevărului exprimat de M. 

Kogălniceanu potrivit căruia Unirea 

Națiunea a făcut-o, vom vorbi și despre 

rolul pe care l-a avut Constituția de la 

1923 în ce privește consfințirea din 

punct de vedere juridic a desăvârșirii 

statului național unitar român și despre 

semnificația stabilirii, prin Legea 

10/1990 și prin Constituția României 

din 1991, revizuită în anul 2003, a Zilei 

Naționale a României pe data de 1 

Decembrie, când aniversăm Marea 

Unire. 

 

Nicolae Iorga - a fost un istoric, critic literar, 

documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, 

memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, 

profesor universitar și academician român 

Acum închei cu un fragment din 

discursul lui Nicolae Iorga, care după ce 

în discursul rostit la Iași în decembrie 

1916 își exprima speranța că în colțul 

acesta unde ne-am strâns, să păstrăm cu 

scumpătate sămânța de credință, și vom 

vedea și noi la rândul nostru, dispărând 

negura stăpânirii străine și vom putea 

zice ca Petru Rareș, fiul lui Ștefan, că 

“vom fi iarăși ce am fost, și mai mult 

decât atâta”, formula în ședința de 

ratificare a actelor Unirii Basarabiei, 

Bucovinei și Transilvaniei a Adunării 

Deputaților, care s-a desfășurat în 

decembrie 1919,   angajamentul pentru 

viitor al generației care a înfăptuit Marea 

Unire prin următoarele cuvinte: „… 

Adunarea Deputaților adaugă, o dată cu 

forma legii, devotamentul absolut al unei 

țări întregi în a menține întregi și a 

transmite urmașilor cele dobândite cu 

sânge și lacrimi de fericita generațiune a 

Marelui Război. Ca Președinte al ei și ca 

unul din reprezentanții acestei Românii 

dintre Carpați și Dunăre, care a purtat 

șase sute de ani prin cele mai mari 

primejdii, o dată cu steagul românesc, 

soarta însăși a neamului întreg, în 

numele României mutilate de ieri, care 

strângea în inima ei rănită atâta din jalea 

și nădejdea ținuturilor înstrăinate, în 

numele României care a plâns cu frații 

pierduți și a nădăjduit cu ei și în care n-a 

fost om cinstit care să nu păstreze în 

sfânta sfintelor a sufletului său dorul 

desăvârșitei uniri naționale și hotărârea 

de a ne jertfi toți pentru aceasta, simt 

negrăita fericire de a putea face, în 

numele dv. al tuturor, acest legământ 

solemn pentru viitorul neamului în 

sfârșit și pentru vecie unit. România 

unită o avem, o vom apăra și o vom 

întregi”. Și cred că nu greșesc dacă afirm 

că acesta trebuie să fie și este și 

angajamentul generației noastre. 

(Expunere prezentată în cadrul 

conferinței cu aceeași temă, organizată de 

Școala Gimnazială și Centrul Cultural 

Lețcani pe data de 26 martie 2018, în 

cadrul proiectului cultural-educațional 

Centenarul Marii Uniri)   
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ȘCOALA ROMÂNEASCĂ ȘI 

MAREA UNIRE 

            Prof. Răileanu Virginia,                        
Prof. Gavrilă Nicoleta                                      

Conștiința națională înseamnă, mai 

întâi, recunoștință și respect înaintașilor, 

apoi răspunderea și grija urmașilor după 

cum afirma I. Hațieganu. Momentul Marii 

Uniri de la 1 Decembrie 1918 este și  

rodul unui lung și anevoios proces de 

emancipare și evoluție a conștiinței 

naționale a românilor din toate 

provinciile cuprinse între hotarele Daciei 

Străbune. 

Cuvântul educație derivă din 

substantivul „educatio” care înseamnă 

creștere, hrănire, cultivare. Educația 

are sarcina de a pregăti omul ca element 

activ al vieții sociale. 

Cercetările istorice, etnologice, 

sociologice și de psihologie socială 

asupra satului românesc scot în evidență 

faptul că familia și obștea sătească au 

fost dintotdeauna preocupate de 

dezvoltarea fizică și sufletească a 

copiilor, de educația morală și integrarea 

în comunitatea obștească.  

Primele școli sunt înființate, încă 

din Evul Mediu timpuriu, în reședințele 

episcopale, în unele orașe (în special din 

Transilvania), pe lângă curțile domnești, 

mănăstiri sau biserici. Școala de la 

Cenad,  (din secolul al XI-lea) sau cea de 

pe lângă Mănăstirea Neamțului (1392), 

școala din Șcheii Brașovului (secolul 

XV), cea de pe lângă biserica Sfântul 

Gheorghe Vechi din București sau cele 

din centrele episcopale Alba Iulia și 

Oradea, de pe lângă mănăstirile 

Războieni, Dragomirna sau Putna sau 

de pe lângă biserici,  cele în limba 

germană din orașele Oradea (1447), 

Sibiu (1471), Brașov, Sighișoara, Sebeș 

și Făgăraș sau cele pentru sași (din 

Transilvania) și pentru armeni (din 

Moldova și Țara Românească) pun în 

evidență înțelegerea necesității și 

preocuparea existentă și în spațiul 

românesc pentru crearea instituțiilor 

specializate în domeniul educației . 

Renașterea, umanismul și 

reforma religioasă vor determina 

înființarea în spațiul românesc a școlilor 

orășenești de la Brașov, Cluj, Oradea, 

Bistrița, Sibiu etc., a Școlii latine de la 

Cotnari (1581), a școlilor domnești (cu 

predare în limba slavonă, greacă sau/și 

latină) de la Iași (Trei Ierarhi), înființată 

de Vasile Lupu, în 1640, de la Târgoviște, 

înființată de Matei Basarab, în 1646, 

Academia  domnească Sfântul Sava din 

București, înființată de Șerban  

Cantacuzino și relansată de către 

Constantin Brâncoveanu în 1694 și 

Academia domnească de la Iași, 

înființată de Antioh Cantemir în 1707. 

 

”Schola latina” de la Cotnari - prima școală umanistă 

înființată de Iacob Eraclide (Despot Vodă) pentru elita 

boierilor Moldovei. Școala a fost ridicată pe ruinele 

fostei curți domnești de vară din vremea lui Ștefan cel 

Mare 
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Școala de la Trei Ierarhi - înființată de Vasile Lupu 

Printre transformările care se 

produc în societatea, în cultura și în 

învățământul românesc la începuturile 

epocii moderne, un loc de primă 

importanță îl ocupă înlocuirea limbilor 

slavonă, greacă sau latină folosite 

aproape exclusiv în redactarea 

documentelor emise de  cancelarii, în 

scrierile bisericești și ținerea slujbelor 

religioase, în literatură și în școală cu 

limba română. 

 

DOSOFTEI (Dimitrie Barila) - mitropolit al Moldovei,  

Erudit învățat, cunoscător al mai multor limbi 

străine, traduce în românește „Psaltirea pre versuri 

tocmită", prima operă în versuri tipărită în românește 

După domnia rodnică a lui Vasile 

Lupu, mitropolitul Dosoftei (1624-

1693) a dat un nou impuls vieții 

religioase din Moldova. Preocuparea 

principală a mitropolitului Dosoftei a 

fost orientată spre sprijinirea poporului 

din punct de vedere spiritual și cultural 

ca, prin cărțile tipărite, „să înţeliagă toţi 

spăsenia lui Dumnezeu cu întreg folos" şi 

pentru a folosi preoţilor „carii nu înţăleg 

sârbiaşte sau elineaşte". Izbutind să 

refacă vechea tiparniță a lui Vasile Lupu 

de la Iași cu ajutorul patriarhului 

Ioachim al Moscovei, care i-a dăruit 

material tipografic, Dosoftei a dat la 

tipar "Dumnezeiasca Liturghie" în 

anul 1679. Era a doua traducere a Sfintei 

Liturghii în românește, după a lui Coresi 

din 1570 și prima făcută de un ierarh. 

Prin această traducere a Sfintelor 

Liturghii, Dosoftei a contribuit la 

românizarea slujbelor bisericești. 

Cărturarul moldovean a 

demonstrat prin tipăriturile sale că "nu 

iaște oprit a să cânta liturghie 

rumâniaşte". Prin această încercare de 

pătrundere a limbii române în cult, o 

serie de termeni din limbile greacă, 

latină și slavă au îmbogățit vocabularul 

românesc. În 1680 a fost tipărită 

"Psaltirea de-nţăles" cu text paralel, 

slavon român, iar în mai 1681 

"Molitvâlnic de-nţăles", în românește, 

care cuprinde tainele Logodnei, 

Cununiei, Botezului, Mirungerii, a 

Sfântului Maslu, precum și diferite 

ierurgii şi rugăciuni. 

Secolul al XVIII-lea a fost denumit 

pe plan mondial  Le Grand Siècle 

(Marele Secol), întrucât a reprezentat 

perioada de înflorire a științelor exacte 
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(matematică, fizică, chimie etc.)și a celor 

umaniste. În Transilvania a început un 

amplu proces de emancipare a poporului 

român, prin petiții și memorii adresate 

fie Dietei de la Cluj, fie Curții de la Viena, 

de către clasa intelectuală a acelei vremi 

din Transilvania. Primele școli cu 

predare în limba română au apărut la 

Blaj, în timpul Episcopului Petru Pavel 

Aron (1752 – 1764). În timpul aceluiași 

episcop a fost înființată o tipografie și o 

bibliotecă care au ajutat ca Blajul să 

devină un important nucleu al culturii 

românești. 

  Tot ceea ce 

promotorii Școlii 

Ardelene au preluat din 

cultura europeană a 

fost angajat de ei în 

lupta națională. Samuil 

Micu a formulat primul 

sistem ortografic 

românesc modern cu bază latină. A fost 

inițiatorul și unul dintre principalii 

redactori ai “Lexiconului de la Buda” 

(1825). Pentru probleme de cultură 

generală a publicat “Calendarele” (în 

colaborare cu Petru Maior), în care făcea 

apologia cititului cărților și a însușirii 

conținutului acestora. Samuil Micu a 

urmărit dezvoltarea istorică a românilor 

din toate cele trei Țări Române, insistând 

pe unitatea și legăturile poporului român 

din acestea.  

Gheorghe Șincai 

(1754-1816) – un alt 

reprezentat de frunte al 

Școlii Ardelene –a scris 

abecedare, cărți de 

gramatică și de 

aritmetică. Între 

scrierile cu caracter istoric este de 

menționat “Hronica românilor și a mai 

multor neamuri”, capodopera sa. 

“Elementa linguae daco-romanae sive 

valahicae”, publicată împreună cu 

Samuil Micu, reprezintă prima 

gramatică tipărită a limbii române. 

Preocupat de optimizarea muncii 

țăranilor transilvăneni, Gheorghe Şincai 

a scris o carte pe această temă, intitulată 

„Povățuire către economia de cîmp” 

(1806). 

 Petru Maior (1761-

1821), istoric şi filolog 

iluminist, a militat 

pentru trezirea 

conștiinței naționale a 

românilor 

transilvăneni, fiind un 

adversar al 

feudalismului, de pe poziții iluministe. 

Două dintre scrierile lui Petru Maior – 

„Dialog pentru începutul limbii 

române între nepot și unchi” și „Istoria 

pentru începutul românilor în Dachia” 

– au avut un efect major asupra unor 

prestigioși învățați români din secolul al 

XIX-lea – Costache Negruzzi, Ion Eliade 

Rădulescu, Petrache Poenaru – după 

propria lor mărturisire. A insistat asupra 

întoarcerii la alfabetul latin. 

Scriind noile 

manuale, prin 

traducerea sau 

compilarea celor 

utilizate în Europa, 

Gheorghe Lazăr a 

contribuit la crearea 

terminologiei științifice și tehnice în 

limba română. Termeni precum 

adunare, scădere, înmulțire, împărțire, 
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latură, triunghi, sin, cosin, punct, linie, 

poligon, trapez au fost introduși de 

Gheorghe Lazăr și își păstrează forma și 

azi. Desigur, alți termeni au suferit 

schimbări radicale, alții s-au pierdut în 

timp, așa cum se întâmplă, de altfel și 

astăzi. În felul acesta, Gheorghe Lazăr a 

demonstrat că limba română poate fi 

folosită pentru a transmite cunoștințe de 

bază, cunoștințe inginerești, dar și 

cunoștințe de filozofie, disciplină 

considerată, la vremea respectivă, piatra 

de încercare a unei limbi superioare care 

poate fi folosită în învățământul 

universitar. Până la înființarea școlii de 

la Sf. Sava, numită de Gheorghe Lazăr 

“Academia cu științe”, filozofia era 

predată numai în limba greacă la 

academiile domnești la care nu aveau 

acces decât cei privilegiați. 

În Albina româneasca, 

nr. 12 din 1839, 

Gheorghe Asachi  

propunea înființarea 

unui „giudeț" format 

din „gramaticii 

români a 

Transilvaniei, a Țării Românești și a 

Moldovei". Limba română, până atunci 

tratată de marii boieri doar ca un 

“dialect” al țăranilor a prins aripi. 

La începutul secolului XIX, tânărul 

inginer Gheorghe Asachi reușea să 

promoveze limba română ca limbă de 

predare în Academia Domnească. 

Momentul a fost epocal pentru 

cultura națională. Limba română s-a 

dovedit aptă pentru știință și inginerie. 

Marcând evenimentul, Emmanoil 

Vernardors corespondentul unor gazete 

grecești, vieneze, a notat că la Academie 

a încheiat studiile cu brio prima clasă de 

studenți politehniști români, ce 

învățaseră în limba română, după cărți 

de specialitate românești, scrise de un 

profesor român (Gheorghe Asachi).  

