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ÎNTREPRINZĂTORUL. Mara-prima femeie capitalist din 

literatura română 

 
Prof. Viorica Uşvat, Liceul Teoretic Periam 

Data:17.02.2011 

           Clasa: a IX-a 

 

INTRODUCERE 

 
Intrarea în afaceri trebuie să fie totdeauna 

rezultatul unei decizii conştiente, motivată 

de cunoaşterea potenţialului propriu, a 

domeniului în care se iniţiază activitatea şi 

înţelegerea riscurilor implicate. Chiar dacă 

domeniul care îi consacră este cel economic 

întreprinzătorii pot fi găsiţi în educaţie, 

medicină, cercetare, drept, arhitectură, 

inginerie, agricultură sau activităţi 

sociale.Această realitate demonstrează că în 

persoana întreprinzătorului se reunesc căteva 

trăsături definitorii cum ar fi: iniţiativa,, 

spiritul de novaţie, asumarea riscului şi o 

intensă dorinţă de autorealizare. 

Manifestarea spiritului antreprenorial poate 

fi favorizată, sau dimpotrivă, defavorizată, 

de factori macroeconomici (starea generală a 

economiei, accesul la capital, reglementările 

legislative) şi microeconomice (competenţa 

antreprenorială, calitatea resurselor, 

atitudinea faţă de muncă, planificarea). 

 

CONCEPTE 
 Întreprinzătorul 

 Spiritul antreprenorial 

 Rolurile întreprinzătorului 

 

STANDARDE DE CONŢINUT 
Întreprinzătorul este un iniţiator şi un 

inovator, o persoană care îşi asumă riscurile 

şi care manifestă spirit antreprenorial în 

vederea obţinerii unor satisfacţii. Implicarea 

în afaceri ia în calcul nu numai trăsăturile 

specifice  persoanei care are calitatea de 

întreprinzător ci şi aspectele organizatorice, 

juridice ale activităţii sale. Intrarea în afaceri 

este rezultatul unei decizii conştiente,  

 

 

 

 

motivate de cunoaşterea potenţialului 

propriu, adomeniului economic în care se 

iniţiază activitatea şi înţelegerea riscurilor 

implicate. 

COMPETENŢE SPECIFICE 

a. cognitive 

Elevii vor: 

1. defini conceptul de întreprinzător  

2. identifica caracteristicile şi motivaţia 

întreprinzătorului  

3. analiza factorii care influenţează 

manifestarea spiritului antreprenorial 

4. caracteriza personajul Mara folosind 

noţiuni economice. 

b. Afective 

Elevii vor: 

5. aprecia  informaţiile ca relevante şi 

folositoare în înţelegerea problematicii 

studiate; 

6.  integra informaţiilor în sistemul propriu 

de valori etice şi estetice. 

 

DESCRIEREA LECŢIEI  
În această lecţie, lucrând individual şi pe 

grupe, elevii vor identifica caracteristicile 

întreprinzătorului, vor analiza motivaţia 

acestuia şi vor realiza caracterizarea 

personajului literar Mara folosind concepte 

economice. Lecţia se adresează elevilor cu 

vârste cuprinse între 14-17 ani. 

INTERDISCIPLINARITATE:  
Literatura română- Educaţie antreprenorială 

TIMPUL NECESAR: o oră 

 

MATERIALE 
 Slide-ul: Mara, de Ioan Slavici- 

Referinţe critice 

 Slide-ul Întreprinzatorul( trăsături, 

motivaţii, rol) 
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 Fişa de lucru nr. 2 Mara - personaj 

economic:  a)trăsături, b)motivaţie, c) 

roluri.  

 Fişa de lucru nr.3 Fragmente selectate 

din operă      

 

 

PROCEDEE 

 
      1. Anunţaţi elevii că tema lecţiei este 

Întreprinzătorul. Mara- prima femeie 

capitalist din literatura română. 

