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OGLINDĂ TRĂITĂ 

 

Printr-o magie a coincidențelor, destinul îți hără-
zește porți deschise, sub chip de oameni ce ascund bătăi 
înaripate de îngeri...  Sunt acele cotituri ale vieții care devin 
marca persoanei care îți impregnează existența. Am încălzit 
miezul cuvântului premergător, cerând sufletul să-mi 
răscolească imaginile suprapuse ale domnului Paul 
Dumitrescu, pentru a-l oglindi în apele curate, dar repezi, 
ale timpului trăit. 

Adresarea de mai sus este generatoare de răspunsuri 
la întrebările legate de tipul de relație, statuată pe un respect 
cu triplă cauzalitate: treptele diferite de vârstă, poziția de 
inspector școlar-ocupată în momentul în care l-am cunoscut 
și, ceea ce a dat fundament reverenței continue, calitatea 
umană. 

Pentru a intra în fluiditatea rândurilor autorului, voi 
multiplica perspectiva subiectivă și pe cea jurnalistică- 
cuprinsă în articolele din presa locală- făcând o confesiune 
publică prin care ridic cortina de pe o scenă a vieții mele... 

Am pendulat permanent între încrederea în capa-
citatea mea de a face față provocărilor și comoditatea 
spectatorului, luând, de cele mai multe ori, decizii sub 
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impulsul persoanei în care am avut încredere deplină. Un 
astfel de moment a fost cel în care tatăl meu m-a anunțat, 
telefonic, când mă întorceam dintr-un proiect școlar din 
Italia, că a doua zi ar trebui să mă prezint la Inspectoratul 
Școlar pentru un interviu, în vederea ocupării postului de 
inspector-învățământ primar. Cunoscându-i pe cei doi 
titulari ai postului, mi se părea neverosimilă situația, cu atât 
mai mult cu cât tatăl meu era prieten cu cel căruia urma     
să-i iau locul. Mobilul interior care a declanșat acordul meu 
de participare la acest concurs de împrejurări a venit chiar 
din partea domnului Paul Dumitrescu, care m-a recomandat 
ca pe un succesor redutabil al dumnealui. Aș mai dori să 
adaug doar faptul că cei cinci ani de Inspectorat au consti-
tuit o experiență profesională și de viață în care am păstrat 
direcția performanței și a dialogului, deschisă de cel pe care 
m-am bazat, atât în redacția „Educatorului”, cât și în 
activitățile ISJ-ului din acea perioadă. 

Din punct de vedere identitar, generația Paul 
Dumitrescu a Liceului Pedagogic din Rm. Vâlcea mă face 
mândră de apartenența la un sistem valoric ridicat al 
formării inițiale. Răspândiți la catedră în tot județul, pot fi 
ușor de recunoscut după metode, rezultate și după plăcerea 
de a lucra cu elevii. De ce este CNI „Matei Basarab” în 
ascensiune în topul național al liceelor ? ... Sigur și pentru 
că și-a crescut propriii dascăli, aceștia înflorind, din 

6 
 



absolvenți de Pedagogic, în profesori pentru toate discipli-
nele. Colegii domnului Paul Dumitrescu  au rescris harta 
județului, asociind numele lor cu școala în care predau (nu 
cutez a exemplifica, pentru că lista ar fi lungă, iar o scăpare 
nevinovată ar deveni impardonabilă). 

În încercarea de a surprinde portretul autorului în 
nuanțele faimei sale, numele Paul Dumitrescu este vârful 
de lance, invariabil, al matematicii din învățământul primar 
de la noi și nu numai. Pare a fi parte dintr-un fascicul 
(alături de Ștefan Smărăndoiu, Florin Smarandache...) ce 
pleacă din lumina-mamă, Vlădescu-Belciu. 

Și pentru că timpul afectiv nu este al matematicii, 
iată-l așezat de vorbă cu eternitatea prin aceste memorii, 
tărâm în care zmeii puternici efemer se zbat sub lupa acidă 
și, totodată, demnă a amintirii. 

Însumând trăiri, gânduri, experiențe plăcute, 
portretul omului Paul Dumitrescu se conturează dintr-un 
paletar de tonuri optimiste, în care se îmbină profesiona-
lismul cu prietenia, altruismul cu diplomația, sensibilitatea 
cu tenacitatea. 

Ecou al sincerei prietenii, acest fugar popas              
de-aduceri aminte devine umil tribut existențial. 

 

Prof.dr. Alina Vețeleanu  
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VIAȚA CA O POVESTE 

 
M-am născut la Spitalul din Lădești, cu aproape 

șaizeci de ani în urmă și am fost declarat  la Sfatul Popular 
de un unchi, care, pornit din Modoia cu bicicleta și, trecând 
prin Roiești, a făcut popas, ba la câte un prieten, ba la câte 
o bodegă, sărbătorind astfel venirea pe lume al celui de-al 
patrulea nepot, căruia, vesel  fiind, a vrut să-i pună numele 
Napoleon, dar, sfătuit bine de notar, a renunțat și i-a pus 
prenumele medicului care i-a salvat viața la naștere, vestitul 
doctor Paul Mihalache. 

În familie, tata, Nicolae, dascălul satului, mă alinta 
cu Prâslea, mama, Victoria, cu Paulică, iar frații mei mai 
mari: Ileana, George și Olimpia, de care mă despărțeau: opt, 
șase, respectiv, patru ani, îmi ziceau Țâcă.  

Am avut o copilărie fericită alături de țâncii din  sat. 
Împreună, când mergeam cu vitele la păscut pe izlaz, 
încingeam meciuri de fotbal folosind mingi confecționate 
din diferite materiale: păr, cârpe și, abia prin clasa a VIII-a, 
odată cu aprinderea primelor becuri electrice în sat, alergam 
și după mingea cu șiret.  

Citeam tot felul de cărți din biblioteca familiei, 
îmbogățită de tata și de surorile mai mari, care aveau să 
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ajungă profesoare de limba și literatura română. George era 
preocupat de științele naturii. 

Avea fratele meu o memorie de invidiat. În 
studenție, pe timpul verii,  învăța la câte o materie la care 
dorea să ia notă mare. Reproducea pe de rost  informațiile 
cuprinse în pagini întregi de curs. Eu trebuia să-l ascult, 
altfel, nenea, cum îl răsfățam, se supăra. Uneori, se scălda 
în apele pârâului Cernișoara, iar eu, de pe mal, sub soarele 
arzător, îi urmăream pagină cu pagină expunerea. Plictisit 
de atâția termeni care îmi erau străini și invidios pe 
bălăceala lui, am încercat la un moment dat să-l păcălesc 
spunându-i că ce zice e bine.  S-a prins că eram atent în altă 
parte și m-a invitat, nu prea politicos, să întorc foaia. M-am 
conformat. În asemenea situații, cu el nu era de glumit. 

Ileana și Olimpia m-au pregătit în vacanțe, pentru  
admiterea la Liceul Pedagogic din Rm. Vâlcea. Ele, la 
limba română, tata la matematică,  aprofundau cu mine ce 
învățam la școală, de la d-nii profesori Lucia și Ion Găman. 

Din când în când, seara, costumat în cămășile-sport 
ale Olimpiei și încălțat cu pantofii  Ilenei jucam: Resteul, 
Sârba, Basarabeanca sau Floricica, stârnind  hazul, dar și 
admirația membrilor familiei care îmi vedeau un viitor 
strălucit prin vreun ansamblu folcloric. Adevărul e că eu 
cântam, eu dansam, iar ei se amuzau copios. 
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Eram nelipsit de la horele pe care le încingeau flăcăii 
și fetele din comună în vechiul cămin cultural, pe muzica 
Tarafului Pleață. Veneam acasă târziu și mă mulțumeam cu 
ce-mi lăsa George pe masa din bucătărie. 

Intrarea la Școala Normală a fost sărbătoare pentru 
toți, dar cel mai mult s-a bucurat tata. Avea cine să-l urmeze 
în meserie. Mi-a cumpărat vioară, haine, dar și șapcă 
inscripționată cu L.P.(Liceul Pedagogic), de care eram tare 
mândru. 

 Pregătirea pentru profesia aleasă s-a desfășurat sub 
atenta îndrumare a unor dascăli  de elită: Nicolae Vlădescu, 
diriginte și profesor de matematică, Carmen Farcaș, 
exigenta profesoară de limba și literatura română, care 
vedea în noi viitorii făclieri ai satului, Maria Arnăutu, de la 
care am rămas în memorie cu multe mase atomice, 
repetându-i-le de fiecare dată la întâlnirile de 10-20-30-40 
de ani, Elena Dumitrașcu, profesoara de fizică la intrarea 
căreia în clasă parcă și băncile aveau emoții, scârțâind, 
profesorul de vioară Gheorghe Teodorescu, un om cu un 
suflet nobil,  Eugen Prodescu, profesorul de educație fizică 
și sport, de la care am învățat multe din tainele metodicii 
predării unui obiect de studiu, profesoara de muzică 
Narcisa Voiculescu, de care ne era teamă  mai ales când 
dorea să ne administreze câte un dicteu muzical.  Am avut 
profesori cu solide cunoștințe în domeniul psihopedagogic: 
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Iulian  Cornilescu, directorul Liceului Pedagogic, Sever 
Morjan,  Areta Dobrescu, Gheorghe  Georgescu. Cu toții   
și-au pus amprenta pe formarea noastră ca oameni, ca 
viitori educatori.  
 În anul de studiu erau trei clase: învățători, învăță-
toare, educatoare. A doua serie a școlii. Peste o sută de 
elevi. Am prins cu greu loc în internatul Colegiului 
Alexandru Lahovari, pe atunci Nicolae Bălcescu.  

Viața de elev s-a desfășurat între exigența profeso-
rilor și regimul de internat. Rar participam la câte o reuni-
une, animați de profesorul Gheorghe Albu, un dascăl 
apropiat de noi, sau la câte un meci de fotbal pe care îl 
încingeam împotriva interniștilor lahovariști, care erau 
sprijiniți în teren de pedagogul Ioniță. Jucam alături de frații 
Smărăndoiu (de care avea să mă lege o strânsă prietenie), 
Șandru, Deaconu, Sorici, Macarin, Munteanu, Mateescu. 
De cele mai multe ori câștigam, fapt care-l mâhnea foarte 
mult pe domnul pedagog. 

Duminica după-amiază, ne strângeam în câte o 
cameră mai mare a clădirii vechi ce ne găzduia,  așezam pe 
masă din bunătățile pe care le aduceau  de la țară cei plecați 
la sfârșit de săptămână și, fermecați de melodiile interpre-
tate la acordeon de regretatul coleg Ilie Băzăvan, gustam 
câte puțin din licoarea cu buchet de pelin adusă de la Orlești 
sau Măciuca. 
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Uneori ne mai făceam farse. Și acum mă delectez 
când îmi amintesc cum am dat lovitura la borcanul cu ardei 
al unui coleg cam zgârcit, care încercase să-l ascundă de 
privirile noastre pofticioase. Ți-ai găsit cu cine! După ce i  
l-am dibuit,  i-am golit conținutul și i-am așezat în loc trei-
patru cărbuni-brichetă, culeși din coșul de lângă sobă. Când 
a venit  Vasile târziu din oraș, că doar îl pusesem mare șef 
de internat și avea alt regim, a deschis  pe întuneric dulapul 
și a încercat să se alimenteze din borcan. A scos niște sunete 
care ne-au făcut, cum eram ascunși sub pături și prefă-
cându-ne că dormim, să pufnim în râs. N-a gustat gluma. A 
doua zi l-a adus urgent pe tatăl lui de la țară. S-au dus cu 
jalba-n proțap la diriginte, care ne-a dojenit, apoi a zâmbit 
aproape complice. Semn că a savurat momentul. 

Am absolvit cursurile Liceului Pedagogic din Rm. 
Vâlcea pe un loc fruntaș și am fost repartizat la Liceul din 
stațiunea Băile Govora. În septembrie 1975, m-am pre-
zentat la post, iar în februarie 1976, am fost încorporat la 
UM 01077, în orașul de la poalele Capelei. 

După satisfacerea stagiului militar, am ocupat, prin 
restrângere de activitate, un post de învățător la Școala  
Nr. 9 (actuală Anton Pann)  din Rm. Vâlcea. Aici am găsit 
un colectiv tânăr, ambițios, care, dornic de afirmare, a 
depus eforturi considerabile pentru clasarea unității de 
învățământ pe primele locuri în județ. 
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Am obținut cu medii mari gradele didactice, iar în 
anul 1998 am ocupat prin concurs funcția de inspector 
școlar pentru învățământul primar. Nu mi-am dus mandatul 
până la capăt. La solicitarea inspectorului general Gheorghe 
Vieru, ajuns în funcție odată cu schimbarea puterii, mi-am 
dat demisia în anul 2001. Motivele nu sunt greu de înțeles. 
Oricum, nu erau legate de prestația mea în fruntea dască-
lilor din învățământul primar vâlcean. 

Cu doar câteva luni înainte de a reveni la catedră, 
la Școala Gimnazială „Take Ionescu”, Rm. Vâlcea, unde 
mă transferasem, am acordat cunoscutului scriitor 
vâlcean George Achim un interviu, apărut în numărul al 
doilea al Revistei „Educatorul”, pe care o nășisem alături 
de Ioana Dumitrescu, inspector pentru învățământul 
preșcolar, și de inimosul dascăl Adrian Vețeleanu. 
Născută din dorința de a oferi educatoarelor și învăță-
torilor o tribună de exprimare a gândurilor și frămân-
tărilor, „Educatorul” reprezintă copilul de suflet pentru 
fondatorii ei. La apariția primului număr, prof. Mihai 
Moldoveanu,  inspector școlar general, a transmis colecti-
vului de redacție un mesaj emoționant: „Felicitări! Aveți 
un colectiv redacțional valoros! Să fiți cei mai buni! 
Școala vâlceană avea nevoie de o asemenea publicație. La 
mulți ani!” 
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EDUCATORUL, INSPECTORUL ȘCOLAR 

 
CINCI MINUTE DE VORBĂ  CU INSPECTORUL 

ȘCOLAR PAUL DUMITRESCU 
 
George Achim: Știindu-vă ca un om și educator 

deosebit, credeți că reforma din învățământ v-a schimbat 
în vreun fel?  

Paul Dumitrescu:  Omul și educatorul din mine? 
Greu de schimbat! Am îmbrățișat, însă, unele idei, pe care 
le consider valoroase, în ceea ce privește implementarea 
reformei în învățământul primar. Pot să afirm că s-au 
strecurat și greșeli. Sunt și neîmpliniri. Astfel, nu s-a reușit, 
deși s-a încercat, aerisirea programelor și a manualelor. 
Suntem deficitari și în ceea ce privește proiectarea opțio-
nalelor...Există și aspecte care pot fi corectate. Un 
exemplu? Consider că în clasele I și a II-a, fiind perioada 
achizițiilor fundamentale, ar fi bine să se acorde în conti-
nuare calificative, iar în clasele a III-a și a IV-a, note, ca 
elevii să se acomodeze mai ușor cu sistemul docimologic 
din gimnaziu. 
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George Achim: Care este rolul dascălului astăzi, 
când altele sunt cerințele într-o tranziție care nu se mai 
termină? 

Paul Dumitrescu: Foarte important. Să fie perma-
nent conectat la nou, să preia și să adapteze la condițiile 
specifice colectivului de elevi pe care îl conduce, informa-
țiile culese din diferite surse. 

 
George Achim: Ce ați făcut (și ați realizat) ca 

inspector de specialitate pentru educatori-colegii dum-
neavoastră, de altfel? 

Paul Dumitrescu: Am căutat să fiu deschis, să 
îndepărtez reticența față de persoană și funcție, să fiu un 
bun partener de dialog. 

 
George Achim: Știindu-se că adevărul, oricare ar 

fi el, trebuie aflat, credeți că prestația dumneavoastră în 
fruntea  educatorilor vâlceni a fost benefică? 

Paul Dumitrescu:  Am venit la Inspectoratul Școlar 
în focul reformei, pe criterii profesionale și nu politice și 
consider că ce mi-am propus, am realizat în mare măsură. 
Nu mi-au plăcut niciodată vorbele mari, carieriștii, lingu-
șitorii, în general, cei lipsiți de verticalitate. Există destui, 
care, din diferite motive, doresc să mă întorc la catedră. 
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Unii încearcă chiar să mă ajute. La rându-mi, doresc să 
adresez mulțumiri acelora care trudesc pentru  a pune baza 
rezultatelor care fac din Vâlcea un pol recunoscut al 
matematicii românești și îi salut oriunde m-aș afla. 

Adevărul despre activitatea mea ca inspector?  
O să-l aflu atunci când o să ajung dirijorul unei orchestre de 
care, sincer, îmi e dor. 

 
George Achim: Ce planuri de viitor are educatorul 

Paul Dumitrescu? 
Paul Dumitrescu: Destule. Unele legate de publica-

țiile în domeniu, altele, de reluarea activității în cadrul 
loturilor olimpice județene, pentru clasa a IV-a. I-am vizitat 
acum o lună pe colegii mei, distinșii profesori: Drugan, 
Smărăndoiu, Moroti, Giurgiu, Popescu, Nicolaescu, 
Stănciulescu, Ghica, Poponea, în Tabăra de Matematică de 
la Voineasa. Un învățător pasionat de aritmetică printre 
profesori de elită de la care am învățat mult. Mi-am amintit 
atunci de elevii din ciclul primar pe care nu cu mult timp în 
urmă i-am pregătit pentru performanță alături de ei: Bălașa, 
Bunescu, Adriana și Liviu Dinu, Anca Bănică, Simion și 
alții... 

Am acceptat să vin la ISJ, dar n-am renunțat  la 
organizarea  concursului de matematică pentru elevii din 
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clasa a IV-a. Subiectele pe care le-am propus în cei trei ani, 
socotite dificile de mulți dintre colegii de breaslă,  
mi-au adus și satisfacții. Elevii Vânt (pregătit actualmente 
de prof. Gheorghe Vieru), Bănică (prof. Marius Giurgiu) și 
Nechifor (prof. Ciocârlan) au probat în timp că selecția a 
fost riguroasă, iar baza pentru performanță-solidă. Să știi, 
George, că în Vâlcea avem copii cu aptitudini speciale 
pentru matematică. În ultimii ani, se remarcă cei din orașul 
viilor, Drăgășani, unde, se pare că pământul mustește nu 
numai de vin, ci și de inteligență. Astfel, anul trecut, echi-
pajul de mici matematicieni de la Școala Nr. 1 Drăgășani, 
pregătit de învățătoarea Elena Bolocan a obținut locul întâi 
la Concursul Interjudețean, cu participare internațională 
Gheorghe Țițeica. Subiectele, destul de dificile, au fost 
propuse de universitari craioveni. Rezultatele de excepție 
ale vâlcenilor au fost apreciate de profesorii universitari 
Vraciu și Deac. 

Să revenim... Aș dori mult ca „Educatorul” să aibă 
viață lungă! Observând, din multele scrisori primite, că în 
rândul dascălilor sunt destui spadasini fini ai cuvintelor, 
vom încerca să realizăm un cenaclu literar ce va purta 
numele revistei. 

Au trecut cincisprezece ani... La „Educatorul” nu 
s-au schimbat: coordonarea realizată de d-l prof. univ. dr. 
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Alexandru Popescu-Mihăești și de prof.dr. Alina 
Vețeleanu (care mânuiește într-un mod magic metafora), 
redactorul șef, autorul acestor rânduri, și secretarul de 
redacție, Adrian Vețeleanu. 

 
În al doilea mandat, ca inspector pentru învăță-

mântul primar, în perioada 2012-2014, am acordat 
prestigiosului cotidian „Viața Vâlcii” două interviuri care 
au fost preluate și în paginile revistei „Educatorul”.  