 

Albina românească, Iași, 1829 

Tot el a organizat primul spectacol 

în limba română pe scena improvizată în 

casele hatmanului Costachi Ghica “de 

peste drum de Mitropolie”. 

« În un timp de ovelire, pe când limba cea română, 
Din palaturi fugărită, se vorbea numai la stână 

Nobili voi de neam şi cuget, sfărmând a sale fiare, 

Vorbit-aţi întîi c-aciia ce ne dau pîine şi sare » 

În preajma Revoluției de la 1848, 

latinitatea limbii române fusese 

demonstrată și de aceea accentul se 

punea pe formarea unei limbi române 

literare unitare, comună pentru toate 
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țările românești, în acest mod pledându-

se pentru unitatea națională. Într-un 

articol publicat în Naționalul, nr. 44 din 

1859, referindu-se la împrejurările în 

care a lucrat și a tipărit Gramatica 

românească, în 1828, la Sibiu, Ion 

Heliade Rădulescu mărturisea : „Când 

întreprinsei d-a predica unirea 

României, primele-mi ocupațiuni fură 

d-a forma o limbă unitară compusă din 

elementele tuturor provințiilor 

României, curățită de toate 

absurditățile eterogene și de 

crescăturele parazite". 

Spre mijlocul secolului al XlX-lea se 

amplifică unitatea de gândire și de 

acțiune a scriitorilor, crește solidaritatea 

în răspândirea reciprocă a valorilor 

spirituale, în dezvoltarea învățământului 

și în desăvârșirea limbii literare. 

 In 1840, Ion 

Heliade Rădulescu ii 

propune lui Petrache 

Poenaru aflarea unui 

sistem comun de 

învățare a limbii 

române în școli, 

luându-se drept baza 

„foile publice" din toate țările 

românești.  

În efervescența ideologică din 

epoca redeșteptării și afirmării noastre 

naționale, scriitorii au acordat o vie 

atenție definirii ideii de patrie și de 

națiune, pentru a releva necesitatea 

fundamentării unui stat roman unitar, ca 

o condiție primordială a constituirii 

națiunii române. În celebrul său Cuvânt 

pentru deschiderea cursului de istorie 

naționala la Academia Mihăileană din 

Iași, la 24 noiembrie 1843, Mihail 

Kogălniceanu își expunea astfel 

concepția sa, în spiritul ideii de unitate 

națională : „Eu privesc ca patria mea 

toată acea întindere de loc unde se 

vorbește românește și ca istorie 

națională istoria Moldovei întregi 

înainte de sfâșierea ei, a Valahiei și a 

fraților din Transilvania". 

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza a 

însemnat o dezvoltare deosebită a 

învățământului românesc. În 1860 s-a 

înființat Universitatea din Iași, cea mai 

veche instituție românească de acest 

gen, iar în 1864 Universitatea din 

București. Se vor constitui tot în vremea 

lui Cuza Conservatoarele din Iași și 

București, școli de belle-arte, școala de 

silvicultură la Târgu-Neamț, o școală 

comercială în București și alta în Galați. 

Sporește numărul ”gimnaziilor”, adică al 

școlilor medii de cultură generală. Cel din 

Botoșani datează din 1859, iar în 

București iau naștere trei astfel de școli: 

”Gheorghe Lazăr”, ”Matei Basarab” și 

”Mihai cel Mare”, devenit apoi ”Mihai 

Viteazul”. La Ploiești se fondează 

gimnaziul ”Petru și Pavel”, la Focșani 

”Unirea”. Și Craiova primește o astfel de 

instituție. Un spor asemănător 

constatăm la școlile normale unde se 

pregăteau învățătorii. În Moldova, în 

1860, sub guvernul Kogălniceanu, 

numărul lor se ridicase la 4 (Botoșani, 

Ismail, Tecuci, Bacău). La Paris erau 

aproape 500 de studenți români, dintre 

care 82 de bursieri ai statului.  
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Spiru C. Haret -  matematician, astronom și pedagog 

român, de trei ori ministru al instrucțiunii publice, unul 

dintre cei mai mari reformatori ai învățământului 

românesc  

Preocupat de soarta învățământului 

românesc, și mai ales a celui rural, a fost 

Spiru Haret. De trei ori ministru al 

Instrucțiunii din partea liberalilor 

(1897-1899, 1901-1904, 1907-1910), 

Haret a deschis calea învățământului 

modern, introducând conceptul de 

"educație naționala". Teoria sa era 

bazată pe trei principii: comunicarea (el 

coresponda cu toți cei în sarcina cărora 

cădea educarea copiilor - învățători, 

preoți, primari), practica (a organizat 

școlile normale, introducând cursurile 

practice) si condiția educatorului (a 

creat un sistem menit să sprijine 

financiar și material învățătorii).În  

contextul istoric şi social al începutului 

de secol XX, Spiru Haret a reformat 

școala, și implicit societatea românească, 

prin numărul mare de  legi de modificare 

a unor articole din acte legislative şi prin 

elaborarea unui număr impresionant 

de programe şi regulamente 

indispensabile în aplicarea legilor 

școlare. Pentru înlăturarea 

analfabetismului Spiru Haret a creat, 

prin legi și acte normative, cadrul 

instituțional de dezvoltare a educației 

adulților în România prin scoli de 

adulți, cercuri culturale, biblioteci 

populare, șezători sătești, teatru 

sătesc etc. 

Această instruire a oamenilor de 

rând avea misiunea tainică de a trezi în 

spiritul lor conștiința națională, prin 

educație ajungându-se la înțelegerea 

nevoii de unitate și coerență națională, 

într-o vreme în care visul Marii Uniri nu 

mai putea fi amânat pentru că România 

se angajase în parcursul devenirii ei ca 

națiune prin strădania atâtor înaintași 

iluștri. 

„Căutăm să apropiem școala de popor, să o 
facem să fie iubită şi respectată, să fie 
centrul de unde să pornească curentele cele 
bune şi sănătoase pentru înălţarea şi întărirea 
neamului. Căutăm a face ca învăţământul 
nostru să devină un învăţământ naţional, de vreme 
ce ne silim a-l face să se potrivească ţării 
noastre, în loc de a nemulţumi să-l luăm făcut gata, 
într-un timp şi nişte condiţii care nu mai sunt ale 
noastre.”  - Spiru Haret 

 

Bibliografie: 

Ștefan Rusu, Istoria 

învățământului românesc, Editura 
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învățământului românesc  
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POEME DIN ANUL 

CENTENARULUI MARII UNIRI 

Prof. Vasile FLUTUREL  

 

 

UNIREA, SENSUL VIEȚII NOASTRE 

„Unde-i unul, nu-i putere                                     
La nevoi și la durere...”                                

(Vasile Alecsandri) 

Să fim astăzi cu gândul la UNIRE, 

Căci ea e sensul existenţei noastre! 

Din dragoste de-a Ţării Reîntregire 

Irumpă TREI-CULORILE din glastre! 

 

HORA UNIRII lege văi şi munţi, 

Străbată Basarabia, Ardealul, 

Moldova până sus, la Cernăuţi, 

Dobrogea ce-o alintă dulce valul, 

 

Valahia, Severinul şi Banatul, 

Crişana, Maramureşul, Bănia, 

Zarea senină-n lung, dar şi de-a latul 

Rotundei noastre vetre: ROMÂNIA! 

 

Irumpă TREI-CULORILE în glastre 

Din dragoste de-a Ţării împlinire! 

UNIREA dă un sens vieţii noastre -  

Trăim cu toții azi pentru UNIRE! 

LIMBA NOASTRĂ 

Limba noastră, Limba noastră, 

Floare-n a Planetei glastră, 

Cu aromele-i de miere 

Sfântă-i și nicicând nu piere. 
 

Limba noastră cea Română 

E sortită să rămână 

Straiul nost’ de sărbătoare 

Cât om exista sub Soare. 
 

Limba noastră, veșnic vie 

Ni-i dată pentru vecie, 

Să ne fie strai și spadă, 

Sub a Cerului arcadă. 
 

Limba noastră, scump comând 

Cu vocalale arzând, 

O avem ca moștenire 

Și-i îndemn la Reunire. 
 

Limba noastră, sensul vieții 

În altarul dimineții, 

S-o păstrăm ca dar divin 

Pentru cei ce sunt ori vin. 
 

Limba noastră, grai cu har, 

În concertul planetar, 

Ne e far, ni-i falnic steag 

Și simbolul cel mai drag. 
 

Cu aromele-i de miere, 

Sfântă-i și nicicând nu piere 

Limba noastră, Limba noastră, 

Floare-n a Planetei glastră! 
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SE MAI POATE, FRATE... 

   „Hai să dăm mână cu mână                            
Cei cu inima română...”                               

(Vasile Alecsandri) 

Se mai poate, da, încă se mai poate 

Reface ogorul de strămoși lăsat, 

Numai dacă-i trează iubirea de frate, 

Dacă firul ei nu s-a destrămat.          
 

Se mai poate încă, se mai poate, da, 

S-arătăm iar Lumii, ca odinioară, 

Că suntem un Neam, că avem o Țară 

Ce-o purtăm în suflet, mândră, cum era. 
 

Se mai poate, da, încă se mai poate 

Transforma în faptă visul de Unire, 

Numai dacă în cugetele toate 

Mai păstrăm dorința de Reîntregire. 
 

Se mai poate, da, se mai poate încă 

Să-nflorim meleagul, încercatul Plai, 

Doar dacă-l inundă dragostea adâncă 

Ce-au avut-o Mircea, Ștefan și Mihai. 
 

Se mai poate, frate, se mai poate, soră, 

Dacă vrem cu toții cu adevărat, 

Să ne prindem veseli într-o nouă Horă 

Din Piața Unirii până la Palat.  
 

Se mai poate, frați, se poate, surori, 

De pe mal de Nistru, de pe mal de Prut, 

Să prefacem astăzi Podul cel de Flori 

Într-un pod de inimi, de nedesfăcut. 

 

Dacă-i trează încă iubirea de frate 

Și dac-al ei fir nu s-a destrămat, 

Se mai poate, da, încă se mai poate 

Reface ogorul de străbuni lăsat... 
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Dezvoltarea atitudinii patriotice 

la școlarii mici. Formarea 

conștiinței și conduitei patriotice 

la copiii de vârstă școlară mică 

Prof. înv. primar CEZARA PRISTANDA 

„Fundamentul moral al unui popor e 
patriotismul; fără el nu putem concepe o 

viață, dar încă un stat".  

Vasile Conta  
În Dicționarul explicativ al limbii 

române patriotismul este definit ca 

“…sentiment de dragoste și devotament 

față de patrie și de popor, statornicit în 

decursul istoriei…”. Mai simplu și scurt 

spus, patriotism înseamnă dragostea 

față de țară/popor. 

Patriotismul este legat de o stare 

emoțională, și anume dragostea. O stare 

emoțională are mai multe componente:  

(1) trăirea subiectivă;  

(2) cognițiile (gândurile/credințele) 

asociate;  

(3) comportamentele efectuate și 

(4) posibilele reacții psihofiziologice   

(ex. o stare de activare fiziologică). 

Trăirea subiectivă se referă la 

ceea ce simțim emoțional (ex. dragostea/ 

devotamentul). Această simțire provine 

adesea din gândurile, comportamentele  

și reacțiile noastre psihofiziologice. 

Gândurile patriotice trebuie să 

exprime valorile unui popor și grija față 

de acesta. Într-un patriotism modern, 

gândurile  patriotice trebuie  să fie  

raționale, exprimând flexibil, dar ferm, 

valorile unui popor, fără a ofensa  însă  

valorile altor popoare. Atunci când 

valorile  sunt exprimate irațional, rigid  și 

ofensator la adresa altor popoare, 

vorbim de fundamentalism, nu de 

patriotism! 

Comportamentul patriotic 

trebuie, de asemenea, să fie unul 

congruent cu valorile unui popor. 

Așadar, comportamentul  trebuie  să  

exprime valorile  noastre, fără însă a 

afecta valorile altor popoare. 

Reacțiile psihofiziologice (ex. 

inima îți bate mai repede), când și dacă 

apar, se asociază trăirilor emoționale. 

 

Patriotismul este o stare de 

implicare a omului într-o existență 

socială  concretă, în dubla sa ipostază 

istorică și actuala. Aceasta se prezintă 
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într-o relație de complementaritate ce se 

amplifică și îmbogățește cu noi nuanțe pe 

măsura înaintării în istorie, a scurgerii 

prezentului în trecut. Noțiunea de 

patriotism a fost folosită multă vreme în 

accepțiunea sa  restrânsă, de sentiment. 

Nu numai în scoală, ci și în activitatea 

culturală, în toate domeniile  cu funcție 

educativă, s-a vorbit și se mai vorbește 

încă de educarea  sentimentului 

patriotic. Dintr-o perspectivă mai largă, 

patriotismul este încă o noțiune mai 

complexă, în conținutul căreia se disting 

trei planuri al conștiinței, al 

sentimentului, al poziției concrete, 

practice. Trebuie făcută aceasta 

delimitare față de accesiunea  comună, 

întrucât numai astfel se poate urmări 

mai sigur prin ce s-a îmbogățit noțiunea 

în evoluția sa istorică. Caracterul  general 

uman  al patriotismului cunoaște o 

evoluție specifică și îmbracă un conținut 

concret în funcție de condițiile social-

istorice. Încă din cele mai vechi  timpuri, 

patriotismul s-a  modelat treptat prin 

experiență social-istorica care s-a 

acumulat de-a lungul  istoriei. 

Patriotismul presupune respectul 

valorilor trecutului, care ne-au 

consolidat adânc rădăcinile în istorie. 