Reactualizaţi cunoştinţele elevilor privind 

subiectul romanului folosind următoarele 

întrebări: 

    A. Unde are loc acţiunea romanului? 

( Acţiunea romanului are loc  într-un târg 

transilvănean, Radna,  la interferenţa sat-

oras, aflat pe malul drept al Mureşului). 

     B. Când are loc acţiunea romanului? 

(Acţiunea romanului are loc la sfârsitul 

secolului al XIX-lea si inceputul secolului 

al XX-lea). 

     C. Prin ce se caracterizează această 

perioadă istorică  aşa cum reiese din 

prezentarea făcută în roman? (Era o 

perioadă când relaţiile capitaliste 

dominau la nivelul fiecărei structuri 

sociale, impunând o anumită psihologie 

socială reprezentată prin chipuri de 

meşteşugari şi bresle.) 

D. Cine este Mara ? (Răspunsuri posibile : 

Personajul principal al romanului cu 

acelaşi titlu de I. Slavici; o femeie văduvă 

care se luptă să câştige bani pentru a putea 

oferi copiilor un trai bun; o femeie 

ambiţioasă care vrea să fie în rând cu 

oamenii de vază.) 
E. Cu ce se ocupă Mara ? (Mara este 

precupeaţă, face negoţ, intră în afaceri cu 

Hubăr, renunţă la unele afaceri în 

favoarea altora mai bănoase, ia în arendă 

capătul de pod peste Mureş punând taxe 

pentru oricine trecea pe acolo, împrumută 

bani cu dobândă.) 

F. Care sunt motivele care o determină pe 

Mara să facă aceste lucruri ? (:Vrea să 

câştige bani pentru a fi privită cu mai 

multă stimă si pentru a putea obţine orice; 

dacă are bani se simte mai puternică şi mai 

sigură de sine; strânge bani şi pune 

deoparte pentru a asigura un viitor copiilor 

si pentru a avea la bătrâneţe. 

 

       2. Proiectati Folia transparenta nr.1:           

Mara- referinte critice de Nicolae 

Manolescu si precizaţi ca acestea sunt 

punctul de plecare în vederea caracterizării 

personajului principal al romanului. În acest 

scop, întrebaţi elevii:  

   A. Ce înseamnă, din punctul lor de vedere, 

un om de afaceri? (O persoană foarte 

capabilă care se ocupă de afaceri; o 

persoană interesată să câştige mulţi bani; 

persoana care munceşte mult dar care şi 

câştigă; o persoana care îşi asumă riscuri 

etc.) 
B. Care credeţi că sunt calităţile necesare 

unui om de afaceri? (Curaj, creativitate, 

energie, încredere, perseverenţă, fermitate, 

fler, cunoaşterea legilor etc .) 

    3. Proiectaţi Folia transparentă nr.2: 
Întreprinzatorul si definiti întreprinzătorul 

ca: persoana care iniţiază şi derulează o 

acţiune astfel încât îşi asumă riscurile 

generate de inovare, în schimbul unor 

satisfacţii materiale sau personale. 

Prezentaţi-le trăsăturile, motivaţiile şi rolul 

întreprinzătorului oferindu-le şi câte un scurt 

exemplu pentru fiecare dintre acestea. 

Trăsături 

 Asumarea a riscului; 

 Spirit inovator; 

 Capacitate de a sesiza oportunităţile; 

 Disponibilitatea pentru muncă şi 

efort prelungit; 

 Încredere în sine şi optimism; 

 Iniţiativă   

 Responsabilitate; 

 Perseverenţă; 

 Promptitudinea deciziei; 

 Independenţa; 

 Toleranţa la eşec 

Motivaţii 

 Dorinţa de a câştiga ; 

 Realizarea personală; 
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 Dorinţa de putere, autonomie, 

aspiraţia spre independenţa; 

 Autodepăşirea individuală. 

