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Eminescu,
sigilat de destin

niversându-l pe Eminescu în acest al
25-lea ianuarie de la evenimentele din
1989, trebuie să ne întrebăm: ce s-a
făcut în epoca aşa-numită postdecem-
bristă pentru cultivarea operei şi spi-
ritului său? Nu mi-am propus să fac
un inventar al lor, ci să amintesc doar
câteva dintre cele mai importante.

Mai întâi, Caietele eminesciene, facsi-
milate, în 62 de volume, pe care le deţinem
acum într-o haină grafică şi tipografică de o
excepţională ţinută. Operă de salvare, de

restituire şi conser-
vare a unui inestima-
bil tezaur, ce o
datorăm în primul
rând lui Eugen Si-
mion şi unui mare ar-
tist: graficianul
Mircia Dumitrescu.
Superba ediţie
OPERE în trei vo-
lume (I. Poezii; II.
Teatru; III. Publicis-
tică), îngrijită de D.

Vatamaniuc şi prefaţată de Eugen Simion,
apărută la Univers Enciclopedic, în seria
„Opere fundamentale”, coordonată de criti-
cul academician îmbogăţeşte ceea aş numi
Biblioteca Eminescu.

Un veritabil eveniment editorial l-a con-
stituit epistolarul Eminescu – Veronica Micle
(108 scrisori inedite) ce ni l-a dăruit Editura
Polirom. Nicolae Manolescu îl punea pe ace-
laşi raft, ca „amploare şi necesitate în biblio-
grafia lui Eminescu”, cu publicarea
postumelor. Merită cu prisosinţă amintit aici
volumul „Doina”, semnat de Magda Ursa-
che şi Petru Ursache, apărut la Editura Tim-
pul, ce cuprinde variantele eminesciene ale
„Doinei”, dar şi doinele folclorice, pro-
bându-se astfel rădăcinile adânci ale durerii
de neam ce avea să fie exprimată la incan-
descenţa liricităţii lui Eminescu.

Despre ediţia „Mihai Eminescu –Poe-
zii”, realizată de reputatul filolog şi eminen-
tul eminescolog Dumitru Irimia, autor al
unor studii privind limbajul liricii celui ce a
dat un nou „vestmânt cugetării” noastre, s-a
vorbit mai puţin. Apărut la Editura Univer-
sităţii „Al. I. Cuza”, volumul aminteşte prin
grafică şi format de ediţia princeps Maio-
rescu (Socec, 1883). Dumitru Irimia atrage
atenţia că ediţia relevă astfel „o imagine mai
complexă” şi mai adevărată a universului
poetic eminescian.

Au trecut 132 de ani de când un ziar al
vremii anunţa apariţia la Editura librăriei
Socec a „Poesiilor” lui Eminescu „într-un
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trategia Sindicatului Liber al Lucrătorilor
din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică
Neamţ pentru anii 2015 – 2016, face parte
integrantă din Strategia Sindicatului Liber
al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cerce-
tare Ştiinţifică Neamţ pentru anii 2013 –
2018, aprobată în cadrul Confe-
rinţei Judeţene a S.L.L.I.C.S.

Neamţ din 22.06.2013.

Obiective: 
1. Implicarea în elaborarea, apli-

carea şi respectarea legislaţiei pentru
învăţământ precum şi a celei referi-
toare la relaţiile de muncă;

2. Menţinerea locurilor de muncă prin reve-
nirea la norma didactică de predare şi la norma-
tivele de muncă de dinaintea apariţiei Legii nr.
1/2011;

3. Asigurarea unor condiţii decente de
muncă;

4. Elaborarea unei noi legi a salarizării în
sectorul bugetar prin care să se obţină majorarea
veniturilor, atât pentru personalul didactic şi di-
dactic auxiliar cât şi pentru personalul nedidac-
tic;

5. Păstrarea unităţii sindicale la nivel jude-
ţean, federativ şi confederativ;

6. Creşterea eficienţei managementului or-
ganizaţiei sindicale;

7. Promovarea fermă în cadrul organizaţiei
a principiului solidarităţii;

8. Creşterea nivelului de profesionalizare a
liderilor şi membrilor de sindicat.

Acţiuni: 
1. Acţiuni în instanţă:
– Promovarea de acţiuni în instanţă

pentru recuperarea sumelor provenite
din dobânda legală cuvenită pentru
drepturile salariale câştigate în instanţă.

– Iniţierea de acţiuni în instanţă
pentru o salarizare corectă a personalu-

lui nedidactic, astfel încât să se evidenţieze dis-
tinct sporul de vechime în muncă.

2. Implicarea în executarea hotărârilor jude-
cătoreşti deja pronunţate, prin:

– Elaborarea de cereri de punere în execu-
tare a hotărârilor judecătoreşti, adresate angaja-
torilor;

– Discuţii directe cu ordonatorii de credite;
– Plângeri penale;
– Executări silite;

STRATEGIA SINDICATULUI LIBER AL LUCRĂTORILOR
DIN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ NEAMŢ, 2015 – 2016

S

Preşedintele S.L.L.I.C.S. Neamţ,
Prof. Gabriel PLOSCĂ

(continuare în pag. 2)
Proiecte europene la Piatra Neamţ

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE SINDICATUL LIBER
AL LUCRĂTORILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

NEAMŢ ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 2013 – DECEMBRIE 2014
fârşitul fiecărui an reprezintă în viaţa or-
ganizaţiei noastre un moment de analiză
şi evaluare asupra tuturor componentelor
STRATEGIEI adoptate la Conferinţa Ju-
deţeană din 22 iunie 2013.

În concordanţă cu obiectivele stabi-
lite am depus eforturi pentru consolida-
rea organizatorica şi creşterea imaginii

sindicatului nostru.
Recensământul anual, realizat de către

S.L.L.I.C.S. Neamţ la începutul anului şcolar
2013 – 2014, evidenţiază faptul că numărul
membrilor de sindicat din învăţământul nemţean
se menţine în jurul procentului de sindicalizare

de 90% (înregistrând chiar uşoare creşteri în
unele unităţi şcolare) fapt ce demonstrează că
putem creşte calitatea şi capacitatea de acţiune
a sindicatului nostru în majoritatea unităţilor
şcolare. 

La creşterea prestigiului S.L.L.I.C.S.
Neamţ a contribuit şi faptul că Biroul Operativ
a desfăşurat o activitate constantă de comuni-
care şi consiliere în vederea soluţionării proble-
melor semnalate chiar şi atunci când acestea

S

Biroul Operativ,
Secretar General, Gabriela GRIGORE

(continuare în pag. 2)
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STRATEGIA S.L.L.I.C.S. NEAMŢ,
2015 – 2016

Intervenţii pe lângă ordonatorii de credite pentru
plata la timp a salariilor.

4. Aplicarea corectă şi unitară în toate unităţile
de învăţământ prin decizii ale Comisiei paritare
ISJ Neamţ – Sindicat, a conţinuturilor documen-
telor normative elaborate pentru învăţământ.

5. Intervenţii directe pe lângă ordonatorii de
credite pentru a se preveni abuzurile în aplicarea

actelor normative elaborate pentru învăţământ.
6. Implicarea în promovarea unui dialog social real

prin participarea activă în structurile de dialog bipartit
şi tripartit al unor instituţii ca ITM, AJOFM, CAS, Co-
misia paritară de la nivelul ISJ Neamţ, Comisiile paritare
din unităţile şcolare, Comisia de dialog social de pe
lângă Prefectura Neamţ, Comisia de autorizare a furni-
zorilor de formare profesională pentru adulţi, Comisia
pentru egalitate de şanse precum şi prin participarea ca
observatori în Consiliul de administraţie al ISJ Neamţ,
Consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare, Comi-
siile de disciplină din unităţile şcolare, Colegiul de dis-
ciplină de pe lângă ISJ Neamţ, Comisiile pentru
acordarea gradaţiilor de merit şi cea pentru mobilitatea
personalului didactic).

7. Promovarea unui dialog permanent cu alte orga-
nizaţii sindicale, cu organizaţiile de elevi, studenţi şi pă-
rinţi precum şi cu ONG-urile care se implică în proiecte
ce vizează educaţia.

8. Punerea în dezbaterea Comisiei de dialog social
de pe lângă Prefectura Neamţ a unor teme fundamentale
pentru sistemul de învăţământ (structură, finanţare, nor-
mare, salarizare, condiţii de muncă, protecţie socială).

9. Informarea permanentă a membrilor de sindicat
despre acţiunile organizate de către sindicatul judeţean,
federaţie şi confederaţie prin intermediul mass-media, a
revistei Apostolul, a site-ului sindicatului, comunicate şi
materiale trimise prin poşta electronică în unităţile şco-
lare şi liderilor de sindicat sau prin întâlniri directe cu
membrii de sindicat.

10. Consultarea membrilor de sindicat la luarea de-
ciziilor care vizează declanşarea unor eventuale mişcări
revendicative.

11. Implicarea în mişcarea sindicală naţională şi in-
ternaţională prin participarea la acţiunile organizate de
federaţie şi confederaţie.

12. Demersuri pe lângă ISJ Neamţ, Ministerul Edu-
caţiei şi alte instituţii pentru rezolvarea unor probleme
punctuale ale membrilor de sindicat.

13. Consolidarea grupelor sindicale din şcoli prin
reorganizarea lor în cazul restructurării reţelei de învă-
ţământ şi prin acordarea de asistenţă în vederea organi-
zării alegerilor de noi birouri sindicale, acolo unde este
cazul.

14. Consilierea membrilor de sindicat cu privire la
drepturile lor, ce decurg din legi şi alte acte normative.

15. Medierea unor eventuale stări conflictuale între
membrii de sindicat şi conducerile unităţilor şcolare.

16. Solidarizarea cu membrii de sindicat aflaţi în di-
ficultate prin derularea programului de ajutoare sociale.

17. Identificarea unor surse de finanţare naţionale şi
europene pentru proiecte educative şi sindicale.

18. Organizarea şi derularea unor activităţi de for-
mare profesională şi sindicală(cursuri, simpozioane, dez-
bateri, ateliere de lucru).

19. Identificarea posibilităţilor de a realiza unele
parteneriate sociale avantajoase pentru membrii de sin-
dicat.

20. Schimburi de bune practici naţionale şi interna-
ţionale.

21. Studiul posibilităţilor pentru înfiinţarea unei
agenţii de turism a sindicatului.

22. Asigurarea de bilete de odihnă şi tratament pen-
tru membrii de sindicat la preţuri avantajoase.

23. Recenzarea anuală a membrilor de sindicat.

3.

(urmare din pag. 1)
izau interesele unui singur membru
de sindicat. Utilizarea mijloacelor
moderne de comunicare, prin inter-
mediul internetului, a fost un factor
important în îmbunătăţirea relaţiei
sindicat judeţean – lideri de şcoală –
membri de sindicat.

Poşta electronică şi site-ul pro-
priu www.slineamt.ro asigură un dialog di-
rect şi rapid, oferind posibilitatea pregătirii
intervenţiilor sindicale, a creşterii prestigiu-
lui liderilor din unităţi faţă de administraţie,
dar şi a informării operative a membrilor de
sindicat.

Un alt mijloc de informare şi comuni-
care extrem de eficient pentru membrii
noştri de sindicat este revista cadrelor di-
dactice Apostolul. Publicaţia apare lunar
atât în formă tipărită cât şi în format elec-
tronic.

Nu de puţine ori am asistat la adevă-
rate campanii de denigrare a şcolii româ-
neşti şi a mişcării sindicale în general, ce
foloseau ca argument cazuri izolate pe care
noi înşine le dezavuam. De aceea apariţiile
noastre în presa locală şi centrală, scrisă şi
audio-vizuală ne-au oferit posibilitatea de a
arăta opiniei publice realităţile din şcoli,
adevăratele preocupări ale oamenilor din în-
văţământ, munca lor plină de devotament,
presărată cu numeroase sacrificii şi recom-
pensată de societate cu un salariu total ne-
corespunzător.

În concordanţă cu Statutul său, în pe-
rioada raportată Sindicatul din Învăţământ
Neamţ a acţionat pentru reprezentarea şi
asigurarea funcţionării structurilor de
dialog social.

Astfel, pe plan local S.L.L.I.C.S.
Neamţ a fost reprezentat în structurile bi şi
tripartite ale unor instituţii ca: ITM,
AJOFM, CAS, precum şi în Comisia Pari-
tară de la nivelul ISJ Neamţ, Comisia de
dialog social de pe lîngă Prefectura Neamţ,
Comisia de autorizare a furnizorilor de for-
mare profesională pentru adulţi, Comisia
pentru egalitate de şanse. Relaţiile de par-
teneriat social între sindicatul nostru şi
aceste instituţii ne-au asigurat intervenţia
promptă a autorităţilor în rezolvarea unor
probleme existente în teritoriu privind exe-
cutarea hotărârilor judecătoreşti, decontul
navetei cadrelor didactice aplicarea unitară
şi corectă a unor acte normative, salarizarea
personalului din învăţământ şi a înlesnit co-
municarea între reprezentanţii şcolilor şi ai
autorităţii publice locale.

De asemenea, sindicatul a fost repre-
zentat prin observatori (membri ai B. O. ŞI
/SAU AI Consiliului Judeţean ori lideri de
sindicat din unităţile şcolare) în Consiliul
de Administraţie al ISJ Neamţ, în Comisia
pentru mobilitatea personalului didactic, în
Colegiul de disciplină de pe lângă ISJ
Neamţ sau Comisiile de disciplină din uni-
tăţile şcolare. La lucrările acestor comisii,
rolul de observator nu s-a redus la acela de
spectator ci, de fiecare dată, atunci când au
apărut probleme ce puteau afecta interesele
membrilor noştri de sindicat, am luat atitu-
dine, ne-am exprimat punctul de vedere cu
argumente, asigurându-ne de respectarea
legii.

În rezolvarea problemelor cu caracter
general un rol esenţial l-a avut colaborarea

cu Federaţia Sindicatelor Libere din Învă-
ţământ şi Confederatia Sindicatelor Demo-
cratice din România. Este de remarcat
faptul că în această perioadă F.S.L.I. s-a im-
plicat în negocierea şi adoptarea unor docu-
mente importante pentru sistemul de
educaţie cum ar fi:
– Metodologia – cadru de organizare şi
funcţionare a Consiliilor de Administraţie
din Învăţământul Preuniversitar;
– Contractul Colectiv de Muncă Unic la
Nivel de Sector de Activitate Învăţământ
Preuniversitar; 
– Acordul asupra unor măsuri care urmează
a fi adoptate în domeniul învăţământului;
– Regulamentul de organizare şi funcţio-
nare a unităţilor din învăţământul preuni-
versitar. 

Deşi sindicatul nostru nu face politică
(cel puţin membrii B.O. nefiind nici măcar
membrii ai vreunui partid politic) atunci
când a fost cazul am apelat şi la reprezen-
tanţii partidelor politice din teritoriu, parla-
mentari, în încercarea de a corecta o serie
de acte normative ce afectează grav viaţa
salariaţilor din învăţământ (vezi Legea sa-
larizării personalului nedidactic sau înca-
drarea diferitelor categorii de personal după
absolvirea studiilor superioare). Demersul
nostru însă a fost zadarnic caci, după cum
bine ştiţi o serie întreagă de acte normative
îşi mai aşteaptă corectarea sau modificarea.

ACTIVITATEA JURIDICĂ

O modalitate eficientă de luptă sindi-
cală care nu presupune sacrificiu material al
membrilor de sindicat, utilizată tot mai mult
în aceşti ani, a fost aceea a acţionării în jus-
tiţie pentru încălcarea drepturilor salariaţilor
din învăţământ. Astfel, pe lângă cele 1133
acţiuni în justiţie promovate până la 1 ia-
nuarie 2013, Sindicatul din Învăţământ
Neamţ a depus pe rolul instanţelor, în pe-
rioada raportată, un număr total de 713 do-
sare pe diferite speţe: 

– Recuperarea ajutorului de 100 de
euro aferent anului 2010 = 138 dosare; 

– Recuperarea creşterii salariale prevă-
zută de Legea 221/2008 şi pentru perioada
de după aplicarea Legii 63 (de la 13 mai
2011 – până în prezent) = 143 dosare;

– Recuperarea decontului de navetă
pentru personalul didactic neacordat în pe-
rioada 2011 – 2013 = 289 dosare;

– Recuperarea dobânzii legale pentru
sumele câştigate prin hotărâri judecătoreşti
şi plătite eşalonat = 143 dosare.

Pe lângă pregătirea şi introducerea
acestor acţiuni judecătoreşti am fost preo-
cupaţi permanent şi de modul în care se pun
în executare sentinţele civile obţinute în anii
din urmă şi de aceea: 

– Am informat liderii de sindicat şi
conducerile unităţilor de învăţământ despre
aplicarea prevederilor legale în privinţa eşa-
lonării plăţii titlurilor executorii;

– Am monitorizat plata sumelor prevă-
zute de hotărârile judecătoreşti prin discuţii
directe cu ordonatorii de credite, prin sesi-
zări şi intervenţii făcute la Prefectura Neamţ
şi Trezoreria Judeţului Neamţ şi chiar prin
înaintarea unor plângeri penale;

– Am stabilit prin Hotărâre a Comisiei
Paritare aplicarea unitară şi corectă a actelor
normative privind plata hotărârilor judecă-
toreşti.

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE
S.L.L.I.C.S. NEAMŢ ÎN PERIOADA 2013 – 2014

(urmare din pag. 1)
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Eminescu,
sigilat

de destin
plendid volum de 300 de pa-
gini, care face cea mai mare
onoare artei tipografice…”.
Era 22 decembrie, 1883. Cu
o săptămână înainte de ieşi-
rea de sub tipar a acestei
cărţi fără egal, ca impor-

tanţă, în istoria marii poezii ce s-a
scris apoi în limba lui Eminescu,
Titu Maiorescu îi scria surorii sale
Emilia Humpel că a trimis corec-
tura ultimei coli la tipografie. Şi
olimpianul Maiorescu nu-şi putea
reprima emoţia generată de un ase-
menea eveniment: „Poeziile, aşa
cum sunt orânduite, sunt cele mai
strălucite din câte s-au scris vreo-
dată în româneşte şi unele chiar în
alte limbi. Unele absolut inedite,
mai ales un foarte frumos sonet
despre Veneţia şi o Glossă…”. Pro-
videnţială întâlnire în secol dintre
Poet şi Critic.

În ediţia realizată de Dumitru
Irimia recitim şi o altă mărturie
poate cea mai tulburătoare din în-
treaga noastră literatură. În numă-
rul din februarie 1885 al revistei
„Familia”, număr dedicat lui Emi-
nescu, la a 35-a aniversare, Iosif
Vulcan evocă primirea unei scrisori
din Bucovina:

„Epistola conţinea poezii, pri-
mele încercări ale unui tânăr care
se subsemna «Mihai Eminovici».
Comitiva poeziilor ne mai spunea
că autorul lor este numai de 16 ani.

Farmecul gingaş al poeziilor,
considerând şi etatea tânără a auto-
rului, ne indica un talent adevărat,
care avea un viitor frumos în litera-
tura română. De aceea publicarăm
cu plăcere acele inspiraţiuni juve-
nile: prima apăru în nr. 6 al «Fami-
liei» din anul acela.

Redactorul însă îşi permite o
mică schimbare. Numele «Emino-
vici» nu-i suna bine, căci avea ter-
minaţiune slavă; româniză dară
numele, modificând terminaţiunea şi
astfel poeziile acele apărură în foaia
noastră sub numele «Eminescu».

Autorul n-a protestat, ba a
adoptat însuşi acest nume şi semnă
apoi aşa toate poeziile şi scrierile
sale în viitor. Astfel fu introdus nu-
mele «Eminescu» în literatura noas-
tră: scriitorul acestor şire i-a fost
naşul”.

Prin acest  botez,  Iosif Vulcan
s-a dovedit a fi şi el, cu vorbele lui
Călinescu, „sigilat de destin”. (Con-
stantin Coroiu, „Contexte”, Text
prelucrat)

s

(urmare din pag. 1)

ACTIVITATEA PRIVIND DOMENIUL
FORMĂRII PROFESIONALE

ŞI AL PROGRAMELOR EUROPENE

ntr-o lume aflată în permanentă schimbare, îm-
bunătăţirea statutului social şi al calităţii vieţii
implică o preocupare permanentă pentru dezvol-
tarea carierei profesionale. Impunerea unui stan-
dard de calitate în formarea profesională a fost
un obiectiv important al activităţii sindicatului
nostru. De aceea am urmărit ca liderii noştri şi
membrii de sindicat să beneficieze de cât mai

multe programe de formare organizate fie la nivel
local, fie la nivel regional sau naţional.

Din anul 2011 Sindicatul din Învăţământ Neamţ
derulează în calitate de beneficiar un proiect POSDRU
cu finanţare europeană Promovarea prin activităţi ino -
vatoare a egalităţii de şanse şi de gen în cadrul organi-
zaţiilor partenerilor sociali, cu accent pe instituţiile de
educaţie, având ca parteneri: FSLI, Sindicatul din În-
văţământ Bistriţa Năsăud, Amber Grup România, FEI
– Spania, Ikaros şi Camporlecchio Educational – Italia.
În anul 2013 am finalizat cu succes acest proiect de
care au beneficiat un număr de 1033 cadre didactice
din judeţele Neamţ, Bistriţa Năsăud, Maramureş, Ilfov
şi Bucureşti. 

În anul 2014 S.L.L.I.C.S. Neamţ a implementat
proiectul LLP – LdV/VETPRO/2013/RO/349- AN-
TREPRENOR 2013, proiect finanţat de Uniunea Eu-
ropeană prin programul VETPRO Leonardo da Vinci. 

Prin acest proiect un număr de 30 profesori din
judeţele Neamţ şi Bistriţa Năsăud au avut posibilitatea
ca pe o perioadă de 14 zile să urmeze un stagiu de for-
mare profesională continuă organizat în două fluxuri,
în Spania (Madrid şi Toledo) pentru îmbunătăţirea
competenţelor antreprenoriale şi să participe la trans-
ferul de metode inovante şi schimburi de bune practici
cu profesioniştii spanioli.

În perioada octombrie – noiembrie 2014 Sindica-
tul din Învăţământ Neamţ a organizat Programul de
formare continuă Cultura Sănătăţii şi Securităţii Mun-
cii la care au participat un număr de 28 profesori –
membri de sindicat din judeţele Neamţ şi Bacău, de -
semnaţi de unităţile şcolare pentru coordonarea Comi-
tetului de Securitate şi Sănătate în Muncă de la nivelul
unităţii de învăţământ. Acest program de formare con-
tinuă s-a desfăşurat în cadrul Proiectului Dezvoltarea
Structurilor de Dialog Social în sectorul Educaţie – ini-
ţiat de C.S.D.R. în parteneriat cu Confederaţia Norve-
giană a Sindicatelor, F.S.L.I. România şi Federaţia
Lucrătorilor din Şcoli Norvegia şi finanţat prin Progra-
mul Norvegian de Cooperare pentru România.

ACTIVITATEA PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA
SERVICIILOR CĂTRE MEMBRII DE SINDICAT

Consecvenţi principiului solidarităţii sociale – prin-
cipiu de bază al sindicatului – organizaţia noastră a acor-
dat sprijin financiar unui mare număr de membri de
sindicat aflaţi în dificultate, sub formă de ajutor în caz
de boală, deces, calamitate sau chiar ajutor social. Ce
poate fi mai omenesc şi creştin în acelaşi timp, să-ţi poţi
ajuta aproapele la nevoie, din puţinul tău, care adunat de
la mulţi înseamnă enorm pentru oricare dintre noi atunci
când ne încearcă soarta. Toate acestea au însemnat efor-
turi, dar sunt eforturi ce meritau făcute.