Sentimentul patriotic nu este un dat 

congenital, el se formează și 

se  consolidează în timp și capătă  forme, 

înfățișări diferite în fiecare epocă. 

 

Nicolae Iorga spunea  că „fiecare 

dintre noi e un fel de  rezumat al 

trecutului neamului sau și puțin, un fel de 

rezumat al trecutului omenirii  întregi …, 

noi  trăim nu numai prin cei care ne-au 

precedat, dar și prin cei care vor veni din 

nou și care ne cheamă din viitorul lor in 

prezentul nostru pentru  a ne impune 

dotării și misiunii”.  

 

După Lucian Blaga, sentimentul 

național, tălmăcește atitudinea  de 

constantă prețuire a neamului românesc, 

a autenticului sau geniu creator și a celor 

mai de seamă valori produse în spațiul 

cultural carpato- dunărean. Putem 

afirma, pe baza faptelor istorice că, 

poporul nostru s-a plămădit de-a lungul 

mileniilor în spațiul carpato-dunărean, 

ca fiecare metru de pământ și fiecare 

piatră sunt stropite cu sudoarea și 

sângele moșilor și strămoșilor noștri. În 

cele mai grele timpuri, înaintașii nu și-au 

părăsit  pământul unde s-au născut, ci, 

înfrățindu-se cu el, cu munții și câmpiile, 

cu râurile și codrii falnici, au rămas 

neclintiți pe  aceste meleaguri, 

apărându-și ființa, dreptul la existența  

liberă. 

„Munca cinstită, viața curată, 

iubirea de semeni, împlinirea datoriilor 

ce le avem – adică faptele – aceasta 
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înseamnă patriotism și nu vorbe 

deșarte“ spunea  Mihail Sadoveanu. 

„Locul căruia  îi revine misiunea de 

înaltă răspundere de a-l ajuta pe elev, 

încă de la cea mai fragedă vârstă să 

învețe cea dintâi carte a unei nații, istoria 

patriei, pornind de la cunoașterea 

istoriei locului natal, să-și însușească 

temeinic limba vorbită de părinți și să o 

păstreze ca pe o comoara, este școala“ – 

Nicolae Bălcescu. 

 

În literatura pedagogică de 

specialitate, problema 

educației patriotice ocupă un loc  tot mai 

însemnat. Se impune  să se întreprindă 

de  timpuriu o activitate unitară, 

sistematică, ordonată, perseverentă, 

diferențiată pe vârste, pe indivizi de 

către toți factorii educaționali, prin 

forme diverse, atractive, participative.  

 

Scopul fundamental al educației 

patriotice îl constituie: 

 interiorizarea conținutului și  notelor 

definitorii ale patriotismului;  

 transformarea lor în mobiluri interne 

și manifestări  comportamentale. 

Obiective generale: 

 formarea conștiinței patriotice - 

asimilarea unui volum de informații 

care reflectă multiplele aspecte ale 

patriei,  declanșarea unor trăiri 

afective și consolidarea unor 

convingeri patriotice. 

 formarea conduitei patriotice -  

integrarea copiilor în viața și 

frământările școlii  presupune 

formarea unor trăsături de voință și 

caracter: curajul, spiritul de 

sacrificiu, perseverența, abnegația, 

dragostea față de muncă.  

În învățământul nostru, planurile și 

programele școlare sunt în așa fel 

orientate încât prin aplicarea lor să se 

poată realiza concomitent o bogată 

instrucție și educație care le este 

necesară tinerilor pentru a deveni buni  

cetățeni. Toate disciplinele de 

învățământ contribuie la reușita acestui 

proces  complex în funcție de specificul 

fiecăruia. De neuitat sunt cuvintele lui 

Ștefan cel Mare:    ,,Moldova n-a fost a mea 

și nu este a noastră, ci a urmașilor noștri 

și a urmașilor, urmașilor noștri“.  

Față de această înălțătoare urare și 

afirmație nu poți să nu te oprești din 

drumul firesc și să deschizi pentru o clipă 

poarta trecutului, un trecut plin de glorie  
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care ne-a dat viața și cinstirea pe care o 

avem astăzi pentru  nații. 

 

CONȚINUTURI CU CARACTER PATRIOTIC LA 

NIVELUL   DISCIPLINELOR ȘCOLARE 

istoria          

Cunoștințele de istorie a țării 

noastre pe care și le însușesc elevii 

ciclului primar au o valoare educativă cu 

totul remarcabilă. Dacă unele date, fapte 

sau noțiuni istorice pot fi uitate, 

semnificația acestora, sensurile lor 

declanșează puternice trăiri afective, 

sentimente profunde față de țară, față de 

poporul român. 

Nicolae Iorga spunea că ,,prin nimic 

nu se vede mai complet si mai perfect 

omul decât prin istorie”, iar George 

Călinescu spunea  că ,,istoria literară 

este, cu anumite condiții proprii, un 

capitol al istoriei generale.” Cele două 

obiecte au o latură comună  și anume cea 

educativă. Prin cooperarea  celor două 

discipline  educația patriotică se face mai 

profund. 

În planul multiplelor valențe 

educative, istoria ocupă locul de frunte. 

Temele referitoare la Istoria 

României ne oferă un minunat prilej de 

sădire în conștiința elevilor  a unor 

sentimente patriotice, de  prețuire a 

trecutului glorios de luptă al patriei. 

 

Rolul educației patriotice 

asupra  elevilor începe odată cu tema  

,,Formarea  poporului român“. Se  

sădesc elevilor sentimente de mândrie 

patriotică, de legitimitate a existenței 

noastre pe aceste meleaguri ,,suntem aici 

din totdeauna, leagănul nostru a fost 

Dunărea și Carpații, strămoșii noștri au 

fost bărbați dârji și viteji, mai întâi , mai 

întâi dacii, apoi romanii “.  Această lecție 

reprezintă prin excelență un moment 

educativ, de referință , cu ramificații 

până în trecutul îndepărtat, dar  care 

ajung și în zilele noastre, subliniindu-i 

actualitatea. De altfel, problema națiunii 

a fost  o realitate a istoriei argumentată 

de cronicari și istorici până  în zilele 

noastre. 

Mari cronicari ai timpurilor apuse 

și  prezente s-au adăpat din nesecata 

fântâna a neamului în fața lumii, vestigii 

ale  trecutului care atestă existența 

noastră de veacuri pe aceste meleaguri. 

Și dacă trecutul a fost demn și plin de 

semeție, datoria noastră este să 

deschidem porțile sufletului spre 

cunoaștere ale celor ce ne-au fost dați în 
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grijă, pentru a-i adăpa și pe ei din această 

fântână nesecată a gloriei poporului 

român. Pentru noi aceasta datorie se 

concretizează într-o activitate 

permanentă de educație patriotică. Și nu 

este deloc ușor să te faci înțeles de ochii 

limpezi și veșnic nedumeriți ai copiilor, 

nu este deloc ușor să-i faci să trăiască cel 

mai înălțător dintre sentimente, 

dragostea de patrie. Dacă noi 

înșine  simțim acel fior neasemuit al 

iubirii de neam și de patrie  străbună, 

dacă ochii ți se umezesc vorbind despre 

Ștefan cel Mare, dacă ai tremur în glas 

vorbind despre Alexandru cel Bun sau 

despre dreptatea înfricoșătoare a lui 

Țepeș, despre faptele de vitejie ale lui 

Mihai Viteazul, ei bine, numai atunci poți 

cu adevărat să-i faci și pe copii să trăiască 

, să simtă  ceva din acest sentiment care 

nu se poate traduce, dragostea de patrie 

și popor. Și dacă vorbim despre 

sentimentele patriotice  ale copiilor, 

pentru ei patria este tot ce-i înconjoară: 

natura, tata, frații, bunicii, școala , 

cartierul, etc. De aceea, educația 

patriotică se poate realiza  numai într-un 

mod organizat, pornind de la ceea ce 

trebuie să înțeleagă prin patrie, datoria 

față de ea. 

Istoria poporului nostru este o 

vibrantă epopee, ale cărei 

pagini  reprezintă exemple de patriotism 

activ. Dacă acceptăm ideea ca 

patriotismul este numai un fenomen 

afectiv, respectiv un sentiment de 

dragoste pentru patrie, programul 

educativ trebuie limitat numai la 

formarea  sentimentelor. Sfera 

termenului de patriotism are dimensiuni 

mult mai mari cuprinzând atitudini și 

comportamente patriotice. Patriotismul 

este o atitudine, un fenomen complex : 

,,Patriotismul este o categorie a 

conștiinței sociale, un element 

definitoriu al personalității, care 

desemnează atitudinea activă a omului 

în raport cu comunitatea de care 

aparține istoricește, în raport cu mediul 

geografic, economic, politic, social, 

cultural, etc. și manifestată prin 

comportamentul patriotic : cunoștințe, 

concepții, sentimente, interese, acte de 

voință, practica sociala, puse in slujba 

patriei . 

“Patria e aducerea-aminte de zilele 

copilăriei...  coliba părintească cu copacul 

cel mare din pragul ușii,  dragostea 

mamei... plăsmuirile (nevinovate) ale 

inimii   noastre... locul unde am iubit și am 

fost iubiți.. câinele   care se juca cu noi, 

sunetul clopotului bisericii satului ce  ne 

vestește zilele frumoase de sărbătoare... 

zbieratul   turmelor, când se întorceau în 

amurgul serii de la  pășune... fumul vetrei 

ce ne-a încălzit în leagăn,   înălțându-se în 

aer... barza de pe streașină, ce caută duios 

pe câmpie... și aerul, care nicăierea nu este 

mai dulce!.. 

Și sub cortul pribegiei bătrânii 

ziceau copiilor: ... colo... în vale... colo... 

departe... unde soarele se vede așa de 

frumos... unde câmpiile sunt strălucite și 

pâraiele răcoroase... unde cerul e dulce, 

unde pământul e roditor și juncile sunt 

albe... copii, acolo e țara!.. și la aceste 

cuvinte voinicii prindeau armele... pruncii 

tresăreau în leagăne... femeile cântau 

patria depărtată și durerea pribegiei... cei 

slabi se îmbărbătau. Și tu erai mândră 

atunci, o, țară nemângâiată... feciorii tăi 

erau un neam bărbat... numele tău era 

vestit noroadelor... războinicii tăi erau 
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vitejii vitejilor... dragostea moșiei întărea 

ca o za de oțel latele lor piepturi și brațele 

lor erau tari... câți căutau la tine te 

pizmuiau, și dușmanii tăi înșiși îți dau 

laudă... când din nări sforăind și din ochi 

scânteind, taurul clătina coarnele, groaza 

se răspândea în toate laturile(…)” - 

ALECU RUSSO 

VALORIFICAREA ELEMENTELOR DE ISTORIE 

LOCALĂ 

 

Argument:  

 elementele de istorie locală sunt 

demn de luat în considerare pentru 

că ele acționează cu intensitate 

asupra elevilor, îi impresionează, le 

sunt apropiate; 

 elementele de istorie locală nu 

trebuie izolate de faptele și 

evenimentele istorice care fac 

obiectul istoriei naționale; 

 folosirea acestor elemente la lecțiile 

de istorie contribuie într-o mare 

măsură la stimularea interesului și a 

dragostei lor pentru studiul acestei 

discipline. 

 

Modalități de realizare a valorificării 

elementelor de istorie locală: 

 vizitele și excursiile tematice; 

 apelul la o varietate de material ce 

poate fi utilizat în procesul de 

învățământ. 

 

 

Observație: Elementele de istorie locală 

trebuie în permanență observate, 

analizate și integrate în lecțiile de istorie, 

pentru crearea unei viziuni de ansamblu 

asupra istoriei noastre naționale.  

limba și literatura română               

texte literare cu conținut istoric un 

rol deosebit revenind legendelor istorice 

și povestirilor istorice. Ex: „Ștefan cel 

Mare și Vrâncioaia” – după Dumitru 

Almaș, „Condeiele lui Vodă” – Boris 
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Crăciun, „O vizită în atelierul lui 

Brâncuși” – după Cella Delavrancea etc. 

 

Literatura îi dezvăluie elevului, pe 

de o parte, frumusețea limbii materne, 

valoarea operelor scriitorilor noștri care 

au oglindit în operele lor momente 

esențiale ale istoriei patriei noastre, iar 

pe de alta parte, locul literaturii 

românești în cadrul patrimoniului 

literaturii universale. 

Lecțiile de literatură ne oferă 

posibilitățile ample de fixare a unor  idei 

generale cu caracter călăuzitor în sfera 

comportamentului patriotic. Țara nu se 

servește cu declarații de dragoste , ci cu 

munca cinstită și la nevoie cu jertfă. 

Dragostea de țară ca valoare supremă, ce 

ghidează comportamente umane este 

exemplificată în legenda  ,,Povestea 

Vrancei”. Aici se întâlnesc două 

sentimente profund umane: dragostea 

de  mamă și dragostea de țară. Atunci 

când Tudora Vrâncioaia a înțeles  că 

voievodul Ștefan al Moldovei a fost învins 

de dușmanii săi, și-a chemat cei șapte 

feciori  și  i-a îndrumat  să adune  oaste 

pentru a alunga pe cotropitorii Moldovei. 

Conduita cu valoare de model este 

biruința iubirii profunde  față de țară a 

unei bătrâne care-și trimite la lupta  

feciorii, iar conduita patriotica cu valoare 

de model este redata prin demnitatea și 

spiritul de sacrificiu manifestata în 

momentele cruciale  pentru țară. 

Întreaga noastră literatură este 

străbătută de acea atitudine 

responsabilă față de patrie, prefigurând 

una din trăsăturile profilului 

personalității literaturii române în 

context universal. Cum în existența sa, 

poporul român s-a confruntat cu o 

permanentă stare de veghe, cu o 

continuă luptă de apărare  a ființei 

naționale, se înțelege ușor de ce 

povestirea istorică este atât de 

răspândită în literatura noastră. 

