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ALBASTRU
DE… IPOTEŞTI

„Bună dimineaţa, Miraj!”
Şi Mirajul acesta se numeşte Emi-

nescu, cel cu care, în miezul acestei
luni, ne îmbrăţişăm spiritele într-o reîn-
tâlnire generatoare de înfiorări. Orice
nouă înveşmântare în protoplasmă
umană aduce, pentru fiecare dintre noi,

necesitatea de
a ni se revela
cerul şi de a
descoperi Mi-
rajul emines-
cian.

Un Emi-
nescu, a cărui
p o l i v a l e n ţ ă
demiurgică  nu
cunoaşte egal.
S-ar putea

vorbi, astfel şi despre o lume a sculpturalului
eminescian. În universul întruchipărilor sta-
tuare se petrece o dizolvare a timpului, spre a
supravieţui, cu intenţie de eternitate, spaţiul.
Oare „Luceafărul” său nu este un adevărat
poem al întinderilor largi, pendulate între haos
cosmic şi iatac de Domniţă, în vreme ce pică-
turile de devenire s-au transformat în stalactite
decorative? Lumea de marmură anulează, în
plăsmuirile ei de tăcere, orice foşnet proto-
plasmatic, sau vibraţie făuritoare de culori.
Tocmai o astfel de năzuinţă după albul feeric
al pietrei sculpta te, după lucirile de zăpadă ale
epidermei feminine şi după argintul rece al lu-
minii selenare, învăluie întreaga creaţie a Ne-
muritorului.

– „Noapte bună, Constelaţie!”
Şi constelaţia aceasta, Eminescu se nu-

meşte, cu care, odată apartenenţi oamenilor,
simţim nevoia de a ne reîntâlni mereu, la fie-
care neastâmpăr al inimii şi la fiecare maree a
pieptului.

Un Eminescu, a cărui polivalenţă demiur-
gică nu cunoaşte egal. S-ar putea vorbi, astfel
şi despre o lume a picturalului eminescian.
Deşi bidimensională, arta penelului strecoară
în noi evadarea înspre o zare subiectivă, în-
spre un orizont la care nu vom ajunge nicio-
dată. Zborul spre altceva, un alt ceva istoric
sau geografic, înfioară întreaga creaţie a
„Zburătorului” de la Ipoteşti. Picturalul este
acea lume în care vibraţia subtilă a fotonilor
se constituie într-o adevărată chermeză a con-
trastelor şi într-un carnaval olar al culorilor.
La fel şi în universul eminescian, cavalcada
cromatică înlocuieşte pana cu penelul, albas-
trul alăturându-se focului, iar argintul de pe
ape logodindu-se, pastoral, cu aurul aerului
din amurguri.

– „Rămâi cu noi, Veşnicie!”

2016 – PRIORITĂŢI ŞI PERSPECTIVE
l Interviu cu dl. Gabriel PLOSCĂ,

preşedintele SLLICS Neamţ

Domnule Gabriel Ploscă, am în faţă – şi
vom şi publica – două documente care vi-
zează activitatea recentă şi de perspectivă
a Sindicatului Liber al Lucrătorilor din În-
văţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ:
Raportul asupra activităţii desfăşurate în
anul 2015 şi Strategia pentru anii 2015 –
2016. Mie mi se par două materiale con-

cludente. Doriţi să le comentaţi sau să adăugaţi
câteva accente privind priorităţile anului deja în-
ceput?

– Pentru a îndeplini obiectivele prevăzute în
strategia sindicatului nostru, foarte multe dintre
activităţile pe care le-am desfăşurat în 2015 vor
continua şi în 2016. Dar, cu siguranţă, vor fi şi ac-

ţiuni noi, şi o să mă refer în continuare doar la câ-
teva dintre acestea:

În ceea ce priveşte acţiunile în instanţă, pen-
tru anul 2016, ne-am propus în cadrul Biroului
Operativ să dăm prioritate acelor acţiuni prin care
urmează să recuperăm dobânda legală pentru
drepturile salariale aferente anului 2011, drepturi
câştigate de noi prin hotărâri judecătoreşti. De ase-
menea, dacă va fi cazul, sigur vom continua ac-
ţiunile în instanţă pentru recuperarea sumelor care
provin din decontarea navetei, dar aceasta în func-
ţie de semnalele primite de la colegii noştri din
şcolile unde sunt astfel de probleme. 

Mai departe, vorbind despre acţiunile de for-
mare, sunt în măsură să afirm că vom definitiva
în curând  condiţiile pentru a desfăşura activităţi

–

De ce trebuie să fim de partea culturii?
ă propun câteva teme de reflecţie, câteva
constatări în ceea ce priveşte ultimele de-
cenii de evoluţie ale societăţii româneşti
în raport cu propria cultură, cu cultura în
general.

1. Cultură fără politică, da, se poate;
dar nu se poate, în nici o situaţie, politică

fără cultură; România a încercat această va-
riantă, a unei majorităţi a politicienilor fără cul-
tură, atât în perioada de până în 1989, dar,
dureros şi în perioada de după 1989, până în zi-
lele noastre; rezultatele se regăsesc în modul
nostru, al tuturor, de a ne accepta condiţia. 

2. Cultura democraţiei este obligatorie pen-
tru o societate, dar nu există, în nici un context

democraţia culturii. În cultură avem nevoie de
„tirania” valorii care nu se negociază, se impune. 

3. Un postulat: Fără cultură naţională nu
putem pretinde că/ să avem istorie naţională, eco-
nomie naţională, independenţă naţională; când nu
vom mai vorbi de cultura română, ci vom vorbi
de variante mai complexe, gen cultură europeană
identitară sau chiar cultură universală globalizată,
vom fi doar o populaţie care va ocupa locul în
care va fi trăit cândva poporul român; ne vom
hrăni, dar nu vom mai şti cine şi unde suntem. 

V

GALA CULTURII NEMŢENE
iercuri, 13 ianuarie, prefaţând Ziua Naţională a
Culturii Române, în sala Teatrului Tineretului a
avut loc prima ediţie a Galei Culturii Nemţene,
un eveniment necesar, aşteptat aproape un sfert
de veac şi marcând – sperăm – începutul intrării
în normalitate a vieţii spirituale nemţene. Ini-
ţiativa aparţine scriitorului Adrian Alui Gheor-

ghe, directorul Bibliotecii Judeţene „G. T. Kirileanu”,
care a implicat într-un parteneriat benefic Consiliul
Judeţean Neamţ, Agenţia de Dezvoltare Regională
Nord-Est, Teatrul Tineretului şi Academia de Muzică
„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (Extensia Piatra-
Neamţ). 

Cu intenţia declarată de a marca profesionalismul
cultural, modele artistice, personalităţi, evenimente şi
instituţii, Gala şi-a propus să consemneze superlativele
culturale ale anului 2015, oferind, într-o atmosfera ele-
vată, în prezenţa unui public avizat, pătimaş şi cârco-
taş, distincţii şi premii ce ar trebui să impună şi că
consolideze o elită recognoscibilă. O elită care să-şi

M

M. Z.
(continuare în pag. 2)

Mircea ZAHARIA
(continuare în pag. 4)

Adrian ALUI GHEORGHE,
director al Bibliotecii Judeţene

„G. T. Kirileanu”
(continuare în pag. 5)

Gheorghe A. M. CIOBANU
(continuare în pag. 19)

–

Nora COVALI, Adrian ALUI GHEORGHE
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e formare, pe tema Dialogul social şi lea-
dership în educaţie. Aceste cursuri de for-
mare se adresează liderilor de sindicat din
unităţile şcolare, şi sperăm că toţi aceştia le
vor urma, până la vacanţa de vară. Există
încă destule lucruri de pus la punct din
punct de vedere organizatoric, dar noi spe-
răm că, în final, vom asigura toate condiţiile

pentru ca aceste cursuri să se desfăşoare în condiţii
optime. 

Totodată von finaliza şi cursurile de prim
ajutor pe care dorim să le desfăşurăm într-un par-
teneriat cu organizaţia de Crucea Roşie din judeţul
Neamţ. Aceste cursuri au fost solicitate de foarte
mulţi dintre colegii noştri, membri de sindicat, şi
credem că sunt foarte utile în unităţile şcolare, mai
ales pentru cadrele didactice care lucrează cu copii
sau cu şcolari de vârste mici. 

De asemenea, în 2016 vom începe să întoc-
mim documentele necesare pentru a înfiinţa o
Agenţie de turism, obiectiv prins în Strategia sin-
dicatului nostru, adoptată în Conferinţa din iunie
2013. Şi sperăm ca, până la sfârşitul prezentului
mandat, această agenţie de turism să fie funcţio-
nală.

Dorim în continuare să ne preocupăm, să
identificăm şi să încheiem noi parteneriate cu
agenţi economici, parteneriate prin care colegii
noştri să beneficieze de anumite bonusuri în cea
ce priveşte scăderea preţurilor. 

Tot ca o noutate în acest an, în ceea ce pri-
veşte biletele de tratament şi odihnă, ne-am gândit
că ar fi bine să promovăm şi modalitatea de a
achiziţiona bilete pentru tratament şi odihnă în
rate. Poate că în acest fel, efortul financiar pentru
cumpărarea unui bilet, împărţit pe mai multe luni,
va fi mai uşor de suportat. Şi deja am trimis în uni-

tăţile şcolare o ofertă cu plata în rate, pentru anul
acesta, la mare. Cu siguranţă vom mai avea şi alte
oferte şi pentru odihnă şi pentru tratament.

Acestea ar fi în mare nuanţele de noutate pe
care dorim să le implementăm în activitatea noas-
tră din anul 2016, subliniind încă o dată că toate
celelalte activităţi urmăresc să ducă la îndeplinire
acţiunile şi obiectivele stabilite în Strategia noastră
pentru anii 2015 şi 2016. Trebuie precizat însă că,
şi în afară de lucrurile menţionate până acum, în
2016 vor fi şi alte activităţi care vor marca impli-
carea noastră în acţiunile organizate la nivel fede-
rativ şi confederativ. 

– Există o doză de optimism în tonul dumnea-
voastră, ceea ce mă face să privesc cu mai puţină
suspiciune viitorul, şi să vă doresc ca, la bilanţul
din ianuarie viitor, să vă păstraţi acelaşi zâmbet
în continuare. Spor la treabă! 

d

(urmare din pag. 1)

Strategia Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ
şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ, pentru anii 2015 – 2016

trategia Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cer-
cetare Ştiinţifică Neamţ pentru anii 2015 – 2016, face parte inte-
grantă din Strategia Sindicatului Liber al Lucrătorilor din
Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ pentru anii 2013 – 2018,
aprobată în cadrul Conferinţei Judeţeană a SLLICS Neamţ din
22.06.2013.

Obiective: 
1. Implicarea în elaborarea, aplicarea şi respectarea legislaţiei pentru

învăţământ precum şi a celei referitoare la relaţiile de muncă;
2. Menţinerea locurilor de muncă prin revenirea la norma didactică

de predare şi la normativele 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 didactic
auxiliar cât şi pentru personalul nedidactic;

5. Păstrarea unităţii sindicale la nivel judeţean, federativ şi confede-
rativ;

6. Creşterea eficienţei managementului organizaţiei sindicale;
7. Promovarea fermă în cadrul organizaţiei a principiului solidarită-

ţii;
8. Creşterea nivelului de profesionalizare a liderilor şi membrilor de

sindicat.

Acţiuni: 
1. Acţiuni în instanţă:
– Promovarea de acţiuni în instanţă pentru recuperarea sumelor pro-

venite din dobânda legală cuvenită pentru drepturile salariale câştigate în
instanţă.

– Iniţierea de acţiuni în instanţă pentru o salarizare corectă a persona-
lului nedidactic, astfel încât să se evidenţieze distinct sporul de vechime
în muncă.

2. Implicarea în executarea hotărârilor judecătoreşti deja pronunţate,
prin:

– Elaborarea de cereri de punere în executare a hotărârilor judecăto-
reşti, adresate angajatorilor;

– Discuţii directe cu ordonatorii de credite;
– Plângeri penale;
– Executări silite;
3.  Intervenţii pe lângă ordonatorii de credite pentru plata la timp a sa-

lariilor.
4. Aplicarea corectă şi unitară în toate unităţile de învăţământ prin de-

cizii ale Comisiei paritare ISJ Neamţ – Sindicat, a conţinuturilor docu-
mentelor 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, Comisia paritară de la nivelul ISJ Neamţ, Comisiile pari-

tare din unităţile şcolare, Comisia de dialog social de pe lângă Prefectura
Neamţ, Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională pentru
adulţi, Comisia pentru egalitate de şanse precum şi prin participarea ca ob-
servatori în Consiliul de administraţie al ISJ Neamţ, Consiliile de admi-
nistraţie ale unităţilor şcolare, Comisiile de disciplină din unităţile şcolare,
Colegiul de disciplină de pe lângă ISJ Neamţ, Comisiile pentru acordarea
gradaţiilor de merit şi cea pentru mobilitatea personalului didactic).

7.Promovarea unui dialog permanent cu alte organizaţii sindicale, cu
organizaţiile de elevi, studenţi şi părinţi precum şi cu ONG –urile care se
implică în proiecte ce vizează educaţia.

8. Punerea în dezbaterea Comisiei de dialog social de pe lângă Pre-
fectura Neamţ a unor teme fundamentale pentru sistemul de
învăţământ(structură, finanţare, normare, salarizare, condiţii de muncă,
protecţie socială).

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

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

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

12. Demersuri pe lângă ISJ Neamţ, Ministerul Educaţiei 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 învăţământ şi prin acordarea de asistenţă în
vederea organizării 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 sin-
dicat şi conducerile unităţilor şcolare.

16. Solidarizarea cu membrii de sindicat aflaţi în dificultate prin de-
rularea 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 formare profesională şi
sindicală(cursuri, simpozioane, dezbateri, ateliere de lucru).

19. Identificarea posibilităţilor de a realiza unele parteneriate sociale
avantajoase pentru membrii de sindicat.

20. Schimburi de bune practici naţionale şi internaţionale.
21. Studiul posibilităţilor pentru înfiinţarea unei agenţii de turism a

sindicatului.
22. Asigurarea de bilete de odihnă şi tratament pentru membrii de sin-

dicat la preţuri avantajoase.
23. Recenzarea anuală a membrilor de sindicat.

Preşedintele SLLICS Neamţ,
Prof. Gabriel PLOSCĂ

S
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Raport asupra activităţii desfăşurate de Sindicatul Liber al Lucrătorilor
din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ în anul 2015

nul 2015 este un an de referinţă pentru
SLLICS Neamţ, pentru că în acest an,
sindicatul nostru a sărbătorit 25 de ani de
la constituire.

Sărbătoarea unităţii şi solidarităţii
sindicale – deviza SLLICS Neamţ – a

avut loc în data de 12 iunie 2015 la Piatra
Neamţ, în prezenţa a numeroşi lideri de sindicat
din judeţul Neamţ, a unor reprezentanţi ai au-
torităţilor locale, a mai multor lideri ai Federa-
ţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ şi ai
Confederaţiei Sindicatelor Democratice din Ro-
mânia.

A fost un prilej de retrăire a istoriei de 25
de ani a sindicatului, o istorie cu multe izbânzi,
cu multe bucurii, cu o luptă continuă pentru
apărarea drepturilor şi demnităţii colegilor
noştri. Şi credem că în bună măsură am reuşit,
iar unul dintre argumente este faptul că sindi-
catul nostru este unul dintre cele mai puternice
sindicate judeţene din ţară, respectat şi apreciat
deopotrivă. 

Dar dincolo de sărbătoarea noastră, în anul
2015, am continuat, prin acţiunile noastre, să
veghem asupra recunoaşterii şi respectării drep-
turilor noastre şi să obţinem altele noi. Dintre
acţiunile sindicatului nostru în anul 2015, men-
ţionăm:

– participarea la negocierile prin care s-au
obţinut creşteri salariale: pentru personalul di-
dactic şi didactic auxiliar 5% de la 1 martie
2015, 5% de la 1 septembrie 2015, 15 % de la
1 decembrie 2015 iar pentru personalul nedi-
dactic 12% de la 1 iulie 2015 şi 15 % de la 1
decembrie 2015.

– monitorizarea asigurării cu fondurile fi-
nanciare necesare pentru punerea în plată a ho-
tărârilor judecătoreşti şi pentru salarii;

– monitorizarea modului în care s-au făcut
disponibilizările din ianuarie – februarie 2015;

– blocarea aplicării noilor normative de
personal prin care s-ar fi operat noi disponibi-
lizări;

– participarea la dezbaterile pentru elabo-
rarea unei noi legi a salarizării;

– participarea, în calitate de observator, la
concursurile pentru ocuparea funcţiilor de in-
spector general, inspector general adjunct şi de
director al Casei Corpului Didactic;

– organizarea unor cursuri de formare prin
Academia Sindicală;

– asigurarea de bilete de odihnă şi trata-
ment;

– participarea la elaborarea unor metodo-
logii specifice procesului de învăţământ;

– optimizarea comunicării cu liderii şi
membrii de sindicat(site, informări, Revista
Apostolul, întâlniri cu liderii şi membrii de sin-
dicat).

Şi în anul 2015, activitatea juridică a fost
una dintre preocupările noastre permanente.
Astfel:

– s-a urmărit punerea în executare în inte-
gralitate a sentinţelor civile prin care s-au câş-
tigat drepturi salariale pentru perioada 1 oct.
2008 – 13 mai 2011;

– s-a finalizat acţiunea iniţiată în 2013, prin

care s-a obţinut acordarea ajutorului de 100
EURO aferent anului 2010 conform Legii
315/2006, privând stimularea achiziţionării de
cărţi/programe educaţionale necesare îmbună-
tăţirii calităţii activităţii didactice din învăţă-
mântul preuniversitar;

– s-a finalizat acţiunea iniţiată în 2014, prin
care s-a obţinut dobânda legală aferentă sume-
lor reprezentând drepturi salariale câştigate prin
hotărâri judecătoreşti pentru perioada 1 oct.
2008 – 31 dec. 2009;

– s-a iniţiat şi depus pe rolul instanţelor ac-
ţiunea prin care am solicitat dobânda legală afe-
rentă sumelor reprezentând creşteri salariale
câştigate prin hotărâri judecătoreşti pentru pe-
rioada 01 ian.2010 – 31 dec.2010;

– s-a finalizat acţiunea iniţiată în 2014, prin
care solicitam creşterea salarială ca urmare a
calculului salariilor la valoarea coeficientului 1
= 400 şi pentru perioada de după aplicarea
Legii63/2011 (mai 2011 şi până în prezent) –
acţiune respinsă atât de Tribunalul Neamţ cât şi
de Curtea de Apel Bacău;

– s-a finalizat acţiunea iniţiată în 2014 prin
care am obţinut decontul navetei, neacordat în
perioada 1 sept. 2011 – 31 dec.2013, pentru
personalul didactic şi didactic auxiliar din ur-
mătoarele unităţi şcolare: 

Şcoala Gimnazială nr. 2 Piatra Neamţ
Şcoala Gimnazială nr. 3 Piatra Neamţ
Şcoala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Pia-

tra Neamţ
Liceul Tehnologic Economic Administrativ

Piatra Neamţ
Colegiul National „Calistrat Hogaş” Piatra

Neamţ
Liceul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra

Neamţ
Colegiul Tehnologic „Gheorghe Cartianu”

Piatra Neamţ
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Pătraşcu”

Piatra Neamţ
Şcoala Gimnazială Văleni
Şcoala Gimnazială Poienari
Şcoala Gimnazială „Antonie Mureşianu”

Bâra
Şcoala de Arta „Sergiu Celibidache

„Roman
Şcoala Gimnazială Pânceşti
Şcoala Gimnazială Doljeşti
Şcoala Gimnazială Dumbrava Roşie
Şcoala Gimnazială Pângăraţi;
– s-a acordat consiliere juridică şi s-au ini-

ţiat acţiuni în justiţie (acolo unde s-a impus)
pentru membrii de sindicat care au solicitat:

– contestarea deciziilor de concediere (Co-
legiul Tehnologic „Gheorghe Cartianu” Piatra
Neamţ, Grădiniţa „Floare de Colţ” Piatra
Neamţ, Şcoala Gimnaziala nr. 8 Piatra Neamţ,
Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” Piatra
Neamţ);

– contestarea deciziilor de sancţionare dis-
ciplinară (Liceul „Mihail Sadoveanu” Borca,
Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamţ, Şcoala
Gimnazială Sagna, Şcoala Gimnazială Drago-
mireşti);

– contestarea în Contenciosul Administra-
tiv a hotărârilor Consiliului de Administraţie
din unitatea şcolară (Şcoala Gimnazială nr. 3
Piatra Neamţ); 

– recunoaşterea unor drepturi de natura sa-
larială prevăzute de legislaţia în vigoare, prin
procedura de mediere;

– încadrarea şi salarizarea instructorilor de
educaţie cu studii superioare în conformitate cu
prevederile legislative (C.S.E.I. „Alexandru
Roşca” Piatra Neamţ).

– s-a elaborat nota de fundamentare pentru
modificarea Legii de salarizare a personalului
nedidactic care a fost înaintată tuturor factori-
lor de decizie (Prefectură, Parlament, Ministe-
rul Educaţiei, Ministerul Muncii) şi s-au iniţiat
întâlniri cu parlamentarii judeţului Neamţ pen-
tru a-i determina să depună toate diligentele în
vederea pronunţării unui act normativ repara-
toriu care să corecteze nedreptăţile generate de
actuala lege a salarizării personalului nedidac-
tic.

Biroul Operativ al SLLICS Neamţ
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erite calificativul şi să-şi conştientizeze
parcursul comun în afirmarea spiritualită-
ţii nemţene.