În aceeaşi direcţie de acţiune am păstrat şi în anul
2013 – 2014 acordul de parteneriat cu farmaciile Ardealul
şi Ropharma prin care am obţinut, pentru membrii noştri
de sindicat şi familiile lor, reduceri de până la 10% la pre-
ţul produselor cumpărate, dar am încheiat şi alte partene-
riate prin care oferim facilitaţi/reduceri la diferite servicii:

– 15% reducere la seviciile de laborator, radiologie
şi imagistică medicală la Centrul Medical Micromedica
Piatra Neamţ;

– 20% reducere la costul biletelor de spectacol pro-
dus de Teatrul Tineretului Piatra Neamţ (cu excepţia pre-
mierelor, avanpremierelor);

– 4,5% reducere la preţul produselor cumpărate din
magazinele Cosmos Piatra Neamţ;

– 10% reducere la serviciul de spălătorie şi 20% re-
ducere la serviciul de vulcanizare de la S.C. TAVY
STAR S.R.L. Târgu Neamţ.

O alta prioritate pentru sindicatul nostru a fost lăr-
girea ofertei turistice speciale şi de acces în bazele de
odihnă şi tratament mai ales că an de an numărul bilete-
lor de tratament este în scădere iar cele de odihnă, sub-
venţionate, nu se mai acordă din 2011. În urma
negocierilor purtate de C.S.D.R. şi F.S.L.I. la Ministerul
Muncii precum şi la diverşi operatori de turism ai struc-
turilor sindicale, negocieri la care şi-a adus contribuţia
şi preşedintele S.L.L.I.C.S. Neamţ, organizaţia noastră
a beneficiat de bilete de odihnă şi tratament în diferite
staţiuni din ţară, distribuind în 2014 un număr de apro-
ximativ 170 bilete, reuşind să onorăm astfel, circa 90%
din cerinţele membrilor de sindicat.

Raportul de faţă a fost doar o prezentare a preocu-
părilor Consiliului Judeţean şi Biroului Operativ al
S.L.L.I.C.S. Neamţ de a conduce cât mai eficient orga-
nizaţia. Suntem conştienţi că avem şi destule neajunsuri,
că nu am reuşit să mulţumim pe toată lumea, că nu am
atins mereu aşteptările unora dintre colegii noştri. Putem
însă să vă asigurăm că totdeauna am fost animaţi de cele
mai bune intenţii şi că ne-am străduit să facem totul cu
bună credinţă.

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE
DE S.L.L.I.C.S. NEAMŢ ÎN PERIOADA 2013 – 2014
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O ţidulă rătăcită
emult, demult la Chişnău a
văzut lumina tiparului Dicţio-
narului moldovenesc-româ-
nesc sub semnătura unui
rusofon. Lumea s-a amuzat
grozav de asemenea prostie.
Au râs cu lacrimi şi maturii şi
elevii de şcoală. Cei mai ame-

ninţaţi au fost cardiacii care puteau
muri de atâta râs. Dicţionarul despre
care facem vorbire a dat naştere la
„n” bancuri cu Ion, ajuns Ivan după
ocuparea Basarabiei româneşti de
către muscali. 

Cum bine ştiţi, orice aserţiune
trebuie dovedită cu argumente. În
acest caz nu a fost greu. Iată:

În pomenitul dicţionar cuvân-
tul român nu apare. Apare în schimb
până la saturaţie vocabula român-
ţigan. Derivatele acestui cuvânt?
Românaş-ţigănuş, romano-ţigancă,

romanel-ţigănel. Deci, românii de
azi, nu sunt altceva decât urmaşii
demni ai ţiganilor. Cum se traduce
din româneşte în moldoveneşte?
Simplu de tot. O scrisoare pierdută
de nenea Iancu, devine „o ţidulă ră-
tăcită”, iar versurile lui Coşbuc des-
pre iarnă sună cam aşa: „A început
de ieri să chice/ Floace mari de pro-
moroacă”. Nu-i frumos?

Un lucru e clar: vremea poduri-
lor de flori a cam apus. Frăţietatea
de neam s-a cam răcit. Expulzarea
preoţilor români din Republica Mol-
dova, inepţiile născocite de rusofoni
de tipul „Moldova Mare” sau „limba
moldovenească”, au scopuri politice
clare. Care sunt acestea? Le ştiţi din
Tratatul ultrasecret Molotov-
Ribben trop. La ora actuală, destui
fraţi de peste Prut, deşi folosesc
limba lui Creangă de când au văzut

lumina zilei, pretind că nu vorbesc
româneşte. Argumentul lor? Foarte
serios. La români pârjoalele se nu-
mesc chiftele. Argument „beton”.

Noroc de ăi mici, de şcolari. Că
nu joacă precum se cântă. Că Româ-
nia se întinde până se vorbeşte ro-
mâneşte. Ce vreau să zic? Un pui de
român, o mică basarabeancă, a pri-
mit de ziua ei, bomboane. Precizare,
fabricate la Chişnău, în oraşul unde
supraveghează statuia lui Ştefan cel
Mare. Fetiţa, elevă isteaţă, a citit ce
scria pe cutia cu dulciuri, pe ambalaj
şi a ajuns la o concluzie trăsnet. As-
cultaţi-o! „ Mami pe cutie scrie ro-
mâneşte!”. Constatarea copilei a
infirmat toate minciunile flagrante
ale rusofonilor. „Spasiba!”.

Dumitru RUSU

D
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„Recoltă” bogată de carte
la final de an 2014

Cea mai importantă apariţie editorială de
la finele anului 2014 este, fără îndoială, un
alt volum monumental (după „Un dicţionar
al literaturii din judeţul Neamţ”), apărut sub
semnătura neobositului Constantin Tomşa,
„Personalităţi ale culturii din judeţul
Neamţ”, o carte necesară, utilă, la a cărei
apariţie şi-au dat mâna două edituri nem-

ţene, „Crigarux” şi „Cetatea Doamnei”, „o cronică
în imagini şi cuvinte”, cum plastic o cataloghează
prefaţatorul cărţii, scriitorul Lucian Strochi.
l Scriitorul bucureştean (nemţean la origini)

Constantin Ardeleanu îşi publică la Editura „De-
tectiv” din Bucureşti primul op din cele trei pro-
gramate cu „Obliteraţii”. Cartea cuprinde primii

scriitori români, începând cu Simion Ştefan (? –
1656), Dosoftei (1624-1693), Miron Costin, cro-
nologic, până Damian Strănoiu (1893-1956) şi
Demostene Botez (1893-1973). Un deliciu de
carte care trebuie savurată numai cu linguriţa de
dulceaţă.
l Poetul Daniel Corbu publică la Editura

proprie „Principes Multimedia” din Iaşi un volum
de proze scurte, mai vechi şi mai noi din creaţia
sa. „Aceste povestiri în ritm de blue-jazz, cum ne
place să le numim, au fost scrise în timp, în decurs
de mai mulţi ani, ceea ce, credem noi, nu le ştir-
beşte unitatea stilistică”. Noua carte a poetului
Daniel Corbu cuprinde 22 de povestiri.
l Scriitorul de la Agapia, profesorul Gheor-

ghe Simon, a făcut la final de an 2014 un tur de
forţă publicând nu mai puţin de patru cărţi, toate
la Editura „eLiteratura” din Bucureşti. Două din-
tre acestea au ajuns înainte de sărbători şi la noi:

„Jurnalul unei asceze” şi „Nume şi chipuri”, cea
de-a doua cuprinzând o bună parte din cronicile
literare pe care le-a făcut autorul la cărţile unor
colegi contemporani şi nu numai.
l O ediţie bibliofilă a cărţii „Răspunsuri.

Roman epistolar” publică Utta-Siegrid Konig la
Editura „Cetatea Doamnei”. Cu o prezentare gra-
fică de excepţie, deosebită (poate puţin ciudată,
prin scrierea textelor pe verticala filelor cărţii,
lucru rar întâlnit), volumul autoarei nemţene (atât
de discretă încât lesne lipseşte din enumerările
ocazionale ale autorilor de carte nemţeni) cu-
prinde 17 epistole în care sunt intercalate ronde-
luri, memorii, poeme într-un vers, texte in
memoriam etc. De altfel, autoarea, arhitectă de
meserie, şi-a făcut o pasiune din a-şi publica toate
cărţile sale numai în ediţii de lux, acestea fiind
adevărate bijuterii bibliofile.

l

O importantă plasticiană contemporană: Doina Daşchievici
rtistul plastic Doina Daş-
chievici şi-a sărbătorit pe 4
ianuarie ziua de naştere. S-a
născut în 1943, la Bacău, dar
s-a stabilit, după absolvirea
Institutului de Arte Plastice
din Iaşi, la Piatra Neamţ. Are

în palmares, până în prezent, nu-
meroase expoziţii personale în di-
ferite oraşe culturale importante
ale lumii dar şi participări la expo-
ziţii colective de notorietate din
ţară şi străinătate. Încurajările lui
Dan Hatmanu au avut greutate
pentru alegerea limbajului necesar
comunicării în arta mea. Cred în
destin dar şi în forţa noastră de a-
l modela, cred că arta presupune
comunicare. În fapt, un dialog
între artist şi un grup mai mic sau
mai mare de semeni ai săi. Ce mi-
siune mai mare sau mai frumoasă
se poate realiza în afara acestei
realităţi, când spiritele se întâlnesc
pe aceeaşi lungime de undă? Când
începe comunicarea între lucrare
şi privitor se întâmplă magia
transformării vibraţiilor inte-
rioare. Asta cred eu că trebuie să
facă arta – declara într-un interviu
artista care face parte din nucleul

de bază al Filialei Neamţ a Uniunii
Artiştilor Plastici şi care a contri-
buit la prestigiul acestei bresle
nemţene.

Pictura Doinei Daşchievici
este una a construcţiei atente, de-
finitive; ai senzaţia că nu se poate
adăuga sau scoate ceva. Pictoriţa
crede în forţa cosmosului, înţeles
ca fiind haosul guvernat de legi.
Prin urmare pictura ei, rece doar
în aparenţă, are muşcătura fosfo-
rului alb. O pictură deloc conce-
sivă cu privitorul. Doina
Daşchievici nu devine complicea
acestuia, nu îi face cu ochiul, nu îl
lasă să se odihnească. Se foloseşte
însă de inteligenţa acestuia. În
fond, cunoaşterea se bazează pe
iniţiere. Nu poţi citi fără să ştii al-
fabetul, valorile şi semnificaţiile li-
terelor. Doina Daşchievici crede în
posibilitatea omului de a se (auto)
iniţia, după cum crede că arta ră-
mâne un apanaj al elitei. Nu al
unei elite exclusiviste, ci al uneia
care te primeşte oricând, cu o sin-
gură condiţie: să încerci să treci
prin proba labirintului. Orice
operă de artă poate fi citită, pri-

vită, interpretată în infinite feluri,
în funcţie de „etajul” la care te gă-
seşti. Zvastica poate fi un simbol al
nazismului, al unui cult solar per-
san, un simbol masonic, un simbol
al principiului şi al unităţii, o re-
prezentare totală (spaţială) a lite-
rei G, un echilibru între alb şi
negru etc. Prin urmare poţi inter-
preta pictura Doinei Daşchievici
ca fiind una păgână, a primilor
iniţiaţi, cu mult înaintea creştinis-
mului sau al altor religii mono sau
politeiste. După cum, schimbând
registrul (şi unghiul) poţi consi-
dera pictura artistei ca fiind una
profund religioasă – nota despre
arta sa criticul Lucian Strochi.

Artista a expus în
1991 la Galeria Primă-
riei Strasbourg, în
1992 – la „Galerie le
Contemporain” din
Bayon, Franţa, în 1998
la centrul Cultural
Român din Budapesta,
în 2002 la ICR Veneţia,
în 2005 – la Galeria de
artă a Parlamentului
României şi la Galeria
„Apollo” din Bucu-
reşti, în 2006 la Galeria
„Artis” Bucureşti, în
2007 – la Salonul Na-
ţional de Artă Bucu-
reşti. Obţine Premiul
„Aurel Băieşu” pentru
pictură al Ministerului Culturii în
anul 1997, în 1999 – „Diploma de
recunoştinţă a Primăriei Piatra
Neamţ” iar în 2001 este distinsă cu
Marele Premiu al Bienalei de Artă
„Lascăr Vorel”. Am amintit de pre-
mii pentru că artista a primit multe
(meritate, desigur) dar nu le-a pre-
ţuit niciodată mai mult decât tre-
buia: Premiile? Nu ştiu dacă

totdeauna înseamnă o răsplată. În
artă este firesc să existe multă su-
biectivitate. Iar premiile, dacă le
privim ca o încurajare pentru
creaţia viitoare a unui artist, pen-
tru drumul lui, atunci cred că este
bine. Fiecare premiu l-am privit ca
un dar venit de la prieteni, de la
cei care preţuiesc arta mea. De alt-
fel, am avut şi şansa de a fi încon-
deiată de oameni care mi-au
înţeles limbajul. Cât despre cali-
tăţi, defecte, tabieturi pe care le-ar
avea, Doina Daşchievici îşi recu-
noaşte cu nonşalanţă retractilităţile
sale faţă de impulsivitatea unora,
preferând discreţia, aşa cum îi stă
bine unui artist care se respectă:
Calităţi? Nu ştiu. Probabil tenaci-

tatea. Iar ca un defect major – re-
tragerile prea rapide în cochilia de
melc. Nu am tabieturi, nu am su-
perstiţii, dar nu-mi place să stea
cineva în spatele meu când lucrez.
Am aceeaşi senzaţie pe care o în-
cearcă credinciosul când este de-
ranjat de la rugăciune. 

Să-i urăm din acest colţ de pa-
gină La Mulţi Ani! (Nicolae SAVA)

A
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Expoziţie regală la Muzeul de Istorie

uzeul de Istorie şi Arheologie din Piatra
Neamţ găzduieşte în această perioadă o ex-
poziţie regală în adevăratul sens al cuvân-
tului. Iubitorii de istorie şi de frumos vor
putea vedea obiecte de argint şi metal
comun care au aparţinut familiei regale a
României şi care în prezent se regăsesc în
colecţia Muzeului Naţional Bran. În cea

mai mare parte, obiectele amintesc de personali-
tatea şi bunul gust al suveranei României Mari,
Regina Maria. Obiectele expuse sunt diverse: de
la bijuterii, ceasuri, artă decorativă, obiecte de
cult şi utilitare din argint, alamă, aramă sau cosi-
tor. Pe lângă valoarea artistică şi istorică, acestea
reprezintă o imagine a artei prelucrării metalelor
în atelierele din ţara Românească, dar şi din Asia
şi Europa. Conform inventarului de la castel în-

tocmit în anul 1938, imediat după moartea Regi-
nei Maria, aceste obiecte se aflau în sala mare, în
salonul galben al Reginei Maria, în odaia să-
sească a Principelui Nicolae, în odaia tiroleză a
Regelui Carol al II-lea, sau în dormitorul Reginei
Maria. Conform specialiştilor, este un privilegiu
faptul că pietrenii au şansa să vadă această expo-
ziţie, pentru că aceste obiecte vor deveni inacce-
sibile publicului după ce se va închide Muzeul
Naţional Bran. 

Un pictor băcăuan la Galeriile „Lascăr Vorel”

Uniunea Artiştilor Plastici din România – Filiala
Neamţ şi Complexul Muzeal Judeţean Neamţ au mar-
cat primul eveniment plastic al acestui an prin verni-
sajul expoziţiei pictorului Mihai Nechita Burculeţ, la
Galeriile „Lascăr Vorel”, joi 15 ianuarie 2015, ora 17.
A prezentat criticul de artă Lucian Strochi.

Pictorul Mihai Nechita – Burculeţ s-a născut
la 05 Februarie 1949 în satul Sârca, judeţul Iaşi
şi provine dintr-o familie de credincioşi orto-
docşi. Locuieşte la Tg. Ocna, judeţul Bacău. A
studiat la Academia de Artă din Iaşi (1977), apoi
a absolvit Academia de Artă „Nicolae Grigo-
rescu” din Bucureşti (1982). A avut profesori
mentori pe marii artişti plastici Dan Hatmanu, Di-
mitrie Gavrilean şi Victor Mihailescu-Craiu. În-
cepând cu 1977 lucrează ca profesor de desen şi
istoria artelor în oraşul Tg. Ocna, judeţul Bacău.
În afară de pictură, în sfera de preocupări ale ar-
tistului sunt şi proiectele urbanistice-peisagistice
şi de restaurare a monumentelor istorice şi de
artă.

Lucrările pictorului se găsesc în colecţii par-
ticulare în Franţa, Germania, Olanda, Canada, Is-
rael, Anglia şi România.

(N. S.)

M

n cele ce urmează, semnalăm apariţia cărţii
Asasinatul lui Iisus. O istorie, tradusă de
către Bogdan Nicolae Marchidanu, Editura
RAO, 2014. 

Prin lucrarea de faţă, Bill O’Reilly şi
Martin Dugard, autorii cărţilor Asasinatul lui
Kennedey şi Asasinatul lui Lincoln, continuă
seria acestor lucrări dedicate asasinatelor ce-

lebre din istorie. Cei doi, romano-catolici formaţi în
cadrul unor şcoli religioase, sunt investigatori ai
faptelor istorice, având drept obiectiv prezentarea
realităţii în care acestea s-au desfăşurat.

Din punct de vedere istoric şi juridic, procesul
Mântuitorului nu a respectat în totalitate procedura
şi cadrul legislativ al epocii (ancheta are loc noap-
tea, lui Iisus i s-a cerut să se autoincrimineze fără a
avea un avocat, Ana nu deţinea autoritatea de a
emite sentinţa etc.).

Subiectul lucrării şi modalitatea de prezentare
a acestuia privesc întreaga lume, nu doar pe creştini,
având în vedere faptul că volumul ilustrează cea
mai mare tragedie a lumii: contextul condamnării
la moarte pe Cruce a Fiului lui Dumnezeu, sinteti-
zând într-un mod original viaţa pământească a Celui
care a adus împăcarea omenirii cu Dumnezeu-Tatăl.
Pentru a înţelege exact ceea ce s-a întâmplat, cum
şi de ce, trebuie analizate contextul, mentalitatea şi
obiceiurile epocii respective. Să nu uităm faptul că
Iisus a trăit, ca Om, într-o epocă în care Roma do-
mina lumea occidentală şi nu accepta să i se opună
cineva. 

Bazate pe fapte şi evenimente istorice, cele do-
uăzeci şi unu de capitole ale lucrării nu pretind nici
pe departe a epuiza lucrurile spuse despre Iisus din
Nazaret. Cercetările celor doi autori scot la iveală
unele povestiri fascinante, lucruri care nu s-au mai
spus. Aceasta face ca lucrarea să fie o îmbinare de
relatări ale evenimentelor istorice şi descrierile ro-

manului narativ. Astfel, cititorii au ocazia să afle nu-
meroase evenimente istorice, religioase, date geo-
grafice, dar şi să „trăiască” unele experienţe prin
ochii autorilor. Antiteza dintre învăţăturile propovă-
duite de către Iisus Hristos şi reprezentanţii legii iu-
daice se prezintă prin relatarea diverselor moduri
prin care aceştia din urmă au reacţionat până la in-
tentarea procesului şi condamnarea la moarte.

Evenimentele sunt relatate cu lux de amănunte
fiind descrise detalii contextuale ale derulării aces-
tora. Pentru fiecare relatare, autorii indică trimiterea
la Scriptură dar fac şi unele comentarii suplimentare
descriind contextul epocii, legislaţia, modul de or-
ganizare administrativ-teritorială, scurte istorioare
etc. 

Ca surse de documentare, pe lângă cele patru
Evanghelii ale Noului Testament, autorii au consultat
diverse lucrări apocrife precum şi informaţii preluate
de la istoricii evrei, greci şi romani despre viaţa pă-
mântească şi activitatea publică a Mântuitorului. La
acestea se mai adaugă Manuscrisele de la Marea
Moartă şi scrierile istoricului Joseph Flavius. 

Prin modul în care autorii abordează subiectul
şi în care relatează evenimentele, cartea de faţă con-
stituie o lucrare originală în domeniu, fiind de un
real folos teologilor, istoricilor, arheologilor, dar şi
persoanelor interesate de viaţa, activitatea pămân-
tească şi contextul în care s-a desfăşurat procesul
Mântuitorului. 

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

Î

Moartea Mântuitorului Iisus Hristos, un asasinat celebru?

Un dascăl de altădată
ine escaladează aleile parcu-
lui Cozla şi ajunge la „Coli-
bele haiducilor” vede în
stânga o bancă din piatră in-
scripţionată cu numele prof.
Har. Mihăilescu. Ce infor-
maţii avem despre dascăl?

Destule ca să constatăm că a fost
cineva în târgul Pietrei, un cărtu-
rar.

A văzut lumina zilei în 1906
în satul Vânători de lângă Piatra –
Neamţ. A fost şi el rareşist ca mulţi
plozi ai târgului. A făcut Facultatea
de Litere din Bucureşti, secţia fi-
lologie romanică şi a ajuns purtă-

tor de catalog la Liceul de pe Şte-
fan cel Mare. Un profesor sever,
cu pretenţie. Îţi spunea de la prima
oră: „Dacă nu înveţi româneşte, nu
termini şcoala!”. Şi se ţinea de cu-
vânt. „Nu citeşti, nu ştii…!”. N-ai
învăţat „Popor, izvor renăscător”
îţi punea 1 (unu), cât tine de mare.
Elevii l-au poreclit „Hâr” de la Ha-
ralambie şi când îl vedeau prin
mahalaua Precista dispăreau din
ochii lui. Le era frică să nu-i în-
trebe despre „Povestea unui om
adevărat”, „Mitrea Cocor” şi „Pă-
mântul desţelenit”, operele la
modă pe atunci. Când dom’ profe-

sor apărea pe str. Constantiniu din
Piatra, liceenii dispăreau din pei-
saj. Scurt şi clar.

Prof. Mihăilescu era tobă de
carte. Citea enorm şi compunea
poezii. Primele versuri le-a semnat
în Anuarul Liceului „Petru Rareş”
şi revista „Îndemnul” din Tg.
Mureş. A frecventat şedinţele
„Sburătorului”, condus de Eugen
Lovinescu, iar numele său apare în
publicaţii centrale prestigioase,
precum „ Universul literar”, „Bi-
lete de papagal”, „Falanga”, „Vre-
mea” şi altele. Pietrean fiind n-a
uitat niciodată acest lucru şi a co-

laborat la publicaţiile locale cu
profil literar sau ştiinţific: „Apos-
tolul”, „Pe drum”, „Petrodava”,
„Bloc”, „Valea Bistriţei”, dar şi la
„Jurnalul literar” (1938-1940) a lui
George Călinescu, „Gazeta Tran-
silvaniei” şi „Claviaturi” de la
Braşov. După 23 august, a activat
în cadrul cenaclului „Slova noua”,
astăzi „Calistrat Hogaş”, a publi-
cat la „Flacăra”, „Ceahlăul”,
„Luptătorul”, „Steagul Roşu”… E
regretabil că, despre un astfel de
cărturar, nu se mai spune nimic.

Dumitru RUSU

C
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MOTTO:
Educaţia e cultura caracterului, cultura e

educaţia minţii. (Mihai EMINESCU)

coala este locul în care oameni destoinici
au vegheat şi veghează la înnobilarea su-
fletului şi minţii tuturor celor care au dorit
şi doresc să desluşească taina slovelor.

Un astfel de loc, cu tradiţie în învăţă-
mântul romaşcan, este Şcoala Gimnazială
„Vasile Alecsandri”, care a împlinit la 2
noiembrie 2014, 182 de ani de la prima sa

atestare documentară, fiind una din şcolile de
elită ale municipiului şi judeţului, ce s-a remar-
cat an de an prin rezultatele foarte bune la învă-
ţătură, la olimpiade şi concursuri şcolare.

Prima şcoală publică din Roman a luat fi-
inţă în 1832, conform prevederilor Regulamen-
tului Organic, ce stipula în art. 42 „ca fiecare

ţinut să aibă o şcoala obştească, naţională – în-
cepătoare, elementară” iar pentru început pre-
vedea că „aceste şcoli se vor aşeza în oraşele:
Roman, Huşi, Galaţi, Focşani, Bârlad, Boto-
şani”. 

Se deschidea astfel, la 2 noiembrie 1832,
prima şcoală publică din Roman „Şcoala pri-
mară de băieţi nr.1”, având patru clase, cu un
efectiv de 60 elevi. 