Studiului limbii și literaturii române îi 

revine sarcina sporită de a forma cultura 

generală a tinerilor patriei noastre, în 

perspectiva calității intelectuale 

cerute  omului: originalitate, 

inventivitate, imaginație avântată, 

putere de analiză și sinteză, flexibilitatea 

de a-i educa moral și patriotic. 

 Este cunoscut caracterul formativ 

al literaturii, cu valențele sale ideologice, 

etice și estetice. Studiul poeziei 

patriotice, poezia ce se confundă cu ființa 

istorică a  neamului și crește din vitejia 

strămoșilor până în prezent, făcut în 

orele de literatură oferă cele mai 

profunde soluții educative.  ,,I-a fost dat 

poeziei române să se întrupeze în acest 

sens prin Eminescu – „etalonul de platină 

al  românismului“-Ana Blandiana. 

Ideea și sentimentul  în ardoarea 

iubirii de glie, a vieții permanente în 

perimetrul munților aureolați de apusul 

soarelui după bătălia victorioasă de la 

Rovine și al Dunării bătrâne, în fața 

căreia  este oprit furtunosul Baiazid, 

mitul fals  al puterii cuceritorului lumii, 



Satele iesene   Nr. 15 – Decembrie 2018 

 

, 

41 

amantizat de acțiunea celor care-și apără 

moșia, toate aceste puternice simțăminte 

din Scrisoarea a III-a îi emoționează și-i 

înflăcărează pe elevi,, trezindu-le 

mândria față  de trecutul glorios. 

Eminescu îi asociază o singură remarcă 

puterii otomanului ,,absența patriei“. 

,,Un sultan dintre aceia ce domnesc 

peste vreo limbă 

Ce cu  a turmelor pășune, a ei patrie 

și-o schimbă “. 
Lui Mircea, i-a hărăzit puterea, râul, 

ramul, izvorul și neamul, vechea  tradiție 

de victorii împotriva cotropitorilor, 

realitatea dragostei de moșie, ce se 

înfruntă cu voința de victorie   și 

forța  cuceritorului lipsită de 

sentimentul patriei. Meritul  puterii 

cuceritorului se dovedește a fi fals în fața 

dragostei de patrie. În acest moment 

elevul înțelege ca patriotismul este o lege 

sacra a existenței umane, forța morală 

pentru care nu poate fi supusă nici de 

armele și  nici  de trufia  cuceritorului.  

geografie și științele naturii 

Permit învățătorului să descrie la 

început locul natal și apoi diferite regiuni 

ale țării sub aspectul lor geografic, al 

bogăţiilor solului şi subsolului, al 

bogăţiei şi variaţiei faunei şi florei. Pe 

această cale, se dezvoltă la elevi 

dragostea pentru locul natal, admiraţia 

pentru frumuseţile naturii patriei, 

mândria pentru bogăţiile ei naturale. 

 

 educație civică 

Prin propunerea unor texte cu 

conținut istoric atunci când sunt studiate 

trăsăturile morale ale unei persoane. Ex: 

la lecția despre curaj, frică, lașitate - 

„Decebal, regele erou” - de D. Tudor. 

Lecții de sine stătătoare ca 

,,Mândria de a fi român”, ,,Simbolurile 

statului român’’, ce propun o abordare 

interdisciplinară a aspectelor ce vizează 

educația patriotică, prin raportarea 

identității naționale la mai multe 

domenii de activitate: literatură, istorie, 

sculptură, pictură, politică, economie, 

sport etc. 

educaţie tehnologică:  

 modelaje, machete, lucrări din fire și 

din materiale naturale, având drept 

punct de plecare o temă ce vizează 

cultivarea respectului,  a admirației și 

a stimei pentru valorile patriei.  

Exemple: machetă - Țara mea, Satul / 

Oraşul meu, Cetati 
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 modelaj - scene din luptele 

strămoșilor 

 lucrări din materiale diverse - chipul 

țării, portrete de domnitori, 

simbolurile naționale etc 

 

 

educație plastică  

 ilustrarea unor evenimente istorice 

în manieră personală plecând de la 

un text cu conținut istoric.  

Exemplu: ,,Moș Ion Roată și Unirea”, de 

Ion Creangă sau  desene ce reprezintă 

însemnele statului român. 

educație muzicală 

Manualele de educație muzicală 

pentru clasele a III-a și a IV-a conțin 

cântece care încearcă să sădească în 

inimile micilor şcolari dragostea faţă de 

frumuseţile patriei, recunoştinţa faţă de 

trecutul ţării şi faţă de cei care şi-au dat 

viaţa pentru ea. 

Exemple: „Deşteaptă-te, române!” – după 

Anton Pann şi Gheorghe Ucenescu, „Sunt 

român” – George Breazul şi Nicolae Saxu, 

„Ţara mea” – Dumitru Georgescu Kiriac 

etc.   

activitati extracurriculare 

excursii, proiecte extracurriculare, 

vizite la muzee 

 

Educația patriotică este o sarcină a 

învățământului nostru, ce a stat în 

atenția personalului didactic încă din 

cele mai vechi timpuri. Atitudinea, 

comportamentul și conduita patriotica 

sunt fenomene dinamice și complexe. 

Performanța educației patriotice nu 

trebuie măsurată prin ce știe  și ce spune  

tânărul despre patrie  ci mai ales prin 

competența practică, prin atitudinea și 

comportamentul patriotic, bineînțeles, 

fără a nega sau neglija valoarea laturii 

cognitive teoretice.  Nu se poate vorbi de 

o educație patriotică fără cunoașterea și 

cinstirea  trecutului. Avem un trecut 

glorios care reprezintă cea mai prețioasă 

moștenire a poporului nostru.  
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Exemplul dascălului este pentru 

elevi decisiv și ei simt când cei care le 

vorbește trăiește sincer patriotismul ori 

numai il mimează, iar efectul educativ va 

fi în consecință. Numai 

simțirea  patriotică nu te poate face 

dascăl împlinit. Un asemenea  cadru 

didactic va ști că nu prin exces 

moralizator se poate face o educație 

patriotică, ci prin cuvânt sincer, adeseori 

direct pus la locul  potrivit, pornind de la 

temeiuri potrivite. Va mai ști că, în actul 

educativ, copilul nu este un obiect pasiv, 

ci un subiect, un constructor al binelui, 

acționând cu propriile sale puteri a-și 

crea personalitatea-devenire față de care 

noi înșine, educatorii, avem o 

permanentă îndatorire patriotică. 

 

,,Patriotismul nu e numai iubirea pământului în care 
te-ai născut, ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de 

care nu există iubire de țară.”                        

                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

Bibliografie: 

1. Cosmovici, A., Iacob, L. 

(coordonator), 2008, Psihologie şcolară, 

Ed. Polirom, Iaşi; 

2. Căpiţă, C., Căpiţă, L., Stamatescu, 

M., 2005, Didactica istoriei, Bucureşti; 

3. Davidoiu, V., 2001, Vatră şi 

oameni în fremătul vremii, Editura 

Bibliotheca, Târgoviște; 

4. Dumitrescu, F., Stănculescu, C., 

1998, Natura pe înţelesul copiilor, 

Editura Carminis, Piteşti; 

5. Nicolae, I., 2007, Didactica 

geografiei,  Editura Corint, Bucureşti; 

6. Păun, Ş., 2007, Didactica istoriei, 

Editura Corint, Bucureşti; 

7. Ştefan, M., 2006, Lexicon 

pedagogic, Editura Aramis, Bucureşti; 

8.     www.didactic.ro 

 

                                                                 

 



Satele iesene   Nr. 15 – Decembrie 2018 

 

, 

44 

PREMII OBŢINUTE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE                

AN ŞCOLAR 2017 – 2018 

CONCURSUL NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI 
PROFESORUL 

ÎNDRUMĂTOR 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Olimpiada „Universul 

Cunoașterii prin Lectură” 

Cojocaru Miruna Gianina(a VII-a B)  

– premiul special, etapa naţională 
Archip Mihaiela 

Cojocaru Miruna Gianina(a VII-a B)  

– premiul I  

– promovată la etapa națională 

Archip Mihaiela  

Șerban Bianca Iulia(a V-a B)  

– mențiune 
Archip Mihaiela  

Bortaș Paula(a VI-a B) – mențiune  Archip Mihaiela 

Ignat Paul Alexandru(a VIII-a B)  

– mențiune  
Dumitrașcu Anda 

Concursul național 

interdisciplinar de limba și 

literatura română și religie 

„Cultură și Spiritualitate 

Românească” 

Enachi Bianca Petronela(a VI-a A) 

 – mențiune  

Dumitrașcu Anda 

Gavrilă Nicoleta 

Cojocaru Miruna Gianina(a VII-a B)  

– mențiune 

Archip Mihaiela  

Gavrilă Nicoleta 

Olimpiada de Limba și 

Literatura Română 

 – etapa județeană 

Cojocaru Miruna Gianina(a VII-a B)  

– 94 puncte 
Archip Mihaiela  

Concursul naţional „Comper 

Limba și Literatura Română, 

etapa I” 

(19.01.2018) 

79 elevi  

participanţi la ciclul primar:  

14 premiu I, 19 premii II, 25 premii III 

și 14 menţiuni 

Bejan Petronela 

Irimiță Mioara 

Păduraru Roxana 

Zorici Eliza 

Concursul naţional „Comper 

Limba și Literatura Română, 

etapa II” 

(16.03.2018) 

112 elevi  

participanţi la ciclul primar:  
toți prof. învățători 
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CONCURSUL NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI 
PROFESORUL 

ÎNDRUMĂTOR 

37 premiu I, 40 premii II, 23 premii III 

și 5 menţiuni 

Concursul naţional „Comper 

Comunicare, etapa 

națională” 

(11.05.2018) 

Irimița Mara Alexandra(a IV-a) 

– premiul I  
Fuștei Maria 

Alistar Delia Georgiana(a III-a) 

– premiul I 
Irimiță Mioara 

Ciobăniță Amalia Cristina(a III-a) 

– premiul I 
Irimiță Mioara 

Ioniță Andrei Ștefan(a III-a) 

– premiul I 
Irimiță Mioara 

Șerban Andrei(a III-a) 

– premiul I 
Irimiță Mioara 

LIMBA ENGLEZĂ 

Olimpiada de Limba engleză 

– etapa județeană 

Lazăr Alexandra Ștefana(a VIII-a B)  

– mențiune  

Mihăilă Roxana 

Mara 

LIMBA FRANCEZĂ 

Olimpiada de Limba franceză 

– etapa județeană 

Cojocaru Miruna Gianina(a VII-a B)  

– mențiune 

Neagu Alina 

Florentina 

Concursul interjudețean „Jeu 

par le français” 

Secțiunea recitare 

(10.05.2018) 

Andriescu Melisa Florentina 

(a VI-a B) – premiul II 

Neagu Alina 

Florentina 

Cojocaru Miruna Gianina(a VII-a B)  

– premiul III 

Neagu Alina 

Florentina 

Dicu Andreea Denisa(a VI-a B)  

– mențiune 

Neagu Alina 

Florentina 

Concursul interjudețean „Jeu 

par le français” 

Secțiunea interpretare grup 

vocal 

(10.05.2018) 

Rusu Denisa Gabriela 

Lichențanu Miruna Maria 

Andriescu Melisa Florentina 

Dicu Andreea Denisa 

Neagu Alina 

Florentina 
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CONCURSUL NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI 
PROFESORUL 

ÎNDRUMĂTOR 

(a VI-a B) – premiul II 

OLIMPIADA DE LIMBA NEOGREACĂ 

Olimpiada de Limba 

Neogreacă – etapa județeană 

Cojocaru Miruna Gianina(a VII-a B)  

– premiul I 
 

Olimpiada de Limba 

Neogreacă – etapa națională 

Cojocaru Miruna Gianina(a VII-a B)  

– mențiune 
 

MATEMATICĂ 

Concursul judeţean „Olimpic 

pentru o zi” 

(28.10.2017) 

Mîndru Nicoleta Denisa(a V-a A)  

– premiul III 
Romaşcu Hermina 

Șerban Bianca Iulia(a V-a B)  

– premiu special 
Neculai Ramona 

Oancea Ștefan(a VI-a B) 

– premiu special 
Romaşcu Hermina 

Lazăr Alexandra(a VIII-a B)  

– premiu special 
Neculai Ramona 

Ouatu Cristina Mihaela(a VIII-a B) 

 – mențiune 
Neculai Ramona 

Concurs judeţean - 

învăţământ primar 

,,Prâslea cel isteț” 

CAEJ 

Șerban Andrei(a III-a A) 

 – menţiune  

 

Irimiță Mioara 

Concursul naţional „Comper 

Matematică, etapa I” 

(26.01.2018) 

39 elevi  

participanţi la ciclul primar:  

2 premiu I, 5 premii II, 11 premii III  

și 9 menţiuni 

Bejan Petronela 

Irimiță Mioara 

Păduraru Roxana 

Zorici Eliza 

77 elevi  

participanţi la ciclul gimnazial:  

1 premiu I, 3 premii III și 11 menţiuni 

Neculai Ramona 

Romaşcu Hermina 

Şurubaru Camelia 
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CONCURSUL NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI 
PROFESORUL 

ÎNDRUMĂTOR 

Concursul naţional „Comper 

Matematică, etapa II” 

(22.03.2018) 

81 elevi  

participanţi la ciclul primar:  