 
Te invit, dragul meu cititor, să observi cum a 

evoluat modul meu de a privi problematica învățămân-
tului preuniversitar vâlcean, cu accent pe învățământul 
primar, în cei doisprezece ani petrecuți la catedră. 
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PROBLEMELE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR 

VÂLCEAN: DASCĂLII SUNT CANTONAŢI  
ÎN RUTINĂ  

 
Viața Vâlcii 
Joi, 11 octombrie, 2012  
 
Prof. Paul Dumitrescu, inspector școlar învățământ 

primar, a avut ieri amabilitatea de a ne acorda în exclu-
sivitate un interviu ce a avut ca subiecte principale clasa 
pregătitoare, evaluarea copiilor, nivelul acestora, dar și 
nivelul de pregătire al dascălilor. Trebuie, în primul rând, 
să apreciem sinceritatea de care a dat dovadă inspectorul 
școlar pentru învățământ primar, care nu a avut numai 
cuvinte de laudă la adresa organizării învățământului 
primar. 

 
Domnule inspector, aveți noutăți cu privire la clasa 

pregătitoare? 
- Evaluarea de la sfârșitul semestrului I va constitui 

unul dintre argumentele în favoarea menținerii clasei 
pregătitoare în școli. Considerăm că numai acolo unde 
spațiul școlar nu este suficient, clasa pregătitoare să fie 
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organizată și în grădinițe. Trebuie să se țină cont și de 
cadrul legislativ, investițiile făcute și repartizarea cadrelor 
didactice pe posturi. Precizăm că au suferit schimbări și 
programele școlare pentru clasele I și a II-a care, con-
centric, prevăd dezvoltarea și îmbogățirea cunoștințelor 
dobândite în sistem integrat în clasa pregătitoare, programe 
care vor intra în vigoare începând din anul școlar viitor. 

 
Ați făcut parte din comisiile de evaluare pentru 

elevii din clasa a VIII-a, dar și de organizare și desfășu-
rare a examenului de bacalaureat. Cum apreciați pregă-
tirea elevilor? 

- Media de 4,63 în cadrul evaluării naționale, la nivel 
județean, la matematică, ne dă de gândit. Cu ocazia vizitelor 
pe care le vom efectua în unitățile de învățământ vom face 
și un studiu comparativ privind mediile obținute la clasă de 
elevi în învățământul primar, gimnazial și liceal, la română 
și matematică, și cele obținute la examene. În ceea ce ne 
privește, credem că rezultatele slabe obținute de o parte 
însemnată dintre candidați, la examenele din vară, se dato-
rează și unor carențe sesizate în structura de bază a 
cunoștințelor dobândite, așa că noi, dascălii din învăță-
mântul primar, ar trebui să reflectăm dacă elevii noștri, la 
sfârșitul clasei a IV-a, au deprinderi corecte de citit-scris, 

20 
 



efectuează corect exerciții cu cele patru operații, dacă am 
pus accentul cuvenit pe dezvoltarea gândirii și a vocabu-
larului.  

 
Cum veți evalua rezultatele obținute de dascăli în 

pregătirea elevilor? 
- Am destulă experiență pentru a evalua în mod 

corect, iar valorosul colectiv de dascăli din învățământul 
primar mi-e destul de bine cunoscut. Într-o activitate de 
peste 37 de ani la catedră, am observat și faptul că unii 
dintre dascăli contribuie din plin la prestigiul școlii în care 
își desfășoară activitatea, alții beneficiază de el fără o anga-
jare susținută. Există dascăli cantonați în rutină, aspect care 
reiese și din analiza planificării opționalelor. Dorim ca cei 
care trudesc la catedră să fie permanent conectați la nou. 
Recomandăm să se insiste, la clasă, pe utilizarea de metode 
activ-participative ce determină învățarea activă (interac-
tivă, participativă, prin cooperare). Este necesar să avem 
proceduri și dovezi care să demonstreze eficiența muncii 
noastre.  

 
Copiii caută modele. Dascălii le oferă? 
- De cele mai multe ori! Și totuși, prin intermediul 

dumneavoastră, vrem să transmitem colegilor noștri că a 
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vorbi și a scrie corect românește reprezintă o datorie, că 
elevii ne imită și când pronunțăm: „scriți”, „să iese” sau 
„trimete” în loc de: „scrieți, să iasă, trimite”. În cadrul 
inspecțiilor școlare vom aprecia în primul rând ce știe 
copilul și ce face cu ceea ce știe. El trebuie orientat spre cât 
și ce, dar mai ales spre cum să învețe, pentru că în momen-
tul în care l-am abilitat cu instrumentele necesare, găsește 
singur informațiile de care are nevoie. Credem că începutul 
în acest sens constă în scoaterea ideilor principale din texte 
și realizarea rezumatului.  

 
Se cer foarte multe documente. Dumneavoastră ce 

părere aveți? 
- Proiectarea vizând formarea de competențe trebuie 

să fie un instrument important în activitățile desfășurate. 
Dorim realizarea unor documente școlare proprii, bine 
structurate și eficiente. Există superficialitate și formalism 
în portofoliul și activitatea unor comisii metodice. Încă mai 
există CDȘ-uri neavizate de ISJ. 

 
 Încep concursurile școlare. Ce mesaj adresați 

dascălilor și elevilor participanți? 
- Vom evidenția tot timpul copiii care obțin rezultate 

deosebite la concursuri, dar vom avea în vedere și progresul 
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înregistrat de o parte dintre elevi pe baza planurilor 
remediale și a celor de intervenție personalizată pentru cei 
cu nevoi speciale. Cunoaștem performanțele obținute de o 
parte dintre colegii noștri în pregătirea elevilor și le adre-
săm felicitări și succes în continuare. Pot dezvălui și două 
dintre secretele performanței: pregătirea deosebită a cadru-
lui didactic și munca perseverentă alături de elevii care au 
aptitudini speciale pentru anumite discipline de învățământ. 

Vă mulțumesc! 
 
 

PROF. PAUL DUMITRESCU, INSPECTOR 
ȘCOLAR: „PREGĂTIREA ELEVILOR NU ESTE 
LA ÎNĂLŢIMEA TEANCURILOR DE DOSARE 

PREZENTATE SPRE EVALUARE” 
 

-interviu preluat de Redacția revistei Educatorul din 
cotidianul „Viața Vâlcii”- 
 

Învățătorii trebuie să demonstreze o serie de abilități 
și competențe în plan profesional, didactic și social, prin 
creativitatea, rigurozitatea și competența cu care acestea își 
construiesc demersul didactic. Acesta este, de altfel, și 
obiectivul principal al programului de formare „Didactica 
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pentru învățământul primar”, organizat de Casa Corpului 
Didactic Vâlcea, unul dintre formatori fiind prof. Paul 
Dumitrescu, inspector școlar de specialitate învățământ 
primar. Despre acest subiect, dar și despre unele probleme 
cu care se confruntă învățământul vâlcean, ne-a vorbit prof. 
Paul Dumitrescu, într-un scurt interviu : 

 
Domnule inspector, care sunt competențele vizate 

în cadrul programului derulat în acest an școlar de Casa 
Corpului Didactic Vâlcea? 

- În primul rând, vorbim despre manifestarea unei 
conduite psihopedagogice inovative în plan profesional și 
social. În al doilea rând, se dorește utilizarea optimă a 
factorilor spațio-temporali, în vederea eficientizării proce-
sului instructiv-educativ, proiectarea, conducerea și reali-
zarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare, 
proiectarea și evaluarea conținuturilor instructiv-educative, 
organizarea adecvată a activităților didactice în funcție de 
tipul de lecție dominant și, nu în ultimul rând, deschiderea 
față de tendințele inovatoare necesare dezvoltării profe-
sionale. Este perioada în care se desfășoară diferite inspecții 
școlare.  
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Ce aspecte deosebite ați semnalat în cadrul acestor 
inspecții? 

- Cred că, în inspecția școlară de specialitate ar 
trebui pornit de la a constata „ce știu elevii și ce fac cu ceea 
ce știu” spre portofolii. Să simplificăm procedurile, în 
sensul întocmirii unor documente care să fie instrumente de 
lucru pentru cadrele didactice și elevi, nu să aibă rol deco-
rativ. Am întâlnit și situații în care pregătirea elevilor nu era 
la înălțimea teancurilor de dosare prezentate spre evaluare 
de către dascălii lor. 

 
Ce părere aveți despre manualele școlare? Se 

impune îmbunătățirea lor? 
- Școala trebuie puternic ancorată în realitatea de zi 

cu zi, în viață. Avem un învățământ puternic teoretizat pe 
toate palierele. Din sondaje rezultă că el prezintă lacune în 
ceea ce privește componenta practic-aplicativă. Ca un 
exemplu, vă pot spune că manualele de matematică și cule-
gerile din învățământul primar oferă puține probleme inspi-
rate din universul apropiat al copiilor. Și la concursurile 
școlare se urmărește propunerea unor subiecte cu grad 
sporit de dificultate, al căror conținut, însă, de cele mai 
multe ori, nu se referă la situații practice. Slabele rezultate 
obținute la testele tip PISA ar trebui să ne dea de gândit. E 
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necesar ca manualele școlare să fie adaptate cerințelor 
actuale, să fie aerisite, iar ilustrațiile, funcționale. 

Sunt noutăți în ceea ce privește examenul de 
definitivat? 

- Slabele rezultate obținute la Examenul de Defini-
tivat din anul trecut de o mare parte dintre cadrele didactice 
debutante au tras un semnal de alarmă cu privire la 
carențele semnalate în pregătirea acestora. De aceea, con-
ducerile Inspectoratului Școlar și Casei Corpului Didactic 
au inițiat un parteneriat cu universitarii craioveni pentru     
a-i sprijini în pregătire pe candidați. Cursurile se vor 
desfășura la Rm. Vâlcea. Important este ca doritorii să 
răspundă prin prezență acestei oferte. 

 
Cum pregătiți Evaluarea Națională a elevilor din 

clasele a II-a și a IV-a la limba română și matematică? 
- Metodologia de desfășurare a fost prezentată în 

cadrul reuniunilor cercurilor pedagogice din acest semes-
tru. Modele de subiecte vor fi făcute publice pe site-ul 
Ministerului Educației Naționale. Testele care se vor aplica 
la nivel național în perioada 6-29 mai 2014, în două sesiuni, 
a doua fiind destinată elevilor care au absentat din motive 
întemeiate la prima sesiune, sunt elaborate de Centrul 
Național de Evaluare și Examinare în mod clar, precis, 

26 
 



respectându-se programele școlare în vigoare. Nivelul de 
dificultate va fi mediu. Pentru clasa a IV-a, testele vor avea 
un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale 
administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. Ele nu trebuie 
să-i streseze, ci să-i motiveze pe cei implicați, deoarece 
oferă o imagine relevantă cu privire la nivelul de formare a 
competențelor elevilor. Rezultatele nu se trec în catalog, se 
consemnează în portofoliul individual al școlarilor și se 
aduc la cunoștința părinților sau susținătorilor legali. Toto-
dată, cadrele didactice își pot da seama printr-o interpretare 
corectă a rezultatelor dacă strategiile didactice aplicate la 
clasă au fost cele potrivite. 

 
Există preocupări în ceea ce privește „regândirea 

educației”?  
- Da. Multe idei au fost dezbătute în cadrul Simpo-

zionului Național cu această temă, desfășurat la Rm. Vâlcea 
la sfârșitul săptămânii trecute. A fost o întâlnire interactivă 
dintre cadrele didactice din sistemul preuniversitar de 
învățământ și cele din mediul universitar, facilitată de 
doamna director a CCD Vâlcea, Bică Andra, care merită 
mulțumirile și felicitările noastre, ale participanților, atât 
pentru idee, cât și pentru modul deosebit de organizare. 
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Puteți să ne vorbiți și despre atmosfera din cadrul 
echipei de inspectori? 

- Eu, decanul de vârstă, pot spune că este o echipă 
de profesioniști. Atmosfera este una de cooperare, de 
înțelegere și sprijin, de consiliere și respect, de activitate 
intensă, în care te simți valorizat. O contribuție importantă 
în acest sens o are și actuala conducere a ISJ. De altfel, sper 
ca în edițiile viitoare ale cotidianului dumneavoastră să 
găzduiți și părerile autorizate ale celorlalți colegi cu privire 
la punctele tari și punctele slabe ale învățământului 
preuniversitar vâlcean. 

Vă mulțumim! 
 
 

Am mediatizat rezultatele de excepție obținute de 
elevii din învățământul primar vâlcean în presa scrisă și 
audio-vizuală.  

Ofer cititorului spre studiu câteva dintre articole: 
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LAURI PENTRU MATEMATICIENII VÂLCENI, LA  
CONCURSUL  INTERNAȚIONAL IMAC 

 
Curierul de Râmnic 
26 iunie, 2009 
 

 
 

La clasele III – IV, la această importantă competiție 
au participat 170 de concurenți, premiul I fiind obținut de 
elevii Valentin Drăgan, Roxana Răban de la Școala „ Take 
Ionescu” din Rm. Vâlcea (institutor Paul Dumitrescu) și 
Iulia Marchidanu de la Școala „Anton Pann” din Rm. 
Vâlcea (institutor Nicolița Crăciun). Elevii Andrei Voinea 
(instit. Paul Dumitrescu), Andrei Ilinca și Victor Papa (înv. 
Doina Rădulescu) – toți de la Școala „Take Ionescu”, 
precum și Adrian Cătălin Badea (înv. Florica Dumitrescu) 
– C.N.I. „Matei Basarab” - au obținut premiul al II-lea, iar 
elevii George Măcău și Flavius Diaconu de la Școala „Take 
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Ionescu” Rm. Vâlcea (instit. Paul Dumitrescu) și Andrei 
Arnăutu (înv. Eugenia Gavrilă) – C.N. „Mircea cel Bătrân” 
- au obținut premiul al III-lea. Elevii Victor Dimitriu, 
Cristian Persu (instit. Paul Dumitrescu) și Alexandru Popa 
(înv. Dumitru Deliu) au obținut mențiune.  
 
 
LA CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ 
 „MICUL ARHIMEDE”, COPIII DIN VÂLCEA AU 

DAT CLASĂ ELEVILOR DIN ALTE JUDEŢE 
 
Viața Vâlcii : 
Luni, 12 decembrie, 2011 
 
Școala cu clasele I-VIII Nr. 29 

“Nicolae Romanescu” Craiova a 
organizat sâmbătă și duminică cea 
de-a X-a ediție a Concursului 
Național de Matematică „Micul 
Arhimede”. Concomitent, pentru 
cadrele didactice, a avut loc Sesiunea 
Națională de Referate și Comunicări 
Metodico - Științifice ,,Matematica - între tradiție și ino-
vație”, ediția a X-a. La concurs au participat elevi ai 
claselor III–VIII din județele Alba, Argeș, Arad, Bacău, 
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Bihor, Brașov, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, 
Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, 
Mehedinți, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, 
Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, 
Vâlcea și municipiul București. Festivitatea de premiere a 
fost organizată duminică, 11 decembrie 2011, la ora 10.00, 
în sala de festivități a Școlii Nr. 29 „Nicolae Romanescu” 
din Craiova. Concursul a constat într-o probă scrisă indivi-
duală (două ore), iar subiectele au fost tip grilă și clasice. 
Elevii din Vâlcea s-au întors ieri acasă cu o mulțime de 
premii și medalii, un record la nivel național, deoarece, la 
clasa a III-a, cele cinci medalii de aur au ajuns la Vâlcea. 
Copiii noștri au dat clasă elevilor din toate județele partici-
pante. Mai mult decât atât, după corectarea lucrărilor și 
comunicarea rezultatelor, prof. Cerasela Cremene, de la 
școala organizatoare, a spus în glumă că „la următoarea 
ediție, viitorii elevi vâlceni din clasa a IV-a ar fi bine să nu 
mai participe”. Iată și care au fost rezultatele de excepție 
obținute de copiii din Vâlcea: la clasa a III-a: Alexandru 
Cotorelea (Școala ”Take Ionescu”, profesor Doina 
Rădulescu) – 100 de puncte și premiul I; Andrei Dimitriu 
(Școala “Take Ionescu”, profesor Paul Dumitrescu) – 100 
de puncte și premiul I; Liviu Armand Gheorghe (Școala 
“Take Ionescu”, profesor Doina Rădulescu) – 100 de 
puncte și premiul I; Dariana Neacșu (Școala “Take 
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Ionescu”, profesor Doina Rădulescu) - 100 de puncte și 
premiul I; Alexandru Șerban (Școala “Anton Pann”, 
profesor Nicolița Crăciun) - 100 de puncte și premiul I; 
Manuel Fălcuță (Școala “Anton Pann”, prof. Nicolița 
Crăciun) – 96 de puncte și premiul II. La clasa a IV-a, eleva 
Medeea Florescu de la Școala cu clasele I-VIII  
“I. Gh. Duca” a obținut de asemenea locul I și 100 de 
puncte, sub îndrumarea prof. Maria Diaconu. La clasa  
a V-a, un premiu II a fost obținut de Valentin Papa de la 
Școala “Take Ionescu”, sub îndrumarea prof. Ștefan 
Smărăndoiu. Având același profesor celebru, Teodora 
Jianu, clasa a VII-a la Școala “Take Ionescu”, a luat premiul 
întâi cu 99 de puncte. „A fost un concurs extraordinar! 
Copiii noștri au obținut rezultate deosebite! Nu a contat de 
la ce școală sunt elevii, am fost o echipă! Copiii, dar și 
profesorii lor, merită tot respectul și felicitările vâlce-
nilor”, a spus prof. Paul Dumitrescu. 
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SENZAŢIONAL: MEDALII DE AUR  
ȘI ARGINT LA MATEMATICĂ 

 
Viața Vâlcii : 
Marți, 26 iunie, 2012 
 

În perioada 18-23 iunie, 
la București s-a desfășurat 
Concursul internațional de mate-
matică IMAC, la care elevi ai 
Școlii „Take Ionescu” din 
Râmnicu Vâlcea au obținut rezul-
tate de excepție. După parcur-
gerea celor trei etape, în cadrul 

cărora s-au administrat subiecte cu grad ridicat de difi-
cultate, pentru prima oară în istoria acestui concurs, s-a 
desfășurat un baraj de calificare pentru alcătuirea echi-
pelor oficiale ale României la clasele a III-a și a IV-a. 
Astfel, din cei zece componenți ai fiecărei echipe, șase 
sunt de la Școala “Take Ionescu”, respectiv: Dimitriu 
Andrei, Neacșu Dariana, Costin Claudia, Cătuşanu 
Mihnea, Iordache Alexandru (elevi în clasa a III-a) și 
Timofte Alexandra, elevă în clasa a IV-a. Rezultatele de 
la proba finală sunt deosebite, elevii de la prestigioasa 
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unitate de învățământ vâlceană obținând trei medalii de 
aur și trei medalii de argint. Elevii au fost pregătiți de 
prof. Paul Dumitrescu, prof. Doina Rădulescu și de prof. 
Vera Popescu. „Merită felicitate cele două colege pentru 
truda depusă întru luminarea celor atrași de tainele atât 
de adânci ale matematicii, iar în ceea ce mă privește, 
vreau să transmit elevilor, părinților și dascălilor că, 
atâta timp cât voi activa în cadrul compartimentului 
învățământ primar al Inspectoratului Școlar Județean 
Vâlcea, voi susține și aprecia așa cum se cuvine per-
formanța, eu însumi știind cu ce eforturi se obține. Având 
ca argument numărul mare de premii obținute la 
concursurile județene, interjudețene, naționale și inter-
naționale obținute de elevii din învățământul primar, pot 
afirma cu certitudine că matematica vâlceană are 
viitorul asigurat”, ne-a spus inspectorul școlar învăță-
mânt primar Paul Dumitrescu.  
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LA CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ 
„JOSE MARTI”, CARTIERUL OSTROVENI A 

CUCERIT CAPITALA 
 

Viața Vâlcii 
Luni, 28 ianuarie, 2013 
 

Sâmbătă și duminică, 26, respectiv, 27 ianuarie, la 
Școala Gimnazială Nr. 56 din București a avut loc cea de a 
XII-a ediție a Concursului Național de Matematică „Jose 
Marti”, la care au participat sute de elevi pasionați de 
matematică din toate județele țării. Organizarea acestei 
competiții anuale are ca obiective: stimularea elevilor în 
studiul matematicii; stimularea cadrelor didactice pentru 
pregătirea suplimentară a elevilor; colaborarea cu alte școli 
din municipiul București, dar și din provincie; familia-
rizarea elevilor cu condițiile unui concurs de matematică; 
cultivarea interesului pentru studiul matematicii. Scopul 
proiectului este dezvoltarea și menținerea interesului elevi-
lor pentru studiul matematicii de performanță, dar și stimu-
larea aptitudinilor elevilor la matematică.  
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Probleme cu grad sporit de dificultate  
Competiția națională de matematică Jose Marti are 

ca obiective specifice evidențierea rolului pe care îl are 
matematica în dezvoltarea elevilor; redefinirea relației 
profesor-elev în contextul unui învățământ continuu, speci-
fic societății cunoașterii; formarea abilităților în rezolvarea 
diferitelor probleme de matematică, procesarea noțiunilor 
matematice în concordanță cu aplicabilitatea lor în viața 
cotidiană; descoperirea și cultivarea talentelor native ale 
elevilor; împărtășirea experiențelor acumulate între elevi și 
cadre didactice; stimularea gândirii analitice și creative a 
elevilor; dezvoltarea competențelor cheie (competențe 
științifice, competențe aplicative, competențe interperso-
nale); antrenarea cât mai multor elevi în participarea la 
acest concurs; propunerea unor probleme cu grad sporit de 
dificultate, a unor probleme de logică și cu încărcătură 
didactică; antrenarea elevilor cu înclinații deosebite la 
matematică într-o competiție corectă, antrenantă și mobi-
lizatoare; antrenarea profesorilor în pregătirea elevilor în 
vederea participării la acest concurs. 