Rolul întreprinzătorului 

 Iniţiază o afacere căutând obţinerea 

succesului; 

 Creează activităţi noi care sunt 

căutate pe piaţă; 

 Se implică în afacere; 

 Îşi asumă riscuri care sunt calculate 

încât să câştige; 

 Obţine  rezultate (personale şi 

sociale) 

 

4. Împărţiţi clasa în patru  grupuri. Stabiliţi 

rolul fiecărui grup:  

Grupul nr. 1 va primi Fişa de lucru nr. 2a: 

Mara - personaj economic: trăsături şi  va 

selecta  exemple şi citate sugestive cu: 

trăsăturile  Marei ca întreprinzător. .( extrase 

din fişa de lucru nr.3) 

Grupul nr. 2 va primi Fişa de lucru nr. 2b: 

Mara - personaj economic: motivaţie şi va 

selecta  exemple şi citate sugestive cu 

motivaţiile Marei ca întreprinzător. .( extrase 

din fişa de lucru nr.3) 

 Grupul nr. 3 va primi Fişa de lucru nr. 2c: 

Mara - personaj economic: roluri şi va 

selecta  exemple şi citate sugestive cu rolul 

Marei ca întreprinzător.( extrase din fişa de 

lucru nr.3) 

Grupul nr.4 va raspunde la intrebarea: 

Reprezinta  Mara tipul avarului? 

Argumentati raspunsul. 

Timp de lucru: 15 minute 

Un elev din fiecare grup va prezenta întregii 

clase rezultatele grupului. Supravegheaţi 

lucrul în grupe, încadrarea în timp şi 

corectitudinea identificării/prezentării 

răspunsurilor. Alocaţi pentru prezentări 3 

minute de grup. Cereţi copiilor să 

completeze sau să adauge răspunsuri celor 

patru grupe. Dacă este cazul, o faceţi 

dumneavoastră. 

   

Evaluare: Realizaţi un scurt eseu în care să 

vă exprimaţi punctul de vedere despre 

personajul Mara, din punct de vedere 

economic. 

Încheiere:  
Reluaţi principalele probleme ale lecţiei, 

adresând clasei următoarele întrebări: 

a) De ce este Mara- personaj 

capitalist?( Răspuns: este o persoană 

care posedă capital). 

b) Mara are un capital? ( Răspunsul 

este da- banii pe care îi ţine în trei 

ciorapi: ,, unul pentru zile de 

bătrâneţe si pentru inmormantare, 

altul pentru Persida  si al treilea 

pentru Trica’’. 

Este Mara o întreprinzătoare şi de ce? 

(Răspuns da, este o întreprinzătoare 

deoarece: se implica în afaceri, caută 

obţinerea succesului, creează activităţi noi 

care sunt căutate pe piaţă , are dorinţa de a 

câştiga şi de a se realiza personal, manifestă 

orientare spre oportunităţi); 

 

 

Extindere: 
 

Cereţi elevilor să identifice un alt personaj 

„economic” din literatura română .(termen 

două săptămâni). 

Repere: 

- nuvelă (proză) realist- obiectivă; 

- tema nuvelei: confruntări etice şi civice; 

- opera are un caracter psihologic urmărind 

conflictul interior şi cel exterior( social)al 

personajului principal; 

- scriitorul este un prozator ardelean. 
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Slide nr. 1 

 

 

 

 

MARA- REFERINŢE CRITICE  

DE NICOLAE MANOLESCU 

 

 

 

 

 

 

,, Prima femeie - capitalist din literatura 

noastră, … un produs social’’ 

 

 

 

 

O adevărată ,, businesswoman’’/femeie de 

afaceri/ 
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Slide nr. 2                             

 

 

Întreprinzătorul 
 

Întreprinzătorul este persoana care iniţiază si derulează o acţiune 

astfel încât îşi asumă riscurile generate de inovare, în schimbul 

unor satisfacţii materiale sau personale. 