13 premiu I, 18 premii II, 15 premii III 

și 14 menţiuni 

toți prof. învățători 

63 elevi 

 participanţi la ciclul gimnazial: 1 

premiu I, 1 premiu II, 7 premii III și 3 

menţiuni 

Neculai Ramona 

Romaşcu Hermina 

Şurubaru Camelia 

Concursul naţional „Comper 

Matematică, etapa națională” 

(18.05.2018) 

Șerban Andrei(a III-a A) 

 – premiul I  
Irimiță Mioara 

MATEMATICĂ, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGII 

Concursul judeţean 

interdisciplinar „Gândește, 

aplică și creează” 

(21.04.2018) 

CAEJ 

Echipaj:       – premiul II 

Gavril Iuliana Diana(a V-a A) 

Oancea Ștefan(a VI-a B) 

Potoroac Elena Mădălina(a VII-a A) 

Ouatu Cristina Mihaela(a VIII-a B) 

Neculai Ramona 

Romaşcu Hermina 

Andriescu Dorina 

Duduman Marina 

Munteanu Elena 

Harasim Elena 

EDUCAȚIA FIZICĂ 

Olimpiada gimnaziilor – 

etapa județeană 

(24 martie 2018) 

Echipa de fotbal, băieți – mențiune  Miron Dragoș 

Competiția „CUPA UNIRII”, 

ediția a V-a 

Podu Iloaiei 

(20.01.2018) 

Echipa de fotbal – locul I 

(zona V) 

Miron Dragoș 

Onofrei Ioan 

Radu Romică 

Echipa de fotbal – locul II 

Miron Dragoș 

Onofrei Ioan 

Radu Romică 
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CONCURSUL NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI 
PROFESORUL 

ÎNDRUMĂTOR 

Olimpiada națională a 

sportului școlar –  

etapa județeană 

Cupa școlilor primare, mediul 

rural 

Petrescu Bogdan(a IV-a A) – locul II  

(50 m) 

Zală Georgia(a IV-a A) – locul III  

(50 m) 

Petrescu Bogdan(a IV-a A) – locul IV  

(500 m) 

Radu Romică 

EDUCAȚIA PLASTICĂ 

Concurs județean „Cântec, joc 

și voie bună – istorie, 

obiceiuri și tradiții” 

Secțiunea V – desene 

(1.11.2017) 

Purice Bianca Georgiana(a VIII-a B) 

 – premiul I 
Secuianu Ionela 

Concurs național ”Mărțișorul 

– tradiție și simbol” 

(martie 2018) 

Agafiței Claudia(a V-a B) 

 – premiul III, secțiunea mărțișor 
Moraru Andreea 

Concursul interjudețean 

”Mama, ființa cea mai dragă” 

Purice Bianca – premiul II, secțiunea 

 compoziții aplicative - colaje 
Secuianu Ionela 

Cebere Alexandra(a V-a B) 

- mentiune, secțiunea compoziții  
aplicative - felicitări 

Gavrilă Nicoleta 

Tărâță Laura(a VII-a B) 

- premiul III, secțiunea compoziții  
aplicative - felicitări 

Harasim Elena 

Festivalul concurs „Tradițiile 

strămoșești în cântec, dans și 

creație populară” 

Secțiunea creație plastică 

artizanală 

(30.03.2018) 

Alistar Delia & Ciobăniță Amalia 

 – premiul I 
Irimiță Mioara 

Bâncă Iuliana(a V-a A) – premiul I Moraru Andreea 

Clasa a V-a A & clasa a V-a B 

 – premiul I 
Moraru Andreea 

Anușca Amalia(a VI-a A) 

 – premiul II 
Șurubaru Camelia 
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CONCURSUL NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI 
PROFESORUL 

ÎNDRUMĂTOR 

Turcu Karina(a VI-a B) – premiul III Harasim Elena 

Păduraru Lucia(a VI-a B) 

 – premiul III 
Harasim Elena 

Andriescu Melisa Florentina 

(a VI-a B) – mențiune 
Moraru Andreea 

Turcu Karina(a VI-a B) – mențiune Moraru Andreea 

EDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ 

Concurs județean „Cântec, joc 

și voie bună – istorie, 

obiceiuri și tradiții” 

Secțiunea artă culinară 

(1.11.2017) 

Bortaș Paula(a VI-a B) 

 – premiul I 
Harasim Elena 

Festivalul concurs „Tradițiile 

strămoșești în cântec, dans și 

creație populară” 

Secțiunea gastronomie 

(30.03.2018) 

Livadaru Laura – premiul I Harasim Elena 

Andriescu Melisa Florentina 

(a VI-a B) – premiul II 
Harasim Elena 

Concurs județean ”Laptele – 

magia vieții” 

(24.04.2018) 

Ciclul primar: – premiul II 

Andriescu Denisa Gabriela 

Carp Iulia 

Dorneanu Bianca 

Irimiță Mara 

Irimiță Mioara 

Ciclul gimnazial: – premiul III 

Tanasă Fabio 

Dăscălescu Daria 

Dăscălescu Andreea 

   Dăscălescu Elena 

Irimiță Mioara 
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CONCURSUL NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI 
PROFESORUL 

ÎNDRUMĂTOR 

EDUCAȚIA MUZICALĂ 

Concurs județean „Cântec, joc 

și voie bună – istorie, 

obiceiuri și tradiții” 

Secțiunea cântec 

(1.11.2017) 

Bortaș Paula(a VI-a B) 

 – premiul I 
Harasim Elena 

Festivalul concurs „Tradițiile 

strămoșești în cântec, dans și 

creație populară” 

Secțiunea cântec  

(30.03.2018) 

Bortaș Paula(a VI-a B) 

 – trofeul 
Secuianu Ionela 

Gavril Miruna & grup vocal clasa a IV-

a A 

 – mențiune  

Fuștei Maria 

Festivalul concurs „Tradițiile 

strămoșești în cântec, dans și 

creație populară” 

Secțiunea creație populară - 

interpretare  

(30.03.2018) 

Iovu Denisa Natalia  – trofeul 
Zaharia Simona 

Mihaela 

Ionescu Alexandru Dragoș(a VI-a A)  

– premiul I 
Șurubaru Camelia 

Andriescu Melisa Florentina 

(a VI-a B) – premiul II 

Neagu Alina 

Florentina 

Clasa a VIII-a B – șezătoare 

 – premiul III 

Dumitrașcu Anda 

Mihaela 

Festivalul concurs „Tradițiile 

strămoșești în cântec, dans și 

creație populară” 

Secțiunea dans 

(30.03.2018) 

Picii voinicii – structura Bogonos 

 – mențiune specială 
Deliu Teona 

 

Responsabil comisie olimpiade și concursuri Școala Gimnazială Lețcani,  

prof. Romașcu Hermina 
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„PRIETENIA”-                                 

O AȘEZARE/COMUNITATE ÎN 

CURS DE FORMARE ȘI 

AFIRMARE, CARE 

SĂRBĂTOREȘTE 15 ANI DE LA 

ÎNTEMEIERE 

        Prof. Ovidiu Ursache 

 Se împlinesc 15 ani de la 

întemeierea celei mai noi așezări și a 

celei mai tinere comunități de pe 

teritoriul administrativ al Comunei 

Lețcani, pe care am numit-o încă din anul 

2003, când i-am stabilit contururile, 

“Prietenia”. Acest nume nu a fost ales 

întâmplător. Știind că aici urmau să 

primească locuri de casă tineri sau 

familii tinere din toate satele comunei și 

dorind ca între ei/ele să domnească 

armonia și solidaritatea întemeiate pe 

buna înțelegere, pe încredere, respect și 

sprijin reciproc, relații interumane 

cărora le dă cea mai frumoasă expresie 

noțiunea de prietenie, am propus, în 

calitate de primar, și consiliul local a 

aprobat ca noua așezare să poarte acest 

nume. Din păcate, unii vor astăzi să facă 

dispărut sau cel puțin uitat acest nume, 

folosind toponimul Tabăra de vară. Este 

adevărat că a existat propunerea și au 

fost unii susținători ai atribuirii acestui 

nume noii zone de locuințe, aducând ca 

argument faptul că oamenii denumeau 

acea zonă cu acest toponim. Ceea ce se 

omitea și se trece sub tăcere și azi este 

faptul că pe vremea când terenul 

respectiv se afla la fosta asociație 

intercooperatistă de creștere a vacilor 

Lețcani, pe acel amplasament fusese 

amenajată o “tabără de vară“, care în 

termeni populari înseamnă staniște (loc 

unde se odihneau vitele la amiază, vara). 

Chiar dacă atât Consiliul Local Lețcani, 

cât și tinerii beneficiari ai locurilor de 

casă au înțeles că atribuirea unor 

conotații zootehnice noii așezări este cel 

puțin nepotrivită susținând și aprobând 

denumirea pe care am propus-o, de 

Prietenia, primarul actual  și unii 

funcționari din aparatul de specialitate al 

acestuia eludează hotărârile luate atunci, 

folosind, inclusiv în documente oficiale, 

denumirea din zootehnie de Tabăra de 

vară, care este, nu numai din punctul 

meu de vedere, jignitoare atât pentru 

locuitorii acestei așezări, cât și pentru 

comunitatea locală, de fapt pentru orice 

comunitate umană. Este astfel de la sine 

înțeles că atât oficial, respectând actele 

locale de autoritate, cât și din respect 

pentru oamenii locului  este nu doar să 

folosim denumirea corectă, pe care i-am 

dat-o la momentul întemeierii, ci și să 

căutăm să contribuim la materializarea 

în acest spațiu și în întreaga comună a 

idealului de comunitate umană pe care îl 

sugerează numele, pe care în continuare 

îl consider cel mai potrivit, acela de 

Prietenia. Nu doar clarificarea aspectelor 

privind toponimia este, însă, importantă. 

Pe lângă celelalte manifestări care 

ar trebui să marcheze împlinirea celor 15 

ani de când pe harta comunei a apărut 

această nouă așezare/comunitate, 

apreciez ca fiind necesară  și binevenită 

realizarea unei succinte prezentări a 

istoriei adevărate a acestei colectivități, 

prin care să facem cunoscute 

principalele acțiuni pe care le-am inițiat 

și coordonat și  cele mai importante 

probleme pe care le-am avut de rezolvat, 
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ca primar, împreună cu fostul viceprimar 

din perioada 2000-2008, cu funcționarii 

din aparatul de specialitate, dintre care 

s-au remarcat șefa structurii de 

urbanism, doamna Rodica Onofrei, fosta 

secretară a comunei, jurista de atunci a 

Consiliului Local și angajatele din cadrul 

serviciului pentru cadastru și 

agricultură, unii dintre consilierii locali și 

membri ai comisiei de fond funciar,  

pentru ca proiectul noii zone de locuințe 

și al constituirii unei comunități de sine 

stătătoare, formată din tineri proveniți 

din toate satele Comunei Lețcani, să 

devină realitate.  Atribuirea de locuri de 

casă s-a aflat printre obiectivele cuprinse 

în Programul de reconstrucție și 

dezvoltare a Comunei Lețcani, pe care l-

am prezentat în alegerile locale din 1996, 

și răspundea unei nevoi reale pe care 

tinerii, în special cei care proveneau din 

familiile fără pământ în proprietate, o 

resimțeau. Realizarea acestui obiectiv s-

a dovedit mult mai problematică decât 

îmi închipuiam. Haosul care se instalase 

în primii ani de după revoluție în ce 

privește reconstituirea/constituirea 

dreptului de proprietate asupra 

terenurilor, ocupările abuzive de 

terenuri aflate la dispoziția comisiei de 

fond funciar, din domeniul public sau 

privat al comunei și din patrimonial 

unităților de stat, zecile de construcții 

neautorizate din extravilan și absența 

unei legislații adecvate făceau aproape 

imposibilă punerea în aplicare a 

programului privind crearea de noi zone 

de locuințe și atribuirea de locuri de casă 

pentru tineri. Odată cu corectarea 

erorilor și cu rezolvarea celorlalte 

probleme privind aplicarea legilor 

fondului funciar am identificat și am 

clarificat regimul juridic al terenurilor 

care puteau fi folosite în acest scop, iar în  

activitatea de concepere, elaborare, 

avizare și aprobare a primului Plan 

Urbanistic General al Comunei Lețcani, 

pe care am desfășurat-o în perioada 

1998-1999, acestea au fost introduse în 

intravilan, devenind construibile. 

Terenul de la poalele dealului 

Holm, pe care este amplasată astăzi cea 

mai mare parte a zonei de locuințe 

“Prietenia” provine parțial din fostul 

islaz cu care a fost împroprietărit Satul 

Lețcani la reforma agrară din anul 1921 

și o parte din cel al satului Cucuteni. 

Înainte de 1989 terenul s-a aflat în 

administrarea fostei asociații 

intercooperatiste de creștere a vacilor de 

lapte, care amenajase aici și o tabără de 

vară (în termeni populari staniște), unde 

se odihneau animalele. Când am intrat 

primar în 1996 terenul era ocupat abuziv 

de către mai multe familii, cele mai multe 

de foști tractoriști din satul Cogeasca. În 

anul următor am reușit eliberarea 

terenului, care, potrivit articolului 32 

(33, după modificare) din Legea fondului 

funciar nr.18/1991, trebuia inclus în 

izlazul comunal reconstituit. Pentru a-i 

putea da destinația de zonă de locuințe, 

am propus Consiliului Local și Comisiei 

de fond funciar Lețcani reîntregirea 

izlazului comunal cu o suprafață de 

pășune situată pe un alt amplasament (în 

T 13/1) și am făcut, în acest scop 

demersurile necesare pentru a obține 

aprobările din partea autorităților 

județene.  Propunerea de introducere în 

intravilan și de stabilire a destinației de 

zonă de locuințe a terenului situat de o 

parte și de alta a DJ 248B, la poalele 

dealului Holm și în aval de Barajul de la 

Cucuteni/Cogeasca a fost aprobată odată 
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cu Planul Urbanistic General, prin 

Hotărârea Consiliului Local Lețcani nr. 9 

din 1999. Terenul situat pe partea 

dreaptă a DJ 248 B se afla în proprietatea 

privată a familiilor care îl aduseseră în 

CAP , dar era necesară obținerea avizului 

de la Apele Române, care administrează 

lacul de acumulare și barajul de la 

Cogeasca, fără de care nu se puteau emite 

autorizații de construire. Pentru terenul 

de pe partea stângă, aflat în proprietatea 

comunei, se punea problema 

modalităților de atribuire ca locuri de 

casă pentru tineri, iar singura formă 

pentru care exista bază legală era 

concesiunea, pentru care beneficiarii 

urmau să plătească o redevență anuală 

pe toată durata existenței construcției. 