La capitolul Biblioteca. Memoria
culturii, cultura memoriei au fost pre-
miaţi în mod democratic, adică păstrând
proporţiile, 11 bibliotecari din: Piatra-

Neamţ – Costache Agache, Mihaela Mereuţă,
Elena Codescu, Crina Ilea, Adriana Ciocoiu,
Roman – Cristina Panaite, Tg. Neamţ – Lidia
Richter, Bicaz – Ion Asavei, Tupilaţi – Romică
Leonte, Dulceşti – Elena Bujor, Movileni –
Elena Moisei; dar şi primarii din comunele
Gherăeşti – Carol Bereşoaie, Tazlău – Constan-
tin Machidon şi Săbăoani – Valeria Dascălu,
pentru investiţiile în sediile, proiectele şi achi-
ziţiile bibliotecilor arondate.

Premiul Naţional „Petru Ursache”, ediţia
a II-a i s-a acordat lui Valentin Ajder: pentru
editarea şi promovarea operei cărturarului Petru
Ursache, în anul 2015; 

La secţiunea Management evenimentelor
culturale ale anului 2015 în judeţul Neamţ au
fost premiaţi Florentina Buzenschi – Comple-
xul Muzeal Judeţean Neamţ pentru organizarea
a zece ediţii ale „Târgului meşterilor populari.
Lada cu zestre”; Emanuel Bălan – coordonator
a cinci ediţii din „Gala Premiilor de Excelenţă
DEMOSTENE” din Târgu Neamţ; Liviu

Timuş, director al TT, pentru organizarea Festi-
valului Naţional de Teatru de la Piatra Neamţ;
Carmen Năstasă – Centrul de cultură şi artă
„Carmen Saeculare” pentru relansarea „Vacan-
ţelor muzicale la Piatra Neamţ” şi Gheorghe
Dumitroaia – director al Complexului Muzeal
Judeţean Neamţ.

La capitolul Arte, au primit premii pentru
Literatură: Emil Nicolae, Adrian G. Romila,
Gheorghe Simon; pentru Artă plastică: Mir-
cea Răzvan Ciacâru, Lucian Tudorache Vasile
Pleşca (colecţionar de artă), Maria Huminiuc
şi Fundaţia „Vorel” – organizare Bienala de Artă
„Lascăr Vorel” -, Liviu Săndulache (Premiul
„Dan Cepoi” pentru un debut plastic); pentru
Teatru: Cezar Antal, Rareş Pârlog; pentru Mu-
zică – Eugenia Tiugea, Corala „Bazil Anasta-
sescu” a oraşului Târgu Neamţ, de pe lângă
Fundaţia „Ion Creangă”

Au mai primit Premii speciale: Draga Ol-
teanu – Matei (teatru), Gheorghe A. M. Cio-
banu (literatură), Elena Florescu (pentru seria
„Din cultura tradiţională a judeţului Neamţ”),
Constantin Tomşa (istorie şi critică literară),
Alina Ferenţ şi Alina Casandrescu (Premiul
„Viorel Tudose” pentru publicistică culturală);
Mihaela Verzea şi Nicolae Dumitraşcu (istorie;
realizarea volumului Familia Regală a Româ-
niei. Pagini de istorie din Ţinutul Neamţului
(2015); Dan Iacob (realizarea volumului anto-
logic „Iisus Hristos. Creştinismul. Biserica”);
Ioan Amironoaie („Clubul de cool-tură”, Est-
TV); Cornel Agăleanu (valorificarea documen-
telor şi promovarea imaginii pictorului Aurel
Băeşu); Emilia Ţuţuianu (revista de cultură
„Melidonium”, Roman); Constantin Bostan
(valorificarea şi promovarea operei şi memoriei
lui G. T. Kirileanu),

Manifestarea l-a avut ca invitat pe Varujan
Vosganian (vicepreşedinte al Uniunii Scriitori-
lor din România) care a susţinut conferinţa Cul-
tura naţională şi destinul ei european. 

Un moment muzical de excepţie a fost pri-
lejuit de interpretarea unei selecţii de lieduri pe
versuri de Mihai Eminescu cu participarea so-
pranelor Gabriela Pepelea şi Anastasia Buru-
ian, acompaniate la pian de Ligia Ghilea şi
Raisa Bârliba, de la Academia de Muzică „Gh.
Dima” din Cluj-Napoca. Tot Academiei de Mu-
zică i se datorează un alt moment muzical de-
osebit susţinut de maeştrii Constantin Andrei

(chitară) şi Titus Flueraş (vioară), care au readus
în memoria spectatorilor partituri semnate de
Roberto Di Marino, Astor Piazzolla sau Carlos
Gardel.

Sub genericul Eminesciana, versurile Lu-
ceafărului nostru, în interpretarea actorilor Nora
Covali, Daniel Beşleagă, au demonstrat de ce
este Eminescu un poet nepereche şi cât de greu

este să te apropii de el, să-l înţelegi, să-l iubeşti
şi să nu-l trădezi.

Invitaţii speciali ai evenimentului au fost
actorii Vasile Muraru şi Valentina Fătu de la
Teatrul de revistă „Constantin Tănase” din Bu-
cureşti care au prestat un moment comic, des-
creţind frunţile îngândurate ale auditoriului. 

În final voi spune că, pentru o ediţie de
debut, această GALĂ s-a prezentat excelent.
Salut inventarea premiilor Viorel Tudose şi Dan
Cepoi. Nu comentez însă numărul şi nominali-
zările premiilor (Eu am râs, n-am spus nimica),
şi, fiindcă veni vorba de Floare albastră, nici
prestaţiile artistice de pe scenă. Lucrurile au
(de)curs fără dereglări notabile ale foii de par-
curs, deşi unii vorbitori au confundat microfonul
şi amvonul, deşi m-am aşteptat ca excelentul
orator Varujan Vosganian să evite mai ferm lo-
curile comune ale temei prezentate. Nu pot în-
cheia fără a aprecia eleganţa şi distincţia cu care
celor premiaţi li s-au oferit o diplomă şi o pla-
chetă personalizată, un trandafir alb şi o acuarelă
semnată de Arcadie Răileanu. Le meritau din
plin.
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„Eternul Eminescu” – un recital extraordinar Dorel Vişan

entrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ a organizat
duminică, 17 ianuarie, la sala „Calistrat Hogaş” a Consiliului Judeţean
Neamţ, un recital de poezie susţinut de actorul Dorel Vişan. Eveni-
mentul s-a derulat în cadrul proiectului „Eternul Eminescu”, prin care
Centrul „Carmen Saeculare” îşi propune omagierea personalităţii
complexe a celui care este considerat, pe drept cuvânt, „Luceafărul
poeziei româneşti”. Pasajele
muzicale care au însoţit versu-

rile eminesciene aparţin violonistei
Sara Stroici şi pianistului Adrian
Stroici.

Dorel Vişan a debutat pe marele
ecran în anul 1974, în comedia „Pă-
cală”, patru ani mai târziu remar-
cându-se în filmul „Între oglinzi
paralele”, regizat de Mircea Veroiu.
În anul 1987, Mircea Danieliuc l-a

distribuit în filmul „Iacob”, în anul 1985 Stere Gulea i-a oferit rolul Tudor
Bălosu în filmul „Moromeţii”, iar în 1995 a interpretat rolul principal în fil-
mul „Senatorul melcilor”. 

De-a lungul carierei sale, a fost laureat cu numeroase premii, între care
amintim: Premiul pentru cea mai bună interpretare masculină la Festivalul
Filmului Românesc de la Costineşti (1981), Premiul pentru cel mai bun actor
al anului acordat de Asociaţia Oamenilor de Teatru (1987), nominalizare
pentru cel mai bun actor la Festivalul european al filmului (1988), Premiul
de Excelenţă la TIFF pentru activitatea sa neîntreruptă în slujba artei (2003).

Tezaur descoperit la Bârgăuani 

Un tezaur format din 167 de denari imperiali romani din argint şi o broşă
medievală din bronz sub formă de stea a fost descoperit întâmplător pe data
de 11 ianuarie 2016, pe raza comunei Bârgăuani, în preajma satului Hârtop.
Descoperirea a fost făcută de Marius Ioan Irimia, toate piesele aflându-se în
stare bună de conservare şi fiind predate Direcţiei Judeţene pentru Cultură
Neamţ.

Tezaurul descoperit zilele trecute se alătură celorlalte tezaure monetare

C

Felicitări pentru TT

Draga Olteanu Matei
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De ce trebuie să fim de partea culturii?
Statul care nu investeşte în cultură e ca

grădinarul care vrea să culeagă fără să sa-
mene; se va trezi, în final, cu palma
goală. Vă amintesc, să ne amintim, în
preajma Zilei Culturii Naţionale, ediţia
2016, că procentul investit anual de statul
român în cultură este aproape nimic. Da,

exact, aproape nimic! Adică un procent de
„zero virgulă unu”, adică nu unu, ci „zero vir-
gulă unu”...! Adică un fel de „nimic virgulă
ceva”.

5. În vremuri belicoase, eroii sunt cei care
luptă cu arma în mână, care mor pentru o idee,
care se sacrifică pentru patria lor; exemplele
sunt nenumărate în istoria recentă, în istoria mai
veche; artiştii, oamenii de cultură sunt eroii
unei naţii în vremuri de pace; acordaţi-le ace-
leaşi onoruri; „câmpul” simbolic al artei lasă în
urmă multe, foarte multe victime, ca în câmpul
vizual să apară câteva nume, câteva identităţi
conturate. Altfel vom spune precum poetul al-
tădată: „Credem că suntem o ţară şi adevărul e
că de abia suntem un peisaj”.

O gală a culturii nemţene este un deziderat
personal preluat instituţional de Biblioteca Ju-
deţeană G. T. Kirileanu, una dintre instituţiile
care conservă memoria culturală a spaţiului în
care trăim. 

Orice listă de nume şi de distincţii este

aleatorie. Orice nedreptate făcută azi ne va da
posibilitatea să ne bucurăm că o vom îndrepta
mâine. 

„Orice-nceput se vrea fecund...”, vorba
poetului.

Mulţumim deschiderii pentru cultură şi
pentru proiectele noastre arătată de către Con-
siliul Judeţean Neamţ, o instituţie care trebuie
să gestioneze nu neapărat bani, ci direcţii, si-
tuaţii, proiecte. Când am bătut la uşa domnului
preşedinte Constantin Iacoban, a doamnei vice-
preşedinte Emilia Arcan, am găsit dialog, am
găsit rezolvarea problemelor instituţionale.

Mulţumim Agenţiei de Dezvol-
tare Nord-Est, domnului director
Vasile Asandei, care a înţeles nece-
sitatea recreerii elitelor locale şi mai
ales rolul lor în evoluţia, la toate ni-
velurile a comunităţilor din regiu-
nea în discuţie. De asemenea,
mulţumim Centrului Regional de
Studii Nord-Est, doamnei Roxana
Pintilescu, director în cadrul Agen-
ţiei de Dezvoltare Nord-Est, care a
îmbrăţişat proiectul nostru. 

Mulţumesc colectivului Biblio-
tecii Judeţene „G. T. Kirileanu”, oa-
meni care trudesc, pe bani puţini,
dedicaţi profesiei lor, la limita sără-
ciei prea adesea, într-o ţară în care

poetul a spus, cu multă vreme înainte: „Munţii
noştri aur poartă, noi cerşim din poartă în
poartă” ...! 

De ce trebuie să fim de partea culturii?
Răspunsul l-am găsit la un autor rus, Evgheni
Vodolazkin, autorul unei cărţi determinante
pentru sensibilitatea şi spiritualitatea contem-
porană, e vorba de romanul „Laur”, care într-un
interviu acordat revistei de cultură „Conta”,
care apare la Biblioteca din Piatra Neamţ spu-
nea: „Trebuie spus că astăzi vorbirea oamenilor
devine tot mai primitivă, iar discursul pe inter-
net, vorbirea pe chat, vorbirea de la televizor,
sunt primitive şi mi-e teamă că, într-o zi, cu-
vântul va fi înlocuit printr-un muget, moment
în care se va prăbuşi întreaga bunăstare şi con-
sumul. Oamenilor le plac toate valorile, în afară
de valoarea cuvântului; în lumea întreagă se
reduc programele institutelor umanitare, în fa-
voarea cercetărilor economice, iar dacă conti-
nuăm aşa, o să ştim, de la un moment dat

încolo, numai să numărăm banii şi să mugim.
Dar acest lucru nu va dura mult timp, pentru că
după acest muget va veni pierderea totală a con-
ştiinţei, şi, drept urmare, nu va mai avea cine să
numere banii.” 

Doamnelor, domnilor, Să fim de partea cul-
turii!

(urmare din pag. 1)
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omane descoperite de inginerul silvic
Marius Irimia, ultimul (alcătuit din 200
de denari imperiali) fiind scos la lumină
la sfârşitul anului trecut. Printre como-
rile descoperite de Marius Irimia se mai
numără cea din comuna Dragomireşti
(92 de denari imperiali şi un vas cera-
mic de tezaurizare) şi cea din Tazlău

(200 de denari din argint din vremea împăra-
ţilor Hadrian, Domitian şi Marcus Aurelius).

Potrivit Ordonanţei nr. 43 din 30 ianuarie 2000 descoperirile arheologice
întâmplătoare se anunţă, în termen de cel mult 72 de ore, primarului unităţii. 

În perioada următoare, bunurile vor fi predate Complexului Muzeal Ju-
deţean Neamţ pentru expertizare şi valorificare în spaţiile expoziţionale.

Constantin Bostan – patru noi cărţi la trecerea dintre ani

După volumul de versuri „De dragoste şi de beton”, apărut astă-vară la
Editura Junimea din Iaşi şi reprezentând septuagenarul său debut în poezie,

Constantin Bostan, fostul director al Bibliotecii Judeţene „G. T. Kirileanu”
Neamţ, a trecut cumpăna anilor 2015 - 2016 cu patru noi cărţi.

Astfel, la editura bucureşteană RAO a văzut lumina tiparului şi cel de
al treilea volum de memorii ale lui G. T. Kirileanu, îngrijite începând din
2013 de Constantin Bostan şi înmănuncheate sub titlul: „Martor la istoria
României (1872-1960). Jurnal şi epistolar”. Noului tom, ce cuprinde în-
semnări şi selecţiuni ale corespondenţei ilustrului cărturar în zbuciumaţii ani
1919-1920, îi vor urma alte trei volume, dedicate perioadei 1921-1960.

În „Trecute vieţi de cărţi şi autori, ziare şi reviste. De la romantism
la proletcultism”, apărut sub egida editurii ieşene TIMPUL, primul din cele
trei volume ale acestei serii de istorie şi critică literară, autorul abordează
subiecte şi personalităţi precum: Ion Creangă – un „Povăţuitoriu” cu bucluc,
Politică... cu cânticele, Octav Băncilă – „un proletar năcăjit”, Zaharia Stancu
versus Iuliu Maniu, G. T. Kirileanu şi „Istoria...” lui G. Călinescu ş.a.

Alte două volume ale lui Constantin Bostan, dedicate de această dată
copiilor, se află sub tipar la Editura Doxologia din Iaşi (director: Cătălin Jec-
kel):  „Cuza Vodă şi făcliile Unirii”, o carte ce reconstituie, pe înţelesul

r

Irina NASTASIU
(Continuare în pag. 6)

Varujan Vosganian

Magda Ursache

Vasile Muraru şi Valentina Fătu



n cei peste şaizeci de ani, de când Virgil Răzeşu s-a stabilit la Pia-
tra-Neamţ, numele său a devenit cu fiecare an, tot mai cunoscut,
la început, în lumea medicală (ca medic specialist, şef de secţie
chirurgie, ca iniţiator şi organizator al Reuniunilor Chirurgilor din
Moldova), apoi de către locuitorii capitalei judeţului şi nu numai.

Virgil Răzeşu născut la Brăila, (07.02.1932) a beneficiat de o
instrucţie şi o educaţie deosebite (a fost elev al prestigiosului liceu

„Vasile Alecsandri” din Galaţi, încă înainte de „faimoasa” reformă co-
munistă a învăţământului din Ro-
mânia. A urmat anii de studii
universitare la Facultatea de Medi-
cină din Bucureşti).

Bogăţia zestrei sale profesio-
nale, i-a permis, fie în colaborare,
fie în nume propriu, să elaboreze o
serie de lu-
crări ştiinţi-
fice (peste
200) care l-
au impus în
lumea ştiin-
ţifică medi-
cală fiind
primit în
r â n d u l
U.S.S.M şi A.O.Ş şi răsplătit cu nu-
meroase distincţii (amintim doar
Premiul pentru Opera Omnia al
A.O.Ş. din România).

Virgil Răzeşu s-a remarcat şi ca un intelectual deosebit datorită unei
bogate zestre livreşti şi treptat, treptat a pătruns în lumea literară, mai
întâi ca traducător (Pitigrilli, „Bărbatul care caută dragoste”; J. G. Prod̕
homme, „Simfoniile lui Beethoven”, ş. a.), apoi ca autor de proză scurtă
(„Nuntă de aur” ş. a.), romane („Prin vămile vieţii; „Inelul pierdut”,
„Glontele cu parfum de crin”), şi publicistică, pe care le-am comentat la
vremea respectivă, afirmând că ne aflăm în faţa unui scriitor veritabil,
cu toate că cei ce s-au aflat şi se află vremelnic în fruntea breslei scriito-
riceşti, locale sau centrale, se prefac că nu observă valoarea cărţilor sale
refuzându-i pătrunderea acestuia în rândurile Uniunii Scriitorilor, cu
toate că, printre cei aproape 3000 de scriitori membri, se află foarte mulţi
care au o „zestre” mult mai „subţire” decât a scriitorului-medic de la Pia-
tra-Neamţ. 

În septembrie 2015, la Târgul de carte „Libris” de la Piatra-Neamţ,
Virgil Răzeşu a fost prezent cu o traducere (Faraonul, un roman de Bo-
leslaw Prus) şi cu romanul „Vieţi paralele”, la care ne vom referi în con-
tinuare.

Plasându-şi într-un mod firesc personajul principal Savrami Ema-
nuel (Manoli) în diverse medii sociale şi economice din mai multe părţi
ale Europei, Virgil Răzeşu reuşeşte să prezinte cititorului numeroase pre-
faceri de pe continent şi în mod deosebit o imagine reală a prefacerilor
din societatea germană, în perioada premergătoare celui de Al Doilea
Război Mondial (v. cap.11).

În peregrinările sale, pe Dunăre între Galaţi şi Ulm (Germania) dar
şi în  alte  localităţi din Germania, Savrami Emanuel (Manoli) intră în

legătură cu multe alte personaje secundare, ale căror vieţi sunt istorisite
de autor, în capitole separate, adevărate naraţiuni ce pot fi considerate
ceea ce numim în teoria literară „poveste în poveste” sau „povestire în
ramă”, toate acestea având menirea să completeze în mod fericit imagi-
nea europeană, dar mai ales a unei Germanii ce se pregătea de declanşa-
rea unui război fără precedent.

Nu lipsite de interes sunt imaginile oraşului Brăila (locul de naştere
al autorului) şi ale împrejurimilor, adevărate pagini de poem în proză
(vezi cap.15).

Cartea de acum, la fel şi cele publicate anterior, poate chiar mai mult
decât acelea, demonstrează că doctorul în chirurgie Virgil Răzeşu este
un scriitor înzestrat cu un har deosebit al povestirii şi, în acelaşi timp un
deţinător al unei ştiinţe aparte, aceea a conceperii şi construcţiei narative,
de la cele mai simple specii ale genului epic în proză – momentul şi
schiţa – la cele mai complexe – nuvela şi romanul.

În romanul din urmă, autorul şi-a ales o temă
şi un subiect inedite plasându-şi acţiunea într-un
cadru geografic şi istoric autentic – Europa seco-
lului al XX-lea din perioada Primului Război
Mondial până la cel de Al Doilea Război Mon-
dial, dar cu reverberaţii puternice asupra vieţii so-
ciale şi politice a aceluiaşi spaţiu, însă în
actualitatea imediată a bătrânului continent fră-
mântat, poate mai mult ca oricând, de convulsii

ce stau gata, gata să izbucnească.
Arta autorului se manifestă în creionarea personajului principal, se-

condat de o întreagă galerie de personaje, plasate în diferite spaţii, de o
parte şi de alta a Dunării pe tot traseul acesteia, de la izvoare (oraşul
Ulm) şi până aproape de vărsarea în mare, la Brăila. Alături de aceste
personaje de ficţiune autorul introduce în roman nume cunoscute în viaţa
social politică de pe continent.

Există deja, printre cei care au realizat o lectură de suprafaţă a ro-
manului, ideea că titlul ar fi nepotrivit pe motiv că viaţa unui om este
una singură şi acelaşi ins nu poate avea „două vieţi paralele”. Nu împăr-
tăşim aceeaşi părere, deoarece la o lectură mai atentă urmărind intenţiile
şi ideile autorului, se poate constata că Virgil Răzeşu are în vedere alte
vieţi paralele ale unor personaje cu viaţa personajului principal.

Demnă de remarcat este şi rezolvarea destinelor din acest roman în
finalul naraţiunii. Cititorul ajuns la ultimele pagini în care se vorbeşte
despre sfârşitul războiului, este gata să-şi pună întrebarea: şi cu aceste
destine cum rămâne? Autorul a găsit soluţia. Într-un epilog de câteva pa-
gini oferă un răspuns firesc şi cât mai aproape de realitate, aşa cum este
naraţiunea.

Nu putem încheia aceste câteva consideraţii dacă nu menţionăm
limba literară de o acurateţe aparte folosită pe tot parcursul romanului,
fără multe neologisme care abundă în proza română contemporană; o
construcţie lipsită de o multitudine a figurilor de stil, mai puţin alambi-
cată şi în care patimile şi umorile autorului sunt inexistente.

Şi încă ceva, Virgil Răzeşu a realizat şi de această dată un roman
adevărat ce poate fi considerat un model pentru cei care îşi etichetează
creaţiile literare, când le încredinţează tiparului cu precizarea înscrisă
sub titlul „roman”.

