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PHOENIX

DOMENII DE ACÞIUNE
ALE CRIMINALITÃÞII ORGANIZATE
Comunitatea internaþionalã a
fost pusã în faþa unei economii subterane de mare anvergurã, caracterizatã
prin infiltrarea pieþelor economicofinanciare de cãtre structurile criminale
în încercarea acestora de a prelua
controlul asupra unor importante sectoare economice interne ºi internaþionale. Procesul este vast, bazat pe tranzacþii financiare globale în continuã
creºtere. Pieþele financiare internaþionale cuprind în fiecare zi în valoare de
sute de miliarde de dolari, din care
numai o micã parte par a fi operaþiuni
de comerþ ilicit. Restul se bazeazã pe
capital speculativ, lichid ºi semilichid,
investit pe termene scurte ºi care
garanteazã anonimatul investitorilor.
Eliminarea restricþiilor ºi controlului asupra investiþiilor strãine, dezvoltarea tehnologiei electronice de
transmitere a informaþiilor financiare,
transnaþionalizarea celor mai mari
bãnci constituie parte din cei mai importanþi factori ce determinã creºterea acestei imense mase monetare
speculative. Amploarea acestui fenomen cât ºi complexitatea lui sunt de
naturã sã descurajeze orice încercare
de control statal ºi creeazã condiþiile
propice de marcare a banilor proveniþi
din afaceri ilicite, traficul de droguri,
arme, carne vie, cu autoturisme de lux
furate, escrocherii, camãtã, taxã de
protecþie etc.
Traficul de droguri
Apreciind vânzãrile internaþionale de droguri la aproximativ 122 miliarde de dolari anual, grupul de lucru
al Comunitãþii Europene considerã cã
peste 85 de miliarde $ reprezintã profitul net care urmeazã a fi spãlat prin
tehnici specifice. Estimãrile au fost
fãcute prin metode directe ºi indirecte,

care au luat în consideraþie producþia
mondialã de droguri, nevoile de consum al utilizatorilor ºi cantitãþile aproximative de stupefiante vândute anual.
Piaþa drogurilor este extrem de
diversã, atât ca localizare geograficã,
cât ºi datoritã diversitãþii de substanþe
cuprinse în aceastã categorie.
Cele mai utilizate droguri sunt:
 Anestezicele - care acþioneazã asupra creierului determinând
blocarea transmisiunilor nervoase,
pierderea senzaþiilor ori inconºtienþa;
 Narcoticele - produc insensibilitate la durere ºi eliminã anxietatea ºi emoþia;
 Barbituricele - sunt droguri
sedativ-hipnotice, care determinã
rela-xarea sistemului nervos central
ºi produc somnolenþã;
 Tranchilizantele - au calitatea
de a elimina stãrile de anxietate, reduc
tensiunea ºi relaxeazã organismul;
 Canabis (Marijuana) - este
produsã din cânepã indianã, o plantã
care creºte în multe zone ale lumii;
 Halucinogenele - sunt droguri
atât naturale cât ºi sintetice care
produc halucinaþii vizuale, sentimente
de depersonalizare, senzaþii de ieºire
din propriul corp;
 Cocaina - este un halucinogen obþinut dintr-o plantã sud-americanã numitã cocã;
 Amfetaminele - sunt droguri
sintetice care stimuleazã sistemul
nervos central, producând reacþii fizice
intense.
Toate drogurile sunt periculoase întrucât, fiind substanþe psihoactive care creeazã dependenþã, submineazã grav, uneori fatal, sãnãtatea
consumatorilor.
Crima organizatã este implicatã în traficul internaþional de droguri

la toate nivelurile, dar mai ales în ceea
ce priveºte importul, prelucrarea ºi
vânzarea acestora.
Traficul de arme, muniþii,
materiale explozive ºi radioactive
Dezvoltarea pieþei globale a
drogurilor s-a fãcut în paralel cu acelea
ale traficului ilegal de arme, muniþii,
materiale explozive ºi, uneori, radioactive, ale guvernelor, miºcãrilor de rezistenþã, formaþiunilor de guerilã ºi trupelor de mercenari din lumea a treia,
prin intermediul comercianþilor, oamenilor de afaceri ºi serviciilor secrete,
care obþin profituri considerabile în urma acestor tranzacþii. Aceasta este o
oportunitate excelentã pentru structurile crimei organizate de a se interfera ºi a-ºi folosi reþelele, locurile secrete de depozitare ºi proprii specialiºti, pentru a obþine câºtiguri enorme.
Fenomenul cunoaºte evoluþii
interesante în ultimul deceniu. Astfel,
traficul ilegal de armament creºte în
intensitate ºi produce beneficii uriaºe
importatorilor ºi intermediarilor, atunci
când pãrþile aflate în conflict sunt
supuse embargourilor.
Alte surse importante de venituri ilicite pentru crima organizatã îl
constituie traficul obiectelor de patrimoniu cultural, rãpirile de persoane,
prostituþia ºi proxenetismul, camãta,
evaziunea fiscalã, iar în ultimul deceniu a reapãrut pirateria, mai ales în
þãrile asiatice.
Spãlarea banilor
Spãlarea banilor este o expresie de origine americanã, care desemneazã reinvestirea în afaceri licite
a banilor obþinuþi din afaceri ilicite, utilizând în acest scop circuite financiare
interne ºi internaþionale complicate.
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Fenomenul spãlãrii banilor a
apãrut ca o consecinþã logicã a existenþei unei criminalitãþi orientate spre
profit, caracterizatã printr-un anumit
nivel de sofisticare, existentã, în principal, în societãþile dezvoltate economic ºi dotate cu sisteme financiarbancare evoluate.
Complexitatea acestui fenomen este de naturã sã descurajeze
orice încercare de control statal ºi
creeazã condiþii de camuflare a
banilor proveniþi din acþiuni ilicite.
Tehnicile utilizate pentru spãlarea banilor sunt de o mare diversitate ºi este de presupus cã multe
dintre ele sunt necunoscute specialiºtilor de control financiar ºi antiinfracþional.
În mod esenþial, tehnica de
bazã cuprinde trei etape succesive:
1.Înfiinþarea unor conturi colectoare în care se efectueazã depozite
bancare ce urmeazã a fi transferate.
Aceste conturi au rol de paravan ºi,
de regulã, ele sunt înfiinþate pe numele unor societãþi comerciale fictive,
motiv pentru care sunt dificil de
identificat.
2.În etapa a doua, sumele din
conturile colectoare sunt virate în
conturi din þãri strãine, printr-un numãr
de operaþii a cãror complexitate are
drept scop sã împiedice identificarea
sursei reale a banilor.
3.A treia etapã vizeazã investirea în afaceri licite a capitalului transferat ºi returnarea beneficiilor care, de
aceastã datã, au aspect curat, ceea
ce justificã întregul complex operaþional.
Deºi mai puþin relevante,
amintim ºi unele tehnici secundare de
spãlare a banilor:
 Dubla facturare - conform
acesteia, o firmã cumpãrã la preþuri
supraevaluate bunuri sau servicii ale
unei alte firme, instalatã într-o þarã
terþã, de preferinþã un refugiu fiscal.
Acest sistem permite scoaterea din
þarã a unui surplus de capital. De
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regulã, firma refugiu este o firmã ecran
aparþinând aceluiaºi trust.
 Specula imobiliarã simultanã - constã în obþinerea unui bun
imobiliar prin subevaluarea valorii sale ºi revânzarea acestuia dupã unele
îmbunãtãþiri la adevãrata sa valoare.
 Câºtigul dirijat - în cazinouri
legal înfiinþate. Sistemul utilizat are la
bazã faptul cã jetoanele pentru jocurile
de noroc pot fi cumpãrate, nelimitat,
cu bani lichizi, în timp ce câºtigurile
realizate pot fi transferate, la cerere,
direct în cont, provenienþa lor fiind
astfel justificatã.
Din analiza fenomenului spãlãrii banilor rezultã cã, indiferent de
natura infracþionalã a sursei de provenienþã, banii murdari circulã în toatã
lumea prin aceleaºi canale geografice
ºi instituþionale deschise crimei organizate.
Este evidentã existenþa unor
teorii privilegiate în acest univers
financiar, unde pot fi efectuate tranzacþii
intense fãrã nici o posibilitate de control. Câteva din cele mai importante
centre se aflã la intersecþia principalelor centre comerciale ilegale ºi anume: Panama, Insulele Bahamas, Singapore, Hong-Kong, Elveþia ºi
Liechtenstein.
Dintre organizaþiile criminale
mafiote amintim:
1. Mafia italianã
Mafia este apreciatã drept cea
mai puternicã organizaþie criminalã,
nu numai datoritã numãrului mare de
membri, ci mai ales ca urmare a structurii sale ºi a capacitãþii ei de a dezvolta
strategii unitare, în ciuda articulaþiei
complexe a reþelei sale operaþionale.
Prin caracteristicile sale, Mafia
este singura organizaþie criminalã
italianã care oferã un model criminal
valabil la nivel internaþional.
Odatã cu mãrirea numãrului
de membri ºi sporirea mijloacelor
financiare de care dispuneau, dar mai
ales odatã cu extinderea zonei de

influenþã În mediul urban, asociaþiile
mafiote italiene au obþinut supremaþia
ºi controlul formelor cele mai periculoase ale criminalitãþii, depãºind de
mult graniþele regionale tradiþionale:
COSA NOSTRA, CAMORRA în Campania ºi NDRANGHETA în Calabria.
1.1. COSA NOSTRA
Mafia sicilianã COSA NOSTRA
este o structurã bine articulatã ºi în
acelaºi timp unitarã ºi organizatã
piramidal ierarhic, având la bazã familia care controleazã o parte
determinantã din teritoriul în care
opereazã sau pe care îl dominã.
COSA NOSTRA opereazã
într-un secret absolut, nedezlegat nici
în prezent de autoritãþile italiene, iar
legea de fier a tãcerii, omerta, este
respectatã de toþi, chiar ºi de
persoanele din afara organizaþiei care
au tangenþã cu aceasta. Orice violare
a principiului omerta este invariabil
pedepsit cu moartea, indiferent de
rangul sau poziþia celor ce au divulgat
secretele organizaþiei.
1.2. CAMORRA
Instalatã în provincia Campania, camorra desemneazã
societatea secretã a rãufãcãtorilor
napolitani. Compusã dintr-o serie de
organizaþii locale aflate adesea în
opoziþie, Camorra s-a consacrat mai
ales traficului de droguri, în particular
de cocainã. Tentativele de organizare
centralã s-au soldat cu un eºec.
1.3. NDRANGHETA
Este principala organizaþie
criminalã din Calabria, altã regiune
din sudul Italiei, în care condiþiile
subdezvoltãrii economice sunt chiar
mai pronunþate decât în Campania.
NDrangheta este specializatã
în rãpiri de persoane urmate de
rãscumpãrarea ostaticilor.
2. Mafia În Statele Unite ale
Americii ºi America de Sud
2.1. COSA NOSTRA din
America
Apariþia unei ramuri a mafiei
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siciliene în America îºi face simþitã
prezenþa la sfârºitul secolului al
XIX-lea.
Într-un interval extrem de scurt,
mafia americanã a acaparat toate
domeniile ce s-au dovedi rentabile
pentru mafia sicilianã: jocuri de noroc,
prostituþie, trafic de droguri, contrabandã, protecþia forþatã a întreprinderilor.
În America existã circa 24 de
familii aparþinând COSA NOSTRA ºi
care îºi împart între ele teritoriul SUA.
Principalele familii mafiote din
SUA sunt:
a) În New York:
- Familia Gambino - este cea
mai puternicã ºi mai veche dintre
clanurile mafiote new-yorkeze; a fost
fondatã de CARLO GAMBINO;
- Familia Banana - a fost
fondatã de JOE BONANO;
- Familia Colombo - a fost
fondatã de JOSEPH COLOMBO;
- Familia Genovese - are ca
fondator pe VITO GENOVESE;
- Familia Luccheze - fondatã
de THOMAS LUCCHEZE.
b) În New Jersey este teritoriul
familiei Deca Valcante.
c) În Florida este foarte
puternicã familia Trafficante, fondatã
de SANTOS TRAFFICANTE.
d) În New Orleans este familia
Marcelo fondatã de CARLOS
MARCELO;
e) În Chicago, New Mexico ºi
zone din California autoritarã este familia Giancara fondatã de MEMO
GIANCARA.
Pe lângã COSA NOSTRA, în
SUA s-au mai dezvoltat douã organizaþii la fel de puternice pentru o perioadã: Mafia irlandezã ºi Mafia evreiascã.
2.2. Cartelurile columbiene
Ca ºi familiile mafiote italiene ºi americane, organizaþiile
columbiene se impun prin disciplinã
ºi violenþã, doar cã sunt considerate
mult mai radicale, mai violente ºi fãrã
milã.

Organizaþiile columbiene poartã denumirea de CARTELURI.
a) Cartelul CALI - este considerat cel mai influent în domeniul traficului de droguri din emisfera vesticã.
b) Cartelul MEDELIN - este o
uniune de organizaþii criminale
specializate în traficul de droguri.
Pe coasta de nord a Columbiei
mai acþioneazã numeroase organizaþii
independente.
3. Mafia rusã
În Rusia, organizaþiile mafiote
s-au dezvoltat cel mai rapid dintre toate
þãrile est-europene.
Crima organizatã din Rusia
este structuratã pe cinci mari categorii
de asociaþii criminale:
 pseudo-antreprenorii - se
ocupã cu afacerile financiare;
 gangsterii - scot profit prin comiterea actelor de racketing (racheþi);
 jefuitorii - acþioneazã în
domeniul sectorului public sau privat
al statului prin devalizarea sau
însuºirea unor bunuri ale acestuia;
 corupþii - sunt grupuri de persoane oficiale care acordã organizaþiilor criminale avantaje ilegale;
 coordonarea - sunt naºii care asigurã conducerea activitãþilor
ilegale.
4. Mafia asiaticã
4.1. Mafia Chinezã - sunt considerate cele mai vechi societãþi
criminale asiatice.
Organizaþiile chineze conduc ºi
crima organizatã în Vietnam, Thailanda, Laos, Birmania, Filipine, Macao
ºi Malaysia.
Triadele au o organizare tipic
asiaticã; toate gradele din triadã au
un cod numeric, de la cel mai mic
numãr la cel mai mare (49-498).
Lupta împotriva mafiei chineze
este mai grea decât împotriva mafiilor
americane, italiene ºi ruseºti datoritã
limbajului ºi caracterului dârz, fanatic
al celor anchetaþi.

4.2. Mafia japonezã
Yakuza, denumitã ºi Boriocudan, este o organizaþie care sãvârºeºte fapte ilicite printr-o organizare
în bande ce-ºi creeazã zone speciale
de influenþã ºi uzeazã fãrã ezitare de
violentã extremã.
Legãturile organizaþiei cu viaþa
politicã, socialã, culturalã, este o piedicã în distrugerea ei. Membrii Yakuzei
sunt tatuaþi pe tot corpul cu dragoni,
ºerpi, figurine mitologice, iar dacã ei
cred cã nu rezistã la interogatorii se
sinucid.
4.3. Grupãri criminale vietnameze ºi coreene
Sunt cele mai tinere grupãri
criminale asiatice.
Cea mai cunoscutã grupare
vietnamezã este BORN TO KILL (BTK)
ºi ea acþioneazã pe coasta de est a
SUA.
4.4. Mafia românã
În România de astãzi, în care
situaþia economicã instabilã ºi inflaþia
determinã o inegalitate frapantã, o
bunã parte a populaþiei trãind în sãrãcie, numeroºi oameni fiind stãpâniþi
de sentimente de nesiguranþã ºi
puternicã frustrare, promovarea liberei
concurenþe, a spiritului competitiv a
avut, desigur, pe lângã efectele pozitive, ºi un revers nedorit. Pe baza
acestui sistem social, politic, cultural
propice, s-au putut dezvolta organizaþiile de tip mafiot în România.
4.5. Mafia roºie
Organizaþia Rachine Brandwoin se remarcã printre cele nouã
grupãri mafiote ruseºti ºi este cea mai
rãspânditã.
Grupãrile denumite RACKET
sunt specializate în obligarea, prin
mijloace deosebit de violente ori
ameninþãri grave, a patronilor prosperi
sã accepte protecþia împotriva altor
bande de rãufãcãtori sau infractori
izolaþi, pretinzând periodic sume de
bani foarte mari.
4.6. Mafia galbenã
O grupare etnicã aproape
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ermeticã, cu implicaþii directe în
peisajul infracþional din þara noastrã
ºi cu riscuri de a se manifesta tot mai
periculos, pe principii mafiote, o
reprezintã cetãþenii chinezi sau, mai
bine zis, pionierii triadelor .
Mãsurile împotriva lor sunt
reduse datoritã faptului bine ºtiut în
ceea ce priveºte dârzenia lor,
fanatismul ºi a limbii care prezintã
peste 1000 de dialecte vorbite.
4.7. Grupãrile internaþionale
arabe ºi turceºti
Se remarcã prezenþa activã în
sfera marii criminalitãþi a unor arabi ºi
turci, implantaþi în România cu scopul
de a comite infracþiuni ºi a domina
comunitãþile arabe ºi turceºti stabilite
în diferite localitãþi din þarã.
4.8. Mafia þigãneascã
O ameninþare deosebitã pentru societatea românã o reprezintã
implicarea tot mai profundã în sfera
criminalitãþii ºi mai ales în cea a infrac-

þiunilor de mare violenþã a þiganilor.
Þiganii reprezintã cea mai profilacticã minoritate din România. Ei
reuºesc sã influenþeze justiþia prin
coruperea unor poliþiºti, sumele mari
de bani obþinute de þigani prin mijloace
necinstite dându-le posibilitatea sã
facã cheltuieli ostentative.
Organizaþiile criminale fac
parte din peisajul vieþii noastre ºi vor
dãinui atât timp cât condiþiile sociale,
economice ºi politice ale omenirii nu
se vor îmbunãtãþi substanþial.
Crima organizatã capãtã o extindere ºi o diversificare deosebitã în
ultimii ani, devine o trãsãturã caracteristicã vieþii contemporane din
România.
România, fiind o þarã de tranziþie, reprezintã terenul prielnic pentru
activitãþi mafiote, legislaþia statului

român având carenþe în ceea ce priveºte combaterea unor asemenea
grupãri mafiote.
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Inspector ºef principal,
CONSTANTIN RÃDULESCU

“IMPREUNA PE ACELASI DRUM”
In perioada 03-05 noiembrie 2005 un colectiv de 11
cadre didactice de la Centrul de Reeducarev Gaesti a
efectuat un schimb de experienta la Centrul de Reeducare
de la Buzias,in cadrul programului IMPREUNA PE ACELASI
DRUM
Agenda programului a fost urmãtoarea:
03.11.2005  deplasarea de la Gãeºti la Buziaº;
04.11.2005  Prima parte a zilei a fost dedicatã
discuþiilor în plen ºi pe colective de lucru, fiind prezentate
principalele tipuri de programe educative ºi activitãþi care
se deruleazã in cele doua centre de reeducare.Directorul
Centrului de Reeducare Buzias a prezentat principalele
aspecte de noutate care sunt specifice acestui centru,apoi
a fost urmarit un film de prezentare a centrului.
Au fost abordate probleme de interes comun si au
fost prezentat dosarul de dezvoltare personala experimentat
la acest centru.
Dezbaterile au fost continuate dupã vizitarea
centrului, în cadrul a douã colective de lucru, primul format
din invatatorii celor doua centre iar cel de al doilea format
din profesorii care isi desfasoara activitatea in cele doua
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centre, cu care ocazie au fost dezbatute aspecte concrete
privind adaptarea programelor ºcolare, proiectarea
activitãþilor educative ºi folosirea metodelor interactive in
activitatile didactice.
În partea a doua a zilei au fost prezentate activitãþi
demonstrative de cãtre instructorii educatori de resocializare, activitãþi care au constituit o altã bazã de discuþii.
Programul zilei s-a finalizat cu o vizitã în staþiunea
Buziaº, fiind prezentatã ºi expoziþia de icoane pe sticlã,
expoziþie realizatã de cãtre minorii internaþi in Centrul de
Reeducare Buzias si organizatã in noua biserica din
Buziaº.
05.11.2005  orele 8,30-11,00  s-a realizat o vizitã
de documentare in municipiul Timisoara.
orele 11,00-20,00  deplasarea la Gãeºti.
Pe timpul deplasãrii s-au vizitat principalele
obiective turistice (Staþiunea Herculane, municipiul Sibiu 
centrul cultural  istoric, Mânãstirea Cozia).
Materialele ºi informaþiile dobândite pe perioada
deplasãrii vor fi utilizate în pregãtirea ºi realizarea orelor
de dirigenþie ºi ºi a activitãþilor educative.

PHOENIX
Pe timpul derulãrii activitãþilor s-au desprins
urmãtoarele concluzii:
- necesitatea reactualizãrii Protocolului încheiat între
Ministerul Justiþiei ºi Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii;
- necesitatea elaborãrii unor programe ºcolare
adaptate particularitãþilor acestei categorii de elevi;
- elaborarea metodologiei privind organizarea ºi
desfãºurarea cursurilor de alfabetizare în conformitate cu
planul de învãþãmânt aprobat prin OMEC nr.3529/2001;
- identificarea unor posibilitãþi de profesionalizare
a minorilor, inclusiv a celor care nu au absolvit ciclul
gimnazial;
- necesitatea participãrii la cursuri de formare axate
pe utilizarea metodelor interactive, organizate cu

participarea specialiºtilor pe probleme de reintegrare
socialã;
- realizarea unui schimb permanent de materiale ºi
documente între personalul didactic din centrele de
reeducare;
- permanetizarea schimburilor de experienþã între
colectivele de personal din centrele de reeducare care
desfãºoarã activitãþi instructive  educative;
- promovarea experienþei pozitive a personalului
din centrele de reducare si mediatizarea acesteia
prin publicarea de articole si studii in revistele de specialitate.

Intocmit
STELIAN BARBU

ANALIZA ACTIVITATII INSTRUCTIV-EDUCATIVE
PENTRU ANUL SCOLAR 2004-2005 (sinteza)
Argument
Dezvoltarea personala.,asigurarea pentru fiecare
minor internat a posibilitatii de a progresa in viata constituie
o necesitate. Centrul de reeducare a avut permanent in
vedere accesul fiecarui minor la o forma de invatamant dar
si transferul de valori,deprinderi,atitudini si comportamente
utile dezvoltarii personalitatii acestuia.
Minorul este in centrul tuturor activitatilor fiind
considerat principalul beneficiar,fiind integrat in activitati
care sa promoveze viata sociala normala,sustinand
participarea directa la activitati in comunitate,intregul efort
educational avand menirea de al pregati pentru viata.
Activitatea de ºcolarizare ºi profesionalizare
Desfasurata conform Legii invatamantului,Ordinului
Ministrului Educatiei nr.3529/2001 prin care au fost aprobate
Planurile Cadru pentru unitatile de invatamant subordonate
Administratiei Nationale a Penitenciarelor si Protocolului
2410/C/2001 incheiat intre Ministerul Justitiei si Ministerul
Educatiei si Cercetarii, activitatea de scolarizare a avut in
vedere problema integrarii si a reintegrarii scolare a
minorilor internati si a urmarit :
-crearea unei atitudini favorabile fata de scoala si
de exigentele ei tinand cont si de faptul ca minorii internati
sunt marcati de esecul scolar;
-consolidarea unei motivatii care sa sustina efortul
minorului in activitatea de invatare ;
-realizarea unei concordante intre solicitarile
cadrelor didactice si posibilitatile minorului ;

Procesul de predare-invatare a fost adaptat
particularitatilor psiho-individuale ale minorilor, cadrele
didactice adaptand curriculumul la particularitatile elevilor,
contribuind la formarea unui elev care sa-si activeze
deprinderile de care are nevoie in activitatile de invatare,au
fost utilizate acele practici scolare care au permis
valorizarea minorilor ca subiecti ai propriei formari.
S-a avut in vedere realizarea unei evaluari obiective
si cat mai corecte atat in faza initiala cat si periodic ,pentru
a urmari dezvoltarea minorului si a interveni la timp si
eficient.
Organizarea ºcolarã
La inceputul anului scolar 2004-2005au fost
constituite urmatoarele clase:
-3 clase curs alfabetizare I-IV simultan ,din care
una pentru minore;
-3 clase la invatamantul gimnazial (a Va, aVIa si VIIVIII invatamant simultan)
-1 clasa anul II profesionala meseria lacatus
mecanic- pentru minorii absolventi ai invatamintului
gimnazial aceasta forma aflandu-se in lichidare( incepand
cu anul scolar actual se aplica noul curriculum pentru
S.A.M.)
Minorele fiind in numar redus au constituit o singura
clasa la invatamantul cu frecventa redusa,urmand in
paralel si cursul pentru initiere in meseria de confectioner
lenjerie.
Dinamica efectivelor de elevi a fost :
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Nr de elevi inscrisi la inceputul anului scolar :
* I-IV- 31 elevi din care 8 eleve;
* Gimnaziu-37 elevi di care 7 eleve la invatamant
cu frecventa redusa;
* profesionalizare 6 elevi (4 elevi profesionala ;2
elevi curs initiere)
* 8 eleve-curs initiere confectioner lenjerie.
* In semestru I a fost inscris la cursurile liceale
in clasa ã IX la Grupul scolar C.Angelescu Gaesti, un
minor
La sfarsitul anului scolar situatia este urmatoarea:
La invatamantul primar: 28 elevi ramasi inscrisi;
elevi promovati 26 ;elevi cu situatia neancheiata (din cauza
prezentei) 2;
La invatamantul gimnazial:
30 elevi ramasi inscrisi ;elevi promovati 26 ; elevi
cu situatia neincheiata (din cauza prezentei) 4.
Rezultatul la testele nationale:
Elevi inscrisi
7
Elevi prezentati
6
Elevi care au promovat 1
Respectand planul managerial au fost realizate
conform termenelor stabilite urmatoarele masuri :
-organizarea colectivelor de elevi;
-repartizarea invatatorilor si dirigintilor la clase;
-repartizarea salilor de clasa;
-constituirea catedrelor si incadrarea cu personal
didactic;
-intocmirea orarului scolii;
-repartizarea rechizitelor si manualelor;
-Intocmirea documentelor de proiectare si
planificare a activitatii;
-intocmirea graficului profesorilor de serviciu in
scoala si stabilirea responsabilitatilor pentru acestia si
pentru instructorul educator de serviciu ;
-efectuarea instructajului de protectia muncii si
P.S.I.
Incadrarea cu personal didactic a fost urmatoarea:
-13 titulari; (unul cu 2/3 norma didactica prof.
Razorea Antonel):
* 3 invatatori;
* 8 profesori;
* 2 maistri instructori.
Pregatirea metodica si de specialitate :
Activitatea metodica si de perfectionare s-a derulat
atat la nivelul centrului cat si la nivelul C.C.D. Dambovita.
La nivelul centrului au fost constituite 3 comisii metodice
(comisia profesori gimnaziu,comisia invatatori, comisia
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diriginti) la care s-a adaugat comisia educatori.Constituind
o importanta modalitate de perfectionare a personalului
didactic activitatea metodica la nivelul scolii s-a materializat
in desfasurarea de lectii demonstrative si prezentarea de
referate metodice, accentul fiind pus pe promovarea
metodelor didactice activ-participative.
Un numar de 4 cadre didactice au fost inscrise
pentru obtinere gradelor didactice (2 pentru gradul didactic
I si 2 pentru gradul al II lea). Dintre acestia domnul profesor Razorea Antonel a obtinut gradul didactic II, iar
domnii Radulescu Adrian si Bucurescu Dorel au depus
lucrarile in vedere sustinerii inspectiei speciale pentru
gradul I.
Activitatea de profesionalizare a minorilor
Activitatea de profesionalizare a avut ca obiectiv
formarea de deprinderi si abilitati practice precum si
obisnuirea minorilor cu activitati practice utile.
Activitatea de profesionalizare s-a desfasurat pe
doua componente si anume;
- preprofesionalizare -la invatamantul gimnazial si
abilitati practice la invatamantul primar ;
- profesionalizare materializata prin :
*cursul de initiere in meseria de confectioner lenjerie- organizat cu minore le de la invatamantul
cu frecventa redusa;
*anul II scoala profesionala meseria
lacatus mecanic - pentru minorii absolventi de gimnaziu
Prezenta analiza este o sinteza a activitatii instructiv
educative reliefand puncte tari dar in acelas timp are
in vedere si puncte slabe pe care va trebui sa le eliminam:
Puncte tari:
-incadrare cu personal didactic titular,cu experienta
atat la catedra cat si in activitatea de reeducare a contribuit
la desfasurarea unei activitati consistente si la obtinerea
de rezultate bune ;
-numarul mic de elevi la clasa a permis abordarea
individuala ;
-baza materiala existenta (laboratoare, cabinete,
ateliere) cu toate ca nu este modernizata a asigurat
cresterea eficientei demersului didactic;
Puncte slabe:
- materialul didactic nu este adus la nivelul cerintelor
actuale din sistemul national de invatamant ;
-insuficienta promovare a exemplelor de buna
practica ;
-comunicarea intermitenta atat pe orizontala cat si
pe verticala ;

PHOENIX
Aceste pucte slabe vor sta in atentia colectivului
didactic si constituie obiective operationale ale planului
de munca pentru anul scolar 2005-2006 .
Oportunitati :
-Optimizarea comunicarii ;
-Optimizarea calitatii demersului didactic ;
-promovarea metodelor interactive ;
-optimizarea bazei material didactice
-disponibilitatea echipei didactice pentru a continua
reforma lectiei
Amenintari :
-lipsa interesului pentru scoala manifestat de un
numar mare de minori(majoritatea minorilor fiind marcati
de esecul scolar) ;
-diminuarea interesului cadrelor didactice pentru
initiativa , lipsa determinata in buna masura de restrangerea de activitate.
Activitatea educativã ºi extraºcolarã
Procesul educational este un act de socializare,
de formare, de dezvoltare a personalitatii si de culturalizare.
Toate activitatile desfasurate in centru dar si in afara
acestuia au avut drept scop formarea unui set de valori
stabile si coerente,care sa determine conduite favorabile,un
stil de vaiata sanatos-mental emotional,fizic si socio 
moral.
Obiectivele strategice au fost :
-educatia pentru sanatate ;
-educatia civica ;
-educatia cultural-artistica ;
-promovarea unei atitudini ecologice
-educatia prin sport
Aceste obiective stratigice au fost realizate prin
activitatile planificate si proiectate in partea a doua a
programului zilnic si desfasurate de catre instructorii
educatori prin tematica orelor de dirigentie,prin valorizarea
laturii educative a disciplinelor de specialitate, prin
activitatile de cerc si prin activitatile desfasurate pe perioada
vacantelor scolare. ,dar si prin activitatea permanenta
desfasurata de membrii echipei tehnice.
Colectivul de instructori-educatori format din 19
(din cei 20 instructori educatori incadrati unul aflandu-se
in concediu pentru cresterea copilului) instructori educatori,
din care 4 la sectia minore , a fost coordonat si monitorizat
in acest an scolar de catre domnul Florin Ispas.
Pentru realizarea scopului internarii inca din
perioada de carantina medicala incepe cunoasterea
minorului si se contureaza primele interventii concretizate
in activitati de cunoastere, de creionare a profilului

psihologic al minorului, de invatare a normelor de
comportrare in centru prezentarea R.O.I., toate acestea in
cadrul programului» Chiar de acum incepe drumul tau spre
libertate - desfasurat de catre echipa tehnica
Interventia educativa este continuata dupa
repartizarea minorului la clasa urmarindu-se aplicarea unui
demers coerent prin:
- cunoasterea si respectarea normelor de igiena
personala si de grup;
- constientizarea drepturilor pe care minorii le au pe
perioada internarii ;
-respectarea regulilor de baza ,precum si a legilor ;
-armonizarea sistemului propriu de valori cu cel
promovat de societate ;
-constientizarea asumarii de roluri si responsabilitati ;
-stimularea unui comportament individual si social
ecologic sanatos ;
-formarea unei atitudini pozitive fata de sport ;
-promovarea sportului ca model de toleranta si fairplay pentru societate si ca stil de viata.
In acest an scolar fiecare instructor educator a
desfasurat in afara activitatilor de sprijin scolar pentru
recuperarea ramanerilor in urma si formare deprinderilor
elementare de comunicare,scriere si calcul matematic,
miniproiecte educative cat si activitati ocupationale.
Membrii echipei tehnice au sustinut programul din
perioada carantinei,programele de suport pentru minorii
cu nevoi speciale :fosti consumatori de droguri,minori cu
abateri comportamentale repetate,minorii vulnerabili .
Pe tot parcursul anului scolar s-a continuat si
accentuat colaborarea cu parteneri externi.
Programele desfasurate atat in centru dar si in
exterior au constituit exercitii practice pentru invatarea
normelor sociale ,oferind alternative sociale viabile
promovand norme si valori sociale precum si modele de
petrecere a timpului liber.
S-a continuat colborarea cu:
- Clubul Copiilor si Elevilor Gaesti - efectuandu-se
trei sedinte saptamanal (din care una cu participarea
minorelor) ;
- Primaria oasului Gaesti;
- Casa de Cultura a orasului Gaesti;
- Complexul de Servicii Comunitare Gaesti;
- Grupul Scolar Agricol Gaesti;
- Protoieria Gaesti
- Manastire Viforata
- Manastirea Baldana
Activitatea moral-religioasã
A fost pe tot parcursul anului scolar 2004-2005 o
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componenta importanta a programului educativ.Pe langa
activitatea de asistenta si consiliere religioasa care s-a
desfasurat dupa un program saptamanal in interiorul
centrului , in acest an scolar s-au derulat proiectele de
educatie moral-religioasa
REABILITARE PRIN
CREDINTA- IN SLUJBA SEMENILORin colaborare cu
Protoeria orasului Gaesti  precum si programul de excursii
Itinerar intru credinta si moralitate,coordonate fiind de
preotul capelan al centrului, proiecte la care au participat
toti minorii si minorele.
Activitatea cultural artistica acontituit o alta
componenta imprtanta ã activitatii din centru materializata
fiind in programele complexe prezentate la 1 Decembrie ,
cu ocazia Sfintelor sarbatori ale Craciunului si Anului
Nou,de 1 iunie si la sfarsitul anului scolar.
Pe tot parcursul anului scolar, activitatile desfasurate
in afara centrului dar si cele de la sfarsit de saptamana sau din programul din partea a doua a zilei ,au inclus activitati
si intreceri sportive,minorii care s-au evidentiat primind
diplome.
Perioada vacantei de vara 2005 a reprezentat pentru
minorii internati in centru o continuare interventiei
educative.Prioritare au fost activitatile sportive care s-au
desfasurat zilnic dar au fost organizate si 6 competitii
sportive.
Pe perioada vacantei de vara au fost organizate
doua tabere la Manastirea Viforata tabere organizate prin
straduinta parintelui capelan in cadrul proiectului « Cultura
,Educatie,Religie »la care au participat cate 5 minori.
In cadrul protocolului de colaborare cu Palatul
National al Copiilor Bucuresti s-a desfasurat in perioada
12-22 august 2005 etapa a III a Proiectului Expeditie in
Carpatila care au participat 10 minori alaturi de 10 minori
de la C.R. Buzias,12 copii de la Cercul de Orientare Turistica
Bucuresti si 7 copii de la Fundatia » Casa Florian ».
De asemenea tot pe perioada vacantei de vara au
fost organizate prin grija preotului capelan 16 activitati in
comunitate la care au participat 255 minori.
La activitatile din afara centrului la cele ocupationalesi recreative au fost prezenti alaturi de personalul
educativ si agenti supraveghetori pentru aportul adus
aducandu-le multumiri.
Starea disciplinarã
Starea disciplinara a fost situata intr-o zona de
normalitate ,numarul abaterilor disciplinare fiind redus in
acest an scolar, fiind cel mai mic din ultimii ani,cauzele
abaterilor fiind analizate in sedintele lunare ale consiiliului
profesoral,identificandu-se si metode de interventie in
diferite situatii.
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Colaborarea cu familiile minorilor
Un accent deosebit a fost pus si in cursul acestui
an scolar pe relatia cu familiile minorilor, considerand
familia un partener in educarea si integrarea sociala a
acestora.
A fost organizate doua sedinte cu parintii , participarea
fiind in jur de 45%.
Activitatea educativa a avut insa si puncte slabe :
-tendinta de a cobori nivelul activitatii educative fapt
care a mai fost semnalat ;
-insuficienta monitorizare a acitivitatii desfasurate
de catre educatori;
-insuficienta comunicare intre factorii educativi
de la clasa,precum si intre acestia si membrii echipei
tehnice;
-familiile minorilor nu au constituit totdeauna un
partener real in activitatea de recuperare a minorilor.
Aceste neajunsuri vor constitui preocupari ale
noastre si puncte de plecare in proiectarea planului de
masuri pentru anul scolar 2005-2006.
Activitatea de secretariat
S-a desfasurat in conformitate cu Regulamentul de
Organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar si cu ordinele Administratiaei Nationale a
Penitenciarelor,asigurand completarea evidentelor
,transmiterea situatiilor statistice la timp catre Inspectoratul
Scolar Dambovita, A.N.P.,raspunzand in timp util petitilor
adresate scolii precum si redactarea documentelor necesare bunei desfasurari a activitatii sectorului
educativ.
Activitatea bibliotecii
Activitatea de schimb de carte a fost asigurata de
bibliotecarul centrului in baza unei planificari ce a permis
fiecarei grupe de minori accesul saptamanal.
De asemenea a fost asigurata distribuirea
presei.
Nr. volume
15628
volume intrate
21
volume imprumutate
516
nr utilizatori inscrisi
236
Numarul de cititori in acest an scolar a fost 182.
Bibliotecarul centrului a coordonat si activitatea unui
cerc literar cu sedinte saptamanale.

Întocmit
Director adjunct invatamant
STELIAN BARBU
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ARHITECTURA NORMATIVÃ A PROBA[IUNII DIN ROM#NIA
I. Introducere
Ca în orice arhitecturã, în regulamentul probaþiunii se reflectã condiþiile sociale ºi economice existente
în momentele construirii.
Dintr-o sociologie a dreptului
apar moduri diferite de a pune probleme ca cele enumerate: Privind dreptul
ca pe un fenomen juridic, trebuie sã-l
dezavuãm de eticheta simplistã pusã
pe normativitate. Dreptul modern este
mai amplu decât vectorul sãu - norma
juridicã. El cuprinde judecãþile particulare, comandamentele individuale,
interese de scurtã perspectivã ºi, uneori, chiar contrainterese.(V. Ciucã).
Arhitectura normativã, asupra
cãreia ne îndreptãm privirea, este a
Serviciului de Reintegrare Socialã ºi
Supraveghere - corespondent, ºi nu
simplã translaþie a Probaþiunii. Cãtre
o prezentare a S.R.S.S. tinde lucrarea
de faþã.

terii

II. Sociologia cunoaº-

Opþiunea este pentru triunghiularizare: Ideea cã sistemele ar trebui
sã fie construite arhitectonic a fost
propovãduitã de la Kant încoace, dar
eu nu cred cã s-a înteles pânã la capãt
sensul acestei maxime. Ceea ce aº
recomanda este ca un om care doreºte sã formuleze o opinie cu privire la
anume probleme fundamentale sã
treacã în revistã, mai întâi de toate,
cunoaºterea umanã ºi sã ia în seamã
toate ideile valoroase din toate
ramurile ºtiinþei (Ch. Peirce).
Analiza documentelor sociale
urmeazã a se desfãºura în cadrul
sociologiei cunoaºterii din viziunea lui
Peter L. Berger ºi a lui Thomas
Luckman.
Generozitatea, deschiderea
cadrului teoretic constituie, pentru cercetãtor, o mare atracþie: Sociologia cunoaºterii întelege realitatea umanã ca

fiind o realitate construitã social.
(Berger & Luckman).
Cercetarea porneºte în ipoteza
cã tratarea, pe calea deducþiei de
probabilitate ºi pe calea abducþiei, a
Regulamentului de aplicare a dispoziþiilor Ordonanþei nr. 92 / 2000 privind
organizarea ºi funcþionarea serviciilor
de reintegrare socialã a infractorilor
ºi de supraveghere a executãrii sancþiunilor neprivative de libertate, ar
putea conduce la optimizarea normelor specifice S.R.S.S. ºi a funcþionãrii instituþiei.

III. Analiza de conþinut
a Regulamentului
Limbajul apare, în viziunea lui
P. Berger ºi a lui Th. Luckman, ca fiind
nãscut din viaþa cotidianã. ªi, în principal, la ea se raporteazã.
Fãrã a-i nega flexibilitatea, se
vorbeºte despre puterea de tipizare a
limbajului, ceea ce permite includerea
experienþelor personale în categorii
largi, care au înteles ºi pentru cei din
jur. Pe scurt, anonimizeazã experienþele ºi integreazã într-un întreg cu
sens diferite zone de realitate cotidianã.
Limbajul are putere de actualizare, în orice moment.
Dar, mai ales, construieºte
enorme edificii de reprezentare
simbolice, care dominã de la mare
înaltime realitatea vieþii cotidiene
(Berger & Luckman, p.52).
Analiza de conþinut, sau tratarea
cantitativã a unui material simbolic
calitativ, poate fi aplicatã în arhitecturã,
vestimentaþie, imagine, dar este proprie documentelor ce conþin informaþie
complexã: literaturã, corespondenþã
personalã, mass-media, rapoarte,
legi, decrete.
În acest studiu, documentul
social este unul oficial, scris:
Regulamentul de aplicare a

dispoziþiilor Ordonanþei nr. 92 / 2000
privind organizarea ºi funcþionarea
serviciilor de reintegrare socialã a
infractorilor ºi de supraveghere a
executãrii sancþiunilor neprivative de
libertate, aºa cum apare în Monitorul
Oficial al României, anul XII - nr. 651,
din data de 13 decembrie 2000,
ºi prezentat ca Anaxa 3 a lucrãrii de
faþã.
Grila de categorii, urmãritã în
analizã, cuprinde: controlul social,
semnul, norma, metodologia.
Ipotezele care au condus la
construirea acestei grile sunt
prezentate în fiecare din urmãtoarele
patru subcapitole.
Privind analiza de conþinut ca
pe o formã de cãutare, s-a optat pentru
cãutarea binarã - cunoscutã ca fiind
cea mai eficientã - astfel: risc/siguranþã, prezentare/reprezentare, competenþã/performanþã, individualism/
sistemic, perechi corespunzãtoare
categoriilor enumerate.
Unitãþile de analizã sunt urmãtoarele:
* unitatea de înregistrare cuvântul;
* unitatea de numãrare paragraful.
Nu s-a þinut cont de orientarea
pozitivã, negativã sau neutrã a unitãþii
de înregistrare, alegere susþinutã de
alcãtuirea grilei de categorii.
III.1. Controlul social: risc /
siguranþã
Ipotezã: În exercitarea controlului social, creºterea sentimentului
de siguranþã poate fi asociat cu
estimarea riscurilor.
Mijloacele controlului social
sunt clasificate în trei categorii:
- psihosociale, vizând respectarea din convingere a normelor ºi a
regulilor de conduitã;
- instituþionalizate, folosind
constrângerea ºi presiunea;
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- neinstituþionalizate, precum
obiceiurile, cutumele sau tradiþiile.
Acestea sunt clasificãri uzitate
în literatura de specialitate.
Este de subliniat, însã, posibilitatea combinãrii mijloacelor controlului social, cu punerea de accent pe
una sau pe alta dintre categoriile enumerate mai sus. Aceastã posibilitate
este oferitã SRSS ºi organizaþiilor
neguvernamentale, în colaborare,
prin instituirea respectãrii mãsurilor
de supraveghere ºi a obligaþiilor
impuse de instanþa de judecatã, ºi
prin oferirea de asistenþã socialã ºi
consiliere.
Supravegherea apare prin
Legea 104/1992. La ea se ajunge
printr-o evaluare calitativã (pericol
social) ºi cantitativã (grad de pericol
social), practicatã de instanþa de
judecatã. Apoi, realizarea ei este
atribuitã judecãtorului desemnat cu
supravegherea sau altor organe
stabilite de instanþã. În cazul în care
SRSS este unul dintre organismele
specializate stabilit, se prevede, prin
Regulament, întocmirea unui plan de
supraveghere care conþine un capitol
dedicat evaluãrii riscurilor. Aici este
punctul în care se întâlnesc pericolul
ºi riscul.
Riscul ºi pericolul constituie
douã pãrþi ale aceleiaºi realitãþi
obiectivizate: ceea ce pentru decident
apare ca risc, devine un pericol pentru
potenþialele victime. Relaþia dintre
cele douã concepte nu este însa
simetricã: pericolul, ca ºi siguranþa,
se constituie ca un concept reflexiv în
raport cu riscul. (Luhmann, apud
Luana Zamfir, în RCS nr. 1/96).
Cât despre siguranþã, ea nu
existã, afirmã Luhmann:
Siguranþa nu este decât o ficþiune socialã, ca pereche conceptualã
a riscului, doar un concept gol. Dar
ceea ce aduce cu sine utilitatea
acestei distincþii este universalizarea
unei conºtiinþe a riscului.
Iatã, rezultatele numãrãrii:
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În subcategoria Risc apar, deci,
23 de unitãþi de înregistrare.
În 206 paragrafe se înregistreaza 246 apariþii din subcategoria
Siguranþã.
Raportul, 246 / 23, ar putea sã
conducã la o concluzie conform cãreia
valorizarea negativã a riscului ºi promovarea sentimentului de siguranþã,
sunt dominante faþã de raþionalizarea
- ºi, deci, neutralitatea - riscului.
Ipoteza de la care s-a pornit ar
putea fi confirmatã, însã, dacã am privi
lucrurile în felul urmãtor:
În cazul solicitãrii, referatul de
evaluare - dacã ar conþine o evaluare
a riscurilor - ar putea influenþa, printro prezentare conformã cu situaþia
realã, hotãrârea instanþei de judecatã,
aºa încât sã se ajungã la deciderea
suspendãrii exe-cutãrii pedepsei sub
suprave-ghere, dacã este cazul.
Atunci, în analiza efectuatã, supravegherea ar figura, mai degrabã, la
subcapitolul Risc.
III.2. Semnul: prezentare /
reprezentare
Ipotezã: Prezentarea precisã
ºi reprezentarea expresivã sunt
asociate, în arhitectura normativã a
SRSS.
Semnul, în modelul lui Ch. Peirce, este o relaþie triadicã dependentã
de cele trei categorii: a calitãþii posibile, a existenþei reale ºi a gândirii
mediatoare.
Cum, în teoria lui Peirce, nu
sunt stabilite clase pure, existând
interferenþe în proporþii diferite, se
ajunge la observaþia: semnul este
arhitectural. (Roventa-Frumuºani).
Subcategoriile binare, aici,
sunt:
a) prezentare-spaþial-descriptiv ºi, respectiv,
b) reprezentare-temporalnarativ.
Numãrul apariþiilor din subcategoria prezentare este 154.
Numãrul apariþiilor din subcategoria reprezentare este 172.