 

Trăsături 

 Asumarea a riscului; 

 Spirit inovator; 

 Capacitate de a sesiza oportunităţile; 

 Disponibilitatea pentru muncă şi efort prelungit; 

 Încredere în sine şi optimism; 

 Iniţiativă   

 Responsabilitate; 

 Perseverenţă; 

 Promptitudinea deciziei; 

 Independenţa; 

 Toleranţa la eşec 

 

Motivaţii 

 Dorinţa de a câştiga ; 

 Realizarea personală; 

 Dorinţa de putere, autonomie, aspiraţia spre independenţa; 

 Autodepăşirea individuală. 

 

Rolul întreprinzătorului 

 Iniţiază o afacere căutând obţinerea succesului; 

 Creează activităţi noi care sunt căutate pe piaţă; 

 Se implică în afacere; 

 Îşi asumă riscuri care sunt calculate încât să câştige; 

 Obţine  rezultate (personale şi sociale) 
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Fişa de lucru nr. 2a, Grupul nr.1 

  

 

Mara - personaj economic: trăsături 
 

Trăsăturile Marei ca întreprinzător sunt: 

 

- În multe împrejurări, Mara a dovedit chibzuinţă și zgârcenie, 

spirit de economie şi inteligenţă practică, izvorâtă din 

experienta vieţii; 

-  Femeie aprigă cu un puternic simţ al demnităţii umane; 

- Este întreprinzătoare, energică, calculată,harnică, pricepută 

în afaceri,cu un deosebit simţ practic; 

- Este ambiţioasă, hotărâtă cu responsabilitate faţa de viitorul 

copiilor; 

- Are o extraordinara voinţă şi putere de muncă; 

- Are putere de stapânire; 

- Înzestrată cu o mare putere de adaptare la orice situaţie. 
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Fişa de lucru nr. 2b, Grupul nr.2 

 

Mara- personaj economic: motivaţii 
 

 

Motivaţiile Marei ca întreprinzător: 

BANUL pentru Mara inseamnă: 

- consideraţie si stimă; 

- ,,banul te ridică şi in sufletul tău şi în gândul altora… e 

dovadă de vrednicie’’; 

- ,, banul e mare putere, el deschide toate uşile şi strică toate 

legile’’; 

- Trebuie ,,să aduni bani albi pentru zile negre’’; 

- Îi sfidează pe cei bogati prin avuţie; 

- ,, Mai presus de bani nu e nimic, decat sănătatea şi voia 

bună’’. 

- Are ambiţia să-şi vadă fata preoteasă, iar pe Trică ajuns 

staroste in breasla cojocarilor. 

CAPITALUL il ţine in trei ciorapi: ,, unul pentru zile de 

bătrâneţe si pentru înmormantare, altul pentru Persida  şi al 

treilea pentru Trică’’. 
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Fişa de lucru nr. 2c, Grupul nr.3 

 

Mara- personaj economic: roluri 

 

Rolul Marei ca întreprinzător: 

      - Mara- ,,precupeaţa’’ face negoţ; 

      - Marţi dimineata îşi aşează ,,şatra şi coşurile pline’’ în târg la 

Radna, joi trece Mureşul şi-şi întinde marfa la Lipova, iar vineri 

noaptea pleacă la Arad, în ,, piaţa cea mare’’ unde se adună lume 

multă, din şapte ţinuturi ( duce la Radna ,, ceea ce nu gaseste la 

Lipova sau la Arad’’ si invers);  

      - ,,Vinde ce poate si cumpăra ce găseşte’’. 

       - ,,Vinde mai bucuros cu caştig puţin decat să- i cloceasca 

marfa’’. 

      - Va intra in afaceri cu Hubăr, apoi, expresie a orgoliului de 

putere, renunţă la afacerile cu Hubăr; 

       - Îşi pune masa si coşurile la capul podului pe unde trecea 

toată lumea. 