Constantin TOMŞA

Note de lector
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elor mai tineri cititori, marile frământări unioniste ale anilor 1857-
1859, fiind ilustrată de binecunoscutul grafician bucureştean Vasile
Olac şi „Legende din Ceahlău”, cuprinzând cele mai frumoase evo-
cări ale unor personaje şi stânci din mitologia acestui fascinant masiv,
dimpreună cu ilustraţiile Sabinei Popovici-Hanţu, o deosebit de pro-
miţătoare graficiană pietreană. 

Dublă lansare de carte

„Ziua Culturii Naţionale” a fost marcată, la Muzeul de Artă Piatra-
Neamţ, de o dublă lansare de carte. Este vorba despre volumele Portul tra-
diţional de sărbătoare din judeţul Neamţ de dr. Elena Florescu şi muzeograf
Florentina Buzenschi (lucrare apărută la Editura C.M. Imago şi susţinută
printr-o finanţare nerambursabilă de CJ Neamţ) şi Dicţionar explicativ pen-
tru vizitatorul de muzeu de Valentina Marie Veselovschi Buşilă (Editura
Etna Bucureşti).

Albumul Portul tradiţional din judeţul Neamţ este a patra apariţie în
colecţia „Din cultura tradiţională a judeţului Neamţ”, iniţiată de dr. Elena

Florescu, care a publicat anterior lucrări referitoare la textilele populare de
interior, arhitectura populară din lemn şi
bisericile din lemn. Acum, avem în faţă o
primă sinteză a caracteristicilor portului
tradiţional de sărbătoare din toate cele trei
zone etnografice ale judeţului Neamţ – res-
pectiv: Valea Bistriţei, zona Neamţ şi zona
Roman – o lucrare care valorifică piese ne-
cunoscute din colecţiile muzeelor din judeţ
şi din colecţii particulare, radiografiază în
amănunt tipologia acestui port, femeiesc şi
bărbătesc ş.a.

Dicţionarul explicativ pentru vizita-
torul de muzeu este prima lucrare de acest
tip apărută în România, ea adresându-se cu
predilecţie celor care vizitează aceste in-
stituţii de cultură. În paginile cărţii sunt ex-
plicate sensurile unor termeni folosiţi în
ghidajele, etichetele şi publicaţiile muzee-
lor.

c

(urmare din pag. 5)
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Aniversări culturale
- ianuarie -

1. OPERA DE STAT DIN IAŞI –
60 ani de la înfiinţare 

01. ZIUA ADERARII RO-
MÂNIEI LA UNIUNEA EURO-
PEANĂ

02. COTRUŞ, ARON (1891–
1961) scriitor, diplomat; 125 ani de

la naştere 
04. BERGSON, HENRI (1859–

1941) filosof francez, laureat Nobel; 75
ani de la moarte 

04. PONI, PETRU (1841–1925) aca-
demician, chimist, mineralog; 175 ani de
la naştere 

06. MINULESCU, ION (1881–
1944) scriitor; 135 ani de la naştere 

10. LEWIS, SINCLAIR (1885–
1951) scriitor

12. LONDON, JACK, scriitor ame-
rican (1876-1916), 140 de ani de la naş-
tere

13. BRATIANU, DINU (1866–
1950) om politic liberal, deputat, ministru;
150 ani de la naştere 

15. EMINESCU, MIHAI (1850–
1889) scriitor, academician; 166 ani de la
naştere 

15. ZIUA CULTURII NAŢIO-
NALE

17. CARAGIALE, MATEIU
(1885–1936) scriitor; 80 ani de la moarte 

18. JOYCE, JAMES (1882–1941)
scriitor irlandez; 75 ani de la moarte 

18. KIPLING, JOSEPH RU-
DYARD (1865–1936) scriitor englez, lau-
reat Nobel; 80 ani de la moarte 

21. DOMINGO, PLACIDO tenor şi
dirijor spaniol; 75 ani de la naştere 

21. ILEANA, PRINCIPESĂ A RO-
MÂNIEI (1909–1991); 25 ani de la
moarte 

27. VERDI, GIUSEPPE (1813–
1901) compozitor italian; 115 ani de la
moarte 

29. ROLLAND, ROMAIN (1866–
1944) scriitor francez, laureat Nobel; 150
ani de la naştere.

Apostolatul creştin
între ceremonial şi responsabilitate

m intitulat astfel articolul din dorinţa de a
vă prezenta modul de abordare a două
teme de interes şi maximă actualitate pri-
vind misiunea Bisericii în contextul actual. 

În câteva rânduri vă prezint lucrarea
Protocolul şi ceremonialul religios, apă-
rută la Editura Presa Universitară Clu-
jeană, 2015, sub semnătura domnului

Alexandru Mălureanu. 
Membru al Asociaţiei Române de protocol,

Alexandru Mălureanu este absolvent al Facultă-
ţii de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul
Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Adminis-
trative Bucureşti şi al Institutului Diplomatic
Român din cadrul Ministerului Afacerilor Ex-
terne, ceea ce i-a oferit o bogată experienţă în
domeniu. 

Structurată în două părţi Fundamente teore-
tice şi Studiu de caz, cartea reprezintă o cercetare
a ceea ce înseamnă protocol în cadrul ceremo-
nialului religios, abordând subiecte precum: eti-
cheta protocolului religios (formule de adresare
către feţele bisericeşti), atribuţiile compartimen-
telor de protocol, ceremonialul vizitelor ierarhi-
lor străini, ceremonialul participării demnitarilor
laici la diverse manifestări religioase, ritualurile
şi ceremoniile de înscăunare a ierarhilor etc. 

Ca element de noutate, lucrarea abordează
dimensiunea religioasă a protocolului în dome-
niul diplomaţiei, fapt ce contribuie la dezvoltarea

dialogului şi cooperării
instituţionale, interbiseri-
ceşti, interconfesionale şi
interreligioase din ţară şi
străinătate. 

Totodată, prin stu-
diile de caz, anchetele-in-
terviu, observaţia
sistematică etc., autorul
descrie propriile rezultate
ale aplicării metodelor
amintite. 

***
Cea de a doua carte se intitulează Apostolat

şi responsabilitate. O viziune teologică asupra
misiunii laicatului, a părintelui conferenţiar
doctor Cristian Sonea, apărută în anul 2015, la
Editura Presa Universitară Clujeană şi abor-
dează rolul misiunii laicilor în contextul contem-

poran. Conţinutul lucrării,
prezentat în 368 pagini,
este structurat în cinci ca-
pitole (Repere biblice ale
misiunii, Repere patris-
tice ale misiunii, Vocaţia
misionară în teologia or-
todoxă contemporană,
Premise antropologice şi
teologice ale vocaţiei mi-
sionare, Actualizarea vo-
caţiei misionare a omului
în lumea contemporană), la care se adaugă, după
cum e şi firesc, concluziile. 

Prodecan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă
din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-
Napoca, pr. conf. dr. Cristian Sonea prezintă o
parte din experienţa sa didactică, misionară şi
pastorală. După cum însuşi mărturiseşte autorul,
ideea care a stat la baza publicării volumului a
fost noţiunea de „misiune a lui Dumnezeu” (ex-
primată prin lucrarea mântuitoare a Fiului Său)
care trebuie extinsă la misiunea oamenilor în
lume. A identificat exigenţele fundamentale ale
implicării tuturor creştinilor în activitatea misio-
nară a Bisericii. 

Prin ontologia sa, omul este un misionar.
Societatea actuală presupune o mai mare asu-
mare a responsabilităţii apostolice a laicilor, con-
diţiile actuale cerând o misiune intensă din
partea acestora de la propovăduirea Evangheliei
la acţiunile sociale, culturale, filantropice prin
care Cuvântul lui Dumnezeu este pus în practică. 

Tema şi maniera de lucru aduc o contribuţie
importantă la dezvoltarea teologiei misionare din
ţara noastră, apostolatul şi responsabilitatea mi-
siunii laicilor fiind analizate din perspectiva an-
tropologiei teologice misionare. Bazată pe o
bibliografie vastă şi variată (peste 500 de lucrări
de specialitate), cartea dispune de o foarte bună
argumentare biblică şi patristică, ideile fiind pre-
zentate şi explicate logic într-o manieră accesi-
bilă publicului divers. 

Recomand, cu căldură, cele două lucrări
care sunt utile nu doar specialiştilor în domeniul
teologiei ci şi publicului larg conştient de meni-
rea pe care o are fiecare în lume. 

Dr. Mihai FLOROAIA

A
0
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Gavriil Galinescu, 132 de ani de la naştere

n luna decembrie s-au împlinit 132 de ani de la naşterea dirijorului,
profesorului, folcloristului, muzicologului şi compozitorului nemţean
Gavriil Galinescu. Născut la Hangu, la 16 decembrie 1883, Gavriil
Galinescu a absolvit Facultatea de Teologie, Conservatorul de Muzică
şi Declamaţie din Bucureşti (1909), Conservatorul de Muzică din
Leipzig, specializându-se la Viena, dar şi la Atena (în muzica orien-
tală). A fost profesor la Dorohoi, Buzău, director la Şcoala Pregătitoare
din Hangu (pe care o va organiza ca gimnaziu mixt), profesor la Cer-

năuţi şi Academia de Muzică şi Artă Dramatică din Iaşi. Retras la Hangu, a
fost primar (în 1944) şi director al Căminului Cultural (în 1945). 

Între publicaţiile care poartă semnătura lui Gavriil Galinescu se numără:
„Arta religioasă, caracteristici, rolul şi importanţa ei”; „Muzica corală bise-
ricească”; „Manuale didactice de muzică de George Breazul”; „Muzica în
Moldova”; „Cântecele munţilor noştri”; „Cântarea bisericească”. A compus
muzică simfonică, piese corale, camerale şi vocal-simfonice, fiind totodată
autorul a numeroase manuale de muzică pentru elevi. Gavriil Galinescu a
murit la Durău, pe data de 10 iulie 1960.

De numele său se leagă Fundaţia Culturală „Gavriil Galinescu” şi Re-
vista „Ţara Hangului”, ambele înfiinţate de învăţătorul Teoctist Galinescu,
fratele cunoscutului muzicolog nemţean. 

Festivalul Naţional de Arte pentru Liceeni LicArt

La începutul lunii ianuarie a debutat cea de-a 15-a ediţie a Festivalului
Naţional de Arte pentru Liceeni LicArt, cel mai mare concurs din România,
organizat de Clubul Nouă ne Pasă, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei
şi Ministerul Tineretului. 

Festivalul se desfăşoară în perioada 4 ianuarie – 17 aprilie 2016, fiind
deschis tuturor elevilor pasionaţi de poezie şi artă fotografică, înscrişi într-
o instituţie de învăţământ preuniversitar acreditată, în clasele IX-XII. Pentru
a participa la competiţie, liceenii trebuie să-şi creeze un cont de participant
pe site-ul concursu lui şi să înscrie în concurs un text sau o fotografie. Până
la sfârşitul competiţiei, elevii au dreptul de a înscrie câte un text sau câte trei
fotografii pe săptămână. Detalii suplimentare pot fi obţinute la adresa
www.licart.ro.

Î
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Anuarul Liceului „Carol I” din Bicaz
Dăruind vei dobândi”, cuvinte lui Nicolae Steinhardt, numit şi Mo-
nahul de la Rohia, au devenit îndemn şi credinţă întru perenitatea
şi nemurirea valorilor şi pentru slujitorii luminării neamului de la
Liceul „Carol I” din oraşul Bicaz! 

Aici, sub genericul „Tradiţie, Ştiinţă, Spiritualitate”, s-a lansat
de curând volumul ANUAR 2015, (Numărul 1, Anul I.), ca semn
al împlinirilor activităţilor cultural – educative şi ştiinţifice desfă-

şurate de întreg personalul acestui liceu, fapte care, prin con-
semnare, devin deja ISTORIE. Şi CULTURĂ.

Conform afirmaţiilor făcute de echipa redacţională (prof.
dr. Mihai Capşa Togan – redactor-şef şi prof. Rodica Iorga –
director) „Liceul Carol I reprezintă centrul de cultură şi edu-
caţie al oraşului Bicaz, o unitate de învăţământ cu o puternică
personalitate şi tradiţie în educaţia nemţeană. Un loc al for-
mării şi deschiderii către viitor”.

Din respect pentru munca oamenilor şcolii, din interes şi
curiozitate, am pornit a răsfoi acest „Anuar” pentru ca, pentru
o bună bucată de vreme, să nu-l mai pot lăsa din mână! Este
un mic univers al ştiinţei, artelor şi al comunicării ce te cap-
tivează mereu, chiar dacă îl deschizi la întâmplare. Nume re-
zonante, dar şi numele unor tineri care s-au lansat în lumea literară şi
promit, te fac să savurezi fiecare pagină!

Şi amintesc aici doar câteva: prof. univ. dr. Virgiliu Eustaţiu Radu-
lian, prof. Emilian Mancaş, prof. univ. dr. Constantin Dram, prof. dr.
Mihai Capşa Togan, dr. Magda Stavinshi de la Institutul Astronomic al
Academiei Române, dr. Kenneth K. Kleinhenz Vice President al Global
Regulatory Affairs – San Diego, preot profesor Dorin Ploscaru, directorii
şi profesori de la acest liceu precum şi profesori din: Iaşi, Bacău, Piatra

Neamţ, Tg. Frumos, Botoşani, Bucureşti şi închei cu Dan Ghimpu de la
Universitatea din Groningen ca reprezentant al Ligii studenţilor români
din străinătate, toţi adunaţi într-un valoros buchet de coordonatorul aces-
tui anuar, prof. dr. Mihai Capşa Togan.

Se spune că cine ajunge mai sus (nu mă refer la funcţii) vede tot mai
departe, iar lărgirea orizontului cunoaşterii îl face să conştientizeze câte
mai sunt de învăţat! Dacă aşa stau lucrurile cu un „împlinit de sus”, cum

să nu mă apuce, pe mine, un modest şi amator prestator în
lumea cunoaşterii, a literaturii, un drag şi o nebănuită sete de
a devora un astfel de material? Sunt tablete de cunoaştere ce
însănătoşesc mintea şi aerisesc sufletul, sunt tablete ce te ajută
să nu mori înainte de a fi trăit! Am aflat de „somnul” poetului
temniţelor – Radu Gyr de la Mănăstirea Petru Vodă, am aflat
de tainele devenirii pornind de la ucenicie, de eroi ai neamului
cinstiţi prea puţin, m-am delectat cu „Pagini pentru inimă şi
minte” şi am vizualizat cu ochii minţii „Oamenii şcolii” unii
dintre ei foşti conducători demni ai învăţământului nemţean
(prof. Constantin Catrinoiu) şi actualii manageri ai acestui
liceu.

Felicitări realizatorilor şi celor ce au dat frânturile lor de
trăiri şi gândiri ce nu se vor pierde pentru că autorii au pornit la drum şi
cu motivantul „Orice-nceput se vrea fecund”!

Acest Anuar al Liceului „Carol I” din Bicaz demonstrează încă o
dată, că şi în acest secol al vitezei nebune spre…? al globalizării, al lumii
tot mai robotizate, este nevoie de căldura gândului scris, împărtăşind
trăiri şi exemple de urmat, e nevoie de valori autentice, de scris neangajat
într-un anume fel, este nevoie de cunoaştere! 

Profesor Niculina NIŢĂ

„

una bătrânului IANUS, câmp magnet cu
diagonale în mişcare cromatică patronată
de zeul cu două feţe şi două glasuri, pri-
vind nostalgic şi critic spre trecut, dar şi
optimist şi, totuşi, neliniştit spre ceea ce
vine, reprezintă pentru mine un timp
aparte, un început benefic al conştiinţei

noastre. Gândul grav al Începutului, legat sau
nu de un imaginar şi un mit al naţiunii – ivite la
rândul lor din meandrele romantismului, sau,

poate, asumate arhetipic din
străfundurile ancestrale ale
vieţii omeneşti pe pământ –,
ni se revelează azi, în era suc-
cesivelor contestări şi a alter-
nativelor infinite, nouă, celor
ce nu mai luăm în serios o ne-
cesară filozofie a nuanţelor,
ca fiind înconjurat de o anu-
mită aură. Nu spun că aceasta

ar fi neapărat sacră. Dar e bine să o luăm în
seamă în perspectiva unor necesare antiteze şi
revalorizări.

Dincolo de clişee şi de redundanţe de tot
felul, 15 IANUARIE rămâne, fără putinţa con-
testărilor iconoclaste, o dată ce aminteşte de în-
ceputul poetic al limbii noastre, de
transfigurarea ei poetică prin arderea alchimică
a unui talent excepţional. În înaintarea unei co-
lectivităţi spre sine însăşi, trecerea de la natură
la cultură, de la actul inocent al experienţei la
creaţia exemplară devine similar unei necesare
conversii valorice întrucât ea singură justifică
efortul de supravieţuire a omului şi a colectivi-
tăţii din care el face parte. Înclin încă să cred că
acest gest întemeietor, dincolo de caducitatea
sau exemplaritatea mitului eminescian, exage-
rat şi contestat cu egală fervoare, ar aparţine
poetului Mihai Eminescu, prin scrisul său
acesta realizând un salt calitativ, întemeietor, al

culturii noastre moderne. Cert, el rămâne încă în
ecuaţia noastră despre fascinaţia ideii de început.

Şi pentru a întregi ideea reuşitei literaturii
române la începuturile ei, amintesc şi pe I. L.
Caragiale, a cărui zi de naştere deja „se iveşte”.
Există, cu siguranţă, o afirmare triadică în isto-
ria literară românească la vremea zămislirii ei
moderne din sec. al XIX-lea: Eminescu, Cara-
giale, Creangă. Primii doi sunt două tempera-
mente diferite, ambele figurând ca expresii
culminante ale geniului critic junimist. Emi-

nescu e un canonic, un absolutist care anatemi-
zează irevocabil, un indignat
vindecabil doar prin mitul re-
volut. Îşi pierde, în intensita-
tea vervei satirice, cumpătul,
deformează cu amărăciunea
disperării. Critica emines-
ciană e spontană, incendiară,
stimulând concesia e poet.
Caragiale pare astfel, prin
comparaţie, serenic. În fond,

e un clasic în mijloace, un histrion complet în
esenţă, care caricaturizează aparent senin. Mo-
dele incontestabile, deşi contestate, ale români-
lor din toate epocile, ei ar trebui să ofere
postmodernilor care suntem, şi mai ales adoles-
cenţilor, aflaţi permanent în căutare de posibile
modele, o alternativă critică şi lucidă asupra a
ceea ce înseamnă adaptare la modelele culturale
şi de viaţă europene sau de aiurea. Prin funcţia
sa, orice model este exemplar, dar ar trebui tra-
tat cu moderaţia impusă de o abordare critică şi
lipsită de orice patetism desuet. Ar trebui să le
propunem în şcoală demitizarea şi întoarcerea

la firescul unor exerciţii de admiraţie faţă de
trecut. Aceasta ar fi marea lecţie culturală şi
morală propusă de un autentic dialog între ge-
neraţii, a cărei menire o are azi învăţământul.

Istoria, derulare implacabilă a evenimente-
lor, asemănătoare timpului însuşi, trece, oare-
cum straniu, în gândirea noastră despre ea.
Discursul istoric e întotdeauna profund subiec-
tiv şi tocmai de aceea rămâne un act cultural şi
metafizic. Data de 24 ianuarie 1859 intră şi ea
într-o triadă a lunii lui Ianus care atestă faptele
întemeietoare ale lumii româneşti ce începea să
devină conştientă de sine însăşi într-un discurs
naţional coerent, deşi uneori vizitat de ereziile
patriotarde. Cu toate acestea, UNIREA PRIN-
CIPATELOR ROMÂNE, ca fapt istoric, se do-
vedeşte a fi unul fundamental pentru că a făcut
evident esenţialul, a demonstrat valabilitatea
obiectivă a unor norme ale vieţii sociale şi is-
torice româneşti, ilustrând autenticitatea istoriei
concrete în care atunci am început să devenim
şi noi activi. 

Închei acest excurs printre diagonalele
unui cuvânt oarecare cu ideea că eu cred că

numai efortul comun, numai
încrederea nestrămutată în
puterea de creaţie şi de ac-
ţiune a adolescenţilor care ne
sunt elevi, că numai efortul
lor conştient şi critic, implica-
rea entuziastă în propria for-
mare ne vor putea susţine în
dorinţa de a construi ceva
concret şi durabil, care să aibă
perenitatea unor fapte de în-

ceput asemănătoare celor pe care le-am evocat
aici şi acum. Nu exagerez importanţa faptelor
noastre, dar se poate ca ele să devină astfel. 

Prof. Luminiţa-Georgeta VÂRLAN
Director – Colegiul Naţional „Petru Rareş”

L

Diagonale

Ghid pentru minte, inimă și învățătură
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Vieţile paralele: Eminescu versus Caragiale
n perioada 11-31 ianuarie 2016, Casa Corpului Didactic Neamţ a
organizat un panou omagial, o expoziţia de carte şi desene realizate
de elevi, sub genericul: Vieţile paralele: Eminescu versus Cara-
giale. Expoziţia reuneşte volume din fondul de carte ce aparţine
bibliotecii CCD Neamţ şi desene realizate de elevii de la Liceul
Carol I Bicaz, Şcoala gimnazială nr.1 Bicaz şi Şcoala gimnazială
nr. 2 Bicaz. 