 
Barometru pentru participarea la olimpiadă  
Acest concurs se adresează elevilor din învățământul 

primar și gimnazial, clasele IV - VIII și este un concurs fără 
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taxă de participare, fondurile fiind asigurate de școala 
gazdă. Competiția este un instrument util de verificare a 
stadiului de pregătire a elevilor în vederea participării la 
olimpiadele școlare. Data desfășurării concursului este 
special aleasă, astfel încât acest concurs să fie barometrul 
ideal pentru participarea la viitoarele faze ale olimpiadelor 
școlare. Este un concurs cunoscut în rândul elevilor, atât din 
municipiul București, cât și din alte localități din diferite 
județe. Participarea elevilor la concurs a fost de la an la an 
tot mai mare.  

 
Subiectele concursului au fost propuse la fiecare 

ediție de inspectorii de specialitate, una din principalele 
calități ale acestui concurs fiind corectitudinea.  

Acest lucru a fost apreciat de profesori, elevi, dar și 
de părinți. În organizarea și desfășurarea concursului este 
implicat tot colectivul de cadre didactice al școlii. Compe-
tiția a fost coordonată de către inspectorul de specialitate la 
disciplina matematică din cadrul Inspectoratului Școlar al 
Municipiului București, profesor Gabriel Vrânceanu, care 
a realizat regulamentul specific al concursului în concor-
danță cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășu-
rare a olimpiadelor și concursurilor școlare.  
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Vâlcenii de clasa a IV-a au avut cele mai mari 
punctaje.  

Parteneri obișnuiți în acest proiect sunt școli din 
județele Vâlcea, Galați, Dolj, Giurgiu și Argeș. Subiectele 
au fost elaborate ținând cont de programa școlară pentru 
olimpiade și concursuri școlare. Fiind un concurs fără taxă 
de participare, din fiecare școală au participat doi dintre cel 
mai bine pregătiți elevi, pentru fiecare an de studiu. Primul 
elev sau primii cu același punctaj au primit pe lângă diplo-
me de premiu și câte o cupă. Punctajul însumat al primilor 
doi elevi din fiecare an de studiu a departajat școlile partici-
pante, unitatea de învățământ cu cel mai mare punctaj 
primind un trofeu numit „Trofeul școlii câștigătoare”. La 
clasa a IV-a, Vâlcea a înregistrat cele mai bune rezultate: 
Ruth Capris (profesor îndrumător Elena Iordănescu) și 
Alexandru Nicolae Șerban (profesor îndrumător Nicolița 
Crăciun), ambii de la Școala Gimnazială Anton Pann, au 
obținut câte 28 de puncte (cel mai mare punctaj),  
clasându-se pe primul loc. Tot la clasa a IV-a, Liviu 
Armand Gheorghe, de la Școala Take Ionescu, s-a clasat pe 
locul al III-lea cu 27 de puncte, iar Andrei Dimitriu, de la 
aceeași școală, a obținut mențiune. Informațiile ne-au fost 
oferite cu promptitudine de către prof. Paul Dumitrescu, 
inspector școlar învățământ primar.  
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GALA OLIMPICILOR 
Am organizat, în luna iunie, 2013, pentru prima 

oară în istoria învățământului primar vâlcean „Gala 
Olimpicilor”, care s-a bucurat de mare succes. Iată cum 
avea să prezinte distinsa jurnalistă Mihaela Muscă 
evenimentul: 
 

 
 

"Peste 200 de persoane, elevi, cadre didactice, 
părinți, frați si bunici au asistat timp de aproape două ore la 
festivitatea de premiere a olimpicilor din clasa a IV-a, 
eveniment inedit în peisajul învățământului primar vâlcean. 

În ordinea punctajelor obținute, la limba și literatura 
română, 3 elevi au obținut Premiul I, nouă elevi Premiul al 
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II-lea și 27 de elevi Premiul al III-lea. Au fost acordate și 22 
de mențiuni. 

La matematică, 7 elevi au obținut Premiul I, 13 elevi 
Premiul al II-lea, 17 elevi Premiul al III-lea și 10 elevi, 
Mențiune.  În mod special, au fost remarcați  cei doi elevi 
de la Șc. Gimnazială "Anton Pann" Rm. Vâlcea, Șerban 
Alexandru și Capriș Ruth, care au ocupat locul I, atât la 
Olimpiada județeană de limba și literatura română, cât și la 
cea de matematică. 

Elevii, profesorii care i-au pregătit și părinții au fost 
felicitați de d-l conf.univ. dr. Remus Grigorescu, inspector 
școlar general: "Sunteți niște copii minunați! Rezultatele 
voastre ne bucură și ne dau speranța că școala vâlceană 
va fi reprezentată cu cinste în anii viitori, la nivel național. 
Aveți dascăli deosebiți și familii care vă sprijină, iar din 
partea noastră, toată atenția! Multă sănătate și succes în 
continuare!", a spus Remus Grigorescu. 

"A fost o adevărată sărbătoare! Elevii au primit 
diplome, cărți, DVD-uri si cartele telefonice, oferindu-le, la 
rândul lor, dascălilor care i-au pregătit, flori. 

Premierea a fost presărată cu momente artistice de 
înaltă ținută,  susținute de soliști si formații artistice de 
la Palatul Copiilor Rm. Vâlcea și de la  Liceul de Artă 
"Victor Giuleanu". La reușita acestui eveniment au 
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contribuit și conducerile Șc. Gimnaziale "Anton Pann" și 
Colegiului Național "Mircea cel Bătrân" din Rm. Vâlcea, 
cărora le mulțumim și pe această cale", a spus prof. Paul 
Dumitrescu, inspector școlar, învățământ primar." 
 

Momentul cel mai emoționant,  pentru mine, ca 
inspector școlar, a fost când, prin tragere la sorți, 
efectuată la Ministerul Educației, am fost desemnat, la 
Bacalaureat, Președintele Comisiei din Centrul de 
Examen organizat la Colegiul Național de Informatică 
“Matei Basarab” din Rm. Vâlcea, (fostul Liceu Pedago-
gic), în anul 2014.  Prin procentul de promovare de peste 
97% obținut de absolvenți, unitatea de învățământ s-a 
clasat pe primul loc în județ (rezultate deosebite obținând 
și elevii din singura clasă cu profil pedagogic, diriginte: 
prof.dr. Alina Vețeleanu). De asemenea, coordonarea 
inspecției generale, în același an, la Școala Gimna-
zială «Anton Pann» Rm. Vâlcea, locul în care m-am 
format ca dascăl, a fost un moment cu o puternică 
încărcătură sufletească. 

Pe jurnaliști i-am simțit mereu aproape: 
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OMUL  ZILEI  ÎN VÂLCEA:  
PAUL DUMITRESCU 

 
Curierul de Râmnic  
20 decembrie, 2012  
 

 
«Pentru coordonarea exemplară a programelor și 

proiectelor pentru învățământul primar și pentru dăruirea sa 
ca dascăl.» 

 
 

VIP ÎN URCARE:PUR ȘI SIMPLU… SINCER 
 

Viața Vâlcii 
Vineri, 28 decembrie, 2012 

 

«Îi acordăm domnului 
inspector școlar Paul Dumitrescu o 
săgeată în urcare pentru sinceritatea, 
transparența și gândirea sa pur libe-
rală. Spre deosebire de cei numiți în funcția de inspectori, 
pe criterii politice, prof. Paul Dumitrescu critică sistemul 
actual de învățământ și se opune unor ordonanțe date „în 
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regim de urgență”. Are o opinie foarte clară și critică 
referitoare la admiterea în liceu și la Bac-ul profesional. Și 
încă ceva: dacă mai marii acestei instituții amână răspun-
surile cu zilele sau dacă purtătoarea de cuvânt este în 
concediu pentru că a muncit prea mult, puteți fi siguri că 
prof. Dumitrescu vă răspunde la telefon. Sperăm ca aceste 
rânduri să nu îi dăuneze…»  
 

Cred că mai mult mi-a dăunat scrisoarea deschisă 
adresată d-nei senator Ecaterina Andronescu. Inten-
ționat, lăsasem calculatorul deschis în birou. Monitorul 
afișa rândurile de mai jos: 
 

SENZAŢIONAL: 
SCRISOARE INCENDIARĂ: „PLANURILE DE 

ȘCOLARIZARE SE FAC DUPĂ NORMELE 
DIDACTICE, NU DUPĂ NEVOILE PIEŢEI!” 

 
Viața Vâlcii 
Marți, 22 ianuarie, 2013 
 

Un învățător vâlcean, al cărui nume nu îl putem da 
publicității din motive lesne de înțeles, i-a adresat ieri 
fostului ministru al Educației, Ecaterinei Andronescu, o 
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scrisoare de… nemulțumire. Iată, în exclusivitate, conți-
nutul acestei scrisori:  

„Stimată Doamnă Profesor,  
Vă scriu în numele colegilor mei, învățători, care 

doresc să vă transmită câteva considerații cu privire la 
„măsurile” pe care le-ați luat în „sprijinul” lor. Vă suntem 
recunoscători! Altfel, „am fi dispărut” ca meserie, noi, cei 
care ne aflăm la baza învățământului. Câtă grijă părin-
tească! Acum, învățătorii au dreptul să urmeze o facultate! 
Și află despre acest „cadou” după alegeri, în preajma 
Crăciunului! Probabil că acest respect pe care îl aveți 
pentru educatoare și învățători îl nutriți și pentru dascălul 
care v-a inițiat în pătrunderea tainelor atât de adânci ale 
cărții. Cred că modelul pe care l-ați apreciat mai mult a 
fost cel al Domnului Vucea și mai puțin cel al Domnului 
Trandafir! Mă întreb ce rost avea ca în disputa pe care o 
aveți cu domnul Funeriu cu privire la Legea Educației 
Naționale (care ce-i drept conține și articole ce ar trebui 
corectate) „să amestecați” și acești oameni cărora le mai 
știrbiți astfel și din bruma de prestigiu de care se mai 
bucură, considerându-i fără carte… Cu mult respect, vă 
aduc la cunoștință că au câtă trebuie pentru ceea ce fac, 
iar experiența, formările și rezultatele obținute le dau 
dreptul de a aspira la statutul oferit de Legea 1/2011. Acest 
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aspect există și în practica europeană. Și dacă ați ști cât    
s-a muncit pentru echivalarea corectă a competențelor 
profesionale dobândite formal, nonformal sau informal! 
Dar nu cred ca v-a interesat acest lucru! Important este să 
nu sufere Universitățile… Cu asemenea studenți trecuți în 
mare măsură de 55 de ani, le mai pot crește prestigiul și 
fondurile! După ce ați fost artizana desființării învățămân-
tului profesional, deschizând în cadrul liceului rute care să 
conducă mulți elevi fără chemare pentru învățământul 
superior direct în băncile facultăților, v-ați dat seama că 
eroarea gravă a fost descoperită și ați găsit ideea salva-
toare pentru o parte dintre colegii dumneavoastră univer-
sitari: educatoarele și învățătorii. Vă aduc la cunoștință că 
mă număr printre cei care nu sunt de acord cu: Bacalau-
reatul profesional, limitarea accesului tinerilor absolvenți 
într-un sistem și așa destul de puțin atractiv (alineatele 6 și 
7 introduse la articolul 284 din Legea 1/2011 prin OUG 
92/2012) și nici cu planurile de școlarizare alcătuite în 
funcție de catedrele profesorilor și nu de cerințele pieței 
muncii. Ați desfășurat și desfășurați în continuare o acti-
vitate intensă destul de mediatizată. Credem că aveți nevoie 
și de puțină odihnă. Mulțumim domnului Prim Ministru că 
v-a acordat-o și îi rugăm pe domnii senatori, din rândul 
cărora face parte și fosta noastră colegă Anghel din județul 
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Dolj, să trateze cu atenția cuvenită OUG 92/2012, altfel 
cine știe la ce ne mai putem aștepta! În încheiere, vă rog 
să-mi permiteți să vă urez multă sănătate și putere de 
muncă! 

Cu același respect și considerație pe care ni le 
purtați,  

Un învățător, viitor student, membru al Asociației 
Învățătorilor din județul Vâlcea.” 
 

M-am înșelat punându-mi speranțe în d-na senator 
Anghel! Cred că dumneaei i-a uitat repede pe truditorii 
din rândul cărora s-a ridicat.  
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PURTĂTOR DE CUVÂNT AL ISJ VÂLCEA, 
INSPECTOR DE IMAGINE 

 
 

Am fost inspector școlar în mandatele a șapte 
inspectori școlari generali: prof. Liuba Sazon, prof. Mihai 
Moldoveanu, prof. Gheorghe Vieru, prof. Gheorghe Ciucă, 
prof. Florin Smeureanu, prof. Remus Grigorescu, prof Ion 
Gherghinaru. 

Colaborarea mea cu presa a început ca purtător de 
cuvânt al ISJ Vâlcea, în perioada 1998-2001, când am fost 
și secretar de redacție al publicației Curierul școlar, 
supliment al cotidianului Curierul de Vâlcea. 

Răspundeam  numeroaselor scrisori primite de la 
cititori în cadrul rubricii  Poșta redacției: 

Prof. C. Sorici (Horezu): Vă mulțumim pentru 
aprecieri. Vom ține cont de sugestiile dumneavoastră. 

Înv. V. Călina (Fârtățești): Se apropie examenele 
de capacitate și de bacalaureat…așa că vom acorda impor-
tanța cuvenită publicării unor teste(lb. română, matematică, 
istorie, geografie), pentru a veni în sprijinul celor interesați. 

Luiza Țurlea, elevă, Rm. Vâlcea: În curând vom 
inaugura Pagina elevului. Scrieți-ne pe adresa: Inspec-
toratul Școlar Județean Vâlcea, str. Nicolae Bălcescu, Nr. 
28, pentru redacția Curierul școlar. 
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Adrian Calotă, Rm. Vâlcea: Încercările dumnea-
voastră rebusistice sunt promițătoare. Adresați-vă unei 
reviste de specialitate. 

Ion Nicolae, Rm. Vâlcea: Am înaintat scrisoarea 
dumneavoastră serviciului juridic. Sperăm să vă fim de 
ajutor! 

Prof. Telu Avram, Câinenii Mari: Remarcăm 
faptul că sunteți adeptul unui management performant. 
Vom comunica cu promptitudine noutățile apărute în 
legislația școlară. Așteptăm noi vești din Țara Loviștei. 

Prof. Gigi Ciucă, Olănești: Avem toată consi-
derația pentru redacția Curierului de Vâlcea. Gazdele 
noastre ne sunt de mare ajutor. Adevărați profesioniști, 
spuneți dumneavoastră. Avem aceeași părere. 

Prof. Bebe Chilom, Rm. Vâlcea: În cadrul con-
ferinței de presă ce a avut loc la Grupul Școlar Ferdinand I 
Rm. Vâlcea, domnul ministru secretar de stat Mircea 
Corneliu Fronescu a felicitat elevii și profesorii vâlceni 
pentru rezultatele obținute și a răspuns cu amabilitate între-
bărilor adresate de reprezentanții presei scrise și vorbite. 
Printre altele, a fost ridicată și problema impozitării 
restanțelor acordate pentru anul trecut, în conformitate cu 
Legea 154/1998. Sperăm într-o rezolvare pe măsura 
așteptărilor.  

Înv. Daniela Bucuroiu, Rm. Vâlcea: Ați făcut parte 
din echipa de corectare a lucrărilor elevilor din clasa  
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a IV-a, participanți la faza județeană a concursului de 
matematică și, cu toate că, așa cum spuneți, subiectele au 
avut un grad sporit de dificultate, rezultatele au fost remar-
cabile. Considerați că evoluțiile de excepție ale elevilor din 
gimnaziu și liceu includ și munca învățătorilor. Suntem cu 
totul de acord! 

Elena Ionescu, Horezu: După ce faceți o incursiune 
în lumea personalităților științifice vâlcene, ne întrebați 
dacă mai cunoaștem și altele. Vă dăm un singur nume: prof. 
univ. dr. Dumitru Miron, din Oteșani, care, la numai 42 de 
ani este rector al Academiei de Științe Economice din 
București. Un dascăl deosebit, pe care o întâmplare fericită 
ne-a făcut să-l cunoaștem. Cum? Veți afla…citindu-ne în 
continuare. 

Prof.I.P., Rm. Vâlcea: Sunteți supărat pe faptul că, 
deși municipiul Rm. Vâlcea a găzduit  etapa națională a 
concursului corurilor școlare, județul nostru n-a fost repre-
zentat(?!?). Aveți dreptate. Transmitem semnalul cuvenit 
pe adresa tuturor unităților de învățământ din județ. Se 
aude? 

M. Bolovan, I Stoicescu, El. Gavra: Vă invităm să 
treceți pe la redacție pentru a ne oferi lămuriri suplimentare, 
în vederea contactării serviciilor specializate din structura 
Inspectoratului Școlar Județean. 

V. Timofte, Rm. Vâlcea: Ne trimiteți (cu întârziere) 
rezultatele obținute de elevii Liceului de Artă (tânără și 
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prestigioasă instituție) la concursurile școlare. Le aducem 
la cunoștință cititorilor. Adresăm felicitări atât laureaților 
cât și profesorilor care i-au pregătit! 

Unui grup de cadre didactice: E bine că la sesiu-
nile de comunicări științifice participă mulți învățători și 
educatoare. Destul de mediatizat, simpozionul Didactica 
geografiei s-a dorit a fi național. Că nu s-a reușit…Vina 
aparține cadrelor didactice de specialitate care nu i-au 
acordat importanța cuvenită. 

Ion Alexe, Virgil Ionescu, Alex Popescu, Achim 
Tudor, Rm. Vâlcea: Colecția Curierul școlar o puteți 
consulta la redacție. Ca să intrați în posesia informațiilor 
dorite, abonați-vă la Curierul de Vâlcea. Vă mulțumim 
pentru aprecieri și sfaturi. 

Ec. Vasile Popa, Rm. Vâlcea: V-am admirat stilul, 
cuvintele frumos meșteșugite. Am transmis felicitările 
domnului profesor Gheorghe Stanciu pentru lecția de 
istorie oferită cu ocazia Zilei Grupului Școlar Ferdinand I.  

A.M., Rm. Vâlcea: Într-adevăr, la Școala Nr. 9, 
omul sfințește locul. Nu-i de mirare că și cel de-al doilea 
primar al copiilor provine de la această instituție. Cât despre 
aspectul deosebit al școlii, acesta este rezultatul unui bun 
management. 

V.B. - Bălcești: Începând cu data de 27.05.2000, 
subiectele pentru proba orală a Examenului de Bacalaureat 
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2000 se găsesc pe INTERNET, la adresa: www.edu.ro 
(site-ul M.E.N.). 

Absolvenților Școlii Normale, Rm. Vâlcea, 
promoția 1975: 

Colegii din Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea 
așteaptă cu nerăbdare revederea prilejuită de împlinirea 
unui sfert de veac de la absolvire, în ziua de 20 iunie 2000. 

