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(2007 - Popasuri prin grădina florilor)

„Florile sunt zâmbetul pe care îl oferă natura
omului în mod dezinteresat”
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,,ANOTIMPURILE” UNIVERSITARULUI
,,Din nordul ţării îmi vine vestea că bunul şi nepreţuitul
meu amic, conf. dr. Valeriu Oros, împlineşte, în această vară, opt
decenii de viaţă. Sunt sigur că priveşte cu seninătate, detaşare şi
umor escaladarea crestelor unei vieţi bogate în toate sensurile.
Tudor Vianu spunea cândva că vârsta omului se cunoaşte nu după
cutele de pe faţă, ci după cele sufleteşti. Cunoscându-l de aproape
patru decenii, îmi pot permite să spun cu deplină sinceritate că lui
Valeriu Oros îi lipsesc aceste semne ale senectuţii, el bucurânduse acum, precum în plină tinereţe, de aceeaşi robusteţe fizică şi
vioiciune spirituală. Nu cred că am călcat vreodată în Baia Mare,
fără să ne întâlnim, după cum nu cred că venit la Cluj să nu-l fi
căutat pentru a sta la o masă şi a schimba idei, ipoteze şi proiecte.
Niciodată n-am putut epuiza ceea ce ne frământa, verificându-ne
reciproc dacă gândim bine şi dacă putem corela ideile cu faptele.
Onorând aceleaşi discipline, la Facultatea de Litere din Cluj şi la
cea din Baia Mare, era firesc să găsim între noi anumite ,,afinităţi
elective” care apropie spiritele şi conferă substanţă dialogului.
Schimbul de cărţi, colaborările reciproce la reviste din cele două
centre universitare, prezenţa comună la reuniuni ştiinţifice ne-au
apropiat şi ne-au creat acel sentiment omenesc şi colegial că nu
suntem ,,singuri pe lume”, că ne putem rezema judecăţile şi
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corecta reflecţiile pe cuvântul prietenului şi specialistului, pe cât
de sincer, pe atât de critic şi constructiv. Sigur, există în traiectoria
oricărei individualităţi o succesiune a ,,anotimpurilor” vieţii, de
care fiece om este conştient.
Valeriu Oros a fost mai întâi profesor la Colegiul Naţional
,,Lucian Blaga” din Sebeş-Alba şi apoi la Baia Mare, acumulând
o experienţă care i-a înlesnit cariera universitară. După acest
,,anotimp” al ,,iniţierii” în didactica procedurală, care i-a
confirmat vocaţia de profesor al unei discipline fundamentale,
prilej de diagnostificare a învăţământului preuniversitar din
deceniul al şaselea al veacului trecut, Valeriu Oros şi-a pregătit
şi susţinut doctoratul la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi cu o teză de docimologie aplicată, sub îndrumarea
prestigiosului prof. univ. dr. docent Ştefan Bârsănescu, membru
corespondent al Academiei Române. Aşadar, pe trunchiul solid al
pregătirii filologice a altoit o solidă pregătire psihopedagogică,
fapt care i-a marcat cariera universitară desfăşurată la
universitatea din Baia Mare, de care şi-a legat definitiv numele,
înnobilindu-se pe sine şi statornicind, în decursul anilor, două
discipline: Didactica limbii şi literaturii române, la care a adăugat
cursul special de Docimologie (1994-1996, pentru studenţii
filologi, din anul IV şi anul V). Se poate spune că Valeriu Oros a
semnat ,,certificatul de naştere” al acestor discipline la instituţia
amintită, susţinute prin cărţile şi studiile sale.
Maramureşan de baştină, Valeriu Oros este,
temperamental, un meridional. Ştie să împace fericit activitatea
didactică, prestată cu competenţă şi responsabilitate, cu lectura din
bibliotecă şi cabinet, completate cu desele sale peregrinări la
felurite sesiuni şi simpozioane naţionale sau internaţionale. Fire
dinamică, dânsul face parte din categoria intelectualilor deschişi
spre noul autentic şi eficient, confirmat în timp, refuzând ,,noul de
dragul noului”, efemer sau circumstanţial, confundat, din păcate,
cu moda. La sfârşitul unei săptămâni se află la Sinaia la un
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simpozion internaţional, ca următoarea, să fie la Bruxelles,
oprindu-se puţin în Ungaria.
Informat în problemele instructiv educative, văzute sub
zodia modernităţii, are totdeauna o comunicare sau un studiu carel reprezintă. Este calculat şi econom cu timpul, fapt ce i-a permis
să scrie şi să publice cărţile de didactică, de docimologie şi de
istorie a învăţământului românesc, la care se aliniază peste o sută
patruzeci de studii şi articole publicate în revistele de specialitate
sau în volume colective.
Acum, la ceas aniversar, nu-i doresc omului şi
universitarului Valeriu Oros decât să fie, în continuare, identic cu
sine însuşi: să se bucure de aceeaşi sănătate de invidiat, pe care i-a
rezervat-o pronia cerească, să rămână cât mai mult timp lângă
studenţii săi, fiind acelaşi magistru consultant şi iubit de discipoli,
să nu părăsească nici ipostaza de ,,peregrin” spiritual, considerând
să creadă că ,,anotimpurile” vieţii se succed (irrepetabile tempus),
dar oamenii deosebiţi marchează anumite repere prin care se
disting pe pânza vremii fără sfârşit”.
Prof. univ. dr. Vistian GOIA,
Universitatea ,,Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
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A. REPERE BIOGRAFICE

Valeriu Oros, specialist în didactica limbii şi literaturii
române şi docimologie, s-a născut la 12 iunie 1930, în localitatea
Vima Mică, judeţul Maramureş, ca fiu al lui Dumitru şi Viorica
Oros.
Urmează şcoala primară şi clasele V–VII, în comuna
natală. Mama, văduvă cu 5 copii, (tatăl mort într-un lagăr din
Germania), nu-i poate asigura continuarea studiilor la liceu. Nu i
se recunosc clasele V-VI şi VII efectuate la ţară în timpul
ocupaţiei maghiare, şi este nevoit să le repete, după programa
nouă de gimnaziu şi după o întrerupere.
Absolvent cu ,,Diplomă de merit” al Şcolii Pedagogice
de Băieţi din Gherla (1953-1957). Licenţiat al Facultăţii de
Filologie, specialitatea limba şi literatura română, Universitatea
,,Victor Babeş” din Cluj.
Doctoratul - la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi, cu o teză de docimologie aplicată la gramatica limbii
române (Contribuţii experimentale la anihilarea coeficientului
de subiectivitate în procesul de testare şi evaluare a
cunoştinţelor). Conducător ştiinţific prof. univ. dr. docent Ştefan
Bârsănescu, membru corespondent al Academiei Române. Teza,
amplificată, a apărut la Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1980, cu titlul final Contribuţii experimentale la
optimizarea testării şi evaluării cunoştinţelor gramaticale.
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Activitate profesională:
1957–1963 - profesor titular de limbă şi literatură
română la Colegiul Naţional ,,Lucian Blaga” din Sebeş;
1963-1970 - asistent cu delegaţie de lector la Facultatea
de Filologie a Institutului Pedagogic din Baia Mare;
1970-1978 - lector la Facultatea de Filologie - Catedra
de ştiinţe ale educaţiei - din cadrul Institutului Pedagogic din
Baia Mare;
1978-1991 – profesor la Liceul de Ştiinţe ale Naturii
„Emil Racoviţă” Baia Mare;
1992–2000 - conferenţiar dr. la Facultatea de Litere a
Universităţii de Nord Baia Mare;
2000-2008 – cadru didactic asociat la Facultatea de
Litere a Universităţii de Nord Baia Mare.

Cursuri postuniversitare:
1969-1970 - Docimologie şi instruire programată la
Institutul de Ştiinţe Pedagogice, Bucureşti;
1970 - Didactica limbii şi literaturii române – Institutul
de Ştiinţe Pedagogice, Bucureşti;
2001 - Didactică cibernetică - Ministerul Învăţământului,
în colaborare cu Institutul de Ştiinţe Pedagogice din Chicago.

Funcţii deţinute:
1959-1963 - şef al Catedrei de limbă şi literatură română,
Colegiul Naţional ,,Lucian Blaga” din Sebeş;

8

Valeriu Oros – 80
preşedinte al Filialei Sebeş a Societăţii de
Ştiinţe Filologice;
director al Universităţii Populare din Sebeş;
preşedinte al Cenaclului literar al Casei de
Cultură, Sebeş;
1972-1974 - secretar al Seminarului Pedagogic Universitar
al Institutului Pedagogic Baia Mare;
membru în Comisia Naţională de Coordonare şi
Valorificare a Cercetării Pedagogice (Ministerul Învăţământului,
Institutul de Ştiinţe Pedagogice);
1978-1992 - şef al Catedrei de limba română din cadrul
Liceului Teoretic ,,Emil Racoviţă”, Baia Mare;
preşedinte al Cercului pedagogic al profesorilor
de limbă şi literatură română din liceele municipiului Baia
Mare şi oraşele limitrofe (Tg. Lăpuş, Cavnic, Seini, Şomcuta şi
Baia Sprie);
1998-2001 – secretar ştiinţific şi şef al Catedrei de Ştiinţe
ale Educaţiei, Facultatea de Litere a Universităţii de Nord Baia
Mare;
director al Departamentului pentru Pregătirea şi
Perfecţionarea Personalului Didactic (D.P.P.P.D.) al
Universităţii de Nord Baia Mare;
membru în Consiliul Facultăţii de Litere a
Universităţii de Nord Baia Mare;
membru onorific în Senatul Universităţii de
Nord Baia Mare;
membru în diferite comisii de concurs pentru
ocuparea unor posturi de asistent, lector sau conferenţiar în
învăţământul superior;
9
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Coordonator al colectivului de elaborare a
,,Programei de perfecţionare a educatoarelor, învăţătorilor şi
institutorilor” (aprobată de MEC/2000 şi colaborator la
elaborarea ,,Programei de limbă şi literatură română pentru
examenele de definitivat, gradul II şi gradul I” (aprobată de
MEN/ 2000).

Activitate ştiinţifică şi publicistică:
Activitatea ştiinţifică se bazează pe cercetarea
experimentală şi este orientată spre docimoligie, didactică şi
educaţie estetică.
Publică peste o sută cincizeci de studii, articole, recenzii,
memorialistică, cronici în: Revista de pedagogie (a Institutului de
Ştiinţe Pedagogice, Bucureşti), Tribuna învăţământului
(Ministerul Învăţământului), Biblioteca (Ministerul Culturii),
Universul şcolii (Bucureşti), Lectura pentru educaţie (Asociaţia
Română pentru Lectură-AROL, Institutul de Ştiinţe Pedagogice,
Bucureşti), Perspective (Revistă de didactica limbii şi literaturii
române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limbă şi
Literatură Română ,,Ioana Petrescu”, ANPRO), Analele
Universităţii din Oradea, Românul liber (Uniunea Mondială a
Românilor Liberi), Limbă şi literatură, Nord literar (din Baia
Mare), Buletin ştiinţific, seria A, Filologie, Buletin ştiinţific,
seria A, Pedagogie-Psihologie-Metodică (Universitatea de Nord
Baia Mare), Studii şi articole (Societatea de Ştiinţe Filologice,
Filiala Baia Mare), Şcoala Maramureşeană (Casa Personalului
Didactic Baia Mare), Curier universitar băimărean
(Universitatea de Nord Baia Mare), Nord (Revistă a studenţilor
băimăreni), Pro Unione (Baia Mare), Maramureş.
Publică zeci de articole axate pe probleme de
învăţământ şi cultură în: Şcoala maramureşeană (Casa
Personalului Didactic Baia Mare), Pentru socialism (Baia
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Mare), Graiul Maramureşului, Glasul Maramureşului, Unirea
(Alba Iulia), Drumul socialismului (Deva), Gazeta de NordVest, Informaţia zilei, Şcoala sătmăreană şi reforma (Satu
Mare), Graiul Sălajului (Zalău).