Manifestările s-au derulat atât la Casa Corpului Didactic Neamţ cât
şi în şcolile partenere, având drept scop promovarea vieţii şi a operelor
lui Eminescu şi Caragiale în rândul elevilor. Aceştia au putut identifica la
biblioteca şcolii cărţile din domeniul Literatura română, au lecturat frag-
mente din operele literare dedicate lui Mihai Eminescu sau lui I. L. Ca-
ragiale şi au realizat lucrări de artă, abordând diverse stiluri (grafică,
acuarelă, guaşă). La sala de lectură a bibliotecii CCD Neamţ s-a deschis
o expoziţie de carte dedicată operei şi vieţii celor doi scriitori precum şi
un panou omagial ce a reunit imagini tematice reprezentative. Din cărţi
precum: Ei l-au cunoscut pe Eminescu, Eminescu în documente de fa-
milie, Eminescu-un veac de nemurire, Despre lume, artă şi neamul ro-
mânesc, Amintiri despre Caragiale, cei interesaţi au descoperit faptul că
despre Eminescu şi Caragiale au scris mari oameni de cultură: Titu Ma-

iorescu, Alexandru Vlahuţă, Barbu Ştefănescu Delavrancea,Ioan Slavici. 
Despre Eminescu, prietenul său Caragiale scria: Era o frumuseţe! O

figură clasică încadrată de nişte plete mari negre; o frunte înaltă şi se-
nină; nişte ochi mari – la aceste ferestre ale sufletului se vedea că cineva
este înăuntru; un zâmbet blând şi adânc melancolic. Avea aerul unui
sfânt tânăr coborât dintr-o veche icoană, un copil predestinat durerii,
pe chipul căruia se vedea scrisul unor chinuri viitoare.

Ecaterina Logadi, fiica lui Caragiale, scria despre tatăl său: Nu era
prea înalt, dar avea un port semeţ, capul ridicat foarte sus şi o privire
care trecea pe deasupra lucrurilor înconjurătoare, făcându-l să pară
mare şi falnic.

În încercarea de a înţelege existenţa lui Eminescu şi a lui Caragiale,
putem face o trimitere la textul In Nirvana, scris la moartea lui Emi-
nescu, de către Caragiale, text ce ne insuflă ideea că asemenea persona-
lităţi culturale tind către atingerea absolutului.

Ana MACOVEI
Bibliotecar, CCD Neamţ

Motto: Învăţătura e ca aurul,
are preţ oriunde (Epictet)

şezat strategic în centrul localităţii, Liceul
Teoretic „Vasile Alecsandri” din Să-
băoani are o vechime de peste 50 de ani.
Dacă ne plimbăm pe înserat, în liniştea
deplină a ruralităţii, ne este foarte lesne
să confundăm liceul cu o altă instituţie
publică. 

Dar renumele liceului nu s-a făcut
cunoscut prin dimensiunile arhitectonice ori
prin alte caracteristici de factură exterioară, ci
este datorat elevilor şi dascălilor remarcabili
care-i trec pragul, celor care zi de zi se sacrifică
pe altarul cunoaşterii, în scopul nobil de a
forma caractere puternice, tineri adevăraţi, ca-
pabili să înfrunte viitorul. 

Dacă intrăm la parter în cabinetul de ro-
mână, ne impresionează multitudinea monu-
mentelor literare care punctează spaţiul
mioritic, dacă ne aruncăm ochii mereu curioşi
spre cabinetul de ştiinţe sociale, putem face cu-
noştinţă cu nume impunătoare ale gândirii
noastre interbelice: cu scepticul Emil Cioran,
cu personalitatea polivalentă a lui Lucian
Blaga, ori cu filosofia creştină a lui Petre Ţuţea.
Urcând la etaj, putem discerne cianura de pota-
siu de clorura de sodiu în laboratorul de chimie
sau îi vedem pe elevi cum muncesc pentru ino -
varea programelor IT, la orele de informatică.
Şi, dacă a noastră curiozitate nu va fi fost poto-
lită încă, putem face cunoştinţă cu temerara se-
cure a lui Mihai Viteazul, în cabinetul de istorie.
Iubitorii de lectură vor fi cu siguranţă impresio-
naţi de tainele cărţilor ce se găsesc în Centrul
de Documentare şi informare şi la biblioteca
şcolii.

Liceul nostru este, aşadar, nu o clădire, ci
un munte, căci toată măreţia lui stă în premiile
obţinute, în zeloşii profesori şi în nesăţioşii
elevi ce aleargă cu patos pe drumul cunoaşterii,
spre a atinge… desăvârşirea.

Şi pentru că faptele vorbesc, ne propunem
să vă arătăm o mică parte din realizările care ne
fac mândri:
lAvem în derulare un proiect câştigat prin

programul Erasmus+, cu un substanţial buget

alocat. COMPETENŢE DE GRAFICĂ IT – O
ŞANSĂ PENTRU VIITOR este un proiect care
răspunde nevoii Liceului Teoretic „Vasile Alec-
sandri” Săbăoani de a creşte calitatea educaţiei
iniţiale a elevilor noştri de la clasele de mate-
matică-informatică şi nevoii instituţiei de des-
chidere europeană şi contact cu firme de pe
piaţa muncii europene în domeniul informatic,
pentru a înţelege cum şi ce anume trebuie să le
oferim elevilor în pregătirea iniţială pentru a le
spori şansele la angajare şi pentru a reuşi în
viaţă.

* (N.R. În text, urmează o consemnare a
succeselor importante obţinute la Olimpiadele
Naţionale sau la Sesiunile Naţionale de Comu-
nicări Ştiinţifice, precum şi la Concursul Na-
ţional de Meşteşuguri Tradiţionale „Constantin
Brâncuşi”, Concursul de chimie „Magda Pe-
trovanu”, Concursul de Fizică şi Chimie pentru
învăţământul din mediul rural, Concursul Re-
gional „Tinerii dezbat”, Concursul naţional de
matematică aplicată „Adolf Haimovici”, pe
care, din păcate, în lipsa spaţiului tipografic,
nu le putem publica.)

De asemenea, rezultatele obţinute de elevi
la examenul de Bacalaureat sunt bune, si-
tuându-se peste media pe judeţ. Astfel, dacă în
anul şcolar 2013-2014, promovabilitatea a fost
de 72,80%, în anul şcolar 2014-2015, aceasta a
crescut la 80%. 

Pentru viitor, unul dintre cele mai impor-
tante ţeluri ale instituţiei noastre este îmbună-
tăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţio  -
nale. În acest sens ne propunem să asigurăm

implementarea eficientă a Curriculumului Na-
ţional şi a Curriculumului la Decizia Şcolii,
printr-o abordare orientată spre nevoile benefi-
ciarilor direcţi ai educaţiei – elevii, să aplicăm
politica de dezvoltare continuă a resurselor
umane, să gestionăm eficient şi transparent re-
sursele financiare şi materiale şi să promovăm
relaţii externe bazate pe implicarea unităţii de
învăţământ în viaţa comunităţii.

De asemenea, încercând să răspundem
priorităţilor timpului, vom iniţia şi implementa
programe educaţionale pentru reducerea absen-
teismului şi abandonului şcolar, dorind să pro-
movăm servicii educaţionale adaptate la copiii
cu cerinţe educaţionale speciale, să încurajăm
şi să susţinem excelenţa în educaţie şi perfor-
manţele elevilor cu aptitudini deosebite, să în-
curajăm activităţile extracurriculare, din
perspectiva educaţiei nonformale şi informale.

Vom încerca să creăm oportunităţi pentru
educaţia complexă, permanentă, în spiritul dez-
voltării competenţelor cheie, al dezvoltării ci-
vismului, voluntariatului, multiculturalismului,
într-o societate complexă.

Dorim să continuăm pe linia promovării
unor parteneriate pe plan local regional şi na-
ţional şi să iniţiem, dezvoltăm şi susţinem pro-
iecte europene, în contextul modificărilor
operate prin programul Erasmus+. Misiunea li-
ceului nostru este de a se consolida ca o insti-
tuţie de învăţământ preuniversitar atractivă
pentru elevii din principalele localităţi limitrofe
ale oraşului Roman şi pentru familiile acestora.
Ne propunem să facem aceasta prin gândirea
unor programe de învăţământ capabile să asi-
gure elevilor condiţii optime de învăţare şi ega-
litate de şanse, şi care să le formeze competenţe
necesare integrării şi adaptării la schimbările
unei societăţi democratice, ale cărei valori sunt
spiritul de iniţiativă, asumarea răspunderii şi
respectarea legilor.

„Aşadar, nimic să nu se înveţe pentru
şcoală, ci pentru viaţă, ca astfel, odată ce a ieşit
cineva din şcoală, să nu-i zboare nimic din ceea
ce a învăţat!” (Jan Amos Comenius).

Prof. Elena- Brânduşa POPA,
Prof. Ana- Cătălina GAVRILĂ

Bilanţ şi perspective la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani

A

Î

Pagini coordonate de Niculina NIŢĂ – profesor metodist la CCD Neamţ



La citit, cu... penelul!
mediat ce s-au reluat cursurile finalului de
semestru, prin şcolile romaşcane a început
să circule deja caravana unui concurs al
cărui scop este acela să urmărească apropie-
rea copiilor de lectură, apelând la… desen.
De data aceasta provocarea vine dinspre
marele nostru povestitor Ion Creangă ales
ca temă de lucru a acestui concurs naţional,

aflat deja la a VII-a ediţie. Sufletul acţiunii este
prof. dr. Carp Monica de la Clubul Copiilor
Roman, artist plastic recunoscut, mereu prezent
printre copii cu multe idei ingenioase, promotorul

a numeroase provocări, printre care şi concursul
naţional de tradiţie „Mărţişorul românesc”. 

Dacă şcolile romaşcane sunt luate pe rând, la
pas, împreună cu un reprezentant al Bibliotecii
municipale „G.R. Melidon”, pe post de povestitor,
pentru şcolile nemţene sau/şi cele din ţară soluţia
este simplă de vreme ce tema, respectiv poveştile
lui Ion Creangă, este deja cunoscută. Astfel, das-
călii sau şcolile care doresc să se înscrie ca parte-
neri ai concursului, care promovează lectura în
imagini, au şansa să o facă până la finele lunii ia-
nuarie, succesul fiind garantat, dovadă fiind imen -
sa participare la ediţia din 2015, când tema aleasă
a fost „Portret de dascăl”. 

Încă un argument care poate să susţină şi să
încurajeze participarea la acest tip de activităţi este
succesul unui alt concurs asemănător, de mare tra-
diţie la Roman, organizat anual de către Prof. Radu
Popescu de la Şcoala gimnazială „Mihai Emi-
nescu”, sub genericul „Culoarea versului emines-
cian”. De reţinut este şi faptul că în fiecare an cele
mai bune lucrări sunt premiate şi păstrate, de la
ediţie la ediţie, într-o culegere legată, tip volum,
cele din ultimii ani fiind deja disponibile la Biblio-
teca municipală „G. R. Melidon”.

Ultima oră la Roman
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2/1890, Ion Creangă a fost înmormântat în
Cimitirul „Eternitatea” din Iaşi. 

■ 4/1943 – n. Doina Daşchievici, la
Bacău, profesoară
artist plastic. Absol-
ventă a Institutului
de Arte Plastice din
Iaşi. Debut artistic:

o expoziţie la Galeria „Vic-
toria”, Iaşi (1963). Mem-
bră a U. A. P. A expus
(1981-2007)) la: Piatra-
Neamţ, Bucureşti, Târgu-
Mureş, Bacău, Iaşi,
Salonul Republican Bucu-
reşti, U. A. P. Suceava, Saloanele Moldovei Bacău-
Chişinău, Moineşti, Budapesta, Oradea şi Satu

Mare (1999), Expoziţia Taberei Durău, Bienala
„Lascăr Vorel” Piatra-Neamţ; alte expoziţii la:
Radio Bucureşti, RIFIL Grup, Veneţia, Galeria
„Artis”, Galeria „Apollo” şi Salonul de Artă, Bu-
cureşti, „Artimundo”, Bruxelles. A participat la Ta-

bere şi simpozioane (1982-2007): Almaş, Brateş,
Viişoara, Borca, Dumbrava, Potoci, Durău, Văra-
tic, Ceahlău. Distinsă cu Premiul „Aurel Băeşu”,
Diploma de recunoştinţă şi Marele Premiu al Mi-
nisterului Culturii „Omul anului” 2005. LA
MULŢI ANI!

■ 8/1940, n. Virgil Savin, în Ghindăoani,
Neamţ, inginer, a absolvit Liceul „Petru Rareş” din
Piatra-Neamţ şi Institutul Agronomic „Ion Ionescu
dela Brad” din Iaşi. Este autor a patru cărţi despre

ţinutul natal („Râuri albe”; „Călător în timp”,
„Dea luri ghindăoane I-II”, şi s-a îngrijit de editarea
lucrării monografice „Viaţa filosofului Vasile
Conta”, de Mihai David-Ghindăoani. LA MULŢI
ANI!

■ 9/1896 – n. Aurelia Ghiaţă-Vasiliu, la Pia-
tra-Neamţ (d. 1972, Bucureşti). Plasticiană, o pe-
rioadă, profesoară de desen la Şcoala Normală de
Învăţătoare din Piatra-Neamţ. A absolvit Academia
de Arte Frumoase Iaşi (1921). A deschis prima ex-
poziţie de artă decorativă (panouri pe pânză de in
şi proiecte) la Bucureşti (1927). Expoziţii: Salonul
Oficial de Arhitectură şi Arte Decorative (Premiul
I), Barcelona (1930, medalie), Paris (1937), New
York (1939), Milano (1940, 1957), Bienala de Arte
Decorative Bucureşti (1954, 1956). În 1970, do-
nează statului român întreaga colecţie de lucrări şi
un imobil spre a deveni Casa „Dimitrie şi Aurelia
Ghiaţă”, care, oficial, a devenit muzeu în 1994. O

Rememorări nemţene
n

a de fiecare dată, la cumpăna dintre ani,
Clubul Atletic (C.A.) Roman şi-a stabilit
celebrul „TOP 10” intern, evaluarea lo-
curilor ocupate în acest clasament de
către sportivi fiind făcută în baza unui
punctaj conform cu rezultatele obţinute
la întrecerile majore cuprinse în calenda-
rul competiţional naţional al anului 2015.

Festivitatea desfăşurată la finele lui decembrie,
anul trecut, a desemnat-o pe Roxana Perie drept
cel mai bun sportiv al C.A. Roman, campioană
naţională de tineret la aruncarea ciocanului
fiind, pentru cine încă n-a aflat, sora mai mică
a Biancăi Perie, multipla campioană naţională,
europeană şi mondială de juniori şi tineret, la
aceeaşi probă. „Această recunoaştere mă bu-
cură cu atât mai mult cu cât domnul director
Traian Macovei a făcut publică lista cu cei 10
sportivi chiar înainte de festivitatea de pre-
miere. Aşa stând lucrurile, acest loc întâi con-
stituie o surpriză foarte plăcută care mă
onorează şi care mă şi obligă să menţin ridicată
ştacheta performanţelor şi în 2016”, a mărturisit
campioana care anul acesta are bucuria să-şi
reia antrenamentele alături de celebra sa soră,
revenită la pregătiri după concediul de mater-
nitate. 

Ca şi-n anii anteriori TOP-ul de final de an
de la C.A. Roman a fost dominat şi de data
aceasta de elevele antrenorului emerit Dumitru
Artene, fetele de la lupte libere ocupând mai
bine de jumătate din locurile acestui clasament
prin Ana Maria Enea, Gabriela Gorgos, Mag-
dalena Caia, Maria Stratulat, Mihaela Obreja şi
Elena Ţocu, ultima fiind „The best of TOP 10
C.A. Roman” la finele lui 2014. Văzută treabă,
clasamentul a fost împărţit frăţeşte
între luptătoare şi atleţii C. A. Roman,
în afara Roxanei Perie punctând Matei
Severin şi David Ciuraru, săritori în
înălţime cu rezultate deosebite la nivel
naţional, precum şi aruncătorii – de
greutate, respectiv de suliţă – Cosmin
Cârlig şi Raluca Vrabie. „Spre deose-
bire de 2014, anul 2015 a fost mult,
mult îmbunătăţit, drept urmare dife-
renţa de punctaj în cazul locului întâi,
între cei doi ani menţionaţi, fiind de
peste 40 de puncte ceea ce, spre bucu-
ria noastră, demonstrează o creştere
calitativă net superioară a performan-
ţei sportive” a mărturisit prof. Traian
Macovei, directorul C.A. Roman.

Nominalizaţi la Gala Sportului Nemţean

Nici Gala Sportului Nemţean 2015, des-
făşurată la Piatra Neamţ cu colindătorii la uşă,
nu a trecut fără sportivi romaşcani pe podium.
Astfel, între premianţii evenimentului din 23
decembrie 2015 s-au numărat echipa de fotbal
a Liceului cu Program Sportiv (L.P.S.) Roman
antrenată de Prof. Constantin Lupuşoru, dis-
tinsă cu Premiul „Viorel Roşioru” pentru cel
mai bun rezultat din 2015 al unei echipe de ju-
niori la secţiunea „Premii şi distincţii spe-
ciale”. Foarte generoase au fost roadele culese
de romaşcani la secţiunea „Sporturi neolim-
pice” unde maestrul Mihai Cristea şi ucenicul
său Alexandru Giurgi au bifat din start titlul de
„Cel mai bun antrenor”, respectiv de „Cel mai
bun sportiv” al secţiunii. Tot aici au mai fost
remarcaţi încă patru sportivi, toţi romaşcanii
premianţi la această secţiune fiind membri ai
Clubului de Qwan Ki Do”Bao” care, astfel, şi-a
rotunjit panoplia trofeelor deosebite obţinute
la aniversarea a 25 de ani de existenţă. 

Cât priveşte secţiunea „Sporturi olimpice”
din cadrul Galei Sportului Nemţean 2015, ro-
maşcanii au obţinut şapte nominalizări prin
luptătoarele Mihaela Obreja, Elena Ţocu şi
Gabriela Gorgos (toate trei legitimate la L.P.S.
Roman), atleţii Ana Maria Antal (L.P.S.
Roman), Raluca Vrabie şi Marius Constantin
Musteaţă (ambii de la C.A. Roman), celălalt
loc de pe această listă revenindu-i Prof. Marius
Ţocu, antrenorul echipei naţionale de baseball
a României, categoria juniori III. 

Sportivi romaşcani de top pe 2015
C



Sărbătoare la şcoala „nepereche” 

De departe, cei care s-au remarcat în mod
deosebit au fost cadrele didactice şi elevii Şcolii
gimnaziale „Mihai Eminescu” din Roman unde
sărbătoarea a ţinut două zile, ca-n poveste.
Tonul acţiunilor comemorative a fost dat aici
joi, 14 ianuarie, cu ocazia simpozionului orga-
nizat la nivel de instituţie având ca temă legă-
tura „Poetului nepereche” cu biserica
strămoşească, ocazie cu care preotul Mario
Doro Ciucanu a dat citire referatului intitulat
„Legătura poetului Mihai Eminescu cu Biserica
Ortodoxă”. Evenimentul, iniţiat de către Pr.
Alexandru Lezeu, profesor de Religie la şcoala
care în chip minunat este situată chiar pe strada
„Mihai Eminescu”, i-a avut ca invitaţi pe Pr. Dr.
Dragoş Munteanu, Protopop al Protopopiatului
Roman, Pr. Dr. Ionuţ Amărinii, Dir. Liceului
Teologic Ortodox „Episcop Melchisedec” din
Roman şi Pr. Ioan Bârliba, fost director al se-
minarului romaşcan. Cu acest prilej elevii şcolii
gazdă au prezentat un spectacol literar-artistic,
acestora răspunzându-le seminariştii părintelui
Amărinii cu o suită de piese corale, toate aceste
momente având la bază opera poetului naţional. 

A doua zi, vineri, 15 ianuarie, sărbătoarea
a continuat cu alte momente deosebite la care
au luat parte actuali şi foşti dascăli care au slujit
aici în numele educaţiei, dar şi viceprimarul
Romanului, Lucian Micu, născut chiar în
aceeaşi zi cu nemuritorul Eminescu. „Este o tra-
diţie în ultima vreme ca revenirea la cursuri
după vacanţa de iarnă să o marcăm prin această
sărbătoare minunată, aureolată de spiritul lui
Eminescu. Pentru noi, cadre didactice şi elevi,
deopotrivă, ziua de 15 ianuarie înseamnă nu
doar un prilej de sărbătoare, ci şi un motiv de
analiză a tot ceea ce am zidit frumos pe par -
cursul unui an, patron al instituţiei noastre fiind,
practic, şi un etalon al valorii, coordonata fun-
damentală pe care s-a ridicat şcoala noastră în
cei 43 de ani de existenţă”, a declarat prof. Mi-

haela Cristina Rusu, directorul Şcolii gimna-
ziale „Mihai Eminescu” care, simplă coinci-
denţă, îşi măsoară anii în ritmul aceluiaşi
calendar cu cel al instituţiei pe care o manage-
riază.

Comemorare la Catedrala
arhiepiscopală a Romanului

Un alt moment aparte al sărbătorii din acest
an s-a consumat la Catedrala arhiepiscopală a
Romanului unde cu concursul direct şi nemij-
locit al Arhim. Andrei Ioniţă, împreună cu Pr.
Valentin Băltoi – ecleziarh, respectiv consilier
cultural eparhial – comemorarea Luceafărului
poeziei româneşti a fost o reuşită deplină. Ast-
fel, în contextul slujbei de pomenire pentru
Mihai Eminescu şi pentru membrii familiei
sale, prezenţa elevilor şcolilor romaşcane la
acest eveniment a adus un plus de dinamism şi
de culoare prin poeziile şi cântecele inspirate
din opera poetului naţional. De această dată, cei
care au evoluat sub zodia Eminescului la Cate-
drala arhiepiscopală chiar în ziua de 15 ianuarie
au fost elevii de la Şcoala „Vasile Alecsandri”,
coordonaţi de învăţătoarea Cristina Sorlescu,
elevii clasei a IV-a de la Colegiul Naţional
„Roman-Vodă”, coordonaţi de învăţătoarea
Anişoara Cojocaru, precum şi elevii de la Li-

ceul Teologic „Episcop Melchisedec”, cei din
urmă interpretând câteva piese corale sub ba-
gheta prof. Gheorghe Gozar. În aceeaşi zi, se-
minariştii romaşcani au avut parte şi de un
concurs de poezie eminesciană în sala de festi-
vităţi a liceului unde prof. Dr. Ovidiu Trifan,
autor de cărţi şi un maestru neîntrecut în arta
dirijoratului, a prezentat un referat pe tema in-
terpretării corale a versului eminescian. În ca-
drul momentului liturgic omagial de la
Catedrala „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din
Roman, alături de marele poet şi de membrii fa-
miliei sale au mai fost pomenite numele celor
care au marcat istoria culturală a Romanului,
poeţi, scriitori, artişti care în prezent îşi împart
Raiul cu Luceafărul Eminescu… 

Cu Eminescu la… grădiniţă

Poate părea ceva aşa drept o formalitate, un
lucru făcut de dragul de a mai bifa o activitate,
însă pentru cei care n-au fost niciodată martorii
unui „moment Eminescu” la grădiniţă un astfel
de spectacol poate să umezească oricui ochii,
de emoţie... Cu sinceritatea şi aplombul speci-
fice vârstei, acest lucru a fost demonstrat încă
o dată de prichindeii Grădiniţei cu program pre-
lungit Nr. 6, structură a Colegiului Tehnic
„Petru Poni” Roman, unitate coordonată de
prof. înv. preşcolar Viorica Gheorghiescu.