Date fiind problemele și tensiunile pe 

care le generaseră contractele de 

concesiune privind atribuirea locurilor 

de casă pentru tinerii din Bogonos, 

încheiate de Consiliul Local și Primărie în 

perioada 1992-1996, nu am susținut 

această variantă. În schimb, împreună cu 

alți primari, am făcut demersurile 

necesare pe lângă autoritățile vremii 

pentru promovarea și adoptarea unei 

legi care să reglementeze atribuirea în 

proprietate sau în  folosință gratuită a 

unor suprafețe de teren pentru 

construcția de locuințe tinerilor 

proveniți din familiile fără pământ sau cu 

pământ insuficient în intravilan. 

Situația s-a deblocat prin 

adoptarea, în timpul guvernului condus 

de către Adrian Năstase a Legii 15/2003 

și a Hotărârii de Guvern 896/2003, prin 

care s-a dat posibilitatea și s-au stabilit 

condițiile pentru atribuirea în folosință 

gratuită, tinerilor cu vârste între 18 și 35 

de ani care nu dețineau o locuință sau ale 

căror familii nu dețineau terenuri 

construibile, a unor suprafețe de teren 

situat în intravilanul localităților, aflat în 

proprietatea privată a unităților 

administrativ-teritoriale. Având acum 

baza legală necesară, am propus și 

Consiliul Local a aprobat prin Hotărârea 

nr.2/2003 alocarea fondurilor pentru 

realizarea documentației și am trecut 

imediat la pregătirea și aprobarea 

planului urbanistic zonal pentru 

suprafața de 6 ha teren situat în T41/1, 

parcela 1024, încheind în acest scop 

contractual aprobat de către Consiliul 

Local Lețcani prin Hotărârea nr.19 din 

21.03 2003, cu firma ATD Proiect SRL. 

Prin HCL nr 28 din 1.04.2003 a fost 

aprobată realizarea studiului geo, a 

ridicării topo și a celorlalte documente 

prevăzute de lege, iar prin HCL nr. 51 din 

2.06 2003 a fost aprobat Planul 

urbanistic zonal și planul de parcelare 

pentru Zona de locuințe particulare și 

funcțiuni complementare, pe care am 

denumit-o încă de atunci cu toponimul 

“Prietenia”, care se întindea pe o 

suprafață de 6 hectare, având 150 de 

parcele de câte 400 mp fiecare. Prin 

Hotărârea nr. 75/2003 a fost aprobată 

lista cu terenurile ce puteau fi atribuite 

conform Legii 15/2003, s-a trecut apoi la 

depunerea cererilor cu documentele 

prevăzute de lege, iar prin Dispoziția 

Primarului nr. 465/2003 am constituit 

comisia care a analizat dosarele depuse 

de tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani 

pentru atribuirea locurilor de casă. 

Prin HCL nr.110 din 18 noiembrie 

2003 au fost aprobate cererile, iar din 

data de 21 noiembrie, când sărbătoream 

Vovideniile (Intrarea Maicii Domnului în 

biserică) am început atribuirea efectivă, 
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prin punerea în posesie și încheierea 

proceselor verbale de predare-primire a 

terenului, unui număr de 56 de tineri sau 

familii tinere din satele comunei, a 

locurilor de casă.  Proiectul noii zone de 

locuințe începea astfel să se 

materializeze, iar noi, cei din 

administrația publică locală am 

considerat și considerăm că acela este de 

fapt momentul întemeierii așezării 

căreia i-am dat numele de Prietenia. 

Întrucât în noiembrie 2003 nu s-au 

ocupat toate cele 146 de loturi (patru din 

cele 150 de parcele fiind rezervate 

pentru biserică, școală și alte spații 

social-culturale), au fost primite în 

continuare cereri, care au fost 

soluționate prin HCL nr.28  din 2004 și 

23/2005 când încă un număr de 43, 

respectiv 26 de tineri au primit în 

folosință gratuită teren pentru 

construirea unei locuințe. Așadar în anul 

2005, 125 de tineri sau familii tinere, cu 

vârste între 18 și 35 de ani primiseră 

deja terenul necesar construirii unor 

locuințe, mulți dintre ei obținând deja 

autorizații și începând lucrările de 

construcție. Din păcate, nu toți tinerii 

care au primit terenul s-au încadrat în 

rigorile legii, unii dintre ei pierzând 

dreptul de folosință. În schimb, s-a 

continuat cu primirea de cereri și găsirea 

de soluții pentru atribuirea de locuri de 

casă pe amplasamentele rămase libere, 

ultima hotărâre luată în acest sens fiind 

cea din septembrie 2009, care de fapt se 

întemeia pe documentațiile pregătite 

încă dinainte de 2008. Din păcate, după 

2008, atribuirea locurilor de casă la 

Prietenia și nu numai s-a făcut după alte 

criterii și proceduri decât cele prevăzute 

de lege, cererile tinerilor îndreptățiți 

rămânând nesoluționate, iar cei care au 

ocupat sau cărora li s-au atribuit abuziv 

locuri de casă fiind protejați de 

autoritățile locale, ceea ce explică haosul 

și nedreptățile din ultimul deceniu în ce 

privește aplicarea Legii 15/2003..  

Odată cu rezolvarea problemelor 

vizând atribuirea terenurilor și 

eliberarea autorizațiilor de construcție 

au fost realizate demersurile și începute 

lucrările pentru asigurarea utilităților și 

a spațiilor pentru instituțiile de bază ale 

comunității. Alimentarea cu apă de 

Țimișești a fost realizată încă din anul 

2004, când această problemă stringentă 

a întregii comune a fost rezolvată prin 

implementarea proiectului cu finanțare 

SAPARD Alimentare cu apă în sistem 

centralizat a satelor Lețcani, Cogeasca, 

Bogonos și Cucuteni. De la bugetul local 

s-au alocat fondurile necesare și au fost 

întocmite documentațiile tehnico-

economice pentru extinderea rețelelor 

electrice și realizarea iluminatului 

public, pentru extinderea conductei de 

gaz metan etc. Încă din faza aprobării 

planului urbanistic zonal și a planului de 

parcelare am propus și Consiliul local a 

aprobat ca în zona centrală a așezării să 

fie realizat un centru cultural-

educațional-spiritual, rezervându-se în 

acest scop suprafețele de teren necesare 

pentru biserică și pentru grădiniță, 

școală, centru cultural și alte spații care 

să răspundă cerințelor familiilor și ale 

noii comunități. Ținând seama de faptul 

că încă din anul 2003 autoritățile locale 

stabiliseră că noua așezare avea nevoie 

de biserică și aprobaseră terenul pe care 

aceasta urma să fie construită, 

Mitropolia Moldovei și a Bucovinei a 

înființat la Prietenia Parohia Lețcani 3, 

care a primit în folosință gratuită 
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suprafața de teren rezervată pe 

amplasamentul stabilit inițial. Pe acest 

teren, tânărul preot paroh Eusebiu 

Timofte, împreună cu membrii 

comitetului și ai consiliul parohial, cu 

sprijinul Mitropoliei, al unor 

donatori/sponsori, al credincioșilor din 

parohie și al întregii comunități locale au 

construit o frumoasă biserică din lemn, 

cu hramul Sfântul Teodosie de la Brazi, 

care a fost sfințită de un sobor de preoți 

în frunte cu ÎPS Teofan, chiar în anul în 

care tânăra așezare/comunitate 

Prietenia împlinește 15 ani de la 

întemeiere, iar poporul roman 

sărbătorește Centenarul Marii Uniri. Era, 

credem, cel mai potrivit moment pentru 

a evoca succint și simbolic, în atmosfera 

de profundă comuniune sufletească 

creată, odiseea reală a acestei tinere 

așezări. Din păcate, din rațiuni pe care le 

putem intui, reprezentanții 

administrației locale au furnizat 

informații trunchiate sau eronate, 

arogându-și merite nereale, care au fost 

preluate în unele dintre alocuțiunile 

rostite și în textele prezentate sau 

expuse, ceea ce a făcut ca evenimentul cel 

mai important pentru consolidarea 

unității sufletești a acestei comunități în 

formare, pe care l-a reprezentat sfințirea 

bisericii, să fie umbrit, iar cei care cunosc 

adevărul să fie cel puțin contrariați, dacă 

nu revoltați. Sper ca aceste remarci ale 

mele să nu deranjeze deoarece le fac cu 

bună credință și din convingerea că o 

comunitate umană trebuie să se 

întemeieze pe adevăr, pe dreptate și pe 

munca sau contribuțiile reale ale tuturor 

membrilor ei și nu ar fi corect față de 

tinerii de la Prietenia și de copiii lor, ca 

de altfel față de oamenii din toate  satele 

noastre, să știu și să nu le spun tot ce știu 

din și despre istoria adevărată a 

ultimelor decenii,  pe care am trăit-o 

împreună cu ei, a acestor așezări/ 

comunități. Sper ca pe baza  informațiilor 

cuprinse în aceste rânduri să contribui 

măcar parțial la restabilirea adevărului și 

a dreptății, fără de care prietenia și orice 

comunitate umană sunt nesigure, și urez 

concetățenilor noștri și tinerei așezări pe 

care o sărbătorim acum, la 15 ani de la 

întemeiere, să-și continue înălțarea spre 

ideal și să întruchipeze tot ce exprimă 

mai frumos și mai uman ideea de 

prietenie.   La mulți ani!  
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LANSAREA CĂRȚII „REPERE 

EMINESCIENE PE DRUMURI 

EUROPENE” 

de ELENA FLUTUREL 

 

 

La Muzeul Municipal Iași (gazdă 

ospitalieră, Doamna Director, Aurica 

Ichim) a avut loc, în după-amiaza zilei de 

23 octombrie 2018, un eveniment 

cultural deosebit: lansarea cărții „Repere 

eminesciene pe drumuri europene”, de 

Elena Fluturel, carte apărută la 

prestigioasa editură „Princeps 

Multimedia” (manager, Doamna 

Filomena Corbu) și prezentată de 

scriitorii Daniel Corbu (moderatorul 

acțiunii), Marius Chelaru, Emilian Marcu,  

Constantin Mănuță, Nicolae Busuioc 

(Iași), Lucia Olaru Nenati (Botoșani) și 

econ. Ana Ciubotaru (Chișinău). 

 

 

Din aprecierile vorbitorilor: 

„Repere eminesciene pe drumuri 

europene” este un adevărat manual de 

cunoaștere, un far spre identificarea 

spiritului creației eminesciene, iar Elena 

Fluturel, cu acribie și har, dar și muncă 

asiduă, construiește o punte spre 

cunoașterea unei lumi ce altfel ar trece în 

uitare.” (Emilian Marcu)  

„Cu o frazare clară și un cuceritor 

talent de povestitor, dar mai ales cu un 

bagaj de cunoștințe prin care a  reușit să 

recompună lumea și spiritul eminescian, 

Elena Fluturel ne oferă o carte de 

atmosferă, un manual de adorație și un 

model infailibil al călătoriei culturale.” 

(Daniel Corbu) 

„Autoarea știe să urce treptele 

contemplației, pigmentând descrierea cu 

exprimări dense și revelatoare ca un 

poem, folosind-se inspirat de ochiul care 
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vede și de celălalt care scrie. [...] Cartea 

aceasta se citește cu o mare bucurie și 

plăcere. Ce bine ar fi să cadă în mâinile 

tinerilor, măcar ale frumoșilor liceeni și 

chiar ale dascălilor lor.” (Nicolae 

Busuioc) 

„Nu putem să încheiem fără a 

remarca stilul clar, concis, dar luxuriant, 

cu date și amănunte din belșug, faptul că 

este întrebuințată cea mai curată și 

armonioasă limbă românească, încât am 

putea exclama și noi: Et in Arcadia ego!” 

(Constantin Mănuță) 

„Astfel, o excursie, poate ca multe 

altele, cu autocarul, dincolo de tot ceea ce 

poate însemna un astfel de drum, se 

transformă într-o călătorie aparte pe 

urmele lui Eminescu, pe care autoarea, 

dar şi familia sa, îl păstrează în suflet. 

Este un mod frumos de a-ți dovedi 

atașamentul față de Eminescu, de limba 

română, dar și pentru a arăta felul în care 

poți privi și aborda o călătorie ca pe un 

pelerinaj cultural.” (Marius Chelaru) 

„Țin s-o felicit în mod deosebit pe 

dna prof. Elena Fluturel, autoarea acestei 

minunate cărți ce are în centru imaginea 

lui Mihai Eminescu, cel mai valoros poet 

român, dar și cel mai mare luptător 

pentru unitatea tuturor românilor. 

