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Un dascăl
al
mileniului
trei

unt oameni despre care oricât am
vorbi sau oricât am scrie nu este ni-
ciodată destul pentru noi, ceilalţi, ce
dorim tot mai mult să-i cunoaştem.
Sunt oameni a căror viaţă, oricât de
modestă şi de cunoscută ar fi, rămâne
mereu sub un tainic şi complex „im-

perativ” al existenţei şi al evoluţiei, prin în-
săşi trăirea profundă, prin capacitatea de a
oferi mai mult decât ceilalţi, prin puterea de
înţelegere a omului, a universului, a spiri-
tualităţii, dincolo de perceperea simplă şi
cotidiană. Sunt oameni care păşesc printre
noi, alături de noi şi cu noi, printr-un terestru
„a fi” spre infinit. Într-o continuă căutare
spre absolut, spre nemărginirea sufletului,
descoperim un firesc „a fi” spre „homo
faber” şi „homo demiurgus”. Firesc spiritu-
lui său, „un voluntar” al Terrei, firesc pentru
noi, ce-am descoperit „Sarmizegetuze noi”
şi „inedite piscuri ale creativităţii”, mereu
surprinzătoare, mereu fără egal şi întot-
deauna atât de fireşti. „Un a fi spre a fi”,

FSLI: Fermitate şi pragmatism!
l Interviu cu

dl. Gabriel PLOSCĂ,
preşedintele SLLICS Neamţ

Domnule Gabriel
Ploscă, am în faţă o
scrisoare a FSLI adre-
sată Guvernului Româ-
niei, document menit să
limpezească cumva re-
laţia Guvernului Cioloş

cu Şcoala românească. Aş
vrea să relataţi pe scurt „isto-
ria” acestei luări ferme de po-
ziţii, în care sunteţi implicat, în
mod direct. 

– La scurt timp după insta-
larea ultimului guvern, Cole-
giul Naţional al Liderilor FSLI

a avut o întâlnire cu Ministrul
Educaţiei, şi cu alte persoane
oficiale din preajma sa, prilej
cu care noi am reactualizat
lista problemelor de rezolvat
din sistemul de învăţământ – o
listă destul de lungă, din pă-
cate. Şi atunci am constatat, cu
surprindere, cât de departe de
realitate este imaginea guver-
nanţilor faţă de starea învăţă-
mântul românesc. Dincolo de
discuţiile dure referitoare la
Legea salarizării, am acordat
totuşi credit promisiunilor
demnitarului, care a declarat
că va încerca să mişte măcar
lucrurile ce nu ţin neapărat de
bani. Cum ar fi, de pildă, sem-

narea şi trimiterea în şcoli a
Ordinului prin care se micşo-
rează numărul comisiilor me-
todice, acţiune ce viza
reducerea birocraţiei, elabora-
rea metodologiei de concurs
pentru ocuparea funcţiilor de
director, urgentarea aprobării
programelor-cadru pentru în-
văţământul gimnazial. Şi chiar
dacă am făcut câteva proiecte
împreună, în comisii intermi-
nisteriale, ele au fost respinse
de Premier, din motive finan-
ciare. 

A consemnat
Mircea ZAHARIA

(continuare în pag. 2)
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timate domnule Prim-Ministru,
Federaţia Sindicatelor Libere din

Învăţământ, care reprezintă drepturile şi
interesele a peste 178.000 de salariaţi din
învăţământul preuniversitar, vă supune
atenţiei o serie de probleme cu care se
confruntă sistemul educaţional şi
salariaţii acestuia .

I. Subfinanţarea învăţământului.
Este o realitate faptul că învăţământul este

un domeniu strategic de care depinde viitorul
unei ţări. Din păcate, în România, acest sector de

activitate a fost neglijat în ultimii 26 de ani, fiind
constant subfinanţat şi consecinţele se văd. Deşi
există prevederi exprese în Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, privind alocarea unui procent de 6% din
PIB pentru finanţarea educaţiei naţionale (art. 8,
art. 361 alin. (3) lit. g), aplicarea acestor prevederi
a fost an de an amânată, astfel încât, prin Legea
bugetului de stat pe anul 2016, a fost alocat un pro-
cent de 3,6% din PIB pentru finanţarea educaţiei,
în condiţiile în care media U.E. a procentului din
P.I.B. alocat acestui domeniu este de 5,25%!

(continuare în pag. 2)
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Dialog cultural româno‐lusitan 
iblioteca „G. T. Kirileanu” a organizat vineri, 18 martie, o întâlnire
culturală de excepţie, sub genericul „Dialog cultural româno-lusitan”.
Evenimentul i-a avut ca invitaţi pe Virgil Mihaiu, ex-director al Cen-
trului Cultural Român din Lisabona, şi pe Daniel Perdigão, director
al Institutului Portughez Camões în România.

Punctele de întâlnire dintre extremităţile latine ale Europei, lite-
ratura portugheză în România, literatura română în Portugalia ori exi-
lul românesc în Portugalia sunt doar câteva din temele dezbătute în

cadrul manifestării.
„E un eveniment pentru Biblioteca noastră să fie pentru o seară la con-

fluenţa a două culturi care, deşi marginale, au dat lumii valori de excepţie.
Faptul că Daniel Perdigão, un intelectual de marcă în Portugalia, a învăţat
la perfecţie limba română pentru a fi un ambasador al literaturii române în
ţara sa demonstrează resursele culturii noastre. Tot aşa cum câţiva scriitori
importanţi din România, precum Dinu Flămând, Michaela Ghiţescu sau Vir-
gil Mihaiu, au adus literatura portugheză, de la Camoes la Pessoa, în spaţiul
românesc până la asimilare, e un gest de admiraţie faţă de valori lusitane

durabile”, a spus Adrian Alui Gheorghe, directorul Bibliotecii Judeţene „G.
T. Kirileanu” Neamţ. 

„Flori de Dragobete”, semnate Dumitru Bezem 

Pe data de 23 februarie, Biblioteca Jude-
ţeană „G. T. Kirileanu” a găzduit vernisajul
expoziţiei „Flori de Dragobete”, reunind lu-
crări ale artistului plastic nemţean Dumitru
Bezem, aflate în colecţia particulară Elena şi
Vasile Pleşca. Evenimentul a avut loc în Sala
„Cupola”, pânzele artistului oferind, dincolo
de bucuria ochilor şi a sufletului, prilej de re-
flecţie la paradoxul dintre fragilitatea florilor
şi puterea de simbol a acestora.

Despre flori şi Dragobete au vorbit, în
deschiderea vernisajului, Emil Nicolae, Va-
sile Pleşca şi Adrian Alui Gheorghe: O expo-
ziţie semnată de Dumitru Bezem este, fără

B

n aceste condiţii, la Colegiul Naţional al Liderilor din
luna februarie, constatând că de fapt Ministerul Educa-
ţiei n-a mişcat niciunul dintre angajamentele asumate la
întâlnirea din ianuarie, că evită o nouă întrevedere în ca-
drul Comisiei Paritare la nivel de minister, s-a hotărât
să ne adresăm direct Primului-ministru prezentându-i
doleanţele noastre şi avertizând – aşa cum se vede în fi-
nalul scrisorii – că refuzul acestui dialog ar putea de-

clanşa o serie de proteste îndreptăţite. Care ar putea merge de
la pichetarea Guvernului şi la un miting în Piaţa Victoriei, la
alte forme de acţiune impuse de desfăşurarea evenimentelor.

– Şi care a fost reacţia guvernanţilor?
– Din informaţiile pe care le avem, Ministrul Educaţiei a

încercat să tempereze lucrurile, invitându-l pe 3 martie pe dl.
Simion Hăncescu, preşedintele FSLI la o discuţie în care a pro-
mis din nou lucruri vechi, care trebuiau să fie rezolvate deja.

Iar pe data de 14 martie, preşedintele Federaţiei a fost din
nou invitat la MENCS – efect probabil şi al scrisorii trimise
d-lui Dacian Cioloş – pentru o redezgheţare a dialogului. Un
semn ar fi că au apărut deja normele metodologice pentru ocu-
parea funcţiilor de conducere în instituţiile de învăţământ. De-
ocamdată ele se află în stadiul de proiect şi precizează că
aceste concursuri pot demara până la sfârşitul anului şcolar.
Ori, la întrevederea din ianuarie, dl. Ministru spunea că până
atunci concursurile pentru ocuparea funcţiilor de director în
şcolile gimnaziale trebuie finalizate deja. Şi tare îmi este teamă
că lucrurile vor fi tergiversate până spre vacanţă, când reacţia
sindicatelor n-ar putea fi extrem de eficientă. Deocamdată nu
ştim cum vor evolua lucrurile, dar trebuie ca metodologia
acestor concursuri să fie musai depolitizată. Pe scurt, repre-
zentantul autorităţilor locale să aibă, la fel ca şi reprezentantul
sindicatelor, statut de observator, nu de decizie. Cert este că
spre sfârşitul lunii martie (N.R. Interviul a fost înregistrat pe
15 martie.), vom mai avea o întâlnire la Colegiul Naţional al
Liderilor şi, văzând ce se întâmplă, vom lua decizia potrivită.
Ceea ce urmează ţine doar de decizia guvernamentală – noi
nu ne dorim decât ca semnalul nostru să fie luat în seamă şi,
dacă lucrurile se mişcă, nu vrem decât să fim parteneri impli-
caţi loial în buna funcţionare a sistemului de învăţământ.

– Altceva? 
– O veste bună ar fi faptul că ieri (N.R.14 martie) am pri-

mit de la domnul Simion Hăncescu, preşedintele FSLI, pro-
iectul de lege referitor la statutul de autoritate publică pentru
cadrele didactice, un proiect supus dezbaterii publice, având
avizul CES şi urmând să fie supus cât de curând aprobării Par-
lamentului.

– Să fie într-un ceas bun. Până atunci, îl vom publica şi
noi în acest număr al revistei. 

ederaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că este imperios
necesar ca învăţământul să primească 6% din PIB, pentru a creşte
investiţia în resursa umană, întrucât subfinanţarea a condus la degradarea
alarmantă a statutului social al personalului din sistemul educaţional, dar
şi pentru dezvoltarea bazei materiale a unităţilor de învăţământ.

II. Modul  de  stabilire  a  costului  standard  per  preşcolar/elev.
Deşi, potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, Consiliul Naţional pentru

Finanţarea Învăţământului Preuniversitar este organismul competent să deter-
mine costul standard per elev/preşcolar, totuşi, nici până în prezent acesta nu
funcţionează. Astfel, determinarea costului standard „s-a făcut”prin hotărâre de
guvern, la propunerea Ministerului Educaţiei, în funcţie de cuantumul cheltu-
ielilor de personal stabilit de Ministerul Finanţelor Publice pentru salariaţii din
învăţământ şi aprobat de Parlamentul României, prin Legea bugetului de stat.
Din aceste motive, la stabilirea acestui cost standard nu s-a avut niciodată în
vedere faptul că există numeroase unităţi de învăţământ la nivelul cărora sunt
încadrate multe cadre didactice cu gradul didactic I, cu mulţi ani de vechime în
învăţământ şi unele dintre ele beneficiare ale gradaţiei de merit. De aceste
realităţi nu se ţine cont la fundamentarea costului standard per preşcolar/elev,
ceea ce a creat, an de an, dificultăţi în plata salariilor personalului didactic. Tot
din cauza modului greşit de stabilire a costului standard, situaţia este dramatică
şi la nivelul unităţilor de învăţământ vocaţional. De aceea este imperios nece-
sar să existe coeficienţi suplimentari de diferenţiere în funcţie de structura
personalului.

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că nu se vor acoperi integral salariile
personalului din sistem în ultimele luni ale anului 2016 şi va fi nevoie de o rec-
tificare bugetară pentru suplimentarea acestui deficit financiar.

III. Tergiversarea elaborării şi adoptării Legii-cadru privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că noua lege de
salarizare unitară trebuie să ţină cont de importanţa sectorului învăţământ şi
funcţiile didactice trebuie poziţionate în grila de salarizare, astfel încât să fie
atraşi tinerii performanţi către cariera didactică. O lege de salarizare construită
plecând de la principii corecte presupune ca fiecare categorie socio-profesională
să fie poziţionată în grila de salarizare în funcţie de rolul pe care îl are în dez-
voltarea societăţii. De asemenea, noua lege de salarizare ar trebui să elimine
actualele inechităţi şi dezechilibre în ceea ce priveşte salarizarea personalului
din sectorul public.

În momentul de faţă, după majorarea salarială de aproximativ 25% din
anul 2015, salariul unui profesor debutant este de cca. 1100 de lei net, iar
al unui profesor la final de carieră este de aproximativ 2400 lei.

Relevant este şi faptul că, în prezent, salariul mediu în învăţământ este
cu aproximativ 45% mai mic decât salariul mediu din administraţie şi or-
dine publică şi reprezintă doar 25% din salariul magistraţilor, situaţie absolut
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ndoială, de fiecare dată, un eveniment. Dar surpriza mare, de data
aceasta, nu o reprezintă expoziţia în sine, ci faptul că o familie de co-
lecţionari, a adunat peste două sute de lucrări, în special flori, din
ceea ce a creat Dumitru Bezem, în câteva decenii. Dintre acestea, ge-
neroşii colecţionari oferă publicului din Neamţ şi nu numai, în aceste
zile, cincizeci de tablouri, unul mai frumos decât altul. E o risipă de
culoare şi optimism în ceea ce avem pe simezele de la Bibliotecă.

Medalion omagial Marin Sorescu

Cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la naşterea poetului Marin Sorescu,
Filiala „Vasile Conta” a Bibliotecii Judeţene „G. T. Kirileanu” a organizat,
pe data de 25 februarie, un popas în lumea poeziei. 

Evenimentul a constituit un prilej de redescoperire a lui Marin Sorescu,
omul şi scriitorul, prin evocarea literară şi reperele esenţiale în receptarea
operei sale, prezentate de prof. dr. Adriana Popovici de la Colegiul Tehnic
„Gh. Cartianu”. De asemenea, recitalul de versuri susţinut de bibliotecarul
Dan Iacob a ilustrat, în maniera cea mai obiectivă, portretul celui omagiat.

Născut la 19 februarie 1936, la Bulzeşti, în judeţul Dolj, Marin Sorescu

este considerat unul dintre cei mai mari scriitori români contemporani. Poet,
dramaturg, prozator, eseist şi traducător, Marin Sorescu a fost cunoscut în
timpul vieţii pe aproape toate continentele planetei. Operele sale au fost tra-
duse în mai mult de 20 de ţări, totalizând peste 60 de cărţi apărute în stră-
inătate. După premiera de la Teatrul Mic (cu Leopoldina Bălănuţă şi Vasile
Niţulescu, textul său MATCA a fost montat în regie proprie la Teatrul Tine-
retului, în 1975, cu actorii Catrinel Paraschivescu şi Cornel Nicoară, într-o
scenografie semnată de Liviu Ciulei.

„Arta vânătorii”, la Muzeul de Istorie şi Arheologie
Pe data de 11 martie, la Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ a

avut loc vernisajul expoziţiei „Arta vânătorii”. Se regăsesc aici trofee de vâ-
nătoare, între care amintim un trofeu datat 1912, un exemplar împuşcat de
Nicolae Ceauşescu la Nemţişor, trofee cu panoplii deosebite din punct de
vedere al lucrăturii dar şi lucrări de specialitate, dintre care reţinem „Istoria
vânătoarei şi a dreptului de vânătoare” de Gh. Nedici, „Călăuza vânătorului”

î

Irina NASTASIU
(Continuare în pag. 4)

nacronică, în condiţiile în care aproximativ 80% din salariaţii
din învăţământ au studii superioare!

Nu trebuie uitat că, prin Legea nr. 174/2015, de la data de 1
iulie s-au majorat cu 70% salariile personalului din cadrul
Administraţiei Prezidenţiale şi al aparatului de lucru al Guvernului,
iar prin O.G. nr. 14/2015 s-au triplat, de la data de 1 august,
indemnizaţiile persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.

Totodată, considerăm că se impune ca finanţarea cheltuielilor
cu salarizarea personalului din învăţământul preuniversitar să se
asigure din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată, pe filiera Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice – inspectorate şcolare – unităţi de învăţământ, urmând ca
Primarul să rămână ordonator principal de credite pentru cheltuielile ma-
teriale. Acest lucru este imperios necesar, avându-se în vedere nu-
meroasele blocaje generate de consiliile locale şi primari în ceea ce
priveşte plata salariilor pentru angajaţii din învăţământ.

IV. Neasigurarea, la timp, a manualelor pentru elevi.
Pentru rezolvarea acestei probleme, se impune elaborarea şi apro-

barea unei legi a manualelor şcolare în cuprinsul căreia:
– manualele să fie definite ca produse curriculare destinate susţinerii
procesului de învăţare al elevilor, care se elaborează pe baza pro-
gramelor şcolare;
– trebuie consacrat dreptul elevilor şi al profesorilor din
învăţământul obligatoriu de a beneficia de manuale şcolare gratuite,
atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile
minorităţilor naţionale;
– să se reglementeze dreptul Ministerului Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice de a le achiziţiona, în baza unei proceduri spe-
ciale de achiziţie, derogatorii de la cadrul general în materia
achiziţiilor publice;
– procedura de achiziţie a manualelor şcolare gratuite să se aprobe
prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice şi al ministrului finanţelor publice.

