CONCURSUL INTERJUDEłEAN DE MATEMATICĂ “VASILE DUMITRACHE”,
EDIłIA A II-A
BÂRLAD, 25 aprilie 2009
FESTIVITATEA DE DESCHIDERE

Din Cuvântul oaspeŃilor:

Prof. univ. dr. HENRI LUCHIAN, pro-rectorul UniversităŃii „Al. I. Cuza” din Iaşi:
Vreau doar să vă spun că sunt extrem de bucuros să mă aflu aici. Dar vreau să vă spun
şi de ce:
Pentru că prezidează acest concurs domnul academician Radu Miron, admirat de o
întreagă lume ştiinŃifică pentru contribuŃiile sale în domeniul Geometriilor Finsleriene
care, între altele, sprijină şi duc mai departe Teoria RelativităŃii. Domnul academician a
creat o şcoală de matematică nu doar la Iaşi, ci şi în Japonia, unde este cu aceeaşi
recunoştinŃă solicitat permanent. Pentru mine, pentru soŃia mea, pentru câŃiva colegi de
liceu, domnul academician este şi decanul FacultăŃii de Matematică din timpul când am
fost studenŃi. Profesor, mentor, model şi sprijin când întrebările ne frământau fără a
induce răspunsuri. Desigur, generozitatea profesorului explică de ce domnia-sa a acceptat
să ne onoreze.
Pentru că, la 35 de ani de când am absolvit acest liceu, clasa noastră specială de
matematică a putut înfiinŃa o FundaŃie care îşi propune să poarte mai departe mesajul de
generozitate al profesorului nostru Vasile Dumitrache. Şi pentru că profesorii de azi ai
şcolii au generozitatea de a contribui la cinstirea unui înaintaş.
Pentru generozitatea dumneavoastră, a profesorilor şi elevilor ce participaŃi la
concurs, de a vă sacrifica un week-end în familie pentru a deveni mai buni prin
competiŃie.
Aşadar, dacă ne aflăm cu toŃii aici este, pentru voi, elevii concurenŃi, mulŃumită
profesorilor voştri, pentru noi, absolvenŃii de acum 35 de ani, mulŃumită profesorilor
noştri - domnul Vasile Dumitrache la liceu, pentru mine şi pentru soŃia mea şi domnul
academician Radu Miron - , domnul academician, la rândul său, mulŃumită profesorilor
pe care i-a avut.
Ca să închei succint, sunt bucuros pentru că prin acest concurs ilustrăm excepŃia ce ar
trebui să fie perenă normalitate: recunoştinŃa faŃă de profesori...

Acad. prof. univ. dr. RADU MIRON:
Stimată Doamnă Natalia Dumitrache,
Domnule Director al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Bârlad,
StimaŃi Profesori,
Dragi elevi,