       - Are o extraordinară voinţă: când i se pare că din arenda 

podului de pe Mureş nu prea are câstig, împrumută bani cu 

dobandă. 
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Fişa de lucru nr.3 Fragmente selectate din operă 
 
       

 ,, A rămas Mara, săraca, văduvă cu doi copii...dar era tânără şi voinică şi harnică şi 

Dumnezeu a lăsat să aibă şi noroc. 

Marţi dimineaţa Mara-şi scoate şatra şi coşurile pline în piaţa de pe ţărmurele drept al 

Murăşului, unde se adună la târg de săptămână murăşenii până de pe la Sovîrşin şi 

Soboteliu şi podgorenii de pe la Cuvin. Joi dimineaţa ea trece Murăşul şi întinde şatra 

pe ţărmurele stâng, unde se adună bănăţenii de pe la  Făget... .Vineri noaptea, după 

cântatul cocoşilor, ea pleacă la Arad, ca ziua s-o prindă cu şatra întinsă în piaţa cea 

mare, unde lumea se adună din şapta ţinuturi. ...Mara nu-ţi iese niciodată cu gol în 

cale; vinde ce poate şi cumpără ce găseşte; duce de la Radna ceea ce nu găseşti la 

Lipova ori la Arad şi aduce de la Arad ceea ce nu găseşti la Radna iri la Lipova. 

Lucrul de căpetenie e pentru dânsa ca să nu mai aducă ce a dus şi vinde mai bucuros 

cu câştig puţin decât sa-i ,,clocească” marfa.  

        Numai în zilele de Sântă Mărie se întoarce Mara cu coşurile deşerte la casa ei.” 

…………………………………………………………………………… 

Acum, când vin sutele şi se adună miile pe locul cel larg din faţa mănăstirii , acum e 

secerişul Marei, care dimineaţa iese cu coşurile pline şi seara se întoarce cu ele goale. 

....................................................................................................................... 

        Umblă Mara prin lume, aleargă sprintenă, se târguieşte şi se ceartă cu omenii, se 

mai ia şi de cap câteodată, plânge şi se plânge c-a rămas văduvă... . 

        Muiere mare, spătoasă, greoaie şi cu obrajii bătuţi de soare, de ploi şi vânt, Mara 

stă ziua toată sub şatră, în dosul mesei pline de poame şi de turtă dulce. La stânga, e 

coşul cu peşte... . 

....................................................................................................................... 

Ea scoate săculeţul  ca să facă socoteala.Niciodată însă ea n-o face numai pentru ziua 

trecută, ci pentru toată viaţa. Scăzând dobânda din capete, ea pune la o parte banii 

pentru ziua de mâne, se duce la căpătâiul patului şi aduce cei tri ciorapi: unul pentru 

zilele de bătrâneţe şi pentru înmormântare, altul pentru Persida şi al treilea pentru 

Trică. Nu e chip să treacă zi fără ca ea să pună fie şi numai câte un creiţar în fiecare 

din cei trei ciorapi.Cand poate să pună florinul, ea-l sărută, apoi rămâne aşa, singură, 

cu banii întinşi pe masă, stă pe gânduri şi începe în cele din urmă să plângă.” 

...................................................................................................................... 

,,Hm ” zise Mara… şi începu să facă în gândul ei socoteala cam câţi oameni vor fi 

trecănd în fieştecare an peste podul de plute de pe Murăş.Ce-ar fi fost dacă ar fi luat 

din ciorapul Persidei arânda podului? ... 

Apoi mai câştiga şi dreptul de a-şi pune masa şi coşurile la capătul podului, pe unde 

trecea toată lumea. 

        Stetea Mara, stetea şi număra în gândul ei banii, câte doi  creiţari de om, şi câte 

zece de perechea de cai ori de boi, număra mereu şi-i aduna de se făceau mulţi, îcât 

ochii i se umpleau de lacrămi.” 

                                                                      ( Ioan Slavici, Mara, cap. I) 

 

 

 
 