V. Politizarea, în continuare, a funcţiilor de conducere din
unităţile de învăţământ. Depolitizarea acestor funcţii se poate realiza,
pentru început, prin modificarea art. 258 alineatul (1) din Legea nr.
1/2011, astfel încât reprezentanţii autorităţilor publice locale să participe
în comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director, respectiv
de director adjunct al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de
observator şi nu cu statut de membru al comisiei de concurs.

Totodată se impune organizarea şi desfăşurarea, în cel mai scurt
timp, a concursului pentru ocuparea acestor funcţii, pentru a se pune
capăt „provizoratului” în conducerea unităţilor de învăţământ. Nu trebuie
uitat că nu s-au mai desfăşurat concursuri pentru ocuparea funcţiilor de
director şi directori adjuncţi din anii 2006-2008, iar în prezent toţi direc-
torii sunt numiţi prin detaşare în interesul învăţământului.

VI. Neasigurarea unitară a dreptului la reducerea normei didac-
tice de predare – învăţare – evaluare pentru întregul personal di-
dactic de predare cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi
gradul didactic I, din cauza modului cum este formulată prevederea

legală care conferă acest drept cadrelor didactice încadrate pe normă
didactică de predare - învăţare -  evaluare. Această problemă se poate re-
aliza prin modificarea art. 262 alineatul (4) din Legea educaţiei naţionale,
astfel încât întregul personal didactic de predare şi de instruire practică
cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I şi cel
din corpul profesorilor mentori să beneficieze de reducerea normei di-
dactice de predare – învăţare - evaluare cu 2 ore săptămânal, fără dimin-
uarea salariului şi fără niciun fel de condiţionare privind  încadrarea în
bugetul aprobat.

VII. În unităţile de învăţământ au loc tot mai multe agresiuni
împotriva cadrelor didactice.

Această problemă se poate rezolva prin completarea Secţiunii a 9-
a  Dreptul la securitate al personalului didactic din Titlul II - Statutul per-
sonalului didactic – Capitolul I – Statutul personalului didactic din
învăţământul preuniversitar al Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul investirii personalului
didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu
exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu.

Prin legiferarea acestei soluţii, se vor stopa cazurile de abuzuri şi
violenţe la care sunt supuse cadrele didactice, atât din partea părinţilor,
cât şi din partea elevilor.

VIII. Nedecontarea de către toate autorităţile publice locale a
cheltuielilor cu naveta personalului didactic, din cauza unor lacune
ale Hotărârii de Guvern nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la
locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar
din învăţământul preuniversitar de stat. Se impune modificarea acestui
act normativ, astfel încât să se poată rezolva toate problemele apărute în
decontarea cheltuielilor de navetă de la data intrării în vigoare a hotărârii
de guvern menţionată mai sus.

IX. Necuprinderea în Legea bugetului de stat pentru anul 2016
a sumelor necesare pentru achitarea integrală a tranşelor aferente anului
2016, pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti pentru
drepturile salariale acordate prin hotărâri judecătoreşti devenite execu-
torii anterior anului curent şi care au ca obiect acordarea unor drepturi
de natură salarială stabilite în favoarea personalului din învăţământ.

Solicitarea noastră are în vedere faptul că, deşi art. 35 din O.U.G.
nr. 83/2014, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 54 alin. (1) din
O.U.G. nr. 47/2015, permiteau plata tranşelor aferente anului 2016 –  în
funcţie de anul pronunţării titlului executoriu. Cu toate acestea, nu au
fost alocate  –  în anul 2015 – integral sumele necesare  plăţii
tranşelor aferente anului  2016.

Totodată, în Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, nu
sunt prevăzute sume pentru plata hotărârilor judecătoreşti, inclusiv a
celor privind plata daunelor – interese moratorii sub forma dobânzii
legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii
având ca obiect acordarea unor drepturi salariale.

(continuare în pag. 4)
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e Coriolan Stoica sau lucrări aparţi-
nând lui Vasile Cotta, Ionel Pop, C.
Rosetti-Bălănescu şi A. M. Comşia. 

O parte extrem de consistentă şi
spectaculoasă a expoziţiei o constituie
piesele etnografice, dintre care se de-
taşează prin număr şi artă a decorului
cornurile pentru praf de puşcă. Alături

de acestea, se remarcă şi genţile, baltagele şi
alte accesorii specifice. Tot aici trebuie
amintite diversele tipuri de capcane (de urs,
de lup, pentru păsări). Piesele provin de la
muzeele etnografice din cadrul Complexului
Muzeal Judeţean Neamţ, dar şi de la Muzeul
Bucovinei, Suceava, Muzeul Etnografic al
Moldovei, Iaşi şi de la Complexul Muzeal
„Iulian Antonescu”, Bacău. Expoziţia „Arta
vânătorii” va rămâne deschisă vizitatorilor până în luna mai. 

Spectacol de Dragobete, la Teatrul Tineretului
Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” a marcat sărbă-

toarea de Dragobete printr-un spectacol de muzică şi dans popular desfă-
şurat miercuri, 24 februarie, la sala mare a Teatrului Tineretului din
Piatra-Neamţ. Manifestarea, intitulată „Dragobetele sărută fetele!”, a fost
susţinută de artiştii de la Ansamblul folcloric „Floricică de la munte” al
Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”. 

Sărbătorit, pe vremuri, în preajma zilei de 1 martie, Dragobetele se
mai numea, în popor, Cap de primăvară sau Logodnicul Păsărilor. După
toate probabilităţile, luna februarie era considerată lună de primăvară,
ziua de 24 fiind începutul anului agricol (sau ziua ieşirii ursului din bâr-
log).

În vechime, bătrânii credeau că Dragobetele inspiră femeilor şi fetelor
încredere şi dragoste curată şi le ajută să-şi găsească ursitul. Desfăşurarea
tradiţiilor, a ceremonialelor şi a actelor rituale legate de sărbătoarea iubirii
la români e atestată de generaţiile vârstnice, de la care s-a preluat, printre
altele, şi zicala „Dragobete sărută fete!”. 

d

(urmare din pag. 3)

n aceste condiţii, pentru a se asigura plata unitară, la nivel naţional,
a tranşelor aferente anului 2016, din drepturile salariale stabilite
prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii anterior anului 2016,
se impune alocarea sumelor necesare, cu prilejul rectificării
bugetare.

X. Neadaptarea arhitecturii curriculare la realităţile de pe
piaţa muncii din România.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că, în primul
rând, trebuie regândite programele şcolare, dar şi sistemul de evaluare a
elevilor, la toate nivelurile. Actualele programe şcolare pun accentul
pe latura informativă a elevilor şi mai puţin pe cea formativă, iar
prin evaluarea elevilor se urmăreşte, preponderent, ceea ce au
reţinut aceştia şi nu capacitatea lor de a aplica practic cunoştinţele
acumulate.

De asemenea, în ultimii ani, pentru multe dintre instituţiile de
învăţământ superior, unicul criteriu de selecţie pentru viitorii studenţi l-a
reprezentat nota obţinută la examenul de bacalaureat, ceea ce a condus
la creşterea uriaşă a mizei acestui examen de sfârşit de ciclu. Aşa s-a
ajuns în situaţia ca mulţi elevi care au terminat clasa a XII-a şi părinţii
acestora să recurgă şi la „metode” ilegale şi imorale pentru obţinerea
unor rezultate cât mai bune la acest examen de maturitate.

Domnule Prim-Ministru,

În conformitate cu hotărârea Colegiului Naţional al Liderilor Fede -
ratiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, adoptată în data de 24 februarie
2015, vă solicităm o întâlnire cu conducerea federaţiei noastre, pen-
tru a găsi modalităţi eficiente de soluţionare a problemelor mai sus
menţionate şi pentru a se dezamorsa actuala stare de nemulţumire
care există în rândul salariaţilor din învăţământ.

Vă informăm stimate domnule Prim – Ministru că, în cazul în care
veţi refuza întâlnirea cu reprezentanţii celor 178.000 de salariaţi din
învăţământ, este foarte probabil să se declanşeze în perioada
următoare acţiuni de pichetare a sediului Guvernului şi să se orga-
nizeze un miting în Piaţa Victoriei.

Cu stimă,

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
ROMÂNIA

Nr. 115/08.03.2016

CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI,
DOMNULUI DACIAN JULIEN CIOLOŞ, PRIM-MINISTRUL ROMÂNIEI

(urmare din pag. 3)
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Simularea simulărilor
în Neamţ
l Evaluarea Naţională

vând în vedere rezultatele slabe obţinute în toată ţara la simu-
larea Evaluării Naţionale, ca urmare a solicitării adresate de
Ministerul Educaţiei tuturor inspectoratelor judeţene şi şcolilor
din ţară, I. S. J. Neamţ a publicat, luni, 7 martie, lista tuturor
notelor obţinute de elevii de clasa a VIII-a din judeţul Neamţ
la simularea Evaluării Naţionale, care s-a desfăşurat în perioada
22-23 februarie. 

În judeţul Neamţ nu a fost obţinută nici o medie de 10. Elevii au
obţinut 100 de medii cuprinse între 9 şi 9,99, 310 medii între 8 şi 8,99,
433 de medii între 7 şi 7,99, 469 de medii între 6 şi 6,99, 585 de medii
între 5 şi 5,99, 695 de medii între 4 şi 4,99, 824 de medii între 3 şi
3,99, 842 de medii între 2 şi 2,99 şi 361 de medii între 1 şi 1,99. La
proba scrisă la matematică nu au fost obţinută nici o notă de 10, iar
la proba scrisă la limba şi limba literatura română au fost opt note
maxime.

La nivelul judeţului Neamţ, doar 41,06 % dintre elevii partici-
panţi au obţinut medii peste 5. La proba de limba şi literatura română,
procentul de promovabilitate este de 61,78%, iar la proba de mate-
matică procentul de promovabilitate este de doar 29,14 %.

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ,
2.722 de elevi au obţinut medii sub 5, din 4.619 de participanţi la si-
mulare.

Lista integrală a notelor din Neamţ poate fi consultată pe site-ul
ISJ Neamţ.

l Bacalaureatul

Prima probă din cadrul simulărilor de la bacalaureat, la Limba şi
literatura română, s-a dovedit a fi una care nu a atras prea mulţi
„clienţi”. Astfel, luni, 7 martie, în Neamţ, din cei 4.999 de cursanţi ai
claselor a XI-a, 211 au lipsit de la simulare, în timp ce din totalul celor
4.888 de liceeni înscrişi în an terminal, 327 nu s-au obosit să se pre-
zinte la testarea cunoştinţelor. Mai mult, la clasa a XII-a, potrivit da-
telor furnizate de ISJ Neamţ, un elev a fost prins în timp ce încerca
să trişeze, probabil pe modelul patentat anul trecut. 

Rezultatele prezentelor testări vor fi comunicate în ziua de 18
martie – dată la care revista noastră se va afla la tipar. 

Anul trecut, dintre elevii de clasa a XI-a care au participat la si-
mulări, 28,51% au obţinut media generală peste 6 (cu note peste 5 la
toate probele). La clasa a XII-a, au obţinut media generală peste 6 (cu
note peste 5 la toate probele) doar 38,77% elevi. (RED.)
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O nemţeancă la Muzeul Ţăranului Român 
eşterul popular Ionela Lungu a reprezentat judeţul Neamţ la tradiţio-
nalul Târg al Mărţişorului, desfăşurat, în perioada 26 februarie – 1
martie, la Muzeul Naţional al Ţăranului Român. Artizanul nemţean a
venit, şi în acest an, în faţa iubitorilor de artă populară cu mărţişoare
inedite, realizate cu multă trudă şi migală. Fascinată de personajele
copilăriei sale, Ionela Lungu dă viaţă unui boţ de humă din malurile
Ozanei, însufleţind pe Păcală, tuşa Mărioara, Moş Ion Roată sau Dă-
nilă Prepeleac sub forma unor figurine unicat.

Amuzante şi atractive, în acelaşi timp, ineditele figurine nu sunt altceva
decât o chintesenţă a satului moldovenesc şi a artei tradiţionale româneşti. Ceea
ce la început a fost o simplă joacă a devenit, ulterior, o adevărată pasiune.

„Recitind poveştile lui Creangă, am intrat în pielea personajelor şi am
încercat să le redau cât bine trăsăturile, accentuând latura lor caricaturală”,
îşi aminteşte meşterul popular. Succesul obţinut a determinat-o pe Ionela
Lungu să participe la diferite expoziţii, fiind invitată, an de an, şi la Muzeul
Ţăranului Român din Bucureşti. Totodată, s-a dedicat şi carierei didactice,
lucrând ca profesor coordonator în diferite tabere de creaţie.

Un nou spectacol al Atelierului de teatru‐lectură 
Spectacol „Fiicele” de Sido-

nia Drăguşanu marchează şapte
ani de când, sub îndrumarea bi-
bliotecarului Dan Iacob, în luna
februarie a anului 2009, la Biblio-
teca Judeţeană „G. T. Kirileanu”,
şi-a început activitatea „Atelierul
de teatru-lectură pentru vârsta a
treia”. În această perioadă au fost
montate douăsprezece spectacole,
care au acoperit şapte stagiuni
teatrale, reprezentaţiile având loc

la sediul Bibliotecii Judeţene, precum şi la sediul bibliotecilor orăşeneşti din
Bicaz şi Roman, la Centrul Social „Pietricica”, la Colegiul Naţional „Calis-
trat Hogaş”, la sala „Calistrat Hogaş” a Consiliului Judeţean Neamţ, ori pe
scena Caselor de Cultură a Sindicatelor din Piatra Neamţ şi Târgu Neamţ.

M
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n anul în care s-au împlinit 10 ani de la
trecerea în veşnicie a marelui sculptor de
la Fălticeni, Ion Irimescu (27 februarie
1903 – 28 octombrie 2005), a apărut la
Editura „Muşatinia” din Roman (mana-
ger scriitoarea Emilia Ţuţuianu) o lucrare
de excepţie, IRIMESCU demiurgul de

tăceri, semnată de cunoscutul şi apreciatul pro-
fesor şi scriitor Gheorghe A. M. Ciobanu – o
„ediţie îngrijită şi coordonată, concepţie gra-
fică, realizare album şi copertă Emilia Ţuţu-
ianu”; traducere în engleză Mihaela Gheorghe,
traducere în italiană, pr. Eugen Răchiteanu.

Cartea a apărut cu sprijinul: Muzeului de
Artă „Ion Irimescu” din Fălticeni, (director
Gheorghe Dăscălescu); Consiliului Local Făl-
ticeni şi primarului oraşului, prof. Gheorghe
Cătălin Coman; Asociaţiei Italienilor din Ro-
mânia-RO.AS. IT. Suceava – prof. Ioana Gro-
saru; Fundaţiei Culturale Ion Irimescu din
Fălticeni şi artistului plastic Ion Grigore.

Această monografie-album sentimentală
asupra vieţii şi operei lui Ion Irimescu este o
sinteză a tot ceea ce autorul a scris şi a publicat
de-a lungul anilor despre acest sculptor, rodul
unei cunoaşteri amănunţite şi al preţuirii deose-
bite de care s-au bucurat atât opera cât şi per-
sonalitatea marelui artist din partea lui

Gheorghe A. M.
Ciobanu. Avem
în vedere „croni-
cile” din ziarul
„Opinia făltici-
neană”, volumul
„Irimescu stator-
nicie şi zbor”
(2000, Editura
Crigarux din
Piatra-Neamţ)
precum şi alte
numeroase pu-
blicaţii.

Volumul se
deschide cu câ-
teva pagini în
care se reali-
zează un adevă-
rat poem în

proză dedicat artistului, portret ce va fi comple-
tat în toate componentele alcătuitoare, pe între-
gul parcurs al lucrării, şi cu câteva precizări
referitoare la: „eroul dominant al plăsmuirilor
sale” pe care-l consideră a fi „omul în diversele
ipostaze ale vieţii acestuia” sau „acest superla-
tiv al vieţii – Omul”, precum şi „faţeta inedită
a creaţiei sale” constituită din „subiectul renas-
centist al femininului matern” şi „convertirea
vibraţiilor curgătoare în încremenirea sculptu-
ralului”, „tema devenirii”, dar şi,, simbolul ne-
iertătoarei clepsidre”.

De altfel, portretul realizat de Gh. A. M.
Ciobanu este unul de excepţie, pe măsura per-
sonalităţii căreia îi este destinat, argumentele
scriitorului fiind decupate cu o ştiinţă aparte din
creaţia artistică a marelui sculptor şi prezentate
eventualului cititor într-un limbaj ce trădează o
cunoaştere aprofundată a artei sculpturale în ge-
neral şi o cunoaştere amănunţită a operei celui
portretizat.

Dar, această monografie-album nu este
doar o înşiruire de date sau prezentări ale unor
opere din creaţia sculptorului, ci, mai ales, o
analiză pe baza înţelegerii fenomenului artistic,
realizată cu profesionalism de către un cunos-

cător în varii domenii ale artei – Gheorghe
A.M. Ciobanu, analiză punctată cu sublinieri
asupra unor culmi ale artei maestrului precum
cele dedicate imponderabilei arte a Muzicii,
concretizată în mai multe sculpturi: „Muzică”,
„Cântecul mâinilor”, „Trio”, „Flautist”, „Con-
cert”, „Fata cu lira” ş.a. Deloc de neglijat este
şi sublinierea faptului că în creaţia sa acest sen-
sibil „Cavaler al Ordinului…Dalta” a lăsat pen-
tru privitorul operelor sale o deschidere în
interpretare spre „mâine”.