Afiliere profesională:
Membru în comitetul redacţional şi redactor
coordonator (1998-2001) al Buletinului ştiinţific, seria A,
Pedagogie-Psihologie-Metodică (Universitatea de Nord, Baia
Mare);
●

Director onorific şi colaborator al revistei trimestriale
Şcoala maramureşeană;
●

● Membru fondator al „Asociaţiei Române pentru
Lectură” (AROL);

Membru al numeroase organizaţii ştiinţifice şi
profesionale: „International Reading Association” (IRA), Filiala
Bucureşti; Comitetul Filialei Baia Mare a Uniunii Mondiale a
Românilor Liberi; Comitetul Societăţii de Ştiinţe Filologice din
România, Filiala Baia Mare; Asociaţia Scriitorilor din Baia
Mare; Fundaţia „Pro Unione” (Baia Mare); Societatea „Avram
Iancu”; Asociaţia Naţională a Profesorilor de Limbă şi
Literatură Română ,,Ioana Petrescu” (ANPRO).
●

Participări la conferinţe şi seminarii:
A participat la numeroase reuniuni ştiinţifice naţionale:
Cluj, Iaşi, Suceava, Bucureşti, Oradea, Timişoara, Sibiu,
Craiova, Tg. Jiu, Constanţa şi internaţionale:
1995, iulie - The 9th European Conference on Reading :
,,Literacy and Democracy”, Budapesta, cu lucrarea Reading
Between The „Marconi Wave” and The „Gutenberg Galaxy”;
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1996 - Seminarul Internaţional ,,Pregătirea profesorilor
în noua democraţie şi în perspectivă europeană, Nyiregyhaza,
cu lucrarea Formarea profesorilor în România;
1997, august - 10th European Conference on Reading :
,,Literacy, a human right - Bringing cultures closer”, Bruxelles,
cu Parent - oriented reading;
septembrie - Colocviul Internaţional ,,Evaluarea şi
asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar” (organizator:
Comisia Naţională pentru UNESCO), Sinaia, cu lucrarea
Literatura pedagogică pentru părinţi.

Premii, distincţii şi titluri:
1962 – „Premiul special pentru activitatea didactică şi
culturală deosebită”, atribuit de M.E.I. şi Inspectoratul Şcolar al
Regiunii Hunedoara, de ,,ZIUA ÎNVĂŢĂTORULUI”;
1981 - Titlul de ,,Profesor evidenţiat”, acordat de
Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, prin Ordinul Nr. 6923,
din 13-VI-1981;
1999 – Diploma Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 14 Baia
Mare, cu ocazia sărbătoririi a 30 de ani de activitate, „drept
recunoştinţă şi preţuire pentru aportul [...] la prestigioasa afirmare
a acestui lăcaş de cultură băimărean”;
2001 – premiat la „Cărţile anului 2000”, Baia Mare –
Secţiunea literatură didactică, pentru volumul Studii şi
cercetări de docimologie şi instruire programată : (cu aplicaţii
la limba română);
2002 - Volumul Şcoala şi problemele ei : Studii şi
articole, premiat la „Cărţile anului 2001”, Baia Mare –
Secţiunea literatură didactică;
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2006, martie – Universitatea de Nord Baia Mare îi acordă
titlul de „Profesor de onoare al Facultăţii de Litere” pentru
„contribuţia deosebită adusă la dezvoltarea instituţiei”;
iunie - Diploma de excelenţă a Inspectoratului
Şcolar al Judeţului Maramureş „pentru prestaţie deosebită în
cadrul colocviilor cu tema „Receptarea limbii şi a literaturii
române din perspectivă didactică”;
29 sept.-1 oct. - Volumul Medalioane şi studii
de didactică, premiat la „Cărţile anului 2005”, Baia Mare –
Secţiunea literatură didactică;
octombrie - Diploma de excelenţă a Primăriei
Târgu Lăpuş, cu ocazia aniversării a 30 de ani de la înfiinţarea
Teatrului Popular din Târgu Lăpuş;
2009 - Diploma de Onoare a Colegiului Tehnic „Aurel
Vlaicu” Baia Mare, cu ocazia aniversării a 40 de ani de la
înfiinţare, „pentru activitatea deosebită desfăşurată de-a lungul
anilor în această unitate de învăţământ”.
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B. BIBLIOGRAFIA SELECTIVĂ A OPEREI

AUTOR AL VOLUMELOR:
Metodica lecturii din afara clasei şi a activităţilor
specifice profesorului de limba română. Baia Mare :
Institutul Pedagogic de 3 ani, Facultatea de Filologie, Catedra de
Pedagogie-Psihologie şi Metodică, 1970. 58 p. (litograf).
,,Prin problematică, actualitate, şi
utilitate practică, lucrarea lui Valeriu Oros
acoperă un gol aproape uitat de didactica
specialităţii.
Lucrarea se impune prin soluţii practice,
eficiente, nu se rezumă la a inventaria
contabiliceşte numele unor modalităţi de
operare, fără a demonstra, aşa cum se
observă, din păcate, în puţinele şi
sărăcăcioasele lucrări de acest gen.
Remarcăm, cu satisfacţie, spiritul ştiinţific şi
metodologic al lucrării lui Valeriu Oros”.
(Referent ştiinţific: Prof. univ. dr. docent Ioan Berca, Universitatea
Bucureşti)

Contribuţii experimentale la sporirea
coeficientului de obiectivitate şi reprezentativitate în
procesul de evaluare a cunoştinţelor gramaticale :
(teză de doctorat). Iaşi : Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”,
1978.
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Contribuţii experimentale la optimizarea
testării şi evaluării cunoştinţelor gramaticale.
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1980. 174 p.

Studii şi cercetări de docimologie şi instruire
programată : (cu aplicaţii la limba română). Baia Mare :
Editura Universităţii de Nord, 2000. 142 p.

Şcoala şi problemele ei : studii şi articole. Consilier
editorial Săluc Horvat. Baia Mare : Editura Universităţii de
Nord, 2001. 207 p. : tab.
Medalioane şi studii de didactică. Baia Mare :
Editura Universităţii de Nord, 2005. 226 p.
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Recuperări selective. Cluj-Napoca
: Risoprint, 2010. 341 p. : il.

ALTE RESPONSABILITĂŢI:
Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 10, Fascicula PedagogiePsihologie-Metodică, Volum omagial dedicat profesorului univ.
dr. Maximilian Boroş la împlinirea vârstei de 70 de ani / Volum
omagial coordonat de conf. univ. dr. Valeriu Oros. Baia Mare,
1998.
Catehetica şi metodica predării religiei : (note de curs) /
Ştefan Pomian ; Cuvânt înainte de Valeriu Oros. Baia Mare :
Umbria, 1999, p. 5-7.
Accemt pe... opţional / Florina Maria Boiciuc, Adina Cosma,
Delia Ţiudic ; Cuvânt înainte de Valeriu Oros. Baia Mare :
Ariadna, 2000, p. 5-6.
Aduceri aminte-Acrostihuri / Axente Criste ; Cuvânt înainte
de Valeriu Oros. Baia Mare : Gutinul, 2008, p. 5-10.
Ore fără memorie / Rodica Dragomir ; Cu o prezentare pe
coperta 4 de Valeriu Oros. Cluj-Napoca : Risoprint, 2008.
Graiul în satul Inău din Ţara Lăpuşului : (glosar) / Viorel
Thira ; Prefaţă de Valeriu Oros. Cluj-Napoca : Casa de Editură
Dokia, 2009, p. 3-7.
18
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SCRIERI ÎN VOLUME:
Constituirea catedrei de specialitate în învăţământul
preuniversitar. În: Catedrele de specialitate şi perfecţionarea
predării în şcoală. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
1973, p. 28-35.
Contribuţia testului docimologic la determinarea şi evaluarea
raportului dintre informaţia stocată şi informaţia
operaţională. În: Şcoala şi viaţa. Vol. 2: Culegere din
lucrările prezentate la cea de-a V-a sesiune metodico-ştiinţifică
a cadrelor didactice. Baia Mare : Casa Corpului Didactic,
1973, p. 68-76.
Testul docimologic – o modalitate de determinare şi evaluare
obiectivă a cunoştiinţelor gramaticale.
În: Evaluarea
învăţământului – eficienţă – randament : Al II-lea Colocviu
Naţional de Pedagogie „Prognoză, inovare, interdisciplinaritate”
M. E. Î. Bucureşti : Institutul de Ştiinţe Pedagogice ; Comisia
Naţională pentru UNESCO, 1974, p. 43-52.
Raportul dintre informaţia stocată şi informaţia operaţională
în programarea kinneriană a sintaxei propoziţiei. În: Al IIIlea Colocviu Naţional de Pedagogie. Bucureşti : Institutul de
Cercetări Pedagogice şi Psihologice, 1975, p. 45-56.
Contribuţii experimentale la optimizarea testării şi evaluării
cunoştinţelor gramaticale. În: Progresul şcolar : Simpozionul
Naţional „Asigurarea progresului şcolar : metode, procedee şi
tehnici de evaluare”, Sibiu, 17-18 aprilie, 1977. Bucureşti :
Institutul de Cercetări Pedagogice şi Psihologice ; Uniunea
Societăţilor Ştiinţifice ale Cadrelor Didactice ; Editura Didactică
şi Pedagogică, 1978, p. 69-72.
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Timpul liber, lectura şi educaţia estetică a elevilor. În:
Lucrările Colocviului Naţional „Lectura pentru educaţie”.
Suceava : Asociaţia Română pentru Lectură (AROL), 1991, p.
42-50.
Pedagog cu largă deschidere culturală. În: Dirigintele, ora de
dirigenţie. Vol. 2. Bucureşti : Tribuna Învăţământului, 1995, p.
14-19.
Implicaţii estetice ale iconografiei din manualele de literatură
pentru liceu. În: Lectura pentru educaţie. Vol. 2. Bucureşti
: Asociaţia Română pentru Lectură (AROL), 1995, p. 42-48.
Aderenţa şi nonaderenţa adolescentului la lectură în
condiţiile concurenţei dintre cultura scrisă şi cea
audiovizuală. În: Omagiu prof. univ. dr. Victor Iancu la
împlinitea vârstei de 60 de ani. Baia Mare : Universitatea de
Nord, 1996, p. 215-217.
Textul beletristic în ipostaziere scenică. În: Didactica limbii şi
literaturii române în viziune integrată şi transdisciplinară :
lucrările Simpozionului Naţional de Didactica Limbii şi Literaturii
Române, Timişoara, 15-17 noiembrie 2002. Cluj-Napoca : Casa
Cărţii de Ştiinţă, 2003, p. 168-170, 176.
Singurătatea şi tristeţea unei lecture uitate. În: Lectura.
Repere actuale : Simpozionul Naţional de Didactica Limbii şi
Literaturii Române, ediţia a V-a, Cluj-Napoca, 3-4 dec. 2004.
Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004, p. 84-89.
Profesorul octogenar Maximilian Boroş – între catedră şi
bibliotecă. În: Omagiu profesorului octogenar Maximilian
Boroş. Baia Mare : Editura Universităţii de Nord, 2010, p. 19-21.
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SCRIERI ÎN PERIODICE:
Proză, studii, articole, eseuri:
Procedee de îndrumare a lecturii elevilor. Drumul socialismului
(Deva), 15, nr. 2521, 2 febr. 1963, p. 2.
Lectura elevilor. Gazeta învăţământului, nr. 730, 22 nov. 1963,
p. 7.
Folosirea diafilmului în lecţiile de istorie literară. Pentru
socialism (Baia Mare), 14 mart. 1964, p. 2.
Examenul de maturitate (bacalaureat). Îndrumări metodice
privind recapitularea şi sistematizarea materiei. Pentru
socialism (Baia Mare), 14, nr. 3226, 4 apr. 1964, p. 2.
Careul şcolar – modalitate educativă. Pentru socialism (Baia
Mare), 15, nr. 3496, 16 apr. 1965, p. 2.
Corelaţia dintre pregătirea teoretică, metodică, şi practica
pedagogică. Revista de pedagogie, 17, nr. 4, apr. 1968, p. 101104.
Modernizarea şi sensul ei în procesul de învăţământ. Pentru
socialism (Baia Mare), 18, nr. 4478, 18 iun. 1968, p. 2.
Studiul literaturii în şcoală. Pentru socialism (Baia Mare), 19,
nr. 4930, 5 dec. 1969, p. 3.
Tinere student al anului întâi. Nord (Baia Mare), nr. 3, 1969,
p. 9.
Cu privire la pregătirea docimologică a viitoarelor cadre
didactice. Revista de pedagogie, 19, nr. 2, 1970, p. 78-97.
Pentru o mai bună corelare a învăţământului superior
pedagogic cu practica. Maramureş, nr. 4, 1971, p. 10, 19.
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Recapitularea finală şi sensul ei.
1024, 1971, p. 3.

Unirea (Alba Iulia), nr.