„Niciodată nu am trecut aşa, în viteză, pe
lângă marile momente din calendarul naţional
al lunii ianuarie, respectiv ziua lui Eminescu şi
ziua de 24. În acest an timpul nu prea ne-a fost
aliat în ceea ce priveşte pregătirea mini specta-
colului comemorativ dedicat lui Eminescu, însă
chiar şi aşa, în doar câteva zile tot personalul
grădiniţei s-a mobilizat exemplar, astfel că ziua
de 15 ianuarie 2016 va rămâne, cu siguranţă,
amprentată în sufletul celor mici pentru tot-
deauna”, a spus dna. Viorica Gheorghiescu.

Cu acest prilej, alături de piticoţii care frec-
ventează această unitate au venit şi colegii lor
mai mari de la C.T. „Petru Poni” care, sub co-
ordonarea prof. Cătălina Corhăneanu, au zăbo-
vit alături de cei mici în cadrul unor ateliere în
care copiii au spus poezii şi au colorat desenele
oferite de „fraţii mai mari” în cuprinsul broşurii
dedicate Poetului nepereche şi Zilei culturii na-
ţionale, deopotrivă...

Grupaje de A. OPRIŞ

Ultima oră la Roman
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arte din creaţiile artistei se află în Muzeul de
Artă din Piatra-Neamţ (Sala Tapiseriilor).
Titlul de Artist Emerit.

■ 12/1846 – n. Alexandru Lambrior,
la Fălticeni, Suceava (d. 20. 09. 1883, Iaşi).
A urmat cursuri primare la Fălticeni, Târgu-
Neamţ şi Piatra-Neamţ, a absolvit Facultatea
de Litere din Iaşi. Profesor la: Botoşani şi

Iaşi. Membru la „Junimea”
(1972), debut în 1873. Spri-
jinit de Titu Maiorescu, bur-
sier la Paris, pentru
desăvârşirea studiilor
(1875). S-a remarcat ca filo-
log (Membru al Societăţii
Franceze de Lingvistică).
Colaborări: „Revista pentru
istorie, arheologie şi filolo-
gie”, „Romania”. Cărţi:
„Limba română veche şi

nouă. Tălmăcirea românească a scrierilor Oxsten-
stiern” „Carte de citire, cuprinzând texte vechi ro-
mâneşti”, „Gramatica română. Fonetica şi
morfologia”, „Studii de lingvistică şi folcloristică”,
îngr. şi întrod. Ion Nuţă, 1976. 

■ 12. 01. 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, metodist şi membru al Consiliului
consultativ al I. Ş. Neamţ; preşedinte al S. Ş. I., Fi-
liala Neamţ. Cărţi; „Sinteze şi teste de istorie. Ca-
pacitate”; „Identitate restituită. Şcoala Nr. 2 din
Piatra-Neamţ”, I-IV; „Contribuţia învăţătorilor din
judeţul Neamţ la realizarea Marii Uniri”; „Dirigen-

ţia” I-II (colab.); „Liceul «Petru Rareş» din Piatra-
Neamţ în anii Primului Război Mondial”; „Istoricul
Vetrei-înconjurătoare a Mănăstirii Neamţ-Secu”;
„Piatra-Neamţ în anii Primului Război Mondial
(1914-1918)”; „Băncile populare din judeţul
Neamţ” ş. a. LA MULŢI ANI!

■ 18/1878 (alte surse:
20; 22) – n. Constantin
Matasă, la Răpciuni,
Hangu, Neamţ, preot profe-
sor, arheolog, publicist, me-
morialist (d. 03. 11. 1971),
întemeietor al Muzeului de
Istorie din Piatra-Neamţ şi
director (1934-1971). A ab-
solvit Facultatea de Teolo-
gie Bucureşti. Paroh la:

Rememorări nemţene

p

Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 12)

Sub zodia Luceafărului...
ntinderea generoasă a vacanţei de iarnă care a împins revenirea la cursuri a dascălilor şi
elevilor cu o săptămână mai aproape de încheietura lui ianuarie a răpit oarecum din timpul
necesar pregătirii unor momente comemorative de amploare dedicate împlinirii a 166 de
ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu. În ciuda acestui inconvenient, momentul magic
al zilei de 15 ianuarie a mobilizat, totuşi, cu mic, cu mare, dascăli, elevi şi chiar părinţi
care au făcut ca această sărbătoare, dublată de Ziua Culturii Naţionale, să fie una de pus
în panoplia amintirilor minunate din calendarul lui Gerar...

Î



Nemţenii, la adunarea generală a CNE

eprezentaţii elevilor din întreaga ţară s-au
întrunit în perioada 18-21 decembrie la Hu-
nedoara. Evenimentul, organizat de către
Consiliul Judeţean al Elevilor Hunedoara,
cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţio-
nale şi Cercetării a avut ca scopuri amenda-
rea „Statutului Elevului”, alegerea
secretarului departamentului Educaţiei şi

Comunicării (relaţii externe), cât şi stabilirea pla-
nului de acţiune pentru perioada următoare.

Consiliul Judeţean al Elevilor Neamţ a fost re-
prezentat la această adunare generală a Consiliului
Naţional al Elevilor de Georgiana Mihăilă, preşe-
dinta Consiliului Judeţean al Elevilor Neamţ.

După deschiderea oficială a adunării, ce a
avut loc în Castelul Corvinilor, elevii au avut parte
de ateliere de lucru cu temele „Politici Educaţio-
nale” şi „ABC-ul reprezentării”. În aceeaşi zi, s-a
semnat şi protocolul de colaborare dintre Consiliul
Naţional al Elevilor din România şi Consiliul Na-
ţional al Elevilor din Republica Moldova.

În cadrul Adunării Generale de duminică, 20
decembrie, Preşedinţii Consiliilor Regionale ale
Elevilor şi-au susţinut rapoartele de activitate şi s-
a discutat şi despre siglele Consiliilor Judeţene ale
Elevilor, colaborarea cu ARACIP, decontul ma-
nualelor şcolare, statutul Consiliilor Şcolare ale
Elevilor Junior, reprezentativitatea în Consiliul de
Administraţie şi alte comisii, relaţiile cu partenerii,
ora de religie şi posibilele amendamente la Regu-
lamentul de Ordine şi Funcţionare al Unităţilor de
Învăţământ Preuniversitar.

Sărbătoarea Şcolii Nemţene – 2015

Joi, 17 decembrie, în sala Calistrat Hogaş a
Consiliului Judeţean a avut loc Sărbătoarea Şcolii
Nemţene. Evenimentul, devenit deja o tradiţie, a
fost un prilej de a celebra rezultatele excepţionale
obţinute de olimpicii nemţeni la competiţiile naţio-
nale şi internaţionale, precum şi ale profesorilor.

În cadrul evenimentului, organizat de Inspec-
toratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Consiliul Jude-
ţean Neamţ, au fost premiate trei categorii:
Parteneri educaţionali, Elevii olimpici şi profeso-
rii îndrumători şi Domnu’ Trandafir. Premiile ofe-
rite au constat în plachete, diplome şi bani.

După intonarea imnului de stat, manifestarea
a fost oficial deschisă de inspectorul ISJ Neamţ,
Viorel Stan, care a elogiat performanţa elevilor şi
profesorilor nemţeni şi a precizat că această sărbă-
toare este una de suflet pentru toţi nemţenii.

Un cuvânt de apreciere a avut şi Constantin
Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ
care a ţinut să-i felicite pe toţi cei care au obţinut

rezultate deosebite în anul şcolar 2014 – 2015.
Evenimentul, care a reunit aproape 200 de

participanţi, a beneficiat şi de momente muzicale
oferite de elevii Liceului de Artă „Victor Brauner”
care au încântat auditoriul. 

Mai puţine clase a IX‐a 

În şedinţa Consiliului de Administraţie din ca-
drul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Neamţ
de vineri, 8 ianuarie, s-a discutat şi s-a aprobat pro-
iectul planului de şcolarizare propus pentru anul
şcolar 2016 – 2017 în judeţul Neamţ, la clasele a
IX-a liceu şi învăţământ profesional cu durata de
trei ani. Acesta va fi înaintat Ministerului Educaţiei

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ).
În analiză s-a plecat de la situaţia reală a efec-

tivului de elevi, adică absolvenţi de clasa a VIII-a
din anul şcolar 2015 – 2016 şi dinamica populaţiei
şcolare pe judeţ, cât şi pe cele patru zone, utilizând
în acest scop toate informaţiile ce se găsesc în baza
de date informatizată din cadrul ISJ Neamţ. De
ademenea, s-a ţinut seama şi de cerinţa Centrului
Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesio-
nal şi de directivele Uniunii Europene de a avea o
pondere de aproximativ 40% învăţământ teoretic
şi vocaţional şi aproximativ 60% învăţământ teh-
nologic – liceal şi profesional, de solicitările agen-
ţilor economici

În anul şcolar 2015 – 2016, numărul elevilor
de clasa a VIII-a în judeţ este de 4.745, ceea ce în-
seamnă aproximativ 170 de clase a câte 28 de elevi
pe clasă.

În anul şcolar 2016 – 2017 se vor putea con-
stitui doar 170 de clase a IX-a, faţă de cele 183 de
clase existente în prezent.

În vederea asigurării unei repartizări echili-
brate a elevilor pe teritoriul judeţului s-a diminuat
numărul claselor a IX-a pentru anul şcolar viitor,
faţă de anul şcolar curent, după cum urmează: Pia-
tra Neamţ şi zonă (cu şapte clase), Roman şi zonă
(cu şase clase). Numărul de clase a IX-a (liceu şi

învăţământ profesional) a fost distribuit astfel: 66
de clase (Piatra Neamţ şi zonă), 54 de clase
(Roman şi zonă), 37 de clase (Târgu Neamţ şi
zonă) şi 13 clase (Bicaz şi zonă). Astfel, Consiliul
de Administraţie al ISJ Neamţ propune MENCŞ
următoarea structură a proiectului planului de şco-
larizare pentru clasa a IX-a în anul şcolar 2016 –
2017: 51 de clase de învăţământ teoretic, 19 clase
de învăţământ vocaţional, 67 de clase de învăţă-
mânt liceal tehnologic şi 33 de clase de învăţământ
profesional cu durata de trei ani.

Au fost majorate
costurile standard per elev 

Costul standard per elev, în învăţământul din
mediul urban, pentru anul 2016, creşte de la 2.520
de lei la 3.043 de lei, iar în mediul rural, de la
2.898 de lei la 3.499 de lei. Guvernul a aprobat,
săptămâna trecută, o hotărâre privind normele me-
todologice pentru determinarea costului standard
per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care
se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate
din TVA, prin bugetele locale.

Costul standard reprezintă cheltuieli cu salarii,
sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în
bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile afe-
rente acestora.

Prin aceeaşi hotărâre este majorat şi costul
standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu
pregătirea profesională, cu evaluarea periodică a
elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul buge-
tar „bunuri şi servicii”, de la 312 de lei în 2015, la
321 de lei.

Actul normativ stabileşte şi coeficienţii de di-
ferenţiere pentru costurile standard per elev/preş-
colar şi coeficienţii de corecţie pentru
învăţământul în limbile minorităţile naţionale, pen-
tru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemniza-
ţiile şi alte drepturi salariale în bani.

Finanţarea de bază asigurată de la bugetul de
stat pentru învăţământul preuniversitar va fi majo-
rată, în 2016, cu aproximativ 20%, comparativ cu
anul în curs.

Şi în acest an, Evaluări naţionale
la clasele a II‐a, a IV‐a şi a VI‐a 

Ministerul Educaţiei a transmis că nu se va re-
nunţa la evaluările de la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a,
întrucât sunt utile, subliniind că acestea ar trebui
să reflecte cât mai corect pregătirea elevilor. Elevii
nemţeni trebuie să ştie că în luna mai a acestui an
se va da startul la testări, primii programaţi pentru
evaluare fiind cei din clasele a II-a.

Şcoala nemţeană, la zi
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ănăstirea Bistriţa, Mănăstirea Pângăraţi; Bi-
serica „Precista” din Piatra-Neamţ, protopop
al Judeţului Neamţ; director al Şcolii de
Cântăreţi din Piatra-Neamţ. A efectuat săpă-
turi arheologice. Distins cu numeroase or-
dine şi medalii. O stradă, o fundaţie şi o
editură din Piatra-Neamţ îi poartă numele;
cetăţean de onoare al Municipiului Piatra-

Neamţ. A înfiinţat şi condus revistele: „Îndruma-
rea”, „Propăşirea”, „Floarea darurilor”,
„Petrodava”, „Memoria antiquitatis”. Cărţi: „Că-
lăuza Judeţului Neamţ”, „Palatul Cnejilor (premiul
Academiei), „Movila Haiducului”, „Comori care
se risipesc”, „Câmpul lui Dragoş”, „Frumuşica.
Village préhistorique a céramique peinte dans la
Moldavie du Nord”, „Prin Moldova de sub
Munte”.

■ 18/1925 – n. Emil Leahu, la Bacău (d. 15.

11. 2002, la Piatra-Neamţ), profesor de limba şi li-
teratura română, estetician, autor de manuale şco-
lare (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 Filo-

logie a Universităţii Bucu-
reşti. Profesor şi inspector
şcolar în Bacău şi la Liceul
„Calistrat Hogaş” din Pia-
tra-Neamţ (1961), preşe-
dinte al Filialei Neamţ a
Societăţii de Limbă şi Li-
teratură Română. Cărţi
„Estetica sonetului”,
„Opera şi personalitatea lui

Ion Creangă”, „Factura romantică în nuvela lui C.
Negruzzi”, „Tudor Arghezi, limbaj de pamfletar”,
„Poetică şi stilistică pentru elevi, studenţi şi profe-
sori. Sinteze teoretice şi comentarii” (colab.) etc.

■ 19/1806 – n. Alecu
(Alexandru) Donici, la
Bezeni (azi, „Donici”),
Orhei (d. 20. 10. 1865, Pia-
tra-Neamţ), fabulist şi tra-
ducător. A studiat: acasă, la
Liceul Militar din Peter-
sburg. În 1826, demisio-
nează din armată, intră în
administraţie, la Chişinău
şi apoi la Iaşi, la Epitropia
Şcolilor. Se stabileşte la
Piatra-Neamţ (1841), deţine funcţii în magistratură
(la Iaşi) şi membru al Divanului Obştesc. Îm-
preună cu C. Negruzzi şi Gh. Asachi, în comitetul

Rememorări nemţene
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e conducere al Teatrului Naţional din Iaşi
(1855). Menţionat ca traducător de fabule
din Puşkin şi Krâlov, în revista moscovită
„Teleskop” (1835); a tradus şi a publicat cu
Costache Negruzzi „Satire şi alte poetice
compuneri” de Antioh Cantemir, „Ţiganii”,
de Puşkin (1837) şi alte creaţii din literatura
universală: „Fabule”, 1840, ed. a II-a, 1842,

„Fabule”, pref. C. Negruzzi, f. a. 
■ 20/1949 – n. Con-

stantin Pricop, la Piatra-
Neamţ, poet, critic şi
istoric literar, membru al
U. S. (1990), doctor în fi-
lologie (1999). A frecven-
tat primii ani de şcoală în
oraşul natal, a absolvit Fa-
cultatea de Filologie a Uni-
versităţii din Iaşi (1972).
Un an a fost lector la Uni-

versitatea din Suceava (1991-1992), apoi, din
1992, la Facultatea de Litere a Universităţii ieşene
(prodecan, 2004-2006, şef de catedră, din 2006).
Redactor-şef al Revistei „Alma Mater”, diferite
posturi la „Convorbiri literare”, redactor-şef la pu-

blicaţiile „Sud-Est” şi „Continent”. Colaborări:
„România literară”, „Cronica”, „Dacia literară”,
„Contrapunct”, „Steaua”, „Contrafort” ş. a. Cărţi:
„Viaţa fără sentimente”, „Marginea şi centrul”,
„Seducţia ideologiilor şi luciditatea criticii”; „Li-
teratura de tranziţie”; „Naratori şi modelare umană
în medievalitatea românească” (colab.), „Literatura
română postbelică”, Nae Ionescu, „Între ziaristică
şi filozofie”. LA MULŢI ANI!

■ 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 edu-
cativ şi director (1980-1990; 2000 şi în prezent).
Pentru activitatea didactică, distins cu diverse di-
plome. Este vicepreşedinte
al Fundaţiei Culturale „I. I.
Mironescu” din Tazlău. A
fost: redactor, redactor-şef
adjunct, redactor-şef al Re-
vistei „La Tazlău”. Este re-
dactor la Revista
„Antiteze”. Debut editorial
cu „Lumea în 300 de epi-
grame şi catrene”, (1998);
alte cărţi: „Blestemele şi
scrisorile Creatorului”,
„Reforma şcolară şi alte fabulaţii”, „Aria figurilor

Rememorări nemţene
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Şcoala altfel
ţi sesizat? De ceva vreme în România, şco-
lile nu mai sunt numerotate, poartă nume.
Atenţie numele unor dascăli de prestigiu
sau a unor miniştri care au slujit cu cre-
dinţă Educaţia (v. „cazul” Spiru Haret).
Unii pretind că această schimbare de „eti-
chetă” e folosită şi de UE, dar fără rezul-
tate remarcabile. Deci face parte din

Reformă. Aşa au ajuns Şc. gen. nr. 4 din Piatra
Neamţ, „Elena Cuza”, Şc. gen. nr. 10, „Nicu
Albu” iar Şc. nr. 26, „Daniela Cuciuc”. Şi în me-
diul rural se foloseşte sistemul despre care facem
vorbire. Exemple? La Tazlău, şcoala se numeşte
Cezar Ţucu, la Poiana Teiului – Iulian Barabulă,
la Păstrăveni, Ana Sterian... Unele licee au şi
doua nume. La Bicaz întâlnim numele Xenia
Sârbu şi Mihai Apopi... Cert este că fiecare cadru
didactic care a predat o viaţă întreagă la o unitate
şcolară şi-ar dori să-şi vadă numele pe frontispi-
ciu, dar asta e în funcţie de merite. Şi la profesori,
ca şi la politicieni avem cadre capabile şi lamen-
tabile. Este? Asta-i situaţia!

Şi pentru că, subsemnatul a predat multe cin-
cinale la ţară, tare aş vrea ca şcolile din comuna
unde a fost apostol al neamului demult, demult
să poarte nume reprezentative. La Şc. din Dum-
brava Deal aş pune numele Velichi Ana, o învă-
ţătoare de calitatea care a trăit toată viaţa între
elevii ei şi a făcut mii de kilometri per pedes-
apostolorum. La Dumbrava Vale l-aş pune stăpân
peste vecie pe înv. C. Filimon, veteran de război
şi învăţător de marcă. În colonia Săvineşti aş în-
corona-o pe dna. A. Cârlănescu iar la şcoala de
centru pe N. Pârloagă, fiu al satului cu trup şi su-
flet. Visuri, visuri cu care trăieşte orice pensionar.

Anul trecut în Editura Cetatea Doamnei din
Piatra Neamţ a apărut o carte de 324 de pagini,
intitulată: „Poveste, istorie şi imagine în ţinutul
Neamţului”. O însumare de inteviuri luate de ele-
vii de pe Valea Muntelui, oamenilor ajunşi la a
treia vârstă. Ce ne oferă recenta lucrare? Multe.
Le aflăm din răspunsurile celor interogaţi. Majo-
ritatea au urmat patru clase primare, pentru că
„aşa se obişnuia pe atunci”. Învăţătorii erau se-
veri, te băteau la palmă şi te puneau la colţ pe coji
de nucă. La întrebarea: Ce aţi făcut în viaţă?, toţi
au răspuns, am muncit cu cârca la cei bogaţi. Aca-
demicianul Eugen Simion comparând şcoala lui
Spiru Haret cu cea actuală, o admiră pe prima.
Mai mult, critică dur desfiinţarea şcolilor săteşti
cu efective sub 300 de elevi. În mentalitatea aca-
demicianului, nu poate exista sat fără şcoală.

Dumitru RUSU

A

ezultatele Evaluării Naţionale din 2014 arată
ca unul din patru copii nu a obţinut un punc-
taj satisfăcător, urmare a diferenţei între
modul în care se face predarea la clasă şi
modul în care sunt evaluaţi elevii la finalul
claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. Mai exact,
deşi predarea se face disciplinar, subiectele
la evaluare sunt interdisciplinare. 

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare
va fi, pentru elevii claselor a II-a, de 30 de minute,
iar pentru ceilalţi elevi supuşi evaluări, câte 60 de
minute.