Şcoala a funcţionat la început în două
„odăi”, amenajate prin grija orăşenilor, a statului
şi Episcopiei, în curtea Bisericii Albe (Sf. Voie-
vozi). Între 1834-1880 şcoala a fiinţat într-o clă-
dire pe str. Vasile Lupu (azi Dobrogeanu
Gherea) unde din 1872 va funcţiona şi Gimna-
ziul „Roman Vodă”.

Ş
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Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman ‐ 182 de ani de cultură şi educaţie

coala de astăzi este respon-
sabilă de multe. În primul
rând, de viitorul copilului.
Sub aspect psihologic,
acesta va fi o personalitate
echilibrată emoţional, aptă
să facă faţă situaţiilor difi-

cile, liberă să comunice non-con-
flictual, gata să manifeste
comportament responsabil pentru
orice acţiune a sa şi încrezătoare în
forţele proprii.

Încrederea în elev este una

din valorile şcolii contemporane.
Ea se inoculează prin modelul pe
care îl are în faţă, prin profesorul
care nu se îndoieşte nici o clipă de
posibilităţile copilului. Mesajul
persuasiv, convingător a celui care
are misiunea de a învăţa creează
starea de încredere în potenţialul
elevului. Este mai simplu să ordo-
nezi decât să construieşti o comu-
nicare de convingere, astfel încât
elevul să realizeze sarcina propusă
ştiind că cineva are încredere în el.

Crezul despre omniscienţa şi
omnipotenţa profesorilor mai este
prezent în societatea educaţională.
Deşi acceptăm teoretic faptul că
rolul profesorului este unul de a fa-
cilita, a media, a ghida învăţarea,
totuşi imaginea magistro-centristă
a dascălului îşi exercită rolul. În

asemenea condiţii aproape că nu
putem vorbi despre încrederea în
copil.

O şcoală care are încredere
în copil nu are note negative. Ea
stimulează elevul să fie responsa-
bil pentru acţiunile sale, creează
posibilitatea de afirmare şi impul-
sionează pozitiv acţiunea copilului.

Un profesor care are încre-
dere, are timp să discute cu el, in-
diferent de numărul elevilor din
clasă. Discută confidenţial proble-

mele lui, oferindu-i încredere mai
ales în situaţii dificile. Orice tră-
dare din partea profesorului are o
grea povară în conştiinţa copilului,
redată prin două extremităţi: agre-
sivitate sau anxietate.

A avea toată nădejdea în copil
înseamnă a accepta copilul aşa
cum este: introvertit sau extrover-
tit. O relaţie bună are formula a
plus b este egal cu a plus b (a+b =
a+b). Dacă ne dorim să ajutăm un
elev, pornim de la faptul că îi res-
pectăm caracterul, nu neapărat su-
bliniem trăsăturile lui negative şi
ne exprimăm convingerea că fie-

care om are neajunsuri cu care
luptă sau le direcţionează spre po-
zitiv.

De ce avem copii timizi, ne-
am pus întrebarea? Lipsa de în-
credere în forţele proprii este sursa
sentimentului de teamă, de jenă, de
anxietate sau fobie socială. Unii
profesori susţin că este o trăsătură
genetică – timiditatea. Este
aproape un mit. Ea se dezvoltă
într-un mediu de creştere, de edu-
caţie, adică în familie sau în

şcoală. Deci, timiditatea este un re-
zultat, nu o caracteristică.

A încuraja nu înseamnă doar a
lăuda. Lauzi produsul realizat de
copil; încurajarea ţine de efortul pe
care l-a depus. Încurajarea se foca-
lizează pe proces şi este direct
conec tată la o viitoare, binemeri-
tată laudă. 

A avea încredere în copil în-
seamnă a fi prietenos cu el. Sar-
cinile, metodele aplicate trebuie să
fie selectate nu pentru a încorseta
elevul, ci pentru a-i oferi şansa să
înţeleagă că acţiunea pe care va
urma să o facă este una simplă şi

că, pas cu pas, el o va reuşi. Ne re-
ferim la operaţionalizarea sarcini-
lor. Apoi, când construim predarea,
pornim de la ceea ce cunoaşte ele-
vul, de la experienţele lui. El tre-
buie să aibă din start convingerea
că la ceea ce ştie se mai adaugă
ceva. 

În fiecare copil trebuie să
vedem un viitor bun specialist
într-un anumit domeniu, un
lider. Nici o clipă, profesorul nu
trebuie să stingherească copilul,
pentru nimic. Faptul că nu a reuşit
ceva sau nu a depus efort destul,
într-o anumită situaţie didactică,
nu dă drept nimănui pentru a des-
curaja elevul. Orice poate fi reme-
diat... Oricine greşeşte inclusiv
adultul. Important este să depăşim
şi să învăţăm din cele greşite. Con-
tează foarte mult să avem încre-
dere şi să-l ajutăm pe elev să
repare ce a greşit, nu să-l admones-
tăm şi să-l pedepsim. Greşeala nu
este sfârşitul lumii, se repară prin
convingere. Limbajul pe care îl fo-
losim trebuie să fie încurajator,
centrat pe proces.

Un dascăl care se lasă în
buna credinţă a discipolului
munceşte mult ca acesta să aibă
respect faţă de el. Este consecvent
comportamental. Or, dacă promite
– face. Este empatic şi-l asigură pe
copil că neapărat îl va ajuta. Este
competent, demonstrează că a citit
mult, operează cu dovezi, îi oferă
elevului sursele sale şi inspiră în-
credere prin ceea ce ştie. 

Cu alte cuvinte, un profesor
care are încredere în forţele proprii
are încredere şi în copil.

Copilul simte când profesorul
are încredere în el. Acest sentiment
este iubirea. 

Oferă copilului dragostea şi
el îţi va dărui inima.

Mariana MARIN

Ş

Asociaţia Generală a Învăţătorilor din Republica Mol-
dova funcţionează ca filială a AGIRo, din anul 2010. Aso-
ciaţia editează Revista Învăţătorul modern, în paginile
căreia se regăsesc articole metodico-ştiinţifice specifice
învăţământului. Redactorul şef al acestei publicaţii este
Mariana Marin, doctor în pedagogie, preşedinta Asociaţiei
Învăţătorilor din Republica Moldova.

Cu permisiunea domniei sale publicăm un articol apă-
rut în revista Învăţătorul modern.

Şcoala nu are încredere
în copil!?

Dedic acest editorial profesorilor mei,
care au avut încredere în mine...
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n 1881 şcoala se muta într-un sediu pro-
priu, construit din fondurile primăriei, pe
strada Soldat Porojan nr. 5, (lângă Biserica
Sf. Gheorghe) în care va funcţiona mai
bine de 80 de ani. 

Beneficiind de cadre didactice califi-
cate, bine pregătite precum Minodora

Năsturaş, Agripina Lăzărescu, Mihai Merfea, V.
Arama, P. Lăzărescu, şcoala se număra, în pe-
rioada interbelică, printre şcolile apreciate de cei
care au inspectat-o, dar şi de cetăţenii oraşului şi
ai satelor din jur. 

Prelua astfel nu numai patrimoniul dar şi
„zestrea” celor două şcoli. Aşa, de pildă, de la
Şcoala Nr. 1 de fete (înfiinţată în 1859 – prima
şcoală primară de fete din oraş) păstrează amin-

tirea unei şcoli inspectate în 1876 de marele poet
Mihai Eminescu, în calitatea sa de revizor şcolar

pe judeţele Iaşi şi Vaslui, iar de la Şcoala Nr. 2
„Vasile Alecsandri” a preluat cu mândrie numele.

Din 1976 şcoala beneficiază de o clădire
nouă, parter şi două etaje, cu dotări moderne
(Corpul A). 

Anul acesta am omagiat Ziua Şcolii prin or-
ganizarea unor festivităţi cultural – artistice în
cadrul Casei de Cultură Roman, la care au parti-
cipat reprezentanţi ai Primăriei Roman, ai I.S.J.
Neamţ, ai unităţilor şcolare romaşcane, precum
şi elevi, foşti elevi, părinţi, cadre didactice. 

Prestigiul şcolii a fost construit şi întreţinut
în timp de oameni dedicaţi care şi-au pus cunoş-
tinţele, sentimentele, viaţa uneori, în slujba „Mă-
riei sale Elevul”.

Prof. Cristina ARUXANDEI

Î
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Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman ‐ 182 de ani de cultură şi educaţie

Şcoala Gimnazială „Nicolae Apostol” din Ruginoasa împlineşte 150 de ani
ă puteţi imagina un sat fără şcoală? Un sat
fără şcoală cred că ar muri. S-ar pustii. Aşa
or fi gândit şi gospodarii satului Ruginoasa,
care au zidit şcoala curând după Legea In-
strucţiunii Publice din 1864 a domnitorului
Alexandru Ioan Cuza. Căci numai şcoala şi
Sfânta biserică „sunt izvoarele mângâierii şi
ale fericirii sufleteşti” cum bine zicea bădiţa

Ion din Humuleşti.
Până în 1908 şcoala a funcţionat în casa co-

munală, în vechea cârciumă a satului sau în casele
unor săteni. Sub ministeriatul lui Spiru Haret s-a
construit şcoală nouă cu două săli de clasă, şi ca-
mere pentru învăţător.

Până în 1959 la Şcoala Ruginoasa a existat
numai învăţământ primar slujit de dascăli remar-
cabili prin dăruire şi credinţă: Nicolae Apostol,
Dumitru Teodorescu, Ana şi Emil Teodorescu, Ana
şi Gheorghe Gânju, Victoria Manoliu ş. a.

Trecerea la învăţământul gimnazial, în anul
şcolar 1960 – 1961, s-a întâmplat odată cu inau-
gurarea unui nou local al şcolii. Directorul de
atunci, profesorul Cezar Cercel, i-a mobilizat atât
pe săteni cât şi pe profesori pentru a duce la bun
sfârşit această lucrare. Noua şcoală s-a dovedit ne-
încăpătoare pentru cei peste 400 de elevi, astfel că
începând cu anul 1973 s-a pus piatra de temelie la
actuala clădire a şcolii. Şcoală cu etaj aşa cum şi-
au dorit oamenii din Ruginoasa. Educatoare, învă-

ţători şi profesori s-au străduit an de an să aducă
lumină şi adevăr pentru generaţii de elevi: Anghe-
lina Cercel, Mihai Andone, Tatiana Andone, Elvira
Găinariu, Ioan Florea, Dumitru Porumbiţă, Finica
Găbăroi, Lucica Apetrei, Virginia Grumăzescu,
Maria Teodorescu, Maria Gheorghiu, Ana Moisă,
Ioan Mâţă, Mihai Iftode, Ruxanda Gheorghiu.

Din anul 2013 Şcoala Gimnazială din Rugi-
noasa a primit numele profesorului Nicolae Apos-
tol, fiu al satului. Este cel care a îndrumat primii
paşi în literatură a marilor scriitori Mihail Sado-
veanu şi Cezar Petrescu. Elev al marelui dascăl la
Liceul „Roman Vodă” din Roman, Cezar Petrescu
i-a dedicat romanul Apostol, apărut în anul 1933.
Pe prima filă a cărţii romancierul scria: În memo-
ria dascălului meu, Nicolae Apostol, căruia i-ar fi
plăcut această povestire a unei vieţi unde am în-
cercat să închid într-o coajă amară sâmburele
dulce – ca dreptatea, ca binele, ca iubirea, ca bi-
ruinţa, ca însăşi viaţa – aşa cum m-a învăţat el.

Vineri, 12 decembrie 2014, la câteva zile după
venirea lui Moş Nicolae, Şcoala din comuna Ru-
ginoasa s-a aflat în sărbătoare. La ora 11 au început
manifestările prilejuite de împlinirea a 150 de ani
de la înfiinţare. Cu acest prilej a fost dezvelită şi
sfinţită o placă aniversară. Despre istoria şcolii au
vorbit profesorii Mihai Andone şi Gheorghe Radu.
Au fost înmânate diplome de excelenţă şi s-au de-
pănat multe, multe amintiri. Elevii şcolii au pre-

zentat un program artistic.
Această manifestare nu s-ar fi putut desfăşura

fără sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean
Neamţ, a Consiliului Local Ruginoasa, a primaru-
lui comunei Ruginoasa, jr. Nicu Chirilă, a părinţi-
lor şi a unor agenţi economici locali. Cu toţii s-au
întors acum, în aceste zile de decembrie, cu faţa
spre şcoală. Pentru că atât cât trăieşte Şcoala, tră-
ieşte şi satul.

Prof. Maria Daniela CIURARU,
Directorul Şcolii Gimnaziale

„Nicolae Apostol” Ruginoasa

CENTENARUL ASOCIAŢIEI ÎNVĂŢĂTORILOR DIN JUDEŢUL BACĂU
a un frumos început de noiembrie, colegii noştri din Bacău au sărbătorit
împlinirea a 100 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Învăţătorilor. Pentru
a-şi marca centenarul, organizatorii ne-au oferit prilejul unei duble că-
lătorii: din prezent în trecut, până la momentul întemeierii (1914), al
constituirii unui model ordonator, şi din trecut în prezent, pentru a con-
templa transformările şi evoluţia acestuia în timp, configurarea lui în
tradiţie. 

Sub genericul „Învăţătorul băcăuan – tradiţie şi continuitate” s-au
desfăşurat mai multe activităţi prin care s-a adus un omagiu celor care în 1914
fondau Asociaţia Corpului Didactic Bacău, transformată în 1929 în Asociaţia
Învăţătorilor din Judeţul Bacău, secţiune a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor
din România (AGIRo). O existenţă susţinută şi marcată de numeroase perso-
nalităţi precum N. Matei, Nicolae Pâslaru, S. Ariton, I Tudorache, Constantin
Platon, Octavian Ifimie, Dumitru V. Manciu, Veronica Alexiuc ş. a. Şi deasu-
pra tuturor, „învăţătorul absolut”, aşa cum îl numea conf. univ. dr. Ioan Dănilă,
de la Universitatea „Vasile Alecsandri”, pe Grigore Tabacaru.

În acelaşi timp manifestarea a fost un bun prilej de promovare a valorilor
şcolii băcăuane de astăzi. La Şcoala de Aplicaţie a Colegiului Pedagogic „Şte-
fan cel Mare” Bacău au fost organizate mai multe ateliere de lucru în care în-
văţători şi profesori au prezentat diverse activităţi pedagogice. O parte dintre
acestea au fost cuprinse în Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău
– 2014, lansat cu acest prilej.

După Adunarea festivă din aula Universităţii „Vasile Alecsandri” am fost
invitaţi de gazda noastră, prof. înv. primar Rodica Leonte, preşedinta Asocia-
ţiei băcăuane, să vizionăm un program artistic susţinut de elevii Colegiului
Pedagogic şi ai Şcolii Gimnaziale Agăş.

La manifestările centenarului de la Bacău au participat şi invitaţi de la
alte Asociaţii judeţene: Vrancea, Harghita, Vaslui şi Neamţ. De la Filiala din
Republica Moldova a AGIRo au participat conf. univ. dr. Mariana Marin, pre-
şedinta filialei şi prof. Stela Baltag, preşedinta subfilialei Chişinău.

Salutul cordial al învăţătorilor şi profesorilor din judeţul Neamţ a fost
transmis de prof. Liviu Rusu şi prof. înv. primar Maria Daniela Ciuraru. Am
înmânat colegilor noştri o plachetă aniversară şi un mesaj din care nu putea
lipsi „testamentul” lui Leon Mrejeriu, părintele Asociaţiei noastre, spre a le fi
călăuză în anii ce vin: Noi nu am fost nici primii şi nici ultimii, dar v-am des-
chis drumuri pe care, cu vrednicie, trebuie să păşiţi. Faceţi-vă datoria în faţa
viitorului: trudiţi, fiţi uniţi, fiţi puternici şi plini de convingere faţă de menirea
socială pe care Dumnezeu v-a dat-o, spre neuitare şi veşnică propăşire a nea -
mului românesc! Iar noi, de acolo de unde am fost chemaţi să facem o nouă
asociere, vă vom privi cu bucurie vredniciile şi vă vom binecuvânta pe cei
care meritaţi.

Ani mulţi şi spornici Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău!

Consiliul Director al Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Neamţ

V

L
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Repere ale istoriei proiectelor pe teme de mediu din şcoală

(urmare din numărul trecut)

2. Taberele „Ranger Junior”

Life – Nature 2000 Habitate prioritare al-
pine, subalpine şi forestiere în România”
este un proiect finanţat de Uniunea Euro-
peană, prin fonduri LIFE-Nature, ce stabi-
leşte şi promovează reţeaua de arii Natura
2000, informând populaţia despre legislaţia
europeană, ce trebuie implementată şi în
România (Directiva Păsări şi Directiva Ha-

bitate). Proiectul s-a desfăşurat până în ianuarie
2009 şi a lucrat pe 2 parcuri-model, Parcul Naţio-
nal Munţii Rodnei şi Parcul Naţional Ceahlău. Be-
neficiarul acestui proiect a fost Universitatea
Transilvania Braşov-Facultatea de Silvicultură şi
Exploatări Forestiere, ce a colaborat la implemen-
tarea lui cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării

Rurale, Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA
şi Fondul Mondial pentru Natură – Programul Du-
năre Carpaţi (WWF-DCP). 

În toamna anului 2007 mi-a fost adresată
onoranta propunere, din partea Administraţiei Par-
cului Naţional Ceahlău, de a face parte, în calitate
de membru, din Consiliul Ştiinţific al Parcului Na-
ţional Ceahlău. Astfel, în primăvara anului 2008,
dosarul pe care l-am depus a primit aprobarea Co-
misiei Monumentelor Naturii din cadrul Acade-
miei Române, în subordinea căreia se află
consiliile ştiinţifice ale ariilor naturale protejate.
Această importantă poziţie, în care mă regăsesc şi
în prezent, mi-a oferit posibilitatea de a fi la curent
cu diversele probleme cu care se confruntă PNC,
de a milita pentru realizarea scopului principal al par-
cului – protecţia naturii şi dezvoltarea durabilă a
zonei adiacente –, de a fi la curent cu legislaţia na-
ţională, dar şi cu cea a Comisiei Europene în acest do-
meniu. Am avut posibilitatea de a colabora foarte

bine cu Administraţia PNC, (ulterior căpătând de-
numirea de Direcţia de Administrare a PNC), de a
cunoaşte personalul care deserveşte această struc-
tură aflată în subordinea Consiliului Judeţean
Neamţ, de a continua colaborarea cu DAPNC în
derularea ulterioară a proiectelor cu tematică eco-
logică ale şcolii, finanţate din Fondul de Mediu.„

(urmare din numărul trecut)

um am putea să transformăm, aşadar,
acest model perimat al învăţării şcolare,
în unul care să-i pregătească pe elevi pen-
tru o activitate viitoare şi o viaţă creativă,
plină de sens şi de împlinire?

Iată câteva dintre strategiile şi atitu-
dinile pe care le putem adopta în calitate

de profesori şi de părinţi.

1. Sprijinirea motivaţiei intrinseci repre-
zintă una dintre căile care, potrivit studiilor unor
specialişti în creativitatea copiilor de vârstă şco-
lară, a dat cele mai vizibile rezultate. În această
situaţie elevilor li se oferă de către profesor o re-
lativă autonomie în învăţare, fiind doar susţinuţi
cu discreţie şi încredere în reuşita lor. Ei sunt în-
curajaţi să înveţe cum li se pare mai eficient şi
mai comod pentru felul lor de a învăţa. Elevii
devin colaboratori ai profesorului în procesul de
dobândire de noi cunoştinţe, iar accentul cade
pe învăţare, şi nu pe evaluare. Autonomia elevi-
lor în procesul de studiu se realizează prin a
oferi elevilor, la început, unele idei şi sugestii de
învăţare şi apoi a-i stimula pe ei să caute în ma-
nuale, auxiliare, pe Internet şi în alte surse răs-
punsurile şi soluţiile potrivite. 

Motivaţia intrinsecă se cultivă mai ales
atunci când profesorul găseşte argumente con-
vingătoare pentru a-i spune elevului de ce este
necesar să înveţe anumite cunoştinţe şi să-şi for-
meze anumite priceperi. Astfel se trece de la si-
tuaţia de la a-l obliga pe elev să înveţe pentru
notă sau pentru alte motive externe trăirii sale
interioare, la trezirea curiozităţii şi a plăcerii
pentru roadele dobândite prin învăţătură. 

2. Activizarea elevilor în timpul lecţiilor
înseamnă un început minunat al învăţării unor
informaţii, concepte, teme. Este ideal ca ei să
ştie dintr-o lecţie anterioară despre ce vor învăţa
în prezent şi să vină la şcoală cu propriile lor in-
terese, experienţe de viaţă, informaţii dobândite
din anumite surse, materiale de lucru. Valorifi-
carea experienţei de viaţă a elevilor, a informa-
ţiei dobândite în clasele anterioare sau a
informaţiilor izvorâte din intuiţia acestora (o
sursă excelentă pentru învăţare) constituie mari
atuuri pentru profesorii cu respect profund pen-
tru copii. Mai mult, prin câştigarea încrederii
elevilor, profesorul poate negocia cu aceştia asu-
pra obiectivelor urmărite într-o lecţie, cât şi asu-

pra modului de îndeplinire cât mai plăcută şi
mai eficientă a acestora. Este un mod inteligent
de a transforma un elev pasiv, care scrie în mod
plictisit nişte notiţe şi învaţă mecanic nişte for-
mule, la un partener activ, care răspunde în mod
inteligent la provocarea dascălului său, pentru
efortul şi foloasele învăţării. 

3. Comunicarea armonioasă şi pozitivă a
profesorului cu elevii contribuie în mod sem-
nificativ la crearea unei atmosfere de creativitate
în sala de clasă. Pentru a se putea concentra asu-
pra muncii este nevoie ca elevii să fie relaxaţi

din punct de vedere emoţional. Manifestarea li-
beră, fără presiuni şi tensiuni, în procesul de în-
văţare îi face pe elevi să fie mai inspiraţi şi mai
productivi în acumularea de informaţii şi emi-
terea de soluţii la sarcinile şi problemele pro-
puse de către profesori.

4. Stimularea cooperării, în locul compe-
tiţiei, este o cale sigură pentru a descătuşa spi-
ritul creativ al elevilor. Când elevii se află în
competiţie ei simt că rezultatele lor şcolare vor
fi evaluate în raport cu ale altor colegi, iar cei
care vor reuşi cel mai bine vor fi recompensaţi
în mod corespunzător. Aceasta îi determină pe
unii să trăiască anumite emoţii negative, iar ma-
nifestarea lor creatoare să fie redusă. În timp ce
competiţia este însoţită de evaluare şi de recom-
pensă, cooperarea propune punerea energiilor la
un loc şi reuşita împreună. Competiţia duce de

cele mai multe ori la individualism, în timp ce
cooperarea promovează spiritul de echipă şi de
solidaritate.

5. Activităţile educative cât mai apro-
piate de experienţele cotidiene ale elevilor
sunt imbolduri importante pentru a motiva elevii
şi a le stimula gândirea creativă. Astfel se face
o legătură firească între şcoală şi viaţa cotidiană,
respectându-se principiul antic „Non scholae,
sed vitae discimus.” (Nu pentru şcoală, ci pentru
viaţă învăţăm.) Elevii învaţă să se simtă liberi,
să-şi discute problemele atât cu colegii lor, cât
şi cu profesorii. Devin responsabili şi motivaţi
să găsească soluţii pentru a se implica atât în ac-
tivităţile şcolare, cât şi în cele extraşcolare. 

6. Organizarea spaţiului din sala de
clasă susţine din plin implicarea elevilor în pro-
cesul creator. În locul în care învaţă, elevii pot
fi înconjuraţi de multe materiale didactice, pro-
duse ale muncii lor, imagini care le stimulează
memoria, dar şi gândirea şi imaginaţia. În locul
unor materiale standard, vechi şi neinteresante
(imagini diverse, planşe didactice, fotografii, ta-
blouri), pot fi expuse produse literare, desene,
lucrări manuale, realizate de elevi şi aranjate tot
de ei. 

