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IN MEMORIAM
GHEORGHE RÂNCU (1956-2020)

La 28 ianuarie 2020 a plecat dintre noi profesorul dr. Gheorghe Râncu, fost
director al Colegiului Tehnic Forestier din Câmpina, timp de 27 de ani, istoricul care
a lucrat cu abnegaţie peste 24 de ani la organizarea şi conducerea filialei Câmpina a
Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, militând neobosit pentru dezvoltarea
învăţământului şi a cercetării istorice de calitate.
S-a născut la 26 august 1956 la Buziaş, judeţul Timiş. După finalizarea
cursurilor liceale la Buhuşi, judeţul Bacău, a urmat Facultatea de Istorie – filozofie
din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi pe care a absolvit-o în anul 1983.
În acelaşi an şi-a început activitatea didactică la Liceul Forestier din Câmpina,
judeţul Prahova, dedicându-se cu pasiune aceastei meserii. Pregătirea de specialitate,
dar şi consecvenţa perfecţionării didactice l-au propulsat pe un loc merituos la nivel
judeţean şi naţional. A manifestat o atitudine de patriotism adevărat în cadrul
şedinţelor cercurilor pedagogice de specialitate, bunăoară, la o astfel de activitate
desfăşurată la o şcoală din Telega, în anii ’80, domnul profesor a interpretat cu multă
naturaleţe cântecul „Bucovină, plai cu soare!”.
În anul 1998 a obţinut titlul de doctor în istorie, cu teza – „Activitatea de
jurnalist şi diplomat a lui Grigore Gafencu”, sub îndrumarea prof. univ. dr. Emilian
Bold de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi. În intervalul 1998-2006 a devenit
membru în Consiliul consultativ al profesorilor de Istorie din cadrul Inspectoratului
Şcolar Judeţean Prahova, paralel îndrumând şi încurajând activitatea tinerilor colegi
către o carieră didactică, în calitatea sa de metodist al inspectoratului. Între 20042008 a funcţionat ca membru în Consiliul Consultativ al directorilor de liceu din
cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova. După diverse stagii de perfecţionare,
în intervalul 1999-2004, a fost desemnat de M.E.C. – evaluator de manuale şcolare,
iar din anul 2012 a devenit membru în Corpul Naţional de Experţi ai M.E.N.
(M.E.C.T.S.).
Rezultatele muncii sale la catedră au fost impresionante, demonstrate de
premiile obţinute cu elevii la olimpiadele şi concursurile şcolare, dar şi prin îndrumarea şi pregătirea a peste 400 de elevi pentru facultăţile de: istorie, drept, poliţie şi
relaţii internaţionale din ţară.
Fiind un om implicat în viaţa şcolii, devine în 1990, director adjunct al
Liceului Forestier, iar în intervalul 1996-2017 a îndeplinit funcţia de director al
instituţiei menţionate. În tot acest interval îşi dezvoltă aptitudinile şi competenţele
manageriale, prin diverse cursuri de perfecţionare şi prin absolvirea studiilor
masterale – „Management Educaţional European” – din cadrul Universităţii „Petrol
şi Gaze” din Ploieşti. Profesionalismul, capacitatea antreprenorială, implicarea,
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arta relaţionării, l-au impus drept unul dintre cei mai performanţi directori ai
judeţului. A investit timp, răbdare, pricepere, devotament pentru colegi, dar mai ales
pentru elevi pentru care era în stare să facă orice sacrificiu, transformând şcoala pe
care a condus-o într-o unitate modernă de profil şi aşezând-o pe un piedestal în
peisajul şcolar câmpinean. Baza materială a şcolii, dar şi perfecţionarea cadrelor
didactice şi a elevilor au fost realizate prin accesarea şi implementarea unor proiecte
internaţionale. Astfel, în intervalul 2004-2008, Colegiul Tehnic Forestier a fost inclus
în proiectul „PHARE-VET”, în domeniul tehnologic, atrăgând fonduri europene de
milioane de euro. În anii 2008 şi 2011, domnul director extinde parteneriatul
internaţional de consiliere şi colaborare în specialităţile silvic şi prelucrarea lemnului,
cu instituţii similare din Modena, Brescia (Italia), Strasbourg (Franţa), Salonic
(Grecia), Kumanovo (Macedonia), Bonn (Germania) şi respectiv din Finlanda.
Activitatea managerială l-a implicat, în calitate de preşedinte, în numeroasele comisii
de organizare şi evaluare a examenelor de bacalaureat.
A iubit istoria şi s-a dovedit a fi un cercetător pasionat şi riguros, dovadă stând
numeroasele articole, studii, recenzii din revistele de specialitate („Studii şi Articole
de Istorie”, „ANUAR”, „Cafeneaua literară” etc.) şi ziare („Oglinda Câmpinei”,
„Evenimentul”, „Partener” etc). Aria subiectelor cercetate a fost vastă, amintim doar
câteva: relaţiile internaţionale din perioada interbelică; fundamentalismul istoric în
aria arabo-islamică; istoria calendarului; totalitarismul interbelic; holocaustul
românesc în antiteză; stema României din perspectivă heraldică; Timur Lenkcontradictoriul prinţ al stepelor; antiteze de psihologie românească; conflictul
româno-maghiar din 1919; raporturile româno-sârbeşti/iugoslave (1918-1920) etc.