Cursurile la clasa a VIII-a se vor încheia în 17
iunie 2016, iar în perioada 15-17 iunie va avea loc
înscrierea la Evaluarea Naţională, potrivit Ordinu-
lui privind organizarea şi desfăşurarea examenului.
Candidaţii vor susţine probele scrise în 27 iunie la
limba şi literatura română, în 28 iunie la limba şi
literatura maternă şi în 29 iunie la matematică. Re-
zultatele vor fi afişate în 1 iulie, până la ora 16, iar
contestaţiile vor fi depuse între orele 16.00 şi
20.00. În perioada 2-4 iulie vor fi soluţionate con-
testaţiile, iar în 5 iulie vor fi afişate rezultatele fi-
nale.

Gradaţia de merit în învăţământ,
sesiunea 2016

Criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit
în sesiunea 2016, dar şi noua formulă de calcul
pentru numărul maxim de gradaţii au fost publicate
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Na-
ţionale. Profesorii care au rezultate deosebite în
pregătirea elevilor îşi pot depune dosarele în şco-
lile  unde  îşi  desfăşoară activitatea, în perioada
1-18 martie 2016, iar rezultatele finale vor fi afi-
şate de către inspectoratul şcolar în luna mai.

Gradaţia de merit reprezintă 25% din salariul
de bază şi se acordă pe o perioadă de cinci ani, în-
cepând cu 1 septembrie 2016. Acest sprijin finan-
ciar se acordă personalului didactic de predare,
personalului didactic auxiliar şi personalului di-
dactic de conducere, de îndrumare şi de control.

Numărul maxim de gradaţii care pot fi acor-
date se calculează astfel: din numărul stabilit prin
aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice au-
xiliare şi a 16% din totalul posturilor didactice de
predare, conducere, îndrumare şi control existente
la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul
de gradaţii acordate personalului didactic aflate în
plată până la 1 septembrie 2016, având în vedere
că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efec-
tivă de cinci ani, fără a fi luate în calcul perioadele
de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive
neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării
postului didactic.

Personalul didactic din învăţământ care bene-

ficiază de gradaţie de merit până la 31 august 2016
poate participa la un nou concurs.

Evaluarea se face de către inspectoratul şcolar,
pentru activitatea candidaţilor în perioada 1 sep-
tembrie 2010 şi 31 august 2015. În acordarea gra-
daţiei de merit se ţine seama de criteriul
activităţilor instructiv-educative, criteriul privind
performanţele deosebite în inovarea didactică/ma-
nagerială, criteriul privind participarea la proiecte
şi cel privind contribuţia la dezvoltarea instituţio-
nală.

Definitivat, 2016

Mai mult de două sute de cadre didactice din
învăţământul nemţean s-au înscris deja pentru exa-
menul de definitivat din 2016. Candidaţii care au
dosare incomplete sunt consideraţi admişi la în-
scrierea la definitivat cu condiţia completării do-
sarului până la data de 1 iunie 2016. În cazul
necompletării dosarului, fişa de înscriere se inva-
lidează, iar etapele parcurse până la această dată
se anulează.

După prima validare a fişei de înscriere (11-
15 ian), până pe 17 iunie, candidaţii trebuie să facă
inspecţiile la clasă.

Proba scrisă are loc pe 4 august şi conţine su-
biecte de specialitate, metodica predării, pedagogie
şi elemente de psihologia educaţiei. Candidaţii vor
afla rezultatele parţiale pe 11 august, iar cele fi-
nale, după contestaţii, pe 18 august.

Nota minimă de promovare a examenului este
8. Cadrele didactice care promovează examenul
dobândesc dreptul de practică în învăţământul
preuniversitar.

Personalul didactic se poate prezenta la acest
examen în trei sesiuni, în cel mult cinci ani. Das-
călii titulari care nu obţin definitivarea în învăţă-
mânt pierd calitatea de titular şi, ca urmare,
contractele individuale de muncă ale acestora se
desfac, potrivit legii. (Red.)
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lane”, „Aproape fabule”, „Fabule matema-
tice”, „Alte scrisori şi blesteme”, „Noi scri-
sori şi blesteme”, „Numai blesteme”,
„Scrisori neterminate”, „Blestemele păcatu-
lui”. LA MULŢI ANI!

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

■ 24/1931 – n. Constantin Fântână, la
Roman, prozator, a absolvit Liceul Militar din Iaşi
(1948). Deţinut politic (1949-1955), exmatriculat
din facultate (1957). A terminat totuşi Facultatea
de Matematică-Mecanică (Iaşi, 1971) şi a lucrat,
până în 1991, la Centrul de Fizică a Pământului şi
Seismologie, coordonând activitatea Observatoru-
lui Seismologic de la Muntele Roşu. Este autorul
romanului „Sentinţa”.

■ 25/1851 – n. Lascăr A. Vorel, la Piatra-

Neamţ (d. 20. 06. 1902. Piatra-Neamţ), farmacist,
finul lui Lascăr Catargiu, ispravnic de Neamţ, vii-
torul prim-ministru. A absolvit Facultatea de Far-
macie (1874). A luat în primire farmacia din
Piatra-Neamţ în 1878. Este membru fondator al So-

cietăţii Ştiinţifice Literare „Asachi” (decembrie
1880). Colaborator cu articole despre medicina po-
pulară în publicaţiile „Corespondenţia provincială”
şi „Asachi”.

■ 25/1925 – n. Traian Cicoare, la Vâgiuleşti,
Mehedinţi, (d. 2. 07. 2007, la Piatra-Neamţ), pro-
fesor, publicist. Trimis cu domiciliul forţat în Re-
giunea Bacău (1953), va fi profesor la mai multe
şcoli din Judeţul Neamţ (Dragomireşti, Ivaneş,
Hlăpeşti). În 1969, pentru scurt timp, inspector la
Comitetul de Cultură şi Artă al Judeţului Neamţ,

iar din 1970, revine în învăţământ (Liceul Pedago-
gic, Şcoala Nr. 9, Liceul „Calistrat Hogaş”, Liceul
Industrial Nr. 3, azi, Colegiul Tehnic „Gheorghe
Cartianu”). A publicat numeroase articole în ziarele

„Acţiunea”, „Ceahlăul”,
„Monitorul de Neamţ”,
„Realitatea” şi în revistele
de cultură din Neamţ:
„Asachi”, „Antiteze”,
„Apostolul”, „Ţara Hangu-
lui”, „La Tazlău”. Prin
grija lui Constantin Bos-
tan, în 2012, i s-a publicat
postum volumul „Oameni,
locuri şi comori spirituale
din Ţinutul Neamţ”, o se-

lecţie din articolele răspândite în presă de-a lungul
anilor. 

■ 28/1932 – n. Ermil Bucureşteanu, la Slo-
bozia, Roznov, Neamţ, profesor, poet, prozator,

(urmare din pag. 13)
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* * *
a Piatra, unde s-a desfăşurat
revoluţia noastră, evenimen-
tele din 21-25 decembrie
1989 ne-au cuprins într-un
val din care eu nu m-am eli-
berat decât într-o oarecare
măsură în octombrie 1992,
când Adunarea Constituantă

şi-a încheiat mandatul. Total, cum
aş dori acum, la atâta vreme trecută,
noi nu am ieşit încă din atmosfera
acelor timpuri, provocaţi fiind de
starea jalnică a naţiei şi de falimen-
tul grotesc al „clasei politice” de
azi. Şi în acest timp, multă apă a
curs pe Bistriţa.

Cum de nu am prevenit renaş-
terea dictaturii din propria-i cenuşă?
Cum de nu am bănuit că o armie de
foşti securişti, de foşti activişti ai
partidului comunist şi de mafioţi
veroşi va cuprinde în ghearele ei
ţara atât de curând după căderea re-
gimului comunist?

În dimineaţa de 22 decembrie,
pornesc spre centrul oraşului, sub-
conştientul meu nefiind cotropit de
Caragiale şi speranţele mele fiind
mai mari decât pot încăpea într-un
apartament de bloc.

În drum către „casa albă”, stri-
gând „Veniţi cu noi!”, soţia mea şi
cu mine îi chemăm să ne însoţească
pe toţi cei care se ivesc la ferestre
ori în curţi, dar rezultatul e aproape
nul.

Deşi patrulele militare, înce-
pând cu ora 10, nu permit pietonilor
să se adune în grupuri mai mari de
două-trei persoane, după cum pre-
vede legea când se instaurează „sta-
rea de necesitate”, pâlcuri de
cetăţeni încep să roiască în spaţiul
dintre hotelul „Ceahlău”şi Teatrul
Tineretului, în preajma clădirii Con-
siliului Judeţean PCR.

Practic, ostaşii nu-i mai împie-

dică, mai ales după ce se vesteşte
moartea „trădătorului” Vasile Milea,
ministru al apărării, şi ofiţerii încep
să înţeleagă încotro bate vântul.

La un moment dat, spre ora 11,
se produce spontan o radicalizare a
oamenilor din centrul municipiului,
în faţa cărora o mână de soldaţi spe-
riaţi nu are nici o şansă de izbândă.
Prin urmare, încetul cu încetul şi
unul după altul, militarii dispar din
peisaj.

De către cartierele muncito-
reşti ale oraşului, (Atenţie! Nu dins-
pre Ştefan cel Mare şi Petru Rareş,
străzile cu vile) veneau, fie în gru-
puri mici, fie în coloane mereu în
creştere, mai ales tinerii care aştep-
taseră cu nerăbdare să le vină ceasul
izbăvirii. Din ce în ce mai multe in-
scripţii făcute cu jeturi negre de
vopsea pe clădirile importante ale
oraşului şi chiar în preajma „casei
albe” arătau scopul mişcării gene-
rale: „Jos Ceauşescu! Jos comunis-
mul!”

Îndată după ora 11, trei tineri
(Carmen Modiga, Viorel Cozma şi
Tudor Creţu) ţinându-se de mâini,
creează un mic lanţ viu, transversal,
pe Bulevardul Traian, încurcând
circulaţia automobilelor şi chemând
concetăţenii în marşul lor către cen-
trul municipiului. Strigau lozinci
care încă mai speriau pe unii dintre
cei de după perdele, indecişi sau fri-
coşi de-al binelea: „Moldoveni, nu
fiţi laşi! Veniţi cu noi la Casa Albă!
Jos Ceauşescu! Jos comunismul!”
Cam ca la Timişoara, „oraşul liber
de comunism”, cu câteva zile mai
înainte. Până să ajungă ei în centru,
cei trei reuşiseră să închege o co-
loană impresionantă, de câteva sute
de pietreni.

La sediul Comitetului Jude-
ţean, în spatele miliţienilor de pază
şi fără să-i ia în seamă, Ioan Pintilie,
înarmat cu sculele trebuitoare, a
scos însemnele Partidului Comunist

de pe faţada clădirii. Iulius Trapiel
şi alţi câţiva manifestanţi creează un
grup masiv de protestatarii chiar în
faţa sediului judeţean. Din piaţeta
gării, mărindu-se cu fiecare mo-
ment, urca pe Bulevardul Republi-
cii un al treilea grup. Fără o
împotrivire din partea vreunei forţe
de ordine, cele trei coloane,formate
în majoritate de tineri, fac joncţiu-
nea în centrul municipiului şi se în-
dreaptă, decişi să intre în sediu,
către uşile de acces din faţa clădirii.

Câţiva miliţieni, căpitanii But-
naru şi Stoica, secondaţi de pluto-
nierul major Şorici, încearcă să-i
oprească, dar manifestanţii îi pun pe
fugă. (Aici, prima observaţie. Paza
oficială a încetat la toate intrările,
dar manifestanţii, care nu se orga-
nizaseră prealabil pentru a lua în
stăpânire clădirea fără de daune şi
furturi, nu au ştiut că manglitorii in-
traseră deja în interior şi se apuca-
seră de ciordit tot ce le încăpea în
mână din birourile lăsate pustii prin
fuga funcţionarilor.)

Din mulţimea care, cu energie,
bucurie şi un entuziasm uşor de în-
ţeles striga fără de încetare lozinci
cu caracter revoluţionar, primii care
au pătruns în interior pe uşile prin-
cipale, din faţă, au fost: Iulius Tra-
piel, Ioan Cintiţă, Ioan Proboteanu,
Ioan Oprişan, Ioan Manolache şi
Ştefan Bălăoiu.

După circa un sfert de oră, mi-
liţienii care gardau uşa dinspre Tea-
tru Tineretului au fost siliţi să plece,
la rândul lor, prin acea intrare pă-
trunzând în sediu: Vasile Roibu,
Carmen Modiga, Emil Ionescu,
Marius Mitrofan, Ion Dima, Irimia,
Turcu, Liviu Timuş, Viorel Cozma,
Alexandru Grigoroaia, Sorin Vor-
nicu, Ion Moşu, Vasile Gorea şi Va-
leriu Berbecariu.

Lor li se vor alătura după scurt
timp: Ioan Pintilie, preotul Constan-
tin Ţuţuianu, M. Covătaru, Con-

stantin Bichiş şi Valentin Ciucă. 
Cum era de aşteptat, din pri-

mele momente se produc fapte in-
dezirabile, mai ales furturi de
telefoane şi alte obiecte de valoare,
de către câţiva manglitori intraţi pe
furiş în sediu cu acest scop.

Asistentul universitar Nicolae
Bolohan, fostul meu elev, împreună
cu alţi câţiva cetăţeni care vor să
stăvilească intrarea vandalizatorilor
şi a hoţilor în birourile acum lăsate
vraişte, fac un grup de pază ce cu
greu opreşte năvala pe uşa princi-
pală.

În acelaşi timp, ajungem noi,
cei câţiva din cartierul Precista, pu-
ţini la număr, în faţa clădirii. Nico-
lae mă recunoaşte în mulţime şi mă
cheamă, strigând de lângă uşa prin-
cipală. Mă despart imediat de gru-
pul meu, îmi fac loc cu coatele prin
două-trei rânduri dense ale celor de
pe scări şi intru în clădirea deja in-
vadată de lume: manifestanţi, cu-
rioşi, ciorditori, agenţi acoperiţi
care încă mai fotografiază şi fil-
mează, cu intenţia de a ne pune cu-
rând la respect.

Urc în fugă scările către birou-
rile ştabilor judeţeni, acum aproape
pustii. Dintre aceştia, mai sunt în
sediu doar doi: Florica Leuştean,
prim secretar judeţean de partid, şi
tânărul secretar cu probleme orga-
nizatorice, amândoi noi în funcţie şi
necunoscuţi de oamenii care inundă
sediul.

Intru prin secretariat în biroul
Floricăi Leuştean, o doamnă destul
de elegantă, solidă, arătoasă, calmă,
care, în picioare dinaintea unui grup
restrâns de revoluţionari şi cu un aer
matern, sfătuieşte onorata asistenţă
cam aşa: „Oameni buni, măi tova-
răşi, încă puteţi scăpa fără pedepse
grave pentru înaltă trădare. Doar
ştiţi că suntem în stare de urgenţă şi
acum acţionează legea militară şi

L

(urmare din numărul trecut)

ACEL DECEMBRIE sau CUM AM FURAT NOI, LA PIATRA-NEAMŢ,
REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989 (15-27 decembrie 1989)
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ublicist, a absolvit
cursul inferior la Li-
ceul „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 Cole-
giul Naţional de Informatică din Piatra-Neamţ.
Colaborări: „Ceahlăul”, „Steagul Roşu”, „Preocu-
pări didactice”, „Tribuna şcolii”, „Magazin”, „Fla-
căra”. Debut editorial: „Student în filosofie –
Pagini de dragoste”, roman (2006). Alte cărţi: „Na-
iana şi Raşela”, „Ani de şcoală”, „Muntencele”,
„Iubiri vinovate”, „Poemele iubiri”, „Povestiri”,

„Cronici, eseuri”, „Proprietatea e sfântă”, „Dru-
muri întrerupte” (colab.), antologia: „Poeţi nem-
ţeni” ş. a. LA MULŢI ANI!

■ 30/1944 – n. Vasile-Doru Ulian, la Frătăuţii
Noi, Suceava, artist plastic, absolvent al Facultăţii
de Arte Plastice din Bucureşti (1965), profesor la

Liceul „Mihail Sadoveanu”
din Borca şi în Piatra-
Neamţ, preşedinte al Filialei
Neamţ a U. A. P. (1990-
1992). Expoziţii personale
la Iaşi, Bacău, Bucureşti.
Prezent în expoziţii jude-
ţene, bienale, saloane naţio-
nale, de grup. Lucrări în
colecţii de stat şi particulare
în ţară şi în străinătate. Pre-

miul U. A. P. la Saloanele Moldovei (Bacău-Chişi-
nău, 1991), la Bienala de Arte Plastice „Lascăr
Vorel” din Piatra-Neamţ (2005). A participat la 12
tabere de pictură. LA MULŢI ANI!

■ 31/1882 – n. Sidonia Hogaş, la Piatra-Neamţ
(d. 19. 04. 1976, la Piatra-Neamţ). Profesoară, com-
pozitoare, dirijoare, memorialistă. Este fiica lui Ca-
listrat Hogaş. Studii: la Piatra-Neamţ, cu dascăli
străluciţi, Conservatorul din Iaşi, având-o profesoară
pe Florica Mezincescu. A profesat la Ploieşti, iar
după Război, la Piatra-Neamţ (Şcoala Particulară de
Fete „Eugenia Popovici şi Valentina Focşa” ce va
deveni Liceul de Fete, în prezent, Colegiul „Calistrat
Hogaş”, şi la Şcoala Normală de Băieţi „Gheorghe
Asachi”). În casa părintească, a organizat o cameră,
pentru vizitare, dedicată memoriei tatălui (septem-
brie 1939). În 1940 publică „Tataia – Amintiri din
viaţa scriitorului Calistrat Hogaş”. A donat statului
casa părintească, pentru a fi restaurată şi organizată
ca muzeu memorial (1967). 
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urtea marţială. Dacă vreţi să
vă păstraţi vieţile, plecaţi
acum, până nu vin ostaşii!
Vă arestează şi e vai de voi!”

Trebuie să convin că are
o voce interesantă şi că lipsa
ei de teamă este chiar sur-
prinzătoare. Ori ştie ea ce

ştie şi atunci e vai de noi, ori joacă
tare, la cacealma. Enervat de calmul
afişat de Floarea Leuştean, unul

dintre noi vrea să-i administreze o
corecţie contondentă. De lângă fe-
reastră, unde mă aflu, admir decizia
cu care Iulius Trapiel intervine, ce-
rând camarazilor să se poarte civi-
lizat, pentru că persoana din faţa lor
nu e terifianta Maria Gheorghe,
fosta Prim Secretar Judeţean, o fiară
urâtă de tot judeţul pentru rapacita-
tea şi cruzimea ei, plecată de la noi
în luna noiembrie.

Valentin Ciucă, prezent şi aici
ca la vernisajele pe care le patro-
nează, curtenitor şi convingător, po-
liticos ca totdeauna şi plin de sfaturi
bune, intervine zâmbind fotogenic:
„Doamnă Leuştean, probabil nu aţi
aflat că armata a trecut de partea po-

porului. Ministrul Apărării s-a sinu-
cis, iar Comitetul Central este ase-
diat de sute de mii de bucureşteni.
Părerea noastră este că e bine să
plecaţi acum de aici, cât putem să
vă scoatem fără daune fizice. Sun-
teţi singura fiinţă curajoasă din tot
activul judeţean de partid, dar nu
face să vă puneţi viaţa în pericol.
Corabia se scufundă bine şi fără de
căpitan.” Uite că îi arde şi de glume

subtile. Bravo! Intervine şi profeso-
rul Ion Mihalache: „Tovarăşa… să
nu pierdem vremea. Ne părăsiţi
acum, de bună voie, sau…” Prim
secretara de partid pare că a înţeles
în sfârşit că nu mai are ce spera, aşa
că înmânează un pumn de chei în
palma întinsă a profesorului Ion Mi-
halache, se lasă flancată de el şi de
Iulius Trapiel, secondaţi de un pro-
fesor înalt, din Bodeşti, şi iese pe
uşa din spate, nu înainte de a ne de-
plânge: „Mi-e milă de voi, măi cop-
chii!” Cei doi, profitând de realitatea
că Leuştean nu e cunoscută în oraş,
o scot prin mulţime, o trec peste
stradă, la garajul de vis-a-vis, unde
o lasă pe seama şoferului personal.

Şi aici dumneaei dispare pentru
totdeauna din cartea de imobil.

* * *
Au loc concomitent două ac-

ţiuni importante. Mulţimea care a
umplut centrul oraşului, poate că
peste zece mii de oameni, se aş-
teaptă să se petreacă evenimente
spectaculoase, ca la Bucureşti, unde
Ceauşeştii tocmai au fugit cu un eli-
copter, nu se ştie în ce parte a ţării,
probabil într-un refugiu pregătit din
timp, de unde să pornească, teribilă,
represiunea. Dar dacă madam Flo-
rica Leuştean are dreptate? Ei, asta
e! După o viaţă de cioară, măcar o
clipă să fii vultur! Ce o vrea Dum-
nezeu!

Petre Iorgu şi Emil Ionescu
preiau staţia de amplificare din sala
de consiliu şi o scot prin fereastra
larg deschisă pe copertina de beton
de deasupra uşii principale a clădi-
rii. Vin de peste drum, chemaţi re-
pede, specialiştii de la telefoane,
singurii în stare să pună în funcţiune
angrenajul de cutii, sârme şi micro-
foane. Şi de îndată ce porta-vocea
prinde glas puternic, încep
discursu rile mult aşteptate de cei
peste zece mii de manifestanţi care
ocupă întreg spaţiul din centru mu-
nicipiului, blocând circulaţia auto.
E de mirare că, sub greutatea ne-
controlată a zeci de persoane agi-
tate, copertina de beton nu se rupe,
fapt ce atestă calitatea excepţională
a constructorilor pietreni.