Probabil, pornind de la ideea de a veni în
sprijinul potenţialului vizitator al Muzeului de
la Fălticeni şi pentru a contribui la o mai bună
înţelegere a operei lui Ion Irimescu, Gheorghe
A. M. Ciobanu propune cititorului acestei cărţi
o abordare tematică a creaţiei puse în discuţie,
având în vedere mai multe categorii tematice
grupate în capitole şi subcapitole: om-timp,
timp, loc, demiurgie, om-cer, har, atingeri, eva-
darea ş.a. Tot
tematic sunt
prezentate şi re-
p r o d u c e r i l e
care întregesc
prin ilustrare
eseul monogra-
fic: alegoricul,
fantasticul, artă
monumentală,
mitologicul, fe-
mininul, mas-
culinul, filo -
so ficul, istori-
cul, iubirea,
maternul, mu-
zicul, nudul,
portretul, reli-
gia, varia.

A c e a s t ă
nouă contribu-
ţie la bibliogra-
fia lucrărilor de
referinţă privind opera sculptorului şi graficia-
nului Ion Irimescu semnată de Gheorghe A. M.
Ciobanu va fi în timp un reper de neocolit pentru
toţi cei care vor veni în contact cu opera maes-
trului de la Fălticeni, întru înţelegerea acestei
vaste creaţii.

Prof. Constantin TOMŞA

Cartea de artă

Pentru o înţelegere mai bună a operei sculptorului Ion Irimescu
Î
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e asemenea, trupa a participat şi la Festivalul „Mereu tânăr” de la Cra-
iova (trei ediţii), precum şi la o întâlnire teatrală organizată de Biblio-
teca „Panait Istrati” din Brăila. 

Dincolo de performanţele interpretative la care au ajuns membrii
trupei de teatru-lectură „Arlechin”, proiectul a fost gândit şi ca o formă
de terapie a sufletului, a psihicului, prin lucrul în echipă, într-o lume
în care persoanele de vârsta a treia sunt prea adesea marginalizate, ui-
tate, condamnate să stea zile în şir în casă, în faţa televizorului.

Concursul Naţional „Ion Creangă” 
S-a dat startul înscrierilor pentru Concursul Naţional „Ion Creangă” de

creaţie literară – POVEŞTI, aflat la cea de a XXIV-a ediţie. Manifestarea
este organizată de Muzeul Literaturii Române din Iaşi şi se va desfăşura în
perioada 16 – 17 aprilie, la Muzeul „Ion Creangă” (Bojdeuca din Ţicău).

La concurs pot participa scriitori nemţeni de orice vârstă, precum şi au-
tori români de pretutindeni, inclusiv din Republica Moldova şi Ucraina, care
nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor. 

Festivitatea de premiere va avea loc pe 17 aprilie, juriul acordând ur-
mătoarele distincţii: Premiul Muzeului Literaturii Române Iaşi; Premiul „Ion
Creangă” al Uniunii Scriitorilor din România – filiala Iaşi; Premiul Editurii
Muzeelor Literare; Premiul revistei „Dacia literară”; Premiul revistei „Con-
vorbiri literare”; Premiul Bojdeucii „Ion Creangă”; Premiul Studioului de
Radio Iaşi; Premiul Teatrului „Luceafărul” Iaşi, precum şi menţiuni la Sec-
ţiunea copii.

De asemenea, poveştile premiate la această ediţie vor fi publicate în vo-
lumul „Poveştile de la Bojdeucă”, lansat în aprilie 2016.

Anul acesta va vedea lumina tiparului cel de-al XVII-lea volum al „Po-
veştilor de la Bojdeucă”, incluzând textele autorilor premiaţi la ediţia din
anul anterior. 

Ritmuri portugheze la Teatrul Tineretului
Teatrul Tineretului a găzduit, pe data de 8 martie, un concert de muzică

fado, organizat de Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”. Pro-
tagonistul serii a fost portughezul Ricardo Caria, spectacolul acoperind cele
aproape două secole de istorie în care fado-ul a evoluat constant pentru a se
adapta ritmului culturii portugheze. 
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Expunere de motive

egea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, prevede, la art. 7 alineatul (1): „În unităţile, în institu-
ţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formă-
rii profesionale sunt interzise activităţile care încalcă normele de
moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi
integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi
activităţile de natură politică şi prozelitismul religios. „De ase-

menea, art. 10 alin. (1) din acelaşi act normativ consacră caracterul de
serviciu de interes public al învăţământului.

Legea educaţiei consacră dreptul la securitate al personalului di-
dactic, în Titlul II- Statutul personalului didactic – Capitolul I – Statutul
personalului didactic din învăţământul preuniversitar – Secţiunea a 9-
a, art. 272, conform căruia:

(1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul
desfăşurării activităţii didactice de nicio autori-
tate şcolară sau publică. 

 (2) Prin excepţie de la prevederile alin.
(1), nu se consideră perturbare a cadrelor di-
dactice în timpul desfăşurării activităţii didac-
tice intervenţia autorităţilor şcolare şi/sau publice în
situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului
este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de
conducere, respectiv în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de
urgenţă. 

(3) Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi
făcută numai cu acordul celui care o conduce. 

(4) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii di-
dactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu
acordul cadrului didactic respectiv. 

(5) Înregistrarea prin orice procedee a activităţilor desfăşurate în
spaţiile şcolare este permisă numai cu acordul personalului de condu-
cere, cu excepţia celor de la alin. (3).

Realitatea ultimilor ani a demonstrat scăderea tot mai accentuată
a respectului acordat corpului profesoral de către elevi şi părinţii sau
reprezentanţii legali ai acestora. Nu au fost puţine situaţiile în care per-
sonalul didactic a fost supus unor agresiuni fizice şi/sau verbale din par-
tea elevilor, dar şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora.

Conform unui studiu efec tuat anii trecuţi pentru Ministerul Educa-
ţiei, peste 70 de mii de pro fesori români au fost, cel puţin o dată, jigniţi,
ame ninţaţi sau chiar loviţi de către elevi sau părinţi. Studiul a fost făcut
în 1200 de şcoli, cu un număr total de 586.000 de elevi. Dintre aceştia,
2400 au recunoscut că şi-au insul tat sau înjurat profesorii, iar a proape

200 au mărturisit, unii din ei cu mândrie, că au bătut, cel puţin o dată,
un cadru didactic. Internetul e plin de articole şi chiar filme în care sunt
prezentate aseme nea incidente: elevi care îşi umilesc în faţa clasei pro-
fesorii, alţii care îi înjură de mama focului sau îi iau de-a dreptul la
pumni. Până în 1989, adică în plin regim totalitar, un ase menea incident
era de necon ceput, iar atunci când, totuşi, aşa ceva se întâmpla într-un
oarecare colţ al ţării, urmările erau drastice pentru elevul în cauză.
Până şi în anii negri ai dicta turii, dascălul era res pectat, iar demnitatea
lui era apărată.

În sistemul naţional de învăţământ se constată o lipsă de protecţie
juridică a cadrelor didactice faţă de hărţuirea şi agresiunile venite din
partea elevilor, părinţilor sau reprezentanţii legali ai acestora; obiceiul
de a vedea şcoala ca o instituţie în care predomină drepturile unor elevi
faţă de profesorii lor sau faţă de restul elevilor, din cauza concepţiei gre-
şite că şcolile sunt centre de asistenţă; în multe cazuri, profesorii nu sunt
protejaţi în cazul luării unei decizii pedagogice faţă de un elev sau al

aplicării unei sancţiuni disciplinare; nu se poate asigura
prevalenţa dreptului la educaţie al majorităţii

elevilor în raport cu cei care au un compor-
tament perturbator etc.

Este obligatorie sensibilizarea societăţii
în ansamblul său cu privire la necesitatea de a

transforma sistemul de învăţământ, prin consolidarea
autorităţii cadrului didactic pentru a se evita eşecul şcolar, abandonul
şcolar, cât şi pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei, astfel încât şcoala
să asigure formarea unor tineri calificaţi în raport cu cerinţele în con-
tinuă schimbare de pe piaţa forţei de muncă. 

În acelaşi timp, procesul de predare şi învăţare de calitate se poate
desfăşura doar într-un mediu de respect reciproc între corpul profesoral
şi beneficiarii primari, secundari şi terţiari ai educaţiei.

Ca urmare a tuturor celor menţionate considerăm de asemenea că,
autorităţile publice din România trebuie să se asigure că profesorii vor
primi tratamentul, consideraţia şi respectul conform cu importanţa so-
cială a sarcinii încredinţate de societate, trebuie să acorde o atenţie prio-
ritară pentru a îmbunătăţi condiţiile în care corpul profesoral îşi
realizează munca şi vor încuraja acordarea unei consideraţii crescute
şi a recunoaşterii sociale a profesiei didactice. 

Această lege contribuie la recunoaşterea socială, a autorităţii, pre-
cum şi a standardelor profesionale ale corpului profesoral, promovând
formarea şi evaluarea sa şi recunoaşte autoritatea publică a directorilor,
membrilor de conducere şi profesorilor din şcolile publice şi private,
aceştia bucurându-se de toate principiile prezumţiei de veridicitate în
declaraţiile lor scrise cu privire la evenimentele cu semnificaţie disci-
plinară şi de protecţia acordată de lege.

Această lege recunoaşte ca autoritate instituţională figura profeso-
rului şi o converteşte în sprijinul primordial pentru un proces de predare

Proiectul de lege privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de
control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu
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e secole, corăbiile sale au navigat pe tot globul, aducând pe ţărmurile
bătrânului continent primele veşti despre diversele culturi necunos-
cute, dar fascinante din Africa, Asia şi cele două Americi. Cu fiecare
corabie care se întorcea, veneau şi cântecele care vorbeau despre pe-
ricolele unei astfel de călătorii şi toate minunăţiile noilor lumi explo-
rate, pline de sunete şi ritmuri exotice, dar şi cântece care povesteau
despre singurătate, dorul de casă şi fragilitatea omului în faţa stihiilor
naturii şi imprevizibilul din destinul omului.

În anii ´20 şi ´30 ai secolului al XIX-lea, noi cântece s-au scris în Lisa-
bona, iar ceea ce urma să devină oglinda identităţii multiculturale a oraşului
şi a locuitorilor săi a primit numele de „fado”, acelaşi cuvânt care însemnă
„soartă” în limba portugheză.

Întâlnire cu scriitorii botoşăneni

Pe data de 26 februarie, Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” a orga-
nizat o nouă întâlnire din seria „Antologia scriitorilor români contemporani”.
Invitaţii acestei ediţii au fost scriitorii botoşăneni Gellu Dorian, Nicolae Cor-
lat, Dumitru Necşanu, Vasile Iftime şi Vlad Scutelnicu. Medalioanele critice

au fost conturate de scriitorii Adrian G. Ro-
mila şi Emil Nicolae, iar acoladele muzicale
au fost oferite de Radu Moroşanu (nai), Al-
berto Pleşcan (saxofon), Constantin Emi Du-
mitru (acordeon), elevi ai Liceului de Artă
„Victor Brauner”, coordonaţi de profesorii
Leonid Ceobanu şi Isidor Rusu. 

„Prezenţa unei grupări scriitoriceşti de
excepţie, cum este cea de la Botoşani, repre-
zintă un eveniment pentru Biblioteca noastră.
Voci poetice distincte, scriitori de o comple-
xitate aparte, remarcată de toată critica lite-
rară, scriitorii din Botoşani vor face
demonstraţia unei unităţi în diversitate. Între
ei, Gellu Dorian, lider incontestabil al grupă-
rii, poet, prozator şi eseist, revine cu câteva
noutăţi editoriale, între care romanul Cartea

de la Uppsala şi volumul de interviuri şi anchete Împotriva uitării” a spus
Adrian Alui Gheorghe, coordonatorul proiectului şi moderator al întâlnirii.

D

învăţare de calitate, având în vedere faptul că învăţarea poate fi
dobândită doar într-un climat de muncă respectos faţă de cadrele
didactice şi faţă de restul elevilor, într-un mediu de convieţuire po-
zitivă. (FSLI)

Lege privind învestirea personalului didactic de predare,
de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autori-

tăţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu

Art. 1. 
(1) Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi

control din învăţământul preuniversitar este învestit cu exerciţiul autori-
tăţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de servi-
ciu,în limita competenţelor stabilite prin Statutul personalului din
învăţământ.

(2) Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în in-
teres personal.

(3) Personalul didactic de predare, de
conducere, de îndrumare şi control din învă-
ţământul preuniversitar beneficiază, în exer-
citarea atribuţiilor specifice funcţiei, de protecţia
acordată similar funcţiilor de autoritate publică.

Art. 2. În aplicarea prevederilor art. 1, personalul didactic de pre-
dare, de conducere, de îndrumare şi control se bucură de:

a) respect şi consideraţie faţă de persoana sa şi faţă de profesie din
partea beneficiarilor primari, secundari şi terţiari ai educaţiei, precum şi
din partea celorlalte cadre didactice;

b) un climat de ordine, disciplină şi respect, în timpul desfăşurării
actului educaţional în contexte formale, nonformale şi informale;

c) autoritatea de a lua decizii oportune, care să îi permită să men-
ţină un mediu adecvat în timpul procesului de predare-învăţare-evaluare,
dar şi pe parcursul desfăşurării de activităţi extraşcolare;

d) susţinerea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai beneficiarilor
primari ai educaţiei, în realizarea actului educaţional;

e) dreptul de a aplica sancţiuni disciplinare beneficiarilor primari,
conform regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învă-
ţământ;

f) protecţie juridică adecvată pentru îndeplinirea sarcinilor;
g) sprijin şi implicare din partea autorităţilor, inclusiv a celor care

au atribuţii în domeniul învăţământului, pentru asigurarea tratamentului,
consideraţiei şi respectului cuvenit funcţiei, în raport cu importanţa so-
cială şi sarcinile specifice; 

h) beneficiul campaniilor desfăşurate la nivel naţional şi local, de
către autorităţile administraţiei publice, pentru creşterea consideraţiei şi
prestigiului social.

Art. 3. În vederea asigurării dreptului instituit prin art. 1, instituţiile
şi autorităţile publice colaborează cu personalul didactic de predare, de
conducere, de îndrumare şi control.

Art. 4. În cursul procedurii legale aplicabile, faptele sesizate, în
scris, de personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi
control, în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei, se prezumă a fi reale,
până la momentul demonstrării situaţiei contrare. 

Art. 5.
(1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comuni-

care directă, lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală, lovirile sau
vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvârşite împotriva unui per-
soane care ocupă o funcţie didactică de predare, de conducere sau de în-
drumare şi control, aflată în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în
legătură cu exercitarea acestor atribuţii, se sancţionează cu pedeapsa pre-
văzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majo-
rează cu o treime.

(2) Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unui per-
soane care ocupă o funcţie didactică de predare,

de conducere sau de îndrumare şi control ori
asupra bunurilor acesteia, în scop de intimi-
dare sau de răzbunare, în legătură cu exerci-

tarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu
pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune,

ale cărei limite speciale se majorează cu o treime.
(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele comise în condiţiile

alin. (2), dacă privesc un membru de familie al persoanei care ocupă o
funcţie didactică de predare, de conducere sau de îndrumare şi control.

Art. 6. 
(1) În cazul săvârşirii de infracţiuni împotriva unui persoane care

ocupă o funcţie didactică de predare, de conducere sau de îndrumare şi
control, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către pro-
curor, în conformitate cu dispoziţiile art. 56 alin. (3) lit. b) din Legea nr.
135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi comple-
tările ulterioare.

(2) Directorii unităţilor /instituţiilor de învăţământ precum şi orice
persoană ce exercită o funcţie de conducere, de îndrumare şi control care,
în exercitarea atribuţiilor lor, au luat cunoştinţă de săvârşirea unei infrac-
ţiuni împotriva personalului didactic de predare, a personalului didactic
de conducere, de îndrumare şi control, sunt obligate să sesizeze de îndată
organul de urmărire penală şi să ia măsuri pentru ca urmele infracţiunii,
corpurile delicte şi orice alte mijloace de probă să nu dispară. 

(3) Procurorul se sesizează din oficiu dacă află, pe orice altă cale
decât cea prevăzută alin. (2), că s-a săvârşit o infracţiune împotriva unui
persoane care ocupă o funcţie didactică de predare, de conducere sau de
îndrumare şi control şi încheie un proces-verbal în acest sens.

Proiectul de lege privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de
control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu
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Un eveniment care a marcat evoluţia şcolii nemţene
niversarea a 25 de ani de la reînfiinţarea
Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul
Neamţ trebuie să însemne un eveniment
de mare importanţă în tradiţia educaţiei,
culturii şi civilizaţiei nemţene, un eveni-
ment festiv prin care se marchează evo-
luţia şcolii noastre.

Acest fapt se vrea o recunoaştere a efortu-
rilor şi meritelor obţinute în pregătirea elevilor
pentru viaţă şi formarea competenţelor profe-
sionale necesare afirmării individuale şi inte-
grării.

Încrustarea pe răbojul vremii a celui de al
25-lea an de existenţă a Asociaţiei oferă ferici-
tul prilej pentru zeci de profesori, din trecut şi
de azi, să-şi îndrepte gândurile spre şcoala care
le-a luminat calea vieţii, le-a oferi posibilitatea
de a deveni oameni de caracter, preţuiţi şi res-
pectaţi la locurile lor de muncă şi în viaţa so-
cială.

Retrăind cele mai plăcute crâmpeie din
viaţa de elev sau de profesor, mai tineri sau mai
vârstnici, ne-am simţit fericiţi că am ajuns să

sărbătorim acest eveniment şi să ne bucurăm de
progresele şi realizările dascălilor care au pre-
dat sau încă sunt activi la catedră. 