Un merit incontestabil l-a avut în organizarea şi conducerea Filialei Câmpina a
Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, în intervalul 1996-2020. În cadrul
şedinţelor lunare ale acesteia a susţinut zeci de comunicări ştiinţifice, fiind un
exemplu deosebit pentru erudiţia şi temeinicia cercetărilor sale. Domnia sa a avut
meritul de a aduna în cadrul subfilialei de la Câmpina profesori de istorie şi
geografie, preoţi, muzeografi, cercetători, ofiţeri ai Asociaţiei „Cultul Eroilor” din
Prahova, intelectuali ai municipiului.
În mai 2009, domnul profesor dr. Gheorghe Râncu împreună cu alţi colegi din
conducerea filialei şi cu sprijinul Primăriei Câmpina, a organizat Consiliul Naţional
al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România. La acel eveniment au participat peste 40
de profesori de istorie din întreaga ţară, fiind una din ocaziile în care a demonstrat
calităţile sale de bun orator şi organizator de activităţi cultural-ştiinţifice de înaltă
ţinută. A fost apreciat şi la nivel naţional, în cadrul Conferinţei Naţionale a SŞIR
organizată la Câmpina, în noiembrie 2011. În acelaşi an a fost ales membru în Biroul
Executiv al respectivei societăţi, îndeplinind această funcţie pe parcursul a două
mandate, până în anul 2019. Între 2016-2018 a fost coordonator în Comisia Naţională
a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, în colaborare cu facultăţile de istorie din
ţară şi cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, vizând propuneri pentru planurilecadru la ciclul gimnazial şi liceal şi la elaborarea programei de Istorie pentru clasele
a V-a şi a VI-a.
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Prin toată strădania domniei sale a reuşit să facă legătura dintre mediul preuniversitar şi cel universitar al profesorilor de istorie. Prezenţa sa în structura naţională a
Societăţii de Ştiinţe Istorice a fost o garanţie de seriozitate, echilibru şi devoţiune faţă
de păstrarea statutului disciplinei Istorie în învăţământul preuniversitar.
Încă o dovadă a pasiunii domniei sale pentru istorie a fost redactarea revistei
Societăţii de Ştiinţe Istorice din Câmpina – „ANUAR”. Prin această publicaţie,
domnul profesor împreună cu membrii societăţii făceau cunoscute cercetările lor.
Valoarea acesteia a fost dată de munca temeinică a domnului profesor Râncu şi a
distinsei sale soţii, doamna profesor Ema Râncu. Revista a fost apreciată la nivel
naţional, fiind premiată în cadrul comunităţii ştiinţifice din România, cu premiul
„Aurelian Iordănescu” al S.S.I.R. (2010), iar domnul profesor a primit din partea
aceleiaşi instituţii „Diploma de excelenţă (2011). Anul acesta revista a ajuns la
numărul 10, iar cu un ultim efort, profesorul Gheorghe Râncu s-a concentrat asupra
muncii editoriale, în ciuda cumplitei suferinţe reuşind să ducă la bun sfârşit apariţia
acestui număr în cele mai bune condiţii. Rigoarea şi lucrurile gândite şi realizate „cu
cap de neamţ” l-au caracterizat până la sfârşitul vieţii.
Calităţile sale manageriale, dar şi arta relaţionării l-au impus ca un bun
„negociator al culturii de calitate”, prin atragerea sprijinului Primăriei, Consiliului
Local, Bisericii şi altor centre culturale din Municipiul Câmpina, dar şi al agenţilor
economici din zonă. A statornicit un parteneriat temeinic cu Societatea de Ştiinţe
Istorice, Asociaţia „Cultul Eroilor”, Parohia „Sf. Nicolae” din Câmpina, Asociaţia
Cultural-Ştiinţifică „Vasile Pogor” din Iaşi, Facultatea de Arte Vizuale şi Design,
Universitatea de Studii Europene din Republica Moldova.
Profesorul dr. Gheorghe Râncu a fost consilier judeţean în mandatul 20042008, fiind membru al Comisiei de învăţământ, cultură, ştiinţe şi culte. A fost ofiţer
în rezervă, membru al subfilialei Câmpina a Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”, participând la diverse acţiuni, ceremonii, manifestări culturale la nivelul municipiului.
Pentru înalta ţinută intelectuală, activitatea managerială remarcabilă, responsabilitatea, înţelegerea, iubirea şi devotamentul faţă de cei din jur şi înaltul profil moral,
domnul profesor a primit aprecieri, diplome, distincţii, dintre care enumerăm doar
câteva: Diploma „Gheorghe Lazăr”, clasa I din partea M.E.N., Emblema de merit
„Partener pentru apărare” a Ministerului Apărării Naţionale, Placheta omagială
„Câmpina 500” din partea Primăriei Municipiului Câmpina, „Medalia pentru merite
deosebite” a Asociaţiei „Cultul Eroilor” din România etc.
Colegii, elevii, întreaga comunitate câmpineană îşi exprimă deosebitul regret
pentru dispariţia timpurie a unuia dintre cei mai buni profesori de istorie din
învăţământul preuniversitar, unul dintre cei mai activi şi mai devotaţi membri ai
Socetăţii de Ştiinţe Istorice din România, care a trăit cu intensitate fiecare moment al
vieţii sale.
Dumnezeu să îl odihnească în pace pe cel care a fost profesorul, directorul,
istoricul, dar în primul rând, Omul – Gheorghe Râncu, iar de de acolo de sus să ne
însoţească în activitatea noastră viitoare.
Membrii S.Ş.I.R. – Filiala Câmpina
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