 
În perioada 2005-2008, am fost inspector de 

imagine al ISJ Vâlcea. Am tratat cu multă responsa-
bilitate această funcție.  

 
 

CUM CIRCULA INFORMAȚIA ÎN 
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN VÂLCEA 

 
Era asigurat fluxul informativ dinspre MEdCT către 

ISJ. Informațiile de interes public se comunicau și mass-
mediei. Informația circula destul de bine și între 
compartimente (existând și grupul de lucru de tip e-mail al 
personalului ISJ), dar și către unitățile de învățământ 
(existând și grupul de lucru de tip e-mail al directorilor). 
Diseminarea informațiilor se realiza cu promptitudine, 
iar feedback-ul era corespunzător. 
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Se lucra în echipă la elaborarea unor documente 
(exemplu: ”Raport privind starea învățământului 
vâlcean în anul școlar 2007/2008”, prezentat În cadrul 
Colegiului Prefectural). 

 
Cum transmiteam informația: 
Transmiterea informației se făcea prin afișare la 

avizierul instituției, prin intermediul presei scrise și audio-
vizuale, fax, e-mail, note telefonice, site, buletine informa-
tive, al Revistei “Educatorul”, cu ocazia cercurilor pedago-
gice și întâlnirilor cu directorii, a inspecțiilor școlare sau a 
vizitelor pe care inspectorii școlari le efectuau în unitățile 
de învățământ de care răspundeau. 

Mi-am propus și câteva obiective: sporirea vizibili-
tății valorilor, rezultatelor și actorilor școlii, redimensio-
narea imaginii ISJ în județ, asigurarea fluxului informativ 
dinspre MEdCT spre comunitatea locală, modificarea 
percepției comunității locale asupra învățământului și 
asupra școlilor, menținerea în cadrul subsistemului preuni-
versitar vâlcean a unui climat de colaborare și transparență 
în actul decizional, prevenirea unor situații conflictuale prin 
dezamorsarea lor, întărirea încrederii în școală și în 
rezultatele acesteia. 
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Ce acțiuni am întreprins: 
Am consiliat conducerea ISJ și directorii unităților 

de învățământ să dezvolte  și să mențină  legături strânse cu  
autoritățile și partenerii sociali participând  la toate acțiunile 
organizate de aceștia sau în colaborare(cheltuirea la timp a 
fondurilor alocate, realizarea și recepționarea unor lucrări 
de investiții, reabilitări, dotarea cu material didactic, mani-
festări științifice, cultural artistice, sportive etc). 

Fiind ,,funcționar de relații publice” am  căutat ca 
ISJ să fie cât mai cunoscut și prin organizarea de conferințe 
de presă(o dată sau de două ori pe lună), briefinguri (ori de 
câte ori era nevoie), cu participarea inspectorului școlar 
general, a inspectorilor școlari generali adjuncți și /sau a 
inspectorilor școlari. 

Ne consultam cu privire la mesajele prezentate cu 
diferite ocazii, la aspectele care se iveau, căutam soluții, 
prezentam în mod corect poziția noastră partenerilor de 
dialog din presa scrisă și audio-vizuală, existând în acest 
sens relații de încredere și respect reciproc. 

Am prezentat presei scrise și audio-vizuale poziția 
oficială față de diferitele cazuri – situații în care instituția 
era vizată. 
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Am transmis operativ, prin apariții publice, infor-
mații reale și credibile în cazul producerii unor evenimente 
deosebite. 

Am luat poziție, în numele instituției pentru salvarea 
reputației acesteia în momente/situații/probleme de criză. 

Am informat în timp util și am asigurat accesul zia-
riștilor la activitățile și acțiunile de interes public organizate 
de ISJ. 

Am pregătit și asigurat prezentarea în presa centrală 
și locală a informațiilor referitoare la cele mai importante 
evenimente din viața și activitatea ISJ și a unităților de 
învățământ din județul Vâlcea. 

Cu ocazia dezbaterii Pachetului Legislativ al Legilor 
Educației am centralizat, alături de colegii din comparti-
mentul management mai multe propuneri și le-am transmis  
către MEdCT. Nu cred că s-a ținut cont de ele. 

Gestionând relațiile ISJ cu mass-media, am monito-
rizat modul de reflectare a activității instituției de către 
presa scrisă și audio-vizuală și am prezentat conducerii 
ISJ analize și sinteze gen ,,Revista presei” - din peste 
1000 de articole din presa scrisă locală. 

Am prezentat  săptămânal, în cadrul principalelor 
emisiuni de știri de la posturile locale și regionale de radio 
și televiziune (Radio Oltenia Craiova, Metronom, TV 
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Etalon, Vâlcea1, VTV) informații din activitatea Inspec-
toratului Școlar Județean Vâlcea; 

Am cooperat cu televiziunile locale pentru realizarea 
unor emisiuni speciale dedicate învățământului vâlcean 
(„Rezultate deosebite obținute de elevii vâlceni la concur-
surile școlare naționale interne și internaționale”, 
„Investiții în învățământul vâlcean”, „Nu! violenței și 
consumului de droguri în școli”). 

Am consiliat și consultat personalul din ISJ, direc-
torii din unitățile de învățământ în vederea îmbunătățirii 
performanțelor de comunicare. 

Învățământul vâlcean a avut în această perioadă, 
atât în presa scrisă cât și în cea audio-vizuală, în peste 
85% din prezentarea aspectelor care îl vizau, imagine 
pozitivă. 

 
Cititorul  poate să-și formeze o impresie asupra 

modului în care prezentam evenimentele din învăță-
mântul preuniversitar vâlcean, parcurgând următoarele 
articole  care au rol ilustrativ: 
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MANAGERI COMPETITIVI ÎN ȘCOLI 
EUROPENE 

Gazeta de Sud 
20 noiembrie, 2007 
 

 

VÂLCEA. La Școala „Nicolae Bălcescu“ din 
Drăgășani, a avut loc săptămâna trecută Cercul cu directorii 
din învățământul preuniversitar. Cu această ocazie, s-a 
realizat, pentru prima dată, un protocol la nivel național 
pentru un parteneriat educațional interjudețean, al compar-
timentului de management. Acesta este încheiat între 
Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vâlcea, ISJ Dolj și ISJ 
Brașov, iar titlul proiectului este „Manageri competitivi în 
școli europene“. La eveniment au participat inspectori 
școlari din județele amintite, dar și directori ai unităților de 
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învățământ. Reprezentanții ISJ Vâlcea au fost Gheorghe 
Ciucă, inspector general șef, Florin Smeureanu, inspector 
școlar general adjunct și Paul Dumitrescu, purtătorul de 
cuvânt al ISJ. „În primul rând, am vrut să facem acest 
parteneriat pentru că Doljul este un județ-pilot, inclus în 
programul de descentralizare de trei ani, iar planurile lor 
manageriale sunt deosebite față de ale noastre. Directorii 
unităților școlare din județul Dolj sunt doar manageri, nu 
au nicio oră la catedră, sunt scutiți de predare, iar 
argumentul acestui proiect presupune promovări de 
micropolitici și programe de dezvoltare pentru un manage-
ment educațional performant. Parteneriatul este elaborat 
pentru asigurarea calității procesului instructiv-educativ în 
concordanță cu noile cerințe ale integrării învățământului 
preuniversitar românesc în Uniunea Europeană. La 
Consiliul European s-a subliniat faptul că educația repre-
zintă baza modelului social european și că sistemele de 
educație din Europa trebuie să devină repere mondiale de 
calitate până în anul 2010“, a declarat Paul Dumitrescu. 

Calitatea învățământului, educația morală, compe-
tența, demnitatea, respectul, onestitatea sunt doar câteva 
dintre valorile și principiile promovate prin acest parte-
neriat. Tipurile de evaluări propuse pentru managementul 
educațional sunt cele curente (pentru fiecare activitate), 
intermediare (acestea se fac la mijlocul perioadei de imple-
mentare) și cele finale, care se fac la sfârșitul proiectului. 
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Activitățile de evaluare se fac prin întâlniri de lucru pentru 
cea intermediară și cea finală, chestionare și rapoarte, care 
pot fi intermediare. Monitorizarea și evaluarea au un carac-
ter intern – sunt efectuate de participanții la parteneriat – și 
unul extern, efectuate de persoane aflate în poziții de con-
ducere și specialiști. Măsurarea rezultatelor se face în 
funcție de cursul implementării, în raport cu obiectivele 
propuse. Protocolul a început în anul școlar 2007, prima 
întâlnire fiind cea de la Drăgășani, urmând ca, în ianuarie 
2008, Cercul directorilor și al inspectorilor generali de 
management să aibă loc la Craiova, iar în luna martie, la 
Brașov. 
 
 

OLIMPICII VOR INTRA LA FACULTATE  
FĂRĂ EXAMEN 

Gazeta de Sud 
15 iunie, 2007 

 
Nouă elevi vâlceni din clasa a XII-a, premiați la 

olimpiadele naționale sau internaționale, vor intra la 
facultate fără să susțină examen de admitere. 
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VÂLCEA. Potrivit art. 59 din Legea învățămân-
tului, absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, care 
au obținut în unul din ultimii doi ani de studii distincții la 
olimpiade școlare internaționale, la concursuri artistice sau 
sportive de nivel continental, mondial sau olimpic, au 
dreptul să se înscrie în învățământul universitar fără susți-
nerea admiterii. Ministerul Educației, Cercetării și Tinere-
tului (MECT) le răsplătește munca depusă de-a lungul 
timpului, pentru pregătirea de excepție, confirmată de 
rezultatele obținute. „De această facilitate vor beneficia și 
absolvenții de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au 
obținut, în unul din ultimii patru ani de studii, distincții la 
concursurile sportive de nivel continental, mondial sau 
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olimpic. Pentru a avea dreptul de a se înscrie în învăță-
mântul universitar fără susținerea admiterii, aceștia trebuie 
să prezinte documentele edificatoare, diplomele avizate de 
Agenția Națională pentru Sport / Comitetul Olimpic și 
Sportiv Român. De asemenea, absolvenții de liceu, cu 
diploma de bacalaureat, care au obținut în unul din ultimii 
doi ani de studii premii la concursurile sportive de nivel 
național pot fi admiși în învățământul universitar prezen-
tând diplomele avizate de federațiile sportive de specia-
litate“, a declarat Paul Dumitrescu, purtătorul de cuvânt al 
Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vâlcea. Din Vâlcea, 
norocoșii elevi sunt: Cristiana Ingrid Vreja, Liceul Teoretic 
„Matei Basarab“ Râmnicu Vâlcea, locul I – Olimpiada 
Națională de Chimie, ediția 2006, locul III – Olimpiada 
Națională de Chimie, ediția 2007, medalia de aur – 
Olimpiada Internațională de Chimie, ediția 2007; Cristian 
Vilău, Grupul Școlar Oltchim Râmnicu Vâlcea, locul I – 
Olimpiada Națională Interdisciplinară Tehnică, ediția 
2007; IonuțArtarisi, Colegiul Național „Alexandru 
Lahovari“, locul III – Olimpiada Națională de Limba 
Engleză, ediția 2006; Gabriela Câțea, Grupul Școlar 
Oltchim Râmnicu Vâlcea, locul II – Olimpiada Națională 
Tehnologică – Chimie Industrială, ediția 2007; Ovidiu 
Vasilescu, Grupul Școlar Oltchim Râmnicu Vâlcea, locul I 
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– Olimpiada Națională Tehnologică – Protecția Mediului, 
edițiile 2006, 2007; Emanuela Alexandra Gibă, Colegiul 
Tehnic Forestier, locul II – Olimpiada Națională Tehnolo-
gică – Prelucrarea Lemnului, ediția 2007; Ionuț Ciucă, 
Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae“, locul II – Olimpiada 
Națională de Religie – IBOR, ediția 2006; Cristina 
Rădulescu, Liceul Teoretic „Matei Basarab“ Râmnicu 
Vâlcea, locul I – Olimpiada Națională de Teoria educației 
și managementul clasei de elevi, ediția 2006; Dana Jinaru, 
Colegiul Național „Alexandru Lahovari“ Râmnicu Vâlcea, 
locul II – Olimpiada Națională de Limbi Romanice – 
franceză, ediția 2007, și locul III – Olimpiada Națională de 
Limbi Romanice – franceză, ediția 2006. „Rezultatele 
foarte bune ale elevilor reflectă trendul ascendent pe care 
s-a înscris de o bună perioadă învățământul vâlcean. 
Pentru aceste premii, ei s-au pregătit ani buni, iar munca 
acestora, precum și a cadrelor didactice trebuie răsplătită. 
Consider că acest lucru este firesc, chiar dacă la nivelul lor 
de pregătire oricum nu ar fi întâmpinat niciun fel de 
problemă la admitere. Acesta poate fi și un mod de stimu-
lare a celorlalți elevi, pentru a le urma exemplul. 
Generațiile viitoare le pot egala sau chiar depăși 
rezultatele“, a mai spus Paul Dumitrescu. 

 
61 

 



 

REZULTATE DEOSEBITE PENTRU ELEVI 

Gazeta de Sud 
6 noiembrie, 2008 
 
Elevii vâlceni au obținut în ultima perioadă rezultate 

notabile la câteva concursuri naționale. La Concursul de 
literatură și jurnalism sportiv „Un condei numit Fairplay“, 
lucrările elevilor din Vâlcea au făcut, pentru al doilea an 
consecutiv, o foarte bună impresie organizatorilor, dar și 
juriului. Elena Alexandra Sandu, fostă elevă la Grupul 
Școlar „Oltchim“ din Râmnicu Vâlcea, în prezent studentă, 
a obținut premiul doi la secțiunea proză. Prin adresa de 
felicitare care a fost remisă școlii de Comitetul Olimpic și 
Sportiv Român, semnată de directoarea acestuia, Laura 
Badea Cîrlescu, a fost felicitată și profesoara Achim 
Manuela Ioana, coordonatoarea lucrării. Concursul este 
organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român în 
colaborare cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului 
și se adresează elevilor din învățământul liceal și gimnazial, 
fiind împărțit pe trei categorii de vârstă și pe trei secțiuni: 
poezie, proză, cronică sportivă. Această inițiativă și-a 
propus să descopere și să valorifice potențialul creator al 
elevilor, stimulând exprimarea principiilor, idealurilor și 
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spiritului olimpic. Festivitatea de premiere va avea loc pe 
19 noiembrie 2008, la Palatul Copiilor din Iași. Cu această 
ocazie se vor oferi diplome și premii“, a declarat Paul 
Dumitrescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar 
Județean (ISJ) Vâlcea. Conducerea ISJ va asigura 
participarea laureaților vâlceni la acest eveniment. 
 

Eram interesat de toate informațiile care priveau 
învățământul vâlcean. Le transmiteam cu promptitudine  
inspectorului școlar general și adjuncților săi. Revista 
presei, pe care le-o prezentam zilnic, era însoțită, de multe 
ori, de comentarii: 

«Vă transmit câteva observații cu privire la anumite 
aspecte prezentate de mass-media vâlceană la sfârșitul 
săptămânii trecute: 

Atât în conferința de presă de la IPJ cât și în presa 
scrisă și audio-vizuală s-au făcut referiri la faptul că deși 
anul școlar a început de două săptămâni, o parte dintre 
elevi  nu merg la ore. Cu toate că există un parteneriat cu 
Poliția, (din partea ISJ-ului n-a participat nimeni, cred că 
nici n-am fost anunțați), la acțiunea "Prevenirea absenteis-
mului școlar"  organizată de organele de poliție(alături de 
ziariști) în ziua de miercuri, 26 septembrie 2007, s-a 
constatat că la Gr. Șc. "Henri Coandă", elevii clasei  
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a XIII-a SAM chiuleau cu toții de la o oră, la Restaurantul 
Sud se aflau 4 elevi de la Colegiul Economic, iar la parterul 
Casei Sindicatelor, 2 elevi de la Colegiul Tehnic Forestier. 
Referindu-se,ironic, la parteneriatul în cauză, Jana 
Sdreală, de la TV "Etalon" îl considera, caragialean, 
"sublim"...dar din care noi... lipsim. Se evidenția lipsa 
noastră de interes care trebuie tratată, dacă-mi permiteți 
sugestia, prin începerea inspecțiilor școlare și mai ales a 
celor blitz, dar și colaborarea la acțiunile desfășurate de 
IPJ. De asemenea, ar fi de dorit să se atragă atenția direc-
torilor unităților de învățământ cu privire la actualizarea 
Regulamentelor interne, prin introducerea unor prevederi 
referitoare la semnele distinctive, accesul la informații de 
interes public sau transparența în actul decizional adminis-
trativ. Vă mai informez că d-l Mircea Gutău a taxat ca 
"plină de tupeu" din partea noastră, a ISJ-ului, hotărârea 
de  aducere a copiilor cu dizabilități de la Băbeni în localul 
Grădiniței Nr.6, lansând într-o conferință de presă un atac 
direct la adresa d-lui inspector general adjunct,  Gheorghe 
Stanciu, afirmând că nu va permite mutarea preșcolarilor 
în noua locație până ce nu vor fi evacuați copiii cu 
necesități speciale. 

Cu privire la intervențiile avute în ședința cole-
giului prefectural, transmisă de TV "Vâlcea 1" vă  pot 
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spune ca ați vorbit documentat și că am apreciat stilul 
persuasiv. Nu comentez spusele celorlalți participanți 
interesați mai mult sau mai puțin de starea învățământului 
vâlcean. 
  

Va doresc o săptămână plină de succese!» 
Paul Dumitrescu  

 
 

A URMAT… DEMISIA 
 
Am transmis către presă un comunicat: 
Demisii în lanț la Inspectoratul Școlar Județean 

Vâlcea 
”Conform unui comunicat de presă trimis prin poșta 

electronică de către purtătorul de cuvânt al ISJ Vâlcea, Paul 
Dumitrescu, inspectorul șef al instituției, Florin Smeureanu 
și inspectorul adjunct, Rodica Buican și-au înaintat deja 
demisiile din aceste funcții către Ministerul Educației, 
Cercetării și Inovării. Se pare că pe cererile de demisie ale 
celor doi liberali stă scrisă data de 24 martie 2009, dată 
începând de la care cei doi se vor afla sau nu în preaviz. 
Motivele demisiilor încă nu au fost făcute publice, însă 
toată lumea așteaptă o ieșire la rampă a celor doi. Tot în 
același comunicat se arată faptul că alți doi inspectori 
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școlari și-au arătat intenția de a se alătura colegilor lor în 
acest demers. “Deoarece relațiile pe care reprezentanții 
instituției noastre le-au avut cu presa scrisă și audio-
vizuală s-au bazat tot timpul pe transparență, considerăm 
că este corect să vă aducem la cunoștință că d-l prof. Florin 
Smeureanu și d-na prof. Rodica Buican, inspector școlar 
general, respectiv, inspector școlar general adjunct, și-au 
înaintat către Ministerul Educației Cercetării și Inovării 
demisiile din funcțiile pe care le ocupă, începând cu data 
de 24.03.2009. In ședința Consiliului inspectorilor școlari 
din cadrul ISJ Vâlcea, și-au anunțat intenția de a demisiona 
cu aceeași dată, inspectorul de imagine, Paul Dumitrescu, 
și inspectorul pentru învățământ profesional și tehnic, 
Mirela Toma. Vă mulțumim, stimați „istorici ai clipei” 
pentru modul corect, profesionist, în care ați prezentat 
opiniei publice realitățile învățământului vâlcean, recu-
noscut la nivel național pentru performanțele care ne-au 
adus atâtea satisfacții în ultimii ani. Dorim ca standardele 
înregistrate să fie depășite în viitor!“, semnează Paul 
Dumitrescu, comunicatul de presă al ISJ Vâlcea. Conform 
unor surse demne de încredere, cei doi șefi ai învăță-
mântului vâlcean ar fi hotărât de comun acord să facă acest 
gest preîntâmpinând astfel demiteri venite din Minister 
strict pe criterii politice. La sfârșitul anului trecut, Florin 
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Smeureanu declara că nu vede alt motiv de schimbare a sa 
din funcția pe care o deține, decât cel politic, și asta numai 
pentru că, acum, face parte dintr-un partid aflat în 
Opoziție.” 