Cartea a fost premiată la Salonul 

Internațional de Carte pentru Copii și 

Tineret de la Chișinău, din primăvara 

acestui an.” (Ana Ciubotaru) 

„Iată că prietena noastră, 

profesoara Elena Fluturel, vine acum, în 

Anul Centenarului Marii Uniri, cu un nou 

jurnal de călătorie, scriere realizată în 

urma periplului european efectuat 

împreună cu membrii Societății 

Culturale „Plai Mioritic Iași-Chișinău-

Cernăuți” și în care aduce un adevărat 

omagiu geniului nostru tutelar, poetul 

Mihai Eminescu, cel care a visat mereu 

Dacia Mare.” (Lucia Olaru Nenati) 
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Fundamente juridice, istorice, 

culturale și social-pedagogice ale 

reunificării instituționale a școlilor și 

grădinițelor din Comuna Lețcani  

      Prof. Ovidiu Ursache  

Școlile și grădinițele din satele 

noastre celebrează Centenarul Marii 

Uniri și prin faptul că ele însele se află 

într-un plin proces de reunificare 

instituțională și sufletească, a cărei 

necesitate este resimțită de întreaga 

comunitate și care, suntem siguri, va 

constitui o bază solidă  pentru 

dezvoltarea viitoare, nu doar în ce 

privește învățământul, educația și 

cultura, ci pe toate planurile, a Comunei 

Lețcani. Reunificarea tuturor școlilor și 

grădinițelor în cadrul unei singure 

unități cu personalitate juridică se 

realizează în primul rând din rațiuni 

administrative, financiare și 

demografice, dar ea are și suficiente 

temeiuri istorice, cultural-pedagogice, 

social-psihologice  care țin de evoluția în 

timp a relațiilor interinstituționale și 

interumane la nivelul comunității locale.  

Pentru cine vrea să cunoască, să 

înțeleagă și să valorifice cu bună credință 

legăturile care s-au statornicit de-a 

lungul timpului între școlile și 

grădinițele din Comuna Lețcani, nu va fi 

greu să observe că, deși fiecare dintre 

acestea a funcționat ca instituție de sine 

stătătoare, având propria istorie, propria 

identitate, proprii învățători și profesori 

sau propriile educatoare și propriile 

contribuții la ridicarea prin educație și 

cultură a satelor noastre, între unitățile 

de învățământ din cele patru sate ale 

comunei (la care se adaugă, între 1982-

2009, și Școala/Grădinița de la Avicola) 

s-au stabilit legături permanente și 

durabile, care le-au făcut mai ușoară și 

mai sigură lupta pentru depășirea 

obstacolelor și pentru rezolvarea 

problemelor de tot felul cu care s-au 

confruntat  de-a lungul timpului și au dat 

un caracter unitar desfășurării și 

dezvoltării învățământului 

instituționalizat la nivelul întregii 

comunități locale. 

Primele legături au fost stabilite 

chiar în anii de început, când unii copii 

din satul Cogeasca sau din Lețcani, 

neavând încă școli în satele lor, urmau 

cursurile primei  școli înființate acum 

153 de ani la Cucuteni, unde nu peste 

mult timp avea să fie învățătoare Natalia, 

una dintre fiicele preotului Alexandru 

Arbore, de la Cogeasca, al cărui fiu, 

preotul Petru Arbore, a fost primul 

învățător al școlii din acest sat, înființată 

în 1886. Există de asemenea unele indicii 

ale faptului că învățătorul Constantin 

Popa, care, de fapt a pus bazele 

învățământului în Cogeasca, împreună 

cu preotul Alexandru Arbore (care a 

slujit și la biserica din Lețcani) au 

susținut înființarea în 1889 și s-au 

implicat direct în activitatea de început a 

școlii din Lețcani. Aceste legături s-au 

multiplicat și s-au consolidat în special 

prin faptul că mulți dintre învățători sau 

profesori și-au desfășurat activitatea în 

mai multe dintre școlile noastre, cum 

este cazul învățătoarei Adela Popovici, 

soția preotului Sava Popovici, care s-a 

transferat de la Cogeasca la Lețcani în 

perioada interbelică sau cel al 

profesorilor Panait Istrătescu și Ioan 

Bandac, care și-au început cariera 
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didactică la Cogeasca și ulterior au 

funcționat peste trei decenii la Lețcani, al 

învățătorilor Dumitru și Ecaterina 

Florescu, veniți prin transfer de la 

Cogeasca la Școala Bogonos, al 

învățătorilor/directorilor Ioan Argint și 

Dumitru Chiriac, care au funcționat la 

Școala Lețcani, iar spre sfârșitul carierei 

și la Școala Bogonos sau al multor alte 

cadre didactice (inclusiv dintre cele care 

sunt încă în activitate) care au lucrat în 

două sau chiar trei dintre școlile din 

satele comunei. Legăturile dintre școli au 

fost diversificate și statornicite și prin 

faptul că foști elevi ai uneia dintre ele au 

devenit învățători/profesori/educatoare 

și chiar directori la alta, exemple 

edificatoare în acest sens fiind  fostul 

elev al Școlii Cogeasca, Mihai Popescu, 

mulți ani profesor și director al Școlii 

Lețcani și fostul elev al Școlii Lețcani, 

Dumitru Cebere, care a fost învățător și 

director la Școala Cogeasca, ulterior 

revenind ca învățător al Școlii Lețcani. 

 Faptul că permanent, în cazul 

Școlii Bogonos, al grădiniței de la Lețcani 

și al celeia de la Avicola, sau în anumite 

perioade, în special în deceniile 

premergătoare și în primii ani de după 

revoluție (până în 2005), în ce privește 

Școala Cogeasca și cea de la Cucuteni, s-

au aflat sub coordonarea Școlii Lețcani, 

iar după această dată, cu excepția Școlii 

Cogeasca, toate celelalte au făcut parte 

din unitatea cu personalitate juridică 

Școala Gimnazială Lețcani a dus la 

consolidarea acestor relații, care aveau și 

o componentă administrativă și 

financiară destul de puternică, la nivelul 

comunei funcționând un consiliu de 

coordonare, iar directorul Școlii Lețcani 

fiind director coordonator al tuturor 

unităților de învățământ din unitatea 

administrativ-teritorială. La acestea 

trebuie adăugat faptul că elevii din 

Bogonos și de la Avicola, dintotdeauna, 

iar din 2006 și cei de la Cucuteni, au 

urmat cursurile gimnaziale la Lețcani și 

că o mare parte dintre cei care au 

absolvit în anumite perioade gimnaziul 

la Școala din Cogeasca au urmat cursurile 

primei trepte de liceu sau ale școlii de 

ucenici/profesionale la Școala Lețcani. 

Faptul că aproape toate întrecerile 

cultural-artistice și sportive, 

concursurile școlare aveau o faza 

comunala, că toate catedrele și comisiile 

metodice erau constituite și desfășurau 

activități la nivel de comună explică de 

asemenea strângerea legăturilor dintre 

instituții, dintre cadrele didactice, elevii 

și părinții copiilor din satele Lețcani, 

Cogeasca, Bogonos și Cucuteni. În ce mă 

privește, aflându-mă de peste trei 

decenii în funcții de conducere atât în 

învățământ cât și în administrație am 

conceput și am pus în aplicare un 

program pe termen lung de dezvoltare 

unitară și echilibrată a tuturor 

instituțiilor de învățământ din comună, 

am conceput și reglementat în așa fel 

raporturile administrative încât să 

asigure dezvoltarea unitară și 

funcționarea normală a tuturor acestora, 

fără a le afecta însă autonomia 

instituțională, relativa independență și 

identitatea proprie. Accentul pe care l-

am pus pe cultivarea legăturilor cultural-

educaționale, profesionale și umane și 

statornicirea între instituțiile de 

învățământ, între acestea și autoritățile 

sau celelalte instituții locale  a unor 

relații de natura să asigure solidaritatea 

și reușita profesională, unitatea 

sufletească și slujirea intereselor majore 
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ale elevilor și ale oamenilor școlii, ale 

învățământului, ale instituțiilor și ale 

comunității au consolidat relațiile dintre 

școlile și grădinițele noastre și dintre 

slujitorii acestora.  

Din păcate, începând cu anul 2005, 

aceste relații firești dintre unitățile de 

învățământ din comună au fost șubrezite 

în special prin modificările legislative 

care au dus la încetarea raporturilor 

juridice stabilite în perioada în care 

Școala Lețcani a avut statut de școală 

coordonatoare și la separarea din punct 

de vedere administrativ a Școlii Cogeasca 

de celelalte instituții de învățământ din 

comună, care au continuat să facă parte 

din unitatea cu personalitate juridică 

Școala Gimnazială Lețcani. Din păcate, 

directorii și unii membri ai consiliilor de 

administrație ale Școlii Cogeasca, 

încurajați și de către unele organizații 

locale ale partidelor politice și de 

pasivitatea sau complicitatea conducerii 

de atunci a școlii Gimnaziale Lețcani, au 

promovat ideea separării totale a acestei 

școli de fosta școală coordonatoare 

acționând constant pentru încetarea nu 

numai a legăturilor de ordin 

administrativ și financiar, care până la un 

punct erau justificate, ci și colaborarea în 

plan profesional, cultural-educațional, 

competițional și uman cu factorii de 

conducere, dar și personalul didactic și 

elevii celorlalte unități din comună.  

Relațiile dintre cele două unități s-au 

deteriorat și mai mult de la sfârșitul 

anului 2015, când, în paralel și în 

contradicție cu programele noastre 

optimiste de dezvoltare, a început 

punerea în aplicare a unui plan de 

dezintegrare instituțională a Școlii 

Gimnaziale Lețcani, ai căror inițiatori 

erau primarul Comunei Lețcani, și foștii 

directori ai Școlii Cogeasca, susținuți de 

majoritatea din consiliul local. 

Materializarea acestui plan a început 

prin ruperea de Școala Gimnazială 

Lețcani și arondarea începând cu 1 

septembrie 2016 a Școlii Primare 

Cucuteni la Școala Gimnazială Cogeasca.  

La sfârșitul anului 2017 și în prima 

jumătate a anului 2018  acest plan a fost 

relansat prin promovarea unui proiect 

de rețea școlară care presupunea o nouă 

divizare a Școlii Gimnaziale Lețcani, de 

această dată prin desprinderea Școlii 

Primare Bogonos și arondarea acesteia 

la Școala Gimnazială Cogeasca. În ciuda 

faptului că Inspectoratul Școlar Județean 

Iași emisese avizul conform potrivit 

căruia noua rețea școlară de la nivelul 

comunei urma să aibă o singură unitate 

cu personalitate juridică, Școala 

Gimnazială Lețcani, Consiliul Local a 

adoptat Hotărârea nr. 9/2018, prin care 

se stabilea că începând cu 1 septembrie 

2018 Școala Primară Bogonos urma să 

facă parte din unitatea cu personalitate 

juridică Școala Gimnazială Cogeasca, 

hotărâre pe care, atât în faza 

deliberărilor, cât și după adoptare, am 

considerat-o inoportună, nocivă, abuzivă 

și nelegală, motive pentru care ne- am 

opus adoptării ei și am contestat-o. La 

controlul de legalitate pe care l-am 

solicitat Instituției Prefectului Județului 

Iași s-a constatat că motivele pe care le-

am invocat erau temeinice, fapt ce a dus 

la declanșarea procedurii de revocare a 

acesteia și promovarea acțiunii la 

instanța de contencios administrativ.  

În acest context tensionat 

problema a fost soluționată prin Ordinul 

Ministrului Educației Naționale nr. 3934 
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din 18 iunie 2018, care, în considerarea 

prevederii din Legea educației naționale 

nr.1/2011 potrivit căreia pentru a putea 

dobândi sau pentru a-și putea menține 

statutul de unitate cu personalitate 

juridică trebuie să aibă cel puțin 300 de 

elevi /preșcolari, a faptului că efectivele 

de elevi și preșcolari ale Școlii 

Gimnaziale Cogeasca, împreună cu cele 

ale structurii arondate Școala Primară 

Cucuteni, totalizau numai 282 de 

elevi/preșcolari,  a hotărât ca începând 

cu data de 1 septembrie 2018 la nivelul 

Comunei Lețcani să funcționeze ca 

unitate cu personalitate juridică numai 

Școala Gimnazială Lețcani, Școala 

Gimnazială Cogeasca, Școala Primară 

Bogonos, Școala Primară Cucuteni și 

Grădinița cu Program Normal Lețcani 

urmând să funcționeze ca structuri 

arondate acesteia. Se puneau astfel 

bazele legale ale reunificării 

administrative și ale refacerii legăturilor 

firești întrerupte în anul 2005.   