Revista „Şcoala Albei” şi lupta învăţătorilor pentru
îmbunătăţirea situaţiei materiale. Buletin ştiinţific, Seria A,
vol. 3, Filologie-Pedagogie-Marxism-leninism, Baia Mare,
1971, p. 241-250.
Noi sensuri ale modernizării în învăţământ. Pentru socialism
(Baia Mare), 22, nr. 5797, 19 sept. 1972, p. 1-2.
„Educaţia civică în cadrul organizaţiei pionierilor”. Nord
(Baia Mare), nr. 1-2 (10-11), 1972, p. 60.
Experimentarea unei forme eficiente de practică pedagogică
a studenţilor în mediul rural. Revista de pedagogie, 21, nr. 2,
1972, p. 20-26.
Polivalenţa testului docimologic. Buletin ştiinţific, Seria A,
vol. 4, Filologie-Pedagogie, Baia Mare, 1972, p. 233-246.
Sporirea eficienţei practicii pedagogice a studenţilor filologi.
Studii şi articole, vol. 2, Baia Mare, 1973, p. 231-240.
Subordonarea informaţiei stocate (pasive) informaţiei
operaţionale (eficiente). Revista de pedagogie, 14, nr. 1, 1975,
p. 31-35.
Un instrument operaţional în studierea sintaxei propoziţiei.
Revista de pedagogie, 27, nr. 1, ian. 1978, p. 54.
Contribuţia testării continue şi a conexiunii inverse la sporirea
randamentului şcolar. Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 5,
Fascicula Filologie-Pedagogie, Baia Mare, 1980, p. 134-143;
Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 14, Fascicula PedagogiePsihologie-Metodică, Baia Mare, 2004, p. 18-25.
Testarea şi evaluarea cunoştiinţelor gramaticale (contribuţii
experimentale). Studii şi articole, vol. 3, Baia Mare, 1981, p.
197-209.
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Testul docimologic şi randamentul şcolar.
pedagogie, 30, nr. 2, 1981, p. 19-25.

Revista de

Iniţierea tinerilor în cercetarea ştiinţifică trebuie să înceapă
în liceu. Nord (Baia Mare), serie nouă, 5, nr. 4, 1982, p. 6-7.
Întrebări preuniversitare pentru candidaţii la admiterea în
învăţământul superior. Nord (Baia Mare), nr. 3-4, 1983, p. 14.
Unele aspecte ale perceperii textului literar. Buletin ştiinţific,
Seria A, vol. 6, Filologie-Psihologie-Pedagogie-Metodică- Ştiinţe
sociale, Baia Mare, 1983, p. 111-115.
Lecţia de recapitulare finală prin dialog, tema: „Arta
poetică”. Tribuna învăţământului, 35, nr. 5, 20 mai 1986.
Nivelul ortografic al elevilor la intrarea în liceu. Revista de
pedagogie, 35, nr. 3, 1986, p. 12.
B.P. Hasdeu – un gigant al culturii umaniste.
articole, vol. 4, Baia Mare, 1988, p. 107-109.

Studii şi

Contribuţia iconografiei manualelor de literatură la educaţia
estetică şi patriotică a elevilor. Studii şi articole, vol. 4, Baia
Mare, 1988, p. 80-89.
Studenţii băimăreni – participanţi la sfînta libertate. Graiul
Maramureşului, 1, nr. 4, 27 dec. 1989, p. 2.
Ion Creangă – 100 de ani de la trecerea în nefiinţă. Graiul
Maramureşului, 2, nr. 130, 7 iul. 1990, p. 1, 3.
Institutorul Ion Creangă – între catedră şi opera didactică.
Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 8, Fascicula Filologie, Baia
Mare, 1992, p. 80-90.
Polivalenţa textului literar în transpunere scenică. Buletin
ştiinţific, Seria A, vol. 9, Fascicula Filosofie-PedagogieReligie, Baia Mare, 1993.

23

Valeriu Oros – 80
Un oraş într-o revistă. Graiul Maramureşului, 7, nr. 1548, 12
ian. 1995, p. 1, 4.
Lectura elevilor – între „Valul Marconi” şi “Galaxia
Gutenberg”. Tribuna învăţământului, 6, nr. 265, 20 febr. 1995,
p. 1, 8.
Ştefan Bârsănescu – 100 de ani de la naştere.
Maramureşului, 7, nr. 1584, 3 mart. 1995, p. 6.

Graiul

Cafeneaua literară la noi acasă. Graiul Maramureşului, 7, nr.
1603, 30 mart. 1995, p. 1, 4.
Actul notării, coordonată a profesionalismului didactic.
Tribuna învăţământului, 6, nr. 273, 17 apr. 1995, p. 1, 8.
Bacalaureatul şi admiterea. Reflecţii docimologice. Tribuna
învăţământului, 6, nr. 276, 8 mai 1995, p. 4.
Lectura între „Galaxia Gutenberg” şi „Valul Marconi”.
Bibliotheca Septentrionalis, 3, nr. 2 (6), 1995, p. 15.
Între tradiţie şi inovaţie, un raport optimal.
învăţământului, 17, nr. 319, 5 mart. 1996, p. 1, 6.

Tribuna

Bacalaureatul – moment de etalare a informaţiei
operaţionale. Tribuna învăţământului, 17, nr. 328, 7 mai 1996,
p. 1, 2.
Întoarcerea lui Lucian Blaga „la obârşie, la izvor”. Tribuna
învăţământului, 7, nr. 330, 21 mai 1996, p. 8 ; Românul liber
(Marea Britanie), 16, nr. 3, 2000, p. 7.
Privire retrospectivă şi deschidere prospectivă asupra
bacalaureatului. Tribuna învăţământului, 7, nr. 339-340, 30
iul. 1996, p. 6.
Resursele umane ale şcolii – o problemă deschisă. Tribuna
învăţământului, 7, nr. 360, 17 dec. 1996, p. 3.
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Aderenţa şi nonaderenţa adolescentului la lectură în condiţiile
concurenţei dintre cultura scrisă şi cea audiovizuală. Buletin
ştiinţific, Seria A, vol. 10, Volum omagial dedicat prof. univ. dr.
Victor Iancu la împlinirea vârstei de 60 de ani, Fascicula
Filologie, Baia Mare, 1996, p. 175-180.
Adolescentul la răspântia dintre cultura scrisă şi audiovizuală.
Biblioteca, 7, nr. 9, 1996, p. 232-234.
Cultura profesorului diriginte – condiţie a succesului în actul
educaţional. Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 9, Fascicula
Pedagogie-Psihologie-Metodică, Baia Mare, 1996, p. 75-84.
Examenul de admitere şi bacalaureat în reflectorul
examinatorilor. Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 9, Fascicula
Ştiinţe Socio-Umane, Baia Mare, 1996, p. 107-114.
Seminarul Internaţional „Pregătirea profesorilor în noua
democraţie şi în perspectivă europeană” : Nyiregyhaza,
30.05-2.06.1996, Hungaria. Buletin ştiinţific, vol. 9, Baia
Mare, 1996, p. 157-158. (în colaborare).
Practica pedagogică – o disciplină periferică?
învăţământului, 8, nr. 369, 18 febr. 1997, p. 4.

Tribuna

Adolescenţa, „vremea neliniştii”. Graiul Maramureşului, 9,
nr. 2110, 21 mart. 1997, p. 6.
A X-a Conferinţă Europeană pentru Lectură „Literacy a
Humman Right-Bringing Cultures Closer”, 3-7 aug. 1997,
Bruxelles. Tribuna învăţământului, 8, nr. 402, 7 oct. 1997, p. 8;
Graiul Maramureşului, 9, nr. 2299, 31 oct. 1997, p. 12.
Un învăţământ unitar. Tribuna învăţământului, 8, nr. 403, 14
oct. 1997, p. 4-5.
Colocviul Internaţional „Evaluarea şi asigurarea calităţii în
învăţământul preuniversitar”, Sinaia, 8-10 septembrie 1997.
Tribuna învăţământului, 8, nr. 404, 21 oct. 1997, p. 8.
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Evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţămîntul preuniversitar:
Colocviul Internaţional. Graiul Maramureşului, 9, nr. 2313, 17
nov. 1997, p. 6.
Evaluarea la ora evaluării. Tribuna învăţământului, 8, nr.
411, 9 dec. 1997, p. 7.
Şcoala între tradiţie şi inovaţie şi resursele ei umane. Buletin
ştiinţific, Seria A, vol. 11, Număr dedicat conferenţiarului univ.
Dr. Ion Chiş Şter la împlinirea vârstei de 60 de ani, Fascicula
Filologie, Baia Mare, 1997, p. 111-115; Şcoala maramureşeană,
1, nr. 2, nov. 2002, p. 2-3.
In memoriam. Ei au fost colegii noştri. Curier universitar
băimărean, an. 2, nr. 1, ian. 1998, p. 5.
Anul şcolar structurat pe semestre – o schimbare nu doar
calendaristică. Tribuna învăţământului, 9, nr. 424, 10 mart.
1998, p. 1, 3.
„Ridendo dicere verum”. Tribuna învăţământului, 9, nr. 425,
17 mart. 1998, p. 8.
Se impune spiritul demnităţii academice.
învăţământului, 9, nr. 445-446, 11 aug. 1998, p. 12.

Tribuna

Informarea psihopedagogică a familiei – un gol care se
resimte şi la copii. Tribuna învăţământului, 9, nr. 447-448, 25
aug. 1998, p. 4.
Literatura pedagogică pentru părinţi – aderenţă şi indiferenţă.
Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 10. Volum omagial dedicat
profesorului univ. dr. Maximilian Boroş la împlinirea vârstei de
70 de ani, Fascicula Pedagogie-Psihologie-Metodică, Baia Mare,
1998, p. 49-64.
Spiritul universitar - o necesitate în formarea institutorilor.
Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 10. Volum omagial dedicat
profesorului univ. dr. Maximilian Boroş la împlinirea vârstei de
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70 de ani, Fascicula Pedagogie-Psihologie-Metodică, Baia Mare,
1998, p. 108-111.
Tudor Vianu – personalitatea omului de la catedră. Buletin
ştiinţific, Seria A, vol. 10. Volum omagial dedicat profesorului
univ. dr. Maximilian Boroş la împlinirea vârstei de 70 de ani,
Fascicula Pedagogie-Psihologie-Metodică, Baia Mare, 1998, p.
6-21.
Primul semestru. Concluziile unei investigaţii.
învăţământului, 50, nr. 477, 16 mart. 1999, p. 3.

Tribuna

Nu lecţii despre gramatică, ci lecţii de gramatică. Tribuna
învăţământului, 50, nr. 489, 8 iun. 1999, p. 7.
Un examen cu caracter diagnostic. Tribuna învăţământului,
50, nr. 495-496, 27 iul. 1999, p. 9.
Dascălii – eterne victime ale curbelor de sacrificiu. Glasul
Maramureşului, 3, nr. 880, 26 febr. 2000, p. 2.
În timp, prin fotoliul ministerial. Universul şcolii, 2, nr. 11,
31 aug. 2000, p. 16.
Ameliorarea ortografiei elevilor (cercetare experimentală).
Analele Universităţii din Oradea, vol. 4, 2000, p. 127-135.
Marginalii post bacalaureat – sesiunea iunie-iulie, 2000.
Universul şcolii, 2, nr. 9-10, 2000, p. 4.
Un liceu tânăr şi cu personalitate. Graiul Maramureşului, 13,
nr. 3544, 23 nov. 2001, p. 4.
I. Creangă şi manualele alternative. Buletin ştiinţific, Seria
A, vol. 11, Volum dedicat conf. univ. dr. Letiţia Pintea – 50 de
ani în slujba învăţământului, Fascicula Pedagogie-PsihologieMetodică, Baia Mare, 2001, p. 89-96.
Prezentarea revistei „Tineri liceeni”.
Mare), 1, nr. 1, 2001, p. 3.
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Spiru Haret – om al şcolii şi animator al culturii. Buletin
ştiinţific, Seria A, vol. 11, Volum dedicat conf. univ. dr. Letiţia
Pintea – 50 de ani în slujba învăţământului, Fascicula
Pedagogie-Psihologie-Metodică, Baia Mare, 2001, p. 10-22;
Perspective, nr. 2, 2002, p. 110-112.
O şcoală de cartier ce onorează numele lui Nichita Stănescu.
Glasul Maramureşului, 6, nr. 598, 6 iul. 2002, p. 2.
Ministerul Învăţământului şi temporalitatea miniştrilor săi.
Pro Unione (Baia Mare), 5, nr. 1-2, iul. 2002, p. 82-83.
Presa pedagogică, ştiinţifică şi culturală animată de Spiru
Haret. Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 12, Volum dedicat conf.
univ. dr. Valeriu Oros la 70 de ani, Fascicula PedagogiePsihologie-Metodică, Baia Mare, 2002, p. 26-30.
Şcoala şi teatrul – parteneri educaţionali. Buletin ştiinţific,
Seria A, vol. 12, Volum dedicat conf. univ. dr. Valeriu Oros la
70 de ani, Fascicula Pedagogie-Psihologie-Metodică, Baia Mare,
2002, p. 14-25.
Presa pedagogică animată de Spiru Haret.
Maramureşului, 15, nr. 3907, 8-9 febr. 2003, p. 3.