Tot în sala de clasă pot fi organizate anu-
mite centre, colţuri de studiu sau miniexpoziţii
din diferite domenii: „Centrul de literatură”,
Centrul de ştiinţe”, „Centrul de artă” etc.

Cele prezentate mai sus constituie doar câ-
teva sugestii de cultivare la elevi a spiritului
creativ, în activităţile şcolare. Creativitatea ele-
vilor este o expresie şi un rezultat al spiritului
creativ al profesorului. Este nevoie de încredere,
de preocupare şi de pasiune pentru a forma elevi
cu o gândire liberă, cu o imaginaţie bogată şi cu
capacităţi de creare a unei vieţi armonioase şi
bogate, pentru ei şi pentru cei din jur. 

prof. psih. Dan AGRIGOROAE

Bibliografie:
1. Amabile, Teresa M., Creativitatea ca

mod de viaţă, Editura „Ştiinţă şi tehnică, Bucu-
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Polirom, 2003. 

3. Michalco, Michael, Secretele creativită-
ţii. Fii genial!”, Editura Amaltea, Bucureşti,
2008.
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Repere ale istoriei proiectelor pe teme de mediu din şcoală

n aceeaşi primăvară a anului
2008, am fost ales de majorita-
tea colegilor mei în funcţia de
director al şcolii, ceea ce mi-a
dat posibilitatea să propun con-
tinuarea proiectelor de educaţie
ecologică în următorii ani. Ast-
fel că, atât în vechiul PDI (pro-

iect de dezvoltare instituţională) al
şcolii, cât şi în actualul PDI, elaborat
pe perioada 2013-2017, una dintre
cele cinci ţinte strategice ale acestui
document prognostic are următoarea
exprimare: „Curriculum la decizia
şcolii diversificat şi atractiv, realizat
prin consultarea elevilor şi părinţilor
şi continuarea educaţiei ecologice prin
proiecte finanţate din Fondul de
Mediu”. În vederea realizării sale,
această ţintă se raportează la patru op-

ţiuni strategice: curriculară, financiară
a dotărilor materiale, a investiţiei în
resursa umană şi a relaţiilor comuni-
tare.

3. Proiectul „Educaţie
Sănătoasă pentru

un Mediu Sănătos”

Anul 2010. Primul proiect pe
teme ecologice, cu finanţare din Fon-
dul de Mediu, accesat de şcoala
noastră a cuprins numeroase activi-
tăţi derulate de un număr de 200 de
elevi ai şcolii noastre, sub îndruma-
rea cadrelor didactice, desfăşurându-
se în perioada 12 februarie 2010 – 11
februarie 2011. Principalele activităţi

din graficul proiectului au fost tabe-
rele de la cabana Dochia şi taberele de
corturi din Poiana Stănilelor de sub
versantul apusean al masivului Ceah-
lău. Organizarea acestora s-a făcut pe
structura taberelor „Ranger Junior”
din anii anteriori, experienţa acumu-
lată atunci fiindu-ne de mare ajutor.

Conştientizarea şi creşterea ni-
velului de educaţie, atât a populaţiei
tinere, cât şi a celei adulte, privind
importanţa protecţiei mediului încon-
jurător, a fost obiectivul general al
proiectului, iar ca obiective specifice,
pot fi amintite:

– Creşterea nivelului de cunoaş-
tere şi educaţie a elevilor asupra me-
diului înconjurător, formarea de

aptitudini şi deprinderi legate de pro-
tecţia mediului.

– Creşterea gradului de con-
ştientizare a populaţiei adulte din co-
muna Bicazu Ardelean asupra
problemelor de mediu şi importanţa
protecţiei acestuia.

– Intensificarea gradului de im-
plicare în acţiuni de ecologizare şi
igienizare a mediului.

– Crearea unor acorduri de cola-
borare între Şcoala cu Clasele I –
VIII Bicazu Ardelean (denumirea de
atunci a şcolii), Agenţia de Mediu
Neamţ, Consiliul Local Bicazu Arde-
lean şi Direcţia de Administrare a
Parcului Naţional Ceahlău.

Cornel DUCULESCU

Î

(continuare în numărul viitor)

Precizări referitoare la Muzeul Etnografic Pârâul Caprei – Bicazu Ardelean 
uzeul Etnografic Pârâul Caprei din co-
muna Bicazu Ardeleana fost fondat în pe-
rioada 1961-1975 prin grija şi pasiunea
doamnei învăţătoare Elena-Silvia Barna,
care din nefericire a decedat la o vârstă
tânără. De atunci şi până în prezent ni-
meni nu s-a mai ocupat de întreţinerea şi

conservarea valoroaselor colecţii de obiecte de
artizanat, costume popu-
lare, icoane vechi, cărţi
religioase datate din se-
colele al XVII-lea şi al
XVIII-lea, etc., astfel că
în timp de peste 30 de
ani aceste exponate au
ajuns într-o stare deplo-
rabilă. În anul 2007, o
parte a acestor obiecte şi
costume populare care
se aflau într-o stare ac-
ceptabilă a fost transfe-
rată într-un spaţiu al
căminului cultural situat
în centrul localităţii,
constituindu-se într-o expoziţie etnografică. 

După preluarea de către mine a funcţiei de
director, una dintre iniţiativele şcolii noastre a
fost aceea de a încerca salvarea pe cât posibil a
pieselor din dotarea acestui muzeu. În acest
scop am emis Decizia nr. 12 din 15.06.2009 pri-
vind constituirea unei Comisii de Inventariere
a Patrimoniului formată din subsemnatul – pre-
şedinte, Ţepeş-Bobescu Gheorghe, primarul de
atunci al comunei Bicazu Ardelean, Ţepeş-Da-
raban Gheorghe, profesor de matematică şi fiu

al satului, un apropiat al familiei Barna, Ciu-
canu Ileana, învăţătoare, care a deţinut cheia
acestei locaţii şi Ţepeş Ilenuţa, o localnică îm-
pătimită pentru valorile locale, în calitate de
membri.

Au fost inventariate 388 de obiecte în lo-
caţia de la Pârâul Caprei, printre care şi „Cartea
de onoare a Muzeului Pârâul Caprei’’ şi 90 de

obiecte transferate la
Căminul Cultural.
Acesta a fost primul
pas făcut, urmând ca
după promisiunile
domnului primar, să
fie implementat un
proiect în vederea
reabilitării atât a
obiectelor de inven-
tar, cât şi a clădirii
care găzduieşte mu-
zeul. Am făcut pro-
punerea în cadrul
Consiliului de Ad-
ministraţie al şcolii

şi s-a căzut de acord ca muzeul să poarte nu-
mele, aşa cum este şi firesc, doamnei Silvia
Barna, cea care şi-a de-
dicat o mare parte a
vieţii colecţionării
obiectelor şi fondării
acestui muzeu. Din ne-
fericire, primarul Ghe-
orghe Ţepeş-Bobescu a
decedat în toamna anu-
lui 2009, răpus de o
boală necruţătoare la
vârsta de numai 40 de
ani, astfel că demersul
nostru a intrat într-o
fază de stagnare, situa-
ţie care s-a menţinut
din păcate până în zi-
lele noastre, în pofida unor promisiuni care s-
au dovedit deşarte. Actuala conducere
administrativă a comunei a reuşit în vara aces-
tui an să igienizeze spaţiile acestui muzeu, să
înlocuiască pardoseala din camera principală,
urmând ca în viitorul apropiat să înlocuiască

tâmplăria şi să construiască sobe în toate cele
trei camere ale clădirii. Însă pentru recondiţio-
narea exponatelor care ar mai putea fi salvate,
este necesară o expertiză de specialitate care
presupune mult mai mult efort financiar. 

Deşi comuna se află situată într-o zonă de
tranzit dintre Moldova şi Transilvania, aici s-a
dezvoltat o artă populară cu un profund caracter
specific locului. Astfel, costumele folosite de
locuitorii comunei Bicazu Ardelean sunt în alb
„spuma laptelui’’, cu cusături cu negru, galben,
verde, albastru, cu bundiţe pe care cusăturile

sunt aplicate direct pe
pelicica de miel. Toate
aceste exponate vor-
besc deosebit de suges-
tiv despre viaţa şi
ocupaţiile locuitorilor
acestor meleaguri din
cele mai vechi timpuri.

Prin natura opti-
mismului meu, nutresc
speranţa că se va în-
cerca şi se va reuşi cât
mai curând punerea în
valoare a acestui valo-
ros patrimoniu local.

Cornel DUCULESCU,
director al Şcolii Gimnaziale nr. 1

Bicazu Ardelean

M

Pagini coordonate de profesor-metodist
Niculina NIŢĂ
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1854, se deschide prima şcoală de fete la Pia-
tra-Neamţ.

■ 1936, în Revista Apostolul a fost pu-
blicat articolul lui Constantin Luchian, actual
şi astăzi, „Ce poate realiza şcoala”. 

■ 2008 – primul număr al Revistei Atitu-
dini, editată de Fundaţia „Petru Vodă” din Po-
iana Teiului şi Editura „Crigarux”. Redactori:

Cristian Livescu, Dan Puric şi Ştefan Ruxanda. Co-
laboratori la primele numere: Iustin Pârvu, stareţ al
Mănăstirii de la „Petru-Vodă”, Arsenie Boca, Gheor-
ghe Calciu, Dan Puric ş. a.

■ 1/1558 – n. Macarie, episcopul cronicar, cel
care a deprins activitatea cărturărească la Mănăstirea
Neamţ. În cronica sa, evenimentele sunt prezentate
până la 1551. Aceasta va fi continuată de Azarie.
„Cronica lui Macarie”, va fi publicată de Ioan Bog-
dan în „Vechile cronice moldoveneşti până la Ure-

che” (1891); apoi în „Letopiseţul lui Azarie” (1908-
1909); în „Cronicile slavo-române din secolele XV-
XVI”, publicate de Ion Bogdan, ediţie îngrijită de P.
P. Panaitescu, 1959. 

■ 1/1934, Ioan Drăgan, renumitul profesor de

pedagogie, cu studii la Viena,
este numit director al Şcolii
Normale „Gheorghe Asachi”
din Piatra-Neamţ. 

■ 4/1943 – n. Doina
Daşchievici, la Bacău, profe-
soară, artist plastic. Absol-
ventă a Institutului de Arte
Plastice din Iaşi. Debut artis-
tic: o expoziţie la Galeria
„Victoria”, Iaşi (1963). Mem-

bră a U. A. P. A expus (1981-2007) la: Piatra-Neamţ,
Bucureşti, Târgu-Mureş, Bacău, Iaşi, Salonul Repu-
blican Bucureşti, U. A. P. Suceava, Saloanele Moldo-
vei Bacău-Chişinău, Moineşti, Oradea şi Satu Mare
(1999), Expoziţia Taberei Durău, Bienala „Lascăr
Vorel” Piatra-Neamţ; alte expoziţii la: Budapesta, Ve-
neţia, Bruxelles. Distinsă cu Premiul „Aurel Băeşu”,
Diploma de recunoştinţă şi Marele Premiu al Minis-
terului Culturii „Omul anului” 2005. La mulţi ani,
Doamna Profesoară!

■ 8/1940, n. Virgil Savin, în Ghindăoani,
Neamţ, inginer, a absolvit Liceul „Petru Rareş” din
Piatra-Neamţ (1956) şi Institutul Agronomic „Ion Io-
nescu dela Brad” din Iaşi. Este autor a patru cărţi des-
pre ţinutul natal („Râuri albe”; „Călător în timp”,
„Dealuri ghindăoane I-II”, şi s-a îngrijit de editarea
lucrării monografice „Viaţa filosofului Vasile Conta”,
de Mihai David-Ghindăoani. La mulţi ani, Domnule
Inginer!

Rememorări nemţene

n

ntr-un număr anterior al Re-
vistei şi sub acelaşi titlu, su-
geram necesitatea unui Ghid
care să cuprindă toate perso-
nalităţile şi instituţiile care
au contribuit de-a lungul
vremii, la evaluarea ştiinţi-
fică a spaţiului nemţean, res-

pectiv la cunoaşterea lui
naturalistică, în speţă geologică,
geografică şi biologică. Cu aceeaşi
ocazie anticipam că, din punctul de
vedere sus-menţionat, un aport
substanţial l-a avut Staţiunea de
cercetări Stejarul de la Pângăraţi,
ctitorie a Universităţii Cuza din
Iaşi, dar a cărei istorie rămâne însă
necunoscută, pentru mulţi din con-
cetăţenii noştri.

După cum se ştie, pe tot par-
cursul deceniului şase al secolului
trecut, Valea Bistriţei a fost în plin
şantier de construcţie a Hidrocen-
tralei de la Stejaru. În anul 1954 la
iniţiativa Academiei Române, s-a
constituit Grupul de cercetări com-
plexe Bicaz, coordonat ştiinţific de
academicienii Ştefan Milcu şi C. S.
Nicolăescu-Plopşor şi care vreme
de jumătate de deceniu a desfăşu-
rat cercetări asupra culturii mate-
riale şi spirituale a populaţiei de pe
Valea Bistriţei, cu deosebire din sa-
tele ce aveau să intre ulterior sub
apele lacului de acumulare de la
Izvorul Muntelui. Investigaţiile din
zonă au acoperit atunci domeniile
arheologiei, istoriei, etnografiei,
lingvisticii şi chiar a antropologiei,
cu rezultate concretizate ulterior în
volumul Etnografia Văii Bistriţei
editat în anul 1973, carte de înalt
nivel academic, înscrisă definitiv
în patrimoniul cultural nemţean.

Ideea Academiei Române a
fost urmată, la scurt timp, de de-
mersul cadrelor didactice de la Fa-
cultatea de Biologie – Geografie şi
Geologie a Universităţii Al. I.
Cuza, care au cerut Ministerului
Învăţământului înfiinţarea unei sta-
ţiuni de cercetări, având ca scop
primordial cercetarea naturalistică
interdisciplinară a impactului vii-
toarelor amenajări hidrotehnice

asupra mediului natural dar şi ca
loc de practică a studenţilor geo-
logi, geografi şi biologi. Cu răs-
punsul prompt al Ministerului,
data de 1 noiembrie 1956 repre-
zintă actul de naştere al Staţiunii,
promotorii şi diriguitorii direcţi ai
instituţiei fiind, academicianul-
biolog Petre Jitariu, originar din
Drăgăneşti-Neamţ, secondat de
profesorii universitari – geografi,
Ion Gugiuman, Ion Şandru şi Con-
stantin Martiniuc.

Primul sediu al Staţiunii a fost
în casa Turcan din Pângăraţi, pro-
prietatea naţionalizată a fostului
director al Cooperativei Albina din
Tarcău, unde au funcţionat primele
două laboratoare, de geomorfolo-
gie şi climatologie. Cum spaţiul

respectiv era insuficient şi inadec-
vat, Universitatea a solicitat foru-
rilor în drept clădirea vechii
mănăstiri Pângăraţi, ctitorie a apri-
gului voievod Alexandru Lăpuş-
neanu. Edificiul era într-o stare
avansată de degradare, având de-a
lungul timpului, dar mai ales după
1872 mai multe destinaţii: închi-
soare până în 1916, spital şi sana-
toriu TBC în timpul şi după Primul
Război Mondial, apoi schit mănăs-
tiresc o vreme, când după mărtu-
riile lui Calistrat Hogaş din
povestirea La Pângăraţi îl avea ca
stareţ pe zgârcitul şi ursuzul prea-
cuvios Stratonic, iar după 1946,
depozit de muniţii şi din nou sana-
toriu şi închisoare.

Aparţinând financiar direct de
Ministerul Învăţământului, clădi-
rea a fost în scurt timp refăcută din
temelii, cu modificări adecvate vii-
toarelor laboratoare şi a practicii
încât în noiembrie 1958 a avut loc
inaugurarea oficială, în prezenţa
autorităţilor nemţene, a cadrelor
didactice universitare cât şi a stu-
denţilor facultăţii tutelare.

De la momentul inaugurării şi
până la dezmembrare, Staţiunea a

trecut, din punct de vedere admi-
nistrativ şi al sistemului de cerce-
tare prin două etape, una a tutelării
universitare şi a tematicii alese de
catedrele de specialitate de la Iaşi,
cu susţinere bugetară şi o a doua
etapă, a trecerii sale sub tutela In-
stitutului de Cercetări Biologice
din Bucureşti şi a cercetării prin
sistem de contracte cu unităţi eco-
nomice sau obţinute în cadrul unor
programe naţionale. 

În anii primei etape, din 1958
şi până în 1975, Staţiunea a avut ca
directori pe profesorii Ion Gugiu-
man şi Constantin Martiniuc şi a
atins, de fapt, maximum de dezvol-
tare. Cu cei peste 130 de salariaţi,
din care 40 de cercetători cu tot
atâţia tehnicieni şi laboranţi, Sta-

ţiunea devenise un adevărat Insti-
tut, capabil să abordeze o tematică
largă şi implicată mai ales în stu-
diul mutaţiilor intervenite în exis-
tenţa ecosistemelor terestre şi
acvatice odată cu schimbările in-
troduse de marile construcţii hi-
droenergetice.

În cea de a doua etapă, a auto-
finanţării, de după 1975, abordările
tematice, în totalitatea lor, ajunse-
seră să fie ancorate într-o serie de
imperative ale momentului, im-
puse de nevoile economiei naţio-
nale. Astfel, Colectivul de
geologie-geochimie a fost angrenat
într-un program naţional finanţat
de IPEG – Suceava din Câmpu-
lung Moldovenesc, privind cerce-
tarea şisturilor bituminoase din
Carpaţii Orientali, cu prospecţiuni
de teren şi lucrări miniere din valea
Putnei vrâncene şi până în valea
Sucevei. 

Colectivul de geomorfologie
conlucra cu specialiştii de la ISPH
– Bucureşti, cu cercetări privind
controlul şi evoluţia fenomenului
de colmatare a lacurilor de acumu-
lare din întregul sistem hidroener-
getic românesc. Climatologii îşi

luaseră în sarcină, de asemenea pe
bază de contracte, studiul gradului
de poluare atmosferică a unor
oraşe din Moldova (Bicaz, Oneşti,
Suceava), precum şi cercetări pri-
vind potenţialul eolian din spaţiul
carpatic şi subcarpatic. Studiul ro-
cilor bituminoase şi evaluarea po-
tenţialului eolian erau, după cum
se ştie, teme subordonate sloganu-
lui vremii legat de necesitatea in-
dependenţei energetice a ţării.
Colectivul de pedologie, dotat cu
laborator de chimia solurilor pa-
trona o temă legată de bonitarea te-
renurilor agricole de pe raza
judeţului Neamţ, temă finanţată de
către Academia de Ştiinţe Agricole
şi Silvice.

Biologii acopereau întreaga
gamă de specializări cu posibilităţi
de abordare atât a vieţii terestre cât
şi acvatice Teme importante vizau
cercetările de hidrobiologie, de ac-
vacultură şi ecologie acvatică, de
poluare a apelor, experimente ur-
mărind introducerea nămolurilor
de la staţiile de epurare în circuitul
economic; entomologii erau preo-
cupaţi de introducerea mijloacelor
de combatere biologică a dăunăto-
rilor; geneticienii vizau identifica-
rea de noi principii active din
plantele medicinale sau crearea de
noi tehnologii pentru valorificarea
substanţelor utile din deşeuri.

Toate aceste teme, erau de
importanţă majoră, iar în rezolva-
rea lor optimă, erau implicate or-
goliul şi personalitatea
cercetă torilor, în majoritate deve-
niţi deja doctori în ştiinţă şi ajunşi
la plenitudinea capacităţii lor pro-
fesionale. Greutăţile legate de
onorarea sarcinilor de cercetare,
conjugate cu stresul supravegherii
securităţii şi cu o oarecare nervo-
zitate care încerca societatea ro-
mânească în anii premergători
evenimentelor din 1989, au scurtat
existenţa acestei instituţii. Asupra
acestui subiect vom reveni.

Prof. univ. dr.
Constantin GRASU

Pionul din munţi al Almei Mater (II)

Î
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12/1870 – n. Gheorghe Mihăilescu, la Bucu-
reşti (d. 14. 08. 1943, Piatra-Neamţ), profesor,
publicist, licenţiat în litere, filozofie şi drept.
A predat la gimnazii şi licee (Bucureşti, Târgu-
Jiu, Călăraşi, Câmpulung Moldovenesc, Tul-
cea, Galaţi, Târgu-Neamţ, Roman şi Liceul
„Petru-Rareş” din Piatra-Neamţ). Călătorii de
studii în Italia, Franţa, Spania, Austria, Germa-

nia şi Marea Britanie. Articole şi studii în publicaţii
de specialitate („Dinicu Golescu”; „B. P. Haşdeu”).
Colegii de la Liceul „Petru Rareş” i-au dedicat o
primă parte din „Anuarul” Liceului din 1933/1934
(„Omagiu prof. Gheorghe Mihăilescu” ce conţine
materialele: „Omagiu prof. Gheorghe Mihăilescu.
Contribuţii pentru o monografie a regiunii”; „Profe-
sorul Gheorghe Mihăilescu”, de Vasile Ghiţescu, di-
rector; o fotografie a profesorului realizată de E.
Marvan). 

■ 12/1995 – d. Vasile Oroşanu, la Piatra-Neamţ,
profesor, director al cotidianului „Ceahlăul”. 

■ 12/1947 Mihai Şurubaru‚ la Buhuşi, Bacău,
profesor, publicist. După absolvirea şcolii generale şi
a liceului, în Buhuşi (1965), a absolvit Facultatea de
Istorie a Universităţii din Iaşi, (1970), doctor în istorie
(2000). A predat istoria la şcoli din Piatra-Neamţ, me-
todist şi membru al Consiliului consultativ al I. Ş.

Neamţ; preşedinte al S. Ş. I., Filiala Neamţ. Cărţi;
„Sinteze şi teste de istorie. Capacitate”; „Identitate res-
tituită. Şcoala Nr. 2 din Piatra-Neamţ”, I-IV; „Contri-
buţia învăţătorilor din judeţul Neamţ la realizarea
Marii Uniri”; „Dirigenţia” I-.II (colab.); „Liceul
«Petru Rareş» din Piatra-Neamţ în anii Primului Răz-
boi Mondial”; „Istoricul Vetrei – înconjurătoare a Mă-
năstirii Neamţ-Secu”; „Piatra-Neamţ în anii Primului
Război Mondial (1914-1918)”; „Băncile populare din
Judeţul Neamţ” ş. a. La mulţi ani, Domnule Profesor!

■ 17/1977 – n. Laurenţiu
Dimişcă, la Piatra-Neamţ, ar-
tist plastic, absolvent al Liceu-
lui de Artă „Victor Brauner”
(1995) şi al Universităţii de
Artă din Cluj-Napoca (2000),
master în pictură, la aceeaşi
Universitate (2002). Este
membru al Asociaţiei Interna-
ţionale Art en Marche, Paris
(2003). Expoziţii personale
(2003-2007): Bacău, Bârlad,
Bucureşti, Galaţi, Palatul Parlamentului din Bucureşti,
Galeria „Apollo”. Roanne, Franţa, Castelul Bealieu,
Franţa, Eidhoven, Lyon, Lapalisse, Franţa, Club
Conti, Milano, Galeria „Aripa”, Torino, I. C. R. din
Budapesta, Praga, Galeria „Cozia”, Belgia. Lucrări de
artă monumentală în tehnica sgraffito: Cluj-Napoca,

Rememorări nemţene

n

Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 12)

„Laika”, romanul
Revoluţiei Române

uni, 22 decembrie, la Librăria „Humani-
tas” din Piatra Neamţ a fost lansat romanul
„Laika” (Editura „Cartea Românească”,
2014), semnat de scriitorul Adrian Alui
Gheorghe. Criticul literar Răzvan Voncu
spune despre carte: „Adrian Alui Gheor-
ghe creează în romanul Laika o ficţiune
care este mai autentică decât realitatea. Şi,

în acelaşi timp, ne predă o lecţie despre cât de
subţire a fost, în istoria noastră recentă, linia de
demarcaţie dintre normalitate şi absurd. Un
roman excepţional, care se citeşte cu sufletul la
gură de la primul la ultimul rând şi nu lasă pe ni-
meni indiferent” – scrie criticul literar Răzvan
Voncu.