 
Am rămas cu amintiri frumoase  de la cursurile de 

formare a inspectorilor de imagine organizate de 
Ministerul Educației la Cluj-Napoca (Băișoara) și 
Miercurea-Ciuc. Am ocupat, apoi, câteva luni de zile 
funcția de director adjunct la Școala Gimnazială „Take 
Ionescu” Rm. Vâlcea, Școală-Etalon, Numărul Unu, cum 
este cunoscută în urbe, cu mulți elevi preocupați de 
învățătură, cu dascăli, în mare parte performanți. Sunt și 
câțiva colegi care se consideră branduri, afirmație  susți-
nută mai ales  de... munca altora. M-am simțit, ca și acum, 
în mijlocul atâtor orgolii, uneori nejustificate... singur 
printre prieteni. Regretam atmosfera din Inspectoratul 
Școlar... 
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AMINTIRI DE LÂNGĂ BARIERĂ 

 
 

Cuvinte aduceri-aminte pentru câțiva dintre 
foștii colegi: 

 
Pentru  un șef: care a stat în funcție de la culesul 

porumbului până la tăiatul cocenilor. La plecarea unui 
grup de inspectori din ISJ, a rostit cu satisfacție  cuvintele: 
N-am venit aici pentru că suntem frumoși și deștepți. Fiind 
profesor de matematică, prin rezultatul pe care l-a obținut, 
ulterior la concurs, a și demonstrat că n-a greșit cu ce-a 
spus. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, i-am transmis un 
mesaj în încheierea căruia am avut în intenție să adaug 
versurile: Iar la anul care vine / S-o pățești și tu ca mine! 
N-am făcut-o, dar s-a-ntâmplat! 

Pentru  un alt șef: Mucalit, uneori grav-inten-
ționat, organizat, era posesorul unui umor moromețian bine 
înrădăcinat. 

Pentru un lider de sindicat: Omul care intervenea 
pe lege prin pana caustică a  viceliderului său. 

Pentru o colegă: La curent cu moda, cu noutățile 
literare și cu gura târgului. 
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Pentru un coleg: Era printre noi în timpul ce-i 
rămânea de la înot, plecările în străinătate și coordonarea 
unor proiecte. 

Pentru o altă colegă: Era spaima membrilor comi-
siilor din centrele de evaluare. 

Pentru o a treia colegă: Este mama creditelor 
obținute de mulți dintre dascălii din județ. 

Pentru al doilea coleg: A stat în funcție cât timp 
erau la putere partidele a căror denumire începea  cu  
litera P. 

Pentru a patra colegă: A oscilat, în fixarea subiec-
tului lecției, între: Pupăza din tei și creația populară 
Ghioaga lui Matei. 

Pentru al treilea coleg, în viața căruia se petrecuse 
o schimbare spectaculoasă, ajungând: De la rock și 
băutură/ La psiholog și cultură. 

Pentru a cincea colegă: A plecat din inspectorat 
într-o altă funcție, dând vrabia din mâna pe cea de pe gard. 

Pentru al patrulea coleg: Te urcară în fotoliu/ 
Cam sărac la portofoliu. 

Pentru al cincilea coleg: Se văita în fiecare 
dimineață că este obosit până când cineva a făcut remarca: 
S-o fi născut obosit !  
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Pentru al șaselea coleg: Maestrul care era pe cale  
să finalizeze creația muzicală: Cloșca cu puii de aur. 

Pentru fostul meu coleg de birou: La participarea 
noastră, ca viitori formatori, într-un proiect ce viza 
persoane dezavantajate, la Sinaia, a compus următoarea 
epigramă: La hotel de 4 stele,/ Cu toții am fost cazați./ 
Astea nu-s condiții, vere,/ Pentru defavorizați! 

Pentru un alt coleg- care m-a felicitat pentru 
procentul de promovare (0%)  a examenului de bacalaureat, 
obținut de elevii dintr-un centru de examen, unde fusesem 
vicepreședinte: Bravo, Paule! Alege-ți între: Așa  DA! și 
Așa Nu! 

I-am replicat: În prima zi de examen, am crezut că 
am nimerit într-un centru de cercetare. Candidații gândeau 
mult și scriau puțin... 

Pentru colegul – care a intrat în curtea unei școli 
unde copiii se jucau nesupravegheați. Indignat, s-a îndrep-
tat spre intrarea clădirii. Surpriza avea să urmeze în cabi-
netul directorului. Școala era pe teritoriul altui județ! 

Deși a trecut destul timp, prezint scuze și pe această 
cale unui coleg, pe care, cu ocazia unei  inspecții, l-am lăsat 
într-o școală și am plecat cu microbuzul spre o altă unitate 
de învățământ, iar la întoarcere am uitat să-l recuperăm. 
Câteva zile n-a vorbit cu niciunul dintre noi. 
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Unui coleg care învăța pentru un examen și se 
lamenta peste tot că slăbise zece kilograme și parcursese 
doar douăzeci dintre răspunsurile la cele o sută de întrebări 
pregătite de comisie. Calculul e simplu... 

Mai multor colegi: Le dedic o epigramă scrisă în 
urma afișării rezultatelor la concursul pentru obținerea 
gradației de merit, învățământ primar, în anul 2015: 

Nu știu cine-a evaluat, 
De-așa bine-a comparat 
Munca de inspectorat 
Cu... desene pe asfalt. 

Unui fost șef, care semăna cu îndrăgitul Fuego: Din 
când în când, îi fredonam, în grup, melodia: Împodobește, 
mamă, bradul! 

Unui coleg tânăr: minte ageră, era sufletul cole-
gilor pe care îi păstorea și al petrecerilor la care interpreta 
ca nimeni altul cântece ciobănești. Între melodii, ungea 
corzile vocale cu Crâmpoșie de Drăgășani. 

Unui coleg pe care, la întoarcerea din străinătate, îl 
durea mâna dreaptă de... atâta vorbit, gândurile mele bune 
pentru inițierea unui curs intensiv de limba engleză, la care 
am renunțat cu toții repede din lipsă de timp. 

Unei foste colege din compartimentul adminis-
trativ, un personaj pitoresc care, cu sprijinul financiar al 
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unui coleg, achiziționase în gospodăria de la Copăcelu o 
căpriță căreia îi pusese numele Bella. 

Unui fost șef: Ne recita, la diferite ocazii, poezii de 
suflet învățate de la fratele mai mare, Toma, fost deținut 
politic. Mulțumiri și pentru recomandarea tratamentului cu 
propolis  pe care mi-a făcut-o ca să mă scape de o durere 
chinuitoare de stomac. Cura a fost  eficientă, dar am rămas 
de atunci cu o alergie la albine. 

Tuturor foștilor colegi- admirația pentru profesio-
nalismul de care au dat dovadă în exercitarea funcțiilor de 
conducere, de îndrumare și control, pe care vremelnic le 
ocupau. 

În ceea ce mă privește, pot spune că pentru reali-
zarea unor documente personalizate ale compartimentului 
învățământ primar, pe care, la plecare, le-am lăsat moște-
nire urmașilor, am petrecut prea mult timp în fața calcula-
torului (uneori și peste program). Cred că și acum sunt utile 
produsele acelor osteneli ale mele... 

 Nu lipsită de importanță a fost nominalizarea mea  
într-o comisie de selecție a unor colegi care doreau să 
participe la un stagiu de formare în străinătate. Ei s-au ales 
cu o excursie, eu, cu o... adeverință. 
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Nu-l pot uita pe Seniorul, acum pensionar, respon-
sabil cu activitatea educativă, de a cărui dragoste frățească 
m-am bucurat. Multă sănătate! 

 
În încheierea amintirilor, îți prezint, dragul meu 

cititor, superba creație a bunului meu prieten, renumitul   
profesor de matematică, Fane Smărăndoiu, fost inspector 
pentru învățământul de excelență, dezamăgit și el de modul 
în care se făceau înlocuirile din funcții: 
 

O PROBLEMĂ … DESCHISĂ! 
 

Pentru egipteni zero nu exista. 
Cele mai vechi scrieri, în care apare zero, datează din 

secolul al VIII–lea. 
În prima aritmetică în limba română, tipărită la 

Viena în 1777: “Ducere de mână către Aritmetică sau 
socoteala pentru treaba pruncilor românești” se preciza 
despre zero: 

“ Întru sine nimica nu este și pentru asta se chiamă 
nulă”. 

Numărul zero este cel mai mic număr natural. Mic, 
mic, dar creează probleme mari! 
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Elevul învață cu interes: 
• nu se poate împărți la zero; 
• o fracție există, numai dacă numitorul este diferit 
de zero; 
• abc  este un număr de trei cifre, cu condiția a ≠  0; 
•nu se poate simplifica cu zero; 
Tot acum elevul învață cu satisfacție că zero este 

element neutru pentru adunare și mult mai târziu, după ce 
devine matur, fostul elev constată, cu stupefacție, că Zero 
este fitiligiu în orice „adunare” (ședință, consfătuire, 
consiliu)!!! 

Numărul 0 s-a „băgat” și-n funcții! Evident că 
matematicienii i-au găsit o funcție potrivită cu valoarea sa: 
funcția identică, f (x) = x, caz în care avem f (0) = 0.  

Ce ne facem, însă, cu Zero, că lui îi plac mai mult 
« foncțiile » ? 

Atenție  :  + 0 = – 0 = 0      ! 
A vrut să fie însemnat și s-a lipit și de lumea 

numerelor pozitive și de lumea numerelor negative, dar tot 
zero rămâne !  

Astfel, matematicienii l-au pus la punct: zero nu 
este nici număr pozitiv, nici număr negativ. 

Dar cine-l pune la punct pe Zero? 
E cel mai mare cameleon și vrea (are) „lipici” peste 

tot! 
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Să analizăm inegalitatea:  1,0> 0,1  pentru că după  
virgulă, zero nu are valoare : 1,0 = 1 . 

Și-n viață, pentru a nu-i modifica valoarea lui Unu, 
Zero trebuie poziționat numai „la coadă”, altfel, coco-
țându-l pe Zero pe o anumită poziție ierarhică, inegalitatea 
devine inechitate! 

Puterea ! Un capitol incitant, nu numai pentru 
elevi ! 
11 = 1, 12 = 1, 13 = 1, ……….. „Unde-i unul, nu-i putere…. 
21 = 2, 22 = 4, 23 = 8, ……….. „Unde-s doi, puterea 
crește…. 

Dar, poezia se sfârșește!  Intervin … 
• convențiile de putere: 
10 = 1, 20 = 1, 30 = 1, …,n0 = 1, oricare ar fi n≠ 0; 
Concluzie: Zero nu are ce căuta la Putere, altfel, 
degeaba ai Valoare la bază  !  
• inutilitatea ridicării la putere a lui zero: 
01 = 0, 02 = 0, 03 = 0, ……. 
cu o concluzie de veacuri: 
O Nulitate la Putere, tot nulitate rămâne! 
…………………………………………. 
Pentru vechii egipteni, zero nu exista. 
Pentru noi, Zero există! 
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DASCĂLUL… 
 

Ideile pe care le-am formulat în interviurile date ca 
inspector școlar reflectă preocupările izvorâte din activi-
tatea de la catedră, în centrul căreia s-a aflat tot timpul 
Măria Sa, Elevul, pe care l-am slujit cu devotament patru 
decenii. 

Generație după generație, rezultatele obținute de 
elevi au arătat seriozitatea manifestată în pregătirea lor.     
N-am neglijat formarea personală. Am fost permanent 
conectat la nou. O importanță deosebită am acordat publi-
cațiilor din domeniu, care se regăsesc în CV-ul anexat 
prezentei lucrări. Eu, însumi, fost olimpic, am acordat și 
acord, în continuare, o atenție sporită depistării și pregătirii 
elevilor pentru performanță, la matematică. Nu este deloc 
ușor. Un elev cu aptitudini speciale pentru această 
disciplină rezolvă probleme pe care nu le-a mai întâlnit pe 
baza cunoștințelor dobândite anterior. 

Ca rețeta să fie eficientă, dascălul trebuie să adauge 
muncii depuse un ingredient indispensabil: pasiunea.  
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                            CREZ 
 

M-am născut dintr-o lumină, 
Ce-a fost botezul meu cel sfânt 
Și am avut stele-n cunună, 
Să fac mult bine pe pământ. 
 
Sunt fiu de dascăl și menirea 
Mi-a fost ursită tot atunci, 
Să port de grijă la venirea 
În cartea vieții a zeci de prunci. 
 
Mi-e dor de voi cei mulți la  număr 
Ce-n ani cu drag v-am îndrumat 
Și de uit vreun nume sufăr, 
Dar mi-amintesc imediat. 

 
Bloț, Dumitrana, Meraru, Borș, Crăciun, Cosma, 

Croitorescu… 
Am mulți copii!, vorba Omului de la fereastră, din 

cunoscuta lectură a lui Octav Pancu- Iași. Răspândiți peste 
tot în lume… 

Cătănoiu, Turcu, Tudoroiu, Tarbă, Stănică, 
Smeureanu, Miroiu, care la Concursul Național Ion Ciolac, 
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desfășurat în Cetatea Băniei, la Colegiul Național Carol I, 
n-au lăsat nici măcar o mențiune elevilor participanți din 
alte județe, câștigând tot. Mi-aduc aminte că la festivitatea 
de premiere, la care erau prezenți și universitari craioveni, 
distinsul profesor Nicu Tălău, m-a felicitat și m-a întrebat 
apoi: Ce le dai, domnule, să mănânce de sunt așa de buni? 

 
O să zăbovesc mai mult asupra rezultatelor deo-

sebite obținute de elevii mei, de-a lungul anilor, într-o 
lucrare viitoare dedicată numai lor. 

Acum, însă, vreau să prezint „O generație de 
excepție”, așa cum o numește ziarista Mihaela Muscă în 
cotidianul „Viața Vâlcii”, cu specificația din partea mea 
că: A fost mai bogată în împliniri decât cea trecută, dar 
mai săracă decât cea care îi va urma. 
 

ÎN URMĂ CU 4 ANI… 
 
 Cuvinte apărute în prestigiosul cotidian «Viața 
Vâlcii» din 10.06.2009 

 
«Totul a început cu patru ani în urmă, fiind 

călăuziți în demersul nostru de cuvintele marelui matema-
tician, acad. Nicolae Teodorescu: “Este o adevărată artă să 
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deschizi mințile copiilor de 6-7 ani pentru a primi 
noțiunile abstracte ale aritmeticii și a le folosi în 
efectuarea de calcule, precum și în probleme- dintre care 
unele pot fi grele și pentru oamenii maturi și chiar pentru 
profesori”. 

Am considerat că pregătirea micilor matema-
ticieni se poate face de la ușor la greu creându-le  
situații-problemă, formându-le deprinderi corecte de calcul 
și, pornind de la jocul matematic,  să ajungem Step by Step 
să le dezvoltăm gândirea în așa fel încât să se poată 
descurca în situații noi.. 

Am realizat atunci, alături de prestigioși dascăli 
vâlceni, culegeri de exerciții și probleme pentru elevii din 
învățământul primar, le-am aplicat  în tabere de profil, dar 
și în cadrul Parteneriatului Vâlcea-Olt-Sibiu-Dolj: “Metode 
și procedee utilizate în pregătirea elevilor cu aptitudini 
speciale pentru matematică în învățământul primar”. 

N-a fost deloc ușor, dar după prima invitație la 
întrecere și primul succes a urmat câștigarea concursurilor 
interjudețene și naționale cu grad sporit de dificultate, 
adevărate redute matematice, dintre care enumerăm câte-
va: “Arhimede”, “Trepte în matematică“, ”Evaluare în 
Educație”, ”La Școala cu Ceas”, ”Mathematika modus 
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vivendi”, “Jose Marti”, ”Regina Maria”, ”Micii mate-
maticieni”, “Pitagora”, ”Euclid”, ”Mathematika Olt “, 
la care s-au adăugat cinci locuri întâi obținute la 
Olimpiada județeană de matematică și câștigarea de 
către eleva Roxana Raban a barajului județean al 
Concursului European ”Kangouru”,rezultat care i-a 
adus un binemeritat loc în Tabăra Națională de la 
Poiana Pinului-Buzău. 

Numele elevilor din clasa a IV-a D de la Școala 
”Take Ionescu” Rm. Vâlcea: Flavius Diaconu, Teodora 
Jianu, Roxana Răban, Andrei Voinea, Valentin Drăgan, 
Sandra Dafincescu, Victor Dimitriu, Cristian Persu, 
Alexandra Ungureanu, Mircea Herăstrău, Eduard 
Nițu, Mihai Udrescu, pregătiți de profesorul Paul 
Dumitrescu, au fost rostite cu admirație de cei care i-au 
premiat, de la Alba-Iulia până la București.  

Rezultatele deosebite obținute de acești copii li  
s-au părut greu de egalat și distinșilor profesori de la Liceul 
Internațional de Informatică din București care organizează  
Concursul Național Lumina Math. 

Avem convingerea că matematica de performanță 
vâlceană se poate baza și pe ei, viitori elevi de gimnaziu, 
despre  realizările cărora vom mai auzi !  
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Aflat în al 34-lea an de activitate, dascălul lor le  
mulțumește pentru că prin câștigarea a sute de premii        
i-au oferit multe bucurii, pentru efortul depus,  pentru faptul 
că au dedicat mult din timpul lor liber descifrării tainelor 
atât de adânci ale unei discipline de învățământ despre care 
vestitul matematician Gauss spunea că este regina tuturor 
științelor. 

Mulțumesc, de asemenea, familiilor care ne-au 
sprijinit, tuturor celor care au fost în cei patru ani  de zile 
alături de noi !  

Mult succes, în continuare ! » 
 
Anii au trecut…Rezultate greu de egalat! 
Cuvinte apărute în prestigiosul cotidian « Viața 

Vâlcii »din 15 iulie 2013: 
 
Le-am urmărit cu multă atenție parcursul din 

gimnaziu presărat cu numeroase reușite la concursurile 
interjudețene și naționale, la etapele olimpiadelor școlare. 
I-am remarcat, astfel, pe Alexandru Drăgan, care, în clasa a 
VI-a a obținut Premiul I la etapa națională a Olimpiadei de 
Informatică, pe Roxana Răban, care, în aceeași clasă, ob-
ținea Premiul Special la Concursul Național”+;- Poezie”, 
sau pe Mihai Persu, care, în clasa a VIII-a,  a obținut locul 
al II-lea la etapa națională  a Olimpiadei de Istorie. Și lista 
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ar putea continua cu Alina Georgiana Ciucă, care, în doi ani 
consecutiv a obținut Marele Trofeu la Concursul Național 
Interdisciplinar “La Școala cu Ceas”… Marele succes 
realizat de elevii clasei a VIII-a D îl reprezintă, însă, 
rezultatele deosebite obținute la Evaluarea Națională din 
acest an: Din cei 31 de elevi ai clasei, 24 au obținut note 
peste 9, 4note fiind de 10, la limba și literatura română, iar 
la matematică, 30 de elevi au obținut note peste 9, 20 dintre 
ei obținând nota 10. Zestrea prezentată  la admitere în 
învățământul liceal este de 29 de medii de admitere 
peste 9 și doar două peste 8.70. Performanțe greu de 
egalat! 

Merită felicitări atât ei, familiile lor, cât și 
profesorii care le-au fost alături: Mariana Pascaru, diri-
ginte și profesor de limba și literatura română, un 
dascăl ambițios și performant și Ștefan Smărăndoiu, cu 
o carieră didactică de excepție.  

Am avut șansa să colaborez cu cei doi colegi la fel 
de bine cum am colaborat cu ani în urmă cu profesorii 
Victor Margalina și Marius Giurgiu de la Școala 
Gimnazială “Anton Pann” Rm. Vâlcea. 

Mult succes, în continuare!  Voi fi alături de foștii 
mei elevi și în anii de liceu, promițând să revin prin 
intermediul dumneavoastră  și după examenul lor de 
Bacalaureat. 
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VALENTIN DRĂGAN, INFORMATICIANUL  

„DE AUR” DE LA ȘCOALA CU CEAS 
 
Adevărul de seară 
10 iunie, 2011 
 
În aprilie 2011 a ocupat locul I la Olimpiada 

Națională de Informatică, având cel mai mare punctaj din 
țară. 