Se constatã un echilibru între
prezentare ºi reprezentare.
III.3. Norma: competenþa /
performanþa
Ipotezã: Mãsura administrãrii
este în corespondenþã cu asocierea
dintre competenþã ºi performanþã.
Competenþa se referã la
creativitatea care respectã regulile.
Performanþa este asociatã
realizãrii care schimbã regulile.
Competenþei îi sunt caracteristice responsibilitatea, specializarea.
Performanþa are ca trãsãturi
rãspunderea, participarea, realizarea.
Totalul apariþiilor din subcategoria competenþã este 134. Din
acestea, 20% este reprezentat de
responsabilitate.
Numãrul total de apariþii din
subcategoria performanþã este 195;
60 dintre ele, constituie grupul
(respectare, îndeplinire, executare), cu
referire la mãsurile de supraveghere
ºi la obligaþiile impuse de instanþã.
III. 4. Metodologia: individualism / sistemic
Ipotezã: Asocierea tendinþelor de individualizare ºi reintegrare ar putea conduce la echilibrare
la nivel metodologic.
În perspectiva sistemicã,
accentul este pus pe totalitate, întreg,
sistem. În acest cadru, pot apãrea
interrelaþii care nu sunt neapãrat de
ordin cauzal.
Un alt concept cheie, în abordarea sistemicã, este funcþia, cea care
se referã la locul ºi rolul fiecãrui element în sistem, la contribuþia sa în
menþinerea sau transformarea sistemului.
În opoziþie, individualismul
metodologic vede în societate doar
rezultanta acþiunilor umane, iar în
fenomene sociale, doar efecte de
agregare a acþiunilor individuale.
Individualizarea pedepsei poate fi executatã de legiuitor, judecãtor,
administraþie penitenciarã. La nivelul
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individualizãrii administrative se disting criterii subiective ºi criterii
obiective.
Prin atenþia acordatã persoanelor condamnate ºi, în special, persoanelor pentru care executarea pedepsei a fost suspendatã sub supraveghere, SRSS aduce un spor în individualizare. În acelaºi timp, titulatura
ºi denumirea activitãþii sale - reintegrare socialã - sunt referinþe sistemice. Raportul este aproape unitar:
152 /153.
Se cuvine subliniatã ponderea
persoanã / reintegrare: 133 /148.

IV. Comportamentul
optimal, în tranziþie
Echilibrul pare a fi comportamentul optimal în condiþiile unui joc
variabil, dinamic.
Noutatea, într-o astfel de abordare, o constituie faptul cã jucãtorul
este în plinã (re)definire a sa, ca
instituþie. Se adaugã, deci, riscul
înfãþiºãrii, pentru Probaþiune.
Câteva repere bibliografice:
Berger, P.; Luckmann, Th.,
1999, Construirea socialã a realitãþii,
Univers, Bucureºti;

Ciucã, V., 1998, Lecþii de
sociologia dreptului, Polirom, Iaºi;
Peirce, Ch., 1990, Semnificaþie ºi acþiune, Humanitas,
Bucureºti;
Peretti-Watel, P., 2000, Sociologie du risqué, Armand Colin,
Paris;
Rovenþa-Frumuºani, D., 1999,
Semioticã. Societate. Culturã,
Institutul European, Iaºi.

MARIAN BADEA

ASPECTE CRIMINOLOGICE PRIVIND PEDOFILIA
Mituri despre pedofili
Mit: Toþi pedofilii sunt bãrbaþi.
Realitate: Deºi mulþi pedofili sunt bãrbaþi,
existã ºi femei cu înclinaþii spre pedofilie de
asemenea.
Mit: Homosexualii cu înclinaþii mai mari
înspre abuzuri asupra copiilor.
Realitate: Nu s-a fãcut o statisticã evidentã
în ce priveºte categoria socialã care este predispusã mai mult la acte de molestare asupra copiilor
dar studiile au indicat cã cei mai mulþi vinovaþi în
acest caz sunt heterosexualii (femei ºi bãrbaþi).
Mit: De obicei minorul este agrsat de un
strãin.
Realitate: Majoritatea copiilor cunosc
agresorul care poate fi ori prieten de familie ori
rudã.
Mit: Toþi pedofilii acþioneazã pentru a-ºi satisface nevoile sexuale în ceea ce priveºte copiii.
Realitate: De fapt mulþi nu acþioneazã conform nevoilor sexuale ci folosesc în acest scop
fanteziile.
Mit: Pedofilia nu se poate trata.
Realitate: Pedofilii pot fi trataþi dacã sunt
dispuºi sã se schimbe.

I. Termenii de Pedofilie  Pedofil
În clasificarea Internaþionalã a Bolilor (Organizaþia mondialã
pentru sãnatate), pedofilul este definit ca o persoanã care, din pucnt
de vedere sexual preferã copiii de obicei pânã la vârste de 13 ani.
Pe de altã parte fiecare þarã, a ales o definiþie a pedofilului
þinând cont de vârsta pânã la care persoana agresatã este
consideratã copil (la noi în þarã 14 ani).
În orice caz, chiar dacã se încearcã doar o definiþie a pedofiliei,
acest lucru este greu de realizat din cauza ambiguitãþilor care
înconjoarã acest fenomen: ambiguitatea reacþiei sociale ºi a unor
instituþii care se ocupã cu formarea copiilor, nesiguranþa pedofilului
în ce priveºte alibiul sãu pseudo-emoþional 1 , subterfugiile sale
profesionale, ambliguitatea în ceea ce priveºte victima care uneori
poate oferi un aparent consimþãmânt, incertitudinea ce înconjoarã
profesia medicalã ºi justiþia.
În cele din urmã, dificultatea definirii pedofiliei
este accentuatã de statutul sãu dublu; fiind în acelaºi timp,
consideratã infracþiune din punct de vedere legal, dar ºi ca o
dezordine în ce priveºte comportamentul sexual, din punct de vedere
medical.

II. Apariþia violului comis asupra copilului
În secolele XVI  VII violarea unui copil, crima adesea uitatã
în memorii, povestiri literare sau romane, e aproape singura care
figureazã în vechile procese. De altefel, nici nu e consideratã ca
specificã sau þinând de vreo criminalitate deosebitã. Dimpotrivã,
violarea unui copil nu constituia o categorie criminalã distinctã în
trecut: era privitã la fel ca ºi aceea a unei femei, având aceleaºi
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resorturi, socotitã doar ceva mai gravã ºi mai uºor de
descoperit. Nu îi este rezervatã nici o denumire în afarã de
violenþã asupra unei fete ajunse la pubertate: bãrbatul
care a rãpit cu sila o fatã neajunsã la pubertate meritã
pedeapsa ce se acordã acestei crime ceea ce pune
accentul pe virginitate.
Ceva caracteristic existã totuºi. Fãrã a crea, însã, o
categorie criminalã: modul de declanºare a procedurii. În
acest caz simptomele fiziece sunt cele ce duc cel mai
adesea la depunerea plângerii: constatarea de cãtre pãrinþi
sau tutori a unei anumite suferinþe a copilului dificultatea
de a se aºeza ori de a merge îi determinã sã se adreseze
unui consult medical, moaºelor sau chirurgilor. Îi aparþin
ºi alte caracteristici dar fãrã ca ele sã facã din violarea
copilului o crimã specialã: rolul anturajului, cel al
persoanelor consultate, avizul experþilor medicali printre
altele: e un context ce poate complica sau împiedica
urmãrirea. Procesul lui Louis Tulle în 1735 ucenic sculptor, pune cel mai bine în evidenþã, trãsãturi ºi momente
comune unui mare numãr de proceduri pentru copii. O
spãlãtoreasã parizianã, vãduva Perrotin cu domiciliul în
Faubourg Saint-Germain, mama unei fetiþe de 11 ani,
constatã sã fiica sa Therese  nu mânca aºa ca de obicei
are dureri sub pântece, iar pãrþile sunt inflamate ºi
umflate. Mama presupune cã e vorba de un viol. Preotul
de la Saint-Sulpice, primul consultant rãspunde cã el nu
vrea sã se amestece. O vecinã o sfãtuieºte sã ducã fetiþa
la moaºele de la Hotel Dieu. Mama ezitã, refuzã, se teme
de scandal ºi vrea sã renunþe. Iniþiativa unei surori mai
mari face totuºi ca vizita acesteia sã aibã loc, urmatã de o
alta la o moaºã legistã. Începe un proces lung care se
terminã prin condamnarea în contumacie a unui vecin fugit
de multã vreme. Dincolo de peripeþiile juridice, acest proces
din 1735 redã nesiguranþa tradiþionalã a pãrinþilor, ruºinea
nehotãrârea iniþialã asupra producerii, prezenþa mai multor
personaje, printre care cea a preotului formal consultat ºi
fãþiº circumspect. El mai redã ºi polemica privitoare la
rapoartele experþiilor confirmând în ce mãsurã ezitãrile
medicale asupra semnele violului nu se mãrginesc la
violarea adultului. Legiºtii de la Châtelet o examineazã pe
Thérèse Perrotin în decembrie 1735 ºi nu constatã decât
puþinã roºeaþã a pãrþilor genitale care ar putea proveni de
la vreo frecare fãrã sã fi avut loc intromisia. Ei nu amintesc
nici de himen, nici de anatomia internã. În schimb, moaºa
legistã Delamarre, considerã cã Thérèse  a fost forþatã,
semnaleazã o puternicã inflamaþie a pãrþilor ºi dã
asigurãri cã himenul fusese rupt. Versiunea doamnei
Delamarre are câºtig de cauzã, dar polemica
demonstreazã o dificultate suplimentarã în procesele de
violare a fetei neajunse la pubertate: semnele virginitãþii
nu sunt clar marcate.
Obstacolele întâmpinate de expertizã rãmân, în
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cazurile de violare a copiilor, ceea ce lasã loc îndoielii ºi
suspiciunii.
Un caz confuz ºi prelungit în timp, de care s-a ocupat
Parlamentul din Paris în 1780, sugereazã îndeosebi o
reacþie mai vie ºi mai severã faþã de violarea copiilor, la
sfârºitul secolului; una din primele schimbãri caracteristice
în sensibilizarea la violenþele direct sexuale. Un consilier
onorific de la Departamentul de ape ºi pãduri din Bourges,
în vârstã de 70 ani, este acuzat de violarea Mariei Huet,
fiica de 11 ani a unui cizmar, locuind în acelaºi imobil,
situat în strada Traversière. Pãrinþii Mariei au observat pe
cãmaºa fetiþei cã avea o boalã. Examinarea fãcutã de un
chirutg confirmã prezenþa indiciilor unei boli venerice,
precum ºi deflorarea recentã. Pãrinþii încearcã sã-l
demaºte pe Léon Racquet Dupressoir, acuzat de fiica lor.
Ei sunt convinºi cã acesta încerca sã se cureþe de boalã
prin contact trupesc cu copiii ºi cer sã fie examinat de
acelaºi chirurg ºi pretind un proces verbal de constatare a
bolii. Povestea e confuzã, pentru cã fostul funcþionar
contestã acest examen: spune cã a fost obligat cu forþa sãl facã, solicitat de vecini, înºelat de cizmar, atras acasã la
familia Huet sub un fals pretext ºi supus unui examen
medical ruºions de cãtre un necunoscut. Depune o
plângere ºi declanºeazã, primul, procedura. Povestea e
confuzã, pentru cã se emit douã sentinþe contradictorii de
cãtre Camera de procedurã penalã. Aceasta horãrãºte ca
Dupressoir ºi bucãtãreasa sa, acuzatã de complicitate, sã
fie închiºi. În 23 martie 1870, îi mai condamnã ºi la 3000
livre daune interese pentru a-ºi fi permis asupra Mariei
Huet libertãþi indecente ºi atentând la onoarea sa. Tot ea
infirmã aceastã hotãrâre, în 6 martie 1781, dupã o
procedurã de apel, disculpând acuzaþii ºi condamnândui pe pãrinþii Huet la cheltuieli. Piesele de la dosar lasã sã
planeze îndoieli puternice, atât asupra poziþiei lui
Dupressoir, în lipsa unei dovezi sau mãrturii categorice,
cât ºi asupra poziþiei pãrinþilor Huet ispitiþi, cu siguranþã,
de ºantaj ºi aranjamentul financiar.
Violarea unei copile de 11 ani, rãmâne nepedepsitã
în aceastã afacere din 1781, dar procedura a fost dusã
pânã la capãt ºi o sentinþã prin care era condamnat un om
influent a fost provizoriu, pronunþatã. Faptul de a fi abuzat
de slãbiciunea unui copil dus la întemniþarea unui
consilier. Gazette des tribunaux a publicat un amplu articol
privind afacerea Dupressoir, favorabil, neîndoielnic,
consilierului, dar unde se insistã asupra gravitãþii faptelor
ºi se asimileazã violul comis asupra unei copile impubere
unei morþi sociale a victimei, un soi de asasinat. Violurile
asupra copiilor sunt, de altminteri, singurele citate de Gazette atunci când consacrã un articol specific violurilor din
1786: toate sunt comise între 1769 ºi 1785, toate sunt
categorisite drept crime ce ofenseazã cel mai mult natura.
Fãrã îndoialã, afacerea Dupressoir ilustreazã ceea
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ce caracterizeazã cel mai adesea aceste procese:
convingerea cã sunt de o rarã gravitate ºi în care se atestã
prezenþa gãlãgioasã a vecinilor, cuvintele de compasiune
despre  vulnerabilitatea copiilor ºi decizia, mai generalã,
de urmãrire judiciarã, în pofida clemeþei încã banale a
sentinþelor.
Un nou mod de a gândi copilãria, dupã 1750-1760,
de o sutã de ori descris de istorici, explicã în parte aceste
reacþii, confirmate de proceduri judiciare mai numeroase:
accidentele copiilor sunt mult mai reliefate  ultragiile mai
mult urmãrite. Iatã o serie de cazuri dezvãluite de cronica
atentã a lui Barbier, la mijlocul secolului: o femeie
condamnatã la biciuire ºi înfierare pentru a fi dezbrãcat un
copil dupã ce l-a atras acasã la ea; alta pedepsitã pentru
a fi rãpit ºi încercat sã depraveze o fetiþã de zece ani; o
alta acuzatã de a fi provocat vomismente unor fete, în timpul
catehezei, la Saint-Eustache, cu ajutorul unei otrãvi
aruncate în bisericã. Mai multe fapte apar pentru prima
oarã în aceste procese: brutalizarea copilului, de pildã,
obiect al unor procese episodice dupã 1750. Charles
Hadaucourt, calfã de zugrav din Paris, ºi soþia sa sunt
judecaþi pentru cruzime ºi barbarie faþã de fiica lor de
cinci ani, moartã în 1759: în urma mãrturiilor, ancheta a
descoperit plãgi suspecte a fi fost provocate de lovituri:
judecãtorii s-au pronunþat pentru galere ºi înlãnþuire. Mai
exista rãpirea de copii, obiect al unor neliniºti, bãnuieli,
agitaþii populare, rãzmeriþe chiar uneori, studiate de Arlette
Farge ºi Jacques Revel. Episoadele din 1750 sunt cu atât
mai importante cu cât ele adaugã imaginarul faptelor reale:
câþiva ofiþeri de poliþie au reþinut niºte copii ca sã obþinã
rãscumpãrare, folosindu-se de ordonanþele privind
vagabondajul; cazurile sunt repertoriate ºi precise, dar,
zvonurile au înmulþit bãnuielile, spaimele, versiunile
sinistre ºi romanþate: copii trimiºi în America, copii uciºi în
mod enigmatic, copii cãrora li s-au luat sângele pentru
vreo baie regalã, sau copii pãstraþi pentru anumite plãceri
secrete. Adevãrul s-a rãtacit între aceste comentarii
heteroclite, mai mult martori ai sesnsibilitãþii decât ai
realitãþii. Aºa cum s-a pierdut în comemorãriile lui Rétif,
care pretinde cã a descoperit un trafic de copii în Parisul
sfârºitului de secol: Copii furaþi de la cea mai fragedã
vârstã; sau copii gãsiþi; sau copii cumpãraþi de la oamenii
cei mai sãraci din foburguri de fata pierdutã, care face ce
vrea cu ei, fãrã a fi obligatã sã dea seama de soarta lor.
Acest trafic infernal exista încã înainte de noul Palais-Royal;
era partea cea mai consistentã a veniturilor unui poliþist ce
inspecta fete ºi poate cã o parte îi revenea locotenentului
de poliþie. Era odios pentru a fi vreodatã denunþat, divulgat
sau pedepsit. Rétif îºi construieºte intriga plecând de la
indicii tangibile, ceea ce aratã ºi mai bine preocupãrile
privind copilãria, fãrã a ascunde existenþa unor rãpiri reale.
Trebuie sã insistãm asupra acestor alarme, asupra

intensificãrii legãturilor familiale care le însoþeºte.
Autoritatea pãrintescã ºi-a schimbat locul, distanþele
afective s-au micºorat; prezenþa copilului a crscut în
importanþã, dar mai ales a crescut sentimentul fragilitãþii
sale. Imaginea tatãlui, de sute de ori descrisã ºi ea, a dat
naºtere unei alte încrederi ºi unei alte cunoaºteri apropiate:
tema tatãlui care-ºi neglijeazã profesiunea pentru a se
dedica progeniturii sale ca tatãl viitorului general Moreau,
sau tema tatãlui coordonator al unei pãci casnice, precum
cea din scrierea doamnei Roland, ori modelul sugerat de
Diderot în Entretien dun père avec ses enfantes, începutul
unui dialog din care e izgonit pãrintele clasic înfãþiºat ca
patriarh rigid ºi împietrit. Tot atâtea schimbãri de poziþie
care transformã pânã la urmã imaginea copilului, cea a
autonomiei, ca ºi a posibilelor sale suferinþe. Schimbãri
care, prin reexaminarea imaginilor tatãlui ºi a autoritãþii,
prin reducerea distanþei tradiþionale ºi prin ºtirbirea forþelor
masive, permit a fi gândite acuzaþii despre care înainte nu
putea fi vorba. Acest dublu impact asupra modului de a
gândi, convergenþa unei noi reprezentãri a copilului ºi a
unei noi reprezentãri a tatãlui puteau oare sã aibã efect
asupra percepþiei violului ? Puteau oare sã orienteze mai
mult interesul cãtre prejudicierea aparte, personalã a fetelor
(ori bãieþilor) ºi mai puþin cãtre prejudicierea tutorilor, sã
rãstoarne scara de gravitate a crimelor pânã la a face raptul
cu violenþa incomparabil mai grav decât cel cu seducere ?
Afacerea Dupressoir a sugerat mobilurile reânnoirii ca ºi
limitele lor. Ele trebuie mãsurate.
Câteva cifre lasã a se înþelege o lentã schimbare
de atitudine de violarea copiilor în a doua jumãtate a
secolului, e vorba de cele ale proceselor în apel ale
Parlamentului din Paris. Un recesãmânt sistematic între
1700 ºi 1790 relevã comparaþii sugestive: între 1700 ºi
1705 nu s-a judecat nici o violare a unui copil, unul între
1725 ºi 1730, trei între 1740 ºi 1745, cinci între 1760 ºi
1765 ºi cinci între 1780 ºi 1785. Creºterea mai sensibilã
în procedurile de primã instanþã, mai ales la sfârºitul
secolului: 17 între 1765 ºi 1775, 26 între 1775 ºi 1785.
Comparaþia între secolele XVII ºi XVIII devine determinantã:
pe toatã durata secolului al XVII-lea a fost înregistratã o
medie de trei violuri la fiecare zece ani, la Parlamentul din
Paris, în schimb se constatã o medie de 25, la aceeaºi
instituþie, în ultimele decenii ale secolului XVIII, din care
numai trei sau patru privesc violuri ale adulþilor: procentul
mãrit se datoreazã numãrului crescut de violuri ale copiilor.
Pentru noi, cifrele sunt modeste, ele aratã raritatea faptei
judecate, dar fac sã existe o crimã a cãrei prezenþã judiciarã
era pânã atunci intimã. Creºterea cifrelor e confirmatã ºi
de unele atitudini colective, reacþii spontane ºi gãlãgioase
ale martorilor, acte ale unor mici colectivitãþi care-l
captureazã pe acuzat aproape în grup, pentru a provoca
acþionarea în justiþie: iniþiativa unor locuitori din Francoville,
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de pildã, 1759:  o trupã de þãrani de ambele sexe au pus
mâna pe o persoanã particularã surprinsã într-o tufã de
coacãze violând o fetiþã de cinci ani ºi jumãtate ºi au predato cu toþii unui aprod din justiþie pentru ca acele fapte
grave sã-l ducã în închisoare; sau iniþiativa unor persoane
aflate într-o cafenea din strada Boucherie din Paris, în
august 1764, de a-l aresta cu toþii pe Frédéric Aubert,
servitor acuzat de o negustoreasã de 13 ani, fiind cuprinºi
de oroare la auzul celor povestite de fetiþã, dupã care au
chemat garda. Acte rãzleþe, neorganizate, ba chiar izolate,
dar subliniate insistent de proceduri, evocând emoþia
locuitorilor dintr-o casã sau meritul unei mobilizãri
colective, hotãrârile luate în oraº ori în cartier.
De cele mai multe ori faptele se petrec în locuri
familiare ºi apropiate, spaþii urbane, case, prãvãþii, curþi ori
ateliere supraaglomerate: negustorul care-ºi conduce
tânãra cunpãrãtoare în camera din spate a prãvãliei, calfa
care se închide într-o încãpere a atelierului cu fiica
meºterului, locatarul de la etajul doi care aduce copilul
în camera sa ori tânãrul ucenic împingând copilul în
closetul de sub scarã; acte produse pe furiº, hoþeºte,
descoperite mai apoi datoritã suferinþei fizice ori
comportamentului copilului. Violatori ºi victime fac parte,
în marea lor majoritate, din pãtura de jos, din clasele
inferioare, calfe ºi lucrãtori, meºteºugari ºi prãvãliaºi,
oameni ºi copii care se întâlnesc pe aceeaºi stradã, umblã
pe aceleºi uliþe sau traverseazã celeºi curþi, urcã aceleaºi
scãri: mica lume a oraºelor cu controlul ºi promiscuitãþile
sale. Aproape 80% din cazurile înregistrate la Parlamentul
din Paris între 1760 ºi 1785 aparþin acestui univers de
unde sunt excluse nobilimea ºi burghezia, rare excepþii,
cum ar fi cazul Dupressoir, dar ºi categoriile foarte sãrace.
E nevoie sã fie gãsit copilul din întâmplare, tremurând ºi
plângând într-o pivniþã a ºcolii militare, aºa cum s-a
întâmplat, în 1767, cu o cerºetoare de zece ani, violatã de
un vânzãtor de limonadã, pentru ca un caz sã fie luat în
considerare: fetiþa sã fie prezentatã ofiþerului de poliþie ºi
procedura începutã.
Ancheta insistã mai mult decât înainte asupra
detaliului, a înlãnþuirii gesturilor, a dispunerii locurilor, a
vorbelor schimbate. Simpla aluzie confuzã prin referirea la
fapte cunoscute din auzite fac loc într-o mai mare mãsurã
locurilor numite, descrise, situate. Iatã mãrturia Mariei
Opportune Renaulx, o fetiþã de zece ani, violatã pe jumãtate
în camera unui vecin, Christophe Isabelle, în 1770:  A
trimis-o sã aducã un clondir de vin, din care a pus-o sã
bea trei înghiþituri dintr-un pãhãrel, iar restul l-a bãut el. A
culcat-o pe spate pe marginea patului, i-a ridicat jupoanele
ºi cãmaºa, i-a desfãcut picioarele, i-a deschis nasturii de
la chiloþi ºi a început sã o violeze pânã la urmã, din cauzã
cã a început sã plângã, s-a retras, iar ea s-a simþit umedã.
Detalii ce trebuie relativizate, de altfel, devenite uneori ciudat
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de asemãnãtoare, datoritã noii exigenþe a judecãtorilor care
uniformizeazã scena; de exemplu, gesturile lui Pons,
coafor de dame parizian, acuzat de viol asupra unei copile
de zece ani: A aruncat-o pe scarã ºi cu o mânã i-a acoperit
gura ca sã nu strige, iar cu cealaltã i-a descheiat nasturii
de la chiloþi, i-a tras jos ºi i-a bãgat ceva în josul pântecului,
aplecându-se asupa ei ºi miºcându-se.
Ancheta mai reproduce ºi alte tensiuni, permiþând
interpelarea vecinilor, mai de mult bãnuiþi, asupra cãrora
planeazã neîncrederea sau suspiciunea: Jean Philippe
Girard, negustor de vin în port, acuzat de o fetiþã de ºapte
ani, în 1784, cunoscut ca atrãgând la el fetiþele, sau
Nicolas Girardot, conþopist, acuzat de o fetiþã de cinci ani în
1781, ºi denunþat pentru insultarea fetiþelor. Desigur cã
uneori aceste bãnuieli pot ascunde eroarea, ranchiuna
sau ura nemãrturisite, dar importantã e prezenþa
suspiciunii, acea temere disimulatã ºi totuºi fixatã.
ªi alte personaje sunt prezentate mai mult în
anchetã: chirurgul, mai rapid consultat, mai des citat,
susceptibil sã aibã iniþiative pânã atunci necunoscute.
Audibert, chirurg în strada Filles-Dieu, conduce el însuºi
victima la Hotel-Dieu mai înainte de a-i îndruma pe pãrinþi
în faþa unui comisar de poliþie, însoþindu-i. O face într-o zi a
anului 1765, dupã ce o consultã pe Jeanne Dore, o copilã
de trei ani, violatã ºi biciuitã de un muncitori ziler într-o
curte din cartier. Plângerea e depusã în prezenþa sa, la o
jumãtate de orã dupã ce s-au petrecut faptele. Emoþia lui
Audibert e grãitoare pentru forþa nouã a sentimentului. Aºa
cum dovedesc sfaturile mult mai frecvente ale chirurgilor
ºi moaºelor pentru depunerea plângerii ori reînnoirea
expertizei: atitudinea chirurgului care-l aresteazã în 1769
pe François Remont, un vecin al Annei Chauvin, în vârstã
de cinci ani, pe care o ascultã ºi o consultã, sau cea a unei
moaºe care le propune, în 1780, pãrinþilor Mariei Therèse
Godeau, fetiþa de trei ani, violatã de un tânãr muncitor
necalificat din strada Coutellerie, sã-l dea pe acesta în
urmãrire ºi sã facã o analizã mai temeinicã.
Sensibilitatea judecãtorilor creºte ºi ea, devine mai
expicitã. Procurorul regelui, Testart Delys, îºi face o datorie
din a-i scrie o lungã scrisoare magistratului de la Châtelet,
în 1767, pentru a urgenta noul interogatoriu a lui Capelle,
acuzat de violarea Mariei-Annei Néré, orfanã de tatã ºi de
mamã, în vârstã de 11 ani. Delys evocã suferinþele
cumplite îndurate de Marie-Anne pe care Capelle a
sodomizat-o cãci n-a reuºit s-o violeze ºi cãreia i-a
transmis o boalã venericã. Aluzia e aici cu mult mai
semnificativã cu cât ea se referã la o orfanã lipsitã de avere,
e cu atât mai preþioasã cu cât subliniazã o suferinþã pânã
atunci puþin amintitã. Delys e insistent: Cum asemenea
crime nu pot si nu trebuie sã rãmânã nepedepsite, e de
datoria Procurorului regelui de a nu omite nimic pentru ca
fapta sã fie rãzbunatã ºi Capelle pedepsit cu rigoarea ºi
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severitatea prescrise de ordonanþe. Fapt rar: pedeapsa e
mãritã la apel, sentinþa la galere pe viaþã e preschimbatã
în pedeapsa cu moartea. Fãrã îndoialã cã sodomia a sporit
gravitatea actului într-atât, încât librarul Hardy considerã util sã noteze crima în Jurnalul sãu ºi sã evoce
execuþia: Numitorul Léonard Lacapelle, zis Capelle,
lucrãtor tapiþer în vârstã de 64 ani, a fost spânzurat în Place
de Grève în jurul orelor cinci seara, pentru cã acum vreo
patru luni a violat într-un mod cu totul în afara naturii o fatã
de 12 ani.
În schimb, e mai puþin reliefatã o altã crimã, cea a
violului comis asupra unui copil ºi urmat de omor. Motivele
sunt clare: fapta e clasatã la rubrica omorurilor, e puþin
specificatã, mascatã de importanþa acordatã sângelui. În
anchetele privind cadavrele descoperite nu erau
inventariate maltratãrile sexuale, aºa cum am vãzut. Ideea
devinaþelor ºi a perversiunilor, ca ºi cea a imoralitãþii
criminalului abia dacã sunt prospectate, atenþia e îndreptatã
mai mult cãtre crimã ºi asasinat ºi mai puþin spre
personalitatea criminalã. De aici, ºi noua sensibilitate faþã
de violarea copilului, în vreme ce violul urmat de omor nu e
încã definit ca entitate criminalã specificã.
Schimbarea importantã de la sfârºitul secolului
rãmâne frecvenþa reclamaþiilor pentru viol asupra copilului.
Ea e decisivã, cãci pune în luminã primele forme concrete
ale unei sensibilitãþi crescute faþã de violenþa sexualã ºi
scoate în scenã noi actori, victime ºi martori. I se mai
alãturã ºi o schimbare a cunoºtinþelor în domeniu: a indicilor
ºi criteriilor definind deflorarea, instrumente ce permit o
mai bunã interpretare ca odinoarã a rãnilor sexuale.
Copilul libertin
ªi alte repere îi fac pe judecãtori sã ºovãie în acest
sfârºit de secol: menþinerea suspiciunii faþã de
comportamentul tinerelor victime interminabila discuþie
privind posibilul lor libertinaj, aºa cum ar vrea sã-l ateste
apãrarea invariabilã a acuzatului.
Bãnuiala referitoare la copil devine chiar mai
expicitã, mai intelectualizatã, o datã cu o mai mare atenþie
acordatã preciziei ºi cu înmulþirea proceselor. Convingerea
privind dezmãþul sãu e mai mult comentatã. Procurorul
care, în 1770, îl condamnã la trei ani de galere pe
Christophe Isabelle, negustor de fier vechi cu locuinþa în
strada Bon Puits, pentru a fi violat o fatã de zece ani, o
suspecteazã ºi pe victimã de a fi prea informatã pentru
vârsta ei. Îi înregistreazã actele de libertinaj, noteazã cã
ar fi bãut trei înghiþituri de lichior, cã s-ar fi aºezat singurã
pe genunchii acuzatului, cã ºi-ar fi descheiat nasturii de la
chiloþi, se agaþã de cuvintele ei, reþine expresiile considerate prea ieºite din comun în limbajul sãu de copil. De
aici, ordinul în scris ca ea sã fie înscrisã în registrul poliþiei,
o întemniþare puþin precizatã ºi detaliatã în procedura

Châtelet, dar care confirmã existenþa unor sancþiuni aplicate
copiilor pentru comportamente libertine.
Aceeaºi suspiciune a judecãtorului în cazul fetelor
Foylle, a cãror mamã e acuzatã cã trãieºte în destrãbãlare
în Faubourg Saint-Germain (anul 1777), judecãtorul
înregistreazã cu toatã seriozitatea cã cea mai micã, o copilã
de ºase, ºapte ani e pusã sã se prostitueze, sublinieazã
la fel de serios cã intra în vorbã cu militarii ºi elveþieni, sau
cã a fost vãzutã într-o acþiune copulativã cu un tânãr, ceea
ce atenueazã bãnuila care planeazã asupra lui Joseph
Vassé, slujitor la un controlor de conturi, acuzat de a fi
violat. Bãnuirea copilului de cãtre judecãtori e sporitã
uneori de remarcile martorilor, cele fãcute de Marie Girard,
de pildã, soþia unui negustor de parfumuri, în 1763, care
spune cã a vãzut-o François Noiret glumind cu fratele sãu
cînd n-avea decât 11 ani: ceea ce deplaseazã vinovãþia
asupra copilului uºurându-i situaþia lui Henry Léopold,
confecþioner de ciorapi de mãtase din strada Cassette,
acuzat cã a violat-o pe François dupã ce a închis cu zãvorul
atelierul unde lucra. Léopold e pus în libertate în 13 iulie
1763, atunci când raportul medicilor confirmã deflorarea,
iar numeroasele incizii îl acuzã pe lucrãtor.
Suspiciunea judecãtorului mai poate fi sporitã ºi de
observaþiile fãcute de pãrinþi ori tutori: tatãl Mariei Henaux,
o fetiþã de zece ani înscrisã în registrul poliþiei în 1770,
mãrturiseºte la proces cã o vãzuse pe Marie glumind cu
copii de vârsta ei ºi adaugã cã o bãtuse zdravãn pentru
asta. Atitudine aproape identicã la o moaºã din strada
Sonnerie, cãreia i s-a cerut s-o consulte pe Marguerite
Marguery, de 11 ani, violatã de mai multe ori de Le Roy,
muncitor în industria ciorapilor de mãtase: moaºa constatã
deflorarea ºi înceracã s-o convingã pe fetiþã cã a fãcut
foare rãu, înainte de a o întreba dacã nu i-a spus ºi
confesorului. Responsabilitatea copilului trebuie avutã
mereu în vedere, în pofida unei mai mari înþelegeri. Acte de
acuzare sugereazã acest lucru, menþionându-l pe adult ca
fiind cel care provoacã victima la libertinaj2 : referirea
moralã mai obstrucþioneazã însã sesizarea violenþei, chiar
dacã violarea unui copil este cu siguranþã mai precis
evoluatã. Perversiunea copilului ar atenua pur ºi simplu
responsabilitatea agresorului.
Actul de acuzare din procesul Cettour, în 1785, duce
pânã la capãt aceastã logicã a neîncrederii: un bãiat de
ºapte ani, Loui Paisson, caracterizat drept persoanã fãrã
meserie, locuind pe strada Maubue e judecat în calitate
de coacuzat pentru a fi comis necuviinþe faþã de fiica uni
maistru brutar, Elisabeth Guérin, de ºase ani; fetiþã pe care
Cettour, calfã de argintar, ar fi violat-o ºi infectat-o cu o
boalã venericã. În timpul derulãrii instrucþiei e dezvãluitã o
scenã confuzã, evocatã de Elisabeth ºi retranscrisã de
judecãtor: Louis, în pielea goalã, ar fi fost aºezat deasupra
numitei fete Guérin iar Cettour ar fi încercat sã-i
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împerecheze trupeºte. Astfel apare acuzaþia contra lui
Louis cã ar fi avut un rol activ. Astfel apare acuzaþia contra
lui Louis cã ar fi avut un rol activ. Prin sentinþã se încheie
urmãrirea bãiatului, iar procesul, totuºi, a avut loc: Louis a
fost nevoit sã se apere, supus la interogatorii ºi judecat;
judecãtorii au trebuit sã delibereze.
Un pas în evoluþia medicinii legale
La mijlocul secolului al XVIII-lea se opereazã o
convergenþã, rapoartele de medicinã legalã câºtigã în
precizie anatomicã, menþionând mai des ºi mai expicit
himenul: o privire mai exigentã, o dorinþã de a descrie ºi de
a înþelege mai bine. Opinia anatomiºtilor se unificã: himenul
devine membrana care leagã carunculii myrtiformi, o
subþire punte circularã, susceptibilã a fi tãiatã ori sfâºiatã.
Asta nu înseamnã cã definiþia anatomicã ar fi aceeaºi cu
cea de azi: medicina legalã nu stabileºte încã diferitele
forme ale himenului ºi acordã carunculilor myrtiformi un
rol paradoxal, cãci îi defineºte ca puncte de unire în timp ce
ei sunt puncte de rupturã. Membrana încã devine situabilã,
aptã de investigare ºi precizie. Opt din zece raporturi ale
chirurgilor redactate la Châtelet dupã 1760 menþioneazã
starea himenului3 . Ceea ce este demnostrat în procesul
verbal de constatare privind-o pe Sabine Petit, o fetiþã de
opt ani, violatã de un apar în 1760: Am observat membrana himen total distrusã, din care cauzã credem cã a
avut loc o intromisie. Sau concluzia diferitã a raporturilor
însãrcinaþi sã o examineze pe Marie Louise Glidosser, de
nouã ani, violatã de un vecin, în 1785: Examinând organele
genitale, am remarcat cã atît buzele mici cît ºi cele mari
erau foarte inflamate ºi învineþite ºi vaginul puþin dilatat,
deºi n-a avut lov o intromisie totalã cãci membrana numitã
himen nu era distrusã. În alte pãrþi membrana se aflã în
starea normalã, sau foarte umflatã, sau sfâºiatã, sau
fibrilele membranoase care unesc carunculele formând
virginitatea sunt rupte. Unii chirurgi se aventureazã la
evaluarea gravitãþii rãnilor, cum o face Charles Daster în
1768, în cazul fetei de zece ani, Anne Rose Moizet, violatã
într-o pivniþã a ªcolii militare: sfâºierea a aproximativ patru
puncte de legãturã unde se întâlnesc buzele mari, precum
ºi a anusului.
Mai sigure, mai concise, rapoartele chirurgilor dupã
1760-1770, ajutã la o mai bunã certificare a violãrii unui
copil. Ceea ce nu înseamnã accesul la o precizie definitivã:
ancheta încã mai ignorã urmele de spermã, petele de pe
lenjerie, rãnile anale, lasã nesigure indicaþiile privind
lichidele vaginale, posibiliul lor aspect veneric sau infecþios,
perturbând astfel eventualele piste patologice. În schimb,
s-a impus precizia anatomicã: dovezile sunt refãcute
violarea virginelor mai bine atestatã. Judecãtorul dispune de mijloace mai sigure pentru a condamna sau a
disculpa.
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III. Evoluþia recentã a fenomenului
pedofiliei

În primul rând, cifrele contureazã o creºtere intensã
ºi recentã: condamnãrile pentru viol asupra copilului cresc
de la 100 în 1984 la 778 în 2004, mai multe de aproape
ºapte ori în douãzeci de ani.