Graiul

Textul beletristic în ipostaziere scenică (I-II).
Graiul
Maramureşului, 15, nr. 3931, 9 mart. 2003, p. 3; nr. 3937, 1516 mart. 2003, p. 3.
Simpozion naţional dedicat limbii şi literaturii române.
Glasul Maramureşului, 7, nr. 2042, 20 dec. 2003, p. 3.
Profesorul B. Petriceicu Hasdeu – Un gigant al culturii : 165
de ani de la naştere. Şcoala maramureşeană, 2, nr. 6-7, dec.
2003, p. 84-85.
Recurenţa concursului de titularizare în învăţământ. Tribuna
învăţământului, 55, nr. 748, 24 mai 2004, p. 12.
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Profesoratul lui Tudor Vianu. Pro Unione (Baia Mare), 7, nr.
3-4 (19-20), dec. 2004, p. 181-185.
Formarea iniţială între necesitate şi realitate. Buletin
ştiinţific, Seria A, vol. 14, Fascicula Pedagogie-PsihologieMetodică, Baia Mare, 2004, p. 27-33.
Simpozionul Naţional de Didactica Limbii şi Literaturii
Române, Ediţia a IV-a, (27-29 noiembrie, 2003, ClujNapoca). Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 14, Fascicula
Pedagogie-Psihologie-Metodică, Baia Mare, 2004, p. 189-190.
Ştefan Bârsănescu – un spirit academic (1895-1984). Buletin
ştiinţific, Seria A, vol. 14, Fascicula Pedagogie-PsihologieMetodică, Baia Mare, 2004, p. 5-8.
Evaluarea trisistemică. Dimensiuni şi limite.
Buletin
ştiinţific, Seria A, vol. 15, Fascicula Pedagogie-PsihologieMetodică, Baia Mare, 2005, p. 46-58.
Prof. univ. dr. Dumitru Salade, un nonagenar tânăr. Buletin
ştiinţific, Seria A, vol. 15, Fascicula Pedagogie-PsihologieMetodică, Baia Mare, 2005, p. 4-8.
Vasile Radu Ghenceanu, educator pe două fronturi : (sau
Dubla ipostază a prof. V.R. Ghenceanu). Nord Literar, 4, nr.
11-12 (42-43), nov.-dec. 2006, p. 13.
Clasificarea elevilor : Iluzie şi realitate. Buletin ştiinţific,
Seria A, vol. 16, Fascicula Pedagogie-Psihologie-Metodică,
Baia Mare, 2006, p. 20-25.
Prof. univ. dr. Vistian Goia la 70 de ani - O viaţă dăruită
şcolii.
Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 16, Fascicula
Pedagogie-Psihologie-Metodică, Baia Mare, 2006, p. 7-12.
Profesor titular – paharnic suplinitor : [proză scurtă]. Nord
Literar, 5, nr. 6-7 (49-50), iun.-iul. 2007, p. 9.
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Confesiuni : Dacă aş fi profesor... Şcoala maramureşeană, 6,
nr. 26-30, sept. 2007, p. 13.
Decembrie ’89 în Maramureş : „Studenţii băimăreni în
acţiune pentru sfînta libertate”. Pagini coordonate de Daniela
Dragoş. Glasul Maramureşului, 11, nr. 3259, 20 dec. 2007, p. 7.
Conotaţii ale întâlnirilor colegiale periodice.
(Baia Mare), 10, nr. 4 (32), dec. 2007, p. 97-103.

Pro Unione

The Reading Pedagogical for Parents – between Adherens
and Apathy. Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 17, Fascicula
Pedagogie-Psihologie-Metodică, Baia Mare, 2007, p. 14-28.
Actorul Cornel Mititelu la 70 de ani - întoarcere în timp.
Nord Literar, 6, nr. 1 (56), ian. 2008, p. 14.
In memoriam Victor Iancu – profesor şi scriitor. Pro Unione
(Baia Mare), 11, nr. 3-4 (35-36), dec. 2008, p. 160-163.
Întoarcere în timp (I). Pro Unione (Baia Mare), 12, nr. 1-2
(37-38), iun. 2009, p. 141-147.
Întoarcere în timp (II). Pro Unione (Baia Mare), 12, nr. 3-4,
dec. 2009, p. 175-180.
The Reading or the Teenager and the Audio-vizual Culture.
Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 19, Fascicula PedagogiePsihologie-Metodică, Baia Mare, 2009, p. 5-11.
Vindecarea de tăcerea tăcerii. Nord Literar, 8, nr. 4 (83), apr.
2010, p. 12.
Un glosar inăuan din Ţara Lăpuşului. Pro Unione (Baia
Mare), 13, nr. 1-2 (41-42), iun. 2010.

Recenzii:
O carte de mult aşteptată : [Blajovici, Tr. ; Botiş, Valeria ;
Comănescu, I. Culegere de texte pentru dictări. Bucureşti :
30

Valeriu Oros – 80
Editura Didactică şi Pedagogică, 1969]. Revista de pedagogie,
19, nr. 4, 1970, p. 125-126.
O nouă carte de docimologie : [Muster, Dumitru. Verificarea
progresului şcolar prin teste docimologice : contribuţie la
modernizarea examenelor. Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 1970]. Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 2, FilologiePedagogie, Baia Mare, 1970, p. 312-314.
[Radu, Nicolae. Învăţarea programată (structurală) a gramaticii
în clasele II-IV. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
1970]. Revista de pedagogie, 19, nr. 4, 1971, p. 125-122.
„Cartea fetelor”, o apariţie editorială adresată tineretului :
[recenzia volumului cu acelaşi titlu. Bucureşti : Editura
Politică, 1971]. Nord (Baia Mare), nr. 1-2 (10-11), 1972, p. 61.
[Rădulescu, Ştefan. Instruirea programată la limba română :
sistem şi metodă. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
1971]. Revista de pedagogie, 21, nr. 8, 1972, p. 118-120.
[Pintea, Letiţia. Învăţămînt formativ prin procedee logicomatematice cu referiri speciale la gramatică. Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 1976]. Revista de pedagogie,
26, nr. 2, 1977, p. 16.
[Bărboi, Constanţa ; Lăzărescu, Gheorghe ; Boatcă, Silvestru.
Limba şi literatura română în liceu : Calitate şi eficienţă în
predare şi învăţare.
Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 1983]. Nord (Baia Mare), serie nouă, 11-12, nr. 12, 1984, p. 10.
O carte pentru toţi părinţii : [Boroş, Maximilian. Părinţi şi
copii. Baia Mare : Gutinul, 1992]. Graiul Maramureşului, 5, nr.
1034, 15 ian. 1993, p. 4; Revista de pedagogie, 42, nr. 3, 1993,
p. 80-83.
[Felecan, Nicolae. Paronimia în limba română : Probleme de
lexic şi de cultivare a limbii, însoţite de un dicţionar de
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paronime. Baia Mare : Gutinul, 1993]. Graiul Maramureşului,
5, nr. 1184, 13 aug. 1993, p. 4.
Personalitatea lui Eminescu într-un dicţionar cronologic :
[Horvat, Săluc. Mihai Eminescu : dicţionar cronologic. Baia
Mare : Gutinul, 1994]. Tribuna învăţământului, 17, nr. 327, 30
apr. 1996, p. 8.
O carte pentru continua noastră desăvîrşire umană :
[Comănescu, Ion. Autoeducaţia azi şi mâine. Oradea : Editura
Imprimeriei de Vest, 1996]. Graiul Maramureşului, 8, nr. 1949,
2 aug. 1996, p. 6.
[Comănescu, Ion. Autoeducaţia azi şi mâine. Oradea : Editura
Imprimeriei de Vest, 1996]. Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 9,
Fascicula Ştiinţe Socio-Umane, Baia Mare, 1996, p. 145-147.
Dumitru Surăianu, George Coşbuc – între confuzie şi
uitare, Editura Gutinul, S.R.L., Baia Mare, 1994 : [recenzia
volumului cu acelaşi titlu. Baia Mare : Gutinul, 1995].
Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 10, Volum omagial dedicat
prof. univ. dr. Victor Iancu la împlinirea vârstei de 60 de ani,
Fascicula Filologie, Baia Mare, 1996, p. 215-217.
[Goia, Vistian ; Drăgotoiu, Ioan. Metodica predării limbii şi
literaturii române. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
1995]. Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 9, Fascicula PedagogiePsihologie-Metodică, Baia Mare, 1996, p. 141-144.
Dumitru Muster, Mihaela Moldoveanu, Gradul I în învăţământ
– ghid practic, E.D.P., Bucureşti, 1998 : [despre volumul cu
acelaşi titlu. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1998].
Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 10, Volum omagial dedicat
profesorului univ. dr. Maximilian Boroş la împlinirea vârstei de
70 de ani, Fascicula Pedagogie-Psihologie-Metodică, Baia Mare,
1998, p. 145-146.
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Mirela Ţăpoiu Pop, Examenul de capacitate - Limbă şi
literatură română, Ed F, Craiova, 1999 : [despre volumul cu
acelaşi titlu. Craiova : Editura „F”, 1999]. Buletin ştiinţific,
Seria A, vol. 10, Volum omagial dedicat profesorului univ. dr.
Maximilian Boroş la împlinirea vârstei de 70 de ani, Fascicula
Pedagogie-Psihologie-Metodică, Baia Mare, 1998, p. 147-148.
[Parfene, Constantin. Metodica studierii limbii şi literaturii
române în şcoală : ghid teoretico-aplicativ. Iaşi : Polirom, 1999].
Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 11, Volum dedicat conf. univ. dr.
Letiţia Pintea – 50 de ani în slujba învăţământului, Fascicula
Pedagogie-Psihologie-Metodică, Baia Mare, 2001, p. 10-22.
Autor şi personaj : [Drăgan, Ion. Drumul vieţii şi staţiile sale.
Deva : Editura Călăuza, 2001]. Glasul Maramureşului, 6, nr.
1494, 2 mart. 2002, p. 2.
Staţiile vieţii unui distins dascăl universitar : [Drăgan, Ion.
Drumul vieţii şi staţiile sale. Deva : Editura Călăuza, 2001].
Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 12, Volum dedicat conf. univ.
dr. Valeriu Oros la 70 de ani, Fascicula Pedagogie-PsihologieMetodică, Baia Mare, 2002, p. 202-203.
[Pamfil, Alina. Limba şi literatura română în gimnaziu :
structuri didactice deschise. Piteşti : Paralela 45, 2003]. Tribuna
învăţământului, 54, nr. 706-707, 11-24 aug. 2003, p. 16 ; Buletin
ştiinţific, Seria A, vol. 14, Fascicula Pedagogie-PsihologieMetodică, Baia Mare, 2004, p. 187-188.
Un dicţionar document : [Dârţu, Constantin. Personalităţi
române şi faptele lor : 1950 – 2000. Vol. 4. Iaşi : Editura Pan
Europe, 2002]. Pro Unione (Baia Mare), 6, nr. 1-2 (15-16),
dec. 2003, p. 217-219.
Lungul drum „(În) Căutarea Graalului” : [Borcut, Crina. În
căutarea Graalului. Baia Mare : Editura Casei Corpului
Didactic „Maria Montessori”, 2004]. Graiul Maramureşului,
16, nr. 4286, 8-9 mai 2004, p. 5.
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O lectură cu multiple conotaţii : [Receanu Cozmuţa, Silvia.
Prunii sălbatici.
Baia Mare : Gutinul, 2003].
Graiul
Maramureşului, 16, nr. 4298, 22-23 mai 2004, p. 5.
Despre destinele unor adevăraţi parlamentari : [Goia, Vistian.
Destine parlamentare : de la Mihail Kogălniceanu la Nicolae
Titulescu. Cluj-Napoca : Dacia, 2004]. Glasul Maramureşului,
3, nr. 2358, 8 ian. 2005, p. 7.
Dumitru Salade, PE CĂRĂRILE VIEŢII : Editura Napoca
Star, Cluj-Napoca, 2005 : [recenzia vol. cu acelaşi titlu. ClujNapoca : Napoca Star, 2005]. Nord Literar, 3, nr. 4 (23), apr.
2005, p. 9.
Gabriela Medan. Calea lecturii : Editura Maria Montessori,
Baia Mare, 2005 : [recenzia vol. cu acelaşi titlu. Baia Mare :
Editura Maria Montessori, 2005]. Buletin ştiinţific, Seria A,
vol. 16, Fascicula Pedagogie-Psihologie-Metodică, Baia Mare,
2006, p. 189-191.
Popasuri prin grădina florilor : [Goia, Vistian. Poezia florilor :
eseuri. Cluj-Napoca : Napoca Star, 2006]. Nord Literar, 5, nr.
4 (47), apr. 2007, p. 12, 14.
[Thira, Viorel. Fără personalităţi îi frig în istorie. Cluj-Napoca :
Dokia, 2007]. Graiul Maramureşului, 20, nr. 5639, 20 sept.
2008, p. 5.
Un călător printre aspiranţi : [Goia, Vistian. Cu „berlina”
prin munţi : Note de călătorie. Cluj-Napoca : Dacia, 2008].
Nord Literar, 7, nr. 7-8 (74-75), iul.-aug. 2009, p. 17, 22.
[Krizsanovszki, Izabella. Fascinaţia enogastronomică în literatura
română. Iaşi : Tipo Moldova, 2010]. Graiul Maramureşului, 21,
nr. 5903, 15-16 aug. 2009, p. 5 ; Maramureşul medical, nr. 37,
sept. 2009, p. 16-17.
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INTERVIURI DATE/LUATE:
Pregătirea studenţilor în vederea realizării dezideratului
„formativ” al procesului de învăţământ : Masă rotundă : [cu
participarea: I Chiş-Şter, Letiţia Pintea, Petre Puşcaşu, Valeriu
Oros, ...]. A consemnat I. Chiş Şter. Nord (Baia Mare), nr. 2
(6), 1970, p. 62-66.
Practica pedagogică sau cunoaşterea reală, nu presupusă, a
viitoarei profesii. A consemnat Ion P. Pop. Pentru socialism
(Baia Mare), 21, nr. 5554, 5 dec. 1971, p. 1.
Studierea limbii şi literaturii române în şcoală : Dezbatere /
coordonată de Dr. Valeriu Oros. [Participanţi]: Prof. Ioan
Moldovan, Prof. Augustin Botiş, Lector univ. dr. Ion Chiş Şter,
Lector univ. dr. George Radu. Pentru socialism (Baia Mare),
34, nr. 8509, 12 mart. 1983, p. 3.
Radioteleviziunea ne face analfabeţi. A consemnat Augustin
Cozmuţa. Graiul Maramureşului, 5, nr. 1096, 13 apr. 1993, p.
1, 3.
Subiectele examenului de bacalaureat – ediţia 1999. A
consemnat Rodica Hepcal. Informaţia zilei (Satu Mare), 7, nr.
1752, 7 iul. 1999, p. 7.
În calitate de director al Departamentului de Pregătire şi
Perfecţionare a Personalului Didactic din Universitatea de
Nord, cum vedeţi viitorul departamentului? A consemnat
Mihaela Ţap. Nord (Baia Mare), serie nouă, 1, nr. 1, 2001, p.
11-12.
Şcoala şi teatrul – parteneri educaţionali. A consemnat
actorul Paul Antoniu. Graiul Maramureşului, 5, nr. 3911, 13
febr. 2003, p. 1, 4.
Intelectualii şi teatrul (IV). Interviu acordat actorului Paul
Antoniu. Nord Literar, 3, nr. 11-12 (30-31), nov.-dec. 2005, p.
20.
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C. REFERINŢE CRITICE DESPRE AUTOR ŞI
OPERĂ. MENŢIUNI. CONSEMNĂRI
În volume:
Bibliografie pedagogică. Vol. 1: 1963-1964.
Institutul de Ştiinţe Pedagogice, 1969, p. 280.