În tumultul frământărilor vieţii de azi, cu
greutăţile şi necazurile ei, dar şi cu bucuriile şi
împlinirile sale, cu preocupările ei multiple şi
complexe, cu ritmul alert, cu spiritual său emi-
namente practic, în răsturnările de valori şi de
criterii care au marcat ultimii ani, şcoala şi so-
cietatea şi-au creat puncte noi de sprijin, o nouă
axă de gândire şi o personalitate originală şi pu-
ternică.

Formarea personalităţii a fost în toate tim-
purile o problemă grea şi pretenţioasă, iar între
factorii esenţiali ai acestui proces, cel dintâi a
fost întotdeauna şcoala, iar dascălii acestei şcoli
au încercat, şi-n mare măsură au reuşit, să gre-
feze personalitatea elevilor pe individualizarea
lor supusă mediului social şi familial.

Dornici de cunoaştere, generaţii întregi de
elevi au păşit în şcoală cu dorinţe şi speranţe de
a descoperi, de a-şi împlini visele şi aspiraţiile
prin cunoaştere şi au reuşit! Dascălii noştri au

primit aprecieri şi mulţumiri de la foştii elevi.
Ne simţim mândri când foştii elevi ne caută şi
doresc să-şi vadă şcoala, locul unde, de-a lun-
gul anilor, şi-au modelat visele şi şi-au făcut
planuri de viitor, devenind oameni de nădejde
ai societăţii de mâine.

Aşa cum spunea şi domnul profesor Gheor -
ghe Amicei, aniversarea a 25 de ani de la reîn-
fiinţarea Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul
Neamţ trebuia să fie o întâlnire de suflet. O ani-
versare nu doar a bilanţurilor, ci şi una revigo-
rantă, care să ne permită să ne încărcăm inimile
cu bucurii şi sănătate, pentru activitatea noastră
viitoare, o aniversare prin care să probăm ne-
contenit competenţa şi dăruirea profesională,
predând cu dragoste, pricepere şi responsabili-
tate luminoasa torţă a învăţăturii ce dăinuie,
peste ani ca o binecuvântată răsplată a vocaţiei
de dascăl.

Prof. Mihaela RUSU,
Director la Şcoala Gimnazială „Mihai

Eminescu” Roman

Sărbătoarea Renaşterii Asociaţiei Învăţătorilor
25 de ani de la reînfiinţarea Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul

Neamţ – o sărbătoare a şcolii nemţene
roiectul educaţional care a
avut drept scop să omagieze
activitatea unei asociaţii a
cadrelor didactice mai veche
de 100 de ani s-a finalizat cu
succes. AINT a adunat sub
cupola sa circa 200 de profe-
sionişti ai şcolii nemţene de-

venind în acest fel, pentru câteva
ore, o platformă de discuţii utilă în
elaborarea unei viziuni de ansam-
blu despre trecutul, prezentul şi
viitorul profesiei didactice sub
toate aspectele sale. A fost poate un
moment unic care a adunat laolaltă
administraţia publică locală, con-
ducerea ISJ Neamţ, a Casei Corpu-
lui Didactic, a Sindicatului din
Învăţământ, directori de şcoli, edu-
catoare, învăţători şi profesori, cu
toţii implicaţi în acelaşi demers ce
vizează îmbunătăţirea calităţii ac-
tului educativ. A fost un moment în
care Asociaţia Învăţătorilor s-a do-

vedit a fi o verigă credibilă între
lumea şcolii şi comunitate, un
„actor social” cunoscut şi recunos-
cut în tot judeţul Neamţ. A fost
pentru noi o recunoaştere a capaci-
tăţii organizatorice, un test care ne-a
redat încrederea în misiunea pe
care ne-am asumat-o, în principiile
vieţii asociative. A fost un eveni-
ment, venit la momentul potrivit,
care a reuşit în mare măsură să ne
ofere câteva răspunsuri la incerti-
tudinile care ne-au făcut uneori să
ne îndoim de noi înşine şi de cei-
lalţi. Ne-am convins şi am convins
că suntem o structură a societăţii
civile organizată, coerentă şi pro-
fesională. Că suntem o structură
care este capabilă să susţină dez-
voltarea sistemului de învăţământ
şi creşterea profesională a membri-
lor săi.

Şi ce a fost cel mai important
pentru noi... I-am simţit pe colegi

aproape. I-am simţit că au nevoie
de noi, că înţeleg cât este de impor-
tant profesional şi personal să fie
afiliaţi la o comunitate profesio-
nală, aşa cum este AINT. Este ca o
declaraţie de ataşament rostită de
ambele părţi, o declaraţie bazată pe
valorile unei bune reprezentări a
intereselor colegilor noştri: deschi-
derea, participarea, răspunderea,
eficienţa, coerenţa.

Toate instituţiile şi organiza-
ţiile din învăţământ au o misiune
comună: emanciparea de substanţă
a oamenilor şcolii. Îndeplinirea
acestei misiuni este condiţionată
atât de construirea şi afirmarea
propriei identităţi, treptat, prin pro-
gramele şi activităţile derulate. cât
şi de buna cooperare cu celelalte
organizaţii / instituţii din comuni-
tatea locală. Proiectul nostru a fost
un bun exemplu de cooperare.

Pentru toate aceste „beneficii”

trebuie să mulţumesc partenerilor:
Consiliul Local Piatra Neamţ, Pri-
măria Piatra Neamţ (personal d-lui
primar Dragoş Chitic), Inspectora-
tului Şcolar judeţean Neamţ, Sin-
dicatului Liber din Învăţământ
Neamţ.

Trebuie să le mulţumesc tuturor
participanţilor şi nu în ultimul rând
colegilor mei din Consiliul Director.

Prof. Liviu Constantin RUSU,
Preşedintele AINT

Pentru întreaga
activitate desfăşurată

în cadrul AINt 
au fost acordate 

plachete aniversare
domnilor profesori:
Gheorghe Amaicei,
Gheorghe Vadana,
George Grigorică,
Adrian Armencea, 

Vasile Săilă

P

A

Grupul de „Normalişti” de la Colegiul „Gheorghe Asachi” – o prezenţă iubită şi aplaudată
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Sărbătoarea Renaşterii Asociaţiei Învăţătorilor

AINT – Partenerul educaţional al şcolii nemţene
eon Mrejeriu, primul preşedinte al Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ, caracteriza zona Neam-
ţului ca fiind una de credinţă, vitejie, de cărturărie şi de artă. Astăzi, la un secol distanţă, credinţa mai
rezistă, vitejia s-a cam dus, dragostea de carte şi de artă supravieţuieşte datorită unor oameni devotaţi,
unor intelectuali, adevăraţi dascăli ai sufletului şi minţii. 

La ceas aniversar, 25 de ani de la reînfiinţare, Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Neamţ contribuie,
pe de o parte, la promovarea şcolii şi a cadrelor didactice, la creşterea eficienţei actului educaţional prin
proiecte/ programe proprii sau parteneriate, iar pe de altă parte la recuperarea şi punerea în valoare a
tradiţiilor, a patrimoniului material şi spiritual al înaintaşilor. Asociaţia militează ca fiecare învăţător şi

profesor să dobândească conştiinţa de apartenenţă la o comunitate care ar putea fi o valoare şi un garant al îm-
plinirii profesionale şi personale.

Sprijinul şi implicarea Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ sunt pe deplin vizibile în şcoala în care
îmi desfăşor activitatea, Şcoala Gimnazială „Prof. Gheorghe Dumitreasa” Girov. Dovadă sunt activităţile des-
făşurate în cadrul Proiectului Educaţional – Concurs Naţional „Unirea Principatelor Române” (proiect activităţi
extraşcolare Calendar M.E.N.C.Ş. 2015 – 2016) structurat pe două paliere: Concurs Zonal Unirea Principatelor
Române – Ediţia a XIII –a (10 şcoli participante cu echipaje de elevi, clasa a VIII –a) şi Concurs Naţional
Unirea Principatelor Române – Ediţia a VII-a, ianuarie – februarie 2016 (86 de şcoli participante, 98 cadre di-
dactice, 356 elevi).

Mărturie a respectului faţă de munca dascălilor şcolii din Girov este acordarea, de către Asociaţia Învă-
ţătorilor din judeţul Neamţ, la ceas aniversar a „Diplomei de Recunoştinţă”.

Prof. Vasile CIUBOTARU

L

La mulţi ani, felicitări!
Pentru Colegiul Naţional „Roman-

Vodă”, este o onoare şi responsabilitate
să se regăsească, în calitate de partener,
în acest spaţiu de comunicare şi de ac-
ţiune cu toţi cei care împărtăşesc o mi-
siune nobilă, un crez, un set de valori, sub
semnul educaţiei şi formării profesionale.
La ceas aniversar, gândurile noastre se
îndreaptă spre viitor pentru ca astfel de
momente să se repete şi să ofere noi pri-
lejuri de bucurie şi satisfacţie.

Cu admiraţie şi încredere în valoarea
viitoarelor activităţi ale Asociaţiei Învă-
ţătorilor, pe care le aşteptăm!

Prof. Mihaela TANOVICI, Director
Colegiul Naţional „Roman-Vodă”

Dragoş CHITIC,
primar Piatra – Neamţ

... Înţeleg foarte bine proble-
mele dumneavoastră, pentru că eu
însumi m-am născut şi am crescut
într-o familie de cadre didactice...
Vreau să vă asigur de preţuirea şi
respectul pe care vi-l port, atât în
nume personal, cât şi în cel al insti-
tuţiei pe care o reprezint...

Gabriel PLOSCĂ,
preşedintele SLLICS Neamţ

... Aduc aici salutul şi exprim
preţuirea membrilor Sindicatului din
Învăţământ Neamţ, pentru tot ceea
ce faceţi bine pentru şcoala nem-
ţeană. Asociaţia Învăţătorilor şi Sin-
dicatul din Învăţământ Neamţ au
fost mereu prieteni şi colegi pe
aceeaşi baricadă, pentru că, îm-
preună, ne străduim să obţinem un
statut meritat pentru cei care lu-
crează în învăţământ...

Viorel STAN,
inspector general al ISj Neamţ

... Într-o asemenea împrejurare
nu pot fi spuse decât lucruri de su-
flet, lucruri frumoase… Între Inspec-
toratul Şcolar şi Asociaţia
Învăţătorilor nu există decât un par-
teneriat formal; de fapt, prin oame-
nii lor, ambele instituţii oficiază de
la altarul catedrei un adevărat apos-
tolat al luminării neamului...

Cătălin DIACONU,
vicepreşedinte AGIRO

...Vreau să vă mulţumesc pentru
că Asociaţia dumneavoastră este un
bun exemplu de conlucrare benefică
cu celelalte organizaţii profesionale,
cu autorităţile locale. Vă felicit de
ase menea pentru frumosul exemplu
pe care îl daţi cu revista „Apostolul”,
care este o adevărată coloană ver-
tebrală a proiectului AGIRO – Edu-
Carte.ro ...

Gheorghe AMAICEI,
preşedinte de onoare al AINT

...Dorim ca aniversarea a 25 de
ani de la reînfiinţarea Asociaţiei În-
văţătorilor din judeţul Neamţ să fie
o întâlnire de suflet. O aniversare nu
doar a bilanţurilor, ci şi una revigo-
rantă, care să ne permită să ne în-
cărcăm inimile cu bucurii şi
sănătate, pentru activitatea noastră
viitoare...

Florentina VASILIU MOISE,
director al CCD Neamţ

... Daţi-mi voie ca, în calitatea
de director al instituţiei pe care o
conduc, să vă mulţumesc pentru tot
sprijinul şi pentru că ne-aţi primit
atât de frumos în casa dumneavoas-
tră. Felicitări tuturor celor care au
organizat acest eveniment, tuturor
celor care îşi desfăşoară activitatea
în această asociaţie ...
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Buletinul Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Neamţ 
„Unde nu-i dragoste de

breaslă şi menire şi tragere de
inimă, nu-i Doamne Ajută, măi
băieţi”.

şa le vorbea elevilor de la
„Şcoala preparandală vasi-
liană” de la Trei Ierarhi, în-
văţătorul Ion Creangă, cel
care s-a născut la Humuleşti
la 1 martie 1837. El însuşi a
fost elevul acestei şcoli unde
l-a avut profesor pe Titu Ma-

iorescu. Acesta l-a apreciat foarte
mult şi l-a numit învăţător la
Şcoala primară nr. 1 din Iaşi. Şi să
nu uităm că în august 1868, îm-
preună cu alţi învăţători a scos
„Metoda nouă de scriere şi cetire
pentru usul clasei I primară”, ce
avea să devină cartea de căpătâi a
şcolii româneşti pentru aproape un
sfert de secol, înnoindu-se în vreo
23 de ediţii. Mare om bădiţa Ion!

l La mulţi ani stimate
doamne educatoare, învăţătoare
şi profesoare!

Ziua de 8 Martie ne oferă pri-
lejul să aducem un omagiu tuturor
doamnelor şi domnişoarelor care
trudesc în şcolile nemţene. Şi în
acest an conducerea AINT a orga-
nizat o petrecere pentru toate
doamnele noastre, prilej de voie
bună şi destindere.

l Gradaţii de merit – 2016
Inspectoratul şcolar judeţean

Neamţ a publicat Fişele de eva-
luare pe categorii de personal di-
dactic pentru obţinerea gradaţiilor
de merit. Nici în acest an şcolar nu
s-a luat în considerare activitatea
desfăşurată de învăţători şi profe-
sori în cadrul AINT şi AGIRo. La
criteriul 2, c. s-a punctat, conform
fişelor, numai activitate de lider de
sindicat şi de membru în comisia
de dialog social. Nici o referire la
calitatea de membru al unei asocia-
ţii profesionale a cadrelor didac-
tice. Demersurile Consiliului

director al AINT au rămas fără nici
un rezultat. Din nefericire nici con-
ducerea AGIRo nu a întreprins nici
o acţiune naţionala în acest sens.
Ce trebuie să mai facem ca cineva
să se îndure să „transfere” vreo
0,50 puncte de la un alt criteriu.
(Poate de la cel cu voluntariatul cu
ocazia sărbătorilor de iarnă sau
pascale!! !????)

l „Răzbunarea” AINT
Dacă tot nu ne bagă nimeni în

seamă când e vorba de gradaţii de
merit am hotărât să ne „răzbu-
năm”. Am făcut-o într-un mod ori-
ginal. AINT a reînnoit contractul
de comodat cu ISJ Neamţ, prin
care imobilul de pe strada Petru
Rareş, nr.24, proprietatea asocia-
ţiei, este pus, GRATUIT, la dispo-
ziţia Casei Corpului Didactic şi a
Sindicatului Liber din Învăţământ.
Halal răzbunare!

l Basarabia, străvechi pă-
mânt românesc

Proiectul educaţional interna-
ţional organizat de Colegiul Naţio-

nal „Roman Vodă” din Roman se
va desfăşura pe data de 25 martie

2016. Printre parteneri se află, şi în
acest an, AINT.

l Cinste eroilor
Colegiul Tehnic „Ion

Creangă” Târgu Neamţ a lansat
Proiectul educaţional Cinste eroi-
lor, ediţia a V-a, proiect înscris în
Calendarul activităţilor educative

regionale şi interjudeţene. În pro-
iect sunt implicaţi elevi şi profesori
din judeţele Neamţ, Suceava, Iaşi,
Braşov, Botoşani şi din Republica
Moldova într-un exerciţiu de soli-
daritate şi acţiune civică pentru
promovarea şi protejarea valorilor
locale. Parteneri în proiect sunt
Primăria Tg. Neamţ, Universitatea
„Ştefan cel Mare” Suceava, Aso-
ciaţia Pro Democraţia Tg. Neamţ,
Asociaţia Profesorilor de Istorie
Neamţ şi Asociaţia Învăţătorilor
Neamţ. Succes!

l Stop agresiunilor fizice
şi/sau verbale la adresa persona-
lului didactic!

AINT susţine Legea privind
investirea personalului didactic de
predare, de conducere, de îndru-
mare şi control cu exerciţiul auto-
rităţii publice pe timpul şi în

legătură cu îndeplinirea atribuţii-
lor de serviciu. Este obligatorie
sensibilizarea societăţii româneşti
cu privire la necesitatea de a trans-
forma sistemul de învăţământ, prin
consolidarea autorităţii cadrului di-
dactic. Considerăm că autorităţile
publice trebuie să se asigure că
profesorii vor primi tratamentul,
consideraţia şi respectul conform
cu importanţa socială a sarcinii în-
credinţate de societate. Această
lege recunoaşte autoritatea publică
a directorilor şi profesorilor din
şcolile publice şi private, aceştia
bucurându-se de toate privilegiile
prezumţiei de veridicitate în decla-
raţiile lor scrise cu privire la eve-
nimentele cu semnificaţie
disciplinară şi de protecţia acor-
dată de lege faţă de agresiunile din
partea elevilor, părinţilor sau repre-
zentanţilor legali ai acestora.

Domnilor parlamentari, redaţi
respectul cuvenit, corpului profe-
soral!

l Simpozionul internaţional
„Portrete de dascăli”- un regal
pedagogic româno – sârb

Ediţia a VII-a a avut loc în
luna octombrie 2015 la Veliko
Gradişte, în Serbia. Cu această
ocazie s-au evocat nume de dascăli
model din Serbia şi România, s-au
organizat cursuri pe teme pedago-
gice, s-au prezentat proiecte şi
exemple de bună practică şi s-au
încheiat parteneriate şcolare. La
simpozion au fost invitaţi şi repre-
zentanţi ai ministerelor educaţiei,
ai administraţiei şcolare, ai corpu-
lui diplomatic, formatori. 