Violuri comise asupra minorilor în vârstã de mai
puþin de 13 ani
1984
1990
2004
Violuri (afarã de incest)
46
238
405
Violuri comise prin autoritate
54
98
373
100
336
778
Indicele este confirmat de creºterea aproape la fel
de marcantã a condamnãrilor pentru atentate la pudoare
comise asupra minorilor cu circumstanþe agravante:

Atentate comise cu violenþã
Atentate comise prin autoritate

1984
355
228
583

1990
533
432
965

2004
982
749
1731

Indice confirmat ºi de creºterea transgresiunilor nou
luate în calcul: abuzurile sexuale  inventariate, acele acte
doar declarate ºi încã nejudecate, al cãror numãr trece de
2500 în 1992 la 4000 în 1994 la 5500 în 1995 ºi la 7000 în
2004, sau situaþiile denumite de pericol, adicã acele
cazuri evidenþiate de serviciile departamentale pentru riscul
lor potenþial de violenþã, de abuz sexual ori de neglijenþe
grave, al cãror numãr trece de la 35000 în 1992 la 54000 în
1994, la 65000 în 1995 ºi la 80000 în 2004, aceeaºi
constatare la magistraþii însãrcinaþi cu instrucþia: La Lille,
unde profesez, se deschid în medie cam cincizeci, ºaizeci
de proceduri noi pe an la ficare din ºase judecãtori pentru
copii, având drept argument principal existenþa unor
puternice prezumþii de relaþii incestuase. Toate sunt cifre
brusc accentuate, amintind de unele momente de
puternicã ascensiune a curbelor din trecut, în special
de la mijlocul secolului al XIX-lea, fiindu-le însã mult
superioare.
Efectele paradoxate ale unei ridicãri a restricþiilor ar
putea juca, desigur, un rol în aceastã creºtere, liberalizarea
moravurilor, o mai micã cenzurã interioarã conducând
anumiþi indivizi pânã atunci tentaþi de copii sã treacã la
faptã, dupã cum sugereazã un responsabil de la brigata
pentru minori din Paris. Sunt tot atâtea noutãþi susceptibile
sã uºureze atât atitudinile pedofile cât ºi raportarea la vreo
legimitate a dorinþei copilului însuºi, pânã la insistenþa
asupra unei erotici puerile, sau pur ºi simplu, asupra
consimþãmântului copilului. La acestea se adaugã unele
dispozitive perfid facilitate: video, reþele informatice, literaturã
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cifratã sau turism sexual, toate mijloacele care pot
determina un individ sã alunece fãrã tranziþie de la starea
de burghez rigorist la aceea de pervers desfrânat. Ceea
ce ar putea extinde trecerea de la fantasmã la act ºi face
credibilã o anumitã creºtere a crimelor reale: e afirmaþia
fãcutã de Bertrand Poirot-Delpech referindu-se la o minimã
barierã între pulsurile noastre ºi înfãptuirea lor.
Totuºi, trebuie sã recunoaºtem rolul important al
unei mai mari vigilenþe în aceastã explozie de cifre, o
mobilizare intensã, prolixã ºi atât de generalã încât pare
fãrã precedent, cu iniþiativele ºi efectele sale de opinie:
votarea unei legi privind brutalitatea în 1989, decizia prin
care se declara maltratarea copilului o mare cauzã
naþionalã în 1997, insistenþa pentru situarea abuzului
sexual în centrul violenþei studiate, de asemenea modul
de a defini pedofilia, inevitavil legatã de violenþã ºi nu
numai de iubire a copilului,  pulsiuni conducând la
agrsarea unor copii prepuberi. E vorba de o neliniºte
crescutã faþã de victimele ce-ºi înmulþesc categoriile, cele
de copii  în pericol sau de copii aflaþi în situaþie de risc,
de pildã; se înmulþesc ºi mijloacele de a-i observa, celule
de semnalizare puse sub autoritatea preºedintelui
Consiliului general, Observatorul naþional pentru
evaluarea acþiunii sociale, numerele verzi pentru uºurarea
plângerilor; se mai înmulþesc ºi mijloacele de semnalizare
a publicului ºi a opiniei, filme cu conþinut pedagogic despre
prevenirea abuzurilor sexuale, documente care ajutã la a
înþelege, a recunoaºte ºi a interveni pentru protejarea
copiilor maltrataþi sau circulare ministeriale referitoare la
prevenirea unor violenþe faþã de elevi, prioritar aminitite
fiind abuzurile sexuale. În plus, stabilitatea relativã a
numãrului de copii maltrataþi fizic 15000 în 1992, 16000
în 1994 ºi 18000 în 2002, în timp ce numãrul dublu de
copii de care s-a abuzat sexual subliniazã în felul sãu
interesul crescând pentru suferinþele cele mai ascunse ºi
violenþa de a dezvãlui mai bine ceea ce e de nemãrturisit.
Se confirmã astfel o deplasare a interesului: cruzimea
primarã asupra copilului nu mai e desemnatã prin violenþã
fizicã, aºa cum se fãcea la sfârºitul secolului XIX, ci prin
violenþã sexualã, cum se aflã ea în tema despre child
abuse din anii 1970. De aici, concluzia unui judecãtor
pentru copii întrebat în 2004: Da, numãrul de dosare creºte.
E mai curând un semn bun. E un mod de a confirma
iniþiativa unor victime sau a celor din anturajul lor, chiar
dacã sunt foarte tineri: Ca o noutate, se remarcã faptul cã
anchetele sunt declanºate cel mai adesea de cãtre elevi,
mai ales de cei cere primesc confidenþele colegilor. E un
mod de a confirma ridicarea barajelor psihologice în
declararea cazurilor: Semnalarea nu mai e atât de
dramatizatã.
Exprimãrii mai libere a adultului i se adaugã de
fiecare datã cuvântul liber al copiilor. Fãrã îndoialã cã

sporirea atenþiei explicã bine , ca prioritate, sporirea cifrelor:
De la turismul sexual la incest, copilãria batjocoritã a intrat
în zona de alertã conºtiinþelor occidentale.
Extremul angajament în jurul crimei consideratã cea
mai abominabilã dintre toate, violarea cu uciderea copilului,
este cel mai izbitor în intensitatea nouã a efectelor de
opinie. Se pot face prea puþine comparaþii între mobilizãrile
din trecut ºi cele de azi. E ceea ce demonstreazã mijloacele
puse în miºcare dupã dispariþia lui Marion, o fetiþã din Agen,
la 14 noiembrie 1996: fotografia copilului expusã în vitrine,
în locurile de taxare de autostrãzi, la ghiºeele SNCF, în
aeroporturi, brutãrii, saloane de coafurã, în pachetele cu
lapte, emisiuni la televiziunea francezã, italianã, spaniolã,
munca supraomeneascã a anchetatorilor, acumulând
audieri ºi explorãri sistematice ale fluviilor, râurilor sau
pãdurilor. O desfãºurare atât de importantã, încât
protagoniºtii se întreabã: Dupã Marion, asumarea va fi
dificilã. Cum se vor petrece lucrurile cu ceilalþi ?. Puþine
comparaþii se pot face ºi în ce priveºte amploarea datã
înmormântãrii copiilor uciºi, chiar dacã moartea Céciliei
Combettes, în 1847, inaugurase, aºa cum am vãzut, un
ceremonial deja specific, copii purtând sicriul, asistenþã
numeroasã ºi subscripþie pentru un monument funerar.
Înmormântarea celor douã micuþe din Liège, moarte în
ascunzãtorile pedofilului Dutroux, în Belgia, mai mare
decât aceea de la înmormântarea regelui Beaudoin
câþiva ani mai înainte. Puþine comparaþii ºi în analizele
presei, chiar dacã violarea cu uciderea copilului, era deja
tratatã drept crimã simbol la sfârºitul secolului al XIX-lea.
Titluri sau comentarii de azi recompun pericolul,
extrapolându-i ameninþarea pânã la a nu mai face din ea
un fapt divers: Timpul asasinilor, Franþa ticãloºilor,
Copiii ameninþaþi, Eºec la violarea copilului. Fiecare
omor pare sã repunã o problemã structuralã: aceea a
organizãrii poliþieneºti sau judiciare, a gradãrii pedepselor
sau a urmãririi criminalului. Fiecare omor loveºte într-o
politicã a criminalitãþii.

IV. Prevederi în legislaþia internaþionalã referitoare la pedofilie

În decursul secolului XX comunitatea internaþionalã
a adoptat mai multe legi referitoare la garantarea drepturilor
omului ºi de asemenea la exploatarea sexualã în general
ºi în special la copii.
Câteva din aceste texte au caracter universal ca:
Dclaraþia Drepturilor Omului din 1948 sau Convenþia
Internaþionalã referitoare la drepturile copilului din 1989.
Convenþia Internaþionalã referitoare la drepturile
copilului
A fost adoptatã de Adunarea Generalã a Naþiunilor
unite din 20 noiembrie 1989.
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Având statut de lege în urma semnãrii acestuia de
cãtre statele participante convenþia garanta drepturile
copilului, stabilea libertãþile de care trebuia sã se bucure
ºi stipula dreptul copilului de a fi auzit ºi ascultat în deciziile
referitoare la propria persoanã.
Aceastã Convenþie Internaþionalã angajeazã
responsabilitatea adulþilor ºi respectul faþã de copii, nu
numai al pãrinþilor ci al oricãror adulþi care au autoritate
sau cu care copilul se aflã în relaþii cu caracter personal
sau instituþional.
Articolul 34
Exploatarea sexualã este tratatã de articolul 34 din
Convenþie. Potrivit acestui articol, statele vor putea proteja
copilul împotriva oricãror forme de exploatare ºi violenþã
sexualã. Cu acest scop statele vor lua fiecare în particular
toate mãsurile ce se impun pe plan naþional, bilateral ºi
multilateral pentru a preveni urmãtoarele:
- copiii nu trebuie sã fie incitaþi sau constrânºi sã se
dedice unor activitãþi sexuale ilegale.
- copiii nu trebuie exploataþi prin practicarea
prostituþiei sau a altor activitãþi sexuale ilegale.
- copiii nu trebuie exploataþi în activitãþi ori materiale
cu caracter pornografic.
Convenþia drepturilor copilului este textul internaþional ºi universal care a fost ratificat de cel mai mare numãr
de state -192.
Majoritatea statelor au implementat principiile
acestei convenþii în cuprinsul legilor naþionale.
Legislaþii naþionale mai mult sau mai puþin aplicate
Sunt multe þãri care au emis legi împotriva
agresiunilor sexuale asupra copiilor, pornografia implicând
copiii ºi pedofilie. Multe dintre acestea ºi-au revizuit
legislaþia de-a lungul anilor pentru a se apropia de spiritul
articolelor din Convenþia drepturilor copilului. În ciuda
acestor atitudini este însã uºor de remarcat cã legea 
unde existã  este aplicatã cu dificultate. De asemenea în
ciuda mobilizãrii la nivelul legislaþiei a tot mai multe state,
numãrul scãzut de acorduri de extrãdare pentru crime de
agrsiune sexualã asupra copiilor un face posibilã în
totalitate aducerea în justiþie a vinovaþilor.
Multe state au luat mãsuri legislative conform cãrora
actele referitoare la incest, pedofilie ºi toate formele cu
violenþã sexualã constituie crime ºi abuzuri ce trebuie
reprimate. Totuþi justiþia are cerinþe: a condamna este o
acþiune care necesitã dovezi, nu existã lucruri mai fragile
decât aceste dovezi.
ªi legislaþia româneascã s-a aliniat prevederilor
internaþionale, Codul Penal prin articolele 198, 202, 306,
307, 329 sancþionând cu închisoarea infracþiuni care sunt
sãvârºite împotriva copiilor.
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V. Pedofilia  aspecte psihice

Pedofilia se caracterizeazã prin existenþa la o
persoanã a doriþelor sexuale sau fanteziilor cu tentã sexualã
având ca subiect copiii4 .
Agresorul poate acþiona fie în urma impulsurilor
sexuale fie folosindu-se de fantezii sexuale. Acesta poate
tinde cãtre agresiunea copiilor tocmai datoritã vârstei ºi
ingenuitãþii lor sau cãtre agresiunea copiilor þinând cont
de sexul acestora.
Cantitatea de activitate sexualã manifestatã de un
pedofil care acþioneazã potrivit tendinþelor sale sexuale
variazã de la a admira, a dezbrãca, a face acte de
exhibiþionism faþã de copil pânã la masturbare sau alte
acte cu caracter sexual.
Agresorii cautã frecvent scuze pentru comportamentul lor spunând cã incidentul a avut caracter
educaþional, copilul cautã satisfacerea dorinþelor sexuale
faþã de persoanele întâlnite; copilul a fot cel care a sedus.
Þinând cont de faptul cã personalitatea ºi psihicul
copilului nu sunt deplin formate, este important sã se
înþeleagã cã cel agresat nu este sub nici o formã
responsabil pentru astfel de manifestãri toatã vina
aparþinându-i agresorului.
Actele de pedofilie pot fi limitate la membrii familiei
sau pot include copii din alte cercuri. Victimele acestor
agresiuni de cele mai multe ori sunt ameninþate pentru a
pãstra secretul. Mai recent astfel de agresiuni au elaborat
proceduri complexe pentru a se apropia de copii: se implicã
într-o relaþie cu o femie care are copiii mici, înfiinþeazã creºe
sau grãdiniþe, rãpesc copii.
De obicei, pedofilul5 este amabil ºi respectuos faþã
de copil cu scopul de a-i câºtiga încrederea, devotamentul
ºi afecþiunea ºi pentru a-ºi asigura confidenþialitatea
acestuia.
Aceastã tendinþã cãtre pedofilie apare de obicei în
adolescenþã iar câteodatã mult mai târziu.
Forme de manifestare
a) Tipul pedofiliei exclusive:
În acest caz pedofilul se considerã captiv în perioada
copilãriei. De obicei aceºtia au relaþii foarte puþine cu adulþii
asemeni lor ºi se simt mult mai bine în compania copiilor.
De cele mai multe ori aceºtia sunt bãrbaþi ºi
interesul lor major constã în bãieþi cu care dezvoltã relaþii
ca între bãieþi.
Cel mai probabil ei încearcã sã intre în cercurile de
copii prin intermediul bisericii, vecinilor sau activitãþilor
sportive.
b) Tipul pedofiliei neexclusive:
În cazul pedofiliei neexclusive pedofilul nu este în
mod curent atras de copii.
Din aceastã categorie fac parte de obicei bãrbaþi
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heterosexuali cãsãtoriþi ºi care au tendinþa de a agresa
fete între 8-9 ani.
Unii pedofili se plâng de stres ºi tensiune în ce
priveºte relaþiile de la locul de muncã ºi cele maritale ºi le
considerã ca evenimente antecedente actelor de pedofilie,
precum ºi consumului de alcool ºi droguri.
Aceºtia vãd copilul ca pe o persoanã maturã ºi se
adreseazã acestuia într-o manierã de la adult la adult.
Primul contact sexual cu un copil apare de obicei
întâmplãtor ºi neplanificat.
c) Pedofilia heterosexualã:
Bãrbaþii pedofili care molesteazã tinere fete intrã de
obicei în categoria pedofiliei neexclusive.
În cele mai multe cazuri aceºtia încearcã sã se
împrieteneascã cu victimele ºi sã le angajeze gradual în
activitãþi sexuale, manipulându-le ºi incitându-le, rareori
forþându-le.
În general aceste relaþii rãmân la nivelul
mângâierilor, uneori contactul oral dar rareori se ajunge
pânã la actul sexual propriu-zis.
d) Pedofilia homosexualã:
Deºi majoritatea pedofililor care sunt atraºi sau au
fantezii cu copii de acelaºi sex, nu participã în relaþii
heterosexuale adulte, aceºtia nu recunosc cã sunt
homosexuali6 .
Astfel cei care fac parte din aceastã categorie sunt
mai atraºi sexual de cãtre copii-fete ºi bãieþi decât de adulþi
 femei ºi bãrbaþi.
Vârsta medie a bãieþilor agresaþi este de 10-12 ani.
În acest caz activitãþile cu caracter sexual sunt mai evidente
ºi au o sferã largã.
e) Pedofilia femininã:
Deºi cei mai mulþi pedofili sunt bãrbaþi existã ºi
pedofilia manifestatã de femei.
În orice caz pedofilia manifestatã de femei nu este
deseori întâlnitã deoarece afecþiunea unei femei faþã de
un copil poate fi uneori interpretatã ca fiind maternã.
De asemenea bãieþii nu vãd în relaþiile sexuale cu
femeile ceva negativ ºi de aceea nu reclamã incidentul.
Traume ireparabile pentru copii agresaþi
Cifrele violenþei manifestate asupra copiilor,
atitudinile ºi comentariile provocate de ea pun pe nesimþite
în luminã o viziune nouã a violenþei sexuale însãºi: de pildã,
importanþa decisivã acordatã profunzimii ºi duratei traumei
psihologice, recunoscute atât de definitive ºi de evidente
încât îl conving uneori chiar pe agresor: E o cicatrice care
nu se va închide niciodatã. Am sfãrâmat viaþa cuiva,
mãrturiseºte un condamnat interogat în 2004. Nu e nici o
surprizã, desigur, sã reîntâlnim motive evocate cu ocazia
violãrii adultului: noua luare în calcul a suferinþei psihice,
urmãrile sale considerate cu atât mai grave cu cât suferinþa

e mai timpurie. Ceea ce impresioneazã este mai curând
generalizarea acestei certitudini, convingerea transformatã
în opinie comunã de vreo douãzeci de ani încoace: copilul
de care s-a abuzat e un copil distrus, prejudiciul adus e
unul vital, cu atât mai mult cu cât toate problemele vin din
copilãrie. Urmarea e cuprinzãtoare, bulversând riscul
asupra existenþei însãºi a victimei, viitorul sãu afectiv sau
mintal ºi mai puþin, ca odinioarã, statutul sãu public, viitorul
sãu moral ori social.
Triumf al interesului pentru intimitate, efect al unei
culturi psi pe larg banalizatã, aceastã reprezentare despre
crimã nu mai aparþine doar ºtiinþei ci ºi bunului simþ. Nu
mai e apanajul câtorva psihologi erudaþi, ci le-a devenit
familiarã pãrinþilor sau martorilor, presei, conºtiinþei
populare, confirmând cele spuse despre victima adultã ºi
intensificând puternic cele susþinute despre victima copil.
Certitudine atât de brutalã ºi generalã, încât dã sentimentul
dezvãluirii unei crime pânã atunci ignorate. Apar astfel titluri
în reviste, formulate ca tot atâtea descoperiri, fapte
reexaminate ºi reconsiderate în asemenea mãsurã încât
par de nerecunoscut: Un tablou care cade, noua privire
asupra incestului, Pedofilia, anchetã asupra unui subiect
tabu, Sã nu mai lãsãm sã ni se punã un val pe faþã.
Referirea la traumã a schimbat totul, fãcând brusc
anacronice comentariile asupra unor afaceri totuºi recente
precum aceea a baletelor roz, de exemplu, din 1959, în
care fusese compromis André Le Troquer, fost preºedinte
al Camerei deputaþilor: episod pe larg difuzat când s-au
petrecut faptele ºi în care fuseserã recrutate de un
intermediar veros; episod rãsunãtor ºi pentru cã fostul al
doilea personaj în Stat era condamnat la un an de
închisoare cu suspendare. Afacerea a provocat un mare
scandal. Autorii au fost denunþaþi, ostracizaþi. Tratarea
faptelor, totuþi, apare deja îndepãrtatã, provocând oprobriu
în 1959, nu oroare, obiecte ale unor comentarii uneori
indulgente, asemenea celor din LExpress parafrazându-l
pe Corneille: crima lor provoacã ruþinea, nu eºafodul. În
mod ciudat, victimile au fost absente de la dezbateri, fetiþele
sau adolescentele n-au fost nici descrise, nici numite,
creditate doar cu un grav prejudiciu moral, uneori chiar
declarate complice: Nu se putea accepta totalitatea
declaraþiilor ca literã de Evanghelie. Nici o aluzie, trebuie
sã insistãm asupra acestui lucru, la vreo suferinþã psihicã
ºi chiar ºi mai puþin la o moarte interioarã a copiilor agresaþi.
În schimb, drama e a traumatismului ºi nu doar a
transgresiunii, o viaþã opritã în loc ºi nu doar trãitã în dezmãþ:
referire la cele 11 fetiþe agresate la Cergy în 1995, despre
care s-a considerat cã au acumulat neliniºte ºi eºecuri
ºcolare, coºmaruri, teama sã nu revinã cãlãul lor, dar ºi la
elevele violentate cu ocazia unor reuniuni galeze, nevoite
sã se interneze de mai multe ori în spitalul de psihiatre,
precum ºi la tânãrul agresat la vârsta de zece ani, pe care

21

PHOENIX
LExpress îl descrie ca fiind izolat într-un sentiment necunoscut, culpabilitatea, sau la sinuciderea, în 1997, a unui
adolescent de care abuzase mai mulþi ani un învãþãtor.
Ca altã consecinþã, trauma ar putea explica repetarea unor
crime de cãtre însãºi victima: Fantasma mortalã a copilului
violat. Iatã un raþionament devenit însoþitor banal al cazurilor prezentate în presã: Un minor de care s-a abuzat ar
putea sã reproducã ceea ce i-a fost dat lui sã cunoascã.
Este vorba de Michel B., prizionier al pulsiunilor sale, ucigaº
prezumtiv al micuþei Karine, el însuºi victimã, odinioarã, a
unor agresiuni sexuale; sau Lucien G., ucigaºul Sophiei,
de zece ani, explicându-ºi crima cu aceeaºi meticulozitate
cu care evoca agresiunile suferite de el la vârsta de nouã
ani. Trecutul ºi viitorul crimei sunt transformate, alungite
brusc, reînnoite între ele printr-o legãturã invizibilã, victima
de azi putând deveni agresorul de mâine.
ªi alte momente sunt transformate de aceastã
viziune psihologicã: rãgazul dintre faptele comise ºi faptele
denunþate, lenta conºtientizare de cãtre victimã a
iremediabilului traumatism. Ceea ce e confirmat de unele
exemple extreme: Douã femei care pãstraserã tãcerea
timp de 28 ani au þinut sã depunã mãrturie despre violenþele
pe care afirmã sã le-au avut de îndurat ,în 1968, când C.G.
era învãþãtor; sau cei 11 americani grupaþi într-o asociaþie
pentru a-l denunþa, dupã 30 de ani, pe preotul pedofil carei agresase. Legea din 1989 privind brutalitatea autorizeazã,
de altfel, prelungirea rãgazului de prescriere la zece ani
dupã majoratul victimei. Aceste confesiuni târzii, tãinuite
cu amãrãciune, confirmând convingerea unei imposibile
evitãri a traumatismului necesitã, uneori un lung periplu
pentru ca unele dintre ele sã devinã o afacere judiciarã: de
pildã, testamentul anulat al unui tatã incestuos, în aprilie
1997; omul îºi dezmoºtenise fiicele dupã ce ele rupseserã
cu el, fãrã sã-l denunþe, pentru actele sale incestuase.
Miºcarea de rupturã individualistã faþã de familie
poate favoriza, fãrã îndoialã, imaginea adultului abuziv, cel
ce a împiedicat realizarea de sine prin opresiunile sale,
ºubrezirea imaginii tatãlui, a importanþei sale simbolice
profileazã aceste retorsiuni. Iatã ce cred câþiva terapeuþi
americani: Dacã sunteþi incapabili sã vã amintiþi de un
moment specific de abuz sexual din copilãrie, dar aveþi
totuºi sentimentul cã o formã de abuz sexual a fost
exercitatã asupra voastrã, aveþi perfectã dreptate. Dacã însã
credeþi cã i-aþi fost cu adevãrat victimã ºi viaþa v-a arãtat
simptomele, aºa s-a întâmplat cu adevãrat. Apar astfel
riscurile de gravã eroare, dacã nu de manipulare a amintirii,
ca în procesul de lungã duratã Romana, de la San Francisco din 1994, unde o psihiatrã îi sugerase, fãrã nici
odovadã, lui Holly Romana, o tânãrã de 19 ani,
reminiscenþa unui abuz sexual, convinsã cã bulimia fetei
se datora agresiunii tatãlui: viziune impusã de psihiatru,
niciodatã confirmatã de fapte. Se vede bine pericolul
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prezentat de noua fascinaþie pentru crima sexualã, tendinþa
de a se izola victima în propriile bãnuieli, rolul nou acordat
amintirii intime, dificultatea de a-i certifica de fiecare datã
adevãrul7 . Ceea ce transformã radical mãrturii ºi procese,
creeazã o nouã categorie de îndoieli ºi imprecizii: vechilor
proceduri, prãbuºindu-se în imposibilitatea de a restitui
noua realitate pusã în valoare, lumea interioarã a amintirilor
afective, aventura unei conºtiinþe. Urmeazã posibile
declaraþii fãþarnice, alegerea grea între fantasmã ºi realitate,
intense dezbateri în jurul moºtenirii fraudiene, consecinþe
socotite atât de importante de Royal College of
Psychiatristes din Londra încât le-a interzis membrilor sãi
practica ce constã în a-ºi conduce pacienþii la
rememorarea unui abuz sexual suferit în copilãrie.
Atitudine caricaturalã, desigur, ea confirmã riscul de a te
mãrgini doar la lumea psihicã personalã, aºa cum pãrea
sã o impunã triumful individualist: faþã de atotputernicia
mai nou acordatã individului privat ºi interioritãþii sale.
În schimb, o noutate importantã este cã victimele
incestului sau ale pedofiliei vorbesc în public,
transformându-ºi mãrturiile în subiecte de cãrþi8 sau de
dezbateri, lungi confesiuni, inaugurate în Franþa de textul
Evei Thomas, în 1986: Tatãl meu mi-a sfãrâmat identitatea
pe care mi-o construisem în secret, oglinda în care mã
recunoºtem
În faþa acestui dezastru am devenit
anorexicã, agãþându-mã de degradarea acestui trup de
femeie violatã. Aluzii la prãbuºirea oricãrei identitãþi sau
chiar a oricãrui reper: E ca ºi cum þi s-ar tãia capul iar cele
douã emisfere ale creierului nu mai comunicã. Confesiuni
ce se pot face în serie, adulþii evocând violenþele suferite în
copilãrie ºi expunând public pe cele suferite de alþii ori
chiar de proprii lor copii: Agresiunea sexualã a cãrei
victimã a fost fiul sãu i-a redeschis o ranã identicã îngropatã
de treizeci de ani. Nu se uitã niciodatã.
Mult mai profundã e deplasarea interesului
manifestat faþã de criminalitate: preschimbarea fascinaþiei
resimþite pânã atunci pentru sânge într-o fascinaþie mai
interiorizatã , mai subtilã, încercatã faþã de o jefuire intimã;
faptele crimei transformate într-o insuportabilã suferinþã
interioarã, davadã inexprimabilã, ucidere psihicã, spun
textele savante ca ºi cele de vulgaritate. Expresia ucide
este centralã, relevând extinderea din ce în ce mai mare
datã violenþei morale, dar ºi fascinaþia cu totul aparte
încercatã pentru ea. De aici, incesturile denunþate în
situaþiile cele mai calme, insistenþa asupra dramelor
invizibile, infernul dezvãluit în pofida tainei conºtinþelor, pe
când odinioarã era nevoie ca actele sau loviturile sã frizeze
nebunia pentru a fi judecat violul prin autoritate. Se ajunge
astfel la unele titluri ce restituie evenimentul agresiunii
sexuale asupra copilului: Calvarul victimelor unor abuzuri
sexuale,  Infernul cãminelor pentru copii din Þara Galilor,
Incestul, noua fricã. Se schimbã ierarhia atrocelui,
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impunând un interes crescând pentru tortura mentalã, pânã
la a o face uneori mai presus de tortura fizicã. Ceea ce
confirmã ºi prezenþa tot mai mare a crimelor comise asupra
copiilor, în paginile de fapte diverse, estompând cu încetul
vechea prezenþã a ucigaºului cu ameninþãrile sale
organizate ºi uneltele pãtate de sânge, în favoarea
agresorului de copii cu violenþa sa intimã ºi cruzimea
mascatã. Atentatul asupra copilului e oroare majorã,
ameninþarea cu atât mai vrednicã de urã cu cât înainteazã
camuflatã ºi reprezintã rãul absolut. Relatarea suferinþelor
s-a deplasat total, transpunând durerea fizicã în durere
psihicã, identificând efectele unei iremediabile pierderi de
sine, evocându-le intensitatea pânã la un abis inexprimabil:
 Acea panicã ce-i pãtrunde întregul trup, panicã ce
adânceºte o prãpastie sub pat, pânã în inima pãmântului,
o prãpastie în care alunecã cu viteza luminii pentru a scãpa
de crima ce-o comite el cu ea.
Se poate spune cã aceastã deplasare ar fi fost
imposibilã dacã în paralel nu s-ar fi desfãºurat universul
psihologic ºi spaþiul intim al fiecãruia, o curiozitate nouã,
semn al unei schimbãri de culturã: individul lãsat mai mult
în seama lui însuºi este, în acelaºi timp, lãsat ºi pradã
incertitudinilor, mai puþin protejat de instituþii care altã datã
îi reglau viaþa cotidianã sau îi garantau destinul. Privatizarea
existenþei, atât de mult studiatã azi, dezvoltã o sensibilitate
mai receptivã la suferinþa psihicã, mai vulnerabilã la
conflictele interne, la obstacolele personale, la dificultãþile
de a acþiona prin sine: o atenþie cu atât mai mare acordatã
interioritãþii cu cât reculul violenþei fizice sporit, pe daltã
parte, importanþa datã altor violenþe, cele ce acþioneazã
prin constrângere ºi dominare: Câmpul de bãtaie s-a mutat
în fortul interior al omului. Acolo trebuie el sã se încaiere cu
o parte din tensiunile ºi pasiunile care odinioarã se
exteriorizau în lupta corp la corp în care bãrbaþii se înfruntau
direct. Fascinaþii ºi frici sunt pe larg transformate: violenþa
interiorizatã, terorizantã, al cãrei calvar este în primul rând
intim, la locul, în ochii opiniei publice, violenþei sângeroase.
Încãlcarea frontierelor sinelui e transpusã în încercare direct, dacã nu exclusiv, internã: La scãderea criminalitãþii
violente de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi în prima
jumãtate a secolului XX s-a adãugat o internaþionalizare a
violenþei. Crima cea mai îngrijorãtoare devine aceea care
sfãrâmã o conºtiinþã: transformatã în omor psihic, s-a
spus, când e vorba de un copil.
De la crima psihicã la crima absolutã
Trebuie sã mai insistãm asupra copilului. Atentatul
distruge o existenþã sacralizatã, o fiinþã cu atât mai preþioasã
cu cât societãþile noastre ºi-au pierdut certitudinile ºi
transcendenþele: Când viitorul devine incert, toate reperele
sale sunt proiectate asupra copilului. Ceea ce aºazã fiinþa
cea mai fragilã la temelia lumii, culme a perfecþiunii, a

puritãþii absolute, pânã la a da un aspect teologic la tot ce
o priveºte; rãmãºiþã de sacru în societãþile noastre laicizate;
un ideal rãsturnat, bazat mai puþin pe tatãl al cãrui prestigiu
s-a prãbuºit, cât pe copil ale cãrui inocenþe ºi potenþialitãþi
devin gajuri ale adevãrului ºi viitorului. Astfel, crima comisã
asupra copilului se transformã în model de atrocitate.
Imagine complexã, totuºi, din moment ce Ariès a
putut sã afirme sfârºitul domniei copilului, subliniind
schimbarea fundamentalã provocatã de perturbãrile
recente ale vieþii familiale, divorþul, familia refãcutã, familia monoparentalã sau preferinþele individualiste subtil
analizate de Louis Roussel ori I.Thery: Adulþii adorã modul
de viaþã care le place ºi nu mai vor sã ºtie ce rezultã de aici
pentru copii. S-a instaurat o discordanþã legalã de filiaþie:
interesul individului poate trece peste vechile investiþii
legate de progeniturã, legãtura necondiþionatã a
descendenþei. Pãrinþii nu mai sunt ghidaþi de raþiunea
ultimã care e copilul, fericirea lor nu se mai bazeazã pe
fericirea acestuia: devenind simplu partener în dispozitivul
familial, el nu mai e suveranul, alunecând chiar din statutul
de copil-rege în cel de copil-victimã. Cele douã imagini nu
se exclud totuºi, adultul accentuând cu orice risc o protecþie
pe care o ºtie supusã greºelii, cristalizânsu-ºi asupra sa
toate pasiunile, aflând în figura copilului-victimã ocazia de
a înmulþi semnele de reasigurare ºi de angajament:
apãrare extremã amestecatã cu o oarecare culpabilitate
ascunsã. Fapt amintit implicit de un manifestant la
înmormântãrile copiilor belgieni uciºi în 1996: Uitaþi-vã la
pãrinþii celor dispãruþi: nici unul nu e copil de divorþat9 .
Diferenþa se impune o datã cu un trecut recent: copilul e
promovat ca nouã victimã a unei societãþi abuzive, þap
ispãºitor substituit muncitorului în rolul de exploatat, cauzã
comunã pe care ºi-o oferã o colectivitate dupã cãderea
unor ideologii ºi bruiajul finalitãþilor. Semn cã instituþia
familialã e de curând perturbatã. Investiþia extremã asupra
copilului victimã dovedeºte ºi altceva în afarã de compasiune, ºi anume o dificultate nouã de a trãi simbolica familialã, imperativul unei alegeri individuale tinzând a se opune angajamentelor generaþionale ºi cãutând cu orice preþ
sã le apere, idealizându-le. De fiecare datã, funerariile victimelor pedofililor subliniazã în mod fãþiº în ce mãsurã e dusã aici lupta cea bunã, manifestarea unei aceleiaºi voinþe.
Ritualuri masive ºi consensuri asupra ororii exprimã
mai mult decât sunt în sine, descoperind elementare
elanuri colective, astfel uitate. Ele exploateazã adunarea
laolaltã: leagã din nou comunitatea în absenþa cimentului
tradiþional al regiilor sau ideologiilor, gãseºte o cale pentru
revendicãri contracarate, manifestã un resentiment, criticã
Statul. Claude Javaud identificã limpede acest lucru în
manifestãrile toamnei belgiene din 1996: Implicarea nu e
doar tehnicã ci ºi afectivã: Statul, nu numai cã nu
funcþioneazã, dar e lipsit ºi de inimã, fiindcã n-a fãcut nici
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cel mai mic efort pentru a împiedica uciderea copiilor.
Tresãrirea legatã de violul cu omor permite exprimarea
unor forþe colective, astfel fãrâmiþate, cele ale unei societãþi
mai individualiste, fragmentatã cu încetul, diluatã. De aici
ºi obscura revanºã a participanþilor, identificându-se cu
victimele, masaþi într-un cortegiu de 300000 de persoane
în 20 octombrie la Bruxelles ºi denunþând un Stat
neputincios sã-ºi protejeze cetãþenii, începând cu cei mai
slabi dintre ei, copii; faptul divers al violului cu omor, devenit
prin însãºi extremitatea sa, cale ultimã a politicii.
Tot prin extremitatea sa, violul cu omor al copilului
simbolizeazã noi imagini de insecuritate: crime, cu atât
mai neliniºtitoare, cu cât autorul pare mai inclasabil.
Imaginea pedofilului ucigaº s-a schimbat totalmente în
conºtiinþa comunã: violatorul incult ori senil, degeneratul
de la periferiile sociale îi face loc violatorului anonim,
perversul cu atât mai periculos cu cât nu lasã a se vedea
acest lucru. Teama, multã vreme focalizatã pe inamicul
public, trece asupra omului obiºnuit, vecinul faþã de care
trebuie sã te þii în gardã. De aici ºi alerta difuzã, asemãnãrile
tulburãtoare: VRP, liniºtit, inculpat fãrã particularitãþi,
încadrat socialmente ºi recunoscut profesional, profesori,
ziariºti, deputaþi, funcþionari ºi comercianþi, încât unele
sindicate profesionale declarã cã se tem de o psihozã în
privinþa membrilor lor. Desigur, e o problemã de imagine,
inclusiv pentru vechile percepþii, dar ea deplaseazã
totalmente ameninþarea: frica nu mai vine doar din zonele
obscure pe care societatea ar trebui sã le pacifice, ca la
sfârºitul secolului al XIX-lea, ci ºi în zonele aparent liniºtite
pe care societatea considerã cã le stãpâneºte. Acest lucru
banalizeazã pericolul extinzându-l, diversificând neliniºtea,
provocând observaþii precum acelea ale unei bãtrâne
doamne din Charleroi dupã afacerea Dutroux din 1996:
N-a existat un semn prevestitor, acum toatã lumea poate
fi suspectã, sau cele ale Martinei Bouillon, substituit de
procuror la Bobigny: Pedofilul poate fi oricine greu de
dat în vileag, pentru cã, pur ºi simplu, spre deosebire de
un debil mintal, el ne seamãnã, e printre noi  posiblila
asemãnare cu delincventul sexual, acea vecinãtate tulbure
resimþitã la sfârºitul secolului XIX ºi imediat respinsã, se
impune aici difuzã, ca ºi imaginea riscului. Estompãrii relative a violenþei fizice i-a urmat o intensificare a violenþei
psihice ca o certitudine accentuatã a pericolului.
Sentimentul de insecuritate creºte o datã cu atenþia
mãritã acordatã recidivelor: crimele sexuale comise anterior de autorul unui viol cu omor primesc o altã semnificaþie
în lumina actului fatal ºi devin tot atâtea semne
prevenitoare pe care judecãtorii ºi medicii ar fi trebuit sã le
vadã ºi sã le controleze. Astfel, ansamblul procesului
judiciar e, din aproape în aproape, în întregime regândit.
Fapt confirmat de câteva cazuri ridicate la rangul de simbol:
funcþionarul superior, de 50 de ani, de nebãnuit, jovial,
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condamnat de mai multe ori pentru atentat la pudoare,
mai înainte de a viola ºi de a ucide doi copii la Elne în
1993, muncitorul necalificat, tatã a trei copii, condamnat
pentru viol în 1997 înainte de a viola ºi ucide o fetiþã, de
zece ani, Redon în 1992, funcþionarul model acuzat de
agresiune violentã asupra nepoatei sale înainte de a viola
ºi ucide o fetiþã în pãdurea de la Saint-Pierre-Du-Val în
1992, caz cu atât mai edificator cu cât omul întrerupsese
un tratament psihiatric dupã ce fusese internat câreva zile,
iar o asociaþie de ajutoare a pãrinþilor copiilor victime a
depus o plângere: Toatã lumea era la curent, dar nimeni
n-a fãcut nimic atunci când mai era timp. Fascinaþia legatã
de violul cu omor zdruncinã astfel imaginea ansamblului
de transgresiuni violente, mãreºte atenþia asupra
periculozitãþii lor ºi face din orice agresor un ucigaº
potenþial10 . Asta se ºi spune în primele comentarii apãrute
dupã o serie de agresiuni la Versailles în 1992, comise, ºi
ele, dupã un viol cu omor, pe larg mediatizat: Iatã în
mod tipic un monstru care va ucide într-o zi; sau
comentariile apãrute dupã arestarea unui bãrbat prins în
flagrant delict de rãpire a unui copil în 1997: Rãptorul de
Copii din Maëlle în centrul tuturor bãnuielilor, suspectat
imediat de atrocitãþi pânã atunci neelucidate, vechi enigme,
crime necunoscute al cãror autor posibil devine brusc. O
schimbare de imagine s-a produs ºi faþã de adultul
agrsor, transformat pe nesimþite de opinia publicã în adult
ucigaº potenþial.
Apar astfel, pe neaºteptate, anchete, sau razii în
care sunt prinºi amatori de casete obscene clandestine,
animatori de reþele, cititori ºi redactori de reviste pedofile:
aceºti oameni ce încalcã legea sunt cu atât mai urmãriþi cu
cât se accentueazã sensibilitatea la violenþa psihicã, iar
violul cu omor e gândit la orizontul nelegiuirii lor. O singurã
anchetã, din iunie 1997, denumitã Ado 71 a mobilizat
2500 de jandarmi pentru a interoga, în 17 ale lunii, 814
persoane posedând casete incriminate. Efectul provocat
de crimele din Belgia s-a impus: N-am vrea sã se spunã,
cã în Belgia, cã n-am fãcut totul pentru a împiedica aºa
ceva. Se înmulþesc brusc articolele pe aceastã temã:
Entuziasm mediatic fãrã precedent titreazã Le Monde în
iunie 1997. France-Soir 52 consacrã 11 pagini acestor
cazuri între 23 ºi 27 iunie 1997, în vreme ce în 1987 ºi 1988
le consacra doar trei; Libéeation invocã trei cazuri doar în
28 iunie 1997. Ca urmare, apare un inevitabil ostracism
care amestecã fapte de gravitate diferite, cu consecinþe
neatinse pânã atunci: sinuciderea mai multor persoane
închise preventiv dupã operaþiunea Ado 71 din vara lui
1997, critica zgomotului fãcut în jurul acestor arestãri,
sentimentul cã din acuzat suspectul devine victimã.
Concluzia lui Alain Finkielkraut: Indispensabila represiune
a pedofiliei e pe cale sã se transforme în linºaj isteric al
violatorilor de îngeri.

PHOENIX
VI. Internetul  Piaþã de desfacere
pentru materialul pornografic

Producãtori ºi consumatori de material
pornografic
Transnaþional, descentralizat, prin intermediul unei
tehnologii evoluate internetul oferã posibilitãþi de
comunicare de o eficienþã înspãimântãtoare.
Aceastã uneltã incredibilã face posibilã  la costuri
scãzute, rapid, într-un mod interactiv ºi în anonimat 
difuzarea de imagini, organizarea de dialoguri ºi schimburi
de informaþii ºi servicii virtuale.
Astfel, reþelele de pedofili au ºtiut sã beneficieze de
consimþãmântul internetului. Astfel aceºtia pot interacþiona
dincolo de graniþe ºi de legislaþie.
Prin simpla folosire a tastaturii, pedofilii au
posibilitatea de a transmite sau recepþiona material foto ºi
video din cele patru colþuri ale lumii ºi de a intra oricând în
contact cu copii sau adolescenþi.
Prin acest mijloc, al internetului s-a creat o adevãratã
piaþã de desfacere pentru organizaþiile criminale.
În America de Nord ºi Europa (Olanda, Danemarca,
Suedia, Franþa, Germania) materialul pornografic este
produs, distribuit ºi consumat.
În Asia, Japonia a devenit sursa principalã de
producþie ºi distribuþie a casetelor CD-ROM-urilor în
întreaga lume.
În America latinã, Brazilia ºi Mexic produc de
asemenea material pornografic, artizanal, ºi-l distribuie în
principal în America de Nord.
Imposibilitatea exercitãrii unui control eficient
Þinând cont de rapiditatea ºi volumul de informaþii
transmise ºi stocate este foarte dificil de localizat site-urile
pornografice sau fluxurile de informaþii.
De asemenea nici organele guvernamentale nu au
fãcut maximul de efort pentru a monitoriza circulaþia
materialelor pornografice.
Monitorizãrile actuale nu disting între cei care doar
viziteazã site-ul, cei care intrã în contact accidental cu
materialul ºi cei care cautã în mod special materiale
pornografice cu copii ºi de asemenea nu iau în calcul
folosirea codurilor de acces cu ajutorul cãrora se pot
accesa diferite site-uri.
Aceste operaþiuni, neputând lua în calcul întreaga
activitate din reþea, tind sã minimalizeze feneomenul.
Pedofilii fac parte din toate ramurile societãþii.
Aceºtia au timpul necesar, mijloacele ºi mulþi dintre ei ºi
cunoºtiinþe în procesare ºi codare de informaþii.
Ocazional sau Voluntar, aceºtia sunt
aprovizionaþi, mulþumitã imaginilor primite din întreaga
lume ºi pot lua contact cu copii prin intermediul sutelor de
canale de informaþii.