Reunificarea instituțională a 

tuturor unităților de învățământ din 

comună nu se putea reduce și nu putea fi 

considerată ca realizată printr-o simplă 

decizie administrativă sau numai prin 

realizarea operațiunilor juridice pe care 

le presupunea fuziunea prin absorbție a 

fostei unități cu personalitate juridică 

Școala Gimnazială Cogeasca și a 

structurii arondate acesteia, Școala 

Gimnazială Cucuteni, cu Școala 

Gimnazială Lețcani. Din punctul meu de 

vedere reintegrarea acestora reprezintă 

un proces mult mai complex și de durată, 

care nu se poate și nu trebuie redus la 

componenta managerială, 

administrativă și financiară, ci 

presupune, deopotrivă, restabilirea 

sau/și refacerea legăturilor cultural-

educaționale, profesionale, funcționale și 

sufletești care să dea instituției și 

statutul de persoană morală (pe lângă cel 

de persoană juridică), iar pentru aceasta 

era și mai este nevoie de consimțământul 

explicit sau tacit și de atitudinea 

constructivă ale cadrelor didactice, ale 

părinților, ale elevilor și chiar ale 

comunităților sătești, care în prima parte 

a anului fuseseră supuse unei campanii 

de dezinformare, de manipulare și de 

instigare, de multe ori cu conotații 

politice și electorale, împotriva Școlii 

Gimnaziale Lețcani și a directorului 

acesteia.  Convins fiind că reorganizarea 

sub aspect juridic, administrativ și 

managerial a Școlii Gimnaziale Lețcani 

trebuie acompaniată de cele mai 

potrivite demersuri pentru refacerea 

unității sufletești, de conștiință, de voință 

și de acțiune a oamenilor și că unificarea 

nu presupune dizolvarea celorlalte 

unități de învățământ din comună în 

cadrul acesteia, ci, dimpotrivă, trebuie să 

le asigure condiții optime pentru a-și 

păstra identitatea și de a-și manifesta 

autonomia sau chiar independența 

instituțională, am conceput și am propus 

organismelor de conducere, consultative 

și reprezentative un proiect de hotărâre 

a consiliilor de administrație din cele 

două unități cu personalitate juridică, 

proiect care a fost adoptat în ședința 

comună a acestora din data de 23 august 

2018 și însușit prin vot de către noul  

Consiliu Profesoral al Școlii Gimnaziale 

Lețcani (format, în procent de peste 95% 

din cadrele care făceau parte până la data 

de 31 august din consiliile profesorale 

ale celor două u.p.j. aflate în curs de 

fuziune). Acest document care  

reprezintă de fapt programul de 
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reunificare instituțională a unităților de 

învățământ din Comuna Lețcani, a fost 

prezentat și acceptat (prin vot) de către 

consiliile reprezentative ale părinților și 

validat prin consens de către 

participanții la deschiderea noului an de 

învățământ în fiecare dintre școlile din 

satele Lețcani, Cogeasca, Bogonos și 

Cucuteni.  El a fost operaționalizat prin 

proiectarea dezvoltării instituționale, 

prin operaționalizarea activității 

manageriale din perspectiva asigurării  

calității în educație atât la nivelul unității 

cu personalitate juridică, cât și la nivelul 

fiecăreia dintre cele patru unități fără 

personalitate juridică arondate acesteia. 

Planul de dezvoltare instituțională 

pentru perioada 2015-2020 a fost astfel 

actualizat într-o viziune integratoare, iar 

planul operațional, programele 

manageriale (al directorului și al 

directorului adjunct), programul pentru 

dezvoltarea controlului managerial 

intern, strategia privind evaluarea 

internă și calitatea în educație, 

programul pentru dezvoltarea 

profesională și evoluția în carieră a 

personalului, programele/ proiectele/ 

parteneriatele educaționale și toate 

celelalte de documente proiectare 

asigură operaționalizarea obiectivelor 

generale sau a programelor sectoriale 

stabilind acțiunile, resursele, criteriile 

sau indicatorii de performanță, 

termenele și modalitățile de evaluare a 

rezultatelor/performanțelor obținute. 

Noua ordine juridică internă este, de 

asemenea, concepută, elaborată și 

adoptată din aceeași perspectivă. 

Toate aceste programe, 

regulamente, proceduri și acte de 

autoritate nu constituie decât urzeala pe 

care trebuie să țesem împreună covorul 

reunificării și al dezvoltării viitoare a 

unității cu personalitate juridică Școala 

Gimnazială Lețcani și al învățământului 

instituționalizat din comună, covor a  

cărui bogăție cromatică, frumusețe și 

rezistență vor fi amplificate prin nota de 

autenticitate și de specificitate pe care i-

o vor aduce fiecare dintre instituțiile care 

intră în componența acesteia și care sunt 

implicate în acest proces, respectiv 

Școala Gimnazială Lețcani, Școala 

Gimnazială Cogeasca, Școala Primară 

Bogonos, Școala Primară Cucuteni și 

Grădinița cu Program Normal Lețcani. 

Din păcate, cei care au țesut planul de 

dezintegrare a Școlii Gimnaziale Lețcani 

și s-au împotrivit dezvoltării echilibrate 

și unitare a învățământului în comuna 

noastră fac și acum tot ce le stă în putință 

pentru a împiedica acest proces și pentru 

a zădărnici eforturile noastre de a reface 

unitatea instituțională și sufletească a 

tuturor unităților și a tuturor acelora 

care sunt implicați în  învățământ și în 

educație în Comuna Lețcani. Nu este  

momentul cel mai potrivit și nici nu cred 

că ar servi reunificării prezentarea, fie și 

selectivă, a unor demersuri, atitudini, 

acte și fapte ale acestora. Noi suntem 

optimiști, iar optimismul nostru se 

bazează pe faptul că atât corpul 

profesoral,  elevii sau părinții acestora, 

cât și cea mai mare parte a comunităților 

sătești susțin proiectul reunificării, pe 

care îl văd ca fiind benefic atât pentru că 

asigură o dezvoltare unitară și 

echilibrată a învățământului la nivelul 

întregii comune, cât și pentru faptul că 

garantează autonomia și dreptul școlilor 

și grădinițelor din fiecare sat de a-și 

păstra, consolida și promova propria 

identitate.  
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MOMENTE ȘI EVENIMENTE DIN 

VIAȚA ȘCOLII LEȚCANI ȘI A 

COMUNITĂȚII LOCALE 

 

CELEBRAREA CENTENARULUI ȘCOLII 

BOGONOS  

 

    

 

CONFERINȚA CU TEMA CULTURA ROMÂNĂ, 

CONȘTIINȚA NAȚIONALĂ ȘI MAREA UNIRE 

 

 

LANSAREA VOLUMULUI DE „PRELEGERI 

PENTRU CULTURĂ, EDUCAȚIE CIVICĂ ȘI 

DEMOCRAȚIE” 

(autor prof. Ovidiu Ursache) 
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FESTIVALUL JUDEȚEAN „TRADIȚII 

STRĂMOȘEȘTI PRIN CÂNTEC, DANS ȘI ALTE 

CREAȚII POPULARE” 

  

  

 

 

 

 

PROIECTUL EDUCAȚIONAL ÎMPREUNĂ 

PENTRU COPII 

 

  



Satele iesene   Nr. 15 – Decembrie 2018 

 

, 

65 

PROIECTUL EDUCAȚIONAL NAȚIONAL „TEDI 

- ȘCOALA SIGURANȚEI” 

 

CONCURSUL „GÂNDEȘTE, APLICĂ, 

CREEAZĂ” 

 

 

 

 

PROIECTUL LIVADA DE LA ȘCOALĂ / A 

CENTENARUL MARII UNIRI 
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ELEVII SĂRBĂTORESC ÎNĂLȚAREA 

DOMNULUI, ZIUA EROILOR NEAMULUI ȘI 

ZIUA COMUNEI LEȚCANI 

 

 

 

CERCUL PEDAGOGIC AL 

ÎNVĂȚĂTORILOR/PROFESORILOR PENTRU 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 
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CORPUL PROFESORAL O OMAGIAZĂ PE       

D-NA MARIA FUȘTEI, LA FINALUL UNEI 

CARIERE DE EXCEPȚIE 
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LECȚIA FESTIVĂ, DE ABSOLVIRE A CLASEI   

A VIII-A, A  PROMOȚIEI 2018 

 

SERBAREA DE ABSOLVIRE A CICLULUI 

PRIMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVITATEA DE PREMIERE LA SFÂRȘITUL 

ANULUI ȘCOLAR 2017-2018 
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SFINȚIREA OBIECTIVULUI SPAȚII 

MULTIFUNCȚIONALE LA ȘCOALA PRIMARĂ 

BOGONOS 

 

PRIMUL CONSILIU PROFESORAL CARE 

REUNEȘTE CADRELE DIDACTICE ȘI 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR AL 

ȘCOLILOR ȘI GRĂDINIȚELOR DIN COMUNA 

LEȚCANI 

 

DESCHIDEREA NOULUI AN ȘCOLAR 

 

 

ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI 

 

 

CONCURSUL JUDEȚEAN DE ȘAH (ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ „ISAIA TEODORESCU” 

COGEASCA) 
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EXCURSII LA ALBA IULIA, LA MUZEUL UNIRII 

DIN IAȘI, LA RUGINOASA ETC. 
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ÎNĂLȚAREA/SFINȚIREA TRICOLORULUI ȘI 

REUNIUNEA PENTRU CELEBRAREA 

CENTENARULUI MARII UNIRI 
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LEȚCANII ÎN SĂRBĂTOARE 

Apreciere (postată pe facebook) a Reuniunii 
de celebrare a Centenarului Marii Uniri la      

Scoala Gimnazială Lețcani 

La ce ne gândim? La LEȚCANII din Coasta 

Iașului și la OAMENII lui! 

La faptul că Neamul Românesc are încă 

șanse mari de a redeveni ceea trebuie să fie: o 

națiune de frunte a Europei și a Planetei. 

Ne-a dat această speranță o minunată 

manifestare la care am fost invitați ieri la Școala 

Gimnaziala LEȚCANI de către directorul acestei 

prestigioase instituții, prof. OVIDIU URSACHE, 

consăteanul nostru, fost primar al localității în 

mai multe legislaturi, localitate care l-a adoptat, 

fără drept de apel, cu aproape patru decenii în 

urmă. 

Am asistat cu această ocazie la ceremonia 

religioasă de înaltă ținută (cu participarea unui 
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sobor de preoți alcătuit din toți slujitorii Sf. Altar 

din comună si din localități învecinate), 

ocazionată de dezvelirea sugestivului mini-

monument destinat arborării TRICOLORULUI în 

curtea școlii și apoi la un adevărat maraton 

cultural-artistic (spectacole de muzică si poezie, 

șezătoare, soliști de muzică populară și ușoară, 

cor / grup vocal, recital de orgă, dans artistic, 

dansuri populare, recital poetic) dedicat 

CENTENARULUI MARII UNIRI, prezentat pe 

scena Centrului Cultural de talentații elevi ai 

Școlii LEȚCANI și ai ȘCOLII COGEASCA, îndrumați 

cu competență și dăruire de cadrele didactice ale 

celor două unități de învățământ. Și aceasta, cu 

participarea unui impresionant număr de 

preșcolari și elevi purtând cu mândrie în piept 

cocarde tricolore (ca și invitații, de altfel), care au 

reușit să smulgă meritate aplauze din partea unei 

săli arhipline. 

„Nasc și la Moldova oameni”, spunea 

Cronicarul din veac si zicerea este perfect 

aplicabilă LEȚCANILOR și locuitorilor ei "de la 

vlădică până la opincă", metaforic vorbind. 

LEȚCANII AU FOST IERI ÎN SĂRBĂTOARE, 

o sărbătoare cu nimic mai prejos (din toate 

punctele de vedere: organizare, participanți, 

vorbitori, artiști amatori, costumație 

reprezentând portul tradițional românesc etc.) 

decât toate celelalte desfășurate în aceste zile 

premergătoare lui 1 DECEMBRIE în întregul 

areal românesc din spațiul carpato-danubiano-

pontic, dar și în atâtea alte locuri de pe Glob unde 

conaționalii noștri au fost mânați de 

vicisitudinile istoriei mai vechi ori mai recente. 

O SĂRBĂTOARE desfășurată la doar 

câteva zile de la Sfințirea CATEDRALEI 

NAȚIONALE de la București, moment astral al 

NEAMULUI, ale cărui ecouri vibrează încă, și la 

doar o zi de la sărbătorirea UNIRII BUCOVINEI cu 

ȚARA, la 28 noiembrie 1918, eveniment ce a 

urmat primului mare pas spre UNIRE, realizat, în 

data de 27 martie a aceluiași an, de către 

BASARABIA. 

O SĂRBĂTOARE la care, în cuvântul 

vorbitorilor (pr. Mihai-Adeodatus Ungureanu, pr. 

Vasile Costan, pr. Cristi Leonte, prof. Ovidiu 

Ursache - dir. școlii, , ca și în textele programului 

artistic ce a urmat, s-au făcut multiple referiri la 

toate provinciile românești și la personalitățile 

care au făcut posibil marele act istoric de la 

ALBA-IULIA, acum un veac. 

O SĂRBĂTOARE marcată, între altele, și de 

o inspirată simetrie cromatică, reprezentată de 

TRICOLORUL sfințit la început și culorile lui, atât 

de dragi nouă tuturor, transferate pe "fațada" 

tortului, da, a tortului aniversar, pe care se putea 

citi urarea "LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!". 

Ieri, la LEȚCANI, ne-am simțit ROMÂNI cu 

adevărat și, pentru aceasta, cuvine-se a mulțumi 

din inimă tuturor celor care au contribuit la 

reușita acestei manifestări, coordonate de 

Directorul Școlii, personalitate care, ca dascăl de 

ISTORIE, dar si ca autor al câtorva cărți de 

valoare pe teme de istorie, sociologie si didactică, 

nu pierde nicio ocazie de a sădi în sufletele 

învățăceilor, dar și ale celorlalți membri ai 

comunității locale, dragostea de ȚARĂ, NEAM , 

TRADIȚIE ȘI GRAI, așa cum îi stă bine unui dascăl 

adevărat. 

O notă maximă tuturor celor implicați 

(direct ori indirect), notă ce ne dorim să reflecte 

efortul și pasiunea unor români adevărați, care 

cred cu tărie că Dumnezeu nu ne-a uitat și că ne 

va ajuta să ne împlinim visul cel mare, 

REÎNTREGIREA NEAMULUI și a PATRIEI, pentru 

că numai o ROMÂNIE ÎNTREAGĂ poate fi o 

ROMÂNIE PUTERNICĂ! 

LA mulți ani, ROMÂNIA! LA mulți ani, 

ROMÂNI de pretutindeni! 

 

 

 



Satele iesene   Nr. 15 – Decembrie 2018 

 

, 

74 

CALENDARUL ACȚIUNILOR ORGANIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI CULTURAL-EDUCAȚIONAL 

„CENTENARUL MARII UNIRI” 
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