A doua acţiune importantă este
curăţirea de intruşi a sediului lipsit
de pază. Mulţi dintre hoţi au fugit
deja, cu plinul făcut. Astfel au dis-
părut, furate sau distruse de furia
mulţimii, bunuri şi, mai cu seamă,
documente care în viitor, dacă s-ar
păstra, ar avea o valoare documen-
tară imensă. Din păcate… Când se
află că până şi un televizor a fost
„confiscat” de un cetăţean strângă-

tor, se înţelege de către oamenii
oneşti că asta este picătura ce umple
paharul şi, cu un grup solid de re-
voluţionari, se trece la acţiunea de
curăţire.

Şi, uite minune! au apărut în
clădire câţiva ofiţeri echipaţi în uni-
forma de iarnă, nepoftiţi. Dar parcă
era cineva poftit? Primul ofiţer in-
trat repede şi competent în „dispo-
zitiv” este colonel Mirilă, care se
vede că ştie mai multe decât mărtu-
riseşte. Şi fiindcă „armata e cu
noi!”, în sediul recent ocupat de re-
voluţionari facem greşeala comună
întregii Românii: dăm puterea, în
parte sau în totalitate, imediat sau
treptat, militarilor, fără să ştim cam
ce afaceri patriotice învârt domniile
lor.

Astfel se deschide din prima zi
drumul către viitorul stat semidicta-
torial de azi, căci militarii, cei în
costum tradiţional sau cei din secu-
ritate şi miliţie, una ştiu: forţa! Şi o
vor impune, direct sau din umbră,
spre paguba poporului român.

Îndemnat de Neculai Bolohan,
care a predat paza uşii principale
către nişte flăcăi zdraveni din plat-
forma industrială Săvineşti, îmbră-
caţi în uniforma gărzilor şi veniţi în
coloană de marş, ies pe copertină
chiar când părintele Constantin Ţu-
ţuianu îşi începe vorbirea, emoţio-
nat şi decis să facă ordine şi
dreptate prin cuvântul Domnului:

„Fraţilor, fraţilor şi iar fraţilor!”
Aşa, cu glas tremurat, îşi începe
predica însufleţită, ascultată cu ev-
lavie de mulţimea adunată ciotcă
mai aproape, să audă cuvântul preo-
tului de la Borzoghean, iubit şi res-
pectat de întreaga urbe, om dintr-o
bucată, care şi înainte de acest de-
cembrie s-a rostit cu voce tare, în
public, împotriva dictaturii.

ACEL DECEMBRIE sau CUM AM FURAT NOI, LA PIATRA-NEAMŢ,
REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989 (15-27 decembrie 1989)

c

Mihai-Emilian MANCAŞ
(continuare în numărul viitor)
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Apostolul nr. 173, ianuarie 2015

Dan AGRIGOROAE – Crea-
tivitate şi educaţie (pag. 8)
l Cristina ARUXANDEI –
Şcoala Gimnazială „Vasile
Alecsandri” Roman – 182 de
ani de cultură şi educaţie (pag.
6-7)
l Maria Daniela CIU-

RARU– Şcoala Gimnazială „Nico-
lae Apostol” din Ruginoasa
împlineşte 150 de ani (pag. 7)
l Constantin COROIU – Emi-
nescu, sigilat de destin. (pag. 1-3)

l Violeta DINU – In Memoriam:
Iulia Hălăucescu (1924 – 2007) (pag.
20)
l Cornel DUCULESCU – Preci-
zări referitoare la Muzeul Etnografic
Pârâul Caprei – Bicazu Ardelean
(pag. 8) * Repere ale istoriei proiec-
telor pe teme de mediu din şcoală
(pag. 8-9)
l Mihai FLOROAIA – Moartea
Mântuitorului Iisus Hristos, un asa-
sinat celebru? (pag. 5)
l Constantin GRASU – Pionul din
munţi al Almei Mater (II) (pag. 10)
l Gabriela GRIGORE –  Raport
asupra activităţii desfăşurate de
S.L.L.I.C.S. Neamţ în perioada 2013
– 2014 (pag 1, 2, 3)
lMariana MARIN – Şcoala nu are
încredere în copil!? (pag. 6)
A. OPRIŞ – Dacă e show, e Carina.
(pag. 15)
lGabriel PLOSCĂ – Strategia Sin-
dicatului Învăţământ, 2015-2016.
(pag. 1-2)
l Dumitru RUSU – O ţidulă rătă-
cită (pag. 3) * Un dascăl de altădată
(pag. 5)
lLiviu RUSU – Centenarul Asocia-
ţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău
(pag. 7)
lNicolae SAVA – „Laika”, romanul
Revoluţiei Române (pag. 11) * Info-
cult (pag. 4-5) * O importantă plasti-
ciană contemporană: Doina
Daşchievici (pag. 4)
lConstantin TOMŞA – O carte cât
o istorie a revistei „Apostolul” (pag.
11) * Rememorări nemţene, ianuarie
2015 (pag.10, 11, 12, 13, 14, 15)
l Gheorghe Alu′ TRĂSNEA – Să
învăţăm numeralul plângând: şase
saşi în şese saci? (pag. 19)

Gheorghe ŢIGĂU – In memoriam:
prof. Ioan Zgârciu (pag. 20)
l Mircea ZAHARIA – Aniversări
culturale, luna ianuarie (pag. 19) *
Sumarul Revistei Apostolul, 2014
(pag. 16, 17, 18)
l Cosette ZANOCEA – De la
„Dăscăliţa” lui Goga la „Domnul
Trandafir” (pag. 14) * LPS Roman în
2014 (pag. 15) * Telegrame. Ultima
oră la Roman (pag. 12-13)

Apostolul nr. 174, februarie 2015

l Adrian ALUI GHEORGHE –
Concursul naţional de poezie „Aurel
Dumitraşcu” (pag. 19)
l Constantin ARDELEANU – O
antologie poetică ilustrată de şcolari
(pag. 12)
l Carmen BIRO – Şcoala şi mu-
zeele (pag. 10-11)
l Emil BUCUREŞTEANU – Cărţi
ale anului 2014: Mihai Merticaru – „
Fiordurile Memoriei” (pag. 9)
l Daniel CORBU – Concursul na-
ţional „Ion Creangă” de creaţie lite-
rară – „Poveşti” (pag. 19)
l Cornel DUCULESCU – Repere
ale proiectelor de mediu din şcoală
(pag. 11)
l Nelu DUMBRAVĂ – Rondelul
fratelui Grigore (pag. 15)
l Neculai FLORIAN – Profesorul
Gheorghe Tomulescu (pag. 13)
lMihai FLOROAIA – Dezvoltarea
abilităţilor de viaţă la elevi
(pag. 14)
l Constantin GRASU – Pionul din
munţi al Almei Mater (III)
(pag. 8)
lMihai MANCAŞ – Să învăţăm ro-
mâneşte plângând: Bietul „şi” et
comp. (pag. 17)
l Raluca NACLAD – Teatrul
Tineretului: Black Comedy de Peter
Shaffer (pag. 20)
l Irina NASTASIU – O Doamnă
Trandafir a zilelor noastre: Veronica
Filip (pag. 1-3) * Infocult (pag. 8-9)
* Şcoala nemţeană, la zi (pag. 18)
l Niculina NIŢĂ – O soluţie: Să
readucem natura în viaţa noastră!
(pag. 10)
l OPRIŞ – Unde-i lege, nu-i toc-
meală (pag. 3)

lGabriel PLOSCĂ – Un buget ne-
realist, incorect alcătuit (pag. 2)
l Adriana POPOAIA – Autosco-

pia– metodă alternativă de evaluare
(pag. 11)
l Gheorghe RADU – Învăţătorul
Grigore Grigorescu, model în toate
direcţiunile pe Valea Bistriţei... (pag.
13)
l Dumitru RUSU – Bătaia e ruptă
din Rai (pag. 2) * Căciula (pag. 9) *
Şi Domnul Trandafir a luat mită?
(pag. 14)
l Liviu RUSU – Doamna Reformă
a mai născut un prunc handicapat:
noul regulament şcolar (pag. 1-5) *
(Consiliul Director AINT) Buletinul
Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul
Neamţ, februarie 2015 (pag. 4)
l Constantin TOMŞA – Rememo-
rări, februarie 2015 (pag. 12, 13, 14,
15, 16, 17) 
l Mircea ZAHARIA – Aniversări
culturale – februarie, 2015 (pag. 17) *
Erată (pag. 16)
l Cosette ZANOCEA – Desantul
Ministrului Educaţiei în Neamţ (pag.
1) * Avatarurile decontării navetei
(pag. 2) * Tăieri de norme în şcolile
din judeţ (pag. 2) * Un top al liceelor
nemţene (pag. 4) * Telegrame. Ultima
oră la Roman (pag. 6-7) * Lecţia
„pianistului de la Amsterdam”
(pag.15) * Educatoarele sunt şlefui-
toare de diamante (pag.16) 

Apostolul nr. 175, martie 2015

l Gheorghe A. M. CIOBANU –
Suferinţele tânărului… Faust! (pag.
8)
lDaniela CIURARU – Ana Teodo-
rescu, învăţătoarea care şi-a făcut pe
deplin datoria (pag. 13)
l Livia CURPĂNARU – Din
munca unui doctorand: Teorii despre
managementul şi evaluarea perfor-
manţei organizaţiilor (pag. 15)
l DE GRADATU′ – Veniţi de
luaţi…GRADAŢII (pag. 10-11)
l Cornel DUCULESCU – Repere
ale istoriei proiectelor pe teme de
mediu din şcoală (pag. 14)
lMădălina FILIP – Mărţişoare de
Pipirig (pag. 14)
l Neculai FLORIAN – Învăţătorul
Vasile Solomon (pag.20)
l Mihai FLOROAIA – Al doilea
parteneriat cu Turcia la Şcoala Post -
liceală Sanitară Piatra-Neamţ (pag.
9) 
l Constantin GRASU – Pionul din
munţi al Almei Mater (IV) (pag.10)
l Mihai MANCAŞ – Campanii
(pag.2) * „Cu subiect şi predicat”
(pag.20)
lDan MIHĂILESCU – Colonel (r)
Octavian Armencea – cavaler al Or-
dinului Mihai Viteazul (pag. 11)
l Irina NASTASIU – Turnul lui Şte-
fan – reper de istorie şi de spirituali-
tate nemţeană (pag. 1 - 4, 5) *
Înfiinţarea filialei judeţene a Asocia-
ţiei Părinţi pentru Ora de Religie
(pag. 3) * Infocult (pag. 2, 3, 4, 5, 6,
7) * Şcoala nemţeană, iniţiative na-
ţionale (pag. 20) 
l Florin NICOLAU – O experienţă
europeană (pag. 9)

lDaniela POPA – Lecţia de educa-
ţie fizică la clasa pregătitoare (pag.
17)
lGheorghe RADU – Dascăli de al-
tădată. Model în toate direcţiunile pe
Valea Bistriţei... (II) (pag. 7)
l Virgil RĂZEŞU – Cartea ofran-
delor (pag. 6)
l RED. – Profesorul Mircea Gligor
s-a mutat la ceruri (pag. 18) * Simu-
lările de primăvară, o aflare în treabă
la nivel naţional (pag. 19) 
l Dumitru RUSU – Maria (pag. 3)
* Se poate glumi? (pag. 12)
l Liviu RUSU – Buletinul AINt
(pag. 12)
l Constantin TOMŞA – Gheorghe
A. M. Ciobanu – Un cavaler al arte-
lor, în inima cetăţii (pag. 1-8) * Re-
memorări nemţene, martie 2015 (pag.
12, 13, 14, 15, 16, 17) * Note de lec-
tură: „Rememorări tardive” de Con-
stantin Grasu (pag. 16)
lGheorghe ŢIGĂU – Dascăli care
nu mai sunt: prof. Virginia Amaicei
(pag. 18)
l Mircea ZAHARIA – Nimic fără
lege – Interviu cu dl. Gabriel Ploscă,
preşedintele SLLICS Neamţ (pag. 1-
2) * Aniversări culturale – martie,
2015 (pag. 20) 

Apostolul nr. 176, aprilie 2015

l Crina Biro-BĂLAN – Învăţarea
deschisă (pag. 10)
l Căprarul Gheorghiţă – „Emo-
ţiile” generalilor (pag. 4)
lVasile COJOCARU-FILIPIUC –
Valori şi destine din Borca – Neamţ
(pag. 11)
lTeodor DANALACHE – La Paş-
tele cailor... (pag. 19)
l Neculai FLORIAN – Profesorul
Neculai Teodorescu (pag. 13)
lMihai FLOROAIA – Săptămâna
Şcoala altfel 2015 la Şcoala Postli-
ceală Sanitară Piatra-Neamţ (pag. 4)
* Curriculum-ul şcolar între etic şi
estetic (pag. 5)
l Constantin GRASU – Pionul din
munţi al Almei Mater (V) (pag. 6)
l Mihai-Emilian MANCAŞ –
Moara lui Tudoran: Cărţi pe rug
(pag. 1-14) * Bacalaureat (pag. 14)
l Raluca NACLAD – Cu dragoste
despre  Zburătorul  TT   (pag. 1 - 2)

l
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Teatrul Tineretului: Anatol
(pag. 20)
l Irina NASTASIU – Infocult
(pag. 2, 3, 4, 5, 6, 7) * Remem-
ber Calistrat Hogaş (pag. 3) *
Simpozionul Naţional „As-
pecte moderne în psihopeda-
gogia specială” (pag. 5) *

Marş pentru viaţă la Piatra-Neamţ *
Şezătoare la Clubul Copiilor din
Târgu Neamţ (pag. 7) * Şcoala nem-
ţeană sub semnul artelor (pag.15) *
Patrimoniul cultural nemţean, cu
bune şi rele (pag. 17) * O nemţeancă
la Salonul Internaţional de Carte de
la Chişinău (pag. 18)
l Mihai NICULIŢĂ – Un eminent
umanist, Vultur Orândeanu (pag. 12)
l Niculina NIŢĂ – „NOI” şi „EI”.
Despre imperativul punţilor (pag. 11) 
l OPRIŞ A. – „Alexandru Cojo-
caru” se întoarce… (pag. 8) * Bucu-
riile unei campioane... (pag. 9)
l RED. – Colegiul Naţional
„Roman-Vodă”, din nou în top * Ziua
oraşului Roman (pag.8) * Şcoala ro-
maşcană – deschidere europeană
(pag. 9)
l Dumitru RUSU – Cine învaţă pe
cine? (pag. 12) * V-aţi pregătit? (pag.
13)
l Nicolae SAVA – Cum a dispărut
Biblioteca „Chiriac Nicolau” din Vâ-
nători-Neamţ (pag. 16)
l Constantin TOMŞA – Secolul
Ciobanu (pag. 1-2) * Rememorări
nemţene, aprilie 2015 (pag. 12, 13,
14, 15, 16, 17) * Cărţile profesorilor
noştri: Aspazia Sandu „Din iureşul
vremii” (pag. 18)
lMircea ZAHARIA – Aniversări,
aprilie 2015 (pag. 19)

Apostolul nr. 177, mai 2015

l Steluţa – Tezi ALEXANDRU – Vi-
sele şi speranţele mele (pag. 4)
l C. H. ALUPULUI RUS – O altă
Cântare a cântărilor sau Istoria în li-
teratura lucrului bine făcut (pag. 18)
l Gheorghe AMAICEI – Cultul
eroilor la români (pag. 13)
l Ioan AMARIEI – În amintirea
celor 15 ani împreună cu Sindicatul
din Învăţământ Neamţ (pag. 7)
l Adrian ARMENCEA – Am putut
să particip cu fapta (pag. 5)
l Iacob BACIU – Dragi colegi (pag. 2) 
lAurel CORNEA – După 25 de ani
(pag. 3)

l Mihai FLOROAIA – Iisus Hris-
tos. Creştinismul. Biserica (pag. 17) 
l Maria GHIUZAN – Rememorări
(pag. 5)
l Petrică GIURGICĂ – Alfabet sin-
dical la ceas aniversar (pag. 6)
l Constantin GRASU – Pionul din
munţi al Almei Mater (VI) (pag. 14)
l Simion HANCESCU – Un gând la
ceas aniversar (pag. 1-4)
l Doina ILIESCU – Optimizarea
metodologiei didactice (pag. 11)
l Constantin – Dan IONESCU –
Gânduri la a 25-a aniversare (pag. 5)
l Elena-Roxana IRINA – Tehnica
azulejo, obiectele din plută sau…The-
saurus-ul Portugaliei (pag. 15)
lMihai LACATUŞU – Numai uniţi
putem modifica gândirea (pag. 6)
Maricela MOISE – A lucra pentru vii-
tor (pag. 4)
l Ovidiu MOVILEANU – Nimeni
nu ne poate lua amintirile (pag. 6)
l Raluca NACLAD – Un nou premiu
pentru Teatrul Tineretului (pag. 15) * Ca
nuca-n perete (pag. 20)
l Irina NASTASIU – Un erou
uitat:Generalul Nicolae Dăscălescu
(pag.12-13)) * Infocult (pag. 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9) * Memento (pag. 19)
l Niculina NIŢĂ – Portretul unui
dascăl de excepţie: profesor Diana
Bejan de la C.N.I. Piatra Neamţ (pag.
10)
l A. OPRIŞ – Veşnicia din „Satul
electronic”  * O lansare inedită (pag.
8) * Lauri pentru luptătoare! * Au debu-
tat Zilele municipiului Roman (pag. 9)
lCristina S. PETRARIU – Arte. Ro
la Centenarul Genocidului împotriva
armenilor (pag. 16)
lGabriel PLOSCĂ – Sindicatul din
Învăţământ Neamţ – 25 de ani de im-
plicare (pag. 1-2)
l Liviu Marian POP – Amprenta lă-
sată de Florin Florescu... (pag. 1-7)
l Dumitru RUSU – Toaca de vecer-
nie a vieţii (pag. 17) 
l Codruţa SAVA – Dansul popular
din Moldova (pag. 10-11)
lAdrian SESCU – Accentul pe pro-
fesor! (pag. 5)
l Viorel STAN – Un parteneriat cu
un ţel comun (pag. 7)
l Constantin TOMŞA – Rememo-
rări, mai, 2015 (pag. 12, 13, 14, 15, 16,
17) * Cartea de artă: Dumitru D. Bostan
între locuri şi călătorii (pag. 16)
l Mircea ZAHARIA – Între entu-
ziasm şi inconştienţă (pag. 1-2) * Ge-
neraţia 9 se maturizează (pag. 7) *
Aniversări culturale, mai 2015 (pag. 18)

Apostolul nr. 178, iunie 2015

l Monica Marilena CRISTEA–
Onor Generalului, în eternitate…
(pag. 17)
l Gelu CURPĂN – „Un vis pentru
viaţă” (pag. 11)
l Dana DOBREANU – Şcoala
Gimnazială „Daniela Cuciuc”, în
straie de sărbătoare (pag. 10)
l Ana MACOVEI – Calitatea ser-
viciilor în biblioteca şcolară (pag.10-
11)
l Mihai-Emilian MANCAŞ –
Moara lui Tudoran: Conu Alecu (pag.
12)

l Florentina MOISE-VASILIU –
La mulţi şi victorioşi ani pentru FSLI
şi SLLICS (pag.10)
lRaluca NACLAD – REVANŞA pe
scena TT (pag. 20)
l Irina NASTASIU – Infocult (pag.
2, 3, 4, 5, 6, 7) * Adolphe Chevallier,
fotograful Casei Regale (pag. 13) *
Şcoala nemţeană, la zi (pag. 18-19)
l Niculina NIŢĂ – Zilele Casei
Corpului Didactic Piatra-Neamţ
(pag. 1-10)
l A. OPRIŞ – Premiaţi de ierarh *
Selecţionata …C.N.V.R. * Omagiul
de fiecare zi (pag. 8) * „Dor de poe-
zie” la ediţia a XIII-a… * „Portrete
de dascăl” la bibliotecă * Eveniment
editorial la catedrală.. Cu muza scri-
sului la „Roman Vodă” (pag.9)
l Gabriel PLOSCĂ – Un sfert de
veac de istorie… (pag. 1)
l Daniela PREPELIŢĂ – Portret
de sindicalist (pag. 14)
l Gheorghe RADU – Nicu Albu…
„O netăgăduită epocă în viaţa poli-
tică şi gospodărească a oraşului şi ju-
deţului nostru” (pag. 15)
l Dumitru RUSU – Eterna şi ac-
tuală Chiriţă… (pag. 17)
l Ioan SLAVICI – Eminescu în me-
moria contemporanilor (pag. 15)

l Constantin TOMŞA – Rememo-
rări nemţene (pag. 12, 13, 14, 15, 16)
* Note de lectură: Final de trilogie
(pag. 16)
lMircea ZAHARIA – Sărbătoarea
unităţii şi a solidarităţii (pag. 1, 2, 3,
4, 5, 6) * Bacalaureatul bunicilor
(pag. 14) * Aniversări culturale, iunie
2015 (pag. 17).