Fiind ilegale site-urile cu material pornografic cu
copii nu sunt accesibile oricãrei persoane care viziteatã la
întâmplare diferite adrese pe inter-net. Coduri, parole,
limbaj codificat constituie mecanismele uzuale de
precauþie pentru utilizarea cãrora trebuie acordat dreptul
de acces.
În plus aceste informaþii pot fi deghizate ºi ascunse
în conþinutul unor alte documente care nu au un caracter
compromiþãtor.
Pedofilii au de asemenea arta ºi maniera de a intra
în contact cu copii sau adolescenþii care navigheazã pe
inter-net în cãutarea de relaþii de prietenie.
Unele din aceste contacte (numãrul lor este scãzut
dar în continuã creºtere) duc de multe ori la un adevãrat
comerþ sexual.
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 SFÂNTA TREIME 

IZVORUL SUPREMEI IUBIRI
{I MODEL DE UNITATE CRE{TIN~
Sfânta Bisericã ne învaþã cã dogma Sfintei Treimi
este adevãrul de temelie al învãþãturii creºrine, proprie ºi
caracteristicã creºtinismului, ea stând la baza tuturor
mãrturisirilor de credinþã ºi, totodatã condiþionând întreaga
ordine moralã creºtinã, personalã ºi socialã, la temelia
cãreia stã ca principiu ºi ca ideal suprem comuniunea
iubirii intratrinitare divine. Dumnezeul creºtin este
Dumnezeul-iubire intratrinitarã.
Cuprinsul dogmei Sfintei Treimi constã în afirmarea
de bazã a credinþei, anume cã Dumnezeu ete unul în fiinþã
ºi întreit în Persoane: Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt.
Cred într-unul Dumnezeu spunem în primul articol
din Simbolul de Credinþã, cuvinte prin care mãrturisim
credinþa noastrã de nezdruncinat într-un Dumnezu personal care este unul în fiinþa Sa. Cred, spune mai departe
într-unul Dumnezeu care este întreit în Persoane: Tatãl,
Fiul ºi Duhul Sfânt. Prin aceste cuvinte mãrturisim cã
Dumnezeu este unitate, dar ºi diversitate. Dumnezeu
creºtin nu este doar unime ci ºi uniune, nu este doar uniune
ci ºi comuniune. El nu este o fiinþã singuraticã care se
iubeºte pe Sine, ci este comuniune ºi iubire. Este Tatã, Fiu
ºi Duh Sfânt, nu este o persoanã, ci sunt trei. El este
Treime: trei persoane egale, fiecare locuind în celelalte
douã în virtutea unei neîncetate reînnoiri reciproce. Între
Tatãl, Fiu ºi Duhul Sfânt existã comuniunea dragostei mai
înainte de veci.
Revelaþia divinã ne spune cã Dumnezeu este
Treime de Persoane.Iatã douã relaþii care trebuie gândite
împreunã: Dumnezeu este Treime, Dumnezeu este
dragoste. Pentru cã Dumnezeu este o fiinþã nemãrginitã
care nu poate fi cunoscutã de om în totalitate cu mintea sa
mãrginitã, calea cãtre înþelegerea lui Dumnezeu, a lui
Dumnezeu în Treime atât cât este ziditor pentru noi, ne-o
deschide dragostea. Numai ea lumineazã taina Treimi în
Unime ºi, totodatã, numai Treimea e dragostea absolutã,
dragoste în fiinþa ei. Treimea ºi dragostea una sunt.1
Sfântul Evanghelist Ioan, supranumit ºi Apostolul
iubirii, defineºte Treimea ca Iubire: Dumnezeu este
iubire(1Ioan4,8).Într-adevãr Dumnezeu este iubire pentru
cã este Treime de Persoane. Iubirea desãvârºitã în
Dumnezeu este între trei Persoane, pentru cã o iubire care
se închide între doi pune o margine a lor ºi rãmâne
indiferentã faþã de al treilea. De aceea, în suprema ºi unica
existenþã supremã fãrã de început, dragostea desãvârºitã
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se realizeazã în trei, întãrind totodatã unitatea între ei ºi
evidenþiind nemãrginirea lor.
În sânul Sfintei Treimi existã un Tatã care naºte din
veci un Fiu pe care-L iubeºte ºi de care este iubit ºi purcede
un Duh Sfânt, spre a se odihni ca iubire luminãtoare a Lui
peste Fiul, fãcând sã se simtã bucuria Tatãlui de cãtre Fiul
ºi a Fiului de cãtre Tatãl. Deºi Tatãl ºi Fiul se dãruiesc unul
celuilalt în totalitate în iubirea Lor, din aceastã iubire trebuie
îndepãrtat orice înþeles al unui egoism în doi, care
contrazice infinitatea divinã.
Presoanele Sfintei Treimi într-o reciprocitate
neîntreruptã, fiecare unic ºi în acelaºi timp implicându-i pe
ceilalþi fãrã a-i confunda, reprezintã desãvârºirea existenþei
ºi a relaþiei. Trebuie sã existe un al Treilea pentru a depãºi
dualitatea fãrã sã existe confuzie a celor Doi. Dacã n-ar
existe decât Douã Persoane, Ele ar risca fie sã se confunde,
fie sã se separe total. Numai o a Treia Persoanã poate
asigura comuniunea de bucurie a celorlalte Douã...Cea
de-a Treia Persoanã înseamnã orientarea celei Dintâi cãtre
cea de-a Doua, ca ºi oientarea diferitã a celei de-a Doua
cãtre cea Dintâi 2 .
Iatã deci, cã cea de-a Treia Persoanã a Sfintei Treimi,
Duhul Sfânt este cea care intensificã iubirea dintre Tatãl ºi
Fiul. Duhul Sfânt este cel care face ca iubirea intratrinitarã
sã fie asemenea unei flãcãri care nu se mistuie niciodatã.
Iubirea intratrinitarã a fost, este ºi va fi iubirea desãvârºitã
care s-a revãrsat ad-extra, adicã în afara ei.
În Sfânta Treime Tatãl îi dãruieºte Fiului iubirea în
modul cel mai profund ºi invers. Aceastã iubire este
consolidatã de cea de-a treia Persoanã treimicã: Duhul
Sfânt. ªi pentru cã cel de-al treilea este proba de foc a
adevãratei iubiri în doi, Duhul Sfânt este asociat atât de
mult cu iubirea, încât El este semnul iubirii depline în
Dumnezeu.
Pãrintele Stãniloae sublinia cu multã mãiestrie întruna din operele sale cã iubirea intratrinitarã dintre Tatãl ºi
Fiul este desãvârºitã de cãtre Duhul Sfânt. În acest sens
afirma urmãtoarele: Prin Duhul Sfânt iubirea Treimii se
dovedeºte cu adevãrat sfântã. Nimai pentru cã este un al
treilea, cei doi pot deveni simultan unul, nu numai prin
reciprocitatea iubirii dintre ei, ci ºi prin uitarea comunã a
ambilor în faþa comunã a celui de-al treilea. Numai existenþa
unui al treilea în Dumnezeu explicã crearea unei lumi
numeroase de eu-uri ºi ridicarea lor la nivelul de parteneri
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îndumnezeiþi ai Tatãlui ºi ai Fiului în iubire, prin Duhul Sfânt,
egal cu Ei. De aceea numai prin Duhul Sfânt se
rãspândeºte iubirea divinã în afarã3 .
În Sfãnta Treime o singurã Persoanã este numai
tatã mai înainte de veci. El nu este în aceelaºi timp ºi Fiu,
ci este Tatã al unui singur Fiu pentru ca iubirea lui
pãrinteascã sã aibã prin aceasta gradul absolut. Totodatã
Fiul este numai Fiu, nu ºi Tatã. Aceasta pentru cã, numai
aºa iubirea Lui faþã de Tatãl este sublimã. În sânul Sfintei
Treimi Fiul, la rândul Sãu îºi aratã întoarcerea Sa prin iubire,
spre Tatãl nu numai prin faptul cã nu mai naºte ºi El alt fiu,
din care s-ar naºte altul ºi aºa mai departe; ci prin faptul cã
existã o a treia Persoanã neprovenitã din El, ci ipostasiatã
ca o suflare iubitoare a Tatãlui cãtre El. Iatã deci, cã în
Sfânta Treime Dumnezeu Tatãl îl are pe Duhul Sfânt ca pe
Cel ce se bucurã împreunã cu Sine de Fiul, iar pe Fiul, ca
pe cel ce se bucurã cu Sine de Tatãl. În Sfânta Treime
iubirea dintre douã Persoane, adicã cea a Tatãl faþã de Fiul
ºi invers se cere împãrtãºitã de o a treia ºi se aratã
desãvârºitã când primesc pe o a treia sã se bucure
împreunã cu fiecare de cealaltã. Iar a treia Persoanã nu
trebuie sã fie alta ºi alta pentru fiecare din celelalte
douã...Prin aceasta Tatãl ºi Fiul se bucurã ºi Ei împreunã
cu Duhul4 .
Duhul Sfânt este Cel care face ca iubirea dintre Tatãl
ºi Fiul sã fie atât de profundã încât sã se reverse ad-extra,
adicã în afara relaþiei intratrinitare. Aceastã iubire nu a
rãmas neroditoare, cãci din iubirea intratrinitarã revãrsatã
în afarã a fost creatã lumea.
Potrivit credinþei creºtine, Dumnezeu a creat lumea
dintr-un motiv ºi un scop anume. Acesta dã lumii un sens.
Sfinþii Pãrinþi ai Bisericii creºtine au scos în evidenþã iubirea
intratrinitarã a lui Dumnezeu ca motiv al creaþiei, pentru a o
opune ideii eronate cã Dumnezeu a creat lumea dintr-o
necesitate internã. Dumnezeu care este iubire (1 Ioan 4,8)
a creat lumea din iubire ºi bunãtate pentru ca sã facã
pãrtaºã ºi alte fiinþe de iubirea Lui cea nemãsuratã. În
acest sens Dionisie Areopagitul, în lucrarea intitulatã
Despre numele divine afirmã: Binele, în esenþa sa ca
bine substanþial, revarsã bunãtatea Lui peste toate lucrurile.
Cãci precum soarele nostru, fãrã de liberare sau voinþã,ci
prin chiar faptul cã existã, lumineazã toate acele lucruri
care, dupã felul lor sunt capabile sã se împãrtãºeascã din
lumina lui; tot astfel ºi binele, prin însuºi existenþa sa, trimite
razele întregii sale bunãtãþi asupra tuturor lucrurilor potrivit
cu puterea de primire a fiecãruia.5
La rândul sãu, Sfântul Ioan Damaschinul în
Dogmatica sa accentueazã ideea cã iubirea ºi bunãtatea
intratrinitarã a dus la crearea lumii vãzute ºi nevãzute:
Aºadar pentru cã bunul ºi preabunul Dumnezeu nu
S-a mulþumit cu contemplarea Lui proprie, ci prin mulþi-

mea bunãtãþii Sale a binevoit sã se facã ceva care sã
primeascã binefacerile Sale ºi sã se împãrtãºeascã din
bunãtatea Lui, aduce de la neexistenþã la existenþã ºi
creazã universul, atât pe cele nevãzute, cât ºi pe cele vãzute,
ºi pe om.6
Creaþia în totalitatea ei este lucrarea Treimi pline de
iubire. Primul articol din Simbolul de credinþã numeºte pe
Dumnezeu Tatãl Fãcãtorul cerului ºi al pãmântului,
articolul al II-lea spune despre Dumnezeu Fiul cã este Cel
prin Care toate s-au fãcut, iar articolul al VIII-lea îl numeºte
pe Dumnezeu Duhul Sfânt Fãcãtor de viaþã. Creaþia care
este un act liber al voinþei divine ºi nu o revãrsare naturalã,
ca iradierea energiilor divine, este lucrarea unui
Dumnezeu personal, a Treimii, care are o voinþã comunã
care aparþine firii ºi care lucreazã potrivit gândirii Sale.7
Prin însuºi faptul cã întreaga creaþie este rezultatul unui
act liber al Persoanelor Sfintei Treimi putem afirma fãrã
nici o reþinere cã iubirea divinã este motivul aducerii de la
non-existenþã la existenþã a lumii. Aceasta pentru cã
libertatea este prima caracretisticã a iubirii.
Rodnicia ºi iubirea lui Dumnezeu se pot manifesta
ºi în aducerea la existenþã ºi în conducerea spre Sine a
lumii, deosebite dupã fiinþã de El. Pe de altã parte, iubirea
dintre cele trei Persoane dumnezeieºti este singura
explicare a creãrii unei alte existenþe decât cea proprie Lor.
Dumnezeu n-ar fi Creator dacã n-ar fi plin de iubire, cãci
iubirea este cea care face ca orice fiinþã sã ia naºtere. Iar
iubitor n-ar pute fi, dacã n-ar fi Persoanã în relaþie conºtientã
cu altã Persoanã din veci sau mai bine zis cu alte douã
Persoane. Deasemenea El nu ar fi putut fi Creator dacã nar fi Treime. Dar ºi invers: dacã lumea acesata n-ar fi fost
creatã, n-ar fi existat un Dumnezeu bun ºi iubitor. Creaþia
este opera Sfintei Treimi ºi poartã în totalitate pecetea
Dumnezeului iubirii.
Prima carte a Sfintei Scripturi, Facerea ne spune
cã, la sfârºitul zilei a VI-a, Dumnezeu l-a creat pe om.
Dacã celelalte lucruri ºi fiinþe din lume au fost aduse la
existenþã din iubire, omul, supranumit preotul întregului
cosmos a fost creat din iubire mai mult decât oricine.
Persoanele Sfintei Treimi au dorit ca cel creat dupã chipul
lui Dumnezeu sã se împãrtãºeascã din cupa iubirii divine.
Cã omul a fost creat din iubire rezultã ºi din faptul cã el a
fost adus la existenþã la sfârºitul creaþiei din douã motive:
pentru a-i asigura cele necesare existenþei sale de zi cu zi
ºi pentru a fi pus stãpân peste toate cele create de
Dumnezeu.
Potrivit credinþei creºtine, lumea a fost creatã de
Dumnezeu ca un dar de preþ pentru oameni. Ea a fost
dãruitã omului din iubire de cãtre Sfânta Treime atât pentru
viaþa lui trupeascã, dar ºi pentru formarea lui spiritualã în
vederea obþinerii vieþii celei veºnice. Iubirea trinitarã se poate
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vedea ºi din faptul cã omul a fost înzestrat la creaþie cu
libertate, cãci Sfânta Treime doreºte ca acesta sã-ºi
asume în mod conºtient propria naturã bunã, sã descopere
cu recunoºtinþã, în viaþã ºi în univers darurile iubirii divine8 . Datoritã libertãþii cu care a fost înzastrat din iubire,
omul este cea mai de preþ creaþie a Dumnezeului iubirii
pentru faptul cã i s-a dat datoritã libertãþii putinþa de a iubi
ºi, prin urmare de a ºi respinge.
Culmea iubirii trinitare constã în faptul cã Dumnezeu
devine neputincios înaintea libertãþii umane. El nu o poate
viola pentru cã izvorãºte din propria iubire. Iubirea lui
Dumnezeu pentru om este atât de mare, încât ea nu poate
constrânge, cãci nu poate exista dragoste fãrã respectul
celuilalt. Iubirea Sfintei Treimi faþã de om este nemãsuratã
cãci voinþa divinã se va supune totdeauna cãutãrilor,
abaterilor, chiar ºi revoltelor voinþei umane, pentru a o conduce spre un consimþãmânt liber9 .
Iubirea Sfintei Treimi faþã de om s-a vãzut ºi în faptul
cã Adam nu a fost lãsat singur în grãdina Raiului.
Cunoscând cã iubirea înseamnã comuniune de persoane,
Dumnezeu i-a fãcut acestuia femeia pentru cã iubirea are
nevoie de minim douã eu-uri.
Iubirea presupune totdeauna douã eu-uri care se
iubesc sau un eu care iubeºte ºi un altul care primeºte
iubirea sau de care, cel ce iubeºte ºtie cã este conºtient
de iubirea lui. Dar în acelaºi timp iubirea uneºte cele douã
eu-uri fãrã ca acestea sã se confunde. Tocmai de aceea
Dumnezeu l-a creat pe om bãrbat ºi femeie. A creat douã
persoane cãci Douã persoane care se iubesc nu mai ºtiu
ce are în aceastã iubire fiecare de la sine ºi ce este de la
cealaltã. Dacã cealaltã n-ar iubi-o, n-ar avea nici cealaltã
putere sã o iubeascã. Fiecare o face pe cealaltã aptã sã o
iubeascã prin iubirea ei ºi în acelaºi timp printr-o atracþie
ce o exercitã asupra aceleia10 .
Dumnezeu cel în Treime închinat ºi slãvit nu a creat
pe om doar pentru ca el sã se împãrtãºeascã de iubirea
Sa, ci ºi pentru ca acesta sã ajungã la comuniunea deplinã
cu El. Iubirea lui Dumnezeu faþã de fãpturi îºi are temeiul
în relaþiile intratrinitare dintre Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt.
Dumnezeu, care este iubire a zidit lumea din iubire,
pentru ca omul sã se împãrtãºeascã din iubirea Sa
treimicã11 .
Credinþa creºtinã afirmã cã Sfânta Treime este baza
eternã a persoanelor umane ºi modelul de fericire în
unitatea dragostei. Dumnezeu a creat pe oameni ca
persoane pe care sã le iubeascã ºi ca Tatã ºi ca Frate.
La originea lumii stã iubirea Sfintei Treimi. Istoria este
lãsatã de Sfânta Treime ca drum al creºterii oamenilor în
iubire.
Iubirea Sfintei Treimi faþã de om nu a încetat nici
dupã ce acesta, datoritã libertãþii cu care a fost înzestrat la
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creaþie de cãtre Creatorul sãu tot din iubire, a cãlcat porunca
divinã. Când omul a cãzut din dragostea divinã prin
libertatea sa, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Sãu însuºi sã
se facã Frate deplin al lor prin asumarea firii omeneºti sau
prin întrupare, sã ducã pânã la jertfa de Sine iubirea Sa
faþã de ei ºi sã le asigure eternitatea prin învierea Sa. Le-a
acordat astfel o ºi mai mare dragoste dupã ce oamenii au
cãzut din iubire în pãcat12 .
Sfânta Treime marcheazã trecerea de la dreptatea
Vechiului Testament la iubirea ºi comuniunea Noului Testament, fiindcã iubirea poate exista acolo unde existã o
comuniune de Persoane divine. Un Dumnezeu mono-personal nu poate avea în Sine iubirea ºi comuniunea eternã
în care sã ne introducã ºi pe noi. El nu s-ar întrupa din
iubire faþã de om, ci ne-ar arãta doar cum se trãieºte drept.
De aceea virtutea supremã a Vechiului Testament este
dreptatea, iar nu iubirea. În Noul Testament ni se aratã cã
Dumnezeu coboarã pe razele iubirii de la Tatãl, prin Fiul în
Duhul Sfânt, pentru a ne înãlþa la comuniunea vieþii sale
veºnice.
Cea mai mare manifestare a iubirii faþã de fãpturile
Sale a fãcut-o Dumnezeu prin întruparea Fiului Sãu
preaiubit. Sfântul Apostol ºi Evanghelist Ioan ne spune cã:
Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Sãu cel
Unul Nãscut L-a dat, ca tot cel ce crede în El sã nu piarã, ci
sã aibã viaþã veºnicã (Ioan 3,16). Din iubire, Sfânta Treime
a hotãrât ca la plinirea vremii (Galateni 4,4) sã se întrupeze
Dumnezeu Fiul care a umplut natura umanã de iubirea
Sa divinã faþã de Tatãl. Duhul Sfânt ne uneºte prin iubire cu
Dumnezeu ºi între noi , fãcându-Se purtãtorul iubirii de la
Dumnezeu la noi ºi de la noi la Dumnezeu ºi între noi
înºine...El ne miºcã din interior prin iubirea Sa pe care o
are de la Tatãl, aducându-ne iubirea Tatãlui ºi iubirea dintre
El ºi Tatãl, ºi în acelaºi timp sãdindu-ne ºi nouã iubirea Sa
faþã de Tatãl ºi faþã de toþi oamenii13 .
Din iubire faþã de om, Hristos ne-a rãscumpãrat din
iubirea pãcatului, ne-a redat adevãrata libertate ºi ne-a
repus pe treapta de unde cãzusem în urma pãcatului
sãvârºit de protopãrinþii noºtri. Aceastã iubire a Fiului lui
Dumnezeu faþã de omul cãzut în robia pãcatului este defapt
iubirea întregii Sfintei Treimi care a consfinþit trimiterea în
lume a celei de-a doua Persoane Treimice. Din iubire,
Treimea a venit în lume prin Fiul Ceresc fãcut om, iar pe
om la urcat la ea, cãci prin jertfa lui Hristos, omul a dãrâmat
zidul egoismului ºi a intrat la Tatãl, în Persona Lui ni s-a
deschis ºi nouã drumul cãtre Sfânta Treime.
Împãrãþia iubirii, care fusese anunþatã ca
apropiindu-se de cãtre Înaintemergãtorul Domnului, a
devenit în Hristos realitate ºi s-a definit ca Împãrãþie a
Treimii iubitoare, Care ºi-a arãtat iubirea prin Fiul fãcut om
asemenea nouã ºi rãstignit pentru noi, pentru a ne face ºi
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pe noi sã rãspundem iuirii Ei ºi sã ne arãtãm iubirea între
noi. Iisus Hristos ne-a arãtat cã Dumnezeu este iubire
pentru cã nu este o singurã Persoanã, ci o Treime de
Persoane în relaþie de Tatã, Fiu ºi Duh Sfânt, ºi a dovedit
prin întruparea ºi jertfa Lui pentru noi cã îºi întinde iubirea
Sa ºi la noi.
Tot din iubire Treimea a trimis în lume pe Duhul
sfânt pentru a continua opera mântuitoare a Fiului. Din
iubire Dumnezeu ne-a trimis pe Duhul Sfânt, ca sã
prefacem egoismul din noi în iubire, prin moartea tainicã
ºi învierea lui Hristos, ºi aºa sã putem trãi în legãtura
comuniunii cu Dumnezeu ºi cu semenii noºtri.
Iubirea trinitarã se vede ºi în aceea cã, la Cina cea
de Tainã Hristos a instituit Sfânta Liturghie, dupã care i-a
îndemnat pe apostolii Sãi în mod direct ºi pe urmaºii
acestora în mod indirect sã sãvârºeascã aceastã slujbã
ºi dupã moaretea Sa: Aceasta sã faceþi întru pomenirea
Mea. Aceasta pentru cã, în Sfânta Liturghie credincioºii
trãiesc ºi obiºnuiesc sã creascã în dragoste ºi în unire
fãrã sfârºit cu Hristos Cel jertfit ºi înviat ºi între ei înºiºi,
activând dragostea ca atribut al persoanelor ºi gustând
prin arvunã viaþa de veci de dupã înviere, viaþã fericitã în
comuniunea mereu sporitã ce se hrãneºte din Hristos ºi
din Sfânta Treime14 .
La fiecare Sfântã Liturghie, Treimea îºi revarsã
dragostea asupra omului, cãci Tatãl Îl trimite din nou pe
Fiul sã Se jertfeascã pe masa Sfântului Altar pentru
mântuirea noastrã în mod nesângeros, iar Duhul Sfânt se
revarsã peste Cinstitele Daruri pentru a le preface în Trupul
ºi Sângele Domnului ca noi sã ne unim în modul cel mai
sublim cu Hristos prin Sfânta Euharistie. Aºadar, în cadrul
Sfintei Liturghii iubirea intratrinitarã ne este arãtatã, doveditã ºi comunicatã direct de Sfânta Treime, de Fiul întrupat,
jertfit ºi înviat pentru ca prin aceasta sã ne conducã la
dragostre desãvârºitã a Împãrãþiei Sfintei Treimi.
Iubirea din sânul Sfintei Treimi este modelul pe
care iubirea interumanã trebuie sã-l urmeze. Totodatã,
din iubirea lui Dumnezeu faþã de fãpturi ºi iubirea lor faþã
de El, iar iubirea lor faþã de El nu poate fi separatã de
iubirea pe care trebuie sã o arãtãm unii faþã de alþii. Rostind
cuvântul revelaþiei cuprins în Sfânta Scripturã: Dumnezeu
ne-a iubit mai întâi, omul îºi cautã modelui iubirii lui
dãruitoare în Dumnezeu, în viaþa Sfintei Treimi. Fiind operã
a iubirii Sfintei Treimi, omul trebuie sã rãspundã lui
Dumnezeu cu dragoste, iar Tatãl consimte sã aºtepte pânã
ce fãptura Sa cea mai de preþ-omul, va rãspunde dragostei
Sale.
Iubirea intratrinitarã este pilduitoare cãci Iubirea
desãvârºitã în Dumnezeu este între trei Persoane, pentru
cã o iubire care se închide între doi pune o margine a lor,
rãmâne indiferentã faþã de cel de-al treilea, producând chiar

gelozie între cei doi, când unul dintre ei se intereseazã ºi
de un al treilea. Dimpotrivã, când un al treilea se bucurã cu
mine de cel de-al doilea al meu, bucuria mea pentru cel
de-al doilea este sporitã. De aceea, în suprema ºi unica
existenþã supremã fãrã de început, dragostea desãvârºitã
se realizeazã în trei, întãrind totodatã unitatea dintre ei ºi
evidenþiind nemãrginirea lor15 .
Dumnezeu Treime constituie pentru om modelul
comuniunii de iubire cãci este Treime de Persoane. Tocmai
de aceea: Dacã arhetipul omului, Dumnezeu, nu este
Treime, atunci omul nu ar fi putut niciodatã sã realizaze
ceea ce doreºte atât de adânc: comuniunea iubirii. Toatã
viaþa lui ar fi fost fãrã ieºire16 .
Vorbind despre Dumnezeu în creºtinism, nu ne
referim la o singurã Persoanã, ci la trei. O singurã persoanã
divinã nu ar putea exprima prin chipul ei unitar iubirea,
nu ar putea fi numitã Dumnezeul iubirii. Tot la fel putem
spune ºi despre om. Dacã omul creat de Dumnezeu
ar fi rãmas persoanã, o fiinþã solitarã, singuraticã, nu ar fi
putut fi înþeleasã drept purtãtoare a chipului Creatorului ei.
Însã omul nu este din firea lui o fiinþã singuraticã, ci
comuniune de persoane. Este impresionant sã cugeþi la
faptul cã Sfânta Treime nu a creat indivizi, ci comuniune de
persoane.
Conform credinþei creºtine fiecare din persoanele
umane are o unitate unicã ºi irepetabilã ºi aceastã
existenþã cuprinde în ea întregul. Astfel unitatea neamului
omenesc nu se datoreazã unor factori exteriori firii omeneºti
însãºi, ci se datoreazã unitãþii care existã în sânul Sfintei
Treimi. Omul este om numai în comuniune cu întraga
omenire, dupã modelul Sfintei Treimi. Aceastã comuniune
dintre oameni are la bazã unitatea firii omeneºti, iar aceastã
unitate a firii omeneºti ºi multitudinea persoanelor umane,
demonstreazã cã ºi omul, ca Arhetipul sãu este comuniune
de Persoane. Astfel se salveazã ºi unitatea omenirii ºi
specificul fiecãrui om.
Iubirea Sfintei Treimi este miezul sfinþeniei, este
taina fundamentalã a vieþii ºi a bucuriei de ea. Este luminã
ºi tainã. Iubirea Sfintei Treimi este cea care face ca între
oameni sã rodeascã iubirea care conduce la unitatea
oamenilor. Iubirea treimicã este cea care leagã cu adevãrat
pe oameni cu Dumnezeu. Existând iubire între oameni
înseamnã cã existã un Dumnezeu în trei Persoane, deci
un Dumnezeu al iubirii, care a creat persoanele umane pe
care sã le iubeascã ºi ºã le dea puterea sã-L iubeascã ºi
sã se iubeascã. Fãrã iubire, deci fãrã persoane, totul ar fi
fost fãrã rost: iubirea, care nu se impune oamenilor de la
sine nu-ºi are începutul în oameni ºi nu se poate nici
satisface deplin cu cât le dã ea. Ea vine în oameni de la
Dumnezeu, izvorul vieþii ºi al iubirii absolute ºi îi atrage pe
oamenii ce se iubesc spre El. Iubirea îºi are originea
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între persoane absolute, una în fiinþã ºi iubire; ºi ea îi atrage
pe oameni în iubirea lor spre absolutul ºi veºnicia
Persoanelor din care vine. Iubirea nu poate fi înþeleasã,
dezlegatã de absolut ºi veºnicie, ca origine ºi þintã a
persoanelor umane de care e legatã fiinþa lor, fãrã ca
aceasta sã fie una cu acea origine ºi þintã17 .
Sfânta Treime, prin rostul ce ni l-a dat de-a ne
mângâia ºi bucura unii pe alþii, ne-a dat ºi o rãspundere a
unora pentru alþii în faþa Lui. Cea de-a doua Persoanã a
Sfintei Treimi s-a întrupat pentru a ne mântui, dar ºi pentru
a sãdi în sufletele noastre virtutea cea mai de preþ care ne
înalþã cãtre Dumnezeu: iubirea. El a sãdit aceastã virtute în
noi atât prin propriul Sãu exemplu, cât ºi prin învãþãtura Sa.
Fiul lui Dumnezeu ne-a poruncit în mod clar sã ne iubim
unii pe alþii pentru a ne apropia de Împãrãþia iubirii veºnice
spunându-ne: Poruncã nouã vã dau vouã: Sã vã iubiþi unul
pe altul. Ne porunceºte aceasta pentru cã ºi El ne iubeºte,
arãtându-ne prin aceasta valoarea pe care ne-a dat-o în
ochii Lui. El ne porunceºte prin urmare sã facem ceea ce
face El. Acestea ni le aratã când ni se dã ca pildã în iubirea
celorlalþi, arãtându-ne prin pilda Lui ceea ce trebuie sã
facem ºi noi: Precum Eu v-am iubit pe voi, aºa ºi voi sã vã
iubiþi unul pe altul (Ioan 13, 34). În aceastã pildã se
cuprinde ºi porunca, deci rãspunderea în faþa Lui pentru
noi înºine, însã ca persoane iubitoare ale altora. Prin
aceasta ne cere sã pãstrãm ºi sã dezvoltãm în noi tot ce
ne-a înrudit cu Sfânta Treime, ale cãrei Persoane se iubesc
una pe alta.
Prin venirea Sa în lume Hristos ne-a arãtat cã
Treimea e vie ºi iubitoare, prin însuºi faptul cã El, Unul din
Treime, S-a fãcut om ºi S-a rãstignit pentru noi, dãruinduSe Tatãlui ºi nouã, ca ºi noi sã ne dãruim , din puterea Lui,
Tatãlui ºi unii altora, ca, fiind plini de Treime, sã fim ºi noi
în chipul Treimii, unitate iubitoare de persoane umane
neconfundate, extrem de preþioase una alteia18 .
Hristos ne învaþã cã Dumnezeu, care este iubire
eternã, este Treime de Persoane ce vrea ºi poate sã se
dãruiascã ºi altor persoane. Însuºi specificul iubirii
este acela de a fi prilej de dãruire, de împãrtãºire
necontenitã. Iubirea dintre Persoanele divine este
generoasã ºi capabilã sã se rãspândeascã. Manifestarea
lui Dumnezeu în afarã de Sine este însã un alt mod de
existenþã al Sfintei Treimi, deosebit de cel al comuniunii
treimice veºnice. Este modul descoperirii bogãþiei
inepuizabile de energii divine, prin care iubirea lui
Dumnezeu devine accesibilã ºi altora.
Fiul lui Dumnezeu ne aduce prin învãþãtura Sa
mesajul Treimii iubitoare care poate fi rezumat în sintagma:
fiecare devine persoanã cu adevãrat numai intrând în
relaþie cu alte persoane, trãind pentru ele ºi în ele. Pe drept
cuvânt s-a spus cã nu poate exista unul, dacã nu existã doi
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în comuniune. Totodatã aceastã afirmaþie este la fel de
adevãratã ºi în ceea ce priveºte iubirea. Iubirea nu poate
exista în izolare pentru cã ea presupune existenþa celuilalt.
Iubirea de sine, auto-iubirea, este negaþia iubirii19 .
Iubirea fãpturilor faþã de Dumnezeu este darul lui
Dumnezeu, produs de iubirea lui Dumnezeu faþã de ele,
care se întoarce cu rodul iubirii lor spre Dumnezeu. Iubirea
prin care ele însãle se miºcã spre El este iubirea prin care
Dumnezeu le miºcã spre El.
Iubirea dintre Persoanele Sfintei Treimi este
modelul desãvârºit pentru iubirea dintre persoanele
umane, astfel cã iubirea între persoanele umane sporeºte
unitatea iubitoare a fiinþei umane tot mai mult din unitatea
iubitoare a fiinþei divine, datoritã faptului cã fiinþa umanã
este opera actului creator ºi susþinãtor al fiinþei iubitoare
divine, care este un act de iubire continuã. Dar, aºa cum
iubirea persoanelor umane faþã de Creator este
nedespãrþitã de credinþa în El ºi de nãdejdea unei tot mai
mari comunicãri a iubirii Lui ºi a ajutorului în creºterea
iubirii lor faþã de El, aºa ºi iubirea între persoanele umane
creºte prin credinþa ºi nãdejdea ce ºi-o comunicã unele
faþã de altele cã-ºi vor spori iubirea întreolaltã20 .
Iubirea dintrre Persoanele Sfintei Treimi este model
nu doar de iubire între persoanele umane, ci ºi de unitate
creºtinã. Iubirea creºtinã uneºte paradoxal aceste lucruri:
mai multe eu-uri care se iubesc, rãmânând neconfundate
ºi o unitate maximã între ele. Fãrã existenþa unei iubiri
veºnice ºi desãvârºite nu se poate explica iubirea din lume
ºi nu se vede nici scopul lumii. Iubirea presupune ca origine
ºi scop iubirea eternã ºi desãvârºitã între mai multe
Persoane divine.
Iubirea reciprocã între oameni implicã ºi ea mai
multe persoane capabile de iubire, în baza unei fiinþe a lor
în oarecare mãsurã comunã. Dar aceastã iubire
nedesãvârºitã dintre noi presupune iubirea desãvârºitã
între Persoanele divine cu o fiinþã comunã 21 . Iubirea
noastrã se explicã din crearea noastrã dupã chipul Sfintei
Treimi, originea iubirii noastre.
Fiecare Persoanã a Sfintei Treimi, revelându-se în
lume ºi lucrând în oameni ºi între oameni, manifestã
unitatea desãvârºitã faþã de celelalte douã Persoane prin
fiinþa ºi prin iubirea desãvârºitã faþã de Ele. Dar în acelaºi
timp aduce ºi oamenilor iubirea Sa, din iubirea pe care o
are faþã de celelalte Persoane. Iubirea noastrã pe care o
manifestã unul faþã de celãlalt nu este desãvârºitã pentru
cã nici o unitate de fiinþã care existã între noi nu este
desãvârºitã. Noi suntem chemaþi sã creºtem în iubirea
desãvârºitã între noi ºi faþã de Dumnezeu, prin energiile
dumnezeieºti necreate, care reprezintã unitatea de fiinþã a
lui Dumnezeu adusã înte noi, ºi mãrind unitatea fiinþei
noastre umane22 .
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Hristos ne învaþã cã iubirea care stãpâneºte în
Împãrãþia lui Dumnezeu întemeiatã ºi deschisã nouã de
El prin cruce, s-a revãrsat ºi peste oameni. Deasemenea
ne învaþã cã Împãrãþia iubirii nu este Împãrãþia a trei
persoane diferite, ci a Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului Duh,
semnul desãvârºit al unirii în iubire.
Împãrãþia adusã la noi de Hristos este Împãrãþia
iubirii pentru cã împãratul este un Tatã care, având un Fiu
de o fiinþã cu El, a voit sã-ºi extindã iubirea ce o simte faþã
de Fiul ºi asupra altor fiinþe conºtiente, capabile sã simtã
iubirea Lui ºi sã rãspundã ei.
Sfânte Treime nu este doar izvorul supremei iubiri
ºi model de uniutate între oameni, ci ºi model de unitate
între bãrbat ºi femeie, cãci în cadrul familiei, cei doi devin o
singurã fiinþã. Aºadar Taina Cãsãtoriei este cea care
descoperã taina iubirii lui Dumnezeu, de aceea sensul ºi
scopul final al cãsãtoriei constã în consolidarea unitãþii
dintre bãrbat ºi femeie, uniþi prin harul Duhului Sfânt,
binecuvânterea Fiului ºi purtarea de grijã a Tatãlui.
Cãsãtoria este icoana vie a Treimii, iar Treimea este icoana
vie a unitãþii familiei. Ca sursã infinitã a iubirii, Dumnezeu
este comunitate desãvârºitã a funcþiilor divine. De aceea
ºi în cãsãtorie nu avem o distincþie de persoane unite, ci o
unitate de persoane distincte. Persoanele divine au o
singurã naturã. Fiecare din cele trei Persoane le conþine
pe celelalte douã, acest fapt constituind circuitul iubirii
intradivine, plenitudinea trinitãþii în unitate. Oglindind în ea
ºi unitatea Treimii, cãsãtoria apare mai ales în acest sens
ca cea mai dezvoltatã ºi mai perfectã imagine a lui
Dumnezeu. Reunind în sine pe cei doi soþi, deºi rãmân
persoane distincete, face din amândouã un singur trup,23
adicã desãvârºeºte unitatea acestora.
Urmând exemplul iubirii intratrinitare ºi al unitãþii
fiinþei Dumnezeului creºtin, în cãsãtorie, cele douã
persoane: bãrbatul ºi femeia- se iubesc în aºa fel încât ei
nu mai ºtiu ce are în aceastã iubire fiecare de la sine ºi ce
este de la cealaltã.Dacã cealaltã n-ar iubi-o, n-ar avea nici
ea putere sã o iubeascã; ºi dacã ea n-ar iubi-o, n-ar avea
nici cealaltã putere sã o iubeascã. Fiecare o face pe cealaltã
aptã sã o iubeascã prin iubirea ei ºi în acelaºi timp printro atracþie ce o exercitã asupra aceleia.
Fiul lui Dumnezeu ne învaþã cã iubirea ºi unitatea
deplinã în iubire este în Trei. Acest fapt se reflectã ºi în
opera lui creatã, în mai multe feluri. Prima formã a acestei
uniri iubitoare între trei în creaþie este cea dintre bãrbat,
femeie ºi copii. Bãrbatul nu este om întreg fãrã femeie ºi
nici femeia fãrã bãrbat. Cei doi sunt în acelaºi timp unul,
aºa cum ne învaþã Sfântul Ioan Gurã de Aur: Vorbind de
doi, Dumnezeu vorbeºte de unul singur. Însã bãrbatul ºi
femeia nu sunt uniþi pe deplin decât prin intermediul celei
de-a treia persoane. Al treilea este cel care uneºte sau

întãreºte iubirea dintre bãrbat ºi femeie. Dacã ei nu se
unesc în iubirea faþã de al treilea sau dacã al treilea nu
întãreºte iubirea dintre bãrbat ºi femeie, iubirea lor nu ar fi
deplinã.
Aºa cum unitatea dintre Tatãl ºi Fiul nu ar fi
desãvârºitã fãrã existenþa Duhului Sfânt, tot aºa, nici iubirea
ºi unitatea dintre bãrbat ºi femeie nu ar fi desãvârºitã fãrã
aportul unei a treia persoane. Cea de-a treia persoanã
care întãreºte unitatea familiei sunt copiii. Dacã bãrbatul
ºi femeia nu sunt uniþi cu copiii prin responsabilitatea
comunã faþã de ei, iubirea dintre cei doi slãbeºte. Dar
responsabilitatea de a avea ºi de a creºte copii fortificã
iubirea dintre bãrbat ºi femeie ºi îngheagã unitatea
dintre ei.
Comuniunea din cadrul familiei dintre bãrbat ºi
femeie este cea care îi ajutã pe cei doi sã se
autodepãºeascã datoritã iubirii care îi uneºte pe ei. Astfel,
în cãsãtorie omul îºi dã seama în curând cã iubirea altuia
ºi iubirea sa faþã de altul, deci ºi comuniunea prin care îºi
poate învinge mãrginirea, fãrã sã i se anuleze în aceastã
comuniune conºtiinþa cã prin sine este limitat, nu se poate
realiza numai între sine ºi semenii umani, ci între sine ºi
suprema existenþã personalã, ca izvor de iubire
desãvârºitã24 . Numai iubirea Creatorului nemãrginit, care
îºi aratã mãrginirea în faptul cã El se face mãrginit luând
trupul nostru, îi satisface omului deplin setea de iubire
ºi-i dã ºi semenilor sãi puterea sã-l iubeascã pânã la
jertfã.
Unitatea fiinþei persoanelor Sfintei Treimi este
modelul unitãþii familiei, astfel cã unitatea cãsãtoriei nu
înseamnã cã ea ar fi o întregire reciprocã a soþilor. Femeia
se recunoaºte ca femeie numai prin iubirea bãrbatului, iar
bãrbatul se recunoaºtre ca bãrbat numai prin iubirea femeii.
În devenirea lor comunã un soþ fructificã configuraþia
personalã a celuilalt soþ. În cele din urmã, comunicarea
însãºi dintre cei doi dobândeºte o configuraþie particularã,
un chip propriu ºi originar25 .
Dumnezeu este comuniune ºi izvoral oricãrei
comuniuni. Dumnezeul unic nu este un Dumnezeu
singuratic cãci, atât de mare este unitatea Sa încât ea
poartã în sine pulsaþia iubirii care este simþitã în aceastã
lume. Fiecare Persoanã divinã nu este doar o parte a
dumnezeirii, ci o modalitate unicã prin care iubirea se
prelinge în viaþa celor creaþi pentru a parcurge drumul de la
chip la asemãnare. Dumnezeu este reciprocitate a iubirii,
iubire a celor Trei Persoane întoarse una spre cealaltã,
fiecare rãmânând în întregime în Celelalte douã prin
miºcarea nemiºcatã de iubire a perihorezei26 . Dumnezeu
nu este doar personal, ci este ºi interpersonal, cãci El
nu este numai unitate ci este ºi uniune în supraunitatea
Tatãlui.
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A spune cã Dumnezeu este Treime echivaleazã cu
a spune cã El este Iubire, cã în El existã o viaþã ce se
revarsã asupra lumii întregi. În comuniunea treimicã, Cei
Trei sunt un singur Dumnezeu. Tot aºa ºi în comuniunea
umanã, oamenii trebuie sã alcãtuiascã un tot unitar dupã
exemplul Sfintei Treimi, sã sã ajungã la adevãrata unitate
creºtinã. În Dumnezeu fiecare din cei Trei este în întregime
liber de unitate, adicã de iubire.Tot aºa ºi între oameni: nu
trebuie sã existe un conflict între individualitãþi, ci sã se
urmãreascã realizarea unitãþii creºtine la care Sfânta
Treime ne îndeamnã sã ajungem.
Sfânta Scripturã ne asigurã cã Dumnezeu este
iubire (1 Ioan 4,16). Nu ne spune cã El are iubire, cã iubirea
este o calitate, o însuºire a lui Dumnezeu. Ne adevereºte
cã ceea ce este Dumnezeu este iubire, cã Dumnezeu este
ca iubirea, cã modul în care este Dumnezeu este iubirea.
Dumnezeu este Treime de Persoane ºi aceastã Treime
este monadã de viaþã, deoarece viaþa ipostasurilor lui
Dumnezeu nu este o simplã supravieþuire, un fapt pasiv
de menþinere în existenþã, ci o realizare dinamicã a iubirii,
o unitate indestructibilã de iubire. Fiecare Persoanã existã
nu pentru Sine, ci existã oferindu-se comuniunii de iubire
cu celelalte Persoane. Viaþa Persoanelor este o
conpenetrare reciprocã de viaþã, ceea ce înseamnã cã viaþa
uneia devine viaþã a celeilalte, existenþa lor izvorãºte din
realizarea vieþii ca ºi comuniune, din viaþa care se identificã
cu dãruirea de sine, cu iubirea27 .
Învãþãtura Fiului lui Dumnezeu despre Sfânta Treime
este aceea cã, din dragostea Tatãlui au venit la existenþã
toate prin Fiul. În iubirea Lui toate se vor întoarece prin Fiul,
dupã ce se vor fi descoperit ºi realizat ºi ele, umplându-se
de acestã dragoste. Legea iubirii care izvorãºte din Tatãl,
va þine pe toate în unitate ºi în lumina mereu sporitã a lui
Dumnezeu.
Taina iubirii dintre oameni îºi are izvorul ºi puterea
în Taina iubirii lui Dumnezeu faþã de om. Crearea omului
se explicã prin iubirea lui Dumnezeu Treime, ºi numai
iubirea Lui nemãrginitã ºi adesea neînþeleasã ºi
neîncãputã de mintea omului a fãcut posibilã restaurarea
sau mântuirea lui. Iubirea lui Dumnezeu faþã de om
depãºeºete naturalul, obiºnuitul, chiar dacã cel ce o
primeºte, omul, are o existenþã limitatã, pentru cã focul
iubirii dumnezeieºti arde orice stricãciune ºi o face
strãlucitoare prin puterea harului Duhului Sfânt, pe care
este chemat sã-l primeascã28 .
Iubirea desãvârºitã între cele Trei Persoane ale
existenþei supreme implicã în ea cunoaºterea desãvârºitã
între ele, deci a fiinþei lor nemãrginite. Aceatã iubire
desãvârºitã în Trei sau între Trei este suprema luminã
sau izvorul a toatã existenþa.
Sfânta Treime nu-i iubeºte pe oameni dintr-o nevoie
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de a gãsi în afara Lui o completare a iubirii, ci ca o revãrsare
liberã a iubirii ºi dãruirii Sale lãuntrici desãvârºite spre alte
persoane create în acest scop. Oamenii vor avea iubirea
deplinã numai de la Dumnezeu cel în Treime închinat ºi
slãvit, când vor fi crescut ei înºiºi cât s-a putut în iubire, în
condiþiile vieþii lor pãmânteºti. Atunci iubirea arãtatã de ei
ºi iubirea lui Dumnezeu simþitã de ei va fi ajuns la
desãvârºire, ceea ce nu înseamnã încetarea ei, ci o gustare
continuã a plinãtãþii ei.
În mãsura în care Sfânte Treime îºi revarsã iubirea
cea fãrã de margini asupra omului prin Fiul întrupat, prin
Duhul Sfânt care dã viaþã ºi prin Tatãl care vegheazã din
înãlþimile cerului asupra creaþiei, mintea acestuia luminatã
de harul divin se înalþã în limita puterilor ei pânã la
contemplarea fiinþei treimice, iar cuvântul ultim al omului
este cel pe care apostolul iubirii l-a aflat la sânul lui Iisus
Însuºi: Dumnezeu este iubire(1Ioan 4,8)29 .
În viaþa pãmânteascã suntem pe drumul care duce
spre iubirea desãvârºitã faþã de Dumnezeu Treime ºi de
semeni. La iubirea ºi la unirea desãvârºitã cu semenii ºi
cu Dumnezeu vom ajunge în viaþa viitoare dacã ne vom
strãdui în viaþa de aici. Creaþia se aflã pe drumul iubirii,
primindu-ºi puterea din iubirea trimicã ºi înaintând spre
desãvârºirea ei în unirea cu Sfânta Treime ºi cu toþi
oamenii.
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PHOENIX