Adrian Alui Gheorghe: Lansarea aceasta
are şi o conotaţie simbolică. Cu 25 de ani în
urmă, la aproximativ aceeaşi oră, vorbeam în
balconul judeţenei de partid despre căderea co-
munismului şi despre libertatea câştigată cu spe-
ranţă. La 25 de ani mi-am făcut datoria de
scriitor şi am scris despre acele evenimente. Nu
am scris vreun documentar, nu am scris o istorie
fidelă a acelor momente, ci am scris o carte de
ficţiune despre revoluţie. Subiectul este unul re-
lativ simplu şi generator de imaginaţie pentru
fiecare român: e vorba de revoluţia română la
un spital de nebuni. Că o nebunie a fost toată re-

voluţia noastră...! Cum a evoluat România de
atunci şi până azi? Aici poate fi deschisă o dis-
cuţie complexă. Vorba lui Zinoviev: Din dicta-
tură ai spre ce tinde, spre libertate, mai dificil e
să stabileşti spre ce te îndrepţi atunci când eşti
liber... Ei, se pare că aici a fost dificultatea, ro-
mânii nu prea au ştiut ce să facă cu propria li-
bertate şi de asta s-au găsit o mulţime de indivizi
care să le-o confişte.

Au vorbit scriitorii Emil Nicolae şi Adrian
G. Romila. (N. S.)

L

O carte cât o istorie a revistei „Apostolul”
(...)
upă două cărţi de poezie („Aproape amin-
tiri”, 1997, şi „Ducatul inocenţei”, 2003),
Dumitriţa Vasilca a încredinţat tiparului, în
2014, o nouă carte – „Co.lecţia de Zmee – ra-
diografii contemporane”, de data aceasta, una
de proză, alcătuită din mai
multe specii ale genului
epic (facem această preci-

zare, deoarece, în ultimii ani, dife-
rite persoane confundă speciile cu
genurile literare), selectate din co-
laborările la revista „Apostolul”,
în cei 15 ani de existenţă a acestei
publicaţii. Textele sunt grupate în
mai multe compartimente: I. – Tai-
fasuri amicale (interviuri cu perso-
nalităţi din diverse domenii), (...)
II. – Pamflete desuete, III. – Des-
pre şcoală şi altele (proză de atitu-
dine socială), IV. – Calea de
întâlnire (necrologuri: Lucian Cor-
neanu, Florin Florescu, Constantin
Gherghelescu, Alexandru Lupu,
Dan-Dumitru Ursache ş. a.), V. –
Nihil sine Deo (proză filosofică).

Cartea de acum, deşi la prima vedere pare a
avea un conţinut eterogen, sub acest titlu metaforic
bine ales, ce sugerează aspiraţia spre înalt, spre zbor
a omului dintotdeauna, este dominată de o trăsătură
comună a prozelor incluse în cuprins: prezentarea
unor exemplare umane, din care face parte şi autoa-
rea, toate caracterizate de cele mai alese trăsături:
eroismul, vitejia, virtutea, cutezanţa, îndrăzneala,
preocuparea de a face mai mult şi mai bine pentru
semeni. 

Cititorul, curios să parcurgă textele acestei
cărţi, va descoperi o lume a şcolii, cu dascăli care
au fost şi care mai sunt, oameni devotaţi profesiei,
o lume din care face parte şi autoarea, profesor bine
ancorat în societate, atent la ceea ce s-a întâmplat
în şcoala românească în ultimul sfert de secol, în
societatea ce se află într-o perpetuă tranziţie, în care
unii, puţini la număr, se îmbogăţesc tot mai mult, în
timp ce marea majoritate a românilor sărăceşte de
la o zi la alta. 

Dar Dumitriţa Vasilca nu rămâne la stadiul
constatativ, nu se mulţumeşte numai să observe o
stare de fapt, ci ia atitudine, nu de puţine ori. în ter-
meni vehemenţi, sarcastici chiar. În „pamfletele
desuete”, condamnă: anumite atitudini reprobabile
în şcoli („Radiografia unei încercări”), „starea de
sărăcie” în care au fost aduse cadrele didactice de
către guvernanţi („Ce face copilul meu?”), îşi pune
întrebarea „ce ne facem cu elevii care nu frecven-
tează şcoala, iar când vin la cursuri, nu învaţă?”

(„Subalternii analfabeţilor”), comentează desfăşu-
rarea aşa-zisei reforme, anumite aspecte ale vieţii
politice din diverse perioade ale acestei lungi tran-
ziţii („Limbajule de surcele!, „Un şut în P. U. R.”,
„P. N. Ţ.- işti reşapaţi” ş. a.), condamnă corupţia
(„Nu da şpagă.ro”), dezastrele naturale („Cea mai

bună facultate – Hiiiiiidro!”). Am
putea eticheta „pamflete” şi multe
texte din capitolul III, „Despre
şcoală şi altele”, cel care mai con-
ţine şi cuvinte de omagiere a das-
călilor („Omagierea dascălilor”),
precum şi unele aspecte ale acti-
vităţii didactice: relaţiile elev-pă-
rinte, elev-profesor, perfecţio -
narea ş. a.

Partea a V-a a cărţii conţine
câteva titluri care vorbesc de la
sine („Învăţarea de minte”, „Ne-
voia de ironie”, „Filosofia refuză
înregimentarea”), două eseuri ce
merită citite („Exerciţiu de chris-
tologie hermeneutică” şi „Fides et
ratio în «Probele» metafizice tho-
miste despre existenţa lui Dumne-
zeu”) şi, în încheiere, câteva

icoane sfinte din calendarul creştin ortodox: „Maica
Domnului, expresie a iubirii lui Dumnezeu pentru
oameni”, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâ-
torul de Mir” şi „Preacuviosul părinte Dimitrie cel
Nou – Basarabov”.

În marea lor majoritate, textele din această
carte nu sunt lipsite de umor, ce nu poate trece ne-
observat. (...)

Mai reţin atenţia: mottou-rile fiecărui capitol
desprinse din operele câtorva personalităţi ale cul-
turii noastre (Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Radu
Gyr, Grigore Vasiliu-Birlic, Petre Ţuţea), precum şi
cele cinci poeme („Recul”, „Tristeţe”, „Secret”,
„Romanţă” şi „Cuminecare”) ce preced cele cinci
compartimente ale cărţii, extrase din volumul în
curs de apariţie al autoarei – „Taina arlechinului”.

În concluzie, cea mai recentă carte a Dumitriţei
Vasilca, „Co.lecţia de Zmee”, este o carte despre oa-
menii şcolii, plină de viaţă autentică; o carte ce ilus-
trează concepţiile autoarei despre viaţă, în
concordanţă cu climatul social-politic şi cultural,
care nu i-a fost şi nu-i este indiferent; o carte cât o
istorie a revistei „Apostolul”, de o actualitate sur-
prinzătoare, deşi unele texte au fost publicate cu un
deceniu şi jumătate înainte de apariţia acestui
volum.

N.R.: 1. Text prescurtat. 2. Deşi exagerează, am
păstrat titlul pentru frumuseţea lui.

Constantin TOMŞA

D
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ealul Mare, Piatra-Neamţ. Premiul U. A. P. la
Bienala „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamţ. La
mulţi ani, Maestre!

■ 18/1878 (alte
surse: 20; 22) – n.
Constantin Matasă,
la Răpciuni, Hangu,
Neamţ, preot profesor,

arheolog, publicist, memoria-
list (d. 03. 11. 1971), înteme-
ietor al Muzeului de Istorie
din Piatra-Neamţ şi director
(1934-1971). A absolvit Fa-
cultatea de Teologie Bucu-
reşti. Paroh la: Mănăstirea
Bistriţa, Mănăstirea Pângăraţi; Biserica „Precista” din
Piatra-Neamţ, protopop al Judeţului Neamţ; director
al Şcolii de Cântăreţi din Piatra-Neamţ. A efectuat să-
pături arheologice. Distins cu numeroase ordine şi

medalii. O stradă, o fundaţie şi o editură din Piatra-
Neamţ îi poartă numele; este cetăţean de onoare al
Municipiului Piatra-Neamţ. A înfiinţat şi condus re-
vistele: „Îndrumarea”, „Propăşirea”, „Floarea daruri-
lor”, „Petrodava”, „Memoria antiquitatis”. Cărţi:

„Călăuza Judeţului Neamţ”, „Palatul Cnejilor (pre-
miul Academiei), „Movila Haiducului”, „Comori
care se risipesc”, „Câmpul lui Dragoş”, „Frumu-
şica...”, „Prin Moldova de sub Munte”.

■ 18/1925 – n. Emil Leahu, la Bacău (d. 15. 11.
2002, la Piatra-Neamţ), profesor de limba şi literatura
română, estetician, autor de manuale şcolare (Limba
şi literatura română pentru clasa a X-a, 1978), coautor
la manualul de limba română pentru clasa a XI-a
(1993). A absolvit Facultatea de Filologie a Univer-
sităţii Bucureşti. Profesor şi inspector şcolar în Bacău

şi la Liceul „Calistrat Hogaş” din Piatra-Neamţ
(1961), preşedinte al Filialei Neamţ a Societăţii de
Limbă şi Literatură Română. Cărţi „Estetica sonetu-
lui”, „Opera şi personalitatea lui Ion Creangă”, „Fac-
tura romantică în nuvela lui C. Negruzzi”, „Tudor
Arghezi, limbaj de pamfletar”, „Poetică şi stilistică
pentru elevi, studenţi şi profesori. Sinteze teoretice şi
comentarii” (colab.) etc.

■ 18/1971 – n. Luminiţa Moscalu, la Piatra-
Neamţ, profesoară, eseistă şi
publicistă, absolventă a Grupu-
lui Şcolar de Chimie din Pia-
tra-Neamţ, a Facultăţii de
Istorie a Universităţii din Iaşi
(1995), doctor în istorie, cu
teza „Viaţa cotidiană în Piatra-
Neamţ 1864-1914”. A debutat
ca profesor la liceul unde a fost
elevă, apoi s-a transferat la Li-
ceul de Artă „Victor Brauner”,

Rememorări nemţene
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Disciplina Religie
propune, nu impune,

valori morale şi spirituale
n contextul dezbaterii parlamentare a
iniţiativei legislative a deputatului
Remus Cernea, pentru modificarea arti-
colului 18 din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011, prin înlocuirea disciplinei
Religie cu disciplina Etică şi cultură ci-
vică în învăţământul primar, gimnazial,

liceal şi profesional, Arhiepiscopia Romanului
şi Bacăului şi-a exprimat punctul de vedere
într-un comunicat de presă. Spicuim: „Pre-
zenţa disciplinei Religie în învăţământul preu-
niversitar românesc este în conformitate cu
prevederile Constituţiei şi cu toate legile care
stau la baza organizării sistemului de învăţă-
mânt. Sistemul naţional de învăţământ nu pre-
vede posibilitatea existenţei disciplinelor cu
statut facultativ. Religia este disciplină şcolară,
parte a trunchiului comun. Potrivit legislaţiei
în vigoare, este obligatorie prezenţa Religiei
printre celelalte discipline din schema orară,
dar nu este obligatorie participarea elevilor la
ora de Religie. (…) Disciplina Religie pro-
pune, nu impune, valori spirituale şi morale ce
stau la baza culturii europene şi naţionale, va-
lori la care elevii trebuie să aibă acces în mod
liber şi care au un rol formativ deosebit, de-
monstrat şi de studiile sociologice în dome-
niu”.

Internet în toată şcoala,
la „Petru Poni”

levii şi profesorii de la Colegiul Tehnic
„Petru Poni” vor avea acces la internet
în fiecare clasă. Conectarea este posi-
bilă, în acest moment, în toate spaţiile
din corpul A şi în cămin, urmând ca,
până la sfârşitul anului şcolar (2014 n.r.),
internetul să fie accesibil şi în corpul B
al şcolii. Este vorba de o extindere a re-

ţelei  de  internet deja aflate în şcoală, care s-a
făcut fără costuri suplimentare de abona-
ment. Singurele cheltuieli au fost legate de
achiziţionarea unor materiale necesare, con-
exiunile fiind realizate de informaticienii şi
tehnicienii şcolii. În fiecare clasă este posibil,
acum, accesul la internet, atât wireless, cât şi

internet fix. Modernizarea a avut drept scop
creşterea calităţii actului educativ, prin folo-
sirea la ore a materialelor informative, docu-
mentare, disponibile pe internet, a spus
profesoara Gabriela Dascălu, directorul Co-
legiului Tehnic „Petru Poni”.

Elevii, însă, nu vor putea utiliza interne-
tul pentru a se distra în timpul orelor de curs,
întrucât parola pentru accesul la Wi-Fi va fi
cunoscută doar de profesori.

Olimpici romaşcani
la Palatul Parlamentului

echipă romanvodistă, formată din
Eduard Iosif şi Adrian Ilieş, cei doi
olimpici internaţionali ai Romanului
din anul şcolar 2013 – 2014, profesoara
care i-a pregătit, Nicoleta Tudor, şi di-
rectorul şcolii, profesoara Mihaela Ta-
novici, a participat la premierea elevilor
olimpici internaţionali şi a profesorilor

acestora, care a avut loc la sala C. A. Rosetti
din Palatul Parlamentului, miercuri, 17 decem-
brie. La eveniment au fost prezenţi atât fostul
ministru al Educaţiei, Remus Pricopie, cât şi
Sorin Mihai Câmpeanu, nou numit în funcţia
de ministru al Educaţiei, şi Ecaterina Andro-
nescu, preşedinta Comisiei pentru învăţământ
din Senatul României. Au fost prezenţi 266 de
elevi, câştigători a 302 distincţii (85 de medalii
de aur sau premii I, 76 de medalii de argint sau
premii II, 58 de medalii de bronz sau premii
III şi 83 de menţiuni) la olimpiadele interna-
ţionale sau regionale, juniori şi seniori, pe dis-
cipline. De asemenea, au fost prezenţi cei 278
de profesori care i-au pregătit.

Pentru premiul I obţinut la Olimpiada In-
ternaţională de Limba Neogreacă, Eduard
Iosif a primit un premiu de 4.440 de lei, iar
Adrian Ilieş, premiul II la aceeaşi competiţie,
a fost recompensat cu suma de 3.785 de lei.
Chiar dacă a avut doi elevi premiaţi, profe-
soara Nicoleta Tudor a primit o singură re-
compensă, echivalentă cu cea a elevului
pregătit care a obţinut cel mai mare premiu.

Sărbătoarea valorii 
şi a recunoştinţei

în şcoala nemţeană
ineri, 19 decembrie, şcoala nemţeană a
fost în sărbătoare. Cei mai buni, cei mai
talentaţi şi cei mai dedicaţi elevi şi pro-
fesori au fost sărbătoriţi în cadrul
„Galei şcolii nemţene”, eveniment care
a avut loc la Teatrul Tineretului din Pia-
tra Neamţ. 

Î
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nde a deţinut funcţia de director, adjunct, în
prezent, director. Debut publicistic, în „Anti-
teze” (2002) cu eseul „Mircea Eliade, între cul-
tură şi politică”. Autoare a eseului monografic,
„Costache Andone în competiţie cu viaţa”
(colab.). A publicat volumul „Cotidian şi men-
talităţi în Piatra-Neamţ (1864-1914). Studiu de
antropologie istorică”. La mulţi ani, Doamna

Profesoară!
■ 20/1935 – n. Virgil N.

V. Petrovici, la Roman, a ab-
solvit Liceul „Roman-Vodă” şi
Facultatea de Electrotehnică şi
Energetică Bucureşti (1958),
specializare la Londra (1991).
Doctor în ştiinţe, istoria şi teo-
ria teatrului şi filmului (1978),
specialist în iluminarea teh-
nico-artistică la Televiziunea
Română (1500 de emisiuni,

peste 80 de filme documentare, seriale tv., filme de
lung metraj), profesor asociat la I. A. T. C. Bucureşti;
a iniţiat primele spectacole de sunet şi lumină din Ro-
mânia (1967). Peste 300 de articole, studii, eseuri. A
fondat multe centre, comitete, asociaţii de specialitate.
Distins cu premii şi medalii pentru activitatea ştiinţi-

fică desfăşurată. Autor a 8 cărţi ce au fundamentat teo-
ria şi practica iluminatului artistic: „Estetica luminii
în spectacol”, „Tehnologia iluminatului în televi-
ziune”, „Lumină şi culoare în spectacol”, „Surse de
lumină pentru televiziune” ş. a.

■ 21/1951 – n. Cezar Ţucu, la Blăgeşti, Bacău,
profesor, poet, publicist, membru al U. S. A absolvit
Liceul „George Bacovia” din Bacău şi Facultatea de
Matematică – Mecanică din Iaşi (1974), profesor la
Şcoala din Tazlău, director educativ şi director (1980-

1990; 2000 şi în prezent).
Pentru activitatea didactică,
distins cu diverse diplome
Este vicepreşedinte al Funda-
ţiei Culturale „I. I. Miro-
nescu” din Tazlău. A fost:
redactor, redactor-şef adjunct,
redactor-şef al Revistei „La
Tazlău”. Este redactor la Re-
vista „Antiteze”. Debut edito-
rial cu „Lumea în 300 de

epigrame şi catrene”, (1998); alte cărţi: „Blestemele
şi scrisorile Creatorului”, „Reforma şcolară şi alte fa-
bulaţii”, „Aria figurilor plane”, „Aproape fabule”,
„Fabule matematice”, „Alte scrisori şi blesteme”,
„Noi scrisori şi blesteme”, „Numai blesteme”, „Scri-
sori neterminate”, „Blestemele păcatului”. La mulţi
ani, Domnule Profesor!

Rememorări nemţene

u

(continuare în pag. 14)

În cadrul festivităţii, au fost răsplătiţi toţi
cei 42 de elevi nemţeni care, în anul şcolar
trecut, au obţinut premii la olimpiadele naţio-
nale şi internaţionale şi profesorii care i-au în-
drumat. Plin de emoţie a fost momentul
premierii dascălilor nominalizaţi la secţiunea
„Domnul Trandafir”, destinată acelor oameni
de la catedră care, dincolo de pregătire şi
muncă, au dovedit că au vocaţie pentru cate-
dră, asemenea modelului al cărui nume îl
poartă trofeul. Au fost premiaţi, la această ca-
tegorie, 20 de învăţători, profesori şi educa-
toare, printre care inspectorul şcolar
pensionar Eugen Dinu Vasiliu şi romaşcanii
Aurica Enescu, profesoară de chimie la Co-
legiul Naţional „Roman-Vodă”, Anişoara
Scârlat, profesor de chimie la Liceul Teoretic
„Vasile Alecsandri” din Săbăoani, educatoa-
rea Dana Stoleru, de la Grădiniţa cu program
prelungit „Muguri de lumină”, a Şcolii de
Artă „Sergiu Celibidache”, profesoara de fi-
zică Angela Vacaru, de la Liceul Teoretic „Va-
sile Alecsandri”, şi învăţătorul Ioan Vâtcă, de
la Şcoala „Carol I”.

La secţiunea destinată managerilor unită-
ţilor de învăţământ care s-au distins în cursul
anului şcolar trecut, au fost premiaţi directorii
Mihaela Tanovici, de la Colegiul Naţional
„Roman-Vodă”, Lorica Havrici, de la Cole-
giul Tehnic „Miron Costin”, şi Petrică Sandu,
de la Liceul cu Program Sportiv din Roman.
Au fost acordate premii, de asemenea, sena-
torilor Ioan Chelaru, Eugen Ţapu Nazare şi
Liviu Bumbu şi deputaţilor Cătălin Drăgu-
şanu, Liviu Harbuz, Vlad Marcoci, Constan-
tin Moisii, Elena Udrea, Ioan Munteanu,
Dorinel Ursărescu, Ionel Arsene şi Marian
Enache, dar şi instituţiilor care au sprijinit
prin parteneriate educaţionale învăţământul
din judeţ. Cu Trofeul „Mecena”, pentru oa-
menii care au sponsorizat mereu evenimen-
tele şi activităţile organizate în şcoli, au fost
premiaţi Doina Ţarălungă – SC N&D Plus
SRL şi Brânduşa Andrei – Asociaţia Profeso-
rilor de Chimie din judeţul Neamţ. Şi două bi-
bliotecare s-au aflat, în acest an, pe lista
premianţilor, Cornelia Jora, de la Colegiul
Naţional „Roman-Vodă”, şi Oltia Mihoc, de
la Liceul Teologic Ortodox „Veniamin Cos-
tachi”. Festivitatea s-a încheiat cu un specta-
col oferit de câţiva dintre cei mai talentaţi
elevi din judeţ.

Simpozion interjudeţean
pe tema învăţământului

special
sihologi şi educatori specialişti în lucrul
cu copiii cu cerinţe educaţionale spe-
ciale, din mai multe judeţe ale Moldo-
vei, s-au întâlnit în decembrie, la
Centrul Şcolar pentru Educaţie Inclu-
zivă din Roman. Reuniunea a constituit
cea de-a şaptea întâlnire din cadrul pro-
iectului „Alternative educaţionale via-

bile în recuperarea copiilor cu CES”, în care
parteneri sunt Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă nr. 2 din Comăneşti, Şcoala Spe-
cială „Constantin Păunescu” din Iaşi, Şcoala
Specială „Maria Montessori” din Bacău, Gră-
diniţa Specială Fălticeni, Liceul Teoretic „Di-
mitrie Cantemir” din Iaşi, Centrul Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă Târgu Neamţ, Cen-
trul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Ale-
xandru Roşca” din Piatra Neamţ, Liceul
Tehnologic Special din comuna Ştefan cel
Mare şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asis-
tenţă Educaţională Neamţ.

Am pornit această activitate cu scopul
de a ne aduna cât mai mulţi oameni care lu-
crăm în învăţământul special, în instituţii di-
ferite, pentru a discuta despre modul de lucru
cu elevul cu CES. Vrem să aflăm metodele pe
care le aplică ceilalţi colegi ai noştri, vrem
să ne împărtăşim experienţele pozitive şi me-
todele care au dat rezultate, să discutăm des-
chis despre problemele cu care ne confruntăm

şi să căutăm împreună soluţii, a spus Ştefania
Volmer, de la Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă nr. 2 Comăneşti, iniţiatoarea acestui
proiect, Activitatea de proiect de la Roman a
cuprins mai multe etape. Au fost patru ateliere

de lucru, pe Dezvoltare personală, Pictură şi
desen, Creaţie quilling şi Modelaj. Lucrul pe
ateliere a fost urmat de un moment artistic.
„Magia sărbătorilor” a cuprins poezii şi cân-
tece, scenete, dansuri populare, obiceiuri tra-
diţionale pentru sărbătorile de iarnă şi s-a
încheiat cu un vals, demonstrând că, în faţa
bucuriei şi a sărbătorii, toţi copiii sunt egali.

Specializări noi
la Liceul din Horia

ncepând din anul şcolar 2015 – 2016,
Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la
Brad” din Horia va oferi elevilor posi-
bilitatea de a se înscrie pentru o specia-
lizare nouă la şcoala profesională:
mecanic agricol. De asemenea, în ca-
drul liceului se vor desfăşura şi cursuri

de formare pentru adulţii care doresc să devină
tractorişti. Iniţiativa înnoirii ofertei de şcolari-
zare aparţine noii conduceri a Liceului Tehno-
logic „Ion Ionescu de la Brad”, care speră,
astfel, să atragă cât mai mulţi elevi, transfor-
mând liceul într-o şcoală competitivă. 

Ca să atragem elevi, trebuie să le oferim
specializări care se caută pe piaţa muncii, să
ştie că, atunci când aleg liceul nostru, au posi-
bilitatea de a fi angajaţi la finalul studiilor. În
domeniul agriculturii există mai multe specia-
lizări care pot fi abordate, pentru că avem atât
baza materială necesară, cât şi resursa umană
care să asigure pregătirea elevilor în domeniu.
Am găsit aici un colectiv de oameni dornici să
muncească pentru a schimba faţa liceului, a
spus profesoara Maria Maftei, directorul Liceu-
lui Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad”.