Apostolul nr. 179, iulie‐august 2015

l Alexandra COŢOFANĂ – Anto-
logie de folclor literar nemţean, pu-
blicată în S.U.A (pag. 13)
l Mihai FLOROAIA – Manage-
mentul calităţii în învăţământul preu-
niversitar (pag. 5)
l Corina GHIORGHIŢĂ – Şcoala
Gimnaziala Gherăeşti, Neamţ: Cen-
trul de documentare şi informare, o
poartă către noi orizonturi ale cu-
noaşterii (pag. 9)
l Constantin GRASU – Bardos –
Bicaz Chei. Un sit arheologic inedit
(pag. 17)
l Gabriela HANDARIC – Şcoala

gimnazială Borleşti: Costumul popu-
lar – obiect de vestimentaţie de-a lun-
gul timpului (pag. 8)
lMihai-Emilian MANCAŞ – Imi -
granţii (pag. 16)
l Irina NASTASIU – Proiect de
promovare a valorilor istorice nem-
ţene (pag.1) * Infocult (pag. 2, 3, 4, 5,
6, 7) * Abecedarul lui Creangă, 147
de ani de la apariţie (pag. 19) * Ta-
bere naţionale de tradiţie şi spiritua-
litate (pag. 20)
lMihai NICULIŢĂ – Profesori din
amintirea foştilor elevi: Seniorul Co-
drescu (pag. 15)
l Niculina NIŢĂ – Şi la ţară se în-
vaţă carte (pag. 8-9)
l A. OPRIŞ – Între emoţii şi nepu-
tinţe: Bobociada în şcolile muşatine...
(pag. 10) * Cinstire drapelului Trico-
lor! (pag. 10) * Şcoli „de vară”, la
alegere! (pag. 11) * Buni, dar fără
premii! (pag. 11) 
Leonard ROTARU – Reprezentarea
sfântului Ştefan cel Mare în conştiinţa
nea mului românesc (pag. 1-14)
lDumitru RUSU – Carte! Carte mă
băiete dacă vrei să ajungi om! (pag.
15) * Liceenii rock’ n’ roll (pag. 5)
l Valeriu SOCOL – Marca, mijloc
de comunicare a identităţii organiza-
ţiei sportive (pag. 18)
l Constantin TOMŞA – Rememo-
rări nemţene –iulie, august, 2015
(pag. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) *
Lucian Strochi 65 – profesor doctor,
scriitor, critic de artă plastică (pag.6)
* Lucian Strochi: „ANCADIERUL”
sau „Carte frumoasă, cinste cui te-a
scris” (pag. 7) * Irina Lazăr: „Paşi
printre voi”(pag.12)
lMircea ZAHARIA – A avea sau a
nu avea o nouă lege a salarizării?, in-
terviu cu domnul Gabriel Ploscă, pre-
şedintele SLLICS Neamţ (pag. 1-2) *
Bacalaureatul, înainte şi după contes-
taţii (pag. 3-4) * Evaluarea Naţio-
nală: absolvenţii clasei a VIII-a în
faţa admiterii în licee (pag. 4) * Struc-
tura noului an şcolar (pag. 20)

Apostolul nr. 180, septembrie 2015

l Ioan AMIRONOAIE – Vacanţe
Muzicale la Piatra Neamţ (pag. 16-
17)

*

M. Z.
(continuare în pag. 18)
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Gheorghe A. M. CIOBANU
– Ştiaţi că Transfăgărăşanul
porneşte de la Roman? (pag.
13)
lMihai FLOROAIA – Podi-
şul Sucevei. Studiu termo-plu-
viometric (pag. 12)
l Elena-Roxana IRINA –

Thesaurul Eladei (pag. 15)

lMihai – Emilian MANCAŞ – De
ce? (pag. 1-3)
l Mihail MATEI – Să fim prieteni
cu natura (pag. 9)
l Florentina VASILIU MOISE –
Mesaj la început de nou an şcolar
(pag. 8)
l Irina NASTASIU – Infocult (pag.
2, 3, 4, 5, 6, 7) * In memoriam Aurel
Băeşu (pag. 18) * Zig-Zag (pag. 20)
l Niculina NIŢĂ – Începe şcoala.
Este şi Domnul Trandafir? (pag. 8-9)
l A OPRIŞ – Clopote şi clopoţei,
deopotrivă * „Bobocii” la apel * Un
nou succes pentru „Tamara de la
Barticeşti” (pag. 10) * „Tinere con-
deie” romaşcane * După 40 de ani *
„Grecii” de la „Roman Vodă” *
Google revine la „Roman Vodă”
(pag. 11)
l Iulia PRISTAVU, Andreea Ioana
PĂDURARU – Sprijin şi educaţie
prin Centrul de servicii specializate
pentru copii (pag. 9) 
l RED. – Ultima oră (pag. 2) * Ele-
vii propun reformarea sistemului de
învăţământ românesc (pag. 14) * Ba-
calaureatul, sesiunea de toamnă
(pag. 17) * Repertoriul Festivalului
de Teatru, Piatra Neamţ, 2015 * Pro-
iectul noii Legi a Educaţiei dă în clo-
cot * Petiţii pentru schimbarea
examenelor de definitivat şi titulari-
zare * Prof. Viorel Stan, din nou, la
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l Dumitru RUSU – Off! Iar la
şcoală! (pag. 13)
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„regina cântecului românesc” (pag.
20)
l Red. – Vitalie Belousov (pag. 6) *
Calendarul evaluării naţionale din
2016 (pag. 13) * Antologia revistei
Apostolul: Petre Ţuţea (pag. 16)
lAdrian G. ROMILA – Şcoala, din
nou (pag. 1- 5)
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l Mihai FLOROAIA – Eveni-
mente cultural-spirituale de înaltă
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pierdut (pag. 1, 10, 11, 12, 13) . 

Apostolul nr. 183, decembrie 2015

l Gheorghe AMAICEI – Omagiu
ministrului Spiru Haret (pag. 7)
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pe mâini bune (pag. 10) * Ziua Na-
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lDumitru RUSU – Pietreanul Moş
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Roşu” (pag. 13) * Rememorări nem-
ţene, decembrie 2015 (pag.14, 15, 16,
17, 18)
lMircea ZAHARIA – 2015, an de
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Lumea lui Caragiale
ând „O scrisoare...” s-a prezentat pe scena
Naţionalului, protipendada târgului Piatra
a înlemnit. A crezut că subiectul piesei este
inspirat din moravurile şi viaţa politică din
urbea de sub Cozla. Să nu uităm că drama-
turgul Caragiale a fost revizor şcolar în ju-
deţele Neamţ şi Suceava, că a locuit în
Piatra şi se plimba cu birja pe Bulevardul

Gării. Evident că genialul satiric cunoştea foarte
bine matrapazlâcurile politicienilor loco. Nota-
bilităţile târgului, neliniştite i-au scris nemilosu-
lui autor. L-au întrebat tranşant: „Scrisoarea...”
se referă la târgul nostru au ba: răspunsul primit
i-a liniştit: „Se poate foarte bine ca O scrisoare...
să fie icoana fidelă a moravurilor politice din Pia-
tra Neamt, însă poate fi în acelaşi timp a oricărui
oraş din provincie”. Aleşii nea mu lui din Piatra
Neamţ au înţeles mesajul lui Caragiale şi au con-
tinuat cu matrapazlâcurile, corupţia şi aventurile
galante. Şi continuă şi astăzi.

Să revenim la simpaticul Cetăţean turmentat.
Când fermecătorii lui amici de berărie şi cafenea
– Lache, Tache şi Mitică – l-au sfătuit să voteze
pe cine pofteşte, Turmentatul s-a răţoit la ei. S-a
dat cocoş. Ce le-a răspuns? „Eu nu poftesc pe ni-
meni, dacă e vorba de poftă!”. E-te-te! Răspunsul
băţos al simpaticului personaj caragialian, ne
aminteşte de nehotărâţii de azi care spun: „Nu
merg la vot, nu am pe cine să votez!”. Eroare,
l-aţi uitat pe ramolitul Agamiţă.

Dumitru RUSU

apărut numărul 38 al îndrăgitei reviste
„Generaţia 9”, publicaţie a Şcolii Gimna-
ziale nr. 2 din Piatra-Neamţ. Pentru prima
dată în variantă color, revista – realizată cu
mult talent, duioşie şi umor de către
doamna profesoară Monica Cristea – cu-
prinde rubrici precum: „Excelenţa la ea
acasă”, „Pagina credinţei”, „Pitici cu con-

dei”, „Atelier literar”, „Misterele Terrei”, „Pa-
gina de fizică”, „Pagina de
mate”, „Întrebări şi răspunsuri”,
„Interviu”, „Pasiuni şi talente…
” etc.

Pe parcursul celor 14 ani de
apariţie, revista a adunat în pagi-
nile ei talentul şi creativitatea ge-
neraţiilor de elevi care au trecut
pragul şcolii, remarcându-se la
diferitele competiţii regionale şi
naţionale.

„Participând mai întâi la
etapa judeţeană a Concursului de
Reviste Şcolare, publicaţia noas-
tră a primit premiul I şi a obţinut
dreptul de a fi prezentă la etapa
următoare. Astfel, a intrat în
competiţie cu acelaşi gen de re-
viste care văd lumina tiparului în toate judeţele
României. Spre bucuria redacţiei şi a celor care
au sprijinit demersul editorial al elevilor de la
Şcoala Gimnazială nr 2, «Generaţia 9» se află
printre cei dintâi, ocupând acelaşi onorant loc 1.
Am mai aminti că revista Şcolii 2 este singura
din judeţ, la secţiunea gimnaziu, care se numără
printre laureaţi”, spune prof. Monica Cristea, co-
ordonatoarea publicaţiei.

Nu în ultimul rând, o parte dintre foştii re-
dactori ai revistei sunt astăzi studenţi sau maste-
ranzi la Facultatea de Jurnalistică, ceea ce
demonstrează faptul că o revistă şcolară – mai
ales atunci când vorbim de o publicaţie de talia
„Generaţiei 9” – poate evidenţia şi canaliza în-
clinaţiile şi talentele şcolarilor către diferite do-
menii, precum literatură, fizică, matematică,
biologie, sport, chimie, muzică.

Un vis împlinit

În cuvântul rostit la festivitatea de lansare a
ultimului număr al revistei „Generaţia 9”, prof.
Monica Cristea a mulţumit, într-un fel aparte, bi-

nefăcătorilor care au susţinut apariţia primului
număr color al revistei. Redăm un fragment din
spusele doamnei profesoare, cu speranţa şi încre-
derea că revista va avea o viaţă cât mai lungă,
aducând în sufletele celor mici, dar şi al celor
mari raze de lumină, într-o lume în care întune-
ricul îşi face din ce în ce mai simţită prezenţa…

„Şi-a încruntat fruntea Prea Înălţatul, şi-a
scuturat barba de omăt şi l-a chemat la el pe

Petru. Petru, Sfântul Petru, cel cu
cheile de la Rai.

− Ia, spune, Petre, ce ştii?!
Mai trăieşte profesoara ceea care
mi se ruga pentru ca revista pe
care o tot migăleşte să prindă cu-
loare şi în interior?

− Da, trăieşte Doamne, că-i
o încăpăţânată şi ne-a ros ure-
chile cu revista aia a ei. S-a rugat
la toţi sfinţii, ce mai... Ştie una şi
bună: «revistă color, revistă
color». Şi doar i-ai dat destule pe
cap ca să-şi vadă de durerile ei,
da ea, nu şi nu! (...) Iaca-i ruga
din ultimii 14 ani, Preasfinte, că
am învăţat-o pe de rost, zice aşa:
«Fă, Doamne, ca măcar o dată în

viaţă să mă pot bucura şi eu, adică ea, de ochii
calzi ai copiilor, de zâmbetele lor luminoase de
pe feţele mici, fă o minune să apară COLOR
toată revista Generaţia 9!» (...) Îndură-te de ea,
Preasfinte, că la Tine este mila şi puterea. (...)

− Eh, oftă Preaslăvitul, bine zici, Petre, nu de-
geaba te-am luat ajutorul meu. Am să trimit un
mesager, da´ o să fie special: fără aripioare, fără
aureolă, care nu zboară prin văzduh, unul de-al
lor, dar puternic legat de locul minunat în care le-
am hărăzit să trăiască, în Grădina Maicii Domnu-
lui. Un... înger-inginer... un inginer silvic. Da, da,
am să dau gândul cel bun şi puterea financiară
celui care a mai dus la şcoala aceea doi puişori de
ulm, după ce l-am chemat pe copacul cel bătrân,
parcă Nenea Ulmul îi spunea, să ne împodobească
intrarea la Poarta Raiului. Bine zici, Petre, ia şop-
teşte-i tu lui Paul, inginerului Paul Râtan să dea
mâna cea de ajutor copiilor şi dăscăliţei şi nu uita,
Petre, fă aşa ca de unde dă, Noi să-i dăm cu asupra
de măsură. Că oamenii buni pe Pământ sunt din
ce în ce mai rari”.

Irina NASTASIU
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Revista „Generaţia 9”
a ajuns la cea de‐a 38‐a ediţie

i Veşnicia aceasta, se numeşte Emi-
nescu, a cărui venire între şi întru noi s-a
zămislit, parcă, nu din carne de mamă,
ci din magma spirituală a acestui pă-
mânt, din însângerările de legendă ale
acestei istorii. O geneză şi un destin ale
unui om, emanate din destinul şi geneza
oamenilor săi. De aceea, poate, a fi

lângă Eminescu, înseamnă a ne oglindi, ase-
menea unui Narcis, în lucirea fiinţării noastre
şi a lui. Un Eminescu de la care, noi toţi cei
coborâtori din muritoarea Cătălină, ne luăm
rămas bun, unul după altul, de la El, Nemuri-
torul şi Singuraticul nostru Orfeu.

ALBASTRU DE… IPOTEŞTI
(urmare din pag. 1)
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Romaşcanii, pe podium
la „Gala Culturii”… 
ala Culturii Nemţene din acest an a in-
clus în tolba cu premii şi un număr im-
portant de distincţii pentru personalităţi
din zona Romanului implicate direct sau
indirect în domeniul cultural. Astfel,
evenimentul care a avut loc la Teatrul Ti-
neretului din Piatra Neamţ în ziua de 13
ianuarie a purtat noroc bibliotecarilor

Elena Bujor – de la biblioteca din comuna Dul-
ceşti – şi Elena Moisei, de la biblioteca din co-
muna Moldoveni, ambele doamne fiind
nominalizate la secţiunea „Bibliotecari, memo-
ria culturii, cultura memoriei” a evenimentului
în discuţie. O recunoaştere aparte a fost adusă
cu acest prilej şi pentru doi primari din zona
Romanului – Ec. Carol Bereşoaie, primarul co-
munei Gherăeşti, şi Ing. Valeria Dascălu, pri-
marul comunei Săbăoani–în cadrul secţiunii
„Managementul evenimentelor culturale” al
galei, organizatorii acordând şi un premiu spe-
cial pentru Revista „Melidonium”, editată de
directorul Editurii „Muşatinia” din Roman,
Dna. Emilia Ţuţuianu.

În necunoaştere de cauză asupra criteriilor
după care s-au orientat organizatorii înainte de
a face aceste nominalizări, o atenţie aparte vi-
zavi de numele romaşcanilor de pe lista pre-
mianţilor acestei ediţii o merită în mod
deosebit doamnele (oricum, majoritare!) Vale-
ria Dascălu şi Emilia Ţuţuianu, chiar dacă nu
neapărat în această ordine. Dacă prima este un
fel de „Margaret Thatcher” a mediului admi-
nistrativ local din zonă şi cu asta am cam spus
tot, doamna Emilia Ţuţuianu se încadrează per-
fect în profilul unui astfel de premiant, ba, cu-
noscând-o bine, aş spune chiar că ar mai fi avut
un set de argumente pentru încă o nominali-
zare, având în vedere CV-ul cultural al domniei
sale. 

Persoană discretă şi peste măsură de mo-
destă pentru calibrul unui astfel de personaj pu-
blic, Emilia Ţuţuianu este cunoscută la Roman
atât în calitatea sa de bibliotecar la Biblioteca
„George Radu Melidon”, cât şi ca editor. Dacă
în plan strict profesional este recunoscută ca
fiind iniţiatoarea şi susţinătoarea unor acţiuni
deosebite în cadrul bibliotecii publice romaş-
cane, alături de alţi colegi deosebiţi ai domniei
sale, ca editor numele Emiliei Ţuţuianu s-a
legat pentru eternitate de numele Prof. Gheor-
ghe A.M. Ciobanu, fiind editoarea celui al
cărui renume s-a consacrat ca „patriarh” al cul-
turii romaşcane, un fel de prototip renascentist
„rătăcit” la graniţa dintre cele două veacuri. Nu
în ultimul rând, psihologul Emilia Ţuţuianu
este un poet rafinat, recunoscut la nivel naţio-
nal la câteva concursuri mari de creaţie lirică,
iubitorul şi editorul de carte fiind şi fondatorul
Revistei „Melidonium” (se poate citi şi online)
care de ceva ani încoace este o veritabilă punte
de legături culturale cu nume sonore consa-
crate la nivel local, naţional şi chiar Internatio-
nal.

A. OPRIŞ
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25 de cărţi de citit într‐o viaţă

TOPUL celor mai furate cărţi din librării în anul 2015
ie că nu au bani suficienţi să îşi achiziţioneze titlurile preferate, fie că vor să pună bazele unei
afaceri profitabile, hoţii de cărţi nu s-au sfiit nici în 2015 să pună la încercare vigilenţa librarilor. 

Gusturile sunt variate, astfel că nu doar cărţile de beletristică au reprezentat o atracţie, dar şi
cele de medicină şi drept pe care hoţii de cărţi le vând studenţilor sau în anticariate.

Astfel, în topul celor mai furate cărţi din anul 2015 din librăriile Humanitas sunt şi cele
mai vândute: bestsellerurile „Solenoid”, de Mircea Cărtărescu, „Cum s-a românizat România”,
de Lucian Boia, „Laur”, de Evgheni Vodolazkin, „Adulter”, de Paulo Coelho, şi „Jurnalul unui
puşti”', de Jeff Kinney.

La Nemira, se fură mai mult cărţi iubite de adolescenţi. În top conduce „Revolta” (a fost şi filmul!),
pe locul doi se află „Eleganţa Ariciului”, un bestseller internaţional, iar pe locul trei este „Distanţa între
noi”, o carte mai recentă, intens mediatizată, pentru că autoarea a fost premiată de către preşedintele
Obama.

În ceea ce priveşte reţeaua de librării Diverta, pe primul loc în topul celor mai furate cărţi se si-
tuează „Cronică de Cotroceni”, de Adriana Săftoiu, urmată de cartea „Pas cu pas”, scrisă de preşedintele
Klaus Iohannis. Pe următoarele poziţii în top se situează „Insurgent”, al doilea volum din seria „Diver-
gent”, scrisă de Veronica Roth, „Cincizeci de umbre ale lui Grey”, de E. L. James, şi „40 de zile”, de
Chris Simion.

Clasamentul este completat de „Suge-o, Ramona!”, de Andrei Ciobanu, o carte care se fură cam de
peste tot. Ca şi „Pas în doi”, a preşedintelui Iohannis. Nu-i rău, dar e un fapt care ar putea da de gândit
asupra electoratului ce girează palatul Cotroceni. (M. Z.)
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ante, Shakespeare, Goethe, Cervantes, Tol-
stoi, Dostoievski, dar şi Sartre, Kafka sau
Salinger, se numără printre scriitorii pe
care trebuie să-i citească oricine. Manua-
lele şcolare, istoriile literare, studiile unor
oameni de litere, topurile realizate de di-
verse publicaţii (unele prin vot), au încercat
mereu să stabilească ierarhii în acest atât

de sensibil domeniu – valoarea artistică. E un
lucru gingaş, nu întotdeauna abordat cu instru-
mente adecvate...

„Canonul occidental. Cărţile şi Şcoala Epo-
cilor”, volumul publicat de
criticul american Harold
Bloom în 1994, bestseller
în Statele Unite şi sursă de
îndelungi dispute, a propus
o listă de scriitori canonici,
„adică influenţi în cultura
noastră”, potrivit definiţiei
autorului. „Canonul occi-
dental”, spune Harold
Bloom, e o sinteză amplă
de titluri, grupate pe epoci
şi spaţii geografice, „un fel
de listă a supravieţuitori-
lor” şi „adevărata artă a memoriei, fundamentul
autentic al gândirii culturale”.

Multe dintre ele se regăsesc şi în cercetarea
de specialitate, şi în articolele de popularizare.
Rezistenţa lor la trecerea timpului, fascinaţia
exercitată asupra cititorilor de-a lungul secolelor
se datorează, susţine Harold Bloom, „forţei este-
tice” („un amalgam de stăpânire a limbajului fi-
gurativ, originalitate, putere cognitivă, cunoaştere
şi exuberanţă în stil”).

25 de cărţi pe care ar trebui să le citească ori-
cine, fundamentale pentru educaţia omului de azi,
se regăsesc şi în lista criticului american, şi în
multe dintre clasamentele de popularizare pro-
puse în ultimii ani de publicaţiile cele mai presti-
gioase din lume. 25 de titluri care au învins
timpul…

1. „Biblia”
2. „O mie şi una de nopţi”
3. „Opere complete” de William Shakespeare
4. „Don Quijote de la Mancha” de Miguel de
Cervantes
5. „Robinson Crusoe” de Daniel Defoe
6. „Crimă şi pedeapsă” de F.M. Dostoievski
7. „Anna Karenina” de Lev Tolstoi
8. „Război şi pace” de Lev Tolstoi
9. „Marile speranţe” de Charles Dickens
10. „Doamna Bovary” de Gustave Flaubert
11. „La răscruce de vânturi” de Emily Brontë

12. „Mândrie şi prejude-
cată” de Jane Austen
13. „Moby Dick” de Her-
man Melville
14. „Aventurile lui Tom
Sawyer” de Mark Twain
15. „Mizerabilii” de Vic-
tor Hugo
16. „Aventurile lui Alice
în Ţara Minunilor” de
Lewis Carroll
17. „Contele de Monte
Cristo” de Alexandre Dumas
18. „Roşu şi negru” de

Stendhal
19. „Procesul” de Franz Kafka
20. Ciclul de romane „În căutarea timpului
pierdut” de Marcel Proust
21. „Marele Gatsby” de Francis Scott Fitzgerald
22. „Un veac de singurătate” de Gabriel García
Márquez
23. „De veghe în lanul de secară” de J.D. Salin-
ger
24. „Lolita” de Vladimir Nabokov
25. „Numele trandafirului” de Umberto Eco.

E o listă oarecum surprinzătoare pentru
multă lume, dar nu trebuie să uităm că ea nu este
a celor mai valoroase cărţi, ci a celor mai nece-
sare, şi criteriile sunt „stăpânirea limbajului figu-
rativ, originalitatea, puterea cognitivă, cunoaştere
şi exuberanţă în stil”. (RED.)
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