IMAGINEA EVREULUI %N CULTURA ROM#N~
Evreii au fost o etnie îndelung
controversatã, în general persecutaþi,
ridiculizaþi, condamnaþi din punct de
vedere religios, social ºi cultural.
Popor fãrã þarã, are totuºi o evoluþie
sau involuþie proprie de-a lungul timpului, are o istorie proprie ºi participã
la istoriile popoarelor cu care au intrat
în contact. Din punct de vedere temporal vorbim de o contextualizare
diacronicã, urmãrind evoluþia în timp
a cliºeelor ºi motivelor legendare ºi
cauzele care au determinat aceastã
evoluþie. De asemenea, din punct de
vedere spaþial vorbim de aºezarea temei presupunând un context procultural  asemãnãri ºi deosebiri dintre
portretul  evreului imaginar din cultura tradiþionalã românã ºi cel din cultura tradiþionalã a altor popoare europene. Privind din alt unghi, ºi anume
cel cultural, avem în discuþie elementele antisemitismului popular preluate de antisemitismul cultural (literatura cultã ºi politicã din secolele XIX 
XX), adicã migrarea unor cliºee mentale dintr-un mediu cultural într-altul.
Totuºi existã ºi situaþii în care
cliºeul (dupã ce a trecut din mediul
cultural tradiþional ºi rural în cel cult ºi
urban) a fost reformulat, reactivat, ideologizat, multiplicat prin presã ºi retransmis cu o forþã înzecitã în spaþiul
cultural ce l-a generat (feedback cultural).
De-a lungul istoriei românilor,
evreii au avut un cuvânt de spus ºi sunt
des întâlniþi în viaþa socialã ºi în
literaturã.
De exemplu, în 1940, România
avea a-III-a comunitate evreiascã din
Europa ºi a V-a din lume, dupã
U.R.S.S., Polonia, S.U.A.; în acest an
800.000 de evrei trãiau în Romînia.
Existau, cliºee mentale evidente, dar
care se referã la situaþii evident neadevãrate (evreii au coarne) ºi cliºee mai
puþin evidente, exprimând un adevãr
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parþial ( ex.  evreul este bun afacerist).
Atitudinea românilor faþã de
aceastã etnie este în general constantã. Se pare cã antisemitismul este
la el acasã de-a lungul trecerii poporului român. Existã scrieri care atestã
aversiunea neamului nostru faþã de
acest popor.
Ex.: Nu este o exagerare sã
spunem cã România a fost cea mai
antisemitã þarã din Europa de dinainte
de al II-lea rãzboi mondial. (Hannah
Arenat)
Dupã germani ºi austrieci,
românii au fost cei mai mari ucigaºi
de evrei(Paul Johnson).
În 1831 Regulamentele organice legiferaserã antisemismul Principatelor Române (se proclamã principiul apartenenþei la credinþa creºtinã
ca o condiþie pentru acordarea drepturilor civile ºi politice), ceea ce
înseamnã cã din pãmânteni, evreii
devin  strãini,  constituind o naþiune
aparte, lipsitã de drepturi. În 1866
s-a votat prima Constituþie a României în care articolul 7 prevedea: numai
strãinii de rit creºtin pot dobândi calitatea de român. În perioada interbelicã, în Constituþia din 1923 li se
recunosc evreilor drepturi civile ºi politice depline, iar în 1937 Corneliu Zelea
Codreanu se plânge cã toleranþa i-a
adus pe români  pe patul de moarte.
Pe aceeaºi poziþie se aflã ºi
Mihail Kogãlniceanu, Nichifor Crainic,
Emil Cioran, Nicolae Iorga.
În 1935 Mircea Eliade susþine
cã acest tip de reacþii alarmiste sunt
generate de un imbecil complex de
inferioritate faþã de strãini, dar în 1937,
cu 2-3 luni înainte de alegeri, opiniile
lor se radicalizeazã: naþiunea românã
se  surpã lent din cauza  elementelor
ologene. Iatã reacþii asemãnãtoare
faþã de acest subiect, din partea marilor oameni politici ºi de culturã români.
În majoritatea cãrþilor, publica-

þiilor ºi studiilor de folclor ºi etnologie
apãrute dupã rãzboi în România, nu
se vorbeºte aproape deloc de evreu;
este considerat subiect tabu, nu s-a
mai scris aproape nimic de evreu, de
parcã nu ar fi existat:  Despre cine/ce
nu se vorbeºte nu existã. De exemplu,
în toate ediþiile postbelice ale operei
lui Alecu Russo, în textul  Iaºul ºi
locuitorii sãi în 1840, pasajele referitoare la evreii din Iaºi sunt drastic
amputate. De asemenea, Vasile Alecsandri este cenzurat în aceastã epocã,
operele sale mai mult sau mai puþin
complete nu au inclus (decât cu rare
excpþii) textele sale referitoare la evrei.
Celebra carte a lui Lion Feuchtronger,
 Evreica din Toledo, a fost tradusã în
limba românã sub titlul neutru  Baladã spaniolã. În perioada august 
octombrie 1919, Benjamin Fundoianu
a publicat în revista evreiascã de limbã
românã Mântuirea o serie de 11 eseuri, sub titlul  Iudaism ºi elenism. În
1980 s-a încercat republicarea acestui
text remarcabil într-un amplu volum
cuprinzând publicistica lui Fundoianu,
însã cenzura a impus eliminarea
eseului respectiv din cuprinsul cãrþii.
Îar în 1979, lui Romulus Vulcãnescu
cenzura i-a exclus întregul articol referitor la þiganologie din Dicþionarul de
etnologie pe care îl pregãtea, iar dupã
ce autorul a înlocuit termenul cu cel de
gipsologie articolul a putut apãrea.
Problema evreilor este pusã
din  Vechiul Testament, atunci începe
drama ºi prigoana lor. Adevãr sau nu,
le sunt atribuite cele mai rele însuºiri:
Ieremia, 19,6   Ei aduc ardere....ci
Valea Uciderii. Iatã un concept pornit
chiar de la evrei: Rasismul s-a nãscut
evreu. Evreii, poporul ales sunt
constrânºi prin lege (cea a lui Dumnezeu) sã nu se amestece cu alte neamuri ºi sunt convinºi cã vor deveni
stãpânii lumii. În realitate, evreii înºiºi
l-au creat pe homo antisemitiens,
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descriindu-l în  Cartea Sfântã ºi apoi
l-au transmis neevreilor odatã cu
aceastã Carte. Rasismul antic evreu
s-a fondat pe motive de puritate etnico
 religioasã ºi pe ideea de superioritate rasialã (poporul ales). Ceea ce
desparte rasismul antic evreu de cel
medieval modern ºi contemporan european este respectul faþã de alteritate, de  ceilalþi ca ºi creaþii ale lui
Dumnezeu, absenþa ideii nimicirii neevreilor; Moise le spune: Pe strãin sã
nu-l strâmtorezi, nici sã-l apeºi, cãci
ºi voi aþi fost strãini în pãmântul Egiptului. Existã ºi o problemã iudaicã
ºi aceasta apare atunci când evreii
înceteazã sã mai aibã un stat, adicã
în secolul IV î.Hr. În 586 î.Hr. Iudeea
este cuceritã de armatele lui Nabucodonosor. A existat, evident, un antiiudaism pãgân, însã o acutã problemã
iudaicã apare odatã cu creºtinismul.
Antisemitismul, ca urã colectivã faþã
de evrei, începe, dupã opinia unora în
timpul primei cruciade creºtine, iar dupã pãrerea altora, odatã cu alungarea
lor din þara în care erau  cel mai acasã  Spania.
Iconografia româneascã (privind atitudinea faþã de evrei) este semnificativ reprezentatã în frescele bisericeºti ºi în icoana în stil bizantin. Identificarea lui Iuda ºi a iudeilor faþã de
ceilalþi se face prin acþiune, nu prin alte
semne. Totuºi existã unele cliºee
aparþinând manierismului iconografiei
vest  europene:
Ex: Biserica Sf. Nicolae din
Pãrpãuþi: în scena Cinei, Iuda este
izolat, cu o conotaþie negativã în sensul
cã numai el nu are aurã, iar un iudeu,
în scena batjocoririi lui Iisus, poartã
un fel de pãlãrie þuguiatã ce aminteºte
de cornet (semn distinctiv  cornul
diavolului).
Pe o frescã a Bisericii Voroneþ,
iudeul care-l aresteazã pe Iisus poartã
pãlãrie þuguiatã ºi pe o mâncã poartã
cinci rondele (aminteau de arginþii
pentru care a fost rânduit Iisus).

De asemenea, iudeii sunt turcii
în iconografia româneascã, duºmanii
adevãraþi ai creºtinilor moldoveni, de
aceea uneori poartã iatagane (Biserica de la Humor) ºi au toate trãsãturile
tipului semitic  turcoman. Aceastã
imagine aminteºte de o confuzie prezentã ºi în arta occidentalã când pãgânul, oricare ar fi fost el, purta judenhurt (pãlãria þuguiatã în Germania).
Identificarea infomantã a
sinagogii, a lui Iuda ºi a iudeilor se
instaleazã în imagine ca rezultat al
polemicilor teologale iudeo  creºtine,
al legendelor, zvonurilor dengratoare
ce încep sã circule pe seama evreilor.
În secolul XVIII, odatã cu iluminismul, se produce prima rupturã evreul  imagine ºi evreul  real. Evreul cu
turban sau cu pãlãrie normalã ia locul
celui cu pãlãria cornet. Realitatea încearcã sã nu mai imite arta canonicã.
Mulþi gânditori ajung la concluzia cã
evreii sunt oameni. Mulþi artiºti apreciazã cã pot constitui ºi ei imagini realiste ale omului ºi nu doar caricaturi.
Cam de la începutul secolului
XIX, iconografia medievalã occidentalã
recurge la prezentarea caricaturalã a
evreului, cu trãsãturi diavoleºti. Cliºeele fizionomice identitare ar fi: nasul
coroiat, buza de jos groasã ºi rãsfrântã, barba ascuþitã, pãrul roºu, etc.
Prin  profil evreiesc se înþelege aºa
numitul chip de Sileu al lui Iuda, marcat de grimasã (din profil) care contrasta puternic cu chipul frumos ºi senin al lui Iisus (din faþã). În sudul Transilvaniei, în limbajul popular, nasul
coroiat era numit  nas judãnesc.
În Antichitate ºi Evul Mediu
physiognomia era arta de a dezvãlui
caracterul individului cercetându-i
trãsãturile chipului. Nici un detaliu
fizionomicnu era de prisos, având
importanþã: lãþimea frunþii, forma
urechilor, distanþa dintre ochi, poziþia
aluniþelor, dar esenþiale erau mãrimea
ºi forma nasului ºi buzelor.
Premisa acestei ºtiinþe, deºi

inexactã, era: sufletul reflectã înfãþiºarea corpului. Nasul coroiat ºi buzele groase au fost valorizate de physiognomi, ca ºi de oamenii simpli,
fiind considerate defecte fizionomice,
corespunzãtoare unor deficienþe morale.
În secolul XVIII, imaginea evreului era cam aceeaºi peste tot în Europa Centralã ºi de Est, ºi ca figurã,
dar ºi ca mod caricatural de prezentare. În cursul secolului XIX însã,
sub influenþa criteriilor de modernizare
ºi de reformare a iudaismului din
centrul ºi estul Europei, unii evrei din
Moldova, mai ales cei tineri, au adoptat
înfãþiºarea ºi straiele evroponeºti.
Ex: În 1899, imaginea evreului
ortodox bucovinean, descrisã de etnograful Dimitrie Dan: Pãrul brun al
capului se tunde scurt sau se rade
chiar cu briciul. Câteodatã are pãrul o
culoare blondã, ba chiar ºi roºie. Lângã urechi nu se tunde pãrul ca-pului,
ci se lasã niºte cosiþe lungi, care întotdeauna se încreþesc ºi se cheamã
peis, lature sau marginã sau perciuni. Perciunii sunt atunci de lugimea
prescrisã, dacã se ajung capetele lor
sub barbã. Barba ºi mustãþile nu se
rad, nici se tund, ci se poartã în lungimea naturalã. Dispar cu încetul (....)
perucile la femeile cele mãritate, care
nu-ºi mai taie pãrul înainte de cununie.
În 1840, Alecu Russo, spune
despre evreicele din Moldova:  dupã
o lege a Talnudului, femeile mãritate
sunt obligate sã-ºi radã pãrul capului.
Pentru creºtini, modul evreilor
ortodocºi de a-ºi purta pãrul, barba ºi
perciunii marcheazã mai mult decât o
diferenþã culturalã. De exemplu, în
zicalele populare româneºti se spune
despre un lucru respingãtor cã e frumos ca o barbã de evreu, iar despre
un om înglodat în datorii, cã a sãrutat
evreul pe barbã.
Pe la 1847, domnitorul Moldovei, Mihai Sturdza, a semnat un ofis,
care impunea evreilor sã renunþe la
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portul lor tradiþional, cu scopul de a-i
ºantaja, de a-i stoarce de bani în folosul domnitorului. În urma ameninþãrii
cu expulzarea perciunaþilor (spune
Nicolae Iorga)  nu rezultarã evrei mai
puþini, dar fãrã îndoialã funcþionari mai
bogaþi.
Pe lângã îmbrãcãmintea tradiþionalã a evreului, barba ºi perciunii
rituali erau semne sigure ºi rapide de
identificare etnicã. Ele au fost folosite
ca mãrci identitare în iconografia
creºtinã ºi în teatru, fie el popular sau
cult, românesc sau evreiesc.

În 1908, antisemitul doctrinar
A.C.Cuza susþinea cã evreii sunt
purtãtorii unor noi microbi de disoluþie socialã: unanitarismul, ateismul,
socialismul ºi democraþia cu perciuni.
Pistruii erau ºi ei o caracteristicã fizionomicã presupusã a fi
specificã evreilor. ªi pe chipul unui
român creºtin, pistruii erau consideraþi a fi un semn infamant, un semn
care, ca ºi pãrul roºu, aduce ghinion.

În mitologia popularã, culoarea roºcatã a pãrului, a bãrbii ºi a pielii (datoratã pistruilor) este perceputã ca fiind
o anomalie fizicã, una care denotã o
anomalie psihicã su moralã corespunzãtoare.
BIBLIOGRAFIE
OIªTEANU ANDREI - Imaginea evreului în cultura româneascã
CONSTANTINESCU VIORICA  Evreul stereotip

ROXANA ADELA CONSTANTINESCU

PROGRAM DE TAB~R~
Cultur@ Educa]ie Religie
MOTTO:
Nu pun pre] pe acea moralitate care nu-}i are
r@d@cina ^n religie. (Henrich Ibsen)
SCOPUL PROGRAMULUI:
Morala începe în relaþia noastrã cu DUMNEZEU ºi
se oglindeºte în relaþiile noastre cu membrii familiei, cu
prietenii ºi cu membrii colectivitãþii în care trãim.
De aceea ºi acest program propune organizarea
unor activitãþi cu caracter moral ºi religios,cultural ºi educativ-extrainstituþionale - în vacanþa de varã, la Mânãstirea
Viforâta - jud. Dâmboviþa ºi în împrejurimile ei (Târgoviºte
- Pucioasa).
Ideea este de continuare a implicãrii comunitãþii în
resocializarea ºi reintegrarea minorilor aflaþi în custodia
noastrã.
OBIECTIVELE VIZATE:
 angrenarea grupului þintã selectat în activitãþi moralreligioase, specifice locaþiei ºi a altor lãcaºe de cult din
zonã;
 modelarea comportamentalã prin formarea unor
sentimente moral-creºtine: dragoste de Dumnezeu,
prietenie, dragoste faþã de semeni etc.;
 vizitarea unor obiective de interes turistic, religios,
istoric, cultural, economic ale oraºului Târgoviºte ºi Pucioasa;
 facilitarea interacþiunii sociale în mediu deschis;

36

 antrenarea beneficiarilor în activitãþi practicgospodãreºti specifice.
ACTIVITÃÞI ÎN CADRUL PROGRAMULUI:
1. ACTIVITÃÞI PRACTIC-GOSPODÃREªTI constau în sprijinirea comunitãþii de cãlugãriþe la treburile
zilnice din mânãstire.
2.VIZITAREA MÂNÃSTIRII VIFORÂTA - cu participare la slujbele Dumnezeieºti publice ºi la Sfânta Liturghie
prin prezentarea unor cateheze, predici ºi conferinþe de
cãtre duhovnicii mânãstirii ºi personalul monahal, þinta fiind
interiorizarea moralei creºtine.
3.VIZITAREA MÂNÃSTIRII DEALUL - participarea
la Sfânta Liturghie, cunoaºterea istoricului, discuþii cu
obºtea de maici.
4.VIZITAREA GRÃDINII ZOOLOGICE din Târgoviºte.
5.VIZITAREA Complexului Curtea Domneascã din
Târgoviºte
6.VIZITAREA MÂNÃSTIRII PEªTERA IALOMICIOAREI
7. VIZITAREA unor obiective turistice ºi culturale
din oraºul Pucioasa

PHOENIX
PERIOADA DE DERULARE:
Tabãra se va realiza în douã etape:
04  10 iulie 2005
15  21 august 2005
BENEFICIARI:
Pentru fiecare etapã vor fi selecþionaþi câte 5 minori
cu comportament bun ºi rezultate bune la învãþãturã, cu
implicare activã în propriul proces de reintegrare.

RESURSE IMPLICATE:
MATERIALE:
 transportul dus-întors va fi asigurat de Centrul de
Reeducare Gãeºti.
 hrana pentru grupul de minori ºi pentru personalul
însoþitor va fi asiguratã de Mânãstirea Viforâta
UMANE: personal educativ ºi de supraveghere (un
ofiþer socio  educativ, un instructor educator ºi doi agenþi
supraveghetori).

DERULAREA PROGRAMULUI DE TABÃRÃ
CULTURÃ, EDUCAÞIE, RELIGIE
în perioada 04  10 iulie 2005 ºi 15  21 august 2005
Dupã experienþa bunã de anul trecut, Centrul de
Reeducare Gãeºti reia anul acesta iniþiativa organizãrii de
tabere în interiorul unei mânãstiri ortodoxe pentru acei
adolescenþi internaþi care aua vut un comportament bun ºi
au încheiat cu bine anul ºcolar. În baza unei înþelegeri
încheiate între C.R.( fãcând parte din Administraþia
Naþionalã a Penitenciarelor  Ministerul Justiþiei) ºi
Mânãstirea Viforâta( Arhiepiscopia Târgoviºtei), douã
grupuri de câte 5 minori vor petrece câte o sãptãmânã la
aceastã mânãstire, în perioada 04  10 iulie, respectiv 15
 21 august a.c. Pentru ei vor fi organizate, atât în incinta
mânãstirii, cât ºi în împrejurimile ei, la Târgoviºte ºi
Pucioasa, activitãþi cu caracter moral ºi religios, cultural ºi
educativ, în aºa fel încât sã fie facilitate interacþiunea socialã
în mediu deschis, ca ºi implicarea comunitãþii în
resocializarea ºi reintegrarea minorilor aflaþi în custodia
Centrului. Minorii vor participa la slujbele dumnezeieºti
publice ºi la Sfânta Liturghie, vor asculta cateheze ºi predici,
vor vizita ºi alte mânãstiri  Dealul ºi Peºtera Ialomicioarei,
obiective turistice ºi culturale. Ei vor fi însoþiþi de personal
educativ ºi de supraveghere, precum ºi de preotul capelan
al Centrului de Reeducare Gãeºti.
(Viaþa Cultelor  Buletin sãptãmânal de informare
religioasã, anul XIII, nr.607  608 , 30 iunie 2005)

Etapa I - 04  10 iulie 2005
Ziua I- 04 iulie 2005
Activitãþile cu minorii au început la ora 7,00, când cei
cinci au fost treziþi ºi pregãtiþi pentru plecarea din Centrul
de Reeducare Gãeºti. Au servit micul dejun, iar la ora 9,00
s-a pornit cu microbuzul unitãþii pe traseul Gãeºti 
Târgoviºte  Anonoasa( circa 45 km), unde am sosit la ora
10,00.
Cãlãtoria a decurs fãrã evenimente deosebite,
atmosfera fiind antrenantã ºi degajatã. La sosirea în
Mânãstirea Viforâta, am fost întâmpinaþi de stareþa
Mânãstirii Viforâta  Monahia Mihaela Grãjdeanu ºi de

secretara mânãstirii  sora Laura Foca. Dupã prezentarea
regulilor de convieþuire în cadrul mânãstirii s-a trecut la
repartizarea pe camere în arhondaricul pentru oaspeþi al
mânãstirii, sub coordonarea personalului însoþitor. Între
orele 10,30-12,00, grupul de minori însoþiþi de agentul ºef
Marin Ungureanu, de instructorul educator Costel
Rãdulescu ºi de subinspectorul ºef Aurel Badea, au plivit
iarba ºi buruienile din parcul mânãstirii. La ora 12,00 s-a
servit masa de prânz, în trapeza mânãstirii, dupã care la
ora 13,00, ne-am retras la camere pentru desfãºurarea
unui program administrativ ºi pentru odihnã pînã la ora
14,30. Între orele 15,00-16,00 am participat alãturi de obºtea
mânãstirii la slujba vecerniei, oficiatã de preoþii duhovnici
ai mânãstirii, iaromonah Iacob Gaºpar ºi preot Gheorghe
Precup. Între orele 16,00-18,00, grupul de minori, însoþiþi
de acelaºi personal, a plivit iarba ºi buruienile din parcul
mânãstirii, dupã care, între orele 18,30-19,30, am participat
la slujba utreniei oficiatã de aceiaºi preoþi duhovnici tot în
Biserica mânãstirii. La ora 20,00 s-a servit masa de searã
în trapeza mânãstirii, urmatã de o ºedinþã de organizare în
care s-a propus un program de activitãþi pe perioada ºederii
în mânãstire ºi s-au purtat discuþii pe diverse teme de
cãtre personalul însoþitor.
Dupã efectuarea programului administrativ ºi
igienico-sanitar de searã s-a dat stingerea la ora 22,30.
Prin comportamentul lor, în timpul cãlãtoriei, dar ºi
în mânãstire, cei cinci minori, ne îndreptãþesc sã credem
cã scopul ºi obiectivele propuse de program, vor fi cu
siguranþã atinse.
Ziua a-II-a  05 iulie 2005
Activitãþile acestei zile, au început la ora 6,30, când
cei 5 minori au fost treziþi, dupã care s-a derulat programul
igienico  sanitar de dimineaþã pânã la ora 7,00, având ca
obiectiv dezvoltarea autonomiei personale, activitãþi
derulate de instructorul educator Costel Rãdulescu.
Între orele 7,00-9,00, am participat la Sfânta
Liturghie, dupã care între orele 9,00-9,30, s-a servit micul
dejun în trapeza mânãstirii, alãturi de obºtea monahalã.
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Între orele 9,30-12,00 s-a vizitat mânãstirea ºi împrejurimile
acesteia.Mânãstirea Viforâta a fost ziditã pentru prima oarã
de Voievodul Vlad al-V-lea,între anii 1530 1532. Între anii
1611-1616, a fost restauratã de Voievodul Radu Mihnea. În
anul 1635, Voievodul Matei Basarab, a reparat în întregime
aceastã mânãstire ºi a transformat-o din mânãstire de
cãlugãri în mânãstire de maici. În anul 1713, Voievodul
Constantin Brâncoveanu a reînãlþat zidurile înconjurãtoare,
a construit noi chilii, a pardosit Biserica cu lespezi de piatrã
ºi a reconstituit vechea picturã. În secolul al-XIX-lea un
strãnepot al lui Constantin Brâncoveanu, Banu Grigore
Brâncoveanu, face noi reparaþii, restaureazã pictura ºi
construieºte Biserica  Sf.Apostoli Petru ºi Pavel de la
cimitirul mânãstirii.
În anul 1914,aceastã Bisericã a fost din nou reparatã
în timpul Mitropolitului Konon Donici, care a reînnoit, a spãlat
pictura, în felul în care se prezintã astãzi. În anul 1940, un
puternic cutremur de pîmânt a produs mari pagube;
clopotniþa a fost dãrâmatã ºi chiliile de la intrare în
mânãstire. În anul 1960, din iniþiativa Patriarhului Iustinian
Morina, Mânãstirea Viforâta a fost restauratã din nou.
Chiliile din jurul Bisericii au fost modernizate cu instalaþii
de apã curentã, luminã electricã ºi gaze naturale pentru
încãlzire. În urma restaurãrii din 1960, mânãstirea a fost
transformatã în casã sanatorialã pentru bãtrânii bisericii,
care a funcþionat pânã în anul 1993, când a rãmas
mânãstire de sine stãtãtoare cu viaþã de obºte, care în
prezent adãposteºte 100 de maici ºi surori. Partea dinspre
sud a corpului de chilii este ziditã din temelie în anul 1960,
iar partea de est, vest ºi nord, în anul 1991, cu ajutorul
Patriarhiei Române, când s-a terminat de construit ºi
Paraclisul cu hramul  Sfântul Prooroc Ilie, care s-a sfinþit
în vara anului 1994. În afara incintei mânãstirii se aflã un
corp de case ridicate de Grigore Brâncoveanu în anul 1830,
care au mai rãmas de restaurat.
Vizitarea mânãstirii ºi împrejurimile acesteia, a avut
ca obiective, cunoaºterea istoricului mânãstirii ºi ridicarea
nivelului de cunoºtinþe generale.
Între orele 12,00-13,00 s-a servit masa de prânz în
trapeza mânãstirii, alãturi de obºtea monahalã, urmatã de
un program de odihnã, destinat recuperãrii fizice a minorilor
ºi timp la dispoziþia lor. Între orele 15,00-16,00 am participat
cu toþii( minori ºi cadre) la slujba vecerniei oficiatã de preoþii
duhovnici ai mânãstirii. Între orele 16,00-18,00 grupul de
minori, împreunã cu personalul auxiliar al mânãstirii au
fãcut curãþenie în curtea mânãstirii. La ora 18,00, grupul
de minori ºi personalul însoþitor au participat la slujba
utreniei pânã la ora 19,30. Aceastã participare a urmãrit
cunoaºterea slujbelor dumnezeieºti publice ºi reculegerea
într-un mediu propice a minorilor. La ora 20,00 a avut loc
servirea cinei, sub îndrumarea preotului capelan
dr.Octavian Pop. La ora 21,00, subinspector ºef Aurel
Badea face evaluarea activitãþilor zilnice, neidentificânduse probleme speciale. Programul igienico  sanitar care a
aurmat a avut ca scop, dezvoltarea autonomiei personale
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ºi sociale a minorilor fiind coordonat de personalul însoþitor.
La ora 22,30 s-a dat stingerea.
Prin derularea activitãþilor din aceastã zi, s-a urmãrit
realizarea unei legãturi între minori ºi obºtea mânãstirii,
precum ºi acumularea de cãtre aceºtia de noi cunoºtinþe
ºi deprinderi.
Ziua a-III-a  06 iulie 2005
La ora 6,30 s-a dat deºteptarea minorilor, urmatã
de programul administrativ ºi igienico  sanitar, cu scopul
dezvoltãrii autonomiei personale a minorilor, derulat sub
coordonarea ºi supravegherea agentului ºef pr.Marin
Ungureanu. Între orele 7,00-9,00 grupul de minori ºi
personalul însoþitor, am participat la Sfânta Liturghie, oficiatã
în Biserica mânãstirii. Aceastã participare având ca
obiective sensibilizarea minorilor ºi cunoaºterea de cãtre
aceºtia a importanþei Sf.Liturghii în viaþa credincioºilor. S-a
servit apoi micul dejun în trapeza mânãstirii. La ora 10,00,
s-a plecat cu maºina mânãstirii( ARO), la Mânãstirea
Peºtera Ialomiþei, loc de popas ºi rugãciune, una din cele
mai frumoase aºezãminte monahale din þarã. Aproape de
izvoare, la intrarea în Peºtera Ialomiþei din Munþii Becegi,
credincioºii ºi monahii din aceastã zonã, au construit în
urmã cu aproape 500 de ani, o bisericuþã din lemn. Unele
izvoare istorice atestã faptul cã aceasta a fost întemeiatã
de Mihnea Vodã cel Rãu, în prima jumãtate a secolului al 
XVI-lea. Mânãstirea a ars de trei ori în anii 1818,1940 ºi
1961. Dupã aproape trei decenii, în anul 1993, la îndemnul
ºi prin strãduinþa protosinghelului Maxim Bãdoiu, cu
ajutorul sponsorilor, reînceput zidirea din temelie, a noii
biserici, ce avea sã fie târnositã de însãºi Prea fericitul
Pãrinte Patriarh Teoctist, în ziua de 29 iunie 1996.
În anul 2001, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinþitului
Arhiepiscop Dr. Nifon Mihãiþã al Târgoviºtei ºi cu osteneala
protosinghelului Maxim Bãdoiu, s-a purces la ridicarea unei
noi stãreþii. De la Mânãstirea Peºtera Ialomiþei, ne-am
deplasat la schitul Cocora, mai la vale de peºterã cu 300
metri, la poalele pãdurii Cocora. Schitul a fost construit din
bârne de brad, în anul 1905 de ieromonahul Ieronim al IIlea. Închinându-ºi fruntea, cãlãtorul va gãsi aici mereu loc
de odihnã ºi de reculegere, într-o strânsã legãturã cu
minunata operã a lui Dumnezeu.
Reîntorºi la Mânãstirea Viforâta, la ora 14,00, am
servit masa de prânz în trapeza mânãstirii dupã care a
urmat o orã de odihnã ºi recuperare fizicã. Între orele 15,3018,30 am participat la curãþenia din beciul mânãstirii, unde
minorii au spãlat câteva butoaie. Acþiunea a fost coordonatã
de subinspector ºef Aurel Badea ºi instructor  educator
Costel Rãdulescu. Dupã o jumãtate de orã de program
igienico  sanitar, la ora 19,00 s-a servit cina, având ca
obiectiv educativ formarea deprinderilor corecte de servire
a mesei. La ora 200,00, dupã servirea cinei, a avut loc
evaluarea activitãþilor zilei ºi discuþii libere între minori ºi
personalul însoþitor. Dupã programul administrativ ºi
igienico  sanitar de searã, la ora 22,30 s-a dat stingerea.
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Prin vizita întreprinsã, ca ºi prin participarea la Sfânta
Liturghie, s-a urmãrit o mai bunã înþelegere din partea
minorilor a rolului Bisericii în viaþa cotidianã, cât ºi
realizarea unei mai bune legãturi între minorii din grupul
þintã ºi societate, dar ºi de sensibilizare a acestora prin
vizitarea de monumente vii de istorie bisericeascã.
Ziua a-IV-a  07 iulie 2005
Minorii au fost treziþi la ora 6,30 ºi pânã la ora 7,00,
s-a desfãºurat programul administrativ ºi igienico  sanitar
de dimineaþã, sub îndrumarea ºi supravegherea personalului însoþitor, urmãrindu-se dezvoltarea autonomiei
personale a minorilor. Între orele 7,00  9,00 grupul de
minori ºi personalul însoþitor au participat la Sfânta
Liturghie, oficiatã în Biserica mânãstirii, de preoþii duhovnici
Iacob Gaºpar ºi Gheorghe Precup. La ora 9,00 s-a servit
micul dejun în trapeza mânãstirii, iar la ora 10,00 s-a pornit
într-o excursie în Minicipiul Târgoviºte, vizitându-se Palatul
Poºtei; Biserica Mitropoliei refãcutã de arhitectul Leconte;
Complexul monumental muzeal Curtea Domneascã (ruinele curþii domneºti, Biserica Domneascã ºi Turnul Chindiei) unde au putut fi vãzute fresca din Biserica Domneascã;
Clopotul ºi Mormântul Doamnei Bãlaºa, soþia lui ªtefan
Brâncoveanu; zona fortificaþiilor militare; Muzeul regional
de istorie; Muzeul tiparului ºi al cãrþii româneºti vechi; Muzeul Scriitorilor Târgoviºteni, casa  atelier  Gheorghe Petraºcu2; Muzeul de istorie; Muzeul de artã; Muzeul Naþional
al Poliþiei Române; casa  atelier  Vasile Blendea; Cetatea
Târgoviºtei ºi Grãdina Zoologicã, în scopul cunoaºterii
istoriei acestor locuri, a descoperirii tradiþiilor vechi ale zonei
ºi îmbunãtãþirea comunicãrii cu cei din jur.
Reîntorºi la mânãstire, la ora 13,30, am servit masa
de prânz pânã la ora 14,00, urmatã de un program de
odihnã pentru recuperare fizicã ºi timp la dispoziþia minorilor
pânã la ora 15,30. Între orele 15,30  18,00 minorii au participat la curãþenia generalã fãcutã în Biserica Paraclisului
mânãstirii. Între orele 18,00-19,30 am participat la slujba
utreniei oficiatã în Biserica mânãstirii de cãtre cei doi preoþi
duhovnici. Dupã o pauzã de o jumãtate de orã, s-a servit
cina la ora 20,00,în trapeza mânãstirii, în vederea formãrii
deprinderilor corecte de servire a mesei, programul fiind
coordonat de subinspectorul ºef Aurel Badea.
Evaluarea activitãþilor zilnice, a început la ora 21,00
ºi a constant în discuþii ºi schimburi de impresii dupã cele
vãzute în Municipiul Târgoviºte, continuându-se apoi, pânã
la ora 22,00, cu programul administrativ ºi igienico  sanitar
de searã, care s-a încheiat la ora 22,30, când s-a dat
stingerea. Activitãþile desfãºurate în aceastã zi au avut drept
scop realizarea unei mai bune legãturi a minorilor ce fac
parte din grupul þintã, cu societatea, în vederea unei cât
mai uºoare ºi bune reintegrãri sociale.
Ziua a-V-a  08 iulie 2005
Deºteptarea de la 6,30 a minorilor, a fost urmatã de
programul administrativ ºi igienico  sanitar de dimineaþã,

derulat sub îndrumarea preotului capelan dr. Octavian Pop,
având ca obiectiv dezvoltarea autonomiei personale. Între
orele 7,00-9,00 am participat cu toþii( minori ºi cadre) la
Sfânta Liturghie. Obiectivele acestei activitãþi fiind
cunoaºterea învãþãturilor Bisericii Ortodoxe ºi
sensibilizarea minorilor prin apropierea lor de Bisericã.
Între orele 9,00-9,30 s-a servit micul dejun, dupã care grupul
de minori a ajutat la bucãtãrie pentru pregãtirea mesei de
prânz. Masa de prânz s-a servit la ora 12,30 dupã care s-a
plecat cu maºina mânãstirii ( ARO) spre Mânãstirea Dealu,
la circa 2 km. De Târgoviºte. Ansamblu arhitectonic de la
Dealu este compus din: Biserica Mânãstirii, turnul
clopotniþã, paraclisul, corpul chiliilor, care oferã o frumoasã
perspectivã asupra Târgoviºtei ºi a vãii Ialomiþei. Biserica
mânãstirii are hramul  Sf. Ierarh Nicolae. La 17 noiembrie
1431, Voievodul Alexandru Aldea, dãruia satele Alexeni ºi
Rãzvad, pentru pomenirea tatãlui sãu,  mânãstirii de la
Dealu. Între anii 1495  1508, Radu cel Mare, a rezidit ºi
ridicat din temelie Biserica, în locul vechii Biserici, probabil
din lemn. Biserica a suferit jafuri ºi distrugeri din partea
armatei lui Gabriel Bathory, în 1610 ºi de trupele
habsburgice conduse de generalul Heissler. Reparaþii noi
a iniþiat Dionisie Lupu între anii 1802  1838, apoi
domnitorul Gheorghe Bibescu, între anii 1845 - 1854.
Lucrãri de restructurare, s-au mai fãcut ºi dupã cutremurul
din 1940, fiind refãcute clopotniþa ºi chiliile (1953  1956).
Tot în cadrul mânãstirii se aflã ºi colecþia muzealã ce
cuprinde crucea de lemn sculptat ºi ferecatã în argint aurit,
dãruitã de Matei Basarab în 1648, icoane de hram, realizatã
în marmurã de cãtre Gheorghe Bibescu ºi soþia sa Maria,
înfãþiºaþi în decoraþia sculpturii, icoane vechi ºi cãrþi vechi
de cult. De un real interes fiind ºi pictura bisericii paraclis
realizatã de artistul Ion Gaºpar Grigore. Mânãstirea dealu
este un loc de pelerinaj, unde poporul român, venit sã-ºi
regãseascã ºi sã preia din energiile înintaºilor în momente
de restriºte ºi mari încercãri, reuºeºte sã gãseascã mai
uºor calea spre înfãptuirea unei Românii libere ºi prospere,
integratã în Europa. Între anii 1912  1940, clãdirile
mânãstirii au gãzduit ªcoala divizionarã de ofiþeri, ªcoala
copiilor de trupã ºi Liceul Militar  Nicolae Filipescu.
Reîntorºi la Mânãstirea Viforâta, am servit cina, la
ora 19,00, dupã care am schimbat impresii despre
Mânãstirea Dealu, s-a fãcut o analizã a tuturor activitãþilor
zilei ºi discuþii pe marginea acestora, activitãþi la care au
participat toþi minorii ºi personalul însoþitor.
Ziua a-VI-a  09 iulie 2005
Activitãþile din aceastã zi au început la ora 7,00, cu
un program administrativ ºi igienico  sanitar, urmãrind
dezvoltarea autonomiei personale a minorilor, derulat sub
îndrumarea ºi supravegherea subinspectorului ºef Aurel
Badea ºi a agentului ºef pr.Marin Ungureanu. Între orele
7,30  9,00 am participat la Sfânta Liturghie oficiatã în
Biserica Mânãstirii de cei doi preoþi duhovnici Iacob Gaºpar
ºi Gheorghe Precup, dupã care s-a servit micul dejun în
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trapeza mânãstirii, alãturi de maicile din obºte. La ora
10,00, grupul de minori, alãturi de cadrele ce-i însoþesc,
ne-am deplasat cu maºina mânãstirii în oraºul Pucioasa,
pentru a vizita Muzeul orãºenesc, Primãria ºi Sediul
Protoieriei. S-a mai fãcut un tur al oraºului fiind vizitate ºi
alte obiective, iar la cofetãria centralã a oraºului s-a servit
cãte o prãjiturã ºi o sticlã cu suc.
Reîntorºi la mânãstire la ora 12,30, am servit masa
de prânz în trapeza mânãstirii. Între orele 13,00-14,30
minorii s-au odihnit în vederea recuperãrii fizice. Între orele
15,00-18,00 minorii alãturi de personalul monahal ºi
personalul însoþitor, au participat la adunatul fânului din
grãdina mânãstirii. Între orele 18,00-19,00, minorii au
desfãºurat program administrativ, iar la ora 19,00, s-a servit
cina în trapeza mânãstirii, dupã care, am schimbat câteva
impresii cu privire la programul derulat astãzi, fãcându-se
ºi o analizã a activitãþilor desfãºurate, la care au participat
toþi minorii ºi personalul însoþitor.
Programul administrativ ºi igienico  sanitar de
searã, urmãrind dezvoltarea autonomiei personale ºi
sociale a minorilor s-a derulat între orele 22,00-22,30, sub
coordonarea ºi supravegherea subinspectorului ºef Aurel
Badea ºi a agentului ºef pr.Marin Ungureanu. La ora 22,30
s-a dat stingerea.
Prin derularea activitãþilor din aceastã zi s-a urmãrit
îmbogãþirea bagajului de cunoºtinþe al minorilor ºi
sensibilizarea acestora în vederea unei cât mai bune
reintegrãri în societate.
Ziua a-X-a  10 iulie 2005
Trezirea minorilor a avut loc la ora 7,00. Programul
administrativ ºi igienico  sanitar de dimineaþã s-a derulat
sub coordonarea ºi supravegherea întregului personal
însoþitor, urmãrindu-se în principal dezvoltarea autonomiei
personale a minorilor din grupul þintã, incluzând ºi
pregãtirea pentru drumul de reîntoarcere la C.R.Gãeºti.
Între orele 8,00-11,30, am participat cu toþii (cadre ºi
minori) la Sfânta Liturghie oficiatã de Ieromonahul Iacob
Gaºpar, duhovnicul mânãstirii ºi preotul militar dr. Octavian
Pop, capelanul C.R.Gãeºti.
La sfârºitul Sfintei Liturghii, Ierom. Iacob Gaºpar a
citit minorilor rugãciunea de cãlãtorie, de sãnãtate ºi pentru
luminarea minþii, iar drept binecuvântare a oferit grupului
de minori ºi cadrelor ce-l însoþesc câte - o carte de rugãciuni.
Între orele 12,00-13,00, s-a servit masa de prânz în
trapeza mânãstirii. Dupã masa de prânz, minorii au fost
conduºi în colecþia de obiecte bisericeºti a mânîstirii, unde
sora Laura Foca, le-a prezentat un scurt istoric al mânãstirii
ºi le-a vorbit despre obiectele vechi aflate în custodia
mânãstirii ºi despre importanþa lor, iar la final, maica stareþã
mihaela Grãjdeanu, ne-a mulþumit pentru ajutorul dat
mânãstirii pe parcursul celor 7 zile de tabãrã petrecuteîn
muncã ºi rugãciune la Mânãstirea Viforâta, iar noi la rândune, i-am mulþumit pentru gãzduire ºi pentru masa ºi
cazarea oferite în cele mai bune condiþii, iar la ora 13,30
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am plecat spre C.R.Gãeºti, cu microbuzul unitãþii, venit în
mod special dupã noi ºi am ajuns la destinaþie fãrã nici o
problemã pe parcursul celor 7 zile de tabãrã.
Activitãþile acestei ultime zile de tabãrã, au avut ca
obiective dezvoltarea capacitãþii de autoadaptare a
minorilor în sprijinul reintegrãrii sociale a acestora.