Grupaj de Cosette ZANOCEA
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23/1885 – n. Grigore Capşa, la Cândeşti,
Neamţ (d. 1971, la Piatra-Neamţ), profesor de
matematică. A urmat cursurile Liceului
„Roman-Vodă” din Roman şi ale Liceului
„Petru-Rareş” din Piatra-Neamţ, apoi Faculta-
tea de Ştiinţe, Secţia Matematică, la Universi-
tatea din Iaşi (1910). Licenţiat în drept (1914).
Profesor la mai multe şcoli din ţară: Târgu-Jiu,

Roman, Craiova, Caracal, Piatra-Neamţ (la Liceul
„Petru-Rareş” şi la Şcoala Normală de Băieţi „Gheor-
ghe Asachi”, fiind şi director). Articole în revistele de
specialitate. Contribuţii la dezvoltarea „teoriei curbe -
lor”. Autor al lucrării „Surmenajul şcolar” (1939)

■ 24/1909, şcolile din Piatra-Neamţ au participat
la un spectacol prilejuit de amplele manifestări orga-
nizate de Guvernul României, în oraş, ca omagiere a
Unirii Principatelor şi a Elenei Cuza, care trăia aici.

■ 24/1991 – d. Iulian Antonescu, la Bucureşti
(n. 26. 07. 1932, la Piatra-Neamţ.)

■ 25/1925 – n. Traian Cicoare, la Vâgiuleşti,
Mehedinţi, (d. 2 07.2007, la Piatra-Neamţ), profesor,
publicist. Trimis cu domiciliul forţat în Regiunea
Bacău (1953), va fi profesor la mai multe şcoli din
Judeţul Neamţ (Dragomireşti, Ivaneş, Hlăpeşti). În

1969, pentru scurt timp, in-
spector la Comitetul de Cul-
tură şi Artă al Judeţului
Neamţ, iar din 1970, revine în
învăţământ (Liceul Pedago-
gic, Şcoala Nr. 9, Liceul „Ca-
listrat Hogaş”, Liceul
Industrial Nr. 3, azi, Colegiul
Tehnic „Gheorghe Cartianu”).
A publicat numeroase articole
în ziarele „Acţiunea”, „Ceah-

lăul”, „Monito rul de Neamţ”, „Realitatea” şi în revis-
tele de cultură din Neamţ: „Asachi”, „Antiteze”,
„Apostolul”, „Ţara Hangului”, „La Tazlău”. Prin grija
lui Constantin Bostan, în 2012, i s-a publicat postum
volumul „Oameni, locuri şi comori spirituale din Ţi-
nutul Neamţ”, o selecţie din articolele răspândite în
presă de-a lungul anilor.

■ 28/1932 – n. Emil Bu-
cureşteanu, la Slobozia, Roz-
nov, Neamţ, profesor, poet,
prozator, publicist, a absolvit
cursul inferior la Liceul
„Petru Rareş” din Piatra
Neamţ, a întrerupt studiile
(1947-1951), apoi a continuat
la Şcoala Specială din Brăila
şi a absolvit Facultatea de Fi-
losofie a Universităţii Bucu-
reşti (1958). Redactor la ziarul „Flacăra” din
Piatra-Neamţ, profesor la Liceul „Petru Rareş”, la

Rememorări nemţene

n

(urmare din pag. 13)

De la „Dăscăliţa” lui Goga la „Domnul Trandafir”

Ioan Vâtcă este învăţător de 42
de ani. A dus la capăt, până acum,
zece generaţii de elevi. A avut o
singură întrerupere în carieră, de-
terminată de perioada în care a
abandonat şcoala pentru a-şi satis-
face stagiul militar. Originar din
judeţul Alba, a crescut având în
minte „Dascălul”
şi „Dăscăliţa” lui
Octavian Goga,
care l-au determi-
nat să se îndrepte
spre cariera didac-
tică şi care i-au
fost modele toată
viaţa. Cariera la
catedră şi-a înce-
put-o la Oţeleni,
în judeţul Iaşi, de
unde s-a transfe-
rat, apoi, în 1990,
la şcoala care as-
tăzi se numeşte
„Carol I”, din cartierul Nicolae
Bălcescu.

Când am absolvit şcoala pe-
dagogică, primeam repartiţie mi-
nisterială. Nu cunoşteam judeţul
Iaşi sau Neamţ, am ales şcoala
Oţeleni pentru că acolo erau pos-
turi mai multe, ceea ce însemna

pentru mine că era o şcoală mare,
care asigura stabilitate. Nu mi-a
plăcut niciodată să mă mut dintr-o
şcoală în alta. Am avut posibilita-
tea, de multe ori, de a mă transfera
la o şcoală din centrul oraşului,
dar nu acesta mi-a fost scopul ca-
rierei, spune Ioan Vâtcă.

Adaptarea la tehnologie,
cea mai mare provocare

Învăţător cu gradul didactic I,
metodist, membru în Consiliul
Consultativ pentru învăţământul
primar, responsabil de cerc peda-
gogic, învăţătorul Ioan Vâtcă crede

că, în cei 42 de ani, nu doar i-a în-
văţat pe alţii, ci a învăţat şi s-a
adaptat la cerinţele sistemului şi la
aşteptările elevilor în fiecare zi.
Numai în anul şcolar trecut a par-
ticipat la trei proiecte naţionale,
nouă simpozioane regionale, naţio-
nale şi internaţionale şi a semnat
numeroase articole în publicaţiile
de specialitate.

Consider că întotdeauna tre-
buie să fii racordat la noutăţi.
Cred că elevii mei sunt printre
foarte puţinii care studiază ca op-
ţional disciplina «Calculatorul,
prietenul meu». Sunt deja la a treia
promoţie cu acest opţional, pe care
l-am introdus în 2004, în anul în
care am avut în şcoală un labora-
tor dotat cu calculatoare. Am ales
această disciplină pentru că îi
atrage şi pentru că le uşurează
munca şi la celelalte discipline.
Consider că cea mai mare provo-
care a activităţii mele a constituit-o
tocmai adaptarea la tehnologia in-
formaţiei. Când am descoperit cal-
culatorul, am crezut că îmi va fi
imposibil să lucrez. Am realizat,
apoi, însă, că atât mie, cât şi copii-
lor, ne va fi, de fapt, imposibil fără
calculator, spune Ioan Vâtcă.

Învăţătorul bun
construieşte viitorul elevului

Atunci când le vine vremea să
îşi dea copiii la şcoală, foştii elevi
ai lui Ioan Vâtcă îl aleg pe fostul
lor învăţător. Gestul lor reprezintă,
pentru acesta, cel mai mare premiu
pe care l-ar putea obţine, confirma-
rea că este un învăţător bun şi că
întotdeauna s-a ridicat la înălţimea
aşteptărilor elevilor săi şi a părin-
ţilor acestora.

În 42 de ani, sistemul de învă-
ţământ a evoluat foarte mult şi,
odată cu acesta, şi rolul învăţăto-
rului. Dacă, în urmă cu 42 de ani,
învăţătorul era un fel de dirijor al
clasei, acum este mai apropiat de
elev, este cel care îl învaţă să gân-
dească, să-şi exprime abilităţile, îl
învaţă să înveţe. Calităţile nece-
sare pentru a fi un învăţător bun
au rămas, însă, aceleaşi. Un învă-
ţător bun trebuie să fie bun la ma-
tematică, bun la limba română şi
la toate celelalte dicipline din orar
şi, mai presus de toate, să aibă tact
pedagogic. Să aibă abilitatea de a
înţelege elevii, de a fi corect atât
când apreciază, cât şi atunci când
îi pedepseşte pe elevi, să fie sever
în mod moderat, să ştie să ierte
greşelile, să fie creativ, afectiv, in-
genios şi, mai ales, responsabil,
pentru că învăţătorului îi revine o
parte din responsabilitatea de a
forma personalitatea copilului
care va fi adultul de mai târziu. În-
văţătorul pune fundamentul pe
care se construieşte, apoi, viitorul
copilului. Şi nu este mulţumire mai
mare decât să-l vezi obţinând re-
zultate frumoase, începând cu cele
de la testele şi concursurile din
şcoală, la care se adaugă reuşitele
din liceu şi din facultate, spune
„Domnul Trandafir” de la Şcoala
„Carol I”.

Cosette ZANOCEA

l Învăţătorul Ioan Vâtcă, de la Şcoala „Carol I”,
a primit distincţia „Domnul Trandafir” pentru 42 de ani de carieră

a Sărbătoarea şcolii nemţene din acest an (2014 n.r.), au primit
recunoaştere din partea comunităţii şi acei dascăli, nu puţini la
număr, care nu apar, poate, niciodată pe lista premianţilor la olim-
piadele şcolare, care nu au funcţii de conducere, care nu iau de-
cizii care să schimbe soarta şcolii sau care au predat toată viaţa
într-un sat izolat de lume, dar care şi-au pus amprenta asupra for-
mării a generaţii şi generaţii de elevi. Nominalizările pentru

această secţiune, fericit intitulată „Domnul Trandafir”, s-au făcut cu
inima şi cu sufletul, pentru că dragostea pentru elev şi dăruirea nu se
consemnează în adeverinţe şi nu sunt cuantificate în puncte şi în dosare.
Sunt certificate, însă, de dragostea cu care elevii lor se întorc mereu la
şcoală, pentru a-şi împărtăşi bucuriile şi necazurile cu „Doamna”. Vă
prezentăm, în continuare, dascăli romaşcani care au fost premiaţi la
„Gala şcolii nemţene” la categoria „Domnul Trandafir”. 
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olegiul Naţional de Informatică din Piatra-
Neamţ. Colaborări: „Ceahlăul”; „Steagul
roşu”, „Preocupări didactice”, „Tribuna şco-
lii”; „Magazin”; „Flacăra”. Debut editorial:
„Student în filosofie – Pagini de dragoste”,
roman (2006). Alte cărţi: „Naiana şi Raşela”,
„Ani de şcoală”, „Muntencele”, „Iubiri vino-
vate”, „Poemele iubiri”, „Povestiri”, „Cro-

nici, eseuri”, „Proprietatea e sfântă”, „Drumuri
întrerupte” (colab.), antolo-
gia: „Poeţi nemţeni” ş. a. La
mulţi ani, Domnule Profe-
sor!

■ 28/1943 – n. Florina
Cercel, la Piatra-Neamţ, ab-
solventă a I. A. T. C. Bucu-
reşti (1964), a jucat pe scenele
Teatrului Dramatic de Stat din
Galaţi, Teatrelor Naţionale
din Timişoara şi Bucureşti.

Roluri: în piesele de teatru: „Despot Vodă”; „Troie-
nele”; „Danton”; „O scrisoare pierdută”; „Peripeţiile
bravului soldat Svejk”; „Tinereţea lui Moromete”;
„Electra – O trilogie antică”; „Casa Bernardei Alba”;
„Azilul de noapte”; „Inimă de câine”; în filme: „Fra-

ţii”, „Filip cel Bun”, „Dincolo de pod”, „Prin cenuşa
imperiului”, „Marele singuratic”, „Roşcovanul”,
„Iarna bobocilor”, „Dincolo de orizont”, „Dumbrava
minunată”, „Crucea de Piatră”; „Premiera”; „Lumini
şi umbre”, „Femeia din Ursa Mare”; „Căruţa cu
mere”; „Ambasadori caută patrie”; „Inimă de ţigan”.
Ordinul Naţional Serviciu Credincios, în grad de Ca-
valer. Premiul Ministerului Culturii pentru cea mai
bună actriţă a anului 2002.

■ 29/1990, apare Acţiunea, la Piatra-Neamţ, co-
tidian, apoi săptămânal, la iniţiativa unui grup format

din Constantin Bostan, Emil Nicolae şi Dumitru Si-
mionescu.

■ 30/1944 – n. Vasile-
Doru Ulian, la Frătăuţii Noi,
Suceava, artist plastic, absol-
vent al Facultăţii de Arte Plas-
tice din Bucureşti (1965),
profesor la Liceul „Mihail Sa-
doveanu” din Borca şi în Pia-
tra-Neamţ, preşedinte al
Filialei Neamţ a U. A. P.
(1990-1992). Expoziţii perso-
nale la Iaşi, Bacău, Bucureşti.
Prezent în expoziţii judeţene,
bienale, saloane naţionale, de grup. Lucrări în colecţii
de stat şi particulare în ţară şi în străinătate. Premiul
U. A. P. la Saloanele Moldovei (Bacău-Chişinău,
1991), la Bienala de Arte Plastice „Lascăr Vorel” din
Piatra-Neamţ (2005). A participat la 12 tabere de pic-
tură. La mulţi ani, Maestre!

Rememorări nemţene

C

Performanţe la LPS Roman în 2014

l Directorul Petru Sandu
este recunoscător colegilor

şi sportivilor
pentru rezultatele obţinute

iceul cu Program Sportiv
Roman este o instituţie care
promovează valori şi educă,
activitatea sa, aşa cum îi
spune şi numele, fiind profi-
lată pe formarea de sportivi.
An de an, la LPS Roman
sunt formaţi sportivi şi

echipe de sportivi de valoare naţio-
nală, cel puţin. Nu poţi avea pre-
tenţia de a avea mereu generaţii de
excepţie, dar nu există an în care
LPS Roman să nu puncteze la
nivel de podium naţional.

Liceul cu Program Sportiv
Roman şi-a realizat, în mare,
obiectivele propuse în anul 2014.
Au fost rezultate bune obţinute în
competiţiile organizate de Ministe-
rul Educaţiei, dar şi în cele aflate
sub oblăduirea Ministerului Spor-
turilor. Aş remarca rezultatele ob-
ţinute de elevii noştri la Olimpiada
Naţională a Sportului Şcolar, prin
echipa de handbal masculin – la
juniori II, prin cea feminină de
handbal – la juniori I şi prin cea
de fotbal – juniori I. Unul dintre
rezultatele cele mai mari şi mai
frumoase este cel obţinut de echipa
feminină de handbal, condusă de
profesorul Ioan Holban, în cam-
pionatul naţional al juniorilor I –
medalie de bronz. Avem a treia
echipă din România la handbal,
juniori. Aceasta spune multe des-
pre profesionalismul antrenorului
şi despre valoarea acestor fete. La
sporturile individuale, mă refer în

primul rând la atletism, au ieşit în
evidenţă profesorul Emilian Flo-
roiu şi eleva sa Carla Sescu (foto).
LPS Roman, Romanul şi România
au avut reprezentanţi, Floroiu şi
Sescu, la Jocurile Olimpice ale Ti-
neretului. Rezultate cu care putem
să ne comparăm cu centre mai
mari au fost obţinute şi la secţia de
judo, coordonată de profesorii
Costel Ciobanu şi Cristi Budoşcă.
Stăm foarte bine la baseball, do-
meniu în care sunt implicaţi profe-
sorii Ioan Popa, Marius Ţocu şi
Marcel Arcana. Nu în ultimul rând
este fotbalul. Este un domeniu de
care sunt foarte apropiat, ca şi de
handbal. Echipa pregătită de pro-
fesorul Gheorghe Dănilă a luat
bronzul la Olimpiada Naţională a
Sportului Şcolar. Mulţumesc tutu-

ror sportivilor
care au reuşit
să obţină rezul-
tate bune şi
foarte bune în
2014, profeso-
rilor acestor
copii şi tuturor
celor care ne-
au sprijinit să
facem cunos-

cute numele liceului şi al oraşului.
Părinţii acestor elevi ai noştri con-
stituie un exemplu, a afirmat Petru
Sandu, director al Liceului cu Pro-
gram Sportiv Roman.

l Învăţământ, sport,
bază materială – ingrediente

ale performanţei

Nu întâmplător, Liceul cu Pro-
gram Sportiv Roman a fost în cen-
trul atenţiei naţionale în vara
trecută, când pe terenul său s-au
disputat meciuri din grupe şi din fa-
zele superioare, inclusiv finala, ale
turneul final naţional de minifotbal.
Evoluţia nu se va opri nici în ce pri-
veşte crearea de condiţii, nici în
procesul de învăţământ sau de pre-
gătire sportivă.

Am reuşit, în anul şcolar înche-
iat în 2014, să terminăm un teren de
minifotbal excepţional, în curtea li-
ceului, dotat aproape de superlativ
şi pe care fac pregătire elevii. Spe-
răm ca, în 2015, să facem şi acele
vestiare care să completeze această
arenă. Cu aportul Consiliului Local
şi al primarului municipiului
Roman, Laurenţiu Dan Leoreanu,
ni s-a aprobat folosirea unei supra-
feţe de teren necesare pentru defi-
nitivarea lucrării la standard
european. De asemenea, am izbutit
să ducem la capăt lucrările de re-
facere a căminului destinat cazării
sportivilor, în condiţii de excepţie.
Nu în ultimul rând, s-a transformat
în realitate un vis mai vechi, acela
de a avea o spălătorie proprie, care
ne este de foarte mare folos, a afir-
mat Petru Sandu.

În 2015, acesta îşi propune ob-
ţinerea de rezultate de nivel înalt.
Vrem locul I şi la campionatul na-
ţional, dar şi la Olimpiada Naţio-
nală a Sportului Şcolar. Urmărim
promovarea de sportivi la loturile
naţionale şi la echipe de ligă supe-
rioară. Toate acestea nu se pot face
fără carte. Aş vrea să mulţumesc tu-
turor profesorilor de la alte specia-
lizări decât sportul pentru felul în
care au contribuit la formarea
acestor copii, la procesul de învă-
ţământ în sine. Au fost rezultate no-
tabile obţinute la examenul de
capacitate, la Bacalaureat procen-
tajul de reuşită a fost de peste 60 la
sută, avem absolvenţi de liceu care
au intrat la facultate. Să nu uităm
că, nu întâmplător, în 2014 am luat,
pentru a treia oară consecutiv, titlul
de şcoală europeană prin aportul
concret al coordonatorului de pro-
iect, profesor Irina Pătrăuceanu.
Sperăm ca în 2015 să trecem mai
uşor peste greutăţile pe care le vom
întâmpina. Profesorilor, elevilor şi
tuturor celor care ne susţin în acti-
vitatea noastră le doresc un an mai
bun, cu sănătate şi putere de
muncă!, a urat Petru Sandu.

Cosette ZANOCEA

L

Dacă e show,
e Carina!

rmând seria apariţiilor sale
la cel mai înalt nivel, Carina
Mihăilă, micuţa dar, deopo-
trivă, marea actriţă, membră
a trupei de teatru amatori
„Gong junior” din Roman, a
fost prezentă la finele lui
2014 la gala Next STAR di-

fuzată în seara de Crăciun pe cana-
lul naţional Antena 1.

Cu ocazia galei din seara de
Crăciun am avut bucuria de a urca
pe scenă alături de Omar atât pen-
tru spectacolul pe care l-am dat,
dar şi pentru scopul care ne-a reu-
nit în cadrul acestei gale în care am
avut misiunea să-l convingem pe...
spiriduşul Andrei Duban să pledeze
în favoarea noastră înaintea lui
Moş Crăciun. La final, am câştigat
şi, astfel, am reuşit să facem fericită
o fetiţă din Buzău pentru care Cră-
ciunul a venit cu daruri de la Moşul
la care nu cu mult timp înainte nici
măcar nu a îndrăznit să viseze, a
mărturisit micuţa Carina.

Carina se mai poate lăuda cu
faptul că a fost invitată mereu la
galele Antenei 1 rezervate copiilor
unde a evoluat alături de mari ve-
dete ale scenei precum actorul Va-
lentin Teodosiu sau cântăreaţa
Anca Ţurcaşiu. „Junioară” şi la
şcoală, fiind elevă în primul ciclu
gimnazial, Carina Mihăilă s-a afir-
mat în plan local încă de la grădi-
niţă. Susţinută de familie, a urmat
la Roman cursuri de canto şi de artă
dramatică, după care, în scurt timp,
a început să adune trofeu după tro-
feu la diverse concursuri pentru
copii. Ultimele două succese le-a
bifat spre sfârşitul anului 2014
când a obţinut locul I la secţiunea
gimnaziu în cadrul celei de a VI-a
ediţii a Festivalului Naţional de
Teatru, Muzică şi Dans pentru
Copii „Neghiniţă”, găzduit de
Teatrul „Bacovia” din Bacău, re-
spectiv Marele premiu la secţiunea
monolog la cea de-a III-a ediţie a
Festivalului interjudeţean de teatru
pentru elevi „În lumea teatrului”,
organizat de Şcoala Gimnazială
„Vasile Alecsandri” Roman. (A.O.)