La acest simpozion au parti-
cipat şi 22 de colegi din judeţul
Neamţ. Pe toţi participanţii îi
rugăm să ne viziteze la sediul nos-
tru din str. Mihail Sadoveanu, nr.
21, pentru a primi diploma de
participare şi volumul editat cu
acest prilej.

Consiliul Director al AINT
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Micii meşteşugari din Ţinutul Zimbrului

uccesul muncii bibliotecarului şcolar nu este
asigurat numai de cunoştinţele şi deprinde-
rile însuşite în instituţiile specializate de în-
văţământ, ci mai ales de înţelegerea rolului
important pe care îl are astăzi în opera de for-
mare a tineretului, de pasiunea şi capacitatea
sa de dăruire. Oricât de minuţios ar fi anali-
zată activitatea bibliotecarului, aceasta nu se

poate delimita în mod categoric de atribuţiile gene-
ral educative ce revin şcolii şi întregului personal
didactic.

Activitatea bibliotecarului şcolar trebuie să se
întrepătrundă cu întreaga acţiune educativă a şcolii
şi să devină astfel o componentă a întregului proces
instructiv-educativ. De aceea, cunoaşterea aspecte-
lor generale ale programului de educaţie pe care îl
înfăptuieşte şcoala, precum şi cunoaşterea proble-
melor instructiv educative specifice diferitelor ac-
tivităţi din şcoală constituie adevăratele puncte de
pornire ale organizării activităţii bibliotecarului.
Munca de organizare a bibliotecii şcolare presu-
pune, pe lângă cunoştinţele de biblioteconomie mo-
dernă pe care le posedă fiecare bibliotecar,
cunoaşterea aspectelor specifice şcolii în care îşi
desfăşoară activitatea biblioteca respectivă şi a
principiilor de modernizare a învăţământului ac-
tual. Fără îndoială că dintre factorii de bază, care
orientează modul de organizare a bibliotecii, nu pot
lipsi indicaţiile pe care le cuprind programele şi
manualele şcolare, sfatul directorului, al profesori-
lor de specialitate, al diriginţilor şi învăţătorilor. 

Principala menire a bibliotecarului şcolar este
de a pune la dispoziţia elevilor informaţia cerută
dar şi de a-i îndruma şi de a-i sfătui. În viaţa multor
tineri, biblioteca joacă un rol covârşitor. În ea şi-au
petrecut anii adolescenţei mii de oameni de cultură
şi de ştiinţă. Nicăieri nu se poate forma şi întreţine
mai cu efect gustul pentru lectura bună decât în at-
mosfera îmbietoare la citit a unei biblioteci, oricât
de modestă ar fi ea. Rafturile încărcate cu atâtea
scrieri din toate domeniile, mesele cu cititorii aple-
caţi cu răbdare asupra cărţilor, liniştea abia tulbu-
rată de foşnetul filelor întoarse cu multă grijă, totul
îmbie la lectură şi la meditaţie.

Crearea unor condiţii bune şi formarea deprin-
derii de a citi în sala de lectură, au avantajul că tre-

zesc mai mult interes pentru literatură, asigură un
climat plăcut, stimulează concentrarea atenţiei şi
dau posibilitatea multor elevi să-şi petreacă în mod
util o parte din timpul liber. Din comoditate sau
dintr-o greşită înţelegere a influenţei educative pe
care o are cititul în sala de lectură a bibliotecii, unii
bibliotecari preferă să împrumute cărţile numai
acasă, fără să acorde cea mai mică atenţie atragerii
tinerilor spre sala de lectură. Elevul care vine în sala
de lectură a bibliotecii să-şi pregătească lecţiile în
linişte şi adesea în condiţii materiale mai bune, în
scurtă vreme ajunge să îndrăgească literatura. El se
va strădui apoi să-şi termine lecţiile cât mai repede,
pentru a avea timp să guste şi câteva pagini de lite-
ratură. Sala de lectură ar putea fi considerată un fel

de mic laborator de lucru cu cartea, indiferent dacă
aceasta este un manual şcolar sau un roman oare-
care.

De asemenea, bibliotecarul şcolar în colabo-
rare cu cadrele didactice poate iniţia şi organiza di-
ferite activităţi de promovare a fondului de carte
cum ar fi: expoziţii de carte, spectacole cultural –
artistice, procese literare, prin care să dezvolte dra-
gostea pentru valorile culturii naţionale, să stimu-
leze creativitatea şi lucrul în echipă.

De aceea în fiecare an şcolar organizăm, în
baza parteneriatului încheiat cu Casa Corpului Di-
dactic Neamţ activităţi deosebite prin care oma-
giem diferiţi scriitori şi oameni de cultură. În luna
februarie 2016 am desfăşurat o activitate intitulată
Să descoperim împreună fabula românească,
activitate care a constituit pentru elevii coordonaţi
de profesor învăţământ primar Bârsan Lucia un bun
prilej de a-şi consolida cunoştinţele acumulate la
ora de Limba şi literatură română.

Pentru a-i atrage pe copii să participe cu plă-
cere la această acţiune, am organizat activitatea sub
forma unui proces literar „Greierele versus Fur-
nica”, pe care l-am conceput ca o călătorie prin li-
teratura română şi universală. Astfel, copiii au citit

şi memorat versurile lui George Coşbuc, Tudor Ar-
ghezi, George Topârceanu, Marin Sorescu, Vasile
Militaru, Otilia Cazimir, versuri care i-au avut ca
protagonişti pe cele două personaje memorabile,
greierele şi furnica. Procesul literar a fost derulat
într-o manieră modernă cu complet de judecată,
procuror, avocaţi, martori şi opinia publică, adu-
cându-se ca probe fabule, poezii cât şi videoclipuri
în care apar cele două personaje. Elevii au inter-
pretat cu dezinvoltură şi plăcere rolurile, procu-
rându-şi costumaţii adecvate personajelor, tocmai
pentru a crea atmosfera propice unei săli de tribu-
nal. În final, activitatea a avut un deosebit ecou
atât în rândul elevilor, cadrelor didactice cât şi pă-
rinţilor care i-au vizionat şi i-au felicitat pe micii
actori, iar doamna bibliotecar Ana Macovei de la
Casa Corpului Didactic Neamţ le-a înmânat di-
plome.

După douăzeci de ani de muncă în această
meserie deosebită, consider că biblioteca şcolii
este şi trebuie să fie un organism viu, iar munca
unui bibliotecar nu se limitează doar la aceea de a
fi un om printre cărţi, ci trebuie să fie a unui men-
tor care comunică, impunându-şi propria persona-
litate în zămislirea personalităţii cititorilor săi.
Munca noastră nu se poate măsura şi nu se poate
oglindi doar prin date statistice, ci prin dragostea
pentru carte pusă pe aceeaşi balanţă cu dragostea
pentru oameni.

Bibliotecar Liliana DARIE – Şcoala
Gimnazială „Elena Cuza”, Piatra-Neamţ

olosit mai ales de către vârstnici, în zilele de sărbătoare, costumul po-
pular a devenit astăzi o raritate. Fenomenul a apărut ca urmare a „ci-
vilizării” masive a satului românesc, ceea ce a dus nu numai la
renunţarea purtării lui, ci şi la confecţionarea sa. Din acest motiv, pen-
tru stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi protejarea meseriilor care
presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea
lor, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă
populară şi artizanat, la Liceul Tehnologic „Arhiamndrit Chiriac Ni-

colau” din Vânători – Neamţ s-au organizat ateliere destinate copiilor, tine-
rilor, dornici de a învăţa arta de a ţese, de a coase obiecte de port popular şi
împletituri de nuiele. 

Ideea constituirii acestor ateliere, a plecat de la nevoile comunităţii şi
slaba valorificare a produselor meşteşugăreşti într-o zonă cu potenţial turistic
mare, cadrul natural şi cultural deosebit, de la prezenţa sediului Parcului Na-

tural Vânători – Neamţ pe teritoriul comunei, şi a existenţei unor mănăstiri
şi case memoriale renumite în zona Ţinutului Zimbrului. 

Din dorinţa de a împiedica dispariţia unor meşteşuguri locale, pentru a
dezvolta componenta practică a cunoştinţelor teoretice dobândite la orele de
curs, au fost înfiinţate aceste ateliere în anul 2011, în cadrul clubului ecologic
ECOMIL 2002, iar din anul 2013 reprezentăm Şcoala Populară Vânători-
Neamţ la târguri şi alte manifestări specifice. Tot în baza acestui parteneriat
a „înmugurit” şi şezătoarea „Hai la clacă-n Vânători” cu scopul de a reînvia
obiceiuri de mult trecute. 

Astfel, prin activităţi practice într-un cadru organizat, cu instructori din
rândul meşterilor populari locali sau al cadrelor didactice ale şcolii, elevii
pot dobândi meşteşugul ţesutului, al cusăturilor tradiţionale, împletiturilor
din nuiele sau fire textile, precum şi dezvoltarea spiritului antreprenorial,
prin vânzarea produselor obţinute în cadrul târgurilor şi expoziţiilor. Prin
competenţele dobândite în cadrul Clubului Micilor Meşteşugari din Ţinutul
Zimbrului, copiii învaţă o meserie care să-i ajute pe viitor prin activităţi de
tipul „Învăţăm realizând!”.

Produsele micilor meşteşugari au fost prezentate în expoziţii cu vânzare
organizate de Biblioteca Judeţeană „G.T Kirileanu”, la Concursul regional
de educaţie antreprenorială de la C.N.I. Piatra Neamţ, la Târgul Meşteşuga-
rilor din Piatra-Neamţ, organizate de Centrul de Cultură şi Artă „Carmen
Saeculare”, MedievArtFest – Tg Neamţ, Muzeul Kogălniceanu –Iaşi, Parcul
Natural Vânători-Neamţ, activităţi organizate în comuna Vânători-Neamţ.

Micii meşteşugari se ghidează în activităţile lor după proverbul „Nici
un om nu poate deveni stăpânul meşteşugului său din prima zi”.

Profesor Elena Sabina PETRARIU – Director adjunct al Liceului
Tehnologic „ Arhiamndrit Chiriac Nicolau”

Bibliotecarul şcolar
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Pagină coordonată de Niculina NIŢĂ – profesor metodist la CCD Neamţ
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1/1788 – n. Gheorghe Asachi, la Herţa (d.
12. 11. 1869, Iaşi), scriitor şi îndrumător cul-
tural. A urmat cursurile colegiului clasic
(1796-1803) şi pe
cele ale Facultăţii de
Filosofie, Litere şi
Ştiinţe (1803-1804).
A pus bazele învăţă-

mântului românesc. Legă-
turile sale cu Ţinutul
Neamţ s-au concretizat în
versuri, în proză sau în
piese de teatru inspirate de
mitologia locurilor; prin
înfiinţarea primelor şcoli
primare pe teritoriul de astăzi al Judeţului (Roman,
Piatra şi Mănăstirea Neamţ), în timp ce a fost „re-
ferendariu al epitropiei şcoalelor” (1820-1849). În

primăvara anului 1841, a deschis, la Văleni (azi
anexă a Oraşului Piatra-Neamţ) Fabrica de Hârtie
„Petrodava”, cunoscută şi sub numele de „moara
lui Asachi”.

■ 1/1839, n. Ion Creangă, la Humuleşti (d.

31. 12. 1889, Iaşi). 
■ 1/1931 – n. Elisabeta Bostan, la Buhuşi,

Neamţ, scenarist şi regizor de film, profesor uni-
versitar. A absolvit Liceul de Fete din Piatra-Neamţ
(azi, Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, apoi In-
stitutul de Teatru. A semnat scenariul („Tinereţe
fără bătrâneţe”, „Veronica se întoarce”, „Saltim-
bancii”, „Campioana”), regia la multe filme inspi-
rate din universul copilăriei şi nu numai: „Amintiri
din copilărie”, „Pupăza din tei”, „Veronica”,
„Mama”, „Fram” ş.a., fiind distinsă cu numeroase

premii în ţară şi peste hotare. Printre iniţiatorii Fes-
tivalului de Film pentru Copii „Punguţa cu doi
bani”, Piatra-Neamţ (1980).

■ 1/1956 – n. Monica Carp, la Bozienii de
Jos, Neamţ, Artist plastic. A absolvit Liceul
„Roman-Vodă” din Roman şi Facultatea de Arte
Plastice „George Enescu” Iaşi; a obţinut doctoratul
cu teza „Simboluri din arta populară şi arta creştin-
ortodoxă integrate în pictură”. A debutat într-o ex-
poziţie colectivă, la Bacău (1986). Expoziţii
personale la: Bacău (1986, 2000, 2004, 2005), Iaşi
(2004, 2005), Roman (1987, 1992, 1994, 1997,
1999, 2002), Piatra-Neamţ (2003, 2004, 2012); a
participat la alte expoziţii de grup şi colective. A
editat albumele: „Două decenii de artă plastică”
creaţia personală şi „Mărţişorul românesc” I-II.

■ 2/1939 – n. Mihail Dragu-Caina, la Ghin-
dăuani, Neamţ, profesor, poet şi prozator, absolvent
al Şcolii Medii de Băeţi Nr. 1 din Piatra-Neamţ
(1956) şi al Facultăţii de Biologie-Geografie din

Rememorări nemţene

n

entru noi, cu noi şi dincolo de noi, într-o
perfectă şi atât de firească „îngemănarea
cu a noastră muşatină urbe”, spre univer-
sal şi astral. Putem găsi cuvinte mari,
putem scrie mai mult şi mai mult căutând
mereu să-l descoperim şi să-l redescope-
rim iar mintea noastră va găsi mereu atri-

bute şi metafore pentru a ne satisface setea de
universul ciobanian. Şi ne vom bucura să des-
coperim că întotdeauna este „aşa cum este şi nu
cum presupun alţii că ar fi”! 

Ne place să credem că muşatina urbe, ce-a
dat atâtea şi-atâtea nume într-ale culturii şi nu
numai, a fost şi este sub cârma Fortunei. Nimic
nu poate fi întâmplător când, prin umbre grele,
sclipiri de gând surprind mereu şi călăuzesc în
spirit şi-n simţire, printr-un firesc „aşa cum
este”. Şi, cu siguranţă, forţele universului au
„complotat”, sub semnul Bunei Vestiri, 25 mar-
tie, a anului 1925, când, în târguşorul Romanu-
lui, pe strada cu nume de istorie Ghica Vodă, –
odată Fundătura 12 Călăraşi sau Fundătura
Tudor Vladimirescu – acum mai bine cunoscută
„pe la Umbreluţa”, „evada spre viaţă”, în fami-
lia lui Alexandru şi a Mariei, un băiat cu nume
de „legendă”: Gheorghe. Moirele întins-au firul
nu cu arme şi balauri legendari, ci destinate i-au
fost „armele frumosului, istoricului şi creativi-
tăţii”. Tatăl, Alexandru Vasiliu, zidar – mama,
Maria Costinescu casnică, gospodina casei. O
familie ca multe altele de-atunci, modestă, tru-
ditoare dar mereu în nevoie, năpăstuită de
vreme şi de vremuri. Sensibil şi profund legat
de părinţi, înfiorat de esenţa sentimentului de
infinit, de definirea spirituală a Eu-lui prin şi
pentru părinţi, de dincolo de timp şi peste timp,
purtându-i mereu într-o „Arcadie sacrosantă” a
lui „a fost” pentru „a fi” spre „a fi”: Gheorghe
A. M. Ciobanu. Un singuratic de mic, un îndră-
gostit de natură, de vieţuitoarele din jur, de sal-
câmi şi fluturi, de „bolta cerească” ce-i va fi
tovarăşă întreaga viaţă. De mic, creator: avea
acasă propriul laborator, reviste şi edituri şi visa
că a sa meserie „mecanic de locomotivă” va fi.
A B C-ul i se dezvăluie pe la 5 ani. Primii paşi
într-ale şcolirii îi va face la Şcoala nr. 4, unde,
mereu premiant, îl va avea ca învăţător pe „se-
verul dar talentatul” C. D. Pipa. 

Timid, în anul 1936, va păşi pe porţile Li-
ceului Roman-Vodă şi o bancă la fereastră îl va

însoţi în tainica viaţă de liceu. Vremuri de ne-
imaginat pentru generaţii mai tinere, „mo-
derne”, departe de zorii înneguraţi ai războiului,
când şcoala şi viaţa zbucium erau, nu sub liniş-
tea caldă şi creatoare de calm şi visare, ci mereu
sub ameninţare, mereu pe drumuri, mereu sub
„clipa de era o minune de mai venea”. Aşa cum
atât de frumos şi simplu spune domnul profe-
sor, cu amarul amintirilor de-atunci: ... „nu
numai băncile şcolii mi-au fost dascăli, ci şi
viaţa dusă de azi pe azi, cu oameni şi omenire,
trecute pe la noi, cu cina atât de mică a lui Mat-
hus, distrusă, când de cer când de pământ”.
...Ani marcaţi de război dar creatori pentru ele-
vul Gheorghe Ciobanu: scrie poezii, nuvele, ro-
mane, studii, teorii, invenţii, ipoteze cosmice,
piese de teatru, grafieri de carte, dar peste care

vin, ca un tăvălug, războiul şi refugiul. În mar-
tie 1944, înainte de ultimul trimestru, este tri-
mis, în refugiu, la Sibiu, în comuna Tălmaciu.
Ardealul lasă o impresie puternică asupra tână-
rului de 19 ani. Începe o perioadă grea, departe
de casă, de părinţi, de fraţi, de şcoală şi de Ro-
manul său drag. Vreme de 8 luni, aproape „va-
gabond”, este „adoptat”, de diferite familii ale
unor colegi, aflate şi ele în refugiu. Singur prin-
tre „străini” s-a adaptat şi a rezistat greutăţilor
vremii: a lucrat ca telegrafist la Poştă, pe linia
Tălmaciu – Sibiu, a fost frânar de tren, între
Sibiu-Braşov. 