Etapa a-II-a  15  21 august 2005
Ziua I  15 august 2005
Activitãþile au început la ora 7,00, când minorii care
fac parte din grup au fost treziþi, echipaþi ºi pregãtiþi pentru
plecarea din Centrul de Reeducare Gãeºti.
Dupã servirea micului dejun, la orele 9,00 s-a pornit
cu microbuzul unitãþii pe traseul Gãeºti  Târgoviºte 
Aninoasa, unde am sosit în jurul orei 10,00. Pe parcursul
cãlãtoriei nu au fost evenimente neplãcute, atmosfera în
cadrul grupului fiind degajatã ºi veselã.
La sosirea în Mânãstirea Viforâta, am depus (sub
îndrumarea ghidului  Monahia Veniamina Badea)
bagajele în trapezã ºi am participat la Liturghia oficiatã de
preoþii duhovnici: ieromonah Iacob Gaºpar ºi preot
Gheorghe Precup în cinstea sãrbãtorii împãrãteºti de
Adormirea Maicii Domnului.
Dupã slujbã, stareþa aºezãmântului  Mihaela
Grãjdeanu, ne-a adresat un cãlduros bun  venit, dupã
care ne-a prezentat regulile de convieþuire în cadrul
mânãstirii.
Repartizarea pe camere, în arhondaricul pentru
oaspeþi al mânãstirii s-a derulat sub coordonarea ºi
supravegherea personaluli însoþitor încheindu-se cu
schimburi de impresii ºi opinii.
La orele 14,00 s-a servit masa de prânz în trapeza
mânãstirii, dupã care s-a mers la camere în vederea
desfãºurãrii unui program administrativ ºi de odihnã.
Am participat dupã aceea cu evlavie la slujba de
utrenie oficiatã de preoþii duhovnici în biserica mânãstirii,
obiectivul fiind cunoaºterea importanþei Sfintei Liturghii în
viaþa credincioºilor ºi sensibilizarea minorilor.
La orele 20,00 s-a servit cina în trapeza mânãstirii,
dupã care, la camere, s-a organizat o ºedinþã în care s-au
schimbat opinii, s-au fãcut propuneri de îmbunãtãþire a activitãþilor, în urma dialogului comun cadre-minori, contrânduse un plan de acþiune pentru perioada urmãtoare.
Dupã efectuarea programului igienico- sanitar de
searã s-a dat stingerea la orele 22,30.
Derularea activitãþilor din aceastã zi ºi modul în care
minorii au rãspuns la solicitãri ne fac sã credem cã
obiectivele ºi scopurile acestui program pot fi îndeplinite.
Ziua a-II-a  16 august 2005
Activitãþile acestei zile au începul la orele 6,30 când
minorii au fost treziþi dupã care au derulat programul
igienico  sanitar de dimineaþã având ca obiectiv

PHOENIX
dezvoltarea autonomiei personale ºi sociale, activitate ce
a durat pânã la orele 7,00.
Între orele 7,00-9,00 am participat la Sfânta Liturghie
oficiatã în Biserica mânãstirii în scopul cunoaºterii de cãtre
minori a slujbelor dumnezeieºti publice, dupã aceea,
împreunã cu obºtea monahalã servind masa de dimineaþã
în trapeza mânãstirii.
La orele 10,00 s-a pornit într-o excursie în Municipiul
Târgoviºte vizitând rând pe rând: Palatul Poºtei, Biserica
Mitropoliei refãcutã de arhitectul Lecente; Complexul
muzeal  Curtea Domneascã (conþinând ruinele curþii
domneþti, Biserica Domneascã ºi Turnul Chindiei) aunde
au putu fi vãzute clopotul ºi mormântl Doamnei Bãlaºa,
soþia lui Brâncoveanu; zona fortificaþiilor militare, muzeul regional de istorie, muzeul tiparului ºi cãrþii româneºti
vechi, muzeul scriitorilor târgoviºteni, casa  atelier
Gheorghe Petraºcu; muzeul de artã, Cetatea Târgoviºtei,
precum ºi Grãdina Zoologicã; în scopul cunoaºterii istoriei
acestor locuri, a descoperiri itradiþiilor vechi ale zonei ºi
îmbunãtãþirea comunicãrii ºi interrelaþionãrii cu cei din jur.
Ne-am reîntors obosiþi de atâta informaþie la
mânãstire la orele 14,00 când am servit prînzul, urmat de
un program de relaxare ºi timp la dispoziþia minorilor.
La orele 16,00 minori însoþiþi de personalul de
supraveghere au plivit iarba ºi buruienile din cimitirul situat
în vecinãtatea mânãstirii, curãþind o parte din tufele ºi
arbuºtii ce mãrginesc spaþiul.
Ne-am reîntors la orele 18,30 pentru a participa
împreunã cu obºtea monahalã la slujba vecerniei oficiatã
în biserica mânãstirii.
Dupã servirea cinei, la orele 20,00 am organizat o
reuniune, în care sd-au schimbat impresii despre zonele
vizitate lansându-se provocarea unui concurs de desen
pe aceastã temã, la care au participat atât minorii cât ºi
personalul însoþitor.
Programul igienico  sanitar de searã s-a derulat în
bune condiþii, stingerea dându-se la orele 22,30.
Prin activitãþile desfãºurate în aceastã zi s-a dorit
realizarea unei mai bune imagini de sine a minorilor prin
acumularea de noi cunoºtinþe, abilitãþi ºi deprinderi.
Ziua a-III-a  17 august 2005
Deºteptarea de la orele 6,30 a demarat activitãþile
acestei zile, începând cu programul igienico  sanitar de
dimineaþã derulat sun îndrumarea ºi supravegherea
cadrelor însoþitoare. S-a avut ca scop conºtientizarea
minorilor referitor la efectele benefice ale curãþeniei
individuale ºi la nivelul grupului.
În vederea sensibilizãrii ºi umanizãrii cât mai
eficiente a minorilor din grup s-a participat la slujba de
utrenie oficiatã în biserica mânãstirii de cãtre cei doi preoþi
între orele 7,00-9,00.
Dupã servirea micului dejun grupul de minori
împreunã cu personalul însoþitor au mers în livezile
mînãstirii pentru a ajuta surorile ºi mãicuþele sã culeagã

prune ºi sã le transporte încãrcate în saci la mânãstire
pentru a fi puse în butii.
La orele 13,30 s-a servit, împreunã cu obºtea
monahalã, prînzul în trapeza mânãstirii, fiind apoi urmat
de timp de odihnã ºi recreere, timp ce a fost în parte folosit
de cãtre minori sã se mai dezmorþeascã prin activitãþi sportive: miuþã, tenis de picior, activitãþi la care au participat cu
însufleþire ºi personalul însoþitor.
La orele 16,00 minorii însoþiþi de cadre au ajutat
gazdele atât la bucãtãrie pentru pregãtirea mesei de searã,
cât ºi la beci unde au curãþat câteva butii trebuitoare
depozitãrii preunelor.
Slujba utreniei dintre orele 18,00-19,30 la care am
participat a fost ca de obicei oficiatã de cei doi preoþi duhovnici Iacob Gaºpar ºi Gheorghe Precup în biserica mânãstirii.
Dupã o pauzã de o jumãtate de orã, la orele 20,00
s-a servit masa de searã în trapeza mânãstirii, urmãrinduse ºi insistându-se asupra formîrii deprinderilor corecte
de servire a mesei.
În cadrul evaluãrii activitãþii zilnice s-au evidenþiat
implicarea ºi disciplina de care s-a dat dovadã în timpul
activitãþilor, dar s-au evidenþiat ºi micile disfuncþionalitãþi
apãrute reuºindu-se prin dialog gãsirea de soluþii la toate
problemele discutate.
Programul igienico  sanitar de searã a încheiat
aceastã obositoare, dar fructuoasã zi de tabãrã, prin
stingerea de la orele 22,30.
Activitãþile desfãºurate în aceastã zi au avut drept
scop realizarea unei mai bune legãturi a minorilor cu
comunitatea în vederea unei cât mai uºoare ºi mai bune
integrãri sociale.
Ziua a-IV-a  18 august 2005
La orele 6,30 au început activitãþile zilei cu trezirea
minorilor urmatã de programul igienico  sanitar de
dimineaþã vizând dezvoltarea autonomiei personale ºi
sociale a minorilor.
Între orele 7,30-9,00 am participat împreunã cu
obºtea monahalã la oficierea slujbei de utrenie de cãtre
preoþii duhovnici în biserica mânãstiri pentru ca minorii sã
dobândeascã pace ºi înþelepciune în sufletul lor,
împãcþndu-se cu divinitatea.
Servirea mesei de dimineaþã s-a fãcut în trapeza
mânãstirii între orele 9,00  9,30.
Plecarea la Mânãstirea Peºtera Ialomiþei s-a fãcut
la orele 10,00 cu maºina ARO a mânãstirii.
Loc de popas ºi rugãciune, situat aproape de izvoare
locaºul se aflã la intrarea în Peºtera Ialomiþei din munþii
Bucegi. Ctitoritã de Mihnea cel Rãu între anii 1508  1510
construcþia din lemn a ars de mai multe ori fiind reconstruitã. Pentru a patra oarã a ars în aprilie 1961. În anul
1993 prin stãruinþa protosinghelului Maxim Bãdoiu, cu
ajutorul sponsorilor a reînceput zidirea din temelie a noii
biserici ce avea sã fie târnositã de I.P.F. Pãrinte Patrarh
teoctist la 29 iunie 1996.
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În anul 2001 s-a purces la ridicarea unei noi stãreþii.
Am vizitat apoi Peºtera Ialomiþei situatã la 1650 m altitudine
unde am vãzut  grota lui Decebal,  grota urºilor,  Lacuri
precum ºi  Peºtera Pustnicului.
Reîntorºi la mânãstirea Viforâta la ora 14,00, am
servit masa de prânz în trapeza mânãstirii urmatã de
odihnã ºi timp la dispoziþia minorilor.
Între orele 16,00-18,30 minorii însoþiþi de cadre au
plivit ºi curãþat de buruieni aleile interioare ale mânãstirii,
efectuând ºi alte activitãþi de curãþenie, necesare în acest
spaþiu.
Dupã evaluarea activitãþilor zilnice efectuatã sub
îndrumarea subinspectorului ºef Aurel Badea s-a derulat
programul igienico- sanitar ºi administrativ de searã,
stingerea dându-se la orele 22,30.
Activitãþile de astãzi au urmãrit o mai bunã înþelegere
din partea minorilor, a rolului Bisericii în viaþa cotidianã, cât
ºi realizarea unei mai bune legãturi între ei ºi societate.
Ziua a-V-a  19 august 2005
La orele 7,00 s-a dat deºteptarea minorilor urmatã
de programul gospodãresc ºi igienico  sanitar de
dimineaþã, derulat sub coordonarea ºi supravegherea
personalului însoþitor, activitate ce a avut ca obiectiv
dezvoltarea autonomiei personale ºi sociale a minorilor.
Participarea la slujba de utrenie între orele 8,009,00 a avut ca obiective de referinþã sensibilizarea minorilor
ºi cunoaºterea importanþei sfintelor slujbe dumnezeieºti
publice în viaþa credincioºilor.
Micul dejun s-a servit în trapeza mânãstirii împreunã
cu obºtea monahalã.
La orele 10,00, grupul de minori, alãturi de cadrele
care îi însoþesc s-a deplasat cu maºina de teren a
mânãstirii în oraºul Pucioasa.
Aici am vizitat muzeul orãºenesc, Primãria ºi sediul
Protoieriei. S-a mai fãcut apoi un tur al oraºului pentru a fi
vizitate ºi alte obiective, dupã care, la cofetãria centralã s-a
servit minorilor ºi cadrelor câte o prãjiturã ºi un suc.
Reîntorºi la mânãstire, la orele 13,00 aam servit
masa de prânz în trapezã dupã care minorii au mers la
odihnã ºi recuperare fizicã.
Între orele 15,30-18,30 grupul de minori, împreunã
cu personalul însoþitor s-a deplasat în livezile mânãstirii
pentru a ajuta surorile ºi mãicuþele sã culeagã prune ºi sã
le transporte, încãrcate în saci, la mânãstire pentru a fi
puse în butii.
Dupã participarea la slujba de vecernie oficiatã de
cei doi preoþi duhovnici în biserica mânãstirii, activitate ce
a avut ca obiective sensibilizarea minorilor ºi crearea unui
mediu propice reculegerii ºi meditaþiei pentru aceºtia, s-a
servit cina în trapeza mânãstirii la orele 20,00.
S-a organizat mai apoi o searã distractivã cu jocuri
logice, jocuri de grup, cântece, glume, mimã, creându-se
o atmosferã veselã ºi relaxantã, participarea personalului
însoþitor aducþnd originalitatea ºi suspans în activitãþi.
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Programul gospodãresc ºi igienico  sanitar de
searã s-a derulat în bune condiþii pânã la  stingerea de la
orele 22,30.
Prin derularea activitãþilor din aceastã zi s-a urmãrit
îmbogãþirea bagjului de cunoºtinþe al minorilor ºi
sensibilizarea acestora în vederea unei cât mai bune
reintegrãri sociale a lor dupã momentul punerii în libertate.
Ziua a-VI-a  20 august 2005
Activitãþile din aceastã zi au început la orele 7,00 cu
un program administrativ ºi igienico  sanitar în scopul
dezvoltãrii autonomiei personale ºi sociale a minorilor,
derulat sub coordonarea personalului însoþitor.
Între orele 7,30-9,00 s-a participat la Sfânta Liturghie
oficiatã în biserica mânãstirii de cei doi preoþi duhovnici,
dupã care s-a servit micul dejun în trapeza mânãstirii alãturi
de maicile ºi surorile din obºtea monahalã.
La ora 10,00 grupul de minori împreunã cu
personalul însoþitor ne-am deplasat cu maºina de teren a
mânãstirii la Mânãstirea Dealu.
Situatã la 4 km nord est de Târgoviºte lãcaºul este
menþionat documentar în anul 1431 sub Voievodul Alexandru Aldea. Între anuii 1495  1508, Radu cel Mare a
rezidit-o, ridicând din temelie biserica. A suferit jafuri ºi distrugeri fiind reparatã în 1713 de Constantin Brâncoveanu.
În urma cutremurelor a suferit alte stricãciuni fiind reparatã
ºi restauratã de Gheroghe Bibescu. Din 1912 a fost liceu
militar, casa sanatorialã pentru cãlugãri ºi preoþi bãtrâni.
Ansamblul arhitectonic este compus din Bisericã,
turnul clopotniþei, paraclisul, corpul chiliilor. Tot în cadrul
mânãstirii am vizitat ºi complexul muzeal.
Reîntorºi la mânãstirea Viforâta am servit la orele
14,00 prânzul în trapezã, dupã care a urmat un program de
odihnã ºi recuperare.
Între orele 16,00-18,30 minorii însoþiþi de cadre au
fãcut curãþenie generalã în paraclisul mânãstirii, participând
apoi la slujba de vecernie oficiatã de cei doi preoþi duhovnici.
La orele 20,00 s-a servit împreunã cu maicile ºi
surorile din obºtea monahalã cina în trapeza mânãstirii
sub îndrumarea cadrelor însoþitoare.
A urmat apoi evaluarea activitãþii precum ºi pregãtirile
necesare reîntoarcerii la Centrul de Reeducare Gãeºti.
Dupã derularea programului administrativ ºi egienic
de searã a urmat  stingerea care s-a dat la orele 22,30.
Activitãþile derulate în aceastã zi au avut ca scop
realizarea unei mai bune legãturi a minorilor ce fac parte
din grup cu societatea în vederea unei cât mai uºoare ºi
bune reintegrãri sociale.
Ziua a-VII-a  21 august 2005
Trezirea minorilor a avut loc la orele 7,00. Programul
administrativ ºi igienico  sanitar de dimineaþã s-a derulat
în bune condiþii sub coordonarea ºi supravegherea
întregului personal însoþitor, incluzând ºi pregãtirea pentru
drumul de întoarcere la C.R.Gãeºti.
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Dupã servirea micului dejun pânã la orele 11,30,
grupul de minori, împreunã cu personalul însoþitor, au
participat la Sfânta Liturghie oficiatã de ieromonah Iacob
Gaºpar ºi duhovnicul Gheorghe Precup, împreunã cu preot
militar dr.Octavian Pop, capelanul C.R.Gãeºti. La sfârºitul
Sfintei Liturghii s-a citit pentru minori ºi cadrele însoþitoare
rugãciunea de cãlãtorie, de sãnãtate ºi pentru luminarea
minþii, iar drept binecuvântare s-a oferit tuturor câte-o carte
de rugãciuni.
Între orele 12,00-13,00 s-a servit masa de prânz în
trapeza mânãstirii, minorii fiind conduºi apoi în colecþia de
obiecte bisericeºti a mânãstirii, unde monahia Veniamna
badea le-a prezentat un scurt istoric al mânãstirii. Am aflat
astfel cã locaºul a fost ctitorit de Vladislav Basarab între
anii 1447  1456 ºi cã prin 1508 a fost refãcutã de Radu
Vodã. În 1635 aºezãmântul a fost din nou refãcut de Matei
Basarab ºi transformat din mânãstire de cãlugãri în
mânãstire de maici.

Constantin Brâncoveanu la 1713 a pardosit-o cu
lespezi de piatrã, construindu-i noi chilii, ridicându-i ziduri
înconjurãtoare ºi refãcându-i pictura.
Cutremurele din 1940 ºi 1977 i-au provocat
mânãstirii mari stricãciuni, completa restaurare fiind fãcutã
în 1990, alte construcþii fiind ridicate ulterior.
La final Maica Stareþã Mihaela Grãjdeanu, ne-a
mulþumit pentru ajutorul dat mânãstirii pe parcursul celor
7 zile de tabãrã petrecute în muncã ºi rugãciune, iar noi la
rându-ne, am mulþumit pentru gãzduirea în cele mai bune
condiþii.
La orele 13,30 am plecat spre C.R.Gãeºti cu
microbuzul unitãþii, venit special ºi am ajuns la destinaþie
fãrã evenimente neplãute pe parcursul celor 7 zile de tabãrã.
Activitãþile acestei ultime zile au avut ca obiective
dezvoltarea capacitãþilor de autoadaptare a minorilor în
sprijinul reintegrãrii sociale a acestora dupã punerea în
libertate.

PROGRAM DE REINTAGRARE SOCIAL~ A MINORILOR INTERNA[I
%N CENTRUL DE REEDUCARE G~E{TI

VACAN[A REABILIT~RII
Justificare:
Pentru minorii dintr-un Centru de Reeducare
crizareadaptãrii sociale este foarte complexã. Ei au trãit
dramatic numeroase experienþe de eºec, stima de sine
este scãzutã, iar traumele afective, datorate de multe ori
mediului familial nefavorabil ºi abuziv îi marcheazã încã.
Încrederea în oameni în general, suferã mari transformãri
la aceastã categorie de minori, tocmai datoritã lipsei
modelelor, pozitive de identificare. Iatã de ce programul
nostru axat în primul rând pe îmbunãtãþirea imaginii de
sine ºi a încrederii în oameni, se doreºte a fi încã o pârghie
în sprijinul reintegrãrii sociale a acestor minori.
Scop:
Favorizarea reintegrãrii sociale prin oferirea unei
alternative la mediul instituþionalizat.
Obiective:
Îmbunãtãþirea imaginii de sine prin oferirea de
modele dezirabile.
 Convorbiri individuale ºi de sine.
 Activitãþi recreative.
 Creºterea încrederii în comunitate ºi în semeni
 Gestionarea ºi depãºirea crizei de reintegrare
prin diminualizarea etichetãrii ºi marginalizãrii
 Învãþarea de noi modele comportamentale oferite
de Mediu deschis

Beneficiari:
Minorii internaþi în Centrul de Reeducare Gãeºti,
organizaþi în douã grupe a câte 5  7 minori.
Locaþia: Mãnãstirea Viforâta
Perioada desfãºurãrii :
Etapa I (31 octombrie 0 6 noiembrie 2005, minorii
de la clasele I-IV)
Etapa a-II-a (03  10.ianuarie 2006)  minorii de la
clasele V-VIII ºi Absolvenþi)
Activitãþi:
 Vizitarea unor obiective istorice ºi religioase din
Municipiul Târgoviºte.
 Exercitarea unor comportamente prosociale prin
oferirea de modele.
 Terapie de expresie prin desen ºi picturã.
 Organizarea unei expoziþii de desen ºi picturã ce
va cuprinde lucrãrile minorilor.
 Atribuirea de sarcini ºi responsabilitãþi concrete
pentru fiecare minor.
 Educaþie moral  religioasã prin participarea la
slujbele dumnezeieºti publice ºi la Sfânta Liturghie.
 Activitãþi practice gospodãreºti.
 Convorbiri individuale ºi de grup.
 Activitãþi recreative.
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Resurse umane: un instructor  educator pentru
activitãþi de resocializare, un agent supraveghetor ºi ofiþerul
instructor de resocializare.

Parteneri:
Acest program se va realiza în parteneriat cu
Mãnãstirea Viforâta

Resurse materiale:
- cazarea ºi masa pentru minori ºi cadre, va fi asiguratã de Mãnãstirea Viforâta, iar transportul minorilor (dus
-întors), materialele educative (blocuri de desen, creioane
colorate, acuarele etc.) vor fi asigurate de C.R. Gãeºti.

Evaluarea:
Se va face pe întreaga perioada de desfãºurare,
consemnatã în procese verbale, urmãrindu-se în special
evoluþia comportamentalã a minorilor ºi interesul cu care
aceºtia participã la activitãþi

DERULAREA PROGRAMULUI DE TABÃRÃ
 VACANÞA REABILITÃRII LA MÂNÃSTIREA VIFORÂTA 
JUDEÞUL DÂMBOVIÞA
ªapte minori din centrul de Reeducare Gãeºti, însoþiþi de personal educativ , au participat la o tabãrã ºcolarã
organizatã la Mânãstirea Viforâta, în cadrul Programului 
Vacanþa Reabilitãrii. Pentru aceºti copii,  criza readaptãrii
sociale este foarte complexã. Ei au trãit dramatic numeroase experienþe de eºec, stima de sine este foarte scãzutã,
iar traumele afective, datorate de foarte multe ori mediului
familial nefavorabil ºi abuziv,îi marcheazã încã. Încrederea
în oameni suferã mari transformãri la aceastã categorie
de minori, din cauza lipsei modelelor pozitive de identificare.Iatã de ce acest program elaborat de specialiºtii Centrului de Reeducare, în parteneriat cu Mânãstirea Viforâta,
este axat pe îmbunãtãþirea imaginii de sine ºi sprijinirea
reintegrãrii sociale. S-au derulat o gamã variatã de activitãþi
cu caracter informativ sau recreativ,iar la sfârºitul taberei
minorii vor organiza o expoziþie de picturã pe sticlã, iar cele
mai frumoase lucrãri vor fi dãruite mânãstirii. Misiunea unui
centru de reeducare este de a pregãti reintegrarea socialã
a acestor copii care, cândva, cu sau fãrã voia lor, au greºit,
dar aceastã misiune nu va putea fi desãvârºitã dacã nu-i
va sprijini ºi comunitatea. De multe ori respinºi, marginalizaþi ºi cu stigmatul celui ce a ispãºit o sancþiune privativã
de libertate, viitorul acestor adolescenþi poate fi curmat de
un gest sau o vorbã a celor din jur.
*(Jurnal de Dâmboviþa, cotidian, anul IV, nr.2941,
sâmbãtã 5 nov. 2005, art. Copii cu stigmatul greºelii)

mânãstire în jurul orelor 11,30. Pe parcursul drumului
atmosfera din cadrul grupului a fost destinsã ºi relaxatã.
Am fost întâmpinaþi, ca de fiecare datã, cu simpatie
de cãtre stareþa mânãstirii, Monahia Mihaela Grãjdeanu,
care dupã un cuvânt de bun  venit, ne-a informat despre
unele reguli de convieþuire din acest sfânt lãcaº, repatizarea
la camere fãcându-se prin grija ºi sub îndrumarea
cãlugãriþei iconome.
Masa de prânz s-a servit în trapezã între orele 12,3013,00, fiind urmatã de odihnã pentru recuperarea energiei
fizice ºi nervoase a minorilor.
Între orele 15,00-18,00 au avut loc activitãþi administrativ ºi organizatorice, purtându-se discuþii între personalul
însoþitor ºi minori pentru a stabili de comun acord
programul zilelor urmãtoare, schimbându-se opinii ºi idei.
De la orele 18,00 întregul grup a asistat la oficierea
slujbei religioase de vecernie, aceasta fiind urmatã de
servirea cinei.
Seara s-a încheiat cu organizarea unor exerciþii distractive de transvagare ºi stereognosie având ca scop dezvoltarea atenþiei vizuale ºi a abilitãþilor manuale precum ºi
organizarea percepþiilor spaþiale. Dupã programul administrativ ºi igienic de searã s-a dat stingerea la orele 22,30.
Activitãþile acestei zile au evidenþiat faptul cã minorii
sunt receptivi ºi cooperanþi în derularea activitãþilor propuse,
îndreptãþindu- ne sã sperãm cã toate obiectivele propuse
în cadrul acestui program socio  educativ vor fi îndeplinite.

Etapa I  31 oct.  06 nov. 2005

Ziua a-II-a  01 noiembrie 2005
Programul zilei a început cu deºteptarea minorilor
la orele 7,00, continuând cu programul igienico-sanitar de
dimineaþã, având ca obiectiv formarea deprinderilor de autonomie personalã de cãtre minorii din grup, activitãþi derulate
sub coordonarea ºi supravegherea personalului însoþitor.
Între orele 8,00  8,30 s-a servit micul dejun în
trapeza mânãstirii, dupã care am participat cu toþii la
oficierea utrniei ºi a Sfintei Liturghii în biserica mânãstirii,
scopul fiind cunoaºterea de cãtre minori a slujbelor
dumnezeieºti publice.

Ziua I  31 octombrie 2005
Activitãþile zilei au începul la orele 7,00, când minorii,
participanþi la program, au fost treziþi derulând activitãþile
gospodãreºti de dimineaþã împreunã cu ceilalþi minori din
C.R.Gãeºti. Dupã servirea micului dejun, au început
pregãtirile pentru plecarea într-un cadru organizat cãtre
mânãstirea Viforâta.
La orele 10,30 s-a pornit cu microbuzul centrului pe
traseul Gãeºti  Târgoviºte  Aninoasa, ajungând la
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Dupã terminarea slujbei, la rugãmintea preotului
mânãstirii am fãcut curãþenie în bisericã, activitate ce a
fost încheiatã la orele 12,30, când am servit masa de prânz,
împreunã cu mãicuþele, în trapeza mânãstirii.
Pânã la orele 15,00 minorii s-au odihnit ºi relaxat
având timp liber la dispoziþie.
Activitãþile de terapie care au început la orele 15,00
ºi-au propus ca obiective:  sã antreneze toþi copiii în activitate;  sã urmãreascã formarea deprinderilor de muncã
independentã;  ã se desfãºoare într-un cadru activ, stimulator, activ ºi dinamic. Tema acestei activitãþi de terapie
graficã ºi plasticã a fost  Zânele culorilor , minorii
desenând sau pictând în funcþie de opþiuni.
Dupã participarea la slujba vecerniei a urmat servirea
cinei, urmîrindu-se de cãtre personalul însoþitor corectarea
greºelilor în servirea corectã a mesei.
Între orele 20,00-22,00 s-au purtat discuþii libere, sau schimbat opinii, stabilindu-se programul zilei urmãtoare, trecându-se apoi la derularea activitãþilor administrative ºi igienico  sanitare de searã, sub coordonarea ºi
supravegherea personalului însoþitor. Stingerea de la
orele 22,00 a încheiat activitãþile acestei zile.
Prin derularea activitãþilor din aceastã zi s-a urmãrit
resocializarea minorului delincvent prin învãþarea unor
comportamente dezirabile social.
Ziua a-III-a  02 noiembrie 2005
Deºteptarea de la orele 7,00 a demarat activitãþile
acestei zile, urmatã de programul igienico  sanitar de
dimineaþã, desfãºurat sub coordonarea personalului
însoþitor, obiectivul propus fiind formarea ºi dezvoltarea
deprinderilor pro  sociale de cãtre minorii din grup.
Micul dejun s-a servit în trapeza mânãstirii între orele
8,00-8,30. S-a plecat mai apoi într-o excursie în Municipiul
Târgoviºte unde am vizitat complexul monumental  Curtea
Domneascã.
De la ghidul complexului am aflat cã ruinele meritã
o atenþie deosebitã, palatul iniþial fiind construit pe la 1400,
ceea ce vedem fiind rãmãºiþele acestuia trecut prin multe
restructurãri ºi adãugiri: prima în timpul lui Petru Cercel, a
doua la începutul domniei lui Matei basarab, a treia în timpul
lui Constantin Brâncoveanu (1688 1714). Emblematic
pentru acest obiectiv turistic ºi pentru Târgoviºte este Turnul
Chindiei din cadrul complexului.
Dupã o scurtã plimbare prin oraº ne-am reîntors la
mânãstirea Viforâta unde am servit masa de prânz, urmatã
de timp la dispoziþia minorilor în vederea recuperãrii
energieifizice ºi nervoase.
Activitãþile de terapie graficã ºi plasticã au avut ca
temã transpunerea în desen ºi culoare a obiectivului turistic
vizitat, majoritatea minorilor desenând Turnul Chindiei.
Obiectivele activitãþii au fost: solicitarea ºi valorificarea
memoriei fotografice, îmbunãtãþirea imaginii de sine ºi
formarea deprinderilor de muncã independentã.
Între orele 18,00-20,00 s-a servit cina în trapeza

mânãstirii, dupã ce, în prealabil participaserãm cu toþii la
oficierea slujbei de vecernie în biserica mânãstirii.
Discuþiile de grup ºi evaluarea activitãþilor zilei au
fost completate de propunerea vizând activitatea zilei
urmãtoare. Programul igienico  sanitar de searã s-a
desfãºurat pânã la  stingerea de la orele 22,30.
Prin derularea activitãþilor acestei zile s-a urmãrit
atenuarea efectelor internãrii într-un Centru de Reeducare
în vederea favorizãrii integrãrii sociale.
Ziua a-IV-a  03 noiembrie 2005
La orele 7,00 minorii au fost treziþi, începând
programul igienico  sanitar de dimineaþã sub coordonarea
ºi supravegherea personalului însoþitor, obiectivul urmãrit
fiind dezvoltarea autonomiei personale ºi sociale a
minorilor din grupul þintã.
Între orele 8,00  8,30 s-a servit în trapeza mânãstirii
minul dejun, scopul urmãrit (sub aspect educativ) fiind
formarea deprinderilor corecte de servire.
Participarea la slujba de utrenie ºi la Sfânta Liturghie
a oferit minorilor condiþiile reîntâlnirii cu sine, a meditaþiei,
precum ºi posibilitatea cunoaºterii slujbelor dumnezeieºti.
De la orele 10,00 minorii au participat la activitãþi de
curãþenie în incinta mânãstirii: mãturat, strâns gunoiul, ajutând la depozitarea diferitelor alimente în beciul mânãstirii.
Obosiþi ºi înfometaþi am servit masa de prânz în
trapeza mânãstirii, beneficiind apoi de o bine- meritatã
odihnã ºi relaxare.
De la orele 15,00 activitãþile de terapie graficã ºi
plasticã au oferit posibilitatea exprimãrii artistice, tema Mânãstirea Viforâta fiind rezultatul propunerilor fãcute la discuþiile purtate în seara precedentã. Obiective urmãrite în
derularea acestei activitãþi educative au fost: formarea unei
atitudini ºi a unui compor-tament estetic; dezvoltarea ºi
educarea personalitãþii prin valorile artei, precum ºi posibilitatea comunicãrii într-o manierã non  verbalã a stãrilor
ºi trãirilor emoþionale.
Între orele 18,00 19,00 am participat la oficierea
slujbei de vecernie dupã care a urmat servirea mesei de
searã cu obiectivul educaþional de corectare a deprinderilor
defectuoase în modul de servire a mesei.
Activitatea de evaluare a activitãþii zilnice a evidenþiat
faptul cã minorii sunt cooperanþi, discuþiile de grup lansând
propunerea deschiderii în mânãstire a unei expoziþii plastice
cu lucrãrile minorilor. Dupã programul igienico  sanitar
de searã s-a dat stingerea la orele 22,00.
Activitãþile acestei zile au evidenþiat faptul cã limbajul
artistic reprezintã o posibilitate de exprimare a trãirilor
acestor minori, uneori mai accesibilã decât cea verbalã.
Ziua a-V-a  04 noiembrie 2005
Programul zilei a început cu trezirea minorilor la orele
7,00, continuând cu programul igienico  sanitar de
dimineaþã sub coordonarea personalului însoþitor pânã la
orele 8,00 când s-a servit micul dejun în trapeza mânãstirii.
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Obiectivele acestor activitãþi sunt formarea ºi
dezvoltarea de competenþe menite sã consolideze
autonomia personalã a minorilor.
La orele 8,30 s-a pornit într-o excursie în Municipiul
Târgoviºte pentru a vizita bisericile din oraº.
Astfel am vizitat impunãtoarea bisericã a Mitropoliei
construitã la sfârºitul sec.al  XIX- lea; biserica Târgului
clãditã la 1654 de cãtre soþia lui Matei basarab; Biserica
Sf.Nicolae Androneºti, ctitoria din 1527 a marelui vornic
Manea; biserica Sfinþii Împãraþi ctitoritã de Matei basarab
în 1650, biserica Sf.Maria Graþiarum atestatã documentar
din anul 1581; biserica Sf. Dumitru, ctitoria slugerului
Buzinca din 1639; biserica Stolnicul, ctitoritã la 1705 de
Constantin Cantacuzino; Biserica Albã, înãlþatã de familia
Dãneºtilor pe la 1757; biserica Sf.Niculae Simuleasa,
ctitoria din 1655 a uneia din cãpeteniile rãscoalei
seimenilor ºi biserica Sf.Nifon clãditã în sec. al  XVI  lea
ºi reziditã în anul 1854; renovatã iarãºi în secolul trecut.
Reîntorºi la mânãstire, am servit masa de prânz
urmatã de timp la dispoziþia minorilor pentru meditaþie,
odihnã ºi relaxare.
La orele 15,00 a început activitatea de terapie
plasticã cu tema
 Biserica în cadrul cãreia minorii au fost îndemnaþi
ºi încurajaþi sã deseneze sau sã picteze una dintre bisericile vizitate care i-a atras mai mult atenþia. Printre obiectivele
activitãþii enumerãm: organizarea unui spaþiu plastic echilibrat; sã se autoevalueze ºi sã evalueze lucrãrile realizate.
Dupã participarea la slujba religioasã a vecerniei
s-a servit cina în trapeza mânãstirii, activitãþi derulate pânã
la orele 20,00.
Evaluarea zilei ºi discuþiile de grup au evidenþiat
vechimea obiectivelor vizitate ºi implicit a Municipiului
Târgoviºte, fiind urmatã de programul igienico  sanitar de
searã, coordonat ºi supravegheat de personalul însoþitor.
Stingerea s-a dat la orele 22,00.
Activitãþile acestei zile au avut ca scop înþelegerea
de cãtre minori a importanþei Bisericii în viaþa comunitãþii
de-a lungul timpului.
Ziua a-VI-a  05 noiembrie 2005
Trezirea minorilor s-a fãcut la orele 7,00 continuând
cu programul administrativ ºi igienico  sanitar de dimineaþã, derulat sub coordonarea ºi supravegherea personalului însoþitor, obiectivul educaþional urmãrit fiind formarea, dezvoltarea ºi consolidarea deprinderilor de autonomie personalã ºi socialã de cãtre minorii din grupul þintã.
La orele 8,00 s-a servit micul dejun în trapeza
mânãstirii, participând apoi cu toþii la oficierea slujbei
religioase de utrenie ºi a Sfintei Liturghii în scopul umanizãrii
participanþilor prin apropierea ºi comuniunea cu divinitatea
ºi a cunoaºterii de cãtre minori a slujbelor dumnezeieºti
publice. Dupã orele 10,00 am mers în grup împreunã cu
mãicuþele la livada de pruni unde am strâns o parte din
crengile rupte în timpul recoltãrii ºi le-am dat foc.
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La orele 12,30 s-a servit masa de prânz dupã care
a urmat un program de odihnã ºi relaxare în vederea recuperãrii energiei fizice ºi nervoase ºi timp la dispoziþia
minorilor. De la orele 15,00 s-a organizat în clubul mânãstirii
o expoziþie cu lucrãrile plastice de desen sau picturã
realizate de minori pe perioada taberei în cadrul activitãþilor
de terapie graficã ºi plasticã.
Aceastã expoziþie a fost vizitatã de maicile cãlugãriþe
ale mânãstirii, cât ºi de locuitori ai comunei, bucurânduse de succes, cele mai reuºite lucrãri fiind premiate.
Dupã participarea la slujba de vecernie s-a servit
cina în trapeza mânãstirii.
La orele 20,00 a avut loc evaluarea zilei, urmatã de
programul igienico  sanitar de searã, derulate sub
coordonarea ºi supravegherea personalului însoþitor având
ca scop formarea ºi dezvoltarea deprinderilor de autonomie
personalã ºi socialã, urmat mai apoi de pregãtirile pentru
reîntoarcerea la C.R.Gãeºti. Ca întotdeauna, stingerea sa dat la orele 22,00.
Activitãþile acestei zile au avut ca obiectiv implicarea
comunitãþii locale în reintegrarea socialã a minorilor.
Ziua a-VII-a  06 noiembrie 2005
 Deºteptarea de la orele 7,00 a demarat activitãþile
acestei ultime zile de tabãrã, fiind urmatã de derularea
programului administrativ  gospodãresc ºi igienico 
sanitar de dimineaþã sub coordonarea ºi supravegherea
personalului însoþitor; obiectivele activitãþii fiind dezvoltarea
abilitãþilor de autogospodãrire ºi formarea deprinderilor
de autoservire.
La orele 8,00 s-a servit micul dejun în trapeza mânãstirii, scopul educativ fiind învãþarea, formarea ºi dezvoltarea comportamentului de autoîngrijire ºi a celui pro-social.
Participarea la slujba religioasã de utrenie ºi la
Sfânta Liturghie ne-a prilejuit întâlnirea cu Dumnezeu,
creând condiþiile necesare meditaþiei ºi regãsirii de sine
pentru fiecare.
Cuvântarea de la finalul slujbei religioase þinutã de
stareþa mânãstirii, Monahia Mihaela Grãjdeanu, a evidenþiat
încã odatã bucuria facerii de bine pe care gazdele noastre
o trãiesc ori de câte ori sunt implicate în acþiuni de binefacere, cum a fost participarea la acest program Vacanþa
reabilitãrii. La final, dupã binecuvântare ºi urãri de bine,
un reprezentant din partea minorilor a mulþumit din partea
întregului grup pentru bunãvoinþa ºi dragostea pãrinteascã
pe care au simþit-o pe întreaga perioadã a ºederii noastre
la mânãstirea Viforâta.
Masa de prânz a fost servitã la orele 13,30 în trapeza
mânãstirii, urmatã fiind de pregãtirile pentru reîntoarcerea
la Centrul de Reeducare Gãeºti.
Drumul de întoarcere la Centrul de Reeducare
Gãeºti s-a fãcut ci mucrobuzul centrului, pe traseul
Aninoasa- Târgoviºte  Gãeºti, unde am ajuns cu bine în
jurul orelor 15,00.
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PROGRAME DE INTERVEN[IE EDUCATIV~
DERULATE {I ÎN CURS DE DERULARE

1

PROGRAME EDUCAÞIONALE
PENTRU ACTIVITÃÞILE DE SPRIJIN ªCOLAR
DENUMIREA: De la A la Z

JUSTIFICAREA PROGRAMULUI:
Una din carentele esentiale ale clientilor C.R. Gaesti
este si cea instructiv-educativa, foarte multi dintre minorii
internati (50-60%) nestiind,la internarea in centru, sa scrie
si sa citeasca.
Analfabetismul este un fenomen ingrijorator pentru
societatea in care traim - mai ales atunci cand este coroborat cu alte carente, cu lipsa de supraveghere,vagabondaj
etc.-implicatiile sociale fiind dintre cele mai grave :aderarea
la conduitele de evaziune morala si de incalcare a normelor
sociale, comiterea de infractiuni.
Sustinerea si ghidarea acestei categorii de minori
catre normalitate si viata morala trebuie sa inceapa cu
acest lucru elementar invatarea scris-cititului-ca punct de
plecare pentru celelalte interventii educationale de refacere
a comportamentului prosocial.
Acest program isi propune sa sprijine activitatea
instructiva de alfabetizare a invatatorului de aceasta data
pe segmentul activitatilor educative-sa completeze ,
consolideze si sistematizeze cunostintele invatate la orele
de limba si comunicare.
OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfarsitul programului minorii/minorele ar trebui:
O1 - sa-si desavarseasca invatarea sunetelor/
literelor alfabetului,pronuntandu-le clar si corect;
O2 - sa-si consolideze deprinderi de scriere
corecta,caligrafica a literelor/silabelor/cuvintelor;
O3 - sa-si consolideze deprinderi de scriere corecta
a propozitiilor simple;
O4 - sa-si imbogateasca vocabularul activ integrand
cuvinte noi in enunturi proprii;
O5 - sa citeasca cat mai corect si fluent propozitii;
O6 - sa-si dezvolte competente elementare de redactare a unor scurte texte (compuneri, scrisori, cereri etc.);
O7- sa manifeste interes pentru lectura.
BENEFICIARI:
-minorii si minorele de la clasele I-IV cursuri de
alfabetizare.
CONTINUTURI TEMATICE ORIENTATIVE:
1.Sunetul si litera a,m,n,o,
Recunoastere.
Pronuntie. Scriere.

2.Silaba.Despartirea cuvintelor in silabe. Pronuntie.
Scriere.
3. Grupurile de sunete/litere (ce,ci,ge,gi,che,chi,ghe,
ghi). Exercitii de scriere/citire.
4.Cuvantul.Exercitii de scriere/citire.
5.Vocalele si consoanele. Recunoastere. Pronuntie.
Exercitii .
6.Alfabetul.Recapitulare.
7.Transcrierea /Scrierea de cuvinte.Exercitii.
8.Propozitia simpla.Exercitii.
9.Propozitia dezvoltata.Exercitii.
10.Semnele de punctuatie.Exercitii de scriere
corecta.
11.Transcrierea unui text.Exercitii.
12.Compunerea.Scrisoarea.Cererea.Exercitii.
13.Evaluarea programului.
METODOLOGIE:
 conversatia;  exercitiul;  explicatia;  observatia; 
demonstratia etc.
SCURTA DESCRIERE A PROGRAMULUI:
Se va derula in cadrul modulului Activitati de cunoastere ºi sprijin ºcolar, temele planificandu-se intr-o
ordine succesiva si in concordanta cu parcurgerea programei scolare-coordonatorul programului consultanduse permanent cu invatatorul si tematica dezvoltata la clasa.
RESURSE MATERIALE:
Pentru desfasuarea optima a programului sunt
necesare:caiete tip, creioane,guma de sters, ascutitori,
planse, rigle, alfabetar, abecedare etc.
EVALUAREA PROGRAMULUI:
Se va evalua in ceea ce priveste atingerea obiectivelor operationale. Pentru minorii restanti programul se
reia incat sa fie atinse obiectivele operationale proiectate
COORDONARE ªI PARTENERIAT:
instructori-educatori & învãþãtori
DURATA: an ºcolar

ÎNTOCMIT
Instructor-educator FLORIN ISPAS
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TIP DE ACTIVITATE
TEMA: Sunetul si litera a,A,
Pronunþie. Scriere.

Recunoastere .

SCOPUL: Completarea si consolidarea deprinderilor de pronuntie/scriere/recunoastere a literei;realizarea
corelatiei dintre sunet si litera.
OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfarsitul activitatii minorii ar trebui sa fie capabili:
- sa recunoasca litera/sunetul a,A,
- sa pronunte/scrie cat mai corect litera a,A,
- sa stabileasca locul literei in cadrul silabei/
cuvantului.
MANAGEMENTUL ACTIVITATII
1.Moment organizatoric:
- organizarea spatiului salii;
-pregatirea materialelor necesare desfasurarii
activitatii.
2.Captarea atentiei:
 se va face prin prezentarea unei planse model cu
litera : a,A,
 se va face ,in continuare,prin exersarea unei strofe
dintr-un cantec:
A,a,a!
Acum e toamna , da!
Frunza-n codru-ngalbeneste,
Iarba-n camp se vestejeste
A,a,a!
Acum e toamna,da!
3.Anuntarea temei si a obiectivelor:
 Se precizeaza clar tema si ce se urmareste prin
tratarea ei :invatarea semnului grafic al literei a,A,, a
pronuntiei ,modului corect de scriere si recunoastere;
 Pronuntia: cu gura larg deschisa,tare
 Scrierea: grafismul se compune dintr-un: bastonas , oval , bastonas
 Recunoastere:
4.Dirijarea invatarii-exercitii:
 Se revine la plansa cu ilustrarea literei;
 Se fac exercitii de pronuntie ,colective si individuale;
 Se fac exercitii de scriere cat mai corecta a literei
(mici/mari, de mana/de tipar);
 Se fac exercitii de integrare a literei sus invatate in
silabe/cuvinte si de identificare /recunoastere a ei;
 Se fac exercitii de citire corecta din abecedar- a
lectiei/continuturilor.
5.Activitate suplimentara:
 va costa in organizarea unui joc didactic:Formeaza
cuvinte!
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    etc.
 se propune realizarea unor desene a 3-4 obiecte
a caror denumire incepe cu litera a,m,
6.Evaluarea activitatii:
Sunt apreciati copii care au participat si si-au insusit
continuturile. Sunt incurajati ceilalti. Li se cer sa se
gandeasca, pentru activitatea viitoare-la alte cuvinte care
incep cu litera a,m,n,

TIP DE ACTIVITATE
TEMA: Silaba. Despartirea cuvintelor in silabe.
Pronuntie. Scriere.
SCOPUL:Familiarizarea minorilor cu notiunea de
silaba.Despartirea corecta a cuvintelor in silabe.
OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfarsitul activitatii minorii ar trebui sa fie capabili:
- sa imparta cuvintele in silabe si sa stabileasca nr.
si ordinea silabelor in cuvintele analizate;
- sa rosteasca corect cuvintele si sa accentueze
silabele in cuvant ;
- sa stabileasca ordinea cuvintelor in propozitie ;
- sa alcatuiasca propozitii din doua si din trei cuvinte
pornind de la ilustratii ;
- sa imparta propozitia in cuvinte si apoi in silabe.
MANAGEMENTUL ACTIVITATII
1.Moment organizatoric:
-organizarea spatiului salii ;
-pregatirea materialelor necesare derularii activitatii.
2.Reactualizarea cunostintelor/Recapitulare:
 se vor rezolva unele din sarcinile date de invatator
la clasa, reluandu-se continuturile invatate;
3.Anuntarea temei:
-Astazi vom invata din ce sunt alcatuite cuvintele,
reluand ce ati facut la clasa cu d-lul invatator.
4. Dirijarea invatarii:
 Se folosesc mai multe imagini ,diferite de cele din
abecedar;
 Minorii sunt solicitati sa observe imaginile si sa
concluzioneze printr-o propozitie simpla (Ex. Baiatul se
plimba cu bicicleta.)
Intrebari pentru discutii:
- Care este primul cuvant?
- Cum spun acest cuvant?(Ba-ia-tul)
- Sa-l spunem impreuna! Tine mana sub Barbie!
- De cate ori a lovit barbia?
- De cate ori am deschis gura?etc.

PHOENIX
 Se exerseaza si cu celelalte cuvinte din propozitia
analizata.
 Folosindu-se alte imagini se parcurge acelasi
traseu
 Minorii vor fi solicitati sa o faca si in scris-exersandu-se despartirea cuvintelor in silabe, a propozitiilor in
cuvinte etc.
5.Activitate suplimentara:
 Se folosesc niste jetoane(realizate din carton), care
vor contine anumite cuvinte.Minorii vor fi rugati sa opreasca
acele jetoane care contin cuvinte formate doar din doua
silabe.
 Unii dintre ei vor fi rugati sa ridice jetonul si sa roage un anumit coleg sa faca o propozitie cu cuvantul respective. Vor fi stimulati sa participe prin acordarea de premii.
6.Evaluarea activitatii:
Sunt apreciati minorii activi.