Bucureşti :

Noveanu, Eugen P.
Tehnica programării didactice.
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1974, p. 208, 220.
Simionescu, Teodora. Randamentul şcolar : metode şi tehnici
de obiectivizare a notării. Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 1976, p. 35.
Bârsănescu, Ştefan.
Raport asupra tezei de doctorat
„Contribuţii experimentale la determinarea şi evaluarea
cunoştiinţelor gramaticale” elaborată de doctorandul Oros
Valeriu. Iaşi : Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 1978.
Popescu, Pelaghia.
Examinarea şi notarea curentă :
Experimente. Propuneri. Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 1978, p. 29, 170.
Institutul de învăţămînt superior Baia Mare : Monografie
1961-1979. Baia Mare, 1979, p. 83, 111, 116.
Horvat, Săluc. Personalul didactic din Universitatea Baia
Mare : Dicţionar bibliografic.
Baia Mare : Editura
Universităţii, 1981, p. 165-168.
Rogojinaru, Adela Luminiţa. Colocvialitate şi dezvoltare
profesională. În: Lectura pentru educaţie. Vol. 2. Bucureşti :
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 1995, p. 10.
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Tiberiu, Mihail. Al IV-lea Colocviu Naţional de Lectură. În:
Lectura pentru Educaţie. Vol. 2. Bucureşti : Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei, 1995, p. 12.
Horvat, Săluc. Însemnări bibliografice.
Ponto, 1997, p. 24.

Constanţa : Ex

Temian, Laura ; Marinescu, Otilia ; Brezovszki, Ana-Maria.
Autori maramureşeni : Dicţionar biobibliografic. Baia Mare :
Umbria, 2000, p. 193, 251, 515.
Goia, Vistian. Didactica limbii şi literaturii române pentru
gimnaziu şi liceu. Cluj-Napoca : Napoca Star, 2001, p. 288.
Dârţu, Constantin Toni. Personalităţi române şi faptele lor :
1950 – 2000. vol. 3. Iaşi : Editura Pan Europe, 2002, p. 202209, 298.
Achim, Valeriu. Scrieri în timp : 1946-2006. Baia Mare :
Gutinul, 2003, p. 145.
Afrapt, Nicolae. Monografia Colegiului Naţional „Lucian
Blaga” – Sebeş. Sebeş : Altip, 2003, p. 67, 68-70, 97, 145, 225.
Gârbe, Maria. Publicaţii seriale maramureşene postdecembriste :
(23 dec. 1989-23 dec. 2004) : Catalog. Baia Mare : Biblioteca
Judeţeană „Petre Dulfu”, 2005, p. 21, 83.
Oros, Valeriu. Medalioane şi studii de didactică. Baia Mare :
Editura Universităţii de Nord, 2005, p. 112, 119, 160, 218, 223,
cop. IV.
Omagiu profesorului septuagenar Victor Iancu / [Volum
coordonat de asist. univ. drd. Mircea Farcaş]. Cluj-Napoca :
Risoprint, 2006, p. 27.
Ştef, Dorin. Istoria folcloristicii maramureşene & Bibliografia
generală a etnografiei şi folclorului maramureşean. Baia Mare :
Editura Ethnologica, 2006, p. 142.
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Ghenceanu, Vasile Radu. Jurnal de scriitor sau Desacralizarea
continuă : (Contribuţii la o istorie culturală). Baia Mare : Proema, 2007,
p. 22.
Horvat, Săluc. Nord Literar : nr. 1-50 : iunie 2003-iunie 2007 :
Indice bibliografic. Baia Mare : Editura Nord Literar, 2007, p. 35,
53, 73.
Mihali, Nicoară. Noaptea gutuielor. Baia Mare : Eurotip,
2007, p. 10.
Goja, Anca. Un jurnalist prin bibliotecă: (articole publicate în
„Graiul Maramureşului” în perioada 2004-2008). Baia Mare,
2009, p. 29, 239, 240, 243.
Monografia Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu” – Baia Mare.
Baia Mare : Editura Casei Corpului Didactic „Maria
Montessori”, 2009, p. 83.
Prelegeri de didactică generală : în sprijinul candidaţilor la
examenul de definitivat şi gradul II din învăţământ. Baia Mare :
Editura Universităţii de Nord, 2009, p. 1.
Dragoş, Gelu. Revistele şcolare. Baia Mare : Editura Casei
Corpului Didactic „Maria Montessori”, 2010, p. 90, 91, 96, 100.
Grigor, Ana ; Brezovszki, Ana-Maria ; Pop, Liana. Săluc
Horvat : Caiet biobibliografic aniversar. Baia Mare, 2010, p. 38.
În periodice:
Beldescu, Gheorghe.
Documentarea de specialitate a
profesorilor. Gazeta învăţământului, nr. 893, 7 apr. 1967, p. 4.
Costache, C. Ansamblul folcloric al Institutului Pedagogic
Baia Mare la Festivalul Naţional al Artei Studenţeşti. Nord
(Baia Mare), nr. 2 (6), 1970, p. 59-60.
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Ilieşiu, Victor. 17 ani de activitate a Filialei Baia Mare a
S.Ş.F. Studii şi articole, vol. 1, Baia Mare, 1970, p. 154.
Pop, Gheorghe. Cercetarea ştiinţifică în perimetrul omului de
la catedră. Pentru socialism (Baia Mare), 20, nr. 5431, 15 iul.
1971, p. 3.
Chiş Şter, Ion. Buletinul ştiinţific al Institutului Pedagogic
Baia Mare, vol. 1-2-3, 1969-1971. Studii şi articole, vol. 2,
Baia Mare, 1973, p. 309.
Peteanu, Mihai. Utilizarea testelor pedagogice în evaluarea
randamentului şcolar. Revista de pedagogie, 22, nr. 5, 1973,
p. 80.
Pop, Gheorghe. Cronică. Studii şi articole, vol. 3, Baia Mare,
1973, p. 313-314, 316-317.
Măgură, Radu V. Centenar Tudor Arghezi : la Liceul de
Ştiinţe ale Naturii, Baia Mare. Pentru socialism (Baia Mare),
31, nr. 7642, 24 mai 1980, p. 2.
Muster, Dumitru.
Optimizarea evaluării cunoştiinţelor
gramaticale : [Oros, Valeriu. Contribuţii experimentale la
optimizarea testării şi evaluării cunoştiinţelor gramaticale.
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1980]. Buletin
ştiinţific, Seria A, vol. 5, Fascicula Filologie-Pedagogie-Ştiinţe
Sociale, Baia Mare, 1980, p. 175-177.
Bârdău, Ioan. Lansare de carte : [Oros, Valeriu. Contribuţii
experimentale la optimizarea testării şi evaluării cunoştiinţelor
gramaticale. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
1980]. Pentru socialism (Baia Mare), 32, nr. 7866, 12 febr.
1981, p. 2.
Ion, C. A. Pe scenă, farmecul adolescenţei. Pentru socialism
(Baia Mare), 32, nr. 7874, 21 febr. 1981, p. 3.
Ghenceanu, Vasile Radu. Contribuţii experimentale... Pentru
socialism (Baia Mare), 32, nr. 7884, 5 mart. 1981, p. 2.
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Cozmuţa, Augustin. Centenar Octavian Goga (1881 – 1981).
Pentru socialism (Baia Mare), 32, nr. 7908, 2 apr. 1981, p. 2.
Pop, Gheorghe. Oros Valeriu – Contribuţii experimentale la
optimizarea testării şi evaluării cunoştiinţelor gramaticale :
[recenzia vol. cu acelaşi titlu. Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 1980]. Studii şi articole, vol. 3, Baia Mare, 1981,
p. 313-314, 337, 340.
Cozmuţa, Augustin. Notă (la) Etica sălii de spectacol.
Pentru socialism (Baia Mare), 33, nr. 8262, 25 mai 1982, p. 3.
Ghenceanu, Vasile Radu. Către lumea artei. Pentru
socialism (Baia Mare), 38, nr. 9774, 11 apr. 1987, p. 2.
Ghenceanu, Vasile Radu. Teatru pentru toate vârstele.
Pentru socialism (Baia Mare), 38, nr. 9815, 30 mai 1987, p. 3.
Pop, Gheorghe. Profesor şi vocaţie. Studii şi articole, vol. 9,
Baia Mare, 1987, p. 145-153.
Pop, Gheorghe. Valorificarea cercetării ştiinţifice şi metodice.
Studii şi articole, vol. 4, Baia Mare, 1988, p. 177-178.
Rusu, Dumitru. Lucian Blaga – Centenarul luminii. Graiul
Maramureşului, 7, nr. 1631, 11 mai 1995, p. 2.
„Dirigintele – Ora de dirigenţie”. Graiul Maramureşului, 8,
nr. 1878, 25 apr. 1996, p. 1, 4.
Cadrele didactice ale secţiei Teologie Ortodoxă. Ortodoxia
maramureşeană, 1, nr. 1, 1996, p. 15-16.
S, O. Pe urmele lui Lucian Blaga. Magazin sălăjean, 8 mai
2001, p. 3.
Man, Olimpia. Poezia lui Lucian Blaga pe buzele multor
zălăuani. Graiul Sălajului, 9 mai 2001, p. 2.
Drăgan, Ion. O carte de referinţă : [Oros, Valeriu. Studii şi
cercetări de docimologie şi instruire programată : (cu aplicaţii
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la limba română). Baia Mare : Editura Universităţii de Nord,
2000]. Tribuna învăţământului, 51, nr. 598-599, 16-29 iul.
2001, p. 17.
Cărţile anului 2000. Graiul Maramureşului, 13, nr. 3498, 1
oct. 2001, p. 4.
Medeşan, Monica. Eveniment în lumea şcolii. Observator
cultural, 2, nr. 94, 11-17 dec. 2001, p. 15.
Hadnagy, Maria. Lucrările profesorilor noştri. Nord, 1, serie
nouă, nr. 2, 2001, p. 85.
Pamfil, Alina. Ştiinţa probelor şi a programelor didactice :
[Oros, Valeriu. Studii şi cercetări de docimologie şi instruire
programată : (cu aplicaţii la limba română). Baia Mare : Editura
Universităţii de Nord, 2000]. Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 11,
Fascicula Pedagogie-Psihologie-Metodică, 2001, p. 475.
Despre Cărţile anului 2001. Pagină coordonată de Ion Burnar.
Informaţia zilei de Maramureş, 2, nr. 78, 5 ian. 2002, p. 6.
Revista „Perspective”, nr. 1, 2002. Observator cultural, nr.
122, 15 iun. 2002.
Mariş, Dumitru. Conf. univ. dr. Valeriu Oros la vârsta de
aur. Glasul Maramureşului, 6, nr. 1604, 13 iul. 2002, p. 2.
Dunca, Petru. Dârţu, Constantin Toni – Personalităţi române
şi faptele lor : 1950-2000. Graiul Maramureşului, 14, nr. 3752,
5 aug. 2002, p. 5.
Buzura, Dana D. Şase premii pentru cele mai bune cărţi ale
autorilor băimăreni. Glasul Maramureşului, 6, nr. 1671, 30
sept. 2002, p. 3.
Cărţile anului 2001. Graiul Maramureşului, 14, nr. 3800, sept.
2002, p. 2.
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Ediţie specială – manifestările culturale la Sărbătoarea
Castanelor. Pagină coordonată de Ion Burnar. Informaţia zilei
de Maramureş, 2, nr. 304, 1 oct. 2002, p. 7.
Goia, Vistian. Un cercetător de ţinută universitară. Tribuna
învăţământului, 53, nr. 666 (2547), 28 oct. 2002, p. 15.
Mihali, Nicoară. Pro Unione – revista generaţiilor. Şcoala
maramureşeană, 1, nr. 2, nov. 2002, p. 29-30.
Mihali, Nicoară.
Profesorii mei de română.
maramureşeană, 1, nr. 2, nov. 2002, p. 28.