N-a uitat o clipă de şcoală. Bacalaureatul,
examenul de maturitate de atunci, îl susţine la
Sighişoara, în castelul oraşului, noaptea, sub
ameninţarea bombardamentelor. Un coleg îl
convinge să dea examen de admitere la Facul-
tatea de Medicină din Iaşi, refugiată la Alba-
Iulia. Este admis primul. Nu se prezintă la
cursuri. Cu un alt coleg dă examen la Facultatea
de Agronomie, la Geoagiu. Admis, nu se pre-
zintă nici aici. În luna august ajunge, „pe fugă”,
acasă, la Roman, chiar când „armele erau în-
toarse”. Se întoarce şi tânărul nostru la Sibiu.
O „întoarcere” cu peripeţii, cu pericole. Este

luat prizonier de armata germană, alături de alţi
10 refugiaţi. În situaţia de a fi împuşcaţi reuşesc
să evadeze. Gheorghe Ciobanu ajunge din nou
la Tălmaciu. Abia în septembrie, pe furiş, as-
cuns în cărbuni, mitraliat, se întoarce acasă, la
Roman, de data aceasta definitiv. 

În acel an şcolar, 1944/1945, Ministerul În-
văţământului introdusese funcţia de profesor
asistent de liceu. Într-o zi de 12 ianuarie a anu-
lui 1945, tânărul de 19 ani, Gheorghe Ciobanu,
„mergând încet, încet pe lângă perete”, intra la
prima oră la Liceul de Fete din Roman. Prima
oră: de istorie la clasa a V-a, de unde, poate şi
dragostea pentru „istorii”: istoria muzicii, isto-
ria artelor, istoria arhitecturii, istoria religiilor
... toate predate, în timp, de profesorul Gheor-
ghe Ciobanu. Reîntoarcerea profesorilor la ca-
tedrele părăsite din cauza războiului, îl trimite
pe tânărul dascăl la Hălăuceşti, ca suplinitor,
pentru a preda matematica, fizica şi chimia la
Seminarul şi Gimnaziul Franciscan unde va ră-
mâne până în anul 1959. 

Pe lângă cele două admiteri din vremea re-
fugiului, Medicina şi Agronomia, pe care însă
„nu le simţea în suflet”, urmează şi altele: Ar-
hitectura, marea sa dragoste, Engleza, Conser-
vatorul şi Dreptul. Dintre toate aceste
„universităţi” pe unde paşii îl poartă, alege să
meargă la Drept, pentru că nu se făcea „apelul”
şi putea, în acelaşi timp, să predea şi la Hălău-
ceşti, să-şi întreţină familia. Profund legat de
plaiurile natale, de familie şi de elevii săi a re-
nunţat la drumurile spre depărtări ce, poate, l-ar
fi dus prin alte locuri şi spaţii. Dar destinul i-a
fost scris ca al muşatinilor săi iubiţi să rămână.
A reuşit să-şi dea examenele cu elevii săi de la
Hălăuceşti, dar să-şi susţină şi propriile exa-
mene la Facultatea de Drept din Iaşi, pe care a
absolvit-o în anul 1949. Decanul de atunci al
Facultăţii era profesorul Ţurcanu, specialist în
Drept Internaţional. Examenul susţinut de tână-
rul Gheorghe Ciobanu la specialitatea sa, l-a în-
cântat atât de mult, descoperind în studentul său
un real potenţial, încât i-a propus acestuia să ră-
mână la universitate ca asistent al său. Gheor-
ghe Ciobanu a refuzat însă cu gândul la părinţi
şi la mica sa leafă de dascăl prin care reuşea să
se întreţină. 

(continuare în numărul viitor)

GHEORGHE
A. M. CIOBANU

Un dascăl
al mileniului trei

p

(urmare din pag. 1)
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ucureşti. A profesat în Târgu-Neamţ. Cărţi:
„Trădarea zodiei”, „Inimi frânte”, „Flavian
şi Rozalina (sau Prima lecţie)”, proză scurtă:
„Tornada”, „Mirajul iubirii”, „Povestiri des-
pre oameni celebri”, „Perle umoristice”.

■ 9/1936 – n. Coralia-Letiţia Bun-
ghez, la Bâra, Neamţ, profesoară, publicistă.
După efectuarea studiilor: generale şi liceale

la Roman şi Iaşi (1943-1954), a urmat cursurile Fa-
cultăţii de Filologie-Istorie-
Filozofie a Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi (1954-1958). A predat
la Şcoala Generală din Stă-
niţa şi la Şcoala Medie Să-
băoani, Judeţul Neamţ, la
licee din Bacău şi din Pia-
tra-Neamţ. A debutat edito-
rial, în 2003, cu lucrarea
monografică „Colegiul Na-

ţional «Petru Rareş» – File de istorie (1969-1999)”,
urmată de „Pasiune şi culoare – Convorbiri cu Iulia
Hălăucescu” şi „Muzeul de Artă «Iulia Hălău-
cescu»“. LA MULŢI ANI!

■10/1939 – n. Mihai-Gabriel Enăchescu, la
Piatra-Neamţ, arhitect, poet, a frecventat clasele

primare, gimnaziale şi li-
ceale, la Şcoala Medie de
Băieţi Nr. 1, din oraşul
natal, azi, Colegiul Naţio-
nal „Petru Rareş” (1945-
1956), a absolvit Institutul
de Arhitectură şi Urbanism
„Ion Mincu” din Bucureşti
(1963). Studii post univer-
sitare în cadrul aceluiaşi in-
stitut de învăţământ

superior.(1972). Cărţi de poezie: „Păduri carpatine
şi ziduri vechi”; „Nufărul alb”, „Ochiul munţilor”,
„Ţara unde cad vulturii”, pref. Constantin Tomşa,
2012. LA MULŢI ANI!

■ 11/1957 – n. Carmen Albu-Diaconu, la
Piatra-Neamţ, pictor, grafician, absolventă a Insti-
tutului de Artă Plastică „Nicolae Grigorescu” din
Bucureşti (1987). Membră a U. A. P.  A debutat
într-o expoziţie a Filialei Neamţ a U. A. P. (1982).
Participări la numeroase expoziţii personale, de
grup şi colective din Piatra-Neamţ şi din ţară (Sala
Dalles, 1988). Expoziţii reprezentative: Casa Prie-
teniei Româno-Franceze (1994), Galeriile „Lascăr
Vorel” (1995) ş. a. Lucrări în colecţii din Paris,
Berlin, Roma. LA MULŢI ANI

■ 13/1831 – n. George-Radu Melidon, la
Roman (d. 11. 05. 1897, Roman), profesor, proza-
tor, poet şi traducător. A învăţat la Academia din

Rememorări nemţene

B

Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 14)

„Popasuri” la condeie „de‐mpătimiţi” nemţeni
n altfel de „altus” – „Dicţionar”, ca un
„neo-hronic” al condeierilor carpatici,
apartenenţi Olimpului moldav, cu numele
„Ceahlău”. Prezentă, încă, pe rafturile
culturii noastre, ne mai răsfaţă constelaţia
de literatură universală „Biblioteca pen-
tru toţi”, întruchipată acum – ca o simili-

tudine de conţinut, cu „Dicţionarul” scriitorului
nemţean, Constantin Tomşa – volum pe care o
să-l numim doar între noi „Biblioteca dintr-un
Tot”.

De câteva secole, cunoaşterea umană a in-
trat într-o eră nouă, pe care, metaforic s-o
numim „laroussiană”, cu a ei altă „declaraţie”
istorică de „jesaistous”. Dicţionarul la care ne
oprim astăzi, e mai credincios unui realist „je-
sais”. Cunoaştem „cât” e nevoie la timpul „h”.
Un „cât” cu atribute de Bursă, când stabilizat,
când cuprins de inflaţie. De aplaudat faptul că
„Dicţionarul” lui Tomşa – DT-ul – se bucură de
un „curs” cultural „la secol”.

„Tomşa's Lexicon” – de ce să nu avem şi
noi Lexiconul nostru, să aibă şi „Neamţu”, aşa
cum „nemţii” îl au pe „Meyers” – trece cu
„pro”, toate testele de a fi purtător al blazonului
„Enciclopedis”. Se reduce totul la un „mono”
volum şi nu se apelează la câteva rafturi, pre-
cum „Britanica”. Tot timpul, serialism alfabetic
şi nu evantaiuri eseistice, cu conexiuni de cren-

găriş cu reverberaţii inedite şi incerte.
Nu se survolează continente de idei, ci se

ancorează, cu escală „pe scurt”, la tot arhipela-
gul literar nemţean, lipsit de „Bermude” sau
vreuna „a Şerpilor”. Consultându-l „andante”,
retrăim bucuria unui „odată”, când, în premieră,
„consultăm” „Abecedarul”. Personajele „Dic-
ţionarului” sunt ordonate după „contingente”.

După „regula-
mentele” acestui
gen, comentariul
despre un autor
nu e o „inte-
grală”, ci doar câ-
teva picături de
esenţă; o variantă
a lui „să fie” şi nu
cum că „a fost”
sau „a mai fost”.

Precum la
„Olimpiadele de
Trotinetă”, picio-
rul „alergătorului
de cursă…scurtă”

atinge pământul „o dată şi bine”, se procedează
şi la demersul tomşanian; „câte o lingură” din
licoarea „a se şti” pe „cap de…personaj”. Acest
„regim dietetic” conferă lui „Dicti”-mileniul
Trei, mă rog – o admirabilă şi binevenită ope-

rabilitate, pentru oricare consultant, de la anii
de studenţie şi până la cei academici. Şi cât e
nevoie de aşa ceva, acum când „Planeta se gră-
beşte”; (că se şi greşeşte, acum, nu-i treaba
noastră).

Să mai amintim că autorul Tomşa, nu e
„ofiţer se stare civilă”, să ne ofere astfel o
„Dare de seamă” la sfârşit de… secol. E-mpă-
timit şi el – mai ales el – de frumosul literar. La
fiecare „Cavaler al Ordinului Pană”, condeiul
său îşi are coregrafia lui proprie, o spusă dia-
mantină cu corectitudine de cristal şi suficienţă
de eprubetă. De la Cascadă de Mahabharata, la
concizie de Haiku şi la sculpturalitate literară,
ca la Bisericuţele de lemn.

Scriitori ai acestor meleaguri, fie cu
„Omnia”, fie cu pana, încă nemuiată în gândire,
nu staţi în aşteptare, scrieţi, oriunde vă găsiţi.
Seniorul Tomşa vă aşteaptă. Pe masa sa de
lucru, un nou caiet pe care a şi scris cu litere
maşcate: „Un dicţionar”, volumul…(nu se
vede, cât)…e o cifră cam plurală, aşteaptă pe
„Cutezători”. Pe voi, cei tineri, azi, iar mâine…
„Voi” fiţi gata, să vă aliniaţi, nu după alfabet
(Aceasta-i „treaba” Seniorului!), ci după „ecua-
ţia” fiinţării milenare a poporului daco-român.
Fiţi pregătiţi, spre a primi pecetea „Bun pentru
Dicti T”. 

Gheorghe A. M. CIOBANU

1. DESCRIPTIO MOLDAVIAE – 300 de ani de la apariţia lucrării
lui Dimitrie Cantemir 

08. ELENESCU, EMANUEL (1911–2003) dirijor, compozitor;
105 ani de la naştere 

08. GALACTION, GALA (1879–1961) scriitor, teolog, acade-
mician; 55 ani de la moarte 

09. PETRESCU, CEZAR (1882–1961) prozator, academician;
55 ani de la moarte 

09. ZIUA DEŢINUŢILOR POLITICI ANTICOMUNIŞTI (din pe-
rioada 1944-1989) 

11. IBRĂILEANU, GARABET (1871–1936) critic şi istoric literar;
80 ani de la moarte 

12. BRAUNER, VICTOR (1903–1966) pictor; 50 ani de la moarte 
13. BULANDRA, TONY (1881–1943) actor; 135 ani de la naştere 
17. TITULESCU, NICOLAE (1882–1941) om politic, diplomat, aca-

demician; 75 ani de la moarte 
18. BARTOLOMEU ANANIA (Valeriu Anania) (1921–2011) scriitor;

95 ani de la naştere 
20. POGOR, VASILE (1833–1906) poet, traducător; 110 ani de la moarte 

20. TOPÂRCEANU, GEORGE (1886–1937) scriitor, academician;
130 ani de la naştere 

20. ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FRANCOFONIEI
21. ZIUA MONDIALĂ A POEZIEI
24. FO, DARIO scriitor, pictor, actor şi regizor italian, laureat Nobel;

90 ani de la naştere 
27. ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI
28. VARGAS LLOSA, MARIO scriitor peruan, laureat Nobel; 80 ani

de la naştere 
29 SEURAT, GEORGES (1859–1891) pictor francez; 125 ani de la

moarte 
29. BUZEA, CONSTANŢA (1941–2012) poetă; 75 ani de la naştere 
30. POPA, VICTOR ION (1895–1946) dramaturg, traducător, regizor;

70 ani de la moarte 
31. HĂLĂUCESCU, IULIA pictor, grafician; 85 ani de la naştere 
31. PILLAT, ION (1891–1945) scriitor, academician; 125 ani de la

naştere 
31. VULCAN, IOSIF (1841–1907) scriitor, academician; 175 ani de

la naştere.
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Etapa naţională
a Concursului Pluridisciplinar

„PROSOFT@NT”
a Colegiul Naţional de Informatică din
Piatra-Neamţ, în perioada 3-5 martie, a
avut loc etapa naţională a Concursului
Pluridisciplinar „PROSOFT@NT”, com-
petiţie organizată cu sprijinul şi finanţare
M.E.N.C.S. În cadrul concursului, un loc
special l-a ocupat sesiunea de comunicări

metodico-ştiinţifice Memorial „Vasile Ţifui”,
cu tema Creativitate şi inovaţie în medii vir-
tuale de învăţare. Au intrat în competiţie elevi
performanţi în informatică şi matematică din
judeţele Bacău, Brăila, Braşov, Dâmboviţa, Ga-
laţi, Iaşi, Maramureş, Mureş, Neamţ, Prahova,
Suceava, Teleorman, Timiş, Vaslui, Vrancea şi
din municipiul Bucureşti. Au participat din
afara graniţelor echipaje din Bologna (Italia) şi
Moscova (Federaţia Rusă). Una dintre realiză-
rile acestui concurs a fost iniţierea unui parte-
neriat româno-italian de derulare a unei
competiţii on-line de informatică pe echipe ce
va avea finala, alternativ, într-una din ţările par-
ticipante. Premiile acordate laureaţilor acestei
ediţii au fost finanţate de Consiliul Judeţean
Neamţ şi Consiliul Local al Municipiului Pia-
tra-Neamţ. Elevii nemţeni au primit premii la
toate probele concursului.

Chimia nemţeană,
la naţională

Sâmbătă, 27 februarie, în urma etapei ju-
deţene a olimpiadei de chimie, s-a stabilit lotul
judeţului Neamţ pentru etapa naţională a disci-
plinei, care se va desfăşura în perioada 17-22
aprilie, la Bacău. Astfel, după o selecţie rigu-
roasă, dintre cei 60 de elevi din clasele VIII-XII
care au participat la etapa pe judeţ, 9 elevi şi-
au regăsit numele pe lista câştigătorilor.

O premieră în şcoala chimiei nemţene a
constat în faptul că la clasa a XII-a subiectul a
fost propus de o echipă de lucru formată din
profesor Leancă Paula de la Liceul Tehnologic
„Vasile Sav” şi profesor Rusu Maria de la Co-

legiul Tehnic „Petru Poni” Roman. De remarcat
că, 7 dintre cei 9 elevi nominalizaţi în lotul ju-
deţean sunt activi componenţi ai claselor de stu-
diu VIII-XI – Centru de Excelenţă Neamţ şi
participă în fiecare sâmbătă la cursurile de pre-
gătire pentru performanţă la disciplină. 

Olimpiada de română,
finaliştii

Sâmbătă, 27.02.2016, la Colegiul Naţional
Calistrat Hogaş din Piatra-Neamţ, s-a desfăşu-
rat etapa judeţeană a olimpiadei de limba şi li-
teratura română. Dintre cei peste 2.700 de elevi
participanţi la etapa pe localitate a olimpiadei
(desfăşurată pe 23.01.2016, în 10 centre de con-
curs), la olimpiada judeţeană de limba şi litera-
tura română s-au calificat 494 de elevi din
clasele a V–a – a XII–a. 

În urma selecţiei riguroase, 8 elevi vor re-

prezenta judeţul Neamţ la etapa naţională a
olimpiadei de limba şi literatura română. Etapa
naţională se va desfăşura în luna aprilie 2016,
astfel:

Nivelul Gimnazial: Râmnicu Vâlcea, pe-
rioada (16-19.04.2016); Nivelul Liceal: Târgo-
vişte, perioada (20-24.04.2016).