TIP DE ACTIVITATE
TEMA: Grupurile de sunete/litere (ce, ) Exercitii de
scriere/citire.
SCOPUL: Consolidarea, completarea, sistematizarea in ceea ce priveste invatarea sunetului/grup litere ce
Imbogatirea si actualizarea vocabularului activ .
OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfarsitul activitatii minorii ar trebui sa fie capabili:
- sa recunoasca si sa pronunte corect grupul de
litere;
- sa recunoasca literele (sunetele) care compun
grupul respective;
- sa gaseasca cuvinte care incep,contin sau se
termina cu grupul;
- sa citeasca /scrie cat mai corect cuvinte si scurte
texte care contin grupul.
MANAGEMENTUL ACTIVITATII
1.Moment organizatoric:
- organizarea salii de activitate;
-pregatirea materialelor necesare.
2.Captarea atentiei:
 Se etaleaza o plansa cu grupul de litere de invatat
si cateva ilustratii. Se cere gasirea grupului de litere in
cuvinte ,propozitii care sa defineasca imaginile respective.
3.Anuntarea temei si a obiectivelor:
 Astazi , vom relua activitatea de la clasa pentru a
intarii cele invatate cu domnul invatator despre grupul de
litere ce,
4.Dirijarea invatarii:
4.1.Observare
 Se citesc alte ilustratii pregatite de educator;

 Se desprinde din acestea enunturile/propozitiile
corespunzatoare ilustratiilor si se identifica cuvintele care
contin grupul de sunete studiat;
 Se analizeaza fiecare cuvant care contine grupul
de litere prin silabisire;
 Se subliniaza ce cuvinte se scriu cu ce, .;
4.2.Exercitii
 Ce cuvinte incep cu ce, .(cerere,ceva ,celibatar,);
 Ce cuvinte contin pe ce,(recent,decent, );
 Ce cuvinte se termina cu ce,..(rece,zece, );
 Se precizeaza ca grupul ce, nu se desparte in
silabe;
 Minorii sunt rugati sa gaseasca /sa alcatuiasca,
oral si alte enunturi cu cuvinte care sa contina grupul ;
 Exercitiu joc - Gaseste imaginea potrivita cuvantului!
Pentru aceasta se folosesc jetoane cu cuvinte si jetoane
cu imagini(ilustratii).
4.3.Transcriere- Se copiaza in caiete cele rezolvate
oral;
- Se transcriu propozitiile;
- Se propune o scurta dictare.
5.Evaluarea activitatii:
Se concluzioneaza, recapitulandu-se cele discutate.
Sunt apreciati minorii activi,incurajati ceilalti.

TIP DE ACTIVITATE
TEMA: Cuvantul .Exercitii de scriere/citire.
SCOPUL: Consolidare/completare/sistematizare pentru invatarea scris cititului cat mai corect a cuvintelor
.Imbogatirea vocabularului activ.
OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfarsitul activitatii minorii ar trebui sa fie capabili:
- sa rosteasca corect cuvintele si sa accentueze
silabele in cuvant;
- sa reprezinte grafic analiza si sinteza unor cuvinte
din doua sau din mai multe silabe;
- sa scrie cat mai corect /caligrafic cuvinte;
- sa invete cuvinte noi si sa le integreze in vocabularul
activ.
MANAGEMENTUL ACTIVITATII
1.Moment organizatoric:
- organizarea salii de activitati;
-pregatirea materialelor necesare derularii activitatii.
2.Recapitularea celor invatate la clasa:
 se repeta lectia din abecedar;
 se rezolva temele date de invatator;
 se defineste notiunea de cuvant.
3.Anuntarea temei activitatii:
 Educatorul precizeaza ca activitatea va consta in
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efectuarea de exercitii pentru invatarea scris cititului cat
mai corect .
4.Dirijarea invatarii:
Se organizeaza mai multe exercitii:
a) Se dau silabele: soa, se, re, nin, re, ver, ra, de, ra,
pri, nat,la, Cerinta: sa se formeze cuvinte din silabele de
mai sus.
Se dau silabele:
-ri- , -ta- , -sa- etc. Cerinta: sa se
formeze cuvinte cu silabele
b)Se dau literele amestecate : TARA, IGANA , SACAG,
USCOC , RUCNAC
Puse in ordine corecta dau numele unor pasari
domestice.
c)Rescrieti cuvintele si o sa obtineti alte
cuvinte:RAC; RAMA; PARC; TUS; CAL; ROPOT etc.
d)Ce cuvant lipseste? Vezi legatura dintre perechi!
AVION PESTE CEAI SUPA SARE ZAHAR PAINE NUCA
AER ?
CEASCA ?
SARAT ?
CUTIT
?
PORUMB GRAU
STILOU
MASINA
MALAI
?
CERNEALA
?
e) Jocul sinonimelor: Urmati exemplu si gasiti
cuvantul!
PRAF = COLB
IUBIRE = DRAGOSTE
ALB
=
POM =
SUPARAT=
RECENT =
f) Jocul antonimelor: Gasiti cuvantul opus!
CALD = RECE
APROAPE = DEPARTE
REPEDE=
IUBIT=
CURAT=
POLITICOS=
CURAJOS=
g) Facem cate 3 propozitii simple cu 3 cuvinte la
alegere. Exercitiile se fac oral si apoi in scris.Se va insista
si pe munca individuala a fiecarui minor.
5.Incheierea activitatii:
 Se recapituleaza tema dezbatuta
 Se dau sarcini de efectuat oral pentru data viitoare
 Sunt evidentiati minorii activi si l-I se dau insigne
pentru participare si constanta in realizarea sarcinilor.

TIP DE ACTIVITATE
TEMA: Vocalele si consoanele.Recunoastere.
SCOPUL: Consolidarea pentru invare a vocalelor si
consoanelor limbii romane-pronuntie si identificare.
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OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfarsitul activitatii minorii trebuie sa fie capabili:
- sa enumere vocalele si consoanele limbii romane
, pronuntandu-le corect si precizand diferenta dintre
acestea;
- sa recunoasca /sublinieze pe acestea in cuvinte/
propozitii.
MANAGEMENTUL ACTIVITATII
1.Moment organizatoric:
- organizarea sali de activitati;
- pregatirea materialelor necesare desfasurarii
2.Reactualizarea cunostintelor:
Se recapituleaza si reactualizeaza continuturile
invatate la clasa cu invatatorul, folosindu-se cartea,
insistandu-se pe identificarea vocalelor si consoanelor lb.
Romane.
Vocale: a, e , i, o, u, ã, î( â)
Consoane: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p,....
In continuare se va organiza un JOC DIDACTIC:
Pentru aceasta se va imparti grupul in 2/3 subgrupuri
carora l-i se dau spre rezolvare urmatoarele sarcini:
 Subliniati in textul dat ,cu o linie, vocalele!
Numara si spune cate vocale ati gasit!
Totul se va desfasura contra timp si ca o intrecere
intre echipaje, solicitandu-se in acelesi timp si pronuntarea
corecta a acestora .Castigatorii vor primi bratari.
 Subliniati cu doua linii consoanele , pronunta
corect!
(Pentru aceasta fiecare subgrup va primi fise cu
scurte texte, doua / trei propozitii)
Jocul poate continua, oral, cu gasirea cuvantului
care lipseste in anumite propozitii incomplete, ca apoi sa
poata fi identificate vocalele etc.
3. Dirijarea invatarii:
-se va face prin exercitii individuale si colective(oral
si scris).
EXEMPLU:
- Gaseste trei cuvinte cu vocala a la inceput!
- Gaseste trei cuvinte cu vocala a in interiorul
cuvantului!
- Gaseste trei cuvinte cu vocalaa la sfarsitul
cuvantului!
- Gaseste doua cuvinte cu vocala e la inceputul
cuvantului!
- Gaseste doua cuvinte cu vocalae in interiorul
cuvantului!
- Formeaza o propozitie cu cuvantul gasit!Ce alte
vocale contine propozitia?
- Se dau urmatoarele cuvinte(2) . Cauta un al treilea
cuvant si formeaza o propozitie!
 Se dau cuvintele: avion, buldozer,responsabil,
ruina,zidar.
- Subliniaza vocalele!Pronuntale!

PHOENIX
 Cauta......... neagra.
 Cine se scoala de ................. departe ajunge.
 Sanatate ca-i mai ............ decat toate.
 Ce naste din .......
tot soareci mananca.
 Meseria este ................ de aur.
 Cine cauta , ..................

- Cauta sinonime la cuvintele date! Etc.
4.Evaluarea si incheierea activitatii:
Se va face prin recapitularea celor discutate si
evidentierea minorilor activi.

TIP DE ACTIVITATE
TEMA: Transcrierea/scrierea de cuvinte.Exercitii.
SCOPUL: Consolidarea, completarea, sistematizarea cunostintelor care vizeaza deprinderea scrisului: de
mana, de tipar.
OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfarsitul activitatii minorii ar trebui :
- sa stie sa scrie corect, usor, cuvinte folosind literele
de mana/literele de tipar ale alfabetului;
- sa copieze /transcrie corect cuvinte din diferite
materiale(fise,carti,etc.);
- sa poata scie dupa dictare cuvinte folosind literele
de mana ale alfabetului (de tipar..).
MANAGEMENTUL ACTIVITATII
1.Moment organizatoric:
- organizarea salii de activitate;
- pregatirea materialelor necesare activitatii.
2.Reactualizarea cunostintelor:
 Se rememoreaza continutul /lectia de la clasa
facuta cu invatatorul;
 Se redefineste notiunea de cuvant;
3.Dirijarea invatarii:
Educatorul pentru a atinge scopul activitatii poate
propune mai multe exercitii de scriere, in care sa se
foloseasca atat litere de mana cat si litere de tipar:
Exercitiul 1:
Educatorul scrie pe tabla (flip-chart) un cuvant , apoi
il sterge. La semnalul educatorului minorul trebuie sa-l
scrie in caiet. Se poate organiza sub forma unui concurs.
Castigatorilor danduli-se unele premii: insigne,
ecusoane, pixuri etc.
Exercitiul 2:
Educatorul prezinta o plansa cu cateva propozitii in
care lipseste un cuvant. Minorii vor trebui sa-lghiceasca
si sa-l scrie in caiete.
 A venit un .............. de seama.
 ............... padurii dau un spectacol.
 Ionel avea ............ multa.
 Mama face............. de prune.
 Pisica se joaca cu un ................
 La un moment dat am strigat la.........
 M-am dus ...... la cinema.

Exercitiul 3:
Educatorul roaga un minor sa spuna ce stie, prin
enumerare de cuvinte, despre vulpe - roscata, sireata,
vicleana, hoata,etc.
Ceilalti minori scriu cuvintele in caiete.
Se continua, alt minor enumera cuvinte despre
avionVEVERITAIARBATELEVIZORMAIEUExercitiul 4:
Scrie cuvantul potrivit!
 Sa inceapa cu sunetul i(ibric,ilic).
 Sa contina in interior sunetul i(tigru,pisica).
 Sa se sfarseasca cu sunetul i(cai,oi,pui).
 Sa inceapa cu grupul de suneteghe.
 Sa contina grupul de sunete ce.
 Sa contina grupul de sunete gi.
 Sa se sfarseasca cu grupul de sunete ge.etc
Exercitiul 5:
Educatorul prezinta planse cu diferite imagini.
Fiecare imagine va trebui sa fie tradusa printr-un
cuvant .
Minorii le privesc si apoi scriu pentru fiecare imagine un cuvant potrivit.(la tabla)
IMAGINI: harta Romaniei=Romania; o palarie=
palarie; o umbrela=umbrela
Un lac=lac; o pana =pana etc.
Exercitiul 6:
Educatorul da fiecarui minor o fisa care arata astfel;
A

O
M

L

R

T

I
V

B
C
N

U

Cerinta: Cate cuvinte formezi cu dezordonatele
litere?
Exercitiul 7:
Educatorul propune o scurta dictare prin
enumerarea de cuvinte pe care minorii vor trebui sa le
scrie in caiete.
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TIP DE FISA DE EVALUARE
NUMELE SI PRENUMELE:

DATA:

INTOCMIT:
Educator
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TIP DE FISA DE EVALUARE
NUMELE SI PRENUMELE:

DATA:

INTOCMIT:
Educator
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FISA DE LUCRU
- CEREREA MODEL:

DOMNULE DIRECTOR,
Subsemantul, Costache Mircea, elev in clasa a VI-a
la Scoala Generala nr.5 Bucuresti,va rog sa-mi eliberati o
adeverinta din care sa rezulte ca, in acest an scolar,
frecventez cursurile clasei a VI-a .Adeverinta imi este
necesara pentru obtinerea abonamentului de autobuz.

29 septembrie 2004

Costache Mircea

Domnului Director al Scolii Generale nr. 5
Bucuresti

DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul, Ion Vasile, domiciliat in comuna
.............., muncitor la U.T.CHIM.Ploiesti......................................
rog sa-mi eliberati o adeverinta din care sa rezulte ca nu
am ajutor social de la primarie.Adeverinta imi este
necesara pentru .......................

12 decembrie 2004

semnatura

Domnului primar Toader Alexandru al Primariei
Ulubesti, Judetul Dambovita

CARACTERISTICILE CERERII:
Ea cuprinde de sus in jos:
- o formula de adresare;
- numele si prenumele soli-citantului ,domiciliul/
ocupatia si locul de munca;
- formulare scurta si clara a solicitarii ;
- motivarea solicitarii;
- semnatura solicitantului, lo-cul si data intocmirii;
- cererea se scrie pe o coala intreaga de hartie;
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TIP DE ACTIVITATE
TEMA: Semnele de punctuatie.Exercitii de invatare.
(punctul,semnul intrebarii,semnul exclamarii,linia de
dialog,doua puncte)
SCOPUL: completarea, sistematizarea si consolidarea cunostintelor.
OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfarsitul activitati minorii ar trebui :
- sa citeasca cu pronuntia si intonatia impuse de
semnele de punctuatie;
- sa scrie propozitii si mici texte folosind corect
semnele de punctuatie dupa dictare;
- sa formuleze propozitii in care sa foloseasca
semnele de punctatie invatate.
MANGEMENTUL ACTIVITATII:
1.Moment organizatoric:
- organizarea sali de activitati;
- pregatirea materialelor necesare.
2.Reactualizarea cunostintelor si anuntarea temei:
 Educatorul cere minorilor sa precizeze ce semne
de punctuatie au invatat cu invatatorul , ce ar mai vrea sa
stie despre acest subiect.
 Activitatea va fi concentrata pe repetarea/invatarea
semnelor de punctuatie:
- punctul;
- semnul intrebarii;
- semnul exclamarii;
- linia de dialog;
- doua puncte.
3.Dirijarea invatarii:
Educatorul incearca ca impreuna cu copii sa sublinieze cateva din caracteristicile semnelor de punctuatie.
PUNCTUL:
- se pune la sfarsitul unei propozitii /fraze enuntiative;
- dupa cuvinte echivalente cu propozitiile inde-pendente;
 nu se pune punct dupa :titlu,formule de adresare
in scrisori.
SEMNUL INTREBARII (?)
- se pune la sfarsitul unei propozitii interogative;
- dupa cuvinte independente care exprima o
intrebare.
SEMNUL EXCLAMARII (!)
- se pune la sfarsitul propozitiilor exclamative;
- se pune la sfarsitul propozitiilor imperative;
- dupa interjectii, etc.
LINIA DE DIALOG ()
- se pune la inceputul propozitiei care anunta
vorbirea directa.

PHOENIX
DOUA PUNCTE(:)
- apar la sfarsitul propozitiei si anunta vorbirea
directa;
- apar in interiorul propozitiei si anunta o enumerare,
o explicatie.
 Dupa trecerea in revista si comentarea lor cu
minorii, educatorul va trece la propunerea mai multor
exercitii (orale si in scris) :
EXERCITIUL 1:
Educatorul ,ajutat de o plansa cu mai multe propozitii
scrise caligrafic si cu semnele de punctuatie adecvate cere
copiilor sa citeasca folosind intonatia corespunzatoare. Va
acorda ajutorul permanent acolo unde sunt probleme.
*Elevii canta.
* Zbarrrrrr!
*Cand vii?
* Amalia se plimba prin parc.
*Ai inteles?
* -Tu nu vrei sa asculti?
*Ce frumos avion!
* etc.
*Elevii deseneaza si coloreaza.
*Recita poezia!
*Cine?
*Invatatorul l-a intrebat:
*- Cum te cheama?
*-Acestia sunt colegii mei:Ana,Radu, si Alina.
*Alo!
*Hei!
*Da.
Se exerseaza pronuntia cu intonatia corespunzatoare, se comenteaza fiecare situatie.

EXERCITIUL2:
Educatorul cere fiecarui copil sa dea exemplu de
propozitii, in care sa foloseasca semnele de punctuatie
enuntate.
EXERCITIUL 3:
Educatorul cere minorilor sa scrie de pe tabla
propozitiile si sa puna semnul corect.
 Am fost pana in parc
 Cine s-a dus la cinema
 Vai ce frumos curcubeu
 Mergand la piata am cumparat cirese usturoi varza
si lapte
 Oac Oac Oac
 Ana culege merele
 Am
 Unde
 Pleaca si adu-mi caietul
EXERCITIUL 4:
Educatorul imparte copiilor fise cu scurte texte ,fara
semnele de punctuatie.
Minorii trebuie sa transcrie scurtul text si sa puna
semnele de punctuatie corespunzatoare.
4.Incheierea si evaluarea activitatii:
Sunt evidentiati minorii activi si care si-au insusit
tema, incurajati si ceilalti. Se poate propune si o scurta
tema de gandire in care l-i se vor solicita gasirea altor
propozitii in care sa se foloseasca diferitele semne de
punctuatie.
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- înþelegerea numãrului natural, notaþia pentru
acesta, citirea, aspectul cardinal ºi ordinal al acestuia;
- înþelegerea operaþiilor simple(adunarea ºi
scãderea), a semnificaþiei grafismelor matematice ;
- dobândirea de cunoºtinþe elementare de adunare
a numerelor naturale cu/fãrã trecere peste ordin( 01.000.000);
- dobândirea de cunoºtinþe elementare de scãdere
a numerelor naturale cu/fãrã trecere peste ordin( 01.000.000);
- dobândirea de cunoºtinþe elementare de împãrþire
ºi înmulþire a numerelor naturale;
- identificarea/reproducerea principalelor figuri
geometrice, deosebirea lor;
- cunoaºterea ºi utilizarea principalelor unitãþi de
mãsurã (lungime,volum,greutate,etc);
- rezolvarea de probleme simple de logicã folosind
operaþiile matematice învãþate.

DENUMIREA:

NUMERE ªI OPERAÞII

SCOPUL PROGRAMULUI:
Alãturi de celãlalt program de sprijin ºcolar De la A
la Z , acesta se vrea o extensie în efortul comun învãþãtoreducator de completare, consolidare ºi sistematizare a
cunoºtinþelor în domeniu ,mai ales pentru categoria
minorilor care vin neºcolarizaþi ºi,deci, nu au elementarele
cunoºtinte: scris citit ,operarea cu numere naturale,
folosirea principalelor operaþii ºi semne matematice etc.
Programul are ca þinte sprijinirea minorilor de la
clasele de alfabetizare sã exerseze, cu scopul învãþãrii,
utilizarea corectã a limbajului matematic, sã înveþe scrisul,
cititul ºi calculul matematic, operarea cu unitaþile
de mãsurã, recunoaºterea principalelor figuri geometrice etc.
OBIECTIVELE PROGRAMULUI:
Sunt identice cu cele stabilite prin programa
ºcolarã-coordonarea aparþinând învãþãtorului.
În general vizeazã:
- familiarizarea cu noþiunea de mulþimi ºi realizarea
de corespondenþe între acestea (clasificarea pe diferite
criterii);

BENEFICIARI: minorii ºi minorele de la clasele I-IV
cursuri de alfabetizare.
CONÞINUTURI TEMATICE ORIENTATIVE:
1.Clasificarea unor obiecte dupã formã , culoare,
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mãrime,greutate,etc. ,pregãtirea în vederea înþelegerii
conceptului de numãr.
2.Numere naturale: -de la 0 la 10;de la 10 la 20;de
la 20 la 100;de la 100la... - Exerciþii de citire, scriere.
3.Adunarea numerelor naturale cu/fãrã trecere peste
ordin: concentrul 0-10;concentrul 0-20;concentrul030;concentrul0-100 - Exerciþii.
4.Scãderea numerelor naturale cu/fãrã trecere peste
ordin :concentrul 0-10;concentrul0-20;concentrul030;concentrul 0-100 - Exercitii.
5.Adunarea ºi scãderea numerelor naturale în
concentrele sus amintite. - Exerciþii.
6.Elemente de geometrie (punct,segment,linie
dreaptã,linie frântã,linie curbã) - figuri geometrice (triunghi,
pãtrat, dreptunghi, cerc, cub, sferã, cilindru, con) - Exercitii.
7.Unitaþi de mãsurã ºi utilizarea instrumentelor de
mãsurã(metru,litru,kg.,timp,monede etc.) - Exerciþii.
8.Înmulþirea
numerelor
naturale(tabla
înmulþirii).Înmulþirea cu 10,100,1000... - Exerciþii.
9.Împãrþirea numerelor naturale dedusã din tabla
înmulþirii.Împãrþirea cu 10,100,1000 - Exerciþii.
10.Probleme simple de logicã matematicã.Exercitii. Etc.

DESCRIEREA PROGRAMULUI:
Se va derula în cadrul modulului Activitãþi de sprijin
ºcolar/de cunoaºtere/ ,temele planificându-se succesiv
ºi în concordanþã cu parcurgerea programei
ºcolare,educatorul consultându-se permanent cu
învãþãtorul în legatura cu tematica dezvoltatã la clasã.
Activitãþile vor consta în: pregãtirea temelor pentru a
doua zi,meditaþii, consultaþii ºi vor fi extensii ale tematicii
de la clasã.

METODOLOGIE:
 conversatia;  exercitiul;  explicatia;  demonstratia.

Întocmit,
Instructor-educator FLORIN ISPAS

RESURSE MATERIALE:
Pentru desfasurarea optima sunt necesare:caiete
de matematica,creioane,ascutitori, guma de sters,trusa
geometrie,manuale,planse,etc.
EVALUAREA PROGRAMULUI:
Se va face periodic, semestrial ºi anual ,
cotabilizându-se progresele fãcute de beneficiari ºi etapele
ulterioare de intervenþie pentru atingerea obiectivelor.
DURATA: an ºcolar
COORDONARE ªI PARTENERIAT: instructorieducatori & învãþãtori

PENTRU ACTIVITÃÞILE DE FORMARE A AUTONOMIEI PERSONALE
1. JUSTIFICAREA PROGRAMULUI
Educatia este astazi o dimensiune fundamentala a
societatii in care traim, o premisa si un rezultat, ce conditio-neaza atitudinea si conduita indivizilor si prin ei evolutia
societatii.
Reeducarea, in institutia noastra,este o preocupare
a intregului personal si o conditie indispensabila de sporire
a potentelor la tinerii internati, astfel incat acestia sa devina
proprii stapani, independenti si autonomi, apti pentru a se
reintegra in comunitate.
2. SCOPUL PROGRAMULUI
Formarea si dezvoltarea acelor deprinderi care sa
consolideze autonomia personala ºi socialã a minorilor
din custodie.
3. OBIECTIVELE PROGRAMULUI
La sfarsitul programului minorii ar trebui sa:
O1-foloseasca cat mai corect obiectele de uz
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personal,obiectele de toaleta, imbracaminte, vesela
etc;
O2-cunoasca actiunile de regim zilnic(toaleta de
dimineata, mesele principale, activitatea scolara, odihna,
petrecerea timpului liber,etc;
O3-cunoasca si exerseze deprinderi practicegospodaresti(de ordine, curatenie, infrumusetarea
spatiilor inconjuratoare,etc);
O4-cunoasca si exerseze deprinderi de igiena
personala, comportamente specifice de autoservire si
pastrare a sanatatii.
4. ACTIVITATI IN CADRUL PROGRAMULUI
1.Evaluarea minorilor, la inceput de program, din
perspectiva obiectivelor: O1;O2;O3;O4.
2.Monitorizarea  indrumarea prin activitati practice
aplicative (la masa, la dormitoare,la baie,etc).
3.Informarea/dezbaterea temelor propuse si abordarea altor teme.
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4.Evaluarea programului: in general/individual.
5.Revizuirea programului (daca este cazul).
5. METODOLOGIA DE LUCRU
 exercitii practice;  observatia;  simularea;
 demonstratia
6. TEMATICA DE DEZVOLTAT
1.Cum folosim tacamurile?
2.Cum mancam?
3.Folosirea corecta a toaletei.
4.Ingrijirea si pastrarea hainelor.
5.Tunsul.Ingrijirea parului.
6.Barbieritul.Operatii.Instrumente.
7.Ingrijirea dormitorului.Cazarmamentul.Mobilierul.
8.Igiena lenjeriei intime.
9.Ne spalam pe dinti!Cum?
10.Igiena de dinaintea servitului mesei.
11.Cum facem curat in clasa?
12.Ingrijirea incaltamintei.
13.Batista.De ce?
14.Igiena ochilor, a urechilor.
15.Tinuta functie de anotimp.
16.Un baiat prezentabil.Cum?
17.Masuri de prim ajutor (raniri, hemoragii, arsuri etc.).
18.Folosirea instalatiilor(sanitare,electrice etc).
19.Odihna etc.
NOTA:Aceste teme sunt orientative.
Alte teme vor fi adaugate pe parcursul programuluipentru completarea sa, funcþie de nevoile clienþilor.

Tematica se reia pentru grupuri tinta noi/minori nou
introdusi in program.
7. DURATA PROGRAMULUI
*Anul scolar 2005-2006;
*Activitatile/temele vor fi dezvoltate in plajele orare
:06.3008.00;13.00-14.00; 18.00-21.00;
*Pe timpul vacantei de vara programul va fi adaptat,
planificandu-se in plajele orare in care minorii se afla in
spatiile de cazare.
8. RESURSE
*materiale informative de la cabinetul medical;
*obiecte de igiena personala care sa sustina
exercitiile, simularile
9. EVALUAREA PROGRAMULUI
Rezultatele se vor concretiza sub forma raportului
de evaluare generala a programului si,in acelasi timp, sub
forma fiselor de evaluare individuala pentru fiecare participant, în care vor fi trecute progresele .
10. COORDONARE SI PARTENERIAT
- instructorii-educatori pentru activitãþi de resocializare impreuna cu agentii supraveghetori.
11. LOCATIA ACTIVITATILOR PRG.
Spatiile de cazare (dormitoare)

Întocmit,
Instructor-educator FLORIN ISPAS

Titlul programului: Dormitorul meu  oglinda
- program de formare a autonomiei personale Scop:
- formarea ºi dezvoltarea capacitãþii de autoorganizare a grupului, formarea atitudinii responsabile ºi
stimularea iniþiativei personale a elevilor.
Obiective educative:
- formarea ºi exersarea unor deprinderi de igienã
personalã, a unor comportamente specifice de autoservire
ºi pãstrare a curãþeniei;
- participarea activã ºi creativã la realizarea ºi menþinerea unui spaþiu care sã reflecte personalitatea grupului;
- dobândirea de capacitãþi personale care sã
favorizeze autonomia ºi integrarea în societate.
Obiective afectiv  volitive:
- asumarea de roluri ºi responsabilitãþi ce revin
elevilor în dormitor;
- sã-ºi dezvolte încrederea în sine bazatã pe acceptul
de sine;
- sã manifeste dorinþa de participare la activitãþile
de grup.

mea

Rezultate aºteptate:
- o mai bunã cunoaºtere a elevilor;
- maturizare psiho-socialã;
- îmbunãtãþirea stãrii de ordine ºi curãþenie a
dormitoarelor;
- întreþinerea mobilierului ºi a sãlilor de baie.
Grup þintã:
- elevii internaþi în Centrul de Reeducare Gãeºti
Forma de desfãºurare:
- curs interactiv de formare de competenþe (activitãþi
practice de formare a autonomiei personale realizate la
dormitor de instructorii-educatori, întrecere între dormitoare).
Locul de desfãºurare: pavilionul dormitoare
Evaluare iniþialã: starea de ordine ºi curãþenie a
fiecãrui dormitor, în funcþie de criteriile date (anexã).
Metode de realizare: exerciþiul de comparaþie, dez-
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baterea, exerciþiul de opþiune, problematizarea, conversaþia,
interviul.
Activitãþi desfãºurate:
Obiective
- respectarea normelor (formale ºi informale),
regulamentelor vieþii ºcolare;
- gestionarea eficientã a nevoilor grupului, a
situaþiilor conflictuale ºi problematice;
- elaborarea ºi respectarea în grup (dormitor) a unui
sistem de valori morale ºi socio  culturale, în acord cu
cele general acceptate;
- acceptarea ºi promovarea unui sistem flexibil de
recompense ºi sancþiuni;
- formarea ºi exersarea unor deprinderi practic gospodãreºti (de ordine, curãþenie, înfrumuseþare a spaþiilor)
- formarea ºi exersarea unor deprinderi de igienã
personalã, a unor comportamente specifice de autoservire
ºi pãstrare a curãþeniei
Conþinuturi tematice
- Dormitorul meu   familia mea
- Regulamentul nostru
- Eu ºi colegii mei
- Ambientul dormitorului
- Responsabilitãþi în cadrul grupului
- Eu ºi opinia grupului

- Funcþia  privilegiu sau responsabilitate?
- Munca în echipã: avantaj sau dezavantaj
- Egocentrismul ºi spiritul de echipã
- Cunoaºterea ºi întreþinerea obiectelor din dormitor
- Activitãþi de gospodãrire în interiorul dormitorului
(mãturat, curãþat mobilierul)
- Sala de baie  mod de folosire
- Igiena intimã a adolescentului
- Reguli de igienã
- Baia generalã
- Întreþinerea ºi pãstrarea îmbrãcãmintei,
încãlþãmintei
- Moda  alegerea îmbrãcãmintei
- Activitãþi de formare a gustului în modul de a te
îmbrãca
- Activitãþi practice de curãþire, pãstrare a încãlþãmintei ºi îmbrãcãmintei
Evaluare finalã: portofoliu, afiºe, album  foto, video
 casetã
Durata: anul ºcolar 2005/2006
Coordonatori program:
- instructor  educator RIZESCU ªTEFAN
- instructor  educator MÃRCULESCU DANA

PROGRAME PENTRU ACTIVIT~[ILE
OCUPA[IONALPRACTICE {I DE EXPRESIE
Program de formare a deprinderilor de muncã ºi viaþã
Titlul programului : Mica mea gospodãrie
Argument
Activitãþile propuse în cadrul acestui program sunt
o continuare a celui derulat în anul ºcolar încheiat. Pe
perioada derulãrii acestuia am remarcat impactul deosebit
pe care programul l-a avut nu numai asupra grupului þintã
propus ci a întregului colectiv de minori ºi minore din centru,
manifestat prin entuziasmul, interesul ºi dorinþa tuturor de
a participa activ la derularea lui.
Produsele rezultate în cadrul programului pot fi
folosite ca bazã materialã a altor programe ºi activitãþi
educative derulate atât în interiorul, cât ºi în afara centrului.
Scop: întelegerea sistemului de relaþii om-mediu;
atitudine deschisa ºi angajatã faþa de mediu; dezvoltarea
deprinderilor de munca în grup si capacitatilor de investigare.
Obiective operationale:
1. Sa inteleaga rolul plantelor si animalelor;
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2. Sa cunoasca factorii care influienteaza cresterea
si dezvoltarea plantelor si animalelor;
3. Sa recunoasca plantele ce pot constitui hranã
pentru animale ;
4. Sa cunoasca animalele domestice, modul de
ingrijire si inmultire;
5. Sa construiasca adaposturi pentru animale si sa
le intretina;
6. Sa insilozeze furajele necesare hranirii
animalelor pe timp de iarna;
7 . Sa cunoasca etapele de intemeiere a unei
gospodarii.
Grup þintã : elevii clasei VII  VIII ºi cei care doresc
sã participe la activitãþile propuse în cadrul programului
Descrierea programului
Programul se va derula in cadrul activitatilor
educative, modulul :
Activitati ocupationale
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Forma de desfasurare: ateliere de lucru.
Continut tematic:
- Construirea adaposturilor
- Insilozarea furajelor
- Lucrari zilnice de ingrijire
- Dezvoltarea ºi înfrumuseþarea spaþiului existent
- Boli curente apãrute la pãsãrile ºi animalele din
gospodãrie
- Tratamente de combatere a acestora, îngrijirea
animalelor bolnave
Rezultate asteptate:
- Întreþinerea ºi înfrumuseþarea spaþiului microfermei
- Intocmirea unui calendaral lucrarilor in
gospodariile agro-zootehnice;
- Elevii vor intelege valoarea propriilor idei si opinii,
dezvoltandu-si increderea in fortele proprii;
- Elevii vor intelege semnificatia fiecarei abilitati si a
situatiilor in care sa o foloseasca.

Locul de desfasurare: C.R.Gaesti (incintã microfermã, spaþii verzi, spaþiu de depozitare ºi însilozare a
furajelor)
Modalitãþi de evaluare:
 Evaluare iniþialã;  Evaluare semestrialã;  Evaluarea programului
Durata / Frecvenþã : septembrie 2004  iunie 2005.
O orã în fiecare zi
Resurse angajate:
1.Resurse materiale: a) Baza materiala:gradina de
legume, sera, livada, spatiile verzi din incinta centrului;
b) Materiale: unelte agricole, consumabile, recupe-rabile
2.Resurse umane: instructorii educatori

Întocmit,
Instructori-educatori
VALENTIN COTAN, D. MÃRCULESCU

PROIECT
1. Titlul programului : Plantele veºnic verzi
Program de formare a deprinderilor de muncã ºi
viaþã
2. Scopul: înþelegerea sistemului de relaþii ommediu; atitudine deschisã ºi angajatã faþã de mediu;
dezvoltarea deprinderilor de munca în grup ºi a capacitãþilor
de investigare.
3. Justificare:
În zilele noastre este tot mai puternicã dorinþa de a
se realiza o legãturã mai strânsã între om ºi naturã, fapt
constatat mai cu seamã de locuitorii mediului urban. Una
din posibilitãþile de creare a acestei legãturi este cultivarea
plantelor ornamentale, a legumelor, îngrijirea ºi
înfrumuseþarea spaþiilor verzi.
Prin aplicarea programului, elevii vor petrece mai
mult timp în aer liber, îºi vor putea folosi inteligenþa, va
stimula iniþiativa, independenþa în activitãþi, se va realiza o
mai buna cunoaºtere a elevilor, a înclinaþiilor ºi preferinþelor
lor, vizându-se restructurarea personalitãþii ºi reintegrarea
în societate.
Activitãþile propuse în cadrul acestui program
urmãresc continuarea celor desfãºurate în anul ºcolar
2004  2005.
4. Obiective:
- Sã înþeleagã rolul plantelor în viaþa omului;
- Sã cunoascã factorii care influenþeazã creºterea
ºi dezvoltarea plantelor;

- Sã recunoascã plantele cultivate în grãdini ºi
parcuri;
- Sã realizeze întreaga gamã de lucrãri de îngrijire a
plantelor (lucrãri cu caracter general; lucrãri cu caracter
special);
- Sã diferenþieze etapele de dezvoltare ale unei plante;
- Sã-ºi exprime opiniile despre activitãþile colegilor,
argumentându-le ºi manifestând atitudine criticã.
Grup þintã:
Minorii internaþi în centrul de reeducare.
6. Rezultate aºteptate:
- Participarea la activitatea grupului prin asumarea
unor activitãþi individuale ºi de grup;
- Dezvoltarea unei atitudini pozitive faþã de muncã;
- Însuºirea deprinderilor de punctualitate,
seriozitate, disciplinã, spirit de echipã.
- Înmulþirea plantelor ornamentale din incinta
centrului ;
- Înfrumuseþarea ºi întreþinerea spaþiilor verzi.
7. Locul de desfãºurare:
- spaþiile verzi, spaþiile interioare ºcolii, serã, pavilion dormitoare.
- activitãþile se vor desfãºura în cadrul modulului
Activitãþi ocupaþionale ºi de expresie
Forma de desfãºurare:
- atelier de lucru
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Etape de desfãºurare:
- Testarea opþiunilor
- Organizarea grupelor de minori
- Instructajul N.T.S.M.
- Înfiinþarea atelierelor de lucru
- Desfãºurarea activitãþilor în cadrul atelierelor de
lucru:
I. Obþinerea rãsadurilor de flori în spaþii protejate
(serã)ºi în aer liber
 Activitãþi :
- Lucrãri de îngrijire a construcþiilor (curãþarea
geamurilor, igienizarea spaþiilor interioare ºi exterioare
serelor, înlocuirea geamurilor sparte, chituirea geamurilor);
- Lucrãri de pregãtire a terenului;
- Semãnatul;
- Îngrijirea rãsadurilor
- Plantarea butaºilor;
- Înmulþirea plantelor perene
- Colectarea seminþelor ºi bulbilor
- Pãstrarea bulbilor ºi tuberculilor în timpul iernii
 Locul de desfãºurare: sera
II. Îngrijirea spaþiilor verzi, parcurilor, peluzelor de
gazon
 Activitãþi:
- Îngrijirea gazonului (tãieri, curãþire, udare,
reînsãmânþare)
- Îngrijirea plantelor ornamentale perene
- Plantarea florilor anuale
- Tãierile de toamnã ºi primãvarã la trandafiri
- Protejarea trandafirilor împotriva îngheþurilor
- Colectarea seminþelor ºi bulbilor

- Pãstrarea bulbilor ºi tuberculilor în timpul iernii
- Lucrãri de igienizare a spaþiilor verzi ºi a aleilor
- Îngrijirea bazinului cu peºti
 Locul de desfãºurare: spaþiile din incinta centrului
(conform planificãrii)
III. Înmulþirea ºi îngrijirea plantelor de apartament
 Activitãþi:
- Îngrijirea plantelor din ghivece ºi jardiniere;
- Înmulþirea plantelor ornamentale;
- Plantarea butaºilor în ghivece;
- Confecþionarea de suporþi decorativi;
- Producerea unui numãr mai mare de ghivece cu
flori destinate dãruirii în diferite ocazii (8 Martie, alte
evenimente)
 Locul de desfãºurare: spatiile interioare ºcolii,
pavilionul Dormitoare
Evaluare:
- Evaluare iniþialã
- Fiºa de observaþie
- Fiºã de auto-evaluare
- Evaluarea proiectului - analiza S.W.O.T.
11.Durata programului:
15 septembrie 2005  15 iunie 2006
Resurse :
- materiale: unelte pentru grãdinãrit, material floricol
(seminþe, butaºi, bulbi)
- umane : instructori educatori

Întocmit,
Instructor-educator DANIELA MÃRCULESCU

Program de stimulare a creativitãþii,
formarea unei atitudini ºi a unui comportament estetic
Titlul programului: Lumea culorilor
Argument: Pornind de la ideea cã toþi avem o mare
nevoie de noutate, vãzutã ca factor central al dezvoltãrii
umane, fiecare copil este creativ fiind capabil de a produce
idei ºi obiecte pe care niciodatã nu le-a auzit, vãzut sau
produs, apelând la propriile achiziþii, evaluãri ºi diferenþieri.
Programul îºi propune popularizarea în rândul
minorilor a educaþiei plastice prin încurajarea în exprimare
plasticã ºi decorativã a elevilor cu înclinaþii în domeniu,
iniþierea în arta plasticã ºi d4ecorativã a celor interesaþi,
dezvoltarea sensibilitãþii ºi a simþului estetic.
Scop: Îmbogãþirea vocabularului plastic; educarea
voinþei, atenþiei voluntare, a spiritului de ordine ºi disciplinã;
formarea ºi dezvoltarea capacitãþii de a înþelege ºi a aprecia
frumosul autentic.
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Obiective:
- sã armonizeze culorile într-o gamã cromaticã;
- sã defineascã compoziþia decorativã;
- sã creeze un spaþiu plastic echilibrat ºi expresiv;
- sã combine culorile reci ºi calde;
- sã se autoevalueze ºi sã evalueze lucrãrile realizate;
- sã-ºi dezvolte imaginaþia creatoare;
Grup þintã:
- elevii clasei VII-VIII;
- elevii internaþi în centru, cu înclinaþii artistice ºi cei
care doresc sã participe la activitãþile propuse în cadrul
programului.
Metode de realizare:
- ateliere de lucru (desen, picturã, graficã, artã
decorativã);
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- activitãþi de cunoaºtere vizând tehnicile de lucru,
istoria artelor.
Etapele de derulare a programului:
I. Organizarea atelierelor de lucru
II. Formarea grupurilor þintã
III. Derularea activitãþilor în cadrul atelierelor de lucru
IV. Pavoazarea spaþiilor interioare ºcolii
Rezultate aºteptate:
- reducerea agresivitãþii;
- mãrirea încrederii în propriile posibilitãþi.
Programul activitãþilor:
Atelierele de lucru se vor organiza în cadrul
modulului Activitãþi de hobby.
Activitãþile de cunoaºtere vizând tehnicile de lucru,

istoria artelor se vor realiza în cadrul modulului Activitãþi de
cunoaºtere ºi cultural.
Modalitãþi de evaluare: portofoliu, proiecte
Durata programului: septembrie 2004  iunie 2005
Resurse:
Materiale: vopseluri în ulei, tempera, pensule, de
diferite dimensiuni, diluant, pânzã, creioane colorate,
markere, suporþi pentru pânzã, oxizi, cuie, coli desen.
Umane: instructori educatori
Coordonator program:
Instructor educator Cotan Valentin
Profesor Bucurescu Dorel