Şcoala

Pop, Delia. Sub pecetea maestrului. Şcoala maramureşeană,
1, nr. 2, nov. 2002, p. 63-64.
Filip, Terezia.
Oros Valeriu – Studii şi cercetări de
docimologie şi instruire programată : (cu aplicaţii la limba
română) : [recenzia vol. cu acelaşi titlu. Baia Mare : Editura
Universităţii de Nord, 2000]. Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 12,
Fascicula Pedagogie-Psihologie-Metodică, Baia Mare, 2002, p.
198-199.
Goia, Vistian. Anotimpurile universitarului Valeriu Oros.
Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 12, Fascicula PedagogiePsihologie-Metodică, Baia Mare, 2002, p. 9-10.
Goia, Vistian. Valeriu Oros. Şcoala şi problemele ei (studii şi
articole) : Editura Universităţii de Nord, Baia Mare, 2001 :
[recenzie]. Perspective, nr. 2, 2002, p. 100-101.
Kozma, Elena Lidia. Împliniri : Omagiu conf. univ. dr.
Valeriu Oros la 70 de ani. Buletin ştiinţific, Seria A, vol. 12,
Fascicula Pedagogie-Psihologie-Metodică, Baia Mare, 2002, p.
5-6.
Negreanu, Angela. Evaluarea continuă – modalitate de
sporire a randamentului şcolar. Buletin ştiinţific, Seria A, vol.
12, Fascicula Pedagogie-Psihologie-Metodică, Baia Mare,
2002, p. 132.
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Burnar, Ion.
„Şcoala maramureşeană” : o revistă a
învăţământului de ţinută. Informaţia zilei de Maramureş, 2, nr.
486, 13 mai 2003, p. 7.
Mihali, Nicoară. Teatrul băimărean la 50 de ani. Am trăit
alături de teatru. Şcoala maramureşeană, 2, nr. 6-7, dec. 2003,
p. 22.
Goia, Vistian. Valeriu Oros – Şcoala şi problemele ei : Studii
şi articole : [recenzia vol. cu acelaşi titlu. Baia Mare : Editura
Universităţii de Nord, 2001]. Buletin ştiinţific, Seria A, vol.
13, Fascicula Pedagogie-Psihologie-Metodică, 2003, p. 178180.
Puşcaş, Florica. Simpozionul Naţional de Didactica Limbii şi
Literaturii Române, Ediţia a III-a, 15-17 noiembrie 2002,
Timişoara. Perspective, 4, nr. 1 (6), 2003, p. 108.
„Prunii sălbatici” în holul Prefecturii. Graiul Maramureşului,
16, nr. 4210, 7-8 febr. 2004, p. 5.
Portase, Alec. A apărut „Şcoala maramureşeană” nr. 16/2005.
Graiul Maramureşului, 17, nr. 4605, 20 mai 2005, p. 2.
Un simpozion : „Baia Mare – trecut, prezent şi viitor”. Pagină
coordonată de Ion Burnar. Informaţia zilei de Maramureş, 5,
nr. 1222, 4 oct. 2005, p. 6.
Brezovszki, Ana-Maria ; Grigor, Ana ; Vanciu, Florina.
Manifestarea „Cărţile anului” – privire retrospectivă. Bibliotheca
Septentrionalis, 13, nr. 2 (25), 2005, p. 59.
Onojescu, Monica. Programa de limbă şi literatură română
pentru cursul superior al liceului. Perspective, 6, nr. 1 (10),
2005, p. 78, 83-84.
Semnalarea cărţii: Valeriu Oros – Medalioane şi studii de
didactică [recenzia vol. cu acelaşi titlu. Baia Mare : Editura
Universităţii de Nord, 2005]. Nord Literar, 4, nr. 3 (34), mart.
2006, p. 2.
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Medalioane şi studii de didactică de Valeriu Oros. Graiul
Maramureşului, 18, nr. 4876, 6 apr. 2006, p. 2.
Medan, Gabriela. Valeriu Oros – Medalioane şi studii de
didactică : [recenzia la vol. cu acelaşi titlu. Baia Mare :
Editura Universităţii de Nord, 2005]. Graiul Maramureşului,
18, nr. 4906, 13-14 mai 2006, p. 10.
Năsui, Florentin. Revista şcolarilor pentru profesori! Graiul
Maramureşului, 18, nr. 4927, 7 iun. 2006, p. 3.
Bisztricki-Florian, Ştefan. În sfera veşniciei...
Maramureşului, 18, nr. 4934, 15 iun. 2006, p. 9.

Graiul

Peter, Gheorghe. Un nou număr din Pro Unione. Pro Unione
(Baia Mare), 9, nr. 1-2 (25-26), iun. 2006, p. 150-151.
Pop, Gheorghe. Cartea lui Oros : [Oros, Valeriu. Medalioane
şi studii de didactică. Baia Mare, Editura Universităţii de
Nord, 2005]. Şcoala maramureşeană, 5, nr. 22-25, sept. 2006,
p. 22-24.
Ciascai, Grigore. Criticul Mircea Muthu a înmânat premiile
„Cărţile Anului 2005”. Informaţia zilei de Maramureş, 6, nr.
1526, 2 oct. 2006, p. 16.
Goja, Anca. „Am selectat cărţile care aduc în prima linie
specificul zonei” (Mircea Muthu); printre „Cărţile Anului” 2005
premiate s-a numărat şi antologia de poezie „Singurătatea
sonoră” a lui Gheorghe Pârja. Graiul Maramureşului, 18, nr.
5027, 2 oct. 2006, p. 7.
Ignat, Dragomir. Cărţile maramureşenilor premiate la
„Castane”. Glasul Maramureşului, 10, nr. 2888, 2 oct. 2006,
p. 6.
Petruţ, Anton. Teatrul popular din Tg. Lăpuş la a XXX-a
aniversare. Graiul Maramureşului, 18, nr. 5040, 17 oct. 2006,
p. 9.
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Petruţ, Anton. Marele profesor a fost omagiat la Tg. Lăpuş :
In memoriam Vasile Grigore Latiş. Graiul Maramureşului, 20,
nr. 5665, 31 oct. 2008, p. 10.
Opriş, Nick. In memoriam Vasile Latiş : eveniment la Târgu
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de Maramureş, 8, nr. 323, 26 febr.-6 mart. 2009, p. 18.
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2566, 27-28 febr. 2010, p. 7.
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Condrat, Alina. Preotul Viorel Thira, la a cincea lansare de
carte. Glasul Maramureşului, 13, nr. 3985, 22 mai 2010, p. 5.
Fărcaş, Andrei. O carte de suflet, într-o biserică. Graiul
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Lîngă Ştefan Mariş, Pamfil şi Maria Bilţiu
- Lansarea cărţii Obiceiurile toamnei şi iernii, 17 iunie 2010 -
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D. DIN REFERINŢELE CRITICE DESPRE AUTOR
,,Luând în considerare spiritul strict ştiinţific în care
candidatul şi-a elaborat lucrarea, observând apoi capacitatea cu
care el mânuieşte tehnica experimentală în cele trei
experimente desfăşurate şi, în fine, apreciind rezultatele
cercetării sale ca deosebite pentru ridicarea nivelului studierii
gramaticii limbii române în şcoala contemporană, propunem cu
deosebită căldură aprobarea lucrării analizate ca o foarte bună
teză de doctorat şi acordarea titlului academic de doctor în
didactica limbii române autorului ei, Valeriu Oros.”
(Conducător ştiinţific, Prof. univ. dr. docent Ştefan Bârsănescu.
Iaşi, 30 iunie, 1978).

,,Autorul este cunoscut de peste un deceniu drept un
cercetător care se străduieşte să elimine una din erorile formării
personalului didactic, aceea de a nu fi pregătit şi ca examinator,
de a nu i se cultiva ,,aptitudinea docimologică”, pe care o
menţionează ,,Dicţionarul de pedagogie”. Volumul semnalat,
constituie, efectiv, o cotitură în mersul cercetărilor noastre de
docimologie. El continuă, în mod creator cercetările despre
examinare şi notare, nu numai în ceea ce priveşte aspectul
general al acestor procese, ci ia în atenţie un obiect de
învăţământ, gramatica, cercetat în mod cuprinzător (fiind un
îndemn, din acest punct de vedere, pentru colegii care s-au
mulţumit cu câteva articole de revistă ca Nicu Vrabie pentru
obiectul literatură română şi Dumitru Valdemar Popa pentru
filozofie.
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Contribuţiile originale ale lui Valeriu Oros sunt
încadrate într-o întinsă privire teoretică asupra problemei,
însoţită de un aparat critic de aproape 300 de titluri citate.
Cartea profesorului Valeriu Oros este un adevărat
îndrumător general în docimologie şi în tehnica elaborării
testelor docimologice, este un exemplu de cercetare
pedagogică, amplă şi corect organizată, de la valabilitatea
colectivelor experimentale şi de control, la formularea
ipotezei, la colectarea şi prezentarea datelor, până la
prelucrarea lor statistică.
Concluziile lucrării precizează, pe linia cercetărilor
curente de docimologie, că ,,testul, permiţând o evaluare
unitară, analitică şi având aceeaşi valabilitate în faţa
profesorului, a elevului,, a clasei şi a părinţilor, evită
anxietatea, mânia, sentimentul de inferioritate, timiditatea,
discrepanţa dintre aprecierea profesorului şi subiectivismul
elevului. Testul relevă şi raportul dintre ,,aspiraţie şi putinţă”,
determină, în ultima instanţă, nivelul de expectaţie al elevului”.
(Muster, Dumitru.
Optimizarea evaluării cunoştinţelor
gramaticale.
Buletin ştiinţific, Seria A, PedagogiePsihologie-Metodică, vol. 5, Baia Mare, 1980, p. 175-177).