 
Locul I la Concursul Național de Informatică Micul Gates 

 
 

Olimpic la matematică, a „virat” către informatică și 
a devenit olimpic național, obținând cel mai mare punctaj 
din țară. A vizitat China, unde studiază fratele său, și el 
pasionat de informatică. Valentin s-a născut într-o familie 
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din localitatea doljeană Mârșani. Când avea câțiva anișori 
părinții lui s-au stabilit definitiv la Râmnicu Vâlcea, iar 
Valentin a fost înscris la Școala „Cu Ceas”, cum mai este 
cunoscută unitatea la care învață în prezent. „În clasele 
primare îmi plăcea tare mult matematica, iar în clasa  
a IV-a am luat primul premiu la un concurs IMAC organizat 
la nivel național. Știința matematicii mi-a fost predată de 
profesori foarte buni, precum Paul Dumitrescu, apoi Ștefan 
Smărăndoiu.” 
 

ROXANA RĂBAN, PREMIANTA CARE SCOATE 
ARTĂ DIN PIATRĂ SEACĂ 

 
Adevărul de seară 
20 iunie, 2011 
 

 S-a impus la concursuri și olimpiade de matematică, 
română și limba engleză, dar este și o pictoriță talentată, 
fiind apreciată pentru creațiile sale inedite. 

Premiul al III-lea la Olimpiada Națională de 
Matematică, clasa a V-a, Călărași; 

Premiul Special la Concursul Național Interdis-
ciplinar Plus –Minus Poezie, clasa a VI-a. 
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Ce-i place: Admiră oamenii care degajă o energie 

pozitivă. Se relaxează mergând pe bicicletă sau desenând, 
grafică sau pictură. A făcut înot, tenis de masă, baschet. 

Nu-i place: Nu agreează oamenii în care nu poți avea 
încredere, care își pierd repede cumpătul, cei care te judecă 
după aparențe catalogându-te pe nedrept. Roxana își amin-
tește cum încă de mică a fost un copil în care părinții au 
investit foarte mult. A fost atrasă ca un magnet de jocurile 
logice, de puzzle. „Înainte de a merge la școală știam să 
scriu și să citesc și făceam adunări și scăderi. Bunica îmi 
spunea povești, iar mama, când mi-a citit prima oară 
Luceafărul... am adormit", spune cu nonșalanță Roxana. 
Din clasa I, Roxana a devenit elevă la Școala “Take 
Ionescu”, iar un profesor foarte bun de matematică, Paul 
Dumitrescu, a ajutat-o să iubească lumea cifrelor. 
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CIUCĂ ANA ALINA GEORGIANA 
 

 Pasionată de literatură și 
pictură (cu cinci ani de studiu), dar 
și de științele exacte, a participat la 
olimpiadele școlare în școala 
gimnazială, obținând rezultate 
deosebite la olimpiada de franceză, 
trofeul, în doi ani consecutiv, la 
Concursul Național Școala cu 
Ceas, secțiunea geografie, calificându-se apoi în clasa a 
VIII-a, la faza națională a olimpiadei de geografie. Un elev 
cu merite deosebite în plan școlar,  și-a descoperit hobby-
uri și și-a alimentat pasiuni. Geografia este un hobby, dar 
îndrăgește și istoria. 

Știind că sportul reprezintă un mod de viață, practică 
dans sportiv, înot și karate de la vârsta de șapte ani.  

 
Cititorul trebuie să știe că se pot obține rezultate 

spectaculoase în procesul instructiv-educativ, dacă: 
“Toate acestea fi-vor învățate”: 
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ÎNVĂȚĂTORUL ȘI PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

 
Aspectele cele mai apropiate de munca didactică a 

unui învățător sunt acelea de coordonator al procesului 
didactic, de consilier și facilitator, precum și cele care țin 
de pregătirea și perfecționarea sa. 

Didactica modernă și teoria educației militează 
deopotrivă pentru creșterea rolului elevilor în procesul 
propriilor lor formări, dar și pentru rolul conducător al 
învățătorului în activitatea educațională. Schimbările înre-
gistrate până acum nu fac decât să sporească rolul activ, 
formativ, de organizator și conducător al învățătorului în 
activitatea de pregătire a tinerelor generații pentru muncă și 
viață. Pregătirea și specializarea învățătorului în activitatea 
didactică și educativă îl îndreptățește să devină proiec-
tantul, organizatorul și conducătorul principal al operei de 
formare a personalității elevilor. 

Învățătorul este cel care cunoaște modelul de perso-
nalitate ce trebuie format într-o etapă dată, care înțelege 
mecanismul complicat al construirii personalității, care 
stăpânește tehnologia activității educaționale, care posedă 
aptitudinile necesare conducerii unui colectiv și priceperea 
organizării vieții acestuia, este firesc să fie principalul 
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specialist și participant la opera educativă. Aceste calități îl 
îndreptățesc pe învățător să fie conducătorul procesului 
educativ. 

Învățătorul trebuie să-și proiecteze activitatea în 
toate detaliile începând cu obiectivele, resursele, tehno-
logia, evaluarea, decizia și să stabilească ceea ce vrea să 
realizeze în următorul interval. Proiectarea muncii didacti-
ce și educative, pe o perioadă mai apropiată sau mai 
îndelungată, presupune utilizarea unei tehnici pretențioase, 
sprijinită pe datele cercetării științifice. 

Ca proiectant, învățătorul trebuie să cunoască bine 
cel puțin următorii trei parametri: obiectivele și materia cu 
care va lucra elevul și tehnologia specifică proceselor 
respective, didactice și educative, pe care le va conduce în 
activitatea sa. 

Învățătorul va căuta să afle care sunt disponibilitățile 
fiecărui elev, pe care va trebui să le pună în valoare. În 
calitate de conducător el trebuie să creeze condiții optime 
de lucru și viață, să imprime un stil de muncă plăcut, să 
introducă o notă de optimism, să mențină o disciplină liber 
consimțită, să aplice principiile științifice în stabilirea 
regimului zilnic, a orarului de lucru, a alternării timpului de 
lucru cu cel liber, să stimuleze la muncă pe fiecare elev și 
să facă din colectivul clasei un factor educativ. 
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Calitatea de educator îl obligă să exercite și să 
transpună în practică, la nivelul clasei, toate funcțiile 
conducerii: organizarea, planificarea, îndrumarea, coordo-
narea, evaluarea, decizia. 

Funcțiile managementului educațional se concre-
tizează în activitățile de planificare, organizare, coordo-
nare, antrenare, control și evaluare.  

Prima funcție a managementului educațional este 
cea de planificare și organizare a sistemului de învățământ. 
Această funcție implică valorificarea tuturor resurselor 
pedagogice: 

-umane (cadre didactice, personal administrativ, 
elevi, părinți etc.); 

-materiale (spațiul, timpul, baza didactico-mate-
rială); 

-financiare (buget central, local, contribuțiile comu-
nității educative); 

-informaționale (planuri, programe de învățământ, 
îndrumări metodice, materiale curriculare). 

Cea de a doua funcție specifică managementului 
educațional este aceea de orientare metodologică a proce-
sului de învățământ care presupune atât acțiuni de formare, 
de evaluare, cât și de comunicare. 

Cea de a treia funcție este cea de reglare și autore-
glare a sistemului de învățământ și a procesului de 
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învățământ și implică activități de perfecționare a cadrelor 
didactice: 

-cu caracter periodic: cursuri de specialitate, de 
management pedagogic, instruiri, consfătuiri etc.; 

-cu caracter permanent: studiu individual, activități 
educative deschise, dezbateri tematice, îndrumări 
metodice. 

Ca organizator, învățătorul trebuie să dovedească 
însușiri obiective în activitatea didactică și educativă, în 
predarea specialității prin care acționează asupra formării 
elevilor. 

Conducerea activității de învățare, crearea motiva-
ției necesare, dozarea sarcinilor și stimularea interesului 
pentru obiectul de învățământ pe care îl predă, evaluarea 
sistematică a rezultatelor obținute și înarmarea elevilor cu 
un stil de muncă intelectuală constituie cerințe de bază ale 
activității sale. Învățătorul trebuie să fie principalul 
animator al vieții colectivului, sarcina pretențioasă, dar 
importantă și delicată.  

A ști să insufle entuziasm, să inspire încredere, să 
mobilizeze forțele, să polarizeze toate energiile și toți fac-
torii, să creeze o atmosferă tonică, optimistă, să producă un 
climat favorabil muncii, înseamnă să fie o personalitate 
puternică, să dispună de calități deosebite și să-i cucerească 
pe cei cu care lucrează. Animator al vieții unui colectiv de 
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elevi poți fi numai dacă ești încălzit de dragoste pentru 
copii, pasionat pentru munca educativă, animat de dorința 
de a-i ajuta pe alții, numai dacă te poți transpune în situația 
altora, dacă ești generos, capabil de sacrificiu și de dăruire.  

A ști să lupți pentru un scop comun, a ști să-i atragi 
și pe alții în această acțiune, a ști să perseverezi și să obții 
ceea ce vrei. Mai mult decât oricare altă profesiune, cea de 
educator impune să fii entuziast, întrucât este vorba de o 
activitate colectivă care se desfășoară cu tineri în formare, 
care au nevoie de entuziasm, de încredere în ei înșiși, în cel 
ce-i îndrumă și de asemenea, încredere în viitor. Educatorul 
trebuie să știe care sunt coordonatele unei activități 
colective reușite, condițiile antrenării membrilor unui 
colectiv în realizarea unui scop comun, ce fel de perspective 
i-ar putea atrage și ce stimulente le-ar putea întreține elanul 
în muncă un timp îndelungat. Aici se îmbină cel mai mult 
știința cu arta, tehnica de lucru cu talentul, experiența cu 
inițiativa, tactul cu măiestria, calmul cu entuziasmul, 
căutările cu siguranța.  

Orice învățător este și un creator de modele, de 
proiecte educaționale, de profile, de metode și procedee, un 
inovator. O asemenea calitate îi pretinde învățătorului 
imaginație, abilitate, inovație în toate împrejurările, nu 
numai în cadrul lecțiilor. Orice elev este un unicat și fiecare 
cere un anumit tratament pentru a se realiza optimal.  
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Astabili condițiile, tratamentul și modalitățile prin 
care fiecare elev își poate pune în valoare mai bine dispo-
nibilitățile și calitățile sale și a obține succese, înseamnă a 
descoperi specificul fiecăruia și a ști să adaptezi tehnologia 
educației acestor particularități. 

Creativitatea învățătorului poate acționa la diferite 
niveluri: la nivelul concepției de organizare a predării unei 
discipline, la nivelul sistemului de predare prin originale și 
eficiente forme de organizarea activității și prin lecții 
creatoare, la nivelul utilizării unei metodologii diversi-
ficate, atractive, interesante; la nivelul relațiilor învățător – 
elev, spre mobilizarea acestuia pentru autoformare, 
autoinstruire și autoeducare sub îndrumarea competentă a 
învățătorului.  

Învățătorul este creator în sensul adaptării tehno-
logiei de lucru la specificul fiecărui colectiv și al fiecărui 
elev, în sensul anticipării, inventării și proiectării de noi 
modele, obiective, tipologii sau prototipuri de metode, 
caractere, structuri.  

Contribuția lui la perfecționarea învățământului și al 
educației trebuie să fie continuă și inovatoare. Orice 
învățător poate și trebuie să dezvolte interesele, aptitudinile 
și talentele elevilor, ajutându-i să le valorifice la maximum. 
Conducerea elevului de-a lungul anilor în școală, astfel 
încât să se realizeze pe deplin, este cea mai autentică probă 
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a unei acțiuni pedagogice reușite. Modelând personalitatea 
fiecărui elev, învățătorul este preocupat să descopere 
direcția optimă de dezvoltare a acestuia și de stimulare a 
capacităților necesare împlinirii sale. Învățătorul își afirmă 
cu adevărat funcția de consilier, fiind un permanent 
îndrumător al dezvoltării acestora, mulți elevi se recunosc 
ca fiind opera învățătorului lor, atât în ceea ce privește 
profesiunea aleasă, cât și în ceea ce privește caracterul și 
atitudinea lor în fața vieții. 

Învățătorul este capabil să evalueze continuu, 
obiectiv și eficient, atât rezultatele elevilor, cât și pe cele 
ale propriei munci. Aprecierea rezultatelor activității edu-
caționale, constituie o verigă obligatorie a structurii actului 
pedagogic. Fără exersarea ei, învățătorul nu poate aplica 
principiile educative și nu își poate corecta și adecva 
propria activitate la cerințele specifice situației. Evaluarea 
rezultatelor înseamnă a dispune de un sistem de probe, a le 
putea interpreta, a raporta rezultatele unor criterii de 
referință stabile și obiective și a trage concluzii valabile, 
care să ducă la îmbunătățirea ulterioară a activității. 
Evaluarea presupune urmărirea sistematică a eficienței 
fiecărei acțiuni, raportarea ei la obiectivul proiectat și 
înregistrarea progresului pe care elevii îl realizează într-un 
anumit sector, de la o etapă la alta.  
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Învățătorul urmărește în comportamentul elevilor tot 
ceea ce poate servi la stimularea lor, la dezvoltarea dorinței 
de autoperfecționare și de creștere a capacității lor de 
autoevaluare. El va descifra deficiențele constatate, cauzele 
acestora, insuficiența propriei activități și modalitățile de 
cercetare a tuturor acestora. Evaluarea presupune tact, 
apropiere și înțelegere, dar și intransigență, exigența ridica-
tă, pentru asigurarea calităților necesare, atât în munca 
didactică, cât și în cea educativă. Un educator trebuie să fie 
un bun „metrolog” pentru a da rezultatelor școlare consis-
tență și eficiență, precizie și exactitate. 

Evaluarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor 
legate de specialitatea pe care o predă, ca și a abilităților, 
intereselor, atitudinilor și trăsăturilor caracteriale ale 
elevilor, are o importanță educativă deosebită, deoarece 
poate deveni sursa unei motivații susținute.  

Actul de evaluare trebuie să primească o notă mai 
tehnică și mai obiectivă pentru a spori valoarea științifică a 
întregii activități pedagogice.  

Învățătorul îi poate influența pozitiv atât pe elevi, cât 
și pe adulți, prin organizarea și îndrumarea diferitelor forme 
de activitate: conferințe, dezbateri, serii de întrebări și 
răspunsuri, audiții și vizionări în colectiv urmate de 
comentarii, organizate la casele corpului didactic, cluburi, 
biblioteci, muzee, case de lectură și de creație. Stimularea 
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intereselor și a talentelor ca și încurajarea de orice gen a 
creațiilor, trebuie să caracterizeze întreaga activitate a 
învățătorului, dovedindu-și astfel angajarea și responsa-
bilitatea față de colectivitate. Implicarea învățătorului în 
diferite activități cultural-educative și politico-ideologice 
constituie o dovadă a înțelegerii superioare a rolului său 
social, acționând ca un agent al transformărilor sociale. 
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CÂTEVA SFATURI PENTRU DASCĂLII 

TINERI ȘI NU NUMAI… 
 

-Fii demn! Ai o meserie nobilă! În Japonia 
confrații tăi se înclină în fața împăratului numai dacă 
doresc! 

-Fii atent cum te exprimi! Elevii te imită! 
-Învață-i pe elevi:  ce, cât și mai ales cum să 

învețe! 
- Nu te aventura în discuții care nu au legătură cu 

tema lecției!  
-Fii mai mult dirijor și mai puțin emițător! 
- Învață de la ape să ai statornic drum! 
-Nu învinui! Fii calm, tolerant și iertător! 
-Laudă și încurajează în cuvinte puține, dar 

clare! 
-Nu te duce în fața elevilor cu lecția nepregătită!  
-Fii permanent conectat la nou, dar acordă 

importanță cuvenită  experienței dobândită în ani! 
- Fii modest! Lasă-i pe alții să-ți aprecieze 

rezultatele activității didactice! 
-Fii cât mai natural! Doar servești ca model! 
-Dă teme în așa fel încât să nu-i împovărezi pe 

școlari și fă-ți timp să le corectezi! 
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-Fii atent cum te îmbraci! Elevii sunt cel mai 
sever critic al tău! 

-Nu uita: La ușa clasei rămân necazurile! În clasă 
pătrunde optimismul! 

- Nu neglija cunoașterea școlarilor! Pregătește-i 
pentru viață ! Poți introduce un opțional cu titlul Codul 
bunelor maniere ! 

-Respectă-i prin tot ceea ce faci pe elevi și pe 
părinții lor! Așa vei fi respectat! 

- Colaborează cu familia, dar cântărește bine 
sfaturile pe care le primești! 

-Acordă importanța cuvenită bibliotecii, apoi 
internetului! 

-Nu face promisiuni pe care nu le poți onora! 
 

Printre momentele emoționante care mi-au marcat 
viața de dascăl au fost și cele legate de primirea 
DIPLOMEI DE EXCELENȚĂ oferită  de Inspectoratul 
Școlar Județean Vâlcea și Primăria municipiului Rm. 
Vâlcea pentru performanțele obținute de elevii mei la 
Concursurile naționale și internaționale, cu ocazia 
organizării Galei Olimpicilor în anii școlari: 2008/2009, 
2011/2012 și 2013/ 2014. 
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ÎNTOARCEREA FIULUI CĂTRE SAT 

  
 

GÂNDURI   PENTRU   CÂTEVA   STATUI 
 

DOMNUL NAE - RISIPITORUL DE LUMINĂ 
 
             În gramatica celor simpli, a celor care au știut și vor 
ști să are cu filosofie pământul, fără să cârtească vreodată, 
Domnul Învățător a fost și va fi (alături de preot) unul dintre 
stâlpii vetrei noastre strămoșești. Fără el, limba pe care o 
murmurăm și în somn, n-ar avea strălucirea care ne 
definește personalitatea, în orice clipă. 

Fără el, n-am simți declinarea răscolitoare a senti-
mentelor umane, pe oricare drum ne-am  rătăci într-o zi. 
Fără el, cred că n-am ști nici să plângem, nici să râdem, nici 
să iubim ori să cântăm în limba română. 

Fără el, n-am putea sesiza împlinirile, câte sunt  
într-o viață, chiar neîmplinirile, uneori, pentru că n-am avea 
la cine să ne raportăm. 

Domnul învățător, cel frumos și nepăsător “în marea 
lui trecere”, cel virtuos și nepătat de răutățile inerente unei 
existențe, cel darnic, până la sacrificiu, împrăștiind lumina 
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din preaplinul inimii sale, cel înțelept, într-un amurg 
promis, cât să fie încă folositor, chiar dacă tăcerea e mai 
lungă, tot în limba română ne privește și ne face atenți: 
“Doar prin risipire te veșnicești!” 

Așa a fost și Domnul Nae din Cernișoara (gândul mă 
duce la “Domnul Trandafir”), care și-a  lăsat amprenta prin 
sinceritate și prin nevoia de a fi mereu al tuturor. 

Domnul Nicolae Dumitrescu, cel care, de-atâtea ori, 
și-a pus sufletul în palmă, ca miile de ucenici ai săi, fără 
zăbavă, să poată să se cațăre pe razele luminii tot mai sus. 
Domnul Nae, cel care alături de soția sa, Victoria (nume 
predestinat, parcă) a avut chiar curajul să-i “arunce“ în lupta 
cu întunericul, deși a simțit-o pe pielea sa, pe toți cei patru 
copii ai săi, cu gândul doar la înfiorările, în fața frumosului 
și a darurilor lui Dumnezeu. 

Dar Domnul Nae “și-a luat, fără aprobarea cuiva, cea 
mai lungă vacanță la “umbra fagului cu frunza deasă” și, 
parcă, suntem ai nimănui fără el, în ”Poiana Fierarului”. 
Dar avem lumină încă, un drum săpat prin stâncă și degeaba 
ne va obliga viața să apelăm la timpul trecut, Domnul Nae 
este prezent, mai mult, ne privește și ne face atenți: “Doar 
prin risipire, te veșnicești!”. 