Întocmit:
Instructor-educator VALENTIN COTAN

PROGRAM MICUL MESERIAª
ARGUMENT
Alãturi de celelalte activitãþi educative ,activitãþile
ocupaþional practice ocupã un loc foarte important în
formarea de deprinderi /abilitãþi/stimularea gândirii,
imaginaþiei, creativitãþii...
Ideea fiind de desfãºurare a lor pe ateliere (2-3 elevi),
funcþie de înclinaþii, afinitãþi, priceperi,aceasta pentru a
obiºnui pe aceºtia cu munca de echipã,colaborarea,ºi
rezolvarea de sarcini comune - nu poate decât sã fie
beneficã atât pentru obiectivele generale ale instituþiei cât
ºi pentru dezvoltarea personalã a beneficiarilor.
SCOPUL PROGRAMULUI
Dezvoltarea unor abilitãþi practice de lucru manual
prin activitãþi specifice.
OBIECTIVE
*îmbunãtãþirea interrelaþionãrii la nivelul grupului;
*valorizarea minorilor cu reuºite la acest tip de
activitate;
*crearea unei atmosfere de competiþie între minori;
*orientare ºi consiliere vocaþionalã;
*formarea de deprinderi practice.
GRUP ÞINTÃ
Minorii clasei I-IV A
DESCRIEREA PROGRAMULUI
Va consta în prezentarea /desfãºurarea unei game
diverse de activitãþi manuale pentru ca elevii sã aibã

posibilitatea sã-ºi aleagã activitatea care îi reprezintã ºi îi
atrage.Îndrumarea va presupune incitarea acestora, astfel
încât sã fie atraºi în activitãþi cât mai diverse pentru
creºterea stimei de sine ºi,totodatã, abilitarea.
Aceste activitãþi vor consta în urmãtoarele:
- confecþionarea unor produse ce vor fi folosite la
pavoazarea spaþiilor interioare(materiale: carton, pânzã de
sacpânzã de toate culorile, aþã, plante uscate, ipsos de
modelaj, lacuri, vopseluri diferite;
 împletituri din aþã ºi din materiale vegetale;
 confecþionarea unor obiecte artizanale din lemn;
 decupaje din placaj prin traforare, lãcuire, vopsire...
RESURSE MATERIALE
Au fost anticipate anterior: -placaj/pânzã de sac/
pânzã obiºnuitã/...
-aþã/aracet/carton/sfoarã/...
-plante uscate/ipsos/lac alchidic/vopseluri/...
-truse de traforaj/pânze de traforaj/pensule/...
-creioane/carioci/bucãþi de lemn/indigo/...
-coli albe/altele...
DURATA PROGRAMULUI
Anul ºcolar 2005-2006
EVALUAREA PROGRAMULUI
Se va face la sfãrºit de an printr-o analizã S.W.O.T.
COORDONATOR:
instructor-educator Butac Silviu
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MESERIA - BRÃÞARÃ DE AUR
ARGUMENT:
Pentru minorii internaþi în aceastã instituþie ,una din
componentele esenþiale ale muncii de reintegrare socialã
trebuie sã fie ºi consilierea ºi orientarea profesionalã,
concomitent cu formarea de deprinderi practice ºi de
muncã, în conformitate cu particularitãþile psiho-individuale
ºi de vârstã.
Conºtientizarea importanþei muncii , a rolului socioeconomic pe care-l ocupã în viaþa individului ,trebuie sã fie
þinte permanente ale activitãþii educative cu aceastã
categorie de minori.
De aceea, acest proiect îºi propune sã valorifice
experienþa profesionalã a instructorilor educatori abilitaþi
sã coordoneze activitãþi practice productive(maiºtriinstructori)ºi sã atingã þintele despre care vorbeam.Mai
mult ,valorificarea produselor obþinute în cadrul acestor
activitãþi poate sã fie un stimulent pentru minori ºi un aport
la fondul de 50% atât de necesar în susþinerea materialã a
unor activitãþi/proiecte /programe educative.
SCOPUL PROGRAMULUI:
Formarea deprinderilor pentru muncã ºi viaþã în
vederea reintegrãrii socio-profesionale.
OBIECTIVE VIZATE :
 cultivarea interesului pentru muncã;
 informarea în legãturã cu meseriile de pe piaþa
muncii;
 interiorizarea importanþei activitãþilor practice în
contextul social, uman;
 executarea unor lucrãri de lãcãtuºerie ºi învãþarea
folosirii principalelor scule de lãcãtuºerie.
ACTIVITÃÞI ÎN CADRUL PROGRAMULUI:
 lucrãri de executare a plasei de sârmã prin
împletire la maºini manuale;
 întreþinerea/repararea de unelte agricole;
 lecþii de informare în legãturã cu meseriile
practicate de oameni/unelte folosite/operaþii tehnologice
simple folosite în practicã(gospodãrie) ;
 lucrãri de reparare ºi întreþinere a unor obiecte din
spaþiile ºcolare.
Aceste activitãþi se vor desfãºura în cadrul programului cu activitãþi educative , modulul Activitãþi ocupaþionalpractice conform orarelor coordonatorilor.
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Se va avea în vedere efectuarea instructajului de
protecþie a muncii conform cu prevederile legale.
RESURSELE PROGRAMULUI:
MATERIALE:
Va trebui susþinut de o minimã dotare cu scule de
lãcãtuºerie specifice lucrãrilor menþionate.
Materialele necesare derulãrii activitãþilor sus
menþionate (sârmã,altele).
Beneficiile de drept ale programului vor fi investite
în dotãri ale locaþiei ºi susþinerea materialã a altor activitãþi
educative.
UMANE:
Instructorii-educatori Marinescu Gheorghe ºi Rãdulescu Costel împreunã cu grupul de minori coordonat.
Pentru perioada vacanþelor ºcolare vor putea fi
constituite ºi alte grupuri þintã care sã participe la derularea
programului.
LOCAÞIA ACTIVITÃÞILOR:
Atelierul ºcoalã dotat în acest sens.
PERIOADA DERULÃRII:
Anul ºcolar 2005-2006, în cadrul modului Activitãþi
ocupaþional-practice.Pe perioada vacanþelor ºcolare,
activitãþile sus amintite vor fi trecute/specificate în
planificãrile sãptãmânale,funcþie de nevoi ºi prezenþa în
serviciu a coordonatorilor .
TEMATICÃ DE DEZVOLTAT:
Aºa cum se fãcea menþiunea, una din activitãþi va fi
axatã pe prezentarea/dezbaterea/informarea/ în legãturã
cu meseriile de pe piaþa muncii,scule ºi utilaje folosite,
produse prelucrate, condiþii de muncã, importanþa socioeconomicã a muncii...
Se vor face descrieri succinte, pe înþelesul minorilor,
a unor meserii ca :lãcãtuº mecanic, sudor, tâmplar, mecanic
auto, instalator, tinichigiu-vopsitor auto, prelucrãtor prin
aºchiere...
Planificarea acestor teme va fi fãcutã în cadrul
modulului Activitãþi de cunoaºtere ºi de tip info .
COORDONATORI:
- instreuctor-educator Rãdulescu Costel
- instreuctor-educator Marinescu Gheorghe

PHOENIX

PROGRAME PENTRU ACTIVIT~[I
DE CUNOA{TERE {i DEZVOLTARE SOCIAL~
 EDUCATIE PENTRU VIATA DE FAMILIE
I. JUSTIFICARE
Programul se justificã cu atât mai mult cu cât minorii
aflaþi în custodia centrelor de reeducare, provin,în general,
din familii destructurate, nu au intimizat responsabilitãþile
vieþii de familie, în calitate de pãrinþi, sau nu au beneficiat
de influenþa educativã în calitate de copii.
Programul are ca þintã principalã tinerii internaþi în
centrul nostru, obiectivul fiind reabilitarea ºi responsabilizarea lor socialã. Programul este structurat pe problemele
cuplului, relaþia pãrinþi  copii, conþinutul ºi importanþa socialã a familiei, relaþiile familiale favorabile dezvoltãrii lor etc.
II. SCOPUL PROGRAMULUI
Este sã producã o schimbare în compartimentul
socio  familial, prin îmbogãþirea cunoºtinþelor, dezvoltarea
deprinderilor, crearea de noi motivaþii ºi atitudini prin interacþiunea cu diverºi agenþi ai schimbãrii, prin promovarea
unei noi strategii de comunicare.  A ºti ºi a face este
imperios necesar sã se conjuge cu  a trãiechilibrat,
responsabil, pe cât se poate fericit cu ceilalþi ºi cu sine.
Pregãtirea pentru asumarea unui rol familial care
implicã convieþuirea cu ceilalþi membrii ºi dezvoltarea
personalã (atitudini, comportamente, stil relaþional socio
 familial).
III. OBIECTIVE OPERATIONALE
Vizeazã urmãtoarele aspecte:  sã iniþieze minorii
din grupul þintã în aspectele cele mai diverse ale existenþei
ºi vieþii de familie, cu variatele ei valori de comportament
(demnitate, adevãr, libertate, respectul faþã de ceilalþi);  sã
dezvolte responsabilitatea minorilor pentru viaþa de familie;
 sã stimuleze la minori, normalitatea relaþionalã dintre
sexe;  sã diminueze agresivitatea ºi competitivitatea
negativã dintre sexe;
IV. ACTIVITATI /TEME DE DEZVOLTAT
Familia este o comunitate în care se realizeazã viaþa
intimã a unui grup restrâns de persoane, grup alcãtuit de
regulã din tatã, mamã ºi copiii acestora. Tocmai de aceea
membrii fiecãrei familii trebuie sã se înþeleagã bine, sã se
respecte ºi sã se ajute reciproc.Pentru aceasta este nevoie
de cunoaºtere/educaþie.
Activitatea va fi axatã pe urmãtoarea tematicã :
1. Familia de-a lungul istoriei.
2. Importanþa ºi funcþiile familiei.
3. Familia tradiþionalã în România  formã
fundamentalã a vieþii sociale.
4. Familia  refugiu sau închisoare?.
5. Familia  condiþie a reconfortãrii personalitãþii umane

6. Vârsta ºi sexele în familie
7. Umanizarea relaþiilor sexuale ºi umanizarea
relaþiilor între vârste.
8. Dragostea pregãteºte încheierea cãsãtoriei.
Cãsãtoria un pas hotãrâtor în viaþã.
9. Cãsãtoria stã la baza întemeierii familiei.
10. Drepturile ºi obligaþiile patrimoniale ale soþilor,
conform Codului Familiei.
11. Cãsãtoria echilibratã  rol al unui climat de
sinceritate ºi armonie
12. Pãrinþi ºi copii. Drepturile ºi obligaþiile pãrinþilor/
copiilor.
13. Creºterea ºi educarea copiilor.
14. Responsabilitatea ca viitor pãrinte.
15. Familia ºi timpul liber.
16. Activitãþi casnice. Dorinþa ºi interesul de a-ºi
asuma efectuarea unei activitãþi
17. Omul ºi convieþuirea socialã
18. Eu ºi familia mea
19. Bucurii ºi necazuri în familie
METODE DE LUCRU:
- dezbaterea, expunerea, conversaþia, studiu de caz,
jocul de rol, lectura, demonstraþia.
V. LOCATIA
Sala de activitãþi din ºcoalã
VI. RESURSE MATERIALE
- planºe, pliante, broºuri, manuale de specialitate
VII. RESURSE UMANE
- elevii grupului þintã (elevii clasei a-V-a)
- educatori coordonatori
VIII. DURATA PROGRAMULUI
Anul ºcolar 2005/2006. Se va desfãºura în cadrul
modului Activitãþi de cunoaºtere/tip info
IX. EVALUARE
Se vor face aprecieri vizând:
 Comportamentul în realizarea sarcinilor.  Imaginaþia.  Creativitatea  Atenþia.  Spiritul de observaþie.
 Relaþiile de grup. Aceste aprecieri vor fi notate în fiºa de
cunoaºtere individualã a minoril.
COORDONATORI PROGRAM:
Instructor-educator OLGA GÂRLEANU
Instructor-educator CONSTANTIN NIÞÃ
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A.B.C.ul COMPORTÃRII CIVILIZATE
Argument:
Educaþia atitudinii ºi comportãrii civilizate are ca þintã
formarea/reformarea comportamentului moral-civic la
tinerii internaþi, cu atât mai mult cu cât majoritatea au devieri
de conduitã evidente(motiv pentru care se aflã în aceastã
instituþie), comportamente,în general, de evaziune ºi
încãlcare a normelor de convieþuire interumanã. Comportamentul social, de regulã, se prezintã sub douã aspecte :
Unul obiectiv - generat de interactiunile din cadrul
grupului de apartenenta,din cadrul familiei,pe strada,în
institutiile publice- solicitarile care decurg din aceste
interactiuni constituindu-se în stimuli ai comportamentului
individual;
Unul subiectiv  de selectare a stimulilor
comportamentului, de optiune, de apreciere, decizie,
angajare efectiva( emotionala, relationala si culturala).
Scop:
Formarea autonomiei personale si sociale în
vederea reintegrarii în societate.
Obiective:
Sã cunoascã ºi sã respecte principalele valori
umane ºi norme morale fundamentale/ regulile care
ghideazã viaþa socialã;
Sã formeze ºi sã consolideze principalele deprinderi
ale comportamentului social;
Sã formeze buni cetãþeni, în spiritul respectului
pentru libertate ºi îndeplinirea îndatoririlor civice;
Forma de desfasurare:
- activitati educative
Grup tinta:
- elevii clasei I  IV A
Metode folosite:
- expunerea
- dezbaterea
- jocul de rol
- brainstorming
- discutia
Rezultate asteptate:
Restructurarea manifestarilor de comportament
moral si civic în vederea resocializarii .
Etape de desfasurare:
1. Studierea fiselor de cunoastere ale fiecarui minor.
2. Cunoasterea si organizarea grupului
3. Desfasurarea activitatilor
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Continuturi:
a. Comportarea în societate
1. Despre morala, purtare si buna cuviinta, în general.
2. Tinuta fizica.
3. Pozitia când stau de vorba, indiferent cu cine.
4. Modul cum vorbim.
5. Cum ne formulam dorintele în mod politicos?
6. Cum ne cerem scuze?
7. Cum ne purtam chiar daca suntem în situatia de
a fi pedepsiti pe nedrept?
8. Despre serviabilitate.
9. Salutul.
10. Când se fac prezentarile? Autoprezentarea.
11. Reguli generale cu privire la conversatii .
12. Convorbirea telefonica.
13. Fumatul.
b. Comportarea în viata zilnica
14. Pe strada.
15. În mijloacele de transport zilnic.
16. În locuri publice (la restaurant, teatru,
cinematograf, concert, expozitii, muzee etc.)
c. În vizita
17. Despre vizita.
18. Când si cum se fac invitatiile?
19. Obligatiile oaspetilor.
20. Cât dureaza o vizita.
21. Cadoul oferit, ales cu grija.
Modalitati de evaluare:
- observarea sistematica a elevilor
- aprecierea atitudinilor si a comportamentului
fiecarui minor
- evaluarea programului
Durata programului/ frecventa:
Programul se va desfasura pe parcursul anului
scolar 2005  2006
- 1 ora/ doua saptamâni.
Locul desfasurarii programului:
-sala de activitati educative
Resurse materiale:
- rechizite; Codul bunelor maniere
Colaborator:
- dirigintele clasei I-IV A
Coordonatori program:
Instructorii-educatori: Patrascu Valerica, Ilie Mioara,
Butac Silviu

PHOENIX

Program de consiliere }i orientare
VREAU SÃ REUªESC ÎN VIAÞÃ
Argument:
Programul pe care îl propunem nu se referã la acel
tip de consiliere care este realizat de specialiºti (psiholog,
asistent social) ci la sprijinirea activitãþilor derulate de
aceºtia þinând cont de recomandãrile fãcute în fiºa de
evaluare a minorilor.
Activitatile pe care le vom derula în cadrul programului vor crea situatii în care elevii sa-si exprime atitudinile
cu privire la problemele emotionale cu care se confrunta;
sa-si constientizeze propriile gânduri, sentimente, comportamente si sa poata vorbi despre acestea; sa-si construiasca o atitudine pozitiva fata de situatia în carte se afla;
sa-si exprime optiunile în acord cu ceea ce vrea (nivel de
aspiratii), ceea ce poate (posibilitati) si ceea ce trebuie sa
faca (cerinte sociale).
Activitatile vor fi centrate pe componente esenþiale
ale personalitãþii, pe relaþie, pe analiza de nevoi, pe dezvoltare de abilitãþi, capacitãþi, competente cheie necesare
pregãtirii pentru o bunã reintegrare socio-profesional.
Scop:
Optimizarea comportamentala a minorilor, cresterea
capacitatii lor de relationare si reintegrare sociala.
Obiective:
- Dezvoltarea responsabilitãþii ºi a atitudinilor
pozitive;
- Acceptarea ºi aplicarea normelor de organizare a
grupului ºi a mediului ambiant specific;
- Dezvoltarea responsabilitãþii sociale ºi formarea
deprinderilor de interacþiune socialã;
Forma de desfasurare:
- activitati educative
Grup tinta:
- elevii care urmeaza cursurile Scolii de Arte si
Meserii
Metode folosite:
- discutia, dezbaterea (metoda pro si contra),
brainstormingul, lucrul în grup sau perechi (diade),
observatia, convorbirea, metoda biografica, studiul de caz).
Rezultate asteptate:
- o mai buna cunoastere a minorilor;
- comunicare eficienta;
- adoptarea unor modalitati de relationare pozitiva;

- gasirea solutiei cele mai bune pentru rezolvarea
unui conflict.
Etape de desfasurare:
1. Studierea fiselor de cunoastere ale fiecarui minor.
2. Cunoasterea si organizarea grupului
3. Desfasurarea activitatilor
Continuturi:
a) Eu despre mine
- Cine, ce, cum sunt eu?
- Cum mi-ar placea sa fiu?
- Ce vreau, ce trebuie, ce am voie, ce pot?
- Ce îmi place sa fac?
- Autocunoastere cu ajutorul colegilor
b) Comunicarea si abilitati de comunicare
- Sa stabilim împreuna regulile clasei
- Care sunt drepturile si îndatoririle mele?
- Cum comunicam între noi?
- Stiu sa ma comport civilizat?
- Despre vina si pedeapsa
- Ce înseamna a fi un bun coleg si prieten?
c) Conflictul si managementul conflictelor
- Stiluri de abordare a conflictelor
d) Reusita în viata, între aspiratie si realitate
- Ce asteapta familia de la mine?
- Cum sa depasesc un moment dificil din viata
Modalitati de evaluare:
- observarea sistematica a elevilor
- aprecierea atitudinilor si a comportamentului
fiecarui minor
- evaluarea programului
Durata programului/ frecventa:
Programul se va desfasura pe parcursul anului
scolar 2005  2006
- 1 ora/ doua saptamâni.
Locul desfasurarii programului:
- sala de activitati educative
Resurse materiale:
- rechizite, chestionare
Colaboratori:
- dirigintele clasei
- asistent social

Întocmit
Instructor-educator DANIELA MÃRCULESCU
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Program educativ - FAMILIA MEA
ARGUMENT: Familia este o comunitate în care se
realizeazã viaþa intimã a uni grup restrîns de persoane.
Acest grup este alcãtuit de regulã din : mama, tata ºi copiii
acestora. Membrii fiecãrei familii trebuie sã se înþeleagã
bine, sã se respecte ºi sã se ajute reciproc.
SCOPUL PROGRAMULUI: Este de a determina elevele din grupul þintã sã conºtientizeze importanþa familiei,
a relaþiilor de întrajutorare dintre membrii ei, a funcþiei educative pe care o are în societate.
OBIECTIVE VIZATE:
- sã realizeze locul ºi rolul pe care  l ocupã familia
în viaþa fiecãruia;
- sã înveþe sã-ºi respecte pãrinþii,fraþii;
- sã descifreze atitudinile de comportament adecvate
în sânul familiei;
- sã fie alãturi de membrii familiei la bucurii ºi
necazuri;
- sã aprecieze rolul sãu în propria familie;
- sã fie un exemplu de urmat pentru familia lui,ca
viitor pãrinte.
GRUP ÞINTÃ: Vor participa minorele clasei V-VIII Fete.
DURATA PROGRAMULUI:
Anul ºcolar 2005/2006, o orã pe sãptãmânã în cadrul
activitãþilor de cunoaºtere ºi culturale.
RESURSE MATERIALE:
 creioane,  pixuri,  planºe,pliante,  broºuri,  coli.

METODOLOGIE:  chestionarul,  lucrul în grup, 
conversaþie,  jocul de rol,  explicaþia.
TEMATICA DE DEZVOLTARE:
- Eu ºi familia mea.
- Familia, istoricul familiei
- Locul de muncã ºi ocupaþiile pãrinþilor
- Cum îmi ajut pãrinþii?
- Cum îmi ajut ºi apãr fraþii ºi surorile?
- Cum mã comport în familie?
- Dragostea, toleranþa ºi respectul în familie
- Scene din viaþa de familie
- Care ne este cel mai drag membru de familie?
- Bucurii ºi necazuri în familie
- Impactul comportamentului nostru asupra celorlalþi
- Omul ºi convieþuirea socialã
- Decizia  luarea deciziilor
- Copiii  o problemã a celor din jur
- Conflictul  aplanarea conflictelor
- Cum ne dezvoltãm respectul de sine
- Îngrijirea camerei proprii
- Lista sentimentelor.
EVALUAREA PROGRAMULUI: Va fi fãcutã la sfârºitul
anului ºcolar sub forma raportului de evaluare general ºi
individual pentru fiecare elevã.
COORDONATOR PROGRAM:
- instructor-educator IONIÞÃ NICULINA

Întocmit,
Instructor-educator IONIÞÃ NICULINA

PROIECTE DE ACTIVITATE EDUCATIV~
DESF~{URATE%N CURSUL ANULUI
Proiect de activitate educativã 1 DECEMBRIE-ZIUA UNIRII
DATA: 1.XII.2004(orele 9.00-12.30)
LOCATII: biserica/sala de sport/baza sportiva(functie
de vreme); Sala de activitati educative scoala.
BENEFICIARI: minorii si minorele
COORDONATORI: instructorii-educatori, profesori,
preotul capelan.
OBIECTIVE VIZATE:
 marcarea zilei de 1 decembrie si informarea in
legatura cu semnificatia istorica a acesteia;
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 educatia pentru valorile nationale si pentru
aprecierea sacrificiilor inaintasilor;
 formare socio-eduativa prin antrenarea in
competiile si concursurile ce se vor organiza
(spirit de echipa,respectarea regulilor,buna
interrelationare,autocontrol).
DESCRIEREA ACTIVITATII:
Activitatea se va desfasura pe patru segmente:
1. a) Dezbatere /informare in legatura cu ziua de 1
Decembrie: ziua unirii cea mare,sarbatorita in fiecare an
,artizani ai infaptuirii acestei uniri,discutii,intrebari si
raspunsuri etc

PHOENIX
MOD DE REALIZARE: la activitatile educative
Marti 30.XI.-orele 14.00-15.00
RESPONSABILI: instructorii-educatori responsabili
de grup (clasa) in aceasta zi.
METODE:
- dezbaterea;
- conversatia;
- brainstormingul etc.
b)Montaj literar
MOD DE REALIZARE:
Marti 30.XI. orele 15.00-16.00
RESPONSABILI :
prof.Vasile Florica,Petre Petre, Minea Gheorghita si
instr.-educatori din tura de serviciu

3.Concursuri de jocuri logice(sah,rummy)
MOD DE REALIZARE: intr-o sala de activitati educative participa 4minori si 4 minore.
RESPONSABILI: instr.-educator Marculescu Dana
si instr.-educator Ispas Florin
4.Conferinta pe tema importantei zilei de 1
Decembrie/Concurs de cultura generala
MOD DE REALIZARE: se va desfasura in biserica cu
intreg efectivul, iar concursul cu cei care doresc sa participe.
RESPONSABIL: preotul capelan Octavian Pop
SCHEMA DE DERULARE A ACTIVITATII:
Marti 30.XI.

2.Intreceri sportive mixte minori-minore CUPA 1
DECEMBRIE : *stafete
MOD DE REALIZARE: se va realiza pe baza sportiva
sau in sala de sport si va consta in parcurgerea unor
trasee fara obstacole in viteza-participa 4 echipaje.
RESPONSABIL: instr.-educator Radulescu Costel
*joc de fotbal mixt minore minori
MOD DE REALIZARE: se va realiza un singur joc 6
cu 6
RESPONSABIL: instr.-educator Marinescu Gheorghe
*tenis de masa la dublu mixt
MOD DE REALIZARE: se vor realiza 4 jocuri .
RESPONSABIL: instructor-educator Marinescu
Gheorghe.

Miercuri 01.XII.

14.00-15.00:SEGMENTUL1,a)
15.00-16.00:SEGMENTUL1,b)
9.00-10.00: SEGMENTUL 4-partea I
10.00-12.30 :SEGMENTELE 2,3, si 4
partea a II-a simultan

- activitatile vor fi organizate astfel incat sa nu se
regaseasca aceiasi minori/minore in toate tipurile de
activitati.
RESURSE MATERIALE: cele deja disponibile pentru
activitatile educative.
MOD DE EVALUARE AL ACTIVITATII : se vor acorda
diplome castigatorilor si celor cu buna comportare.

EVALUAREA PROIECTULUI DE ACTIVITATE
1DECEMBRIE-ZIUA UNIRII
Activitatea s-a desfasurat dintr-o dorinta fireasca
de marcare a Zilei Nationale a romanilor si in scoala
noastra, in consonanta cu manifestarile care au avut loc in
celelalte scoli, pretext de a stimula participarea si invatarea
de lucruri noi, de informare si dezbatere pe marginea
acestei teme,de antrenare in activitati culturale si sportive
care sa contribuie la asanarea morala si comportamentala
a beneficiarilor.
Dezideratele proiectate pentru aceasta activitate :
dezbaterea /informarea in scopul invatarii in legatura cu
ziua de 1 Decembrie; structurarea /echilibrarea
comportamentala prin exersarea respectarii regulilor,a
bunei relationari,a autocontrolului au fost in general
atinse.
Activitatea s-a derulat pe parcursul a doua zile:
 In data de 30.11.-marti intre orele 14.00-15.00,toti
minorii si minorele au participat la manifestarile cultural 
artistice dedicate zilei de 1 decembrie(montaj literar,dansuri
populare,recitari)-spectacol coordonat de profesorii Vasile

Florica,Petre Petre,Minea Gheorghita cu aportul minorilor
si minorelor de la clasele de gimnaziu.
Spectacolul a contribuit la sublinierea importantei
zilei sarbatorite,la informarea in legatura cu istoricul acestei
zile, la inducerea sentimentului de apartenenta la valorile
nationale si rememorarea inaintasilor care si-au adus
aportul la intregirea tarii-mesajul fiind transmis de
prof.Minea Gheorghita in cuvantul luat la dedutul
manifestatiei.
 In data de 1 decembrie au fost continuate
manifestatiile de sarbatorire a acestei zile, organizanduse intreceri sportive si concursuri de loissir sub titulatura
CUPA 1 DECEMBRIE.Ziua a inceput cu un Tedeum
dedicat acestei zile in capela centrului cu intregul
efectiv,urmat de un scurt concurs de cultura generala, la
fata locului,pe tema unirii.
Astfel, cum mentionam mai sus, s-a organizat un
meci de fotbal mixt, baieti cu fete, 7 cu 7; mai multe
parcursuri aplicative mixte si nemixte;intreceri de tenis de
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masa de dublu mixt si dublu baieti;concursuri de sah si
rummy
Castigatorilor l-i s-au inmanat diplome si au fost
evidentiati in cadrul careului saptamanal-mentionadu-se
partile bune ale activitatilor,comportamentele corespunzatoare si partile slabe de remediat in viitor in acest gen de
manifestari.
Cordonatorii activitatilor sus mentionate (Marinescu
Gheorghe, Radulescu Costel, Marculescu Dana) au urmarit
pe tot parcursul desfasurarii lor respectarea regulilor in
prealabil stabilite,a disciplinei concursurilor,a echilibrarii

si temperarii maifestarilor in asa fel incat observatiile facute,
indrumarile, sa contribuie la acumulari si autonomie pe
linie comportamentala a minorilor implicati.
Participantii la diferitele intreceri au avut prilejul sasi puna in valoare aptitudinile,abilitatile, sa reinvete reguli,
sa exerseze solidaritatea pozitiva de grup,sa si
imbunatateasca tonusul prin activitati stimulativ-recreativeefectul fiind o mai buna maleabilitate educationala in cadrul
celorlalte activitati formative.

Întocmit
FLORIN ISPAS

Proiect de ACTIVITATE EDUCATIVA
ZIUA INTERNATIONALA A DREPTURILOR OMULUI
SCOPUL PROIECTULUI:
Marcarea zilei de 10 decembrie- Ziua Internationala
a Drepturilor Omului - prin activitati care sa contribuie la
invatarea/interiorizarea conceptelor din aceasta sfera.
DATA DESFASURARII:
10 DECEMBRIE 2004 (orele 12.00-13.00 si 14.0016.00)

2.Montaj literar-artistic(recitari,cantece,dansuri
populare).
COORDONATORI: Prof. Petre Petre, Prof.Vasile
Florica, Prof.Razorea Antonel
3.Expozitie cu lucrari ale minorilor/minorelor
(desene, pictura, obiecte artizanale etc.)

LOCATIA:
- sala de festivitati a scolii/baza sportiva.

COORDONATORI: instructorii-educatori derulatori
de activitati ocupationale.

BENEFICIARI:
- toti minorii si minorele.

4.Intreceri sportive: fotbal,tenis de masa,stafete
sub egida CUPA DREPTURILOR OMULUI

OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfarsitul activitatii participantii ar trebui :
- sa rememoreze/insuseasca principalele drepturi
ale omului stipulate de documentele interne si internationale;
- sa se valorizeze pe ei insisi prin participarea la
manifestarile culturale,concursul si expozitia ce se vor
organiza;
- sa-si imbunatateasca imaginea de sine si spiritul
de cooperare
DESCRIEREA ACTIVITATII:
Activitatea va contine :
1.Concurs de cultura generala intre baieti-fete pe
teme din drepturile omului.
Concursul va avea o nota de originalitate prin
folosirea unor costumatii adecvate care sa sugereze
anumite raspunsuri participantilor si sa induca o stare de
buna dispozitie si facila retinere a ideilor.
COORDONATORI: prof.Minea Gheorghita
Instr.-educator Lacatus Mirela
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COORDONATORI: (instructorii-educatori din tura de
serviciu) Marinescu Gheorghe-meci de fotbal; Butac Silviu
-stafete; Becheru Doru -tenis de masa; Ionita Niculina
SCHEMA DE DERULARE A ACTIVITATII:
 Primele 3 activitati se vor derula in sala de
festivitati,intre orele 12.00-13.00 in ordinea sus mentionata
 Ultima activitate se va desfasura pe baza sportiva
(sala de sport)-intre orele 14.00-16.00 astfel: fotbalul,
stafetele si jocurile de tenis de masa in acelasi timp.
RESURSE MATERIALE: cele existente la activitatile
educative
COLABORATORI: sociolog Martinescu Victoriapregatirea activitatilor din cadru epozitiei.
EVALUARE: Se vor acorda diplome si premii in dulciuri castigatorilor si vor fi evidentiati in cadrul careului saptamanal.Pentru aceasta se va constitui un juriu care va decide acordarea premiilor din randul personalului si un reprezentant al minorilor. Premiile vor fi acordate prin sprijinul
fundatiei Jean Valjean-Bucuresti si Primariei Gaestiului.

PHOENIX

EVALUAREA PROIECTULUI DE ACTIVITATE
ZIUA INTERNATIONALA A DREPTURILOR OMULUI
Marcarea zilei de 10 decembrie Ziua Internationala
a Drepturilor Omului - a fost si pentru centru nostru,institutie
de reabilitare si reintegrare a minorilor delincventi, un
moment de invatare /rememorare a conceptelor din
aceasta sfera,ca baza a construirii comportamentului
democratic si responsabil,organizand pentru aceasta
activitati educative si de cunoastere, pentru sublinierea
importantei acestor norme universal acceptate.
Ziua a fost organizata, pentru aceasta activitate, pe
doua coordonate: Concurs pe tema drepturilor omului la
care a participat minori si minore (doua echipaje)-intrecerea
constand in gasirea raspunsurilor corecte la intrebarile
animatorilor (profesor,instructor-educator).Noutatea
concursului a constat in recurgerea la utilizarea mijloacelor
de stimulare si sprijin (costumatii specifice diferitelor
popoare,mimica si gesticulatia etc.)-toate acestea
contribuind la captarea atentiei si creerea ambientului
propice invatarii prin observare.
Animatorii activitatii- prof.Minea Gheorghita si instr.educator Lacatus Mirela-au starnit interesul atat participantilor la concurs, cat si auditoriului, prin interactivitatea
intalnirii, inducand o stare de buna dispozitie, tonica.
Concursul a continuat cu un recital de poezie,
coordonat de prof. Petre Petre.

In acelasi timp, in sala, un juriu format din personal
educativ a apreciat atat pe cei mai buni concurenti cat si pe
cei, care, in cadrul expozitiei organizate cu lucrari de
pictura,artizanat etc., au convins cu lucrari sugestive, legate
de evenimentul sarbatorit.
S-a continuat cu intreceri si concursuri sportive sub
titulatura CUPA DREPTURILOR OMULUI:
- joc de fotbal mixt - minori/minore;
- stafete mixte;
- tenis de masa dublu mixt.
Activitatile sportive au fost animate de instr.-educatori
Becheru Doru,Marinescu Gheorghe,Butac Silviu si Ionita
Niculina-activitatea in sine fiind dirijata in asa fel incat sa
atinga obiectivele proiectate (gestionarea regulilor jocului,controlul emotiilor,stimularea spiritului de competitie
etc.) .
Colaborator in organizarea activitatii a fost si
sociologul centrului Martinescu Victoria care sa implicat in
organizarea si premierea participantilor la concurs,
amenajarea expozitiei.
Sustinerea si premierea participantilor a fost
posibila datorita implicarii Asociatiei JEAN VALJEANBucuresti si a Primariei Orasului Gaesti, premiile constand
in dulciuri si produse cosmetice.

Întocmit
Instructor-educator FLORIN ISPAS

%N SLUJBA SEMENILOR
Activitatea de consiliere ºi asistenþã religioasã desfãºuratã la C.R.Gãeºti de
p.c. preot militar dr.OCTAVIAN POP - capelanul unitãþii, în anul 2005

I. Perioada 01 ianuarie  30 iunie 2005
Într-un Centru de Reeducare,
preotul capelan este prietenul ºi totodatã pãrintele spiritual al minorilor
internaþiîntr-o asemenea instituþie,
dintr-un motiv sau altul. El le poate reda încrederea în Dumnezeu, care este
alãturi de ei în aceste momente grele.
Douã din modalitãþile cu ajutorul cãrora preotul capelan poate face aceste

lucruri sunt asistenþa ºi consilierea
moral-religioasã.
Programul sãptãmânal de
asistenþã ºi consiliere moral -religioasã pentru perioada 01 ianuarie 
30 iunie 2005 a cuprins utrenia ºi
vecernia cu un cuvânt de învãþãturã,
discuþii individuale cu minorii problemã, rugãciuni individuale la cererea

minorilor, consiliere spiritualã cu minorii de la infirmerie, carantinã, camera de separare ºi cu abateri disciplinare, citirea Acatistului Sf.Apostoli
Petru ºi Pavel, precum ºi oficierea
Sfintei Liturghii în duminici ºi sãrbãtori.
În perioada 01 ianuarie  30
iunie a.c., au fost consiliaþi sãptãmânal
(prin rotaþie) ºi li s-a asigurat asistenþã
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moral  religioasã unui numãr de
1530 minori ºi minore (1315 minori ºi

- Mânãstirea Bâldana  15
minori  22 mai 2005;

tructori-educatori, 3 profesori, 1 maistru-instructor, ofiþerul specialist, so-

215 minore).
În perioada 01 ian.  30 iun.

- Parohia  Sf. Ilie Gãeºti  12
minore  29 mai 2005;

ciologul, 2 asistenþi sociali, ofiþerul socio-educativ ºi preotul capelan, care

a.c.au fost susþinute în faþa între-gului
efectiv de minori ºi minore, 6 conferinþe

- Parohia Greci II  15 minori 
05 iunie 2005;

este ºi coordonatorul celor trei
programe.

moral-religioase lunare ºi 6 teme de
consiliere spiritualã tot lunare.

- Parohia  Sf. Nicolae Gãeºti
 15 minori  12 iunie 2005;

Programele derulate în semestrul I al acestui an, au avut drept

Tot în perioada 01 ianuarie 
30 iunie 2005, au fost continuate cele

- Parohia Cioflec Gãeºti  16
minori  19 iunie 2005;

scop aducerea la cunoºtinþa minorilor
a învãþãturilor moral  creºtine ºi

douã programe iniþiate de centrul de
Reeducare Gãeºti, în parteneriat cu

- Parohia  Sf.Treime Gãeºti 
13 minore  26 iunie 2005.

civice, precum ºi cunoaºterea unor
obiective de interes istoric ºi na-

Protoieria Gãeºti intitulate sugestiv:
Reabilitarea prin credinþã ºi În slujba

Pentru derularea programului
În slujba semenilor au avut loc 5 ie-

þional.

semenilor, programe ce urmãresc reabilitarea ºi resocializarea minorilor,

ºiri cu 54 minori ºi minore (11 minore
ºi 43 minori), dupã cum urmeazã:

iunie 2005, au fost trimise 11 adrese
oficiale, Prea Cucernicilor Preoþi

formarea unor trãsãturi pozitive de caracter, dar ºi a unor sentimente moral

- Parohia Cioflec Gãeºti  11
minore  29 martie 2005;

Parohi ai parohiilor pe raza cãrora au
domiciliul cei 8 minori ºi 3 minore

-civice, de dragoste ºi preþuire,
precum ºi asistarea minorilor dupã

- Parohia Poroinica II  11
minori - 26 aprilie 2005;

liberaþi din Centrul de Reeducare
Gãeºti cu rugãmintea de a fi ajutaþi

liberare de cãtre preoþii parohi din
parohia pe raza cãrora aceºtia do-

- Parohia Greci II  9 minori 
10 mai 2005;

atât moral cât ºi material în vederea reintegrãrii lor familiale ºi

miciliazã.
S-au fãcut 16 vizite pastorale

- Mânãstirea Viforâta  14
minori  25 mai 2005;

sociale.
Prin activitatea de asistenþã ºi

cu 170 minori ºi 55 minore la 15
parohii de pe raza Protoieriei Gãeºti

- Mânãstirea Viforâta  9 minori
 31 mai 2005.

consiliere moral  religioasã, preotul
capelan poate pãtrunde mai uºor în

ºi o vizitã la Mânãstirea Bâldana din
cadrul Arhiepiscopiei Târgoviºte, dupã

Tot în perioada 01 ianuarie 
30 iunie 2005, s-a derulat ºi progra-

sufletele minorilor internaþi într-un
Centru de reeducare, oferindu-le

cum urmeazã:
- Parohia  Sf.Nicolae Gãeºti

mul de excursii intitulat sugestiv: Itinerar întru credinþã ºi moralitate. Au

hranã spiritualã, astfel încât sufletele
lor bolnave de pãcat sã poatã fi

 16 minori  09 ianuarie 2005;
- Parohia Cioflec Gãeºti  11

fost organizate 4 excursii, fiind selectaþi
45 minori, dupã cum urmeazã:

tãmãduite.
Cunoscând

minori  16 ianuarie 2005;
- Parohia  Sf.Ilie Gãeºti  10

- Mânãstirea Bâldana  8
minori  23 martie 2005;

pentru care fiecare minor se aflã
departe de cei dragi preotul capelan

minore  23 ianuarie 2005;
- Parohia  Sf. Treime Gãeºti 

- Mânãstirea trivale Piteºti  10
minori  30 martie 2005;

le poate explica acestora consecinþele acesteia în raport cu Dumne-

9 minore  06 martie 2005;
- Parohia Cioflec Gãeºti  19

- Mânãstirea Bâldana  13
minori  06 mai 2005;

zeu ºi semenii lor.
Cu ajutorul orelor de consiliere

minori  13 martie 2005;
- Parohia Teleºti  10 minori 

- Mânãstirea Viforâta  14
minori  13 mai 2005.

religioasã, preotul capelan, îi poate
determina pe minori, cã odatã liberaþi

20 martie 2005;
- Parohia Sf. Ilie Gãeºti  15

Minorii selectaþi au avut rezultate bune la învãþãturã ºi purtare exem-

sã nu mai comitã fapte pentru care ar
putea reveni într-un centru de

minori  27 martie 2005;
- Parohia  Sf.Nicolae Gãeºti

plarã, implicându-se cu adevãrat
în propriul proces de reintegrare

reeducare sau închisoare.

 16 minori  24 aprilie 2005;
- Parohia Butoiu de Sus  22

socialã.
În perioada 01 ianuarie  30

minori  08 mai 2005;
- Parohia  Sf.Treime Gãeºti 

iunie a.c., la derularea celor trei programe amintite mai sus , au participat

11 minore  15 mai 2005;

42 agenþi de supraveghere, 29 ins-
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În perioada 01 ianuarie  30

fapta

comisã
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II. Perioada 01 iulie  30 octombrie 2005
Programul sãptãmânal de
asistenþã ºi consiliere moral-religioasã pentru perioada 01 iulie  30
octombire 2005, a cuprins utrenia ºi
vecernia cu un cuvânt de învãþãturã,
rugãciuni individuale la cererea minorilor, discuþii individuale cu minorii
problemã, consiliere spiritualã cu minorii de la camera de separare ºi cu
abateri disciplinare, infirmerie ºi carantinã, citirea Acatistului Sfinþilor
Apostoli Petru ºi Pavel, patronii spirituali ai penitenciarelor din România,
precum ºi oficierea Sfintei Liturghii în
duminici ºi sãrbãtori, fie la capela
 Sf. Ioan Gurã de Aur a unitãþii, fie la
Paro-hiile unde se deruleazã programele Reabilitarea prin credinþã
sau Itinerar întru credinþã ºi moralitate .
În perioada 01 iulie  30 octombrie 2005, au fost consiliaþi sãptãmânal prin rotaþie ºi li s-a asigurat
asistenþã moral-religioasã unui numãr de 735 minori ºi minore (650
minori ºi 85 minore); în perioada 01
iulie  30 octombrie 2005, au fost
susþinute în faþa întregului efectiv de
minori  minore, 3 conferinþe moral 
religioase ºi 3 teme de consiliere
spiritualã (câte una pe lunã);
Tot în perioada 01 iulie  30
octombrie 2005, s-a continuat cele
douã programe inþiate de C.R.Gãeºti
în parteneriat cu Protoieria Gãeºti,
intitulate Reabilitarea prin credinþã
ºi  În slujba semenilor, programe ce
urmãresc reabilitarea ºi resocializarea
minorilor, formarea unor trãsãturi pozitive de caracter, precum ºi asistarea
minorilor dupã liberare de cãtre preoþii
parohi pe raza cãrora aceºtia domiciliazã. S-au fãcut 8 vizite pastorale cu
118 minori ºi 10 minore, la 8 parohii
de pe raza Proto-ieriei Gãeºti din
cadrul Arhiepiscopiei Târgoviºte, dupã
cum urmeazã: Parohia Meri  15 minori 17 iulie a.c.; Parohia Sf.Ilie Gã-

eºti  18 minori  24 iulie a.c.; Parohia
Sf.Treime Gãeºti  20 minori  31 iulie
a.c.; Parohia Ludeºti  18 minori  07
august a.c.; Parohia Cojocaru  17 minori  14 august a.c.; Parohia Sf. Treime Gãeºti  14 minori  11 septembrie a.c.; Parohia Dragodana  10 minore  18 septembrie a.c.; Parohia
Cioflec Gãeºti  16 minori  25 septembrie a.c.; în cadrul programului
Reabilitarea prin credinþã ºi 7 ieºiri
cu 119 minori ºi 12 minore pentru derularea programului În slujba semenilor dupã cum urmeazã: Mânãstirea
Viforâta  10 minori  12 iulie a.c.; Parohia Valea Caselor  12 minore  27
iulie a.c.; Mânãstirea Viforâta  19 minori  26 august a.c; Mânãstirea Viforâta  25 minori  7 septembrie a.c.;
Mânãstirea Viforâta  20 minori  17
septembrie a.c.; Mânãstirea Viforâta
 20 minori  24 septembrie a.c..
În perioada 01 iulie  30 octombrie 2005, s-a derulat ºi programul de
excursii intitulat sugestiv Itinerar întru
credinþã ºi moralitate, fiind organizate
2 excursii, fiind selectaþi 15 minori ºi
12 minore dupã cum urmeazã: Mânãstirea Bâldana  12 minore  20
iulie 2005; Mânãstirea Bâldana  15
minori  4 septembrie 2005.
Minorii ºi minorele selectaþi
pentru acest program au avut rezultate bune la învã-þãturã ºi purtare
moralã exemplarã, implicându-se cu
adevãrat în propriul proces de
reintegrare socialã.
Tot în perioada 01 iulie  30
octombrie 2005 s-a desfãºurat ºi o
tabãrã de varã la Mânãstirea Viforâta,
din cadrul Arhiepiscopiei Târgoviºte,
intitulatã sugestiv: CULTURÃ, EDUCAÞIE, RELIGIE , în douã etape la care
au participat 10 minori; prima etapã
s-a derulat în perioada 04  10 iulie
2005, la care au participat 5 minori însoþiþi de un ofiþer instructor, un instructor-educator, un agent de supra-

veghere ºi preotul capelan, coordonatorul programului; a doua etapã
s-a derulat în perioada 15  21 august a.c.la care a participat tot un
numãr de 5 minori, fiind însoþiþi de
cãtre acelaºi personal de supraveghere.
La derularea acestor programe au participat agenþi supraveghetori, instructori-educatori, un învãþãtor,
ofiþeri instructori, asistenþi sociali ºi de
fiecare datã preotul capelan, coordonatorul programelor.
Programele de-rulate în
trimestrul al-III-lea al acestui an, au
avut drept scop aducerea la cunoºtinþa
minorilor ºi minorelor a învãþãturilor
moral-creºtine ºi civice, precum ºi
cunoaºterea unor obiective de interes
istoric ºi naþional.
În cadrul programului de asistenþã ºi consiliere spiritualã, în
perioada 01 iulie  30 octombrie 2005
au participat 8 preoþi misionari ºi 10
voluntari creºtini (din cadrul Protoieriei
Gãeºti 8; de la Facultatea de Teologie
Ortodoxã Sibiu  1 student; de la
Mânãstirea Putna  Arhiepiscopia
Sucevei ºi Rãdãuþilor  1 diacon).
În perioada 01 iulie  30 octombrie 2005, au fost trimise 3 adrese
oficiale P.C.Preoþi parohi ai parohiilor
pe raza cãrora au domiciliul cei 43
minori liberaþi din C.R.Gãeºti cu rugãmintea de a fi ajutaþi atât moral cât ºi
material în vederea reintegrãrii lor
familiale ºi sociale.
Prin activitãþile de asistenþã ºi
consiliere moral  religioasã, derulate
de preotul capelan al unitãþii, minorul
internat în centru, robit de patimi, poate
fi curãþat de acestea, pentru a se lãsa
robit de Hristos Domnul, Stãpânul
inimilor noastre.

Capelanul C.R.Gãeºti
Preot militar dr.
OCTAVIAN POP
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