,,0 carte aşteptată cu mare interes de lumea şcolii, a
văzut lumina tiparului la Editura Didactică şi Pedagogică din
Bucureşti, 1980. Prin apariţia ei în librării, cercetările de
docimologie fac un pas remarcabil spre modernizarea actului
evaluativ, privind randamentul prestaţiei didactice.
Structurată pe întinderea a cinci capitole, contribuţiile
experimentale ale profesorului Valeriu Oros tratează domeniul
docimologic din interiorul practicii şcolare. Studiile întreprinse,
consultarea unei vaste bibliografii, experienţa de dascăl a
autorului şi-au pus, definitiv, amprenta aupra întregii lucrări.
În economia cărţii, autorul acordă un spaţiu larg examinării şi
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notării. Din această perspectivă, lucrarea poate fi cconsiderată
drept un scurt tratat de docimologie. Credinţa autorului este că
un proces organizat de determinare şi evaluare a randamentului
şcolar pe baza testului docimologic, structurat pe obiective şi
microobiective şi pe raportul optimal dintre tipurile de
informaţie, în funcţie de finalitatea actului docimologic, poate
reduce coeficientul de subiectivitate, sporind relevanţa notei
obiective şi reprezentative. Autorul consacră aproape o sută de
pagini constatărilor proprii privind confirmarea ipotezei
declinate mai sus, iar concluziile finale se grupează în trei
categorii distincte: cu caracter constatativ, legic şi prospectiv.
Ca o concluzie aparte, la care subscriu, ca semnatar al
acestor rânduri, vom reproduce un gând al autorului: ,,Dacă
sistemul nostru de învăţământ este unitar, atunci şi verificarea
cunoştinţelor ar trebui să fie unitară, iar nota să aibă aceeaşi
valabilitate în orice unitate şcolară”.
(Ghenceanu, Radu-Vasile, Contribuţii experimentale… :
[Oros, Valeriu. Contribuţii experimentale la optimizarea
testării şi evaluării cunoştinţelor gramaticale. Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 1980]. Pentru socialism,
nr. 7884, 5 mart. 1981, p. 2).

,,În ariile descrise de cercetările româneşti de
docimologie şi instruire programată, cartea domnului profesor
Valeriu Oros marchează momente de sinteză şi de orientare
explicită asupra unui domeniu specific: studiul limbii române.
,,Ştiinţei probelor” îi este consacrat, mai întâi, un excurs
în preistorie şi istorie. Discursul punctează drumul lung ce duce
de la examenele pe care le dădeau dregătorii pe vremea
împăratului Sun al Chinei (2205 de ani înainte de Cristos) şi
până la contribuţiile actuale, orientate atât conceptual, cât şi
funcţional. O secvenţă aparte evidenţiază sincronizarea
cercetărilor româneşti cu cele europene, pledează pentru
extinderea lor şi pentru apariţia unui tratat de docimologie.
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Studiile experimentale din cartea domnului profesor
Valeriu Oros reprezintă mai mult decât expunerea unor
parcursuri experimentale. Ele pot fi citite, şi aici vedem
câştigul major al cărţii, ca un ghid al experimentării didactice,
ghid al rigorii şi seriozităţii ştiinţifice, ghid ce propune, dincolo
de soluţii, modele de instrumentare a cercetării. Dar cartea
oferă nu numai un set de principii şi un mod de lucru; ea
conturează şi o serie de zone nevralgice ale predării şi
evaluării; dintre ele selectăm existenţa unor inadvertenţe între
logica didactică şi logica internă a disciplinei sau a unor
inconsecvenţe în sistemul de notate. Citită din perspectiva
carenţelor pe care le pune în relief, cartea este o invitaţie la
reflecţie şi cercetare, demersuri pentru care, în paginile ei,
există conturat un model de precizie şi eficienţă”.
(Pamfil, Alina, Ştiinţa probelor şi a programelor didactice :
[Oros, Valeriu. Studii şi cercetări de docimologie şi instruire
programată. Baia Mare : Editura Universităţii de Nord,
2000]. Buletin ştiinţific. Seria A, Pedagogie-PsihologieMetodică, vol. 11, Baia Nare, 2001, p. 149-150).

,,Materialul din care autorul şi-a ansamblat lucrarea îl
formează pe de o parte, ideile prelucrate din bogata bibliografie
studiată şi valorificată în mod creator, iar pe de altă parte, de
rezultatul ideatic al experimentelor organizate de autor în
câteva şcoli (nominalizate) din Baia Mare. Acestea din urmă
(experimentele) dau lucrării universitarului băimărean,Valeriu
Oros, substanţialitate ştiinţifică, constituind contribuţia sa la
îmbogăţirea patrimoniului docimologiei româneşti şi
universale. În acelaşi timp, el este interesat şi de aspectul
pragmatic al problemelor cercetate, urmărind optimizarea şi
eficientizarea procesului instructiv educativ la disciplina la care
a organizat cercetările: limba română. Perspectiva din care
autorul desfăşoară demersul său investigativ este una modernă
şi originală. Rândurile noastre se vor a fi şi o sensibilizare a
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atenţiei şi interesului dascălilor, de la Bixad la Turnu Măgurele
şi de la Nădlac la Sulina, iar rezumatul capitolelor ei în cele
două limbi de circulaţie universală: franceza şi engleza,
constituie un veritabil ,,paşaport” pentru Europa şi chiar pentru
mai departe”.
(Drăgan, Ion. O lucrare de referinţă : [Oros, Valeriu. Studii
şi cercetări de docimologie şi instruire programată.
Baia Mare : Editura Universităţii de Nord, 2001].
Tribuna învăţământului, 51, nr. 598-599 (2479-2480), 16-29
iul. 2001, p. 17.)

,,Cunoscutul universitar băimărean, nume de rezonanţe
semnificative în didactica limbii române şi reper pentru
generaţii de dascăli, profesorul Valeriu Oros este unul din acele
spirite marcate de vocaţia pedagogică, nu doar mărturisită
adesea în circumstanţe colocviale, ci evidentă şi persuasivă în
cursurile domniei sale, în numeroasele eseuri şi studii în presa
de specialitate. Recenta carte a domnului profesor ,,Studii şi
cercetări de docimologie şi instruire programată”
(skinneriană”), atestă încă odată - dacă mai era necesar această pasiune şi - gest rarisim - generoasă comunicare a
ştiinţei şi experienţei proprii.
Cartea, deşi structurată în trei părţi distincte, pe
dimensiuni specifice domeniului, e o lucrare coerentă, unitară
şi consecventă ştiinţific. Remarcabilă este dimensiunea
ştiinţifică a lucrării în ansamblul ei şi a fiecărui text luat în
parte, prin structura riguroasă a informaţiei, prin calitatea
surselor bibliografice şi administrarea lor, prin codificările de
tip matematic operaţionale într-un limbaj de specialitate, prin
caracterul experimenţial. Toate acestea fac din cartea de faţă un
mic tratat de docimologie elaborat şi aplicat.
Şi încă, acel ceva intertextual şi inefabil, care conferă
textelor un ton eseistic: pledoarie pentru perfecţionare, invitaţie
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la reflecţie, plăcerea de-a oferi altora din propria experienţă, de
a-i provoca rafinat şi sugestiv la perpetua învăţare”.
(Filip, Terezia.
Valeriu, Oros, Studii şi cercetări de
docimologie şi instruire programată. Editura Universităţii de
Nord, Baia Mare, 2000. Buletin ştiinţific, Seria A, PedagogiePsihologie-Metodică, vol. 12, Baia Mare, 2002, p. 198-199).

,,Parcurgând cu atenţie volumul lui Valeriu Oros
,,Şcoala şi problemele ei” (Editura Universităţii de Nord) vom
spune din capul locului că autorul este un cercetător de ţinută
universitară. În primul rând Domnia sa este foarte bine
informat în toate chestiunile abordate. Fiecare fenomen
educaţional este situat în domeniul căruia îi aparţine,
menţionându-se contribuţiile reale ale înaintaşilor, dovedind
onestitatea celui care recunoaşte meritele acestora, ceea ce
astăzi este o ,,rara avis” pentru unii tineri care scriu cu
dezinvoltura unui Maiorescu contemporan. Apoi, universitarul
arată însemnătatea actuală a problemei abordate, sfera ei de
cuprindere, aspectele pe care le va aprofunda, pentru a
demonstra cu argumente logice şi statistice de ce a împins
cercetarea pe făgaşul ales. Urmează cercetarea experimentală a
chestiunii alese, după ,,modelul” pretenţios, dar eficient,
încetăţenit de dascălii clujeni (Alexandru Roşca, Ion Radu, şi
Dumitru Salade) care, prin revista ,,Studia” (a Universităţii
,,Babeş - Bolyai”) au impus pe teren românesc anumite ,,faze”,
prin care contribuţia cercetătorului să fie evidentă. Domnul
Valeriu Oros le parcurge cu tenacitatea ardeleanului şi cu
răbdarea benedictinului: 1). Alegerea şi motivarea temei; 2).
Ipoteza de lucru; 3). Metodologia cercetării; 4). Rezultatele
obţinute şi interpretarea lor; 5). Concluzii cu caracter
constatativ, generativ şi prospectiv.
Autorul e conştient mereu că cercetează şi scrie pentru
profesorul, studentul, părintele şi adolescentul de acum, din
plină contemporaneitate, când şcoala se confruntă cu o seamă
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de greutăţi, căutări de modernizare, într-o perioadă de
,,tranziţie interminabilă şi de reformă nedesăvârşită”, cum se
exprimă, cu francheţe şi luciditate universitarul.
Pe lângă studiile experimentale, cartea cuprinde şi
studii cu caracter teoretic, unde chestiunile ridicate sunt privite
din perspective diferite. Cultura universitarului îi permite să
apeleze, când este necesar, şi la argumente de ,,autorietate”,
adică la opiniile marilor personalităţi (T. Maiorescu, N. Iorga,
S. Haret, L. Blaga, Maria Montessori, I. Kant, J. Piaget etc.). În
acest fel problemele dezbătute, adeseori privite polemic, capătă
o nouă înfăţişare şi o însemnăte sporită pentru cititorul de azi”.
(Goia, Vistian. Un cercetător de ţinută universitară. Tribuna
învăţământului, 53, nr. 666 (2547), 28 oct.-3 nov. 2002, p. 15).

,,Prezenţa universitarului băimărean, conf. dr. Valeriu
Oros în paginile volumului al treilea al dicţionarului
Personalităţi române şi faptele lor, întocmit de Constantin
Toni Dârţu, confirmă, încă o dată, o vocaţie şi însemnătatea
unei experienţe de o jumătate de veac. Cei care au avut norocul
să-l cunoască ori să-i cunoască mesajul - al Lecţiei, al Vieţii
deopotrivă – au descoperit un om devotat în totalitate
învăţământului, întâlnirea cu profesorul dovedindu-se, după
cum afirmă doamna conf. univ. dr. Lidia Elena Kozma,
prorector al Universităţii de Nord, din Baia Mare, ,,un prilej de
reconsiderare a scării valorilor, a calităţii.”. Mânat de o pasiune
rar întâlnită, în activitatea profesională, precum şi de lucrul
bine făcut, Valeriu Oros, conferă cunoştinţelor acumulate,
integritate, sens, apoi le comunică mai departe, reuşind să
trezească motivaţii şi credibilitate în rândul celor care ştiu să-l
asculte: elevi, studenţi, profesori preocupaţi de cariera
didactică. În sala de clasă, în aula facultăţii, la Bruxelles,
Bucureşti, Oslo, Nyiregyhaza ori Budapesta, alături de
educatori de pe alte meridiane, e acelaşi pasionat al dialogului
creator, invitând - cu câtă eleganţă - la reflecţie. Caută afinităţi
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spirituale şi modele axiologice. Lecţia profesorului se
prelungeşte dincolo de marginile catedrei, prin publicarea a
peste o sută de studii şi articole în volume şi reviste de
specialitate. Cea mai recentă carte, aflată în prezent la al doilea
tiraj, e intitulată ,,Şcoala şi problemele ei”, s-a născut dintr-o
experienţă ,,ce se vrea a fi cunoscută şi interiorizată”, spune
autorul, p. 7). Deosebit de incitantă se dovedeşte secţiunea în
care autorul dezvăluie rezultatul unei investigaţii personale,
realizate pe un eşantion format din 760 de subiecţi, elevi din
patru licee cu profile diferite. Îi reţin atenţia mai ales
adolescenţii pentru care ,,lectura nu constituie încă, şi nu pare a
constitui nici în perspectivă, o cale de deschidere spre sine şi,
prin sine, spre lume”. Ţinuta ştiinţifică, sobrietatea expunerii
,,bogăţia şi precizia informaţiei, umanismul viziunii- sunt doar
câteva dimensiuni graţie cărora recomandăm acest volum
tuturor celor preocupaţi de ,, şcoală şi problemele ei”. Avem de
a face cu o carte ce trădează o personalitate care zideşte,
zidându-se pe sine în lucrare.
Pecetea conferenţiarului Valeriu Oros este lesne de
recunoscut în fiecare dascăl ce a avut norocul să-l întânească”.
(Pop, Delia. Sub pecetea maestrului. Şcoala maramureşeană,
1, nr. 2, nov. 2002, p. 63-64).