U
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Apostolul nr. 162, ianuarie

ANANIA, Valeriu – Drama
divină a lui Hyperion (pag.
10) 
l BLANDIANA, Ana – Mesaj
la inaugurarea bustului lui
Mihai Eminescu la Biblioteca
„G.T. Kirileanu” Piatra –
Neamţ (pag. 1-2)

l BUCUREŞTEANU, Emil – Me-
niuri (pag. 11)
l MANCAŞ, Alexandrina – Camelia
– Interminabila reformă (pag. 1-2)
lMANCAŞ, Mihai-Emilian – Întoar-
cerea învăţătorilor (fragment de
roman) (pag. 15)
l NIŢĂ, Ancuţa – Cu faţa spre trecut
şi cu spatele spre viitor? (pag. 12)
l OPRIŞ, A – Cel mai frumos dar de
Crăciun (pag. 8) * Eminescu, la Roman
(pag. 9) l Anul luptătoarelor (pag. 8) *
Medaliaţi, sută la sută (pag. 9)
l RUSU, Dumitru – Şcoala e şcoală
când oamenii sunt oameni…* Simili-
tudini biografice (pag. 20) 
l SIMION, Eugen – Denigratorii lui
Eminescu sunt detestabili (pag. 3)
l SLLICS – Promovarea prin activi-
tăţi inovatoare a egalităţii de şanse şi
de gen în cadrul organizaţiilor parte-
nerilor sociali, cu accent pe instituţiile
de educaţie, la final – Buletin informa-
tiv nr. 18 (pag. 4-5); Buletin informativ
nr. 19 (pag. 6-7) 
l TOMŞA, Constantin – O carte plină
de informaţii (pag. 13) * Mihai-Emi-
lian Mancaş (pag. 14) * Rememorări
nemţene (pag. 13-15)
l ZAHARIA, Mircea – Priorităţi sin-
dicale (pag. 1-2) * [Red.] – 2014: Eve-
nimente semnificative (pag. 6-7) *
Informaţii culturale (pag. 19) * Calen-
dar aniversări, ianuarie (pag. 20) *

Sumarul anului 2013 (pag. 16, 17, 18)
* Mărunţiş pe taraba educaţiei (pag.
12) 
l ZLEI, Irina – Diseminare proiect
„Las otras orillas” („The other sho-
res”) (pag. 11)

Apostolul nr. 163, februarie

lAPOSTOLUL: Leon Mrejeriu (pag.
18)
l BUCUREŞTEANU, Emil – De la
„Rareş” (pag. 20) 
l BUNGHEZ, Coralia-Letiţia –
Mania pentru „ca şi” (pag. 9)
l CIOBANU, Gheorghe A.M. – De la
„Ancuţa” lui Sadoveanu, la Sado-
veanu de la „Ancuţa” (pag. 9)

l CIUBOTARU, Ştefan – „Unirea
naţiunea a făcut-o” (pag. 19)
l FLOROAIA, Mihai – Biserica Or-
todoxă Română în preajma Unirii de
la 24 ianuarie 1859 (pag. 16)
l Ştefan Oprea, „Viaţa monahală din
Răsărit de la începuturi până în seco-
lul al VI-lea” (pag. 19)

l IRINA, Elena–Roxana – Thesaurus
– workshopuri de formare on-line
(pag. 11)
lMANCAŞ, Mihai-Emilian – Moara
lui Tudoran (pag. 1-9) * Vocaţie şi cul-
tură (pag. 8) * Vasile Velea – Ţilică
(pag. 17) 
l NICHIFOR, Dumitru – Domnul
Trandafir, mai aproape de casă (pag.
15)
l NIŢĂ, Niculina – Restituiri (pag.
14)
l OPRIŞ, A – Răsplată pentru muşa-
tini * Un profesor romaşcan ne învaţă
arta de a trăi * „Amprenta ecologică”
marca „Petru Poni” * „Teatru de
umbre”, un proiect inedit... * Entu-
ziasm mare de Ziua Unirii (pag. 10-11)
l PANDREA, Gheorghe – Muzeul
„Constantin Romanescu” din comuna
Poiana Teiului (pag. 14)
l PLOSCĂ, Gabriel – Argument (pag.
2) 
l ROTARU, Leonard – Domnului
Gheorghe Vadana, cu dragoste (pag.
1-9) 
l RUSU, Dumitru – Un apostol uitat
(pag. 7) * Banchet fără fripturi (pag.
8)
l SLLICS NEAMŢ – Promovarea
prin activităţi inovatoare a egalităţii
de şanse şi de gen în cadrul organiza-
ţiilor partenerilor sociali, cu accent pe
instituţiile de educaţie, la final – Bule-
tin informativ nr. 20 (pag. 4-5) ; Bu-
letin informativ nr. 21 (pag. 6-7) *
Hotărârea Comisiei Paritare I.S.J.
Neamţ – * S.L.L.I.C.S. Neamţ din 14
februarie 2014 (pag. 2-3)
l TOMŞA, Constantin – Adevăruri
spuse cu simplitate (pag. 12) * Reme-
morări nemţene (pag. 12-15)
l ŢIGĂU, Gheorghe – In memoriam:
Profesor Constanţa Constantinescu
(pag. 20)
l ZAHARIA, N.V. – Ce trebuie să nu
se uite (pag. 19) 
l ZAHARIA, Mircea – Avatarurile
lui Ghiocel sau despre derapajele de-
mocraţiei plăieşilor (pag.1-9) * Ultima
oră (pag. 3) * Red. – Infocult (pag. 16-
17) * Calendar, februarie (pag. 20) *
Soare S. Bejan „Memoria unui destin”
(pag. 13) * Legarea şcolii de gard
(pag. 12) * [Poştăriţa CRISTINEL] –

Telegrame (pag. 2-3)

Apostolul nr. 164, martie

lALUI GHEORGHE, Adrian – Des-
pătimirea de literatură (pag .12)
lALUPULUI – RUS, Horia Constan-
tin – Omagiu şcolii nemţene (pag. 2)
l AMAICEI, Gheorghe – Recupera-
rea patrimoniului învăţătorilor (pag.
6)
l AMIRONOAIE, Ioan – O colecţie
muzicală... haute (pag. 23) 
l BOSTAN, Constantin – G. T. Kiri-
leanu – un ţărănist la Palatul Regal
(pag. 8-9)
l BUCUREŞTEANU, Emil – Nimi-
curi (pag. 16-17) 
l BUNGHEZ, Coralia-Letiţia – Re-
member Iulia Hălăucescu (pag. 7) *
Despre ca şi, şi altele (pag. 21)
l CORNEANU, Ştefan – „Apostolul”,
revista apostolilor nemţeni (pag. 5)
l CRISTEA, Monica – Generaţia 9 –
o poveste adevărată (pag. 14) 
l CUCU, Constantin – Cu credinţă şi
răspundere… (pag. 6-7)
l FLOROAIA, Mihai – Gogol şi
Cehov la Teatrul Tineretului (pag. 21)
l GHERGHELESCU, Mihaela –
Despre apostolat şi actualitatea spiri-
tului  normalist (pag.18)
l GILLE, Iosif-Francisc – La mulţi
ani, Apostolul! (pag. 2)
lHANCESCU, Simion – Mesaj (pag.
2)
l LIVESCU, Cristian – Oglindă şi
mesager (pag. 2)
l MIHĂILESCU, Veronica – „Apos-
tolul”, tânăr la optzeci de ani (pag. 4-
5)
lMANCAŞ, Mihai-Emilian – „Apos-
tolul”, o dublă sărbătoare (pag. 1-2) *
Veronica Mihăilescu (pag. 4) * Do-
breni – Neamţ, Cultură şi Învăţământ
(pag. 24-25)
l NECHIFOR, Mitruş – Demersuri
pentru cunoaşterea trecutului istoric al
unei aşezări rurale (pag. 11)
l NICOLAE, Emil – O tradiţie ono-
rată... (pag. 2)
l NIŢĂ, Niculina – Cum m-am legat
de Apostolul? (pag. 18)
l OPRIŞ, A – „Aş începe de la capăt,
dar tot pe acest drum”... (pag. 10-11)
l PAMFIL, Alina – Despre dimensiu-
nea de gen în educaţie (pag. 13)
l POSTOLICĂ, Vasile – Competenţă
şi valoare (pag. 2)
l ROMILA, Adrian G. – O poetă:
Delia Tărcăoanu (pag. 16)
l ROTARU, Leonard – Şcoala,
oglindă a societăţii în care funcţio-
nează (pag. 19)
l RUSU, Dumitru – Dumnezeu să-l
odihnească (pag. 21) * Mărţişoare se-
cond hand (pag. 23) 
l RUSU, Liviu – Asociaţia Învăţăto-
rilor din Judeţul Neamţ şi revista
Apostolul (pag. 1-22) * Revista
noastră (pag. 17)
l SAVA, Nicolae – Mă împăunez că
am cei şapte ani de... la „Apostolul”
(pag. 9)
l SIMA, Olimpia – Breviar publicis-
tic cartian (pag. 15)
l SIMERIA, Tania-Maria – Şcoala nr.
2 de băieţi, piatra de temelie a învăţă-
mântului public din Roman (pag. 20)
l SLLICS Neamţ – Promovarea prin
activităţi inovatoare a egalităţii de
şanse şi de gen în cadrul organizaţiilor
partenerilor sociali, cu accent pe insti-
tuţiile de educaţie, la final – Buletin

informativ nr. 23 (pag. 26-27);
l STROCHI, Lucian – Un bilanţ pen-
tru viitor (pag. 2)
l TĂRCĂOANU, Delia – De fum *
Zâmbet, ochi şi...* Linişte perfectă *
Ultimul etaj * Scop (pag. 16-17)
l TOMŞA, Constantin – Rememorări
nemţene, martie 2014 (pag. 22-25)
l ŢIGĂU, Gheorghe – „Apostolul” –
o revistă riguroasă şi eficientă (pag. 6)
l VASILCA, Dumitriţa – Aşa cum a
fost (pag. 5)
l ZAHARIA, Mircea – Reţetă pentru
o revistă perfectă (pag. 1-2) * Calen-
dar aniversări martie (pag. 10-11) * Şi
ei au fost apostoli (pag. 8-10) * Colec-
tivul de redacţie (pag. 3) * Ziua mon-
dială a teatrului (pag. 15)

Apostolul nr. 165, aprilie

lAMIRONOAIE, Ioan, – Dublă săr-
bătoare la „Apostolul” (pag. 12)
l BUCUREŞTEANU Emil – Ca-
drele didactice şi ziarul Ceahlăul
(pag. 17)
l BUNGHEZ, Letiţia-Coralia – Li-
ceul de Fete „Sturza Cantacuzino” din
Roman (pag. 7)
l CIOBANU, Gheorghe A.M. –
APOSTOLUL, al celor cu harul de
apostoli (pag. 10)
l CORNEANU, Ştefan – Vai, săraca
limbă română! (pag. 4)
l FLOROAIA, Mihai – De la Ma-
chiavelli la Eliade (pag. 9) * Schimb
de experienţă cu elevi din Turcia (pag.
9) l Ajută-te pe tine, ajută-i pe cei-
lalţi! (pag. 2)
l GRIGORICĂ, George – Muzicienii
şi pedagogia, magiştri şi discipoli I
(pag. 6)
lHANGANU, Mihai – La aniversare
(pag. 13)
l MANCAŞ, Mihai-Emilian – Do-
breni – Neamţ, Cultură şi Învăţământ
II (pag. 14-15)
l NACLAD, Raluca – Ai grijă ce-ţi
doreşti (pag. 20)
l OPRIŞ, A. – Anul „Romanticilor”
la concursul liceenilor romaşcani
(pag. 18) * În şcolile romaşcane se
poartă „ECO” (pag. 18) * Europa din
cancelarie (pag. 19) * O scenă de ve-
dete (pag. 19)

l RUSU, Dumitru – Fugit irrepara-
bile... (pag. 6) * Domnul Cristali de pe
Doamna (pag. 5)
l RUSU, Liviu – Buletinul Asociaţiei
Învăţătorilor din judeţul Neamţ (AINT)
(pag. 5)

l
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STAN, Viorel – Mesaj: „80 de
ani înseamnă o viaţă!” (pag.
11)
l TICU, Ana-Maria – Lectura,
azi... nesimţire curată (pag. 4)
l TOMŞA, Constantin – Note
de lector: „Un noian” de „în-
văţături şi credinţe”(pag. 16) *

Rememorări nemţene, aprilie 2014
(pag. 14-18)
l ŢIGĂU, Gheorghe – „Rădăcinile
învăţăturii sunt amare, dar roadele ei
sunt dulci” (pag. 8)
l ZAHARIA, Mircea – Paşi spre o
pregătire profesională europeană * in-
terviu cu dl. Gabriel Ploscă, preşedin-
tele Sindicatului Învăţământ Neamţ
(pag, 1-2) * A plecat şi Marquez (pag.
2) l [Red.] Regal de literatură la Bi-
blioteca „G. T. Kirileanu” (pag. 8) *
Simularea simulării BAC-ului(pag. 8)
Telegrame (pag. 3)

Apostolul nr. 166, mai

l BUCUREŞTEANU Emil – „Vezi,
mereu învăţătorii!” (pag. 16-18)
l BUNGHEZ, Letiţia-Coralia – For-
mule de adresare şi eleganţa lor (pag.
8)
l CRISTEA, Monica – Unde eşti, te-
leviziune? (pag. 15)
l FLOROAIA, Mihai – Zilele Casei
Corpului Didactic Neamţ (pag. 1-18)
lGRIGORICĂ, George – Dincolo de
portativ II . Muzicienii şi pedagogia,
magiştri şi discipoli – Johann Seba-
stian Bach (pag. 14)
l IRINA, Elena-Roxana – Arta EBRU
sau Foiţa turcească (pag. 11)
l LEPORDA, Sorina Harabagiu –
TIC,TAC,TIC,TAC – am dat timpul în-
apoi la Şcoala 2 (pag.15)
lMANCAŞ, Mihai-Emilian – Moara
lui Tudoran. Vorbe de clacă (pag. 12)
l MIHĂILESCU, Veronica – Un om
generos: învăţătorul Ion I. Tomescu
(pag. 13)
lMREJERIU, Leon – Primele reviste
didactice în Neamţ (pag. 12-13)
l NACLAD, Raluca – Frumoasa că-
lătorie a urşilor panda povestită de un
saxofonist care avea o iubită la Frank -
furt (pag. 20)
l OPRIŞ, A. – Al treilea „GONG”
pentru Sinaia… (pag. 7) * Tinerii, la
zilele urbei romaşcane… (pag. 6) *
Elena Antochi sau liniştea din cu-
loare… (pag. 7) * Dascălii de odi-
nioară... (pag. 6) * „Pianul călător”
prinde glas la Roman (pag. 6)

l PLOSCĂ, Gabriel – SLLICS – im-
plicare activă şi responsabilă în dialo-
gul cu puterea (pag. 1-3)
l ROMILA, Adrian G. – Apocrife: O
întâmplare din Betania (pag. 8) 
l RUSU, Dumitru – Serios, vine ziua
învăţătorului? (pag. 4) * Strofe cu
pelin de mai, pentru Iorga Nicolai
(pag. 5)
l TICU, Ana-Maria – Anti-erezii di-
dactice (pag. 9)
l TOMŞA, Constantin – Un excelent
dicţionar-album de artă la Roman
(pag. 9) * Rememorări nemţene, mai
2013 (pag. 14-18) * Despre cultura
tradiţională în ţinutul Neamţ la super-
lativ (pag. 19)
l ZAHARIA, Mircea – Calendar ani-
versări, mai 2014 (pag. 9) * Calendar
aniversări, iunie 2014 (pag. 11) * Ziua
Europei (pag. 10)* Ziua Regalităţii
(pag. 10) * Ziua Eroilor (pag. 10) *
Arte.Ro” Piatra -Neamţ, desant glo-
rios la Hong Kong (pag. 1, 4, 5) *
[Red.] Protocol de colaborare cu Fe-
deraţia Română de Şah (pag. 3) * Pre-
mii pentru „Şcoala europeană” –
2014 (pag 2-3) * Oportunităţi pentru
conversia profesională (pag. 18)

Apostolul nr. 167, iunie

l ARCHIP, Maria – Ecoul predării
Chimiei în Şcoala „Daniela Cuciuc”
(pag. 17)
l CORNEANU, Ştefan – Să fie într-
un ceas bun (pag. 10)
l GAIDĂU, Mihai Sorin – S-a stins
un profesor iubit, Octavia Gaidău
(pag. 19)
l GHERGHELESCU, Mihaela – Un
proiect de succes – „Jurnal de adoles-
cent în Europa secolului XXI” (pag.
14)
lGRIGORICĂ, George – Dincolo de
portativ (3). Muzicienii şi pedagogia,
magiştri şi discipoli (pag. 8)
l HANCESCU, Simion – Mesaj de
Ziua Educatorului (pag. 1)
l NACLAD, Raluca – Gărgăriţele se
întorc pe pământ (pag. 20)
l NIŢĂ, Nina – Cu dragoste, Măriei
sale Dascălul Apostol! (pag. 17)
l OPRIŞ, A. – Mişcare şi veselie pen-
tru cei mici * Test pentru Europa *
Festin dedicat copiilor * Omagiu adus
dascălilor * Lauri pentru „Gong” *
Omagiu martirilor Brâncoveni (pag.
12-13)
l POENARU, Elena-Daniela – Un
mărţişor pentru Ion Creangă (pag. 16)
l POPA, Rodica M. – Proiectul educa-

ţional „Valorile satului românesc păs-
trate în muzeul etnografic” (pag. 18)
l PRICOPIE Remus – Mesaj de Ziua
Învăţătorului (pag. 1)
l RUSU, Dumitru – Educaţia e în altă
parte (pag. 11) 
l RUSU, Liviu – 30 Iunie – Ziua În-
văţătorului – „Ziua în care şi regii vi-
sează să fie învăţători” (pag. 1-3)
Buletinul AINT (pag. 10)
l SAVA, Nicolae – Cine apără zes-

trea patrimonială nemţeană?(pag. 9)
l Infocult (pag. 15)
l TICU, Ana-Maria – Cu dedicaţie,
absolvenţilor din fiecare an (pag. 11)
l TOMŞA, Constantin – Rememorări
nemţene, iunie 2014 (pag. 14, 15, 16,
17, 18)
l ZAHARIA, Mircea – „ Îngerul pă-
zitor” de la Piatra–Neamţ. Trei între-
bări pentru Dl. Prof. Vasile Postolică
(pag. 13) * Profităm că este an electo-
ral şi forţăm puţin lucrurile – Interviu
cu dl. Gabriel Ploscă, preşedintele
SLLICS Neamţ (pag. 1, 2, 3)

Apostolul nr. 168, iulie-august

l BUCUREŞTEANU, Emil – Natalia
Rusu: Din amintirile unei octogenare
(pag. 15)
l CRISTEA, Monica – Să fii câştigă-

tor, cu cele mai mici şanse (pag. 12-13)
lDOBREANU, Dana-Mariana – Cin-
stirea iei româneşti la Şcoala Gimna-
zială „Daniela Ciuciuc” (pag. 10)
l FLORIAN, Neculai – Şcoala Vână-
tori: Dascăli de altădată (pag. 3)
l FLOROAIA, Mihai – Dorel Rusu:
Steaua blestemată şi Destine după
gratii (pag. 15) * Sursele educaţiei re-
ligioase la învăţământul primar (pag.
18)
lGRIGORICĂ, George – Dincolo de
portativ IV. Muzicienii şi pedagogia,
magiştri şi discipoli: Elena Teodorini
(pag. 16-17)
l MAGDALINA, Maria – Mobilita-
tea în România, la Colegiul National
„Gh. Asachi”, realizată în cadrul pro-
iectului Comenius, ,The Science, Cul-
ture and Economics of Europe’s Land’’
(pag. 9)
l MANCAŞ, Mihai-Emilian – Non
omnis moriar! (pag. 14)
l NACLAD, Raluca – Hippolytos,
după Euripide (pag. 20)
l OPRIŞ, A. – Omagiu maestrului
Sergiu Celibidache * Goethe printre
„muşatini” * Petale şi culoare din su-
flet de copil (pag. 10) * Poeţii de la ca-

tedră * Vacanţă la Clubul Copiilor *
Vacanţă cu... Isoscel (pag. 11)
l RUSU, Dumitru – Directorii de al-
tădată (pag. 14) * Prostia care duce la
surzenie (pag. 11) 
l SAVA, Nicolae – Facultatea de mu-
zică Piatra Neamţ, o oportunitate pen-
tru viitorii artişti, interviu cu conf.
univ. dr. Radu Oţel, (pag. 17) * Infocult
(pag. 19) * Şcoala „Chiriac Nicolau”
din Vânători – Neamţ va împlini 120
de ani (pag. 1-3) * Profesorul Mihai
Mancaş, la 81 de ani (pag. 1-14)
l TOMŞA, Constantin – Rememorări
nemţene, iulie-august 2014 (pag. 12-
17) * In memoriam: Profesorul Vasile
Tofan (pag. 18) * O carte document:
Muntele sfânt din Macedonia (pag. 13)
l ZAHARIA, Mircea – Ne aşteptam
ca Ordonanţa să rezolve mai multe
probleme ale învăţământului preuni-
versitar, interviu cu dl. Gabriel Ploscă,
preşedintele SLLICS Neamţ (pag. 1-2)
l [Poştăriţa CRISTINEL] – Tele-
grame (pag. 2-3) * Aniversări cultu-
rale, iulie – august 2014 (pag. 18)

Apostolul nr. 169, septembrie

l ALUPULUI – RUS, Constantin
Horia – Limba română – „ca un fagure
de miere”... (pag. 6-7)
lAMAICEI, Gheorghe – Salut pentru
Congres (pag. 3)
l BUCUREŞTEANU Emil – Cine îi
evaluează pe evaluatori? (pag. 18)
lDOLHA, Viorel – Congresul AGIRo
2014 (pag. 3-4)
l FLOROAIA, Mihai – Teste de eva-
luare pentru viitorii asistenţi medicali
(pag. 17)
lGRIGORICĂ, George – Dincolo de
portativ V. Muzicienii şi pedagogia,
magiştri şi discipoli: George Enescu, 
Sergiu Celibidache, Ion Baciu (pag. 8)
l IRINA, Elena-Roxana – Insula
Afroditei (pag. 17)
lMANCAŞ, Mihai-Emilian – Despre
tăierea limbii (pag. 1)
l MIHĂILESCU, Veronica – Şcoala
de la Bălţăteşti (1) (pag. 14)
l NACLAD, Raluca – Contra iubirii
de Esteve Soler, la TT (pag. 20)
l OPRIŞ, A – Familia, şcoala iubirii
* La şcoală, cu binecuvântare * 15
septembrie în şcolile romaşcane (pag.
10) * Carla şi visul chinezesc * Vara
cu „Gong” (pag. 11)
l PIETRARIU, Cristina – Asociaţia
culturală Arte Ro, premiată în Portu-
galia (pag. 17)

l
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RUSU, Dumitru – Ziua cu
multe flori (pag. 2) 
l SAVA, Nicolae – Infocult
(pag. 2-7) * Apostolul hangani-
lor: Teoctist Galinescu (pag. 6)
* Anul 2014 a fost un an bun
pentru plastica nemţeană. In-
terviu cu preşedintele UAP

Neamţ, Ştefan Potop, la 54 de ani
(pag. 15) * Plasticiana Parasca
Agape, la o vârstă rotundă (pag. 16)
l TOMŞA, Constantin – O reeditare
necesară (pag. 9) * Rememorări nem-
ţene – septembrie 2014 (pag. 12-17)
l ŢIGĂU, Gheorghe – A plecat din-
tre noi încă un prieten (pag. 12)
l VASILCA, Dumitriţa – Ştefan Lu-
cian Corneanu, învăţătorul Pegas
(pag. 13)
l ZAHARIA, Mircea – Rămânem în
aşteptarea lui Victor Ponta... Interviu
cu dl. Gabriel Ploscă, preşedintele
SLLICS Neamţ (pag. 1-2) * Progra-
mul de formare continuă. Cultura să-
nătăţii şi securităţii muncii (pag. 2) *
[Red.] Bacalaureat 2014 (pag. 5) *
Titularizarea şi Definitivatul (pag. 5)
* Telegrame (pag. 19)

Apostolul nr. 170, octombrie

l AZOIŢEI, Elisabeta – Mit şi reali-
tate despre autism (pag. 16)
l BUCUREŞTEANU, Emil – Vechi
rareşeni (pag. 18)
l DIEACONU, Daniel – Ranger Ju-
nior în Parcul Naţional Ceahlău – un
proiect pentru ocrotirea muntelui
(pag. 1-19)
l FLORIAN, Nicolau – Gheorghe D.
Popescu (pag. 17)
l FLOROAIA, Mihai – 2014 – anul
comemorativ al Sfinţilor Martiri
Brâncoveni (pag. 3)
l GRASU, Constantin – Gazele de
şist şi povestea drobului de sare (pag.
14)
lMANCAŞ, Mihai-Emilian – In me-
moriam Lucian Corneanu (pag. 4)
l MIHĂILESCU,Veronica – Şcoala
de la Bălţăteşti (1945 – 1948) (pag.
12)
l MOISE – VASILIU, Florentina –
Mesaj pentru cititorii revistei „Apos-
tolul” şi întreg personalul din şcolile
judeţului Neamţ (pag. 8)
lMOISE – VASILIU, Florentina Ga-
briela-Livia CURPĂNARU, Lăcră-
mioara TINCĂ – Proiecte europene:
„Formarea profesională a cadrelor
didactice din învăţământul preprimar
şi primar din mediul rural în sprijinul
formării de competenţe cheie rele-

vante la elevi” (pag. 7)
l NACLAD, Raluca – Subpământea-
nul la TT (pag. 20)
l NEAMŢU, Daniela – Societatea
cunoaşterii şi inovaţia (pag. 8)
l NIŢĂ, Niţă – Târgul de carte Li-
bris 2014 (pag. 8)
l OPRIŞ, A. – Bursele „Marsat” – o
investiţie în viitorul copiilor defavo-
rizaţi (pag. 11) * Cu liceenii la film...
(pag. 10) * Dascălii „Academi-
cieni”… (pag. 10) * După mulţi ani
de căutări: Schele la „Roman Vodă”!
(pag. 10) * Mat la... prejudecăţi (pag.
11) * Trepte „Wiki” la şcoala „Calis-

trat Hogaş” (pag. 11)
l PETREUŞ, Ioana – Accesul la edu-
caţia de calitate în condiţiile crizei
economice (pag 2)
l PIETRARIU, Cristina – Asociaţia
culturală „Arte. Ro” laureată în Por-
tugalia (pag. 1-19)
l RUSU, Dumitru – Cine ştie? (pag.
4) * Intransigentul revizor Caragiale
(pag. 10) * Trei poveşti adevărate
(pag. 11)
l SAVA, Nicolae – Infocult (pag. 2,
3, 4, 5, 6, 7) * Profesorul Adrian G.
Romila, la 40 de ani: „Contează să nu
abandonezi şi să-ţi faci treaba bine”
(pag. 15)
l TĂNĂSESCU, Victor – Trei ţărani
talentaţi povestitori (pag. 13)
l TOMŞA, Constantin – Rememorări
– octombrie (pag. 12, 13, 14, 15, 16,
17)
l VASILCA, Dumitriţa – Meşterul
împătimit de lectură (pag. 5)
l ZAHARIA, Mircea – Biruit-a gân-
dul: * TOMŞA, Constantin – Un dic-
ţionar al literaturii din judeţul Neamţ
(pag 1-6) 