George Achim 
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NIMIC NU EXISTĂ ÎN LUME MAI MARE AFARĂ 

DE SUFLETUL NOSTRU PROPRIU 
 

Interviu cu profesoara Olimpia Tănase 
                                 preluat din Revista „Satul Natal” 

 
Olimpia Tănase 

(1951-2012) 
 
Creația este un element dinamic care nu te lasă să 

mori, iar imaginația e lucrul cel mai bun al personalității 
noastre. Exercițiile spirituale, precum eforturile de a 
regândi lumea arhaică sunt fapte de conștiință. Aici se 
dezvoltă interesul pentru valori și pentru prețuirea lor. 
Satele, în ciuda stării de dezastru prin care trec, încă sunt 
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depozitare ale unei culturi nescrise, transmise prin viu grai, 
dar care, uneori, riscă să se piardă. Lumea veche, în 
călătoria ei prin această fâșie de eternitate, se stinge pe 
nevăzute și duce cu ea atâtea și atâtea valori ale locului. 
Cum nimic nu există mai mare în lume afară de sufletul 
nostru propriu, suntem datori să-l facem să strălucească, nu 
atât pentru noi, cât pentru viitorime. Se știe că un sat fără 
tradiții, fără cultură, care căzând în eroarea regretabilă de a 
lua drept valori simplele făcături maneliste, e predestinat să 
se șteargă de pe harta țării. El nu va mai rămâne decât ca un 
loc în care se află o aglomerație umană fără tradiție, fără 
idealuri, un mușuroi de furnici. 
În satul Modoia din județul Vâlcea, am realizat un dialog 
sentimental, care se poate măsura în timp, cu profesoara de 
limba și literatura română, Olimpia Tănase. Am găsit-o la 
muncă, în grădină, scormonind pământul să scoată morco-
vii, împreună cu un lucrător. Fiindcă vremea era amenin-
țătoare și lucrul trebuia terminat, am amânat pentru a doua 
zi întâlnirea noastră. Toamna, satul dintre dealuri, Cuibul 
de Îngeri, cum obișnuim să-i spunem minunatei așezări de 
pe Valea Cernișoarei, pare un spațiu mirific încărcat de 
culoare, de murmur și de veșnicie.  

• Așadar, Olimpia Tănase, ne aflăm pe tărâmul 
fermecat al unei lumi care are adânci reverberații în inimile 
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noastre. Vorbiți-ne despre începuturile activității de dascăl, 
aici, în centrul Universului. 

- Am revenit în satul natal ca profesor, imediat după 
terminarea facultății. M-am atașat de lumea și de copiii de 
aici și nu mi-a trecut niciodată prin gând să caut alte zări. 
Toți dascălii din școală suntem fii ai localității, cei care au 
venit ulterior au devenit, la rândul lor locuitori ai satului, de 
regulă prin căsătorie, cum e cazul soțului meu. Cert este că 
cine vine în acest spațiu nu mai pleacă niciunde. Satul 
Modoia e departe de lumea dezlănțuită și, faptul că nu a fost 
colectivizat, a creat omului comun un sentiment de 
siguranță, de trăire liberă. Aici, oamenii nu au fost niciodată 
bogați, cum nici acum nu sunt, dar niciodată nu s-au plâns 
de sărăcie. 

• Vorbind de lumea veche și nouă a acestui sat, am 
spune că oamenilor le este caracteristică hărnicia, deoarece 
fiecare familie are un rost și este întemeiată pe normele 
morale. Instituțiile culturale, Școala și Biserica, s-au 
bucurat în trecutul mai îndepărtat de respect. Cum se 
exprimă relația lumii satului astăzi cu cele două instituții? 

- Vremurile vechi, ca pretutindeni, și-au pus 
amprenta și asupra lumii noastre din acest paradis 
pământesc. Sunt oameni cu inimi mari, alături de preotul 
satului, Octavian Ionescu - o personalitate admirabilă a 
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locului - sapă fântâni pe dealuri și prin păduri, construiesc 
troițe la margini de drumuri, spre odihna călătorului trudit, 
au ctitorit, cu dragoste și dăruire din munca și din puținul 
pe care-l au, o biserică cu vechiul hram „Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavril”. Sunt oameni credincioși, dar nu 
practicanți. Relația cu școala o păstrăm prin școlari. Mulți 
copii din zona noastră au plecat în lume la școli importante 
și ne bucurăm când auzim lucruri bune despre ei. 

• Sunteți a doua generație de dascăli, că nu putem să 
nu ne amintim de învățătorul Nicolae Dumitrescu, regre-
tatul dumneavoastră tată și bunul prieten al acestei comu-
nități. Cum gândiți că se poate face recuperarea lumii vechi 
cu frumusețile și legile ei morale? 

- Printr-o colaborare strânsă între dascăl și preot și 
numai prin copii. E greu să faci să vină în Biserică o lume 
care s-a desprins forțat. In cazul acesta, numai Dumnezeu 
poate lucra. Vor fi mulți care vor reveni la Sfânta Liturghie, 
dar nădejdea ne-o punem în copii. Ei trăiesc alte realități ale 
sufletului, alte miracole cărora omul atins de ateism le-a 
pierdut semnificația. In Școală și în Biserică, conlucrează 
dascăli și preoți spre salvarea unei lumi frumoase, cu tradiții 
și cu obiceiuri, care încă se mai păstrează mocnit în cenușa 
de la vetrele celor mai în vârstă, a celor care au moștenit 
credința și dragostea de Dumnezeu și de om. 
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• Important e să creați un element dinamic, care nu 
te lasă să mori. Care ar fi acest element, aici, în școala de la 
Modoia? 

- Credem că munca, efortul, acțiunea sunt esențiale. 
Oboseala mintală se combate prin efort. Dacă nu vrem să 
adormim, trebuie să acționăm în sensul benefic pentru noi 
și cu elementele realității noastre. Am creat, cu câțiva ani 
în urmă, în școală „Clubul micilor căutători de folclor”. Am 
avut revelația de a descoperi valori ale folclorului vechi, 
necontrafăcut, fiindcă la noi nu a călcat picior de cercetător. 
Copiii înșiși i-au ispitit pe bătrânii, care au supraviețuit 
vremurilor și au păstrat în memorie adevărate comori 
folclorice, mai ales în domeniul „descântecului”. Clubul 
nostru a antrenat pe toți elevii claselor I-VIII, de aceea nu 
vom da nume, fiindcă sunt numeroși cei care transcriu din 
gura „povestitorului” ori „povestitoarei” descântece, strigă-
turi, din poezia obiceiurilor, legende, glume, povestiri 
despre oameni care au viețuit în această vale, ș.a. 

• De unde v-a venit ideea înființării unui astfel de 
club, care e geneza acestei inspirate activități pentru satul 
Modoia atât de izolat de lumea modernă ? Cum colaborați 
și ce ajutor primiți de la colegii de breaslă ? 

- Geneza acestei activități se află în relație cu colegii 
mei din localitate. Cu ani buni în urmă, am găsit în 
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biblioteca școlii un uriaș Album de cusături naționale la 
nivel de eșantioane, realizat cu pasiune inimaginabilă și cu 
o trudă de Sisif, de către Lucia Găman și ea profesoară de 
literatură. M-au impresionat motivele, râurii de pe cămășile 
ungurenești, sau cu altițe specifice zonei noastre, ce 
reprezintă o lume harnică și creativă, o lume care a căzut în 
uitare și care a creat o cultură populară autentică ce ne 
reprezintă ca popor și fără de care nu mai putem să ne 
individualizăm în aglomerarea de națiuni. În fața acestui 
Album, m-am gândit că ceva trebuie făcut în legătură cu 
trecerea noastră prin timp și am inițiat clubul folcloriștilor. 
Și sunt ajutată de colegi. Dascălii de pe Valea Cernișoarei 
încearcă să repună în valoare zona atât de bogată și de vie 
odinioară. La Armășești s-a editat recent o revistă școlară 
interesantă ce are conținut cultural. 

• Într-adevăr, descântecul ca specie folclorică a fost 
marginalizat cu bună știință întrucât textul nu permitea mo-
dificări. Descântecul are conotații benefice, opunându-se 
răului provocat prin vrăjitorie, practică malefică în afara 
ordinii binelui și a religiei. Descântecul invocă numele 
Maicii Domnului și al Mântuitorului. Finalul ia chipul rugă-
ciunii împotriva practicilor de a fabrica un obiect (cuțit, 
păpușă) care să vizualizeze persoana. Se condamnă 
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atitudinea de a aduce atingere ființei umane, creată de 
Dumnezeu. Dar vrăjitoarele, unde sunt ? 

- Sunt și ele pe aici, altfel nu ar exista descântecul. 
Lumea se împarte în buni și răi, oricât nu ne-ar conveni 
nouă. Aceasta e o realitate pe care n-am creat-o în zilele 
noastre, este veche de când lumea. Descântecele se numesc: 
De dragoste, De junghi, De cuțit, De deochi, De bubă, etc. 
Avem și obiceiuri de peste an ale locului, strigături la horă 
ori la anumite sărbători, povestiri despre oameni. Și 
aventura va continua. 

• Datoria revistei „Satul Natal” este aceea de a le 
trimite în lume, valorile care consacră satul, de sub acest 
colț de cer pe care, seara, se aprind cele mai multe stele din 
univers și unde lumea veche și nouă se adună la sărbători 
să asculte legenda care spune că: „Satul Modoia era un 
tânăr frumos cu ochi de păduri, dar într-o noapte s-a 
transformat într-un cuib de aur, să viețuiască cu un suflet 
mai mare, apoi a venit la el Dumnezeu de mână cu doi 
prunci cu părul din spice aurii. Odată cu soarele a venit 
Dumnezeu, înaintând prin holde și I-a dăruit acei copii ai 
Lui să le fie leagăn, să-i crească mari pe ei și pe pruncii lor 
ce-or să vină. Și în vecii vecilor să călătorească în Lumină. 
Din glasul lui Dumnezeu creșteau păsări cu aripi mari, 
Îngeri ocrotitori într-o priveliște fermecătoare”. 
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- Sunt multe și minunate poveștile despre oameni și 
despre locurile noastre, iar copiii sunt admirabili ca 
pretutindeni. O mică parte dintre ei pornesc în lume, aceia 
cu înclinații intelectuale, cei mai mulți rămân în sat la 
munca pe ogor, ori învață o meserie. Important e pentru noi 
să devină oameni buni, de nădejde și cu credință în 
Dumnezeu. Noi, intelectualii, trăim cu nădejdea că vom 
recupera o bună parte din tradițiile și din obiceiurile lumii 
noastre vechi, care altfel încep să se piardă. 

Am notat câteva din reflecțiile micilor locuitori din 
satul Modoia: „Când mă trezesc, mă lovesc cu fruntea de 
munte.”. „Norii, pe cerul nostru, sunt negri și amenințători, 
dar nu ne e frică pentru că noi ne rugăm cu Părintele 
Octavian la orele de religie.”, „Gâștele noastre nu merg pe 
drum, ele zboară pe deasupra șoselei.” „Cernișoara, când 
vine mare și furioasă, seamănă cu un balaur.” „Mie îmi 
place când vine apa mare, că găsesc nuci pe prund.” 
„Scorușul e Taborul nostru.”. „Muntele nostru e aur 
pulbere.” Mai rămâne să urmăm îndemnul lui Iisus : 
„LĂSAŢI COPIII SĂ VINĂ LA MINE !” 

A consemnat Elisaveta Novac 
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<Cuvinte-lacrimi pentru cea care s-a stins întru 
luminarea altora. Desprinderea de școala în care a slujit 
cu  dăruire câteva decenii s-a alăturat dureros desprin-
derii de cele pământești. Caut... și așteptarea-mi va fi, cât 
voi trăi, un descântec care să mi te readucă printre cei 
dragi, printre oamenii satului pe care i-ai iubit atât de 
mult, scumpa mea soră!> 

Paul Dumitrescu 
 

 
CAPELANII 

 
În fiecare dimineață, la ora 8,00, pleacă din fața 

Colegiului Național Mircea cel Bătrân, urcând bătrânul 
deal Capela, care străjuiește ca o cupolă în partea de vest 
orașul. Nu contează că plouă sau ninge, că e frig sau cald… 
Sunt injectați cu ideea de silvoterapie. Decanul de vârstă al 
grupului, ing. Mateiaș Hajdu, la cei 85 de ani ai săi, este 
sprinten ca un flăcău, glumește inteligent și împarte din 
bogata-i experiență cui dorește să-l asculte. Mai încurcă 
genurile, spre hazul nostru, dar nu se supără! Maghiarul 
nostru și-a amenajat și o grădină în mijlocul dealului,  
într-un lăstăriș. O vizitează zilnic și ne oferă cu mare 
plăcere din produsele eco obținute: căpșuni, ardei, roșii, 
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ceapă, usturoi. Este foarte calculat. Nu uită să ne 
amintească: Mâncăm să trăim nu trăim să mâncăm! La 
picnicurile pe care le organizăm cu diferite ocazii ne 
servește cu palincă de Bulgăreni, caisată sau vișinată din 
producție proprie. Ne avertizează să păstrăm curățenia la… 
locul de muncă! 

Sunt și trei Dumitrescu în grup: Dumitrescu-
Pădure, Dumitrescu Avivu și autorul acestor rânduri, care 
la cei aproape șaizeci de ani este alintat de ceilalți cu 
apelativul Mezinul.  

Dumitrescu-Pădure e cel care a insistat pe lângă 
autorități să amenajeze câteva locuri de popas. Așa au 
apărut din loc în loc până la Boul de Piatră băncuțe pe care 
se odihnesc cei dornici de aer curat și ciripit de păsărele. 
Supărat pe amețelile vârstei înaintate, ne povățuiește pe toți 
să trăim fiecare zi ca și cum ar fi ultima.  

Dumitrescu Avivu, fost statistician, oltean get-
beget, chibzuit, cunoaște toate speciile de plante. A amena-
jat deasupra orașului un loc de taifas care îi poartă numele. 
E atașat de prietenul lui, economistul Dumitru Pleșcan, pe 
care nu-l poate opri să-și scrijelească numele pe coaja ne-
tedă a fagilor: “Nu te impresionează plânsul lor, Dumitre? 
I-ai transformat într-o adevărată arhivă: 2011, 2012, 2013, 
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2014, 2015! Fie-ți milă, rumâne!”  În zadar! Titel face ce 
vrea! 

Pe mine m-a povățuit să scriu… Acum, că am 
început, e tare bucuros! 

Dealul reprezintă de peste douăzeci de ani sursa mea 
de sănătate, liniște și energie. Mă primește prietenos zilnic, 
la fel cum în copilărie mă primeau secularii stejari din 
pădurea Modoii, la umbra cărora citeam Winnetou, Cei trei 
mușchetari, Moromeții… sau rezolvam probleme din cule-
gerile cu autori vestiți: Olivotto, Gheba, Arimescu. Mi-a 
fost alături în momentele de bucurie și de tristețe, a 
participat la reușite și m-a îndemnat să privesc spre înălțimi 
când mă poticneam.       

Iată cum prezenta o fostă elevă, într-o compunere cu 
titlul “Învățătorul meu”, întâlnirea pe care a avut-o cu 
dascălul ei pe deal: “Urcam într-o vară, alături de tata, pe 
Capela, adăpostindu-ne de căldura sufocantă din oraș. În 
depărtare se zărea un domn bine trecut de a doua tinerețe, 
alergând destul de vioi pe cărarea ce șerpuia printre 
trunchiurile groase ale pinilor. Se apropia... O undă de 
transpirație mi-a inundat fruntea. Inima-mi bătea cu 
putere! Era domnul învățător!”    

Titel Pleșcan- născut în Viișoara, Frâncești, prin 
râsul lui zgomotos aduce buna dispoziție printre noi. Nu 
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poți să te plângi de vreo durere că-ți pune imediat 
diagnosticul  și-ți indică și tratamentul! Își amintește din 
copilărie multe întâmplări pe care ni le povestește cu un 
umor preluat, parcă, din scrierile lui  Ion Creangă. Are și o 
melodie preferată: Mă iubește femeile!  Nu-și amintește 
mereu versurile, dar iese din impas apelând la cele izvorâte 
din propria-i creație. E socotit pontistul grupului, datorită 
afinităților politice. 

Victor Cucu- economistul care știe toate cărările 
din pădure, începând cu cea care duce spre grumazul de 
piatră al Boului, până la Poiana de lângă fântâna cu apă rece 
ce ne potolește setea. De la dumnealui am aflat că Triajul 
reprezintă locul în care drumul se intersectează cu cel care 
duce în cătunul Priba, dar și cu cel care duce spre Vlădești. 
M-a povățuit că atunci când timpul este potrivnic să merg 
numai până la Buturugă. E la curent cu noutățile din presă 
pe care ni le prezintă și nouă. 

Viorel Drăguțescu- profesorul de sport, prietenul 
care mă-nsoțește în fiecare zi, acompaniat de maidanezii 
botezați în fel și chip pe care nu uită să-i hrănească. Are un 
repertoriu bogat de cântece. Împreună cu Titel Pleșcan 
formăm un trio veritabil. Viorel imită glasul unor păsări 
care-i răspund păcălite. Numai corbul de câte ori a pățit-o! 
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Cornel Moroti: distinsul  profesor de matematică 
urcă pe deal dimineața, după-amiezile rezervându-le publi-
cațiilor din domeniul de care este pasionat, jocului de tenis, 
sau, vara, unei băi în ștrandul cu apă sărată. Participă alături 
de noi la culesul leurdei, florilor de tei, murelor sau 
zmeurei. Poartă tot timpul un pedometru și ne anunţă din 
când în când ce distanţă am parcurs. 

Nicu Moldovan, zis Mol: inginerul proiectant care 
urcă numai până la Boul de Piatră, interval de timp 
suficient pentru a declanșa dispute politice în interiorul 
grupului. 

Noii membri ai grupului: prof. Șerban, prof. 
Marica, ing. Barbu, au acceptat condițiile impuse de 
membrii titulari, aflându-se în perioada de acomodare.    