Ca cercetător îşi îndreaptă preocupările în câteva
direcţii importante: probleme de docimologie cu aplicaţii la
limba română, ameliorarea practicii pedagogice a studenţilor
filologi, figuri reprezentative din istoria învăţământului
românesc (I. Creangă, S. Haret, B.P. Haşdeu, T. Vianu etc),
publicând circa 90 de studii şi articole în reviste de profil. Două
din cărţile publicate au fost distinse cu premiul ,,Cărţile
anului”, ediţia 2000 (,,Studii şi cercetări de docimologie şi
instruire programată cu aplicaţii la limba română”) şi ediţia
2001 (,, Şcoala şi problemele ei”). Ambele cărţi au apărut la
Editura Universităţii de Nord.
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Valeriu Oros se distinge printr-o suită de trăsături care
ne dau imaginea educatorului dedicat profesiei sale, ambiţios şi
harnic, deschis spre conversaţie, dispus oricând să coopereze,
să ofere infomaţii, să-şi afirme punctul de vedere, dar şi să
ajute colaboratorii. Pentru meritele sale ca cercetător în ale
ştiinţei educaţiei, ca îndrumător al atâtor generaţii de elevi
studenţi, Valeriu Oros, rămâne un distins slujitor al
Universităţii de Nord. Acum la ceas de bilanţ îi urez ani mulţi,
succese şi noi realizări”).
(Pintea, Letiţia. La cumpăna anilor. Buletin ştiinţific, Seria A,
Pedagogie-Psihologie-Metodică, vol. 12, Baia Mare, 2002,
p. 7-8).

În 1957 vine de pe băncile universităţii clujene, tânărul
Valeriu Oros, profesor de talie universitară, impulsionează
catedra de limba română în plan didactic şi stiinţific. Predă
literatura cu multă însufleţire şi competenţă, evitând, cu
inteligenţă, rigorile programei în cazul poeţilor A. Toma,
Veronica Porumbacu, Mihai Beniuc, E.M. Galan, ţinând, în
schimb, lecţii extraordinare despre clasici, cu predilecţie despre
ardeleni. Are ,,curajul” să propună în scris, atribuirea numelui
lui Lucian Blaga Liceului Teoretic din Sebeş, în mai, 1961.
Când mai marii zilei, de la partid şi securitate, din oraş, se
preocupau să-l ,,îngroape” pe marele dispărut, în taină cât mai
mare, profesorul Valeriu Oros, pe răspundere proprie, a luat un
grup de 50-60 de elevi de la internat şi i-a dus la
înmormântarea marelui gânditor de la Lancrăm. Abia mai
târziu am înţeles, de fapt, la ce eveniment am participat şi ce
curaj a avut domnul profesor. Tot el invită în liceu poeţi de la
Cluj şi organizeză o serie de activităţi cultural-ştiinţifice şi
educative: audiţii muzicale, spectacole, sesiuni de referate şi
lucrări ştiinţifice, excursii în judeţ şi în ţară pe la muzee, case
memoriale, locuri istorice, biblioteci. Ca diriginte avea
excelenta idee de a organiza, în ultima clasă de liceu, o
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excursie la Cluj, pentru ,,a descoperi” Clujul universitar :
Biblioteca Centrală Universitară, universitatea, teatru, opera,
Grădina botanică, stadionul, Muzeul Transilvaniei etc. Ce mult
au însemnat toate acestea, mai ales pentru copiii de la ţară cu
posibilităţi modeste!
După 6 ani de profesorat la Sebeş, distinsul profesor
Valeriu Oros, ia drumul spre nord, spre Maramureşul natal,
unde va face o carieră universitară, la Baia Mare, reuşind întradevăr lucruri de excepţie. Nu întâmplător, unii foşti elevi i-au
devenit studenţi la zi sau la fără frecvenţă”.
(Afrapt, Nicolae. Un liceu în calea vremurilor - Colegiul
Naţional ,,Lucian Blaga” Sebeş : (Monografie). Sebeş :
Editura ,,Altip”, 2003, p. 69).

,,Noua carte a lui Valeriu Oros, Medalioane şi studii de
didactică, este salutară. Ea aduce în atenţia personalului
didactic imaginea unor modele axiologice, care au onorat
şcoala românească din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
(I. Creangă, S. Haret, B.P. Haşdeu) şi din secolul abia încheiat
(T.Vianu, Şt. Bârsănescu, D. Salade etc). I. Creangă e privit din
perspectiva metodologiei sale originale de predare şi învăţare a
scris - cititului, conjugând logica didactică cu logica internă a
disciplinei de studiu şi cu particularităţile de vârstă ale elevilor.
Ca atare, manualele lui Creangă cunosc zeci de ediţii, chiar
două în acelaşi an, ele fiind apreciate la superlativ de către
autorităţile şcolare ale vremii (V. Alecsandri, M. Eminescu,
V.A. Urechia, T. Maioreacu, M. Kogălniceanu). Autorul
acordă un spaţiu amplu ,,marelui ministru reformator, S. Haret,
om al şcolii şi animator al culturii”. Activitatea didactică a lui
Haşdeu este reflectată în linia ei intermitentă, cu urcuşuri şi
coborâşuri, când admis la catedră, când destituit chiar de
aceleaşi autorităţi ministeriale (Maiorescu şi Urechia) datorită
spiritului său caustic, incisiv şi imprevizibil care deranja, ca şi
autoritatea sa ştiinţifică şi culturală. Medalioanele din prima
58

Valeriu Oros – 80
parte a cărţii lui Valeriu Oros, constituie pentru personalul
didactic, indiferent de specialitate sau de vârstă, repere de
muncă, de dăruire şi competenţă profesională.
Citite cu atenţie şi interes profesional, studiile din
partea a doua a lucrării incită la dialog şi noi puncte de vedere
derivate din practica şcolară cotemporană şi cercetarea
ştiinţifică din domeniul didacticii. Aparatul critic riguros (note,
bibliografie , index de nume), încheie o cartea construită sever
ce relevă aspecte fundamentale ale didacticii”.
Pop, Gheorghe.
Cuvânt înainte.
În: Oros, Valeriu.
Medalioane şi studii de didactică. Baia Mare : Editura
Universităţii de Nord, 2005, p. 5-8).

,,Prezentarea, în această carte, a unor modele axiologice
ale învăţământului românesc, de ieri şi de azi, constituie pentru
autor un act de ordin didactic, etic şi cultural. Personalităţi
precum Spiru Haret, Ion Creangă, Bogdan Petriceicu Haşdeu,
Tudor Vianu, Ştefan Bârsănescu etc. sunt evocate din
perspectiva posturii lor de oameni ai şcolii, dăruiţi
învăţământului prin vocaţie şi înalt profesionalism asumat.
De asemenea, studiile şi cercetările din partea a doua a
cărţii reţin atenţia prin diversitatea tematică şi stringenta lor
actualitate. Ele încită la reflecţii şi demersuri metodologice
privind calitatea învăţământului şi evaluarea rezultatelor
prestaţiei şcolare. Cartea e bine venită în această perioadă de
febrile căutări şi dezbateri pentru o posibilă reformă a
învăţământului românesc la început de nou secol.
(Salade, Dumitru. Postfaţă. În: Oros, Valeriu. Medalioane şi
studii de didactică. Baia Mare : Editura Universităţii de Nord,
2005).

,,Într-o perioadă de acutizare a problemelor din
învăţământ, autorul Valeriu Oros ne provoacă la o analiză
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profundă a sistemului şi a procesului educativ. Apariţia cărţii
,,Medalioane şi studii de didactică” la Editura Universităţii de
Nord demonstrează maniera elegantă prin care autorul înţelege
să ia atitudine faţă de marginalizarea şi devalorizarea unui
domeniu ce ar trebui să fie o prioritate. Profesionalismul
autorului se remarcă prin rigoarea cu care îşi organizează
materialul, prin aparatul critic dens şi avizat, ce trădează
exigenţa omului de specialitate. Cartea captează cititorul,
menţinându-i atenţia pe toate cele trei paliere pe care se
derulează problematica cărţii: I. Medalioane, II. Studii de
didactică (pentru limba română), III- Note şi însemnări asupra
unor cărţi apărute recent.
Scrisă cu pasiune şi rigoare ştiinţifică evidentă, cartea
nu suferă de fragmentarism, (aşa cum s-ar putea crede la o
lectură superficială), ci, dimpotrivă, se constituie ca un material
unitar în diversitate necesar tuturor celor implicaţi în frumosul
,dar dificilul proces educaţional”.
(Medan, Gabriela. [Oros, Valeriu. Medalioane şi studii de
didactică. Baia Mare : Editura Universităţii de Nord, 2005].
Graiul Maramureşului, 18, nr. 4906, 13 mai 2006), p. 10).
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Cu prof. univ. dr. Ion Drăgan şi prof. univ. dr. docent Şt.
Bârsănescu (Simpozionul Naţional ,,Rolul Presei în Centrele
Universitare”, Sinaia, februarie, 1964)
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La Universitatea Timişoara, Casa de Cultură StudenţilorComunicare în plen: ,,Revuistica promovată de Spiru Haret”
(Simpozionul Naţional ,,Lectura, inter-transdisciplinaritate”, 2002)
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Şişeşti, 2001. În vizită la muzeul ,,V. Lucaciu” cu unii dintre
participanţii la Simpozionul de aniversare a 40 de ani de la înfiinţarea
Univ. de Nord Baia Mare

În faţa Muzeului de Mineralogie (Baia Mare), la manifestarea
„Cărţile anului”, cu un grup de oameni de cultură
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Cu acad. Iorgu Iordan şi colegii de la Facultatea de Filologie: V.
Oros,V. Iancu, V. Palaghiţă, Gh. Pop, I. Chiş Şter şi N. Felecan
(Baia Mare)

La un curs de lingvistică, cu acad. Iorgu Iordan şi studenţi
(Facultatea de Filologie, Baia Mare)
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La The 9th European Conference on Reading :
,,Literacy and Democracy” The International Reading Association
(Budapesta, 24-27 iulie, 1995)
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Recepţie la ,,a IX -a Conferinţă Internaţională pentru Lectură”
(Budapesta, 25 iulie, 1995)

Simpozionul Naţional de Didactică a Limbii şi Literaturii Române,
ediţia a V-a ,,Lectura. Repere actuale”, Cluj, 3-5 decembrie, 2004
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În faţa Universităţii din München, 2007
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Alături de poeta Rodica Dragomir
(lansarea cărţii ,,Ore fără memorie”,
Biblioteca Judeţeană ,,Petre Dulfu” Baia Mare, 2008)
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Claudiu Pop, prof.dr. V. Achim, V. R. Ghenceanu, V. Oros
şi Paul Antoniu la ,,Zilele Revistei Nord Literar”: Provincia literară literatura provinciei, Baia Mare
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La Zilele revistei Nord Literar: ,,Provincia literară-literatura
provinciei”, Baia Mare
Printre participanţi: Maria Mariş, S. Horvat, T. Alexa, Maria
Tomescu, T. Marchiş, Florica Bud, Adela Naghiu, P. Bilţiu, Paul
Antoniu, Claudiu Pop
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La lansarea cărţii ,,Fără personalităţi îi frig în istorie”, deViorel Thira,
2008
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La o sesiune de comunicări ştiinţifice a Inspectoratului Şcolar al
Judeţului Maramureş (Baia Mare.)

73

Valeriu Oros – 80

Cu Ştefan Bellu şi Viorel Thira la lansarea volumului Lăsaţi-mă
să putrezesc în lumină! de Lucian Georgiu (februarie 2009)
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