Spre satisfacŃia comunităŃii matematicienilor din învăŃământul preuniversitar şi
învăŃământul superior din Moldova, a tuturor celor care agreează matematica şi
informatica, îşi deschide astăzi lucrările Concursul InterjudeŃean de Matematică „Vasile
Dumitrache”, EdiŃia a II-a, în Aula Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Bârlad.
Participă elevi din clasele IX-XII de la liceele din judeŃ, care şi-au dovedit performanŃa în
matematici la concursurile şcolare locale.
Sunt prezent aici la invitaŃia comitetului de organizare. Datorită prestigiului, deja
afirmat, al concursului, mă simt deosebit de onorat.
Pentru mine, vechi absolvent al fostei Şcoli Medii Tehnice din Bârlad, astăzi
Colegiul „Marcel Guguianu” din Zorleni, evenimentul la care asist are conotaŃii multiple.
În primul rând, am fost un admirator şi un prieten apropiat al Profesorului Vasile
Dumitrache, din 1950 până la dispariŃia sa din viaŃă.
În al doilea rând, pentru sprijinul pe care doresc să-l acord foştilor elevi ai
profesorului, grupaŃi în FundaŃia „Vasile Dumitrache” spre omagierea memoriei unuia
dintre profesorii de matematică marcanŃi din Ńară.
Şi, în al treilea rând, pentru că doresc să transmit participanŃilor la concurs, elevilor
şi profesorilor care i-au pregătit, mesajul FacultăŃii de Matematică din cea mai veche
instituŃie de ÎnvăŃământ Superior din Ńară – Universitatea „Al. I. Cuza”, care va împlini
anul viitor 150 de ani – dar şi mesajul Academicienilor ieşeni de la SecŃia de Matematică
a Academiei Române. Acest mesaj se doreşte a fi o urare generoasă de succes viitorilor
cercetători şi oameni de ştiinŃă ai Ńării, care participă astăzi la Concursul InterjudeŃean
„Vasile Dumitrache”.
ReŃin din biografia Profesorului faptul că s-a născut la 2 august 1923, în comuna
Măstăcani, judeŃul GalaŃi, într-o familie de Ńărani cu 10 copii. În condiŃii materiale grele,
a absolvit renumitul Liceu „Vasile Alecsandri” din GalaŃi, cu rezultate remarcabile. În
1950 a terminat Facultatea de Matematică şi Fizică din Bucureşti, fiind repartizat la
Şcoala Medie Tehnică din Bârlad, pe care subsemnatul o absolvise cu doi ani înainte.
Îmi exprim şi astăzi regretul că nu l-am avut atunci profesor de matematică pe tânărul
Vasile Dumitrache. Mărturisesc că, la terminarea Şcolii Tehnice din Bârlad, nu ştiam
matematicile nici măcar la nivelul clasei a VIII-a din zilele noastre.
De la început, după 1950, când Moldova toată era sub cizma aşa-zisului „soldat
sovietic eliberator”, când ocupaŃia rusească hotărâse distrugerea intelectualilor români,
Profesorul Vasile Dumitrache s-a afirmat ca un pedagog de excepŃie şi organizator al
învăŃământului din zonă, în spiritul vechii tradiŃii a lui Spiru Haret. După doi ani de
conducere a Inspectoratului Şcolar din Bârlad, în 1959 este numit profesor titular la
Complexul Şcolar din Bârlad, proaspăt înfiinŃat. A profesat aici până la vârsta de 60 de
ani, când a fost pensionat. În această perioadă, timp de 13 ani, a fost director al
Complexului Şcolar, organizând întreaga activitate didactică şi de pregătire metodicoştiinŃifică a cadrelor didactice, ocupându-se cu dăruire şi pasiune de învăŃământul
matematic, prin organizarea, în premieră, a claselor speciale, în care pregătirea temeinică,
susŃinută era de nivel superior.
LecŃiile sale bazate pe vasta sa erudiŃie profesională, pe vocaŃia sa de profesor erau
clare, riguroase şi atractive, captau interesul elevilor pentru o ştiinŃă abstractă, dar
splendidă. Aşa se face că seriile de elevi formate de profesorul Vasile Dumitrache au
atins performanŃe în formarea viitorului lor în cultura şi ştiinŃa românească. Această

afirmaŃie este justificată de bordul FundaŃiei „Vasile Dumitrache”. Iar Concursul dvs. de
astăzi reprezintă omagiul de înaltă preŃuire adresat memoriei Profesorului.
Să nu uităm că învăŃământul organizat în spirit modern la Complexul Şcolar din
Bârlad a însemnat nu numai instruirea şi educarea elevilor, ci şi formarea în spiritul
muncii, al eticii şi profesionalismului, sarcină de care directorul Vasile Dumitrache s-a
achitat cu brio. Îmi aduc aminte de inspecŃiile de grad sau definitivare la care am
participat împreună acum 4 decenii. Nu pot să uit cercurile profesorilor de matematică
organizate la Complexul Şcolar: erau de nivel foarte bun.
În fapt, şcoala metodico-didactică şi ştiinŃifică, formată de comunitatea celor care se
preocupau de matematică în Grupul Şcolar bârlădean întemeiat de Profesorul Vasile
Dumitrache, este o realitate incontestabilă. Ea va trebui consemnată într-o Istorie a
ÎnvăŃământului matematic preuniversitar, iar figura profesorului Vasile Dumitrache,
aşezată într-un loc central.
Închei, mulŃumind organizatorilor că m-au invitat, în calitate de matematician
bârlădean care l-a preŃuit pe remarcabilul Profesor Vasile Dumitrache. Dumneavoastră,
elevi, părinŃi şi profesori participanŃi la a II-a EdiŃie a Concursului InterjudeŃean „Vasile
Dumitrache”, vă doresc succes deplin şi un viitor luminos!
Bârlad, 25 aprilie 2009

Doamna NATALIA DUMITRACHE:
Domnule Academician,
Domnule Director,
Distins auditoriu,
Trăiesc emoŃia revenirii în acest lăcaş de cultură, o emoŃie plăcută de aducere aminte
a anilor dragi de şcoală.
MulŃumesc celor care m-aŃi onorat a face parte din această distinsă adunare. Astăzi
trăiesc un prilej de aleasă preŃuire, prin acest eveniment: Concursul InterjudeŃean de
Matematică „Vasile Dumitrache”, EdiŃia a II-a.
Cu această ocazie, doresc să aduc salutul meu şi întreaga mea apreciere pentru
continuarea activităŃii şcolare, având un tezaur din care emanaŃi lumină. Cu eleganŃă în
gândire, respect şi iubire pentru matematică, pe care să o preŃuiŃi ca pe o avere.
Întregului colectiv didactic dăruit, prin credinŃă şi fapte bune, acestei nobile misiuni,
îi adresez cele mai calde urări de sănătate, putere de muncă, răbdare şi tot binele.
Doresc mult succes tuturor participanŃilor!