Disciplinele tehnologice,
numeros reprezentate

La etapa naţională a Olimpiadei la discipli-
nele din aria curriculară Tehnologii, din Neamţ
vor participa 27 de elevi, selectaţi în urma etapei
judeţene desfăşurată în perioada 27 februarie –
3 martie.

La startul competiţiei s-au prezentat 513
elevi, dintre care: la Educaţie tehnologică 275
de elevi de la învăţământul gimnazial, clasele V-
VIII şi la Discipline tehnice 238 de elevi de la

învăţământul liceal tehnologic, clasele a XI-a şi
a XII-a, pentru 14 domenii profesionale.

Potrivit Regulamentului specific de orga-
nizare şi desfăşurare a olimpiadei, doar elevii si-
tuaţi pe locul I la etapa judeţeană, la domeniile
pentru care se organizează etapa naţională, vor
face parte din lotul ce va reprezenta judeţul
Neamţ la etapa naţională, în perioada 18-22
aprilie. Aceasta se va desfăşura, în funcţie de do-
meniu şi disciplină, la: Iaşi, Tulcea, Sălaj, Bra-
şov, Vaslui, Harghita, Timiş, Ialomiţa,
Mehedinţi, Sibiu. 

Activităţi educative
în Calendarul 2016

În calendarul activităţilor educative ale
anului 2016, publicat pe site-ul Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
sunt menţionate următoarele proiecte organi-
zate de unităţi şcolare de pe teritoriul judeţului
Neamţ: Concurs naţional interdisciplinar
Soarele şi Planeta Albastră, organizat în luna
mai de Clubul Copiilor Târgu Neamţ; Concurs
naţional epistolar – Homo faber, organizat în
iunie de Colegiul Tehnic „Miron Costin”
Roman; Concurs naţional de creaţie Calistrat
Hogaş, susţinut în luna mai de Colegiul Naţio-
nal „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ; Festival-
concurs naţional Copilărie, leagăn fericit,
care va avea loc în aprilie, la Liceul Tehnologic
„Ion Creangă” Pipirig; Concurs naţional in-
terdisciplinar Descoperă monumentele româ-
neşti – în aprilie, la Liceul Tehnologic „Ion
Creangă” Pipirig Neamţ; Concurs naţional de
referate şi comunicări ştiinţifice – cu parti-
cipare internaţională Ştefan Procopiu, apri-
lie, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”
Piatra Neamţ; Concurs naţional Tinerii de azi,
antreprenorii de mâine – programat pentru
luna decembrie, la Colegiul Naţional de Infor-
matică Piatra Neamţ; Concurs naţional de au-
tomodele Cupa Bicazului, care va avea loc în
august, la Palatul Copiilor Piatra Neamţ, filiala
Bicaz, şi Concurs naţional tehnico-ştiinţific
Hai în viitor!, programat în luna mai, la Cole-
giul Naţional „Petru Rareş” Piatra-Neamţ.
(Sursa: Mesagerul de Neamţ; ZCH news).
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aşi. La Paris, a studiat matematica. Cunoştea
germana, latina, franceza şi greaca. A fost
membru în Epitropia Seminarului „Sfântul
Gheorghe” din Roman, ca reprezentant al
Ministerului Cultelor (1858-1859); profesor
la Gimnaziul Central din Iaşi (1856), şef de
secţie (1857) şi director (1860) în M. C. I. P.
din Moldova, apoi director general al învă-

ţământului primar din România (1862-1864), revi-
zor şi inspector şcolar în judeţele: Roman, Vaslui
şi Tecuci; primul director al Şcolii Normale din Bu-
cureşti (1867). La pensie (1881), s-a retras la
Roman, profesor suplinitor la gimnaziu. A donat
Primăriei Roman 228 de volume, să se constituie
într-un început al bibliotecii publice (2. 04. 1885),
conf. actul de donaţie. Lucrări: „Reguli scurte de
versificaţie română”, „Istoria naţională pentru
popor”, „Manualul învăţătorului”. 

■ 13/25/1872, n. Gheorghe Teodorescu - Ki-
rileanu, la Holda, Broşteni, Neamţ (d. 12. 11.
1960, Piatra-Neamţ), cărturar, istoric literar, me-
morialist, folclorist. A frecventat Gimnaziul din
Fălticeni, un an la şcoala de cântări a lui Neculai

Barcan din Piatra-Neamţ; a
absolvit Şcoala Normală
„Vasile Lupu” din Iaşi
(1891). Liceul Particular
„Institutele Unite”, din
Iaşi, bacalaureat (1895),
Facultatea de Drept, Iaşi.
Ocupă diverse funcţii
(1895-1930): secretar al
inspectorilor şcolari din
Iaşi, custode la Biblioteca

Centrală, profesor particular în familia lui Aristide
Caradja din Grumăzeşti, Neamţ, magistrat la Iaşi,
la Broşteni, profesor, inspector comunal, secretar
al Cancelariei Casei Regale şi bibliotecar. În 1935,
se stabileşte la Piatra-Neamţ. A donat Bibliotecii
Judeţene Neamţ (februarie 1956) peste 25. 000 de
volume.

■ 18/1947, n. Emil
Nicolae (pseud. Emanuel
Nadler), la Bacău, scriitor,
publicist, specialist în pro-
bleme de patrimoniu cultu-
ral, ziarist, critic de artă,
membru al U. S. A absolvit
Liceul „Calistrat Hogaş”
din Piatra-Neamţ, Faculta-
tea de Filologie din Iaşi.
Stabilit la Piatra-Neamţ în
1950. Debut publicistic în
„Ceahlăul” (1968), editorial: „Cerul în apă” (1970).

Rememorări nemţene
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olaborări, cu versuri, studii, cronici literare,
eseuri, recenzii şi traduceri, la numeroase
publicaţii din ţară şi străinătate. Scrieri:
„Poetul adormit în dragoste”, „Rostirea unui
fluture-n lumină”, „Studii / Confesiuni / Ca-
pricii”, „Psihodrom”, „Femeia şi femela”,
trilogia „Omul de hârtie”, „Mortul perfect”
şi „Paranoima”. „Victor Brauner – la izvoa-

rele operei”, „Patimile după Victor Brauner”,
„Cearcăn – poeme”, „Poezia nu e decât slăbiciunea
artei. Cu 6 deSemne şi o copertă de Dinu Humi-
niuc”, „Autres caprices”, grafică, Dumitru D. Bos-
tan. LA MULŢI ANI!

■ 19/2008, d. Gheorghe Diaconu-Gdia, la
Piatra-Neamţ, artist plastic (n. 22. 04. 1944, Galda
de Jos, Judeţul Alba, v. fişa lunii aprilie.)

■ 23/1943 – n. Valentin Ciucă, la Vălenii de
Munte, Prahova, scriitor, critic de artă, absolvent
al Institutului Pedagogic de 3 Ani din Bacău, al Fa-
cultăţii de Drept din Iaşi. A locuit la Piatra-Neamţ

(trei decenii), unde a lucrat la: Biblioteca Docu-
mentară „G. T. Kirileanu”, Muzeul „Calistrat
Hogaş”, Şcoala Populară de Artă (director) şi la
Muzeul de Artă. Scrieri: „Colocvii pentru mai târ-
ziu”, „Pe urmele lui Calistrat Hogaş”, „Lascăr
Vorel”, „C. D. Stahi”, „Vernisaje elective”, „Ştefan

Luchian”, „Petru Pe-
trescu”, „Val Gheorghiu”,
„Pe urmele lui N. N. To-
nitza”, „Urme sub cupola
lumii”, „Pe urmele lui Ni-
colae Grigorescu”, „Acua-
rela contemporană
românească”, „Elena Uţă-
Chelaru”, „Pe urmele lui
Ştefan Luchian”, „Impresii
europene”, „Pictori şi ca-

podopere”, „Pictură naivă”, „Fuga în Egipt – la pas
prin lume”, „Un secol de arte frumoase în Buco-
vina”, „Exerciţii de fidelitate”, „Mitologii subiec-
tive – Marcel Guguianu”, „Alecu-Ivan Ghilia”,
„Ion Grigore”, „Un secol de arte frumoase în Mol-
dova”, „Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din
Moldova, 1800-2010” ş. a. LA MULŢI ANI!
■ 24/1938, n. Mihai
Agape, la Sălăgeni-Gro-
zeşti, Iaşi, artist plastic, pro-
zator. Facultatea de Arte
Plastice, Iaşi. Debutează cu
o expoziţia la Casa Univer-
sitarilor (1969). Se transferă
la Piatra-Neamţ, des chide
prima expoziţie personală la
Casa de Cultură (1970),
participă la toate expoziţiile
organizate de Filiala U. A. P.     

Rememorări nemţene
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Concursul „Homo faber”. Ajuns la edi-
ţia a IV-a, Concursul naţional epistolar
„Homo faber”, eveniment propus de Co-
legiul Tehnic „Miron Costin” din
Roman, a fost organizat pe trei secţiuni
(„Scrisori în limba română”, „Scrisori în
limba engleză” şi „Scrisori în limba fran-

ceză”). Tema a fost impusă de titlul concursu-
lui, „Homo faber”, iar destinatarul scrisorii a
putut fi real sau imaginar. În intervalul 15 mar-
tie – 10 aprilie, juriul concursului, format din
profesori coordonatori, profesori parteneri ai
proiectului, elevi reprezentanţi ai Cercului de
creaţie ACT-ART, scriitori etc., va selecta lu-
crările care vor fi premiate la fiecare secţiune.
Criteriile de care se va ţine cont în jurizarea ma-
terialelor vizează corectitudinea exprimării, co-
erenţa textului, originalitatea formei alese şi
conţinutul ideatic, creativitatea, elementele de
tehnică şi particularităţile de compoziţie.

lCaravana FEEA, la Roman. Facultatea
de Economie şi Administrarea Afacerilor
(FEAA) din cadrul Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi a organizat, în această pri-
măvară o caravană de prezentare a programelor
de studii în oraşe din Moldova. Ieşenii au po-
posit şi la Roman, pe 24 februarie, la Colegiul
Naţional „Roman-Vodă”, Colegiul Tehnic
„Petru Poni” şi Liceul Tehnologic „Vasile
Sav”. Studenţi însoţiţi de profesori ai facultăţii
au susţinut prezentări în faţa elevilor cu infor-
maţii despre sistemul de admitere în cadrul
FEAA, specializările pentru care pot opta,
oportunităţile de voluntariat din cadrul campu-
sului şi posibilităţile de angajare. Proiectul îşi
propune să ofere elevilor, părinţilor şi profeso-
rilor de liceu o perspectivă realistă asupra me-
diului academic economic.

l Proiect de protecţia mediului. La Co-
legiul Tehnic „Petru Poni” din Roman a avut
loc, la finalul lunii februarie, cea de-a doua ac-
tivitate din cadrul proiectului „Un tânăr educat,
un mediu mai curat”, acţiune ce face parte din
Calendarul Judeţean al Activităţilor Educative.
Proiectul a fost iniţiat şi organizat de membrii
catedrei de protecţia mediului şi se derulează
pe parcursul întregului an şcolar (prima activi-
tate a avut loc în data de 26 noiembrie 2015),
în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Neamţ şi Ocolul Silvic Horia şi se adresează

atât elevilor de la profilul protecţia mediului,
cât şi celor de la profilul materiale de construc-
ţii. Organizatorii şi-au propus să valorifice po-
tenţialul creator al elevilor, pe baza cunoaşterii
şi înţelegerii importanţei protejării mediului în-
conjurător. 

l „Ţine-te de tradiţii!”. Pe 23 februarie,
elevii Colegiului Tehnic „Miron Costin” au
marcat sărbătoarea românească a iubirii, prin
activitatea „Dragobete sărută fetele”, din cadrul
Proiectului educaţional „Ţine-te de tradiţii!”.

Coordonaţi de bibliotecar Elena Anton, în
colaborare cu profesor Mihaela-Dana Rusu,
Elevii au prezentat sceneta „Dragobete sărută
fetele” şi un moment folcloric. Activitatea a
avut scopul de a-i familiariza pe elevi cu tradi-
ţiile româneşti autentice, urmărind identificarea
elementelor de complementaritate dintre disci-
pline aparţinând unor arii curriculare diferite
(limbă şi literatură română, religie), stimularea
gustului pentru lectură şi pentru activitatea fi-

zică, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, re-
laţionarea elevilor din clase şi cicluri şcolare
diferite, precum şi diminuarea violenţei şcolare,
prin implicarea elevilor în activităţi extraşco-
lare.

l Cartea – un dar de suflet. Elevii Cole-
giului Tehnic „Petru Poni” din Roman au săr-
bătorit ziua de 1 Martie printr-o activitate
literar-artistică dedicată omagierii a 179 de ani
de la naşterea celui mai iubit humuleştean şi,
totodată, sărbătoririi zilei de 1 Martie sub ge-
nericul „Ion Creangă – mărţişorul literaturii ro-
mâne”. Elevii Cercului de lectură „Congruenţe
literare” au pregătit o prezentare detaliată a vie-
ţii şi operei lui Creangă, informaţiile oferite
fiind verificate la finalul activităţii printr-un
concurs la care au fost provocaţi să participe
toţi spectatorii. În acelaşi cadru, a avut loc şi un
spectacol prezentat de Trupa de Teatru ProTha-
lia, micii actori interpretând scene antologice
din «Amintiri din copilărie», precum şi o dra-
matizare a povestirii Moş Ion Roată şi Unirea”.

Manifestarea a făcut parte din proiectul „Cartea
– un dar de suflet”, un proiect aflat astăzi la a
doua ediţie. 

l Eveniment Asociaţia Culturală
„Petru Tocănel”. Joi, 25 februarie, în sala de
conferinţe a Hotelului Roman, Asociaţia Cul-
turală „Petru Tocănel” din cadrul Institutului
Teologic Romano-Catolic Franciscan, a or-
ganizat încă o manifestare culturală din seria
„Cele 10 porunci ale lui Dumnezeu”. Au parti-
cipat oameni de cultură, profesori, preoţi, elevi
şi romaşcani interesaţi de această temă mode-
rată de preot arhimandrit Andrei Ioniţă şi sus-
ţinută teoretic de către preoţii Alexandru
Zamfir şi Virgil Blaj. Evenimentul a fost or-
ganizat în colaborare cu Societatea Cultu-
rală „Clepsidra”, Asociaţia „Muşatinii”
din Roman, Colegiul Naţional „Roman-
Vodă”, Liceul Romano-Catolic „Sfântul
Francisc de Assisi” şi Liceul Teologic Or-
todox „Episcop Melchisedec” din Roman.

l Zilele Mitropolit Visarion Puiu. A
XX-a ediţie a Zilelor Mitropolit Visarion Puiu
a avut loc la Roman, Paşcani şi Mănăstirea
Neamţ, în perioada 26-28 februarie, sub gene-
ricul Visarion Puiu – 70 de ani de la condam-
narea sa la moarte. La Colegiul Naţional
Mihail Sadoveanu din Paşcani, după slujba
de pomenire, au avut loc evocări, un program
cultural-religios, o expoziţie foto documentară
şi un tur al oraşului, cu vizitarea casei în care
s-a născut Visarion Puiu. La Roman, la Mu-
zeul de Istorie, a avut loc o sesiune de comu-
nicări ştiinţifice, cu invitaţi din ţară şi
străinătate, a fost vizionat un documentar rea-
lizat de Grigore Ilisei, a fost prezentată expo-
ziţia In Memoriam – Visarion Puiu şi a fost
organizată o masă rotundă – Asociaţia Visarion
Puiu, realizări şi perspective. La Mănăstirea
Neamţ au fost vizitate Casa memorială de la
Vovidenia, Mănăstirea, Seminarul Teologic Ve-
niamin Costachi. În ultima zi a comemorărilor
au urmat alte evocări, iar la Catedrala Arhie-
piscopală Roman, au fost oficiate Sfânta Litur-
ghie şi slujba Parastasului, după care, la
Biserica Sfântul Nicolae din Trifeşti a fost ţi-
nută o slujbă de pomenire în memoria mitro-
politului Visarion Puiu. 

l
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fost director al Clubului Copiilor (1990-
1994). Este membru U. A. P. (2001). Debut
în literatură cu un volum de proză (2012).
Numeroase expoziţii în Piatra-Neamţ şi în
ţară. Participă la taberele de creaţie organi-
zate în Judeţul Neamţ şi la expoziţiile şi sa-
loanele de artă fotografică naţionale şi
internaţionale. Premii la: Expoziţia Interju-

deţeană Botoşani (1975) şi la Bienala „Lascăr
Vorel” (1999). LA MULŢI ANI!

■ 24/1949 – n. Diaconu Petru, la Dobreni,
Neamţ, a efectuat studii libere de pictură şi a frec-
ventat ocazional unele ateliere ieşene. Din 1978,
deschide expoziţii estivale în diferite locuri din
Mamaia, iar în 1986, deschide la Iaşi o expoziţie
cu caracter retrospectiv. Se ocupă de advertising şi
colaborează la Revista „Flacăra” din Bucureşti
(1989). Deschide la Galeria „Top Art” din Piatra-
Neamţ expoziţia „Exerciţii de culoare I” (2004) şi

„Exerciţii de culoare II” (2005). Organizează şi
deschide expoziţii personale la Beijing (2005), la
Piatra-Neamţ (2005/2009). LA MULŢI ANI!