În încheiere, aș  vrea să închin câteva cuvinte celui  
care a fost un camarad prețuit de noi toți, ziaristului de la 
Curierul de Râmnic, Gheorghe Călinoiu, zis Georgică, de 
ale cărui glume ne amintim mereu, pomenindu-i numele. 
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

 
Călătoria în lumea amintirilor continuă... Sper, 

iubitul meu cititor, să ne întâlnim cât de curând cu ocazia 
lansării cărții ”Oameni dragi”.  
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CURRICULUM  VITAE 

 
Informații personale  

Numele / prenumele DUMITRESCU PAUL 
Adresă Str. Calea lui Traian nr. 145, cod poștal 

240 612, Rm. Vâlcea, România 
Telefon  

Fax  
E-mail paul.dumitrescu@yahoo.com 

Naționalitate română 
Data nașterii 17.10.1955 

Locul de muncă Școala Gimnazială ”Take Ionescu” 
Rm. Vâlcea 

Funcția Profesor învățământ primar 
  

Experiența profesională  
Perioada 2012-2014 

Numele și adresa 
angajatorului 

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea 

Funcția sau postul ocupat Inspector școlar învățământ primar 
Expert în managementul educațional 
Asistent PR și publicitate ID 63666 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

Învățământ primar 

Principalele activități și 
responsabilități 

Expertiză pe învățământul primar. 
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Perioada 2001-2012 
Numele și adresa 

angajatorului 
Școala cu clasele I-VIII ”Take Ionescu”, 
Rm. Vâlcea, Str. Calea lui Traian nr. 
128 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

Activitate instructiv-educativă 

Funcția sau postul ocupat Profesor învățământ primar 
Activități și 

responsabilități principale 
• Profesor clasele I-IV 
• Membru al Consiliului de 

Administrație al Inspectoratului 
Școlar Județean Vâlcea-2013-
2014 

• Profesor metodist în cadrul 
Inspectoratului Școlar Județean 
Vâlcea (1996/2012); 

• Responsabil Cerc pedagogic al 
învățătorilor (2011-2010); 

• Membru al Consiliului de 
Administrație al Școlii cu clasele 
I-VIII „Take Ionescu”; 

• Membru în Consiliul Consultativ, 
învățământ primar, ISJ Vâlcea; 

• Membru al comisiilor de evaluare 
a învățătorilor suplinitori; 

• Membru în comisiile județene de 
pregătire a loturilor pentru 
concursurile școlare; 

• Membru al comisiilor de evaluare 
la concursurile școlare; 

  
Perioada 2005-2008 

Numele și adresa 
angajatorului 

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea 
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Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

Comunicare și relații publice 

Funcția sau postul ocupat Inspector imagine  
Principalele activități și 

responsabilități principale 
 

  
Perioada 1998-2001 

Numele și adresa 
angajatorului 

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

Educație, perfecționare, formare 
continuă, îndrumare și control 

Funcția sau postul ocupat Inspector școlar 
Principalele activități și 

responsabilități principale 
Profesor evaluator manuale școlare 
învățământ primar (2000) 

  
Perioada 1 septembrie 1977-1 februarie 1998 

Numele și adresa 
angajatorului 

Școala Nr. 9 Rm. Vâlcea 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

Activitate instructiv-educativă 

Funcția sau postul ocupat Învățător 
Activități și 

responsabilități principale 
Învățător clasele I-IV; 
Responsabil Comisie metodică a 
învățătorilor din școală ; 

  
Perioada 1 septembrie 1975 – 31 august 1977 

Numele și adresa 
angajatorului 

Liceul Govora-Govora, jud. Vâlcea 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

Activitate instructiv-educativă 

Funcția sau postul ocupat Învățător 
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Activități și 
responsabilități principale 

Învățător clasele I-IV; 

  
Educație și formare  

Perioada 2013-2014 
Numele și tipul instituției 

de învățământ și al 
organizației  profesionale 

prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Casa Corpului Didactic Vâlcea 

Domeniul studiat / 
aptitudini ocupaționale 

Curs „PROFICS” 

Tipul calificării / diploma 
obținută 

Adeverință 

Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învățământ 

Formare profesională 

  
Perioada 2011-2012 

Numele și tipul instituției 
de învățământ și al 

organizației  profesionale 
prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea ”Valahia” din Târgoviște 

Domeniul studiat / 
aptitudini ocupaționale 

”Formarea continuă a profesorilor de 
Istorie și Geografie în Societatea 
Cunoașterii” 

Tipul calificării / diploma 
obținută 

Adeverință 

Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învățământ 

Formare profesională 
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Perioada 2009 

Numele și tipul instituției 
de învățământ și al 

organizației  profesionale 
prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Certificat de participare 

Domeniul studiat / 
aptitudini ocupaționale 

Formare profesională în domeniul 
Managementul Comunicării, Calității, 
Competențelor 

Tipul calificării / diploma 
obținută 

Ministerul Educației și Cercetării – 
Centrul Pentru Formare Profesională 
Continuă București 

Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învățământ 

Formare profesională 

  
Perioada 2008 

Numele și tipul instituției 
de învățământ și al 

organizației  profesionale 
prin care s-a realizat 

formarea profesională 

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL 
JUDEȚULUI VÂLCEA 

Domeniul studiat / 
aptitudini ocupaționale 

”Dezvoltarea capacității instituționale a 
inspectoratelor școlare” 

Tipul calificării / diploma 
obținută 

Adeverință 

Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învățământ 

Perfecționare 
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Perioada 2008 
Numele și tipul instituției 

de învățământ și al 
organizației  profesionale 

prin care s-a realizat 
formarea profesională 

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL 
JUDEȚULUI VÂLCEA 
Agenția Națională Antidrog 

Domeniul studiat / 
aptitudini ocupaționale 

”Strategii de prevenire a consumului de 
droguri” 

Tipul calificării / diploma 
obținută 

Adeverință 

Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învățământ 

Perfecționare 

  
Perioada  2007-2008 

Numele și tipul instituției 
de învățământ și al 

organizației  profesionale 
prin care s-a realizat 

formarea profesională 

UNIVERSITATEA ”BABEȘ-
BOLYAI” CLUJ-NAPOCA 

Domeniul studiat / 
aptitudini ocupaționale 

Matematica și didactica matematicii, 
Didactica limbii și literaturii române, 
Managementul clasei, Pedagogia 
Comunicării 

Tipul calificării / diploma 
obținută 

Magister I-II 

Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învățământ 

Formare continuă 
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Perioada  2005-2008 
Numele și tipul instituției 

de învățământ și al 
organizației  profesionale 

prin care s-a realizat 
formarea profesională 

UNIVERSITATEA ”SPIRU-HARET” 
BUCUREȘTI 

Domeniul studiat / 
aptitudini ocupaționale 

ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII 

Tipul calificării / diploma 
obținută 

LICENȚIAT ÎN ȘTIINȚE ALE 
COMUNICĂRII 

Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învățământ 

Universitare 

  
Perioada 2008 

Numele și tipul instituției 
de învățământ și al 

organizației  profesionale 
prin care s-a realizat 

formarea profesională 

S.C. INFO EDUCAȚIA S.R.L., IAȘI 

Domeniul studiat / 
aptitudini ocupaționale 

Formator 

Tipul calificării / diploma 
obținută 

Adeverință 

Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învățământ 

Formare 

  
Perioada 2007 

Numele și tipul instituției 
de învățământ și al 

organizației  profesionale 

Inspectoratul Școlar al Județului Vâlcea 
Casa Corpului Didactic Vâlcea 
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prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Domeniul studiat / 
aptitudini ocupaționale 

”METODIST EUROPEAN” 

Tipul calificării / diploma 
obținută 

Adeverință 

Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învățământ 

Formare 

  
Perioada 2007 

Numele și tipul instituției 
de învățământ și al 

organizației  profesionale 
prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Inspectoratul Școlar al Județului Vâlcea 
Casa Corpului Didactic Vâlcea 

Domeniul studiat / 
aptitudini ocupaționale 

”EDUCĂM AȘA” 

Tipul calificării / diploma 
obținută 

Adeverință 

Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învățământ 

Formare 

  
Perioada 2006-2007 

Numele și tipul instituției 
de învățământ și al 

organizației  profesionale 
prin care s-a realizat 

formarea profesională 

MINISTERUL EDUCAȚIEI, 
CERCETĂRII ȘI TINERETULUI 
Centrul Național de Formare a 
Personalului din Învățământul 
Preuniversitar 

Domeniul studiat / 
aptitudini ocupaționale 

”PHARE 2004 – Acces la educație 
pentru grupuri dezavantajate” 
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Tipul calificării / diploma 
obținută 

Atestat 

Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învățământ 

Formare continuă 

  
Perioada 2006-2007 

Numele și tipul instituției 
de învățământ și al 

organizației  profesionale 
prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Centrul Național de Formare a 
Personalului din Învățământul 
Preuniversitar și 
SIVECO S.A. 

Domeniul studiat / 
aptitudini ocupaționale 

Curs de inițiere IT și Utilizare AeL 

Tipul calificării / diploma 
obținută 

Atestat 

Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învățământ 

Formare continuă 

  
Perioada 2006 

Numele și tipul instituției 
de învățământ și al 

organizației  profesionale 
prin care s-a realizat 

formarea profesională 

MINISTERUL EDUCAȚIEI, 
CERCETĂRII ȘI TINERETULUI 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN CLUJ 
CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ 

Domeniul studiat / 
aptitudini ocupaționale 

Curs de comunicare pentru inspectorii 
de imagine 

Tipul calificării / diploma 
obținută 

Adeverință 
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Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învățământ 

Perfecționare 

  
Perioada 2005-2006 

Numele și tipul instituției 
de învățământ și al 

organizației  profesionale 
prin care s-a realizat 

formarea profesională 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE 
EDUCAȚIEI 

Domeniul studiat / 
aptitudini ocupaționale 

EDUCAȚIA LA TIMPUL VIITOR 

Tipul calificării / diploma 
obținută 

Atestat 

Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învățământ 

Formare continuă 

  
Perioada 2005-2006 

Numele și tipul instituției 
de învățământ și al 

organizației  profesionale 
prin care s-a realizat 

formarea profesională 

MINISTERUL EDUCAȚIEI, 
CERCETĂRII ȘI TINERETULUI 
Centrul Național de Formare a 
Personalului din Învățământul 
Preuniversitar 

Domeniul studiat / 
Aptitudini  ocupaționale 

”PHARE 2003 – Acces la educație 
pentru grupuri dezavantajate” 

Tipul calificării / diploma 
obținută 

Atestat 

Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învățământ 

Formare continuă 
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Perioada 2005 
Numele și tipul instituției 

de învățământ și al 
organizației  profesionale 

prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Inspectoratul Școlar al Județului Vâlcea 
Casa Corpului Didactic Vâlcea 

Domeniul studiat / 
Aptitudini  ocupaționale 

Utilizare AeL 

Tipul calificării / diploma 
obținută 

Adeverință 

Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învățământ 

Formare 

  
Perioada  2001 

Numele și tipul instituției 
de învățământ și al 

organizației  profesionale 
prin care s-a realizat 

formarea profesională 

MINISTERUL EDUCAȚIEI, 
CERCETĂRII ȘI TINERETULUI 
CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU 
CURRICULUM 

Domeniul studiat / 
Aptitudini  ocupaționale 

Proiectare didactică; Curriculum la 
decizia școlii; Formare la nivel local 

Tipul calificării / diploma 
obținută 

Adeverință 

Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învățământ 

Formare 

  
Perioada 1998 

Numele și tipul instituției 
de învățământ și al 

organizației  profesionale 

MINISTERUL EDUCAȚIEI, 
CERCETĂRII ȘI TINERETULUI 
Direcția Formarea Formatorilor și 
Personal 
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prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Domeniul studiat / 
aptitudini ocupaționale 

Stagiul de formare a formatorilor locali 

Tipul calificării / diploma 
obținută 

Certificat 

Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învățământ 

Formare 

  
Perioada 1990 

Numele și tipul instituției 
de învățământ și al 

organizației  profesionale 
prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Școala Normală, Rm. Vâlcea 

Domeniul studiat / 
Aptitudini  ocupaționale 

Gradul didactic I 

Tipul calificării / diploma 
obținută 

Certificat 

Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învățământ 

Mediu 

  
Perioada Septembrie, 1985 

Numele și tipul instituției 
de învățământ și al 

organizației  profesionale 
prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Liceul Pedagogic, Sibiu 

Domeniul studiat / 
Aptitudini  ocupaționale 

Gradul didactic II 
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Tipul calificării / diploma 
obținută 

Certificat 

Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învățământ 

Mediu 

  
Perioada Septembrie, 1980 

Numele și tipul instituției 
de învățământ și al 

organizației  profesionale 
prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Liceul Pedagogic, Sibiu 

Domeniul studiat / 
Aptitudini  ocupaționale 

Definitivat în învățământ 

Tipul calificării / diploma 
obținută 

Certificat 

Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învățământ 

Mediu 

  
Perioada 1971-1975 

Numele și tipul instituției 
de învățământ și al 

organizației  profesionale 
prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Diploma de Învățător 

Domeniul studiat / 
Aptitudini  ocupaționale 

Profilul: Pedagogic; Specialitatea: 
Învățător 

Tipul calificării / diploma 
obținută 

Liceul Pedagogic Rm. Vâlcea 

Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învățământ 

Învățământ liceal 
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Aptitudini și competențe 
personale dobândite în 
cursul vieții și carierei, 

dar care nu sunt 
neapărat recunoscute 

printr-un certificat sau 
o diplomă  

 

Limba maternă Limba română 
Limbi străine cunoscute: 

- abilitatea de a citi 
- abilitatea de a scrie 

- abilitatea  de a vorbi 

Limba franceză: 
Bine 
Bine 
Bine 

Aptitudini și competențe 
sociale 

 

Locuiți și munciți cu alte 
persoane, într-un mediu 
multicultural, ocupați o 

poziție în care 
comunicarea este 

importantă sau desfășurați 
o activitate în care munca 

de echipă este esențială 
(de exemplu cultură, sport 

etc.)  

 

Aptitudini și competențe 
organizatorice. De 

exemplu coordonați sau 
conduceți  activitatea 

altor persoane, proiectați 
și gestionați bugete; la 

locul de muncă, în acțiuni 
voluntare  (de exemplu, 
în domenii culturale sau 

sportive), sau la domiciliu 

Organizator principal al Concursului 
Internațional ”La Școala cu Ceas” 
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Aptitudini și competențe 
tehnice (utilizare 

calculator, anumite tipuri 
de echipamente, mașini 

etc.) 

Utilizare calculator 
Cursuri I.T. 

Permis de conducere Nu 
  

Alte aptitudini și 
competențe  

Competențe care nu au 
fost menționate anterior 

Verticalitate, punctualitate, comunicare 
eficientă, preocupare pentru 
performanță, seriozitate, ambiție, 
disciplină 

  
Informații suplimentare Rezultate deosebite obținute de elevi: 

Faza internațională IMAC: 19 premii și 
mențiuni 
Locul I ”Kangouru”-concurs european, 
2005, etapa finală 
Concursuri Naționale de Matematică: 
537 premii și mențiuni 
Olimpiada Județeană de Matematică: 31 
de premii și mențiuni 
Concursuri Interjudețene de 
Matematică: 517 premii și mențiuni 
 

Autor/Coautor al unor lucrări de 
specialitate și/sau metodice, apărute în 
publicații cu ISBN/ISSN 

Performanțe deosebite în inovarea 
didactică, materializată în: 

-Redactor șef al revistei ”Educato-
rul”, apărută în 2001, editată de 
Inspectoratul Școlar Județean și Casa 
Corpului Didactic Vâlcea, revistă cu 
ISSN 1582-473x 
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-Coordonator al revistei ”Clepsidra”, 
revistă cu ISSN 1583-9168 

-Redactor principal al publicației 
”Revista de Matematică din Vâlcea”, 
ISSN 1841-5172 

-Autor/coautor : 
Olimpiada de matematică-1999, 

clasa a IV-a, Editura Teora 
Olimpiadele de matematică, clasele 

a IV-a și a V-a (ISBN 973-9238-57-2) 
Probleme de matematică pentru 

clasa a IV-a (ISBN 973-99996-0-3) 
Probleme de matematică pentru 

clasele III-IV (ISBN 973-8092-71-x) 
Culegere de exerciții și probleme de 

matematică pentru elevii din clasele I și 
a II-a (ISBN 973-86508-0-1) 

Culegere limba română-matematică, 
teste, clasa a III-a (ISBN 973-86508-3-
6) 

Culegere de probleme de matematică 
pentru clasele III-IV (ISBN 973-86508-
1-x) 

Culegere limba română-matematică, 
teste pentru elevii din clasa a IV-a 
(ISBN 973-86508-4-4) 

100 de probleme de matematică 
rezolvate (ISBN 973-7743-01-6) 

Învățăm matematica prin Concursul 
Național Euclid (Clasele II-IV)-2011 

Învățăm matematica prin Concursul 
Național Euclid (clasa I)-2012, (ISBN 
978-606-8400-36-5) 
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Învățăm matematica prin Concursul 
Național Euclid (clasa a II-a)-2012, 
(ISBN 978-606-8400-37-2) 

Învățăm matematica prin Concursul 
Național Euclid (clasa a III-a)-2012, 
(ISBN 978-606-8400-42-6) 

Învățăm matematica prin Concursul 
Național Euclid (clasa a IV-a)-2012, 
(ISBN 978-606-8400-38-9) 
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	PROBLEMELE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR VÂLCEAN: DASCĂLII SUNT CANTONAŢI
	ÎN RUTINĂ
	Viața Vâlcii
	Joi, 11 octombrie, 2012
	PROF. PAUL DUMITRESCU, INSPECTOR ȘCOLAR: „PREGĂTIREA ELEVILOR NU ESTE LA ÎNĂLŢIMEA TEANCURILOR DE DOSARE PREZENTATE SPRE EVALUARE”
	-interviu preluat de Redacția revistei Educatorul din cotidianul „Viața Vâlcii”-
	Am mediatizat rezultatele de excepție obținute de elevii din învățământul primar vâlcean în presa scrisă și audio-vizuală.
	Ofer cititorului spre studiu câteva dintre articole:
	LA CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ
	„MICUL ARHIMEDE”, COPIII DIN VÂLCEA AU DAT CLASĂ ELEVILOR DIN ALTE JUDEŢE
	SENZAŢIONAL: MEDALII DE AUR
	ȘI ARGINT LA MATEMATICĂ
	LA CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ „JOSE MARTI”, CARTIERUL OSTROVENI A CUCERIT CAPITALA
	ÎNTOARCEREA FIULUI CĂTRE SAT

	NIMIC NU EXISTĂ ÎN LUME MAI MARE AFARĂ DE SUFLETUL NOSTRU PROPRIU
	Interviu cu profesoara Olimpia Tănase
	preluat din Revista „Satul Natal”
	CAPELANII
	În fiecare dimineață, la ora 8,00, pleacă din fața Colegiului Național Mircea cel Bătrân, urcând bătrânul deal Capela, care străjuiește ca o cupolă în partea de vest orașul. Nu contează că plouă sau ninge, că e frig sau cald… Sunt injectați cu ideea d...
	Sunt și trei Dumitrescu în grup: Dumitrescu-Pădure, Dumitrescu Avivu și autorul acestor rânduri, care la cei aproape șaizeci de ani este alintat de ceilalți cu apelativul Mezinul.
	Dumitrescu-Pădure e cel care a insistat pe lângă autorități să amenajeze câteva locuri de popas. Așa au apărut din loc în loc până la Boul de Piatră băncuțe pe care se odihnesc cei dornici de aer curat și ciripit de păsărele. Supărat pe amețelile vârs...
	Dumitrescu Avivu, fost statistician, oltean get-beget, chibzuit, cunoaște toate speciile de plante. A amenajat deasupra orașului un loc de taifas care îi poartă numele. E atașat de prietenul lui, economistul Dumitru Pleșcan, pe care nu-l poate opri ...
	Pe mine m-a povățuit să scriu… Acum, că am început, e tare bucuros!
	Dealul reprezintă de peste douăzeci de ani sursa mea de sănătate, liniște și energie. Mă primește prietenos zilnic, la fel cum în copilărie mă primeau secularii stejari din pădurea Modoii, la umbra cărora citeam Winnetou, Cei trei mușchetari, Moromeți...
	Iată cum prezenta o fostă elevă, într-o compunere cu titlul “Învățătorul meu”, întâlnirea pe care a avut-o cu dascălul ei pe deal: “Urcam într-o vară, alături de tata, pe Capela, adăpostindu-ne de căldura sufocantă din oraș. În depărtare se zărea un d...
	Titel Pleșcan- născut în Viișoara, Frâncești, prin râsul lui zgomotos aduce buna dispoziție printre noi. Nu poți să te plângi de vreo durere că-ți pune imediat diagnosticul  și-ți indică și tratamentul! Își amintește din copilărie multe întâmplări pe ...
	Victor Cucu- economistul care știe toate cărările din pădure, începând cu cea care duce spre grumazul de piatră al Boului, până la Poiana de lângă fântâna cu apă rece ce ne potolește setea. De la dumnealui am aflat că Triajul reprezintă locul în care ...
	Viorel Drăguțescu- profesorul de sport, prietenul care mă-nsoțește în fiecare zi, acompaniat de maidanezii botezați în fel și chip pe care nu uită să-i hrănească. Are un repertoriu bogat de cântece. Împreună cu Titel Pleșcan formăm un trio veritabil. ...
	Cornel Moroti: distinsul  profesor de matematică urcă pe deal dimineața, după-amiezile rezervându-le publicațiilor din domeniul de care este pasionat, jocului de tenis, sau, vara, unei băi în ștrandul cu apă sărată. Participă alături de noi la culesu...
	Nicu Moldovan, zis Mol: inginerul proiectant care urcă numai până la Boul de Piatră, interval de timp suficient pentru a declanșa dispute politice în interiorul grupului.
	Noii membri ai grupului: prof. Șerban, prof. Marica, ing. Barbu, au acceptat condițiile impuse de membrii titulari, aflându-se în perioada de acomodare.
	În încheiere, aș  vrea să închin câteva cuvinte celui  care a fost un camarad prețuit de noi toți, ziaristului de la Curierul de Râmnic, Gheorghe Călinoiu, zis Georgică, de ale cărui glume ne amintim mereu, pomenindu-i numele. Bunul Dumnezeu să-l odih...
	Călătoria în lumea amintirilor continuă... Sper, iubitul meu cititor, să ne întâlnim cât de curând cu ocazia lansării cărții ”Oameni dragi”.