Apostolul nr. 171, noiembrie

lAGRIGOROAE, Dan – Inteligenţa
apreciativă în activitatea instructiv-
educativă (pag. 13)
l APĂVĂLOAE, Mihail – Şcoala
din Avereşti, 150 de ani de existenţă
(pag. 15)
l BOSTAN, Dumitru D. jr. – De la
sala „Alfa”, la galeriile „Lascăr
Vorel” (pag. 4-5)
l BUCUREŞTEANU, Emil – Zile
Sadoveanu (pag. 18-19)
l CHERE, Corina – Pe urmele lui
Dumitru Almaş (pag. 12)
l CRISTEA, Monica – ARTE.RO – o
asociaţie care cultivă talente şi adună
recunoaştere internaţională (pag. 3)

l FLOROAIA, Mihai – Schimb de
experienţă între cadrele didactice de
la şcolile postliceale sanitare din
judeţ (pag. 5)
l FSLI – ACORD asupra unor mă-
suri care urmează a fi adoptate în do-
meniul învăţământului (pag. 8-9) *
Elemente de noutate în contractul co-
lectiv de muncă unic la nivel de sector
de activitate învăţământ preuniversi-
tar (pag. 10-11)
l GRASU, Constantin – Enigma peş-
terii Sfânta Teodora de la mănăstirea
Sihla (pag. 6-7)
lMANCAŞ, Mihai-Emilian – Spiri-
tul Rareşului (pag. 1- 23)
l NACLAD, Raluca – Vicleniile lui
Scapino (pag. 24)
l NIŢĂ, Niculina – Un demers moti-
vant începe cu recunoaşterea dezvol-
tării profesionale (pag. 14)
l OPRIŞ, A. – Haloween şi nu prea...
(pag. 16) * Onoruri pentru un mare
dascăl (pag. 16) * La mulţi ani,
„Mama Nata”! (pag. 17)
l PAVĂL, Mihai – Aspecte psiholo-
gice ale meseriei de profesor (pag.
12)
l PLOSCĂ, Gabriel – Paşi spre nor-
malizarea sistemului educaţional
(pag. 1-23)
l RUSU, Dumitru – Ne daţi, ori nu
ne daţi? (pag. 22) 
l SAVA, Nicolae – La Grinţieş, cu
„Istoria şi poveştile de lângă noi”
(pag. 22) * Infocult (pag. 2-7) * Re-
member. Ne-a părăsit un colaborator
de excepţie: Mihail Sorin Gaidău
(pag. 22) * A murit un erou: Grigore
Caraza (pag. 22)
l SAVA, Anca, Alina MUNTEANU
– CDI-ul Şcolii Gimnaziale din co-
muna Bodeşti – un nou început (pag.
14)
l TOMŞA, Constantin – Cărţile pro-

fesorilor noştri. „Muzică pentru pi-
sici!”, de Giuseppe Masavo (pag.
20-21) * Rememorări nemţene (pag.
16-21)
l ŢIGĂU, Gheorghe – Şcoala româ-
nească – un spaţiu al inculturii? (pag. 1) 
l ZAHARIA, Mircea – Arcadele lui
Răileanu (pag. 1-23) * Horia Alupu-
lui Rus între mirări şi pamflete (pag.
19) * [Red.] Telegrame (pag. 21) *
Aniversări culturale (pag. 7)

Apostolul nr. 172, decembrie

l AGRIGOROAE, Dan – Creativi-

tate şi educaţie (pag. 10)
l AZOIŢEI, Elena; Filip AZOIŢEI
– Îngerii lui Tonitza de la Schitul
Durău (pag. 16-17)
l BUNGHEZ, Gheorghe – Zilele
Colegiul Naţional „Petru Rareş”. O
lansare de prestigiu „Zilele”II de
Mihai-Emilian Mancaş (pag. 1-3)
l CREANGĂ, Ion – Nu ştiu alţii
cum sunt... (pag. 2)
l DUCULESCU, Cornel – Repere
ale istoriei proiectelor pe teme de
mediu din şcoală (pag. 8- 9)
l ARDELEANU, Constantin – Ce
tom, domnule Tomşa, ce tom! (pag.
4)
l FLOROAIA, Mihai – O istorie a
asasinatelor politice din România
(pag. 18)
l GRASU, Constantin – Pionul din
Munţi al Almei Mater I (pag. 13)
l MACOVEI, Ana – „Lectura în-
cepe cu A,B,C” şi în biblioteca şco-
lară din era digitală! (pag.11)
l NACLAD, Raluca – Un spectacol
ratat, pe scena TT (pag. 20)
l NASTASIU, Irina – Generaţia 9”
– revista bobiţelor de grâu (pag. 18)
l ONOFREI, Cristina – Şcoala Dră-
găneşti: trecut – prezent – viitor
(pag. 10)
l PLOSCĂ, Gabriel – Semne bune
anul are (pag. 1-3)
l SAVA, Nicolae – Vasile Postolică
la o nouă apariţie editorială (pag. 4)
* Infocult (pag. 2, 4, 5, 6, 7) * Arca-
die Răileanu, la 64 de ani: Nu fac
parte din categoria nostalgicilor
(pag. 15)
l TOMŞA, Constantin – Rememo-
rări nemţene (12, 13, 14, 15, 16, 17)
l ZAHARIA, Mircea – „Dumnezeu
îşi face treaba cu generozitate, avem
resurse colosale de talent” –Interviu
cu muzicolog dr. Vasilica Stoiciu –
Frunză (pag. 1- 6,7) * „O frumoasă
formă de iubire pentru Maestrul
Emanuel Elenescu” (pag. 5) * [Red.]
Aniversări culturale, luna decembrie
(pag. 17) * [TRĂSNEA Alu` Gheor-
ghe] – Să învăţăm ortografia plân-
gând: â din a sau î din i? (pag. 19)
l ZANOCEA, Cosette – La mulţi
ani, România! (pag. 12) * Sărbătoa-
rea teatrului şcolar, la Casa de Cul-
tură (pag. 12) * Şcoala „Vasile
Alecsandri” a adunat „comori” ale
istoriei (pag. 12) * Ultima oră la
Roman (pag, 10-11)
*** Pluguşorul strămoşesc (pag. 19)

l
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Sumar
an AGRIGOROAE – Creativitate şi educaţie (pag. 8)
Cristina ARUXANDEI – Şcoala Gimnazială „Vasile Alec-
sandri” Roman – 182 de ani de cultură şi educaţie (pag. 6-7)
Maria Daniela CIURARU– Şcoala Gimnazială „Nicolae Apos-
tol” din Ruginoasa împlineşte 150 de ani (pag. 7)
Constantin COROIU – Eminescu, sigilat de destin. (pag. 1-3)
Violeta DINU – In Memoriam: Iulia Hălăucescu (1924 – 2007)

(pag. 20)
Cornel DUCULESCU – Precizări referitoare la Muzeul Etnografic Pâ-
râul Caprei – Bicazu Ardelean (pag. 8) * Repere ale istoriei proiectelor
pe teme de mediu din şcoală (pag. 8-9)
Mihai FLOROAIA – Moartea Mântuitorului Iisus Hristos, un asasinat
celebru? (pag. 5)
Constantin GRASU – Pionul din munţi al Almei Mater (II) (pag. 10)
Gabriela GRIGORE –  Raport asupra activităţii desfăşurate de
S.L.L.I.C.S. Neamţ în perioada 2013 – 2014 (pag 1, 2, 3)
Mariana MARIN – Şcoala nu are încredere în copil!? (pag. 6)

A. OPRIŞ – Dacă e show, e Carina. (pag. 15)
Gabriel PLOSCĂ – Strategia Sindicatului Învăţământ, 2015-2016.
(pag. 1-2)
Dumitru RUSU – O ţidulă rătăcită (pag. 3) * Un dascăl de altădată
(pag. 5)
Liviu RUSU – Centenarul Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău
(pag. 7)
Nicolae SAVA – „Laika”, romanul Revoluţiei Române (pag. 11) * In-
focult (pag. 4-5) * O importantă plasticiană contemporană: Doina
Daşchievici (pag. 4)
Constantin TOMŞA – O carte cât o istorie a revistei „Apostolul” (pag.
11) * Rememorări nemţene, ianuarie 2015 (pag.10, 11, 12, 13, 14, 15)
Gheorghe Alu′ TRĂSNEA – Să învăţăm numeralul plângând: şase saşi
în şese saci? (pag. 19)
Gheorghe ŢIGĂU – In memoriam: prof. Ioan Zgârciu (pag. 20)
Mircea ZAHARIA – Aniversări culturale, luna ianuarie (pag. 19) *
Sumarul Revistei Apostolul, 2014 (pag. 16, 17, 18)
Cosette ZANOCEA – De la „Dăscăliţa” lui Goga la „Domnul Tran-
dafir” (pag. 14) * LPS Roman în 2014 (pag. 15) * Telegrame. Ultima
oră la Roman (pag. 12-13)

D

. LUDOVIC AL XII–LEA (1462–1515)
rege al Franţei; 500 ani de la moarte; 
04. CAMUS, ALBERT (1913–1960)
scriitor francez, laureat Nobel; 55 ani de
la moarte; 
04. ELIOT, T.[homas] S.[tearns]
(1888–1965) scriitor anglo-american,

laureat Nobel; 50 ani de la moarte; 
04. WERNER, ANTON ALEXANDER VON
(1843–1915) pictor german; 100 ani de la
moarte; 
05. CULIANU, IOAN PETRU (1950–1991)
istoric al religiilor, scriitor; 65 ani de la naştere;
06. BUDAI – DELEANU, ION, scriitor
(1760-1820) 255 de ani de la naştere; 
07. SINCLAIR, LEWIS (1885-1951), scriitor
american, laureat al Premiului Nobel pentru li-
teratură (1930) 130 de ani de la naştere;
09. ČAPEK, KAREL (1890–1938) scriitor
ceh; 125 ani de la naştere;
09. STAHL, HENRIETTE YVONNE (1900–
1984) scriitoare; 115 de ani de la naştere; 
11. ANTONESCU, TEOHARI (1866–1910)
istoric, arheolog, epigrafist; 105 ani de la
moarte; 
15. EMINESCU, MIHAI (1850–1889) scrii-
tor, academician; 165 ani de la naştere; 
21. AARON, FLORIAN (1805–1887) istoric;
210 ani de la naştere; 
24. CHURCHILL, WINSTON (1874–1965)
om politic britanic, scriitor, laureat al Premiu-
lui Nobel pentru Literatură; 50 ani de la
moarte; 
26. BALOTĂ, NICOLAE (1925–2014) eseist
şi critic literar; 90 ani de la naştere; 
27. MASSOFF, IOAN (1904–1985) teatrolog
şi prozator; 30 ani de la moarte; 
28. RESSU, CAMIL (1880–1962) pictor, aca-
demician; 135 ani de la naştere;
29. CEHOV, ANTON PAVLOVICI (1860–
1904) scriitor rus; 155 ani de la naştere; 
31. ŌE, KENZABURŌ, (n. 1935) scriitor ja-
ponez, laureat al Premiului Nobel pentru lite-
ratură (1994) 80 de ani de la naştere; 
31. TATOS, ALEXANDRU (1937–1990) regi-
zor şi scenarist; 25 ani de la moarte.

ocmai mişunam pe lângă un bancomat,
când l-am auzit pe un tânăr: mi-am tras
doisprezece sute, aşa că putem s-o frigem.
Băi, da’ ce s-au mai scumpit puicuţele
astea, mi-am zis eu amintindu-mi bairamu-
rile de anţărţ... Apoi mi-am adus aminte de
un lider mass-media care şuguia despre

succesurile lui Băsescu în cele doi mandate ale
sale. Soldaţi şi servitoare, politicieni şi parlamen-
tari, popor alfabetizat sau ne, chinuie bietul nu-
meral românesc, din incultură sau preţiozitate,
din neatenţie sau din hipercorectitudine – ca să
nu zic hiperurbanism, cum se zice la case mai
mari. Acum, de fapt, nici nu mai contează cine şi
de ce dă cu oiştea în gard, aşa că o să demarez
brusc.

Este necesară o mai mare atenţie în rostirea
şi în scrierea următoarelor numerale cardinale:
şase (nu şease), şapte (nu şepte, şeapte), paispre-
zece (nu patrusprezece sau paişpe), şaisprezece
(nu şasesprezece sau şaişpe), şaptesprezece (nu
şaptisprezece, şapteşpe sau şaptişpe), optspre-
zece (nu optâsprezece, optisprezece, optâşpe sau
optişpe), nouăsprezece (nu noosprezece sau
nooşpe), cincizeci (nu cinzeci), şaizeci (nu şase-
zeci).

Greşeli se fac şi în cazul numeralelor cardi-
nale colective. Numeralele amândoi, amândouă
au la genitiv şi dativ formele: amânduror (ante-
pus), amândurora (postpus), nu amândoror sau
amândorora.

Corecte sunt formele: câteşitrei, câteşitrele.
În exprimarea datei, pentru 2 şi numeralele

compuse 12, 22, forma corectă, literară, este cea
de feminin: două aprilie, mai, iunie etc. (nu doi
aprilie, mai, iunie), douăsprezece martie, două-
zeci şi două martie (nu doisprezece, douăzeci şi
doi martie).

Pentru prima zi a lunii se foloseşte numera-
lul ordinal întâi, iar toate celelalte zile ale lunii
sunt desemnate prin numerale cardinale: unspre-
zece martie, cinci mai, treizeci şi unu iulie. Ob-
servăm că la numeralul cardinal compus cu unu,
se foloseşte forma de masculin: treizeci şi unu
(nu treizeci şi una) decembrie.

La fel, pentru exprimarea orei, formele lite-
rare corecte sunt: ora (orele) douăzeci şi unu, ora
(orele) două, ora (orele) douăsprezece, ora (orele)
douăzeci şi două (nu doisprezece, doi, douăzeci
şi doi).

Numerale ordinale: al patrulea (nu al patră-
lea sau al patrilea), al cincilea (nu al cincelea),
a cincea (nu a cincia), al optulea (nu al optălea,
al optâlea, al optelea sau al optilea), al nouălea
(nu al noulea, al noălea), al zecelea (nu al zeci-
lea), al doisprezecelea (nu al douăsprezecelea),
a douăsprezecea (nu a doisprezecea), al douăze-
cilea (nu al douăzecelea), al cincizecilea (nu al
cinzecelea).

Alte numerale ordinale (formele corecte): al
o sutălea, a o suta, al o sută unulea, al o mielea, a
o mia, al o mie unulea, al două miilea, a două mia,
al un milionulea, a milioana, al două milioanelea,
a două milioana, al unu miliardulea, a miliarda
etc.

Trebuie să avem în vedere şi scrierea corectă
a numeralului adverbial o dată care este format
din două cuvinte: numeralul cardinal o (una) şi
substantivul dată, spre deosebire de adverbul
odată, exprimat printr-un singur cuvânt.

Numeralul adverbial o dată înseamnă o sin-
gură dată şi se referă la acţiuni ce se repetă, de
aceea apare în enunţuri în care sunt şi alte nume-
rale adverbiale. Exemplu: O dată, de două ori, să-
ţi miroase gura a flori... 

Când este adverb, are sensurile de: odi-
nioară, cândva, demult, cu exemplul clasic: „A
fost odată ca niciodată”... etc. Personal agreez
mai mult „A fost odată ca-n poveşti/ A fost ca ni-
ciodată”. Ca să nu mai zic că „odată îţi mirosea
gura a flori”. Pe vremea când ne uraţi: „Să trăiţi
bine!”.

Când aproximaţia este exprimată prin alătu-
rarea a două numerale cardinale, fără conjuncţie
între ele, numeralele se scriu legate prin cratima:
unu-doi, trei-patru, o sută-două. Exemplu: Peste
opt-nouă ani, nimănui n-o să-i mai pese cum se
scrie numeralul în limba română.

Gheorghe Alu’ TRĂSNEA

T

Să învăţăm numeralul plângând:
şase saşi în şese saci? 01

Aniversări culturale, ianuarie 2015



In memoriam
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In memoriam: Iulia Hălăucescu (31 mart. 1924 – 18 dec. 2007)
n urmă cu 90 de ani,
la 31 martie 1924 se
năştea la Tarcău, în
judeţul Neamţ,
„Doamna acuarelei
româneşti”, Iulia Hă-
lăucescu.

La împlinirea a
şapte ani de la trecerea în
nefiinţă a artistei, Comple-
xul Muzeal Judeţean Neamţ
– Muzeul de Artă din Piatra
Neamţ, şi „Fundaţia Iulia şi
Petronius Hălăucescu”, au
organizat un eveniment de-
dicat memoriei celei supra-
numită de criticii şi istoricii
de artă „bard” şi „rapsod”
în pictură.

Manifestarea a avut loc
miercuri, 17 decembrie
2014, la Muzeul de Artă, în
sala de expoziţii temporare
care îi poartă numele. S-a
vernisat o expoziţie de
acuarele cu o tematică în-
drăgită de artistă: lăcaşe de
cult şi peisaje de iarnă.

Este omagiul pe care
instituţia îl aduce celei care
s-a numărat printre fondato-
rii ei – figurând în colecţie
cu peste 290 de lucrări
(acuarele, desene, uleiuri),
majoritatea donate – şi a co-

ordonat activitatea artistică
nemţeană mai mult de 20 de
ani, fiind răsplătită cu titlul
de cetăţean de onoare al
municipiului Piatra Neamţ.

Absolventă a Liceului
de Fete din Piatra Neamţ, a
Facultăţii de Filozofie şi a
Institutului de Arte Plastice
„N. Grigorescu” din Bucu-
reşti, Iulia Hălăucescu s-a
lansat în viaţa artistică na-
ţională şi internaţională în
1954, an în care devine
membră a Uniunii Artiştilor
Plastici din România. Din
acest moment, artista a par-
ticipat cu succes la nume-
roase expoziţii personale şi
colective, naţionale şi în ţări
din Europa, America, Asia.

Între anii 1952-1992,
artista a făcut multe călăto-
rii de documentare şi a par-
ticipat la tabere de creaţie în
ţară şi peste hotare, finali-
zate cu expoziţii impor-
tante.

Unul dintre momentele
de vârf în activitatea artis-
tica a Iuliei Hălăucescu a
debutat în anul 1958 în ca-
drul Proiectului „Leonida”,
condus de academicianul
N. Plopşor care a cooptat
alături de istorici, sociologi,
etnologi şi alţi cercetători şi
câţiva artişti plastici. La
propunerea istoricului Mir-
cea Petrescu-Dâmboviţa ar-
tista participă la activitatea
grupului de cercetare desfă-
şurată în zona viitorului lac
de acumulare Bicaz – Piatra
Teiului.

Atrasă de peisaj, mani-
festând ataşament pentru
spaţiul natal, inspirată de li-
niştea Ceahlăului, apoi de
satele ce urmau a fi inun-
date, pictoriţa a lucrat la
Bicaz, timp de 10 ani,
aproape zi de zi, realizând
un număr impresionant de
tablouri. Tot în această pe-
rioadă a interpretat legen-

dele locului, inspirându-se
şi din scrierile memorialis-
tice ale lui Alecu Russo şi
Gheorghe Asachi.

Drama locuitorilor ne-
voiţi să-şi părăsească gospo-
dăriile, biserica strămo -
şească, cimitirul din satele
strămutate au inspirat multe
cicluri de lucrări. Biserica
din Răpciuni, cea a lui Si-
mion Barnovschi din Hangu,
Palatul Cnejilor, reprezintă
în creaţia Iuliei Hălăucescu
arhitectura patri moniului na-
ţional, care poartă o încărcă-
tură profundă, spirituală.

Artista a fost impresio-
nată şi de schimbările petre-

cute în peisajul zonei Bica-
zului, după închiderea şan-
tierelor. Aspectele noi,
spectaculoase sunt redate în
lucrări care îmbina epicul
cu liricul, eforturile istovi-
toare ale oamenilor, cu
splendoarea monumentală a
peisajului montan.

Majoritatea creaţiei din
această perioadă a fost do-
nată colecţiilor muzeale,
dintre care cea din Piatra
Neamţ, a primit un număr
important de lucrări. Altele
au fost achiziţionate de in-
stituţii publice şi colecţio-
nari.
Muzeograf Violeta DINU

Î

rietenul  meu  Ioan   Zgârcea
a fost  un  profesor adevărat.
L-am cunoscut pe la sfârşitul
anilor ′60 şi începutul anilor
′70, când, la Liceul „Mihail
Sadoveanu” din Borca, a apă-
rut întâmplător sau nu, un
grup masiv de tineri profesori

p r o v e n i ţ i
din mai
multe cetăţi
universitare
ale ţării.
Printre ei,
şi Ion Zgâr-
ciu, profe-
sor de
fizică şi
c h i m i e .
Cum spu-
neam, eram
cu toţii ti-
neri sau foarte tineri. Abia ne luasem
licenţa, dar am simţit că pe umerii

noştri se aşează o responsabilitate pe
care am luat-o foarte repede în
seamă. Ne lipsea experienţa pedago-
gică, dar nu ne lipseau entuziasmul,
energia şi dorinţa de a nu lucra de
mântuială cu elevii noştri, pe care îi
respectam şi care ne respectau aşa
cum se cuvine într-o şcoală care îşi
împlineşte rosturile ei înalte. Altfel
spus: în vremurile acelea lucram lao-
laltă cu seriozitate, dând seama – tot
împreună – că învăţământul nu-i o
joacă oarecare, ci un domeniu pe cât
de fascinant, pe atât de sensibil şi so-
licitant. 

Profesorul Ion Zgârciu a avut, la
Borca, apoi, la Liceul de Chimie şi
la Liceul „Petru Rareş” din Piatra
Neamţ, un rol pe care nu i l-a putut
contesta nimeni, pentru că el a avut
un fel special de a-şi îndeplini che-
marea.

Senin, blând, pasionat, cu tonul
sigur şi liniştit, niciodată orgolios,

era o ilustraţie personală, absolut
personală, a disciplinei de studiu pe
care o preda. Nu una oarecare, ci, se
ştie, una de graniţă, nu la îndemâna
oricui.

Avea, în suflet şi acţiune, spirit
inventiv şi măsură pedagogică, spirit
de pace, de zâmbitoare mulţumire,
îndeplinindu-şi chemarea, cum spu-
neam, fără încrâncenări, ci cu un
echilibru care i-a ajutat pe elevii săi
nu doar să-l iubească, într-adevăr, pe
profesor, dar să şi obţină datorită lui,
şi împreună cu el, performanţe care
nu sunt la îndemâna oricui.

A fost menit pentru biruinţă pe-
dagogică. Şi a fost respectat de toată
lumea care l-a ştiut. 

Harnic, omenos, şi-a făcut din
viaţă şi profesiune zbor înalt, chiar
dacă va fi avut şi el mâhniri, chiar
dacă nu-i va fi fost şi lui mereu uşor.

Nu s-a temut de muncă. A fost o
fiinţă bună, un coleg şi un prieten

bun. Înainte de a se stinge, în urmă
cu vreo opt luni, la Săvineşti, am lu-
crat împreună în grădina lui şi a
Anei, blânda lui soţie. Ne-am făcut
răgaz – cât s-a putut – să vorbim cu-
minte despre ce s-a întâmplat şi se
întâmplă în jurul nostru, amândoi
plini de setea lucrurilor frumoase.
Ne doream să trăim într-o Românie
truditoare, liniştită, dreaptă, de la un
capăt la altul.

A plecat din lumea aceasta şi cu
păreri de rău, pe care şi le exprima
cu un fel de lehamite din care lipseau
cuvintele grele, înlocuite cu unele de
împăcare cu soarta şi de speranţa că
pentru noi toţi mâine va fi mai bine
decât astăzi.

Ai trăit intens pentru şcoală,
elevi, familie şi prieteni!

Pace ţie, frate Ioane!

Prof. Gh. ŢIGĂU

In memoriam: Profesor Ioan Zgârciu (25 febr. 1945 – 23 dec. 2014)
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