■ 25/1925, n. Gheorghe A. M. Ciobanu, la
Roman, profesor, scriitor, autor a numeroase studii,

eseuri şi cronici muzicale,
literare şi de artă, mono-
grafii. A absolvit Liceul
„Roman-Vodă” şi Faculta-
tea de Drept (1949) şi a
predat în învăţământ până
în 2002. A început pe la
10-11 ani să scrie versuri,
pe la 14-15 ani să scrie
proză. Preocupat de „Pro-
blema biologică pe Marte”

(un mic studiu, la 17 ani), a elaborat planuri pen-
tru lucrări ştiinţifice: „Noţiuni de astrofilosofie”,
„Structura fundamentală a Universului” ş. a. A
publicând peste 1000 de eseuri în reviste de cul-
tură, eseuri adunate ulterior în volum.  Cărţi:
„Monografia Liceului «Roman-Vodă»”, „Locul
şi spiritul – Valori artistice din Roman”, „Iri-
mescu, între statornicie şi zbor”, „Scrieri”, I-V,
„Primii fiori (scrieri din adolescenţă)”, „Mileniul
Trei pe portativ”, „Normativul juridic”, „«Mio-
riţa» – mit triadic”, „Modelarea”, „Portrete printre
rame”, „Mecena, medic, misionar, Teodorescu”,
„Irimescu, demiurgul de tăceri”. LA MULŢI
ANI!

■ 27/1950, n. Gheorghe Simon, la Agapia,
profesor, a absolvit Liceul „Ştefan cel Mare” din
Târgu-Neamţ, apoi Facultatea de Litere din Iaşi
(1975), fiind numit profesor de limba franceză la
Şcoala „Nicolae Grigorescu” din Agapia, unde este
şi în prezent. A fost unul dintre membrii fondatori şi

(urmare din pag. 15)
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Performanţe la
şcoala Ruginoasa

coala Gimnazială „Nicolae Apostol”
Ruginoasa va fi reprezentată anul
acesta, la Etapa Naţională a Olimpiadei
de Educaţie Tehnologică, de un elev din
clasa a VIII-a care a dovedit că merită
să fie aplaudat pentru reuşita lui: ALE-
XANDRU ASMARANDEI – PRE-
MIUL I la Olimpiada judeţeană de

Educaţie Tehnologică.
De asemeni ne putem mândri şi cu alţi

elevi ai noştri care au participat la Olimpiada
Judeţeană de Educaţie Tehnologică şi au obţi-
nut rezultate bune: Ciobanu Corneliu, Copilu
Vlad şi Mircea Mihăiţă din clasa a V-a, Mitrea
Mihăiţă şi Tanasă Denis din clasa a VI-a, An-
drei Tatiana din clasa a VII-a, îndrumaţi de
doamna profesoară Daniela Secară.

Şcoala noastră a obţinut rezultate bune şi
la Olimpiada Judeţeană de Limba şi Literatura
română cu eleva din clasa a VIII-a, Găinariu
Raluca Alexandra, îndrumată de doamna pro-
fesoară Daniela Tanasă.

La etapa locală a Olimpiadei de Matema-
tică elevii noştri Copilu Vlad din clasa a V-a şi
Asmarandei Alexandru din clasa a VIII-a s-au
calificat la etapa judeţeană, fiind îndrumaţi de
doamna profesoară Carmen Bajura.

În calitate de director al Şcolii Gimnaziale
„Nicolae Apostol” Ruginoasa, doresc să trans-
mit felicitările mele elevilor, părinţilor pentru
susţinere, să felicit cadrele didactice care i-au
îndrumat, arătând că elevii pot fi capabili de per-
formanţe, crezând în calităţile acestora, demons-
trând astfel că nivelul formării profesionale
realizate în şcoala noastră a vizat mereu PER-
FORMANŢA.

Prof. Daniela CIURARU,
Directorul Şcolii Gimnaziale

„Nicolae Apostol” Ruginoasa

Exemple de bune practici în
Predarea integrată a Educaţiei financiare în ciclul primar

ncepând cu anul şcolar 2013 – 2014, a
fost introdus în şcoli opţionalul Educaţie
financiară, realizat cu sprijinul Băncii
Naţionale a României. Autoarea manua-
lului suport şi a planificării calendaris-
tice, doamna Ligia Georgescu-Goloşoiu,
a avut inspiraţia de a propune un opţional,

izvorât din necesitatea de a utiliza banii sau in-
strumentele financiar-bancare zilnic, de la cele
mai fragede vârste şi până la nonagenari.

Neştiinţa este cea care duce la incidente
dintre cele mai neplăcute, cauzate de escroci
care profită de naivitatea şi buna credinţă a
celor din jur. În acelaşi timp, neştiinţa nu are
nicio scuză, atâta timp cât există o educaţie fi-
nanciară, de tip formal, realizată în şcoală, sau
nonformal, desprinsă din familie în special, din
societate în general.

Dată fiind vârsta fragedă a primilor învăţă-
cei în domeniul educaţiei financiare, am încer-
cat o predare integrată a acesteia, în spiritual
reformei actuale din învăţământul românesc,
plecând tocmai de la ideea că viaţa nu este al-
cătuită din discipline separate. 

Pentru a învăţa valoarea banilor, pentru a
obişnui elevii să umble cu ei fără inhibiţii dar
purtându-le respectul cuvenit, le-am propus să
realizeze, din bani româneşti şi europeni, mo-
nede şi bancnote, diferite imagini sugestive.
Creativitatea lor fiind nemărginită, au construit
cele mai năstruşnice obiecte, plecând de la flori
realizate în plan şi mergând până la construcţii
realizate tridimensional. Au ilustrat chiar şi
unele proverbe şi zicători, demonstrând astfel
că spiritul poporului român este actual.

Spunem noi că, astfel, am reuşit să îmbi-
năm educaţia financiară cu artele vizuale şi abi-
lităţile practice, cu matematica şi explorarea

mediului, cu dezvoltarea personală şi mai ales
cu comunicarea în limba română. Considerăm
că am ancorat puternic în realitate banii, am
realizat acea etapă de „transfer” pe care mulţi
o neglijează atunci când stabilesc etapele des-
făşurării unei lecţii.

Prof. Lia NICOLAU, 
Prof. Florin NICOLAU

Şcoala Gimnazială Nr. 5 Piatra-Neamţ

Bibliografie: Educaţie Financiară, Banii
pe înţelesul copiilor, Editura Explorator, 2013,
Ploieşti * Caietul Elevului, Editura Explorator,
2013, Ploieşti * Ghidul Învăţătorului, scrisă în
colaborare cu doamnele profesoare Corina Mo-
horea şi Stela Olteanu, Editura Explorator,
2013, Ploieşti.
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edactor-şef adjunct ai
Revistei „Opinia stu-
denţească” (1974-
1975). Debut cu
poezie în Ziarul
„Ceahlăul” (1969),
editorial, cu „Fulgere
captive”, poeme

(1984). Pentru eseu, a fost
apreciat cu premii ale revis-
telor „Luceafărul”, „Ate-
neu”, „Tribuna”, „Antiteze”.
Membru al U. S. din România şi membru al Aso-
ciaţiei Europene „François Mauriac”, la colocviile
căreia participă. Cărţi: „La quête sans conquête”,
eseu, Franţa, 1994; „Viaţa după Iisus”, „James
Joyce, une lecture roumaine”, 1996; „Duminica ab-
senţelor”, „Ardere de tot”, „Sylvie Germain ou la
trenscendance du silence”, Franţa, 2012, „Amin
Agapia”, „Fractalia”. LA MULŢI ANI!

■ 28/1933 – n. Gheorghe Amaicei, pe Valea
Cracăului, profesor, preşedinte al Asociaţiei Învă-
ţătorilor din Judeţul Neamţ (din 1995). Absolvent
al Şcolii Normale de Băieţi „Gheorghe Asachi” din
Piatra-Neamţ, al Facultăţii de Matematică din Iaşi.
Cariera didactică: la Şcoala Medie Bicaz şi Şcoala

Nr. 3, Piatra-Neamţ, i-a fost
încununată de succese pro-
fesionale: grade didactice (II
şi I), titlul de profesor evi-
denţiat, preşedinte al Comi-
siei Judeţene pentru
Organizarea Olimpiadelor
Şcolare. A lucrat ca metodist
la Casa Corpului Didactic,
colaborator al revistelor
„Gazeta de matematică”,

„Preocupări didactice”, „Cărţi matematice”,
„Apostolul”. Alături de dr. Gheorghe Iacomi, a
înfiinţat Asociaţia „Prietenii Ceahlăului” (1980).
După 1989, împreună cu alţi învăţători, a reînviat
Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Neamţ şi,
odată cu ea şi prin ea, au redobândit cele două
imo bile ale dascălilor din Piatra-Neamţ. LA
MULŢI ANI!

■ 28/1949 – n. Emil Ariton, la Bucşeşti,
Bacău, profesor, poet. A absolvit Facultatea de Ma-
tematică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi. Stabilit la Piatra-Neamţ, a predat la diferite
şcoli. De-a lungul anilor, a frecventat cenaclurile
literare din Piatra-Neamţ („Petrodava” şi „Calistrat
Hogaş”), a publicat versuri în diferite reviste lite-
rare din Moldova. În 2007, s-a hotărât să încredin-
ţeze tiparului o carte de poezii, „Transplant de
sinceritate”, urmată de „Răstălmăciri, fantezii, re-
trostihuri” şi „Jucăria Chipul speranţei”, poezii,
2012. LA MULŢI ANI!

r

Rememorări nemţene

Săru' mâna, doamna dirigintă!
fost profă de mate şi dirigă într-un sat

din Neamţ, patru decenii. Mă exprim
vulgar? Aşa se vorbeşte în democraţie,
soro. În democraţia noastră, nu cea ate-
niană. Continuăm. Cum pe vremea par-
tidului unic, în şcoală dictau
disciplinele româna şi matematica, tâ-
năra şi ambiţioasa profă de aritmetică a

ajuns repede „sus”, „cineva”, „o persoană im-
portantă”. Toată suflarea satului îi zicea „Săru'
mâna!” ca la popă şi preoteasă. Să fim sinceri,
era apreciată pentru profesionalism, seriozi-
tate, severitate şi cinste. Acestea au fost trep-
tele pe care a călcat spre realizare. Seriile de
elevi pregătite de ambiţioasa profesoară au
făcut o bună impresie la examenele exigente
de admitere. Profa a „livrat” ţării: învăţători,
profesori, ingineri, medici, generali. Preci-
zare: generali adevăraţi cu Academie, nu ca
cei de azi, care nu ştiu să pocnească nici din
călcâie.

Şi anii s-au cam adunat. Şi viaţa s-a cam
scurs. Asta-i situaţia! Totul are început şi sfâr-
şit. N-aţi ştiut? Nimic nu-i veşnic. Tânăra
profă de altădată a ostenit. A încărunţit. Au
pensionat-o repetenţii şcolii: Gigel, Costică şi
Ionel, astăzi mari oameni de afaceri, de suc-
ces. Ex – profesoara e văzută din ce în ce mai
rar: la policlinica cu plată, farmacie, biserică,
cimitir. Atât. Cum iese „în lume” e recunos-
cută de fetele ei, de fostele eleve. „Săru' mâna,
doamna dirigintă! Ce mai faceţi?”. Şi încep
rememorările.

Zilele trecute, viaţa a biciuit-o din nou.
Cea mai bună elevă a ei, a plecat „dincolo”.
Evident, s-a dus în satul unde şi-a început
apostolatul, demult, demult, la familia îndo-
liată. Când a coborât din maşina cu care a
venit, fostele eleve, azi gospodine cu familie,
au recunoscut-o. „A venit doamna dirigintă!”.
Alarma generală a dat-o Buricata, fata cea mai
neastâmpărată din clasă, care la fiecare între-
bare sărea în picioare cu mâna sus, gata să răs-
pundă. Colegii au poreclit-o Buricata. Ea a
fugit prin sat şi a chemat fostele eleve. La ie-
şirea din curtea decedatei „Surprise!”, toată
clasa în păr. Îmbrăţişări, amintiri, lacrimi. Ex-
profa de mate nu are Jeep, nici yacht, nu
merge la odihnă la Ibitza, dar a lăsat în urmă
ceva. Ghiciţi ce?

Dumitru RUSU

A

Să medităm la Canonul cel Mare
al Sfântului Andrei Criteanul

arcurgerea perioadei Postului Sfintelor Paşti
în rugăciune şi meditaţie reprezintă o moda-
litate de urcuş spiritual. În acest sens, vă pro-
pun spre lectură şi meditaţie Canonul cel
Mare, al Sfântului Andrei Criteanul.

Născut la Damasc, în jurul anului 660,
Andrei Criteanul a devenit monah în „Frăţia
Sfântului Mormânt” de la Ierusalim. Ajunge

secretar al patriarhului de Ierusalim, iar în anul 685,
ca delegat al acestuia, a semnat actele Sinodului al
VI-lea ecumenic de la Constantinopol. Aici, la Con-
stantinopol, i s-a în credinţat conducerea unei impor-
tante instituţii social-filantropice, în special a unui
orfelinat şi a unei case pentru bătrâni. În anul 692, a
fost ales episcop de Gortyna, în Creta, de unde a pri-
mit şi numele de „Cretanul” sau „Criteanul”. A tre-
cut la cele veşnice în anul 740. Este sărbătorit de
Biserica Ortodoxă la data de 17 octombrie.

A n d r e i
Criteanul a
fost un mare
episcop mi-
sionar: a con -
struit biserici,
a înfiinţat
mânăstiri, a
dezvoltat lu-
crarea filan-
tropică a
Bisericii, s-a
ocupat de
educaţia tine-
retului din
eparhia sa, a
ajutat pe
creştinii care
au suferit de
pe urma in-

cursiunilor musulmanilor etc. A fost un bun pre -
dicator, iar pentru a încuraja participarea poporului
la viaţa liturgică a Bisericii a compus o mulţime de
imne liturgice, fiind considerat cel dintâi autor de
canoane liturgice, între care cel mai renumit este
Canonul cel Mare, care constituie o capodoperă li-
turgică pentru perioada Postului Sfintelor Paşti.

Este vorba de un canon de pocăinţă, mai exact
un imn liturgic lung (conţine peste 250 de stihiri),
alcătuit din 9 cântări: Cântarea lui Moise (Ieşirea
XV, 1-19); Noua cântare a lui Moise (Deuteronom
XXXII, 1-43); Rugăciunea Anei, mama lui Samuel
(I Regi II, 1-10); Rugăciunea profetului Avacum
(Avacum III, 2-19); Rugăciunea lui Isaia (Isaia
XXVI, 9-20); Rugăciunea lui Iona (Iona II, 3-10);
Rugăciunea celor Trei tineri; Cântarea celor Trei ti-

neri; Cântarea Născătoarei de Dumnezeu (Luca I,
46-55) şi rugă ciunea lui Zaharia, tatăl Sfântului
Ioan Botezatorul (Luca I, 68-79), com puse, la rândul
lor, din stihuri scurte de pocăinţă, ritmate de invo-
caţia: „Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă!”,
cerere care ne aminteşte de rugăciunea smerită a va-
meşului la templu. (Luca XVIII, 13). 

De o expresivitate literară deosebită, cuprin-
zând numeroase figuri de stil, canonul cel mare
conţine cântări biblice folosite în viaţa liturgică, în-
demnându-ne în acelaşi timp la meditaţie şi po-
căinţă. Voi exemplifica prin câteva astfel de stihuri:
„Întunecatu-mi-am frumuseţea sufletului cu plăce-
rile poftelor şi cu totul toată mintea ţărână mi-am
făcut. Ruptu-mi-am acum veşmântul cel dintâi, pe
care mi l-ai ţesut mie, Ziditorule, dintru început; şi
pentru aceasta zac acum gol. Îmbrăcatu-m-am
acum în haina ruptă, pe care mi-a ţesut-o mie şar-
pele cu sfătuirea, şi mă ruşinez. Căutat-am la fru-
museţea pomului, şi mi s-a amăgit mintea; şi acum
zac gol şi mă ruşinez. Lucrat-au pe spatele meu toţi
mai-marii răutăţilor, lungind asupra mea fărăde-
legea lor. Pierdutu-mi-am frumuseţea cea întâi-zi-
dită şi podoaba mea; şi acum zac gol şi mă ruşinez.
Cusutu-mi-a haine de piele păcatul, golindu-mă de
haina cea dintâi ţesută de Dumnezeu. Îmbrăcat
sunt cu îmbrăcăminte de ruşine, ca şi cu nişte
frunze de smochin, spre vădirea patimilor mele
celor din bunăvoinţa mea. Îmbrăcatu-m-am urât
cu haina împestriţată şi sângerată ruşinos, prin
curgerea vieţii celei cu patimi şi iubitoare de des-
fătări. Pătat-am haina trupului meu, şi am întinat
cu totul podoaba cea după chipul şi după asemă-
narea Ta, Mântuitorule...”.

Canonul Sfântului Andrei Criteanul reprezintă
un dialog al omului păcătos cu propria conştiinţă,
luminată de citirea Sfintei Scripturi. Sufletul care
se pocăieşte plânge că nu a urmat exemplul de viaţă
luminoasă al drepţilor virtuoşi, ci au căzut în robia
patimilor arătate în exemplele multor păcătoşi, din-
tre care unii nu s-au pocăit, iar alţii s-au mântuit fi-
indcă şi-au schimbat viaţa.

Fiecare cântare începe cu un irmos (o strofă
care dă tonul), se continuă cu stihiri mai scurte şi
se încheie cu o rugăciune de laudă adresată Sfintei
Treimi şi una adresată Maicii Domnului.

Acest canon, împărţit în fragmente, este cântat
în biserici pe glasul al VI-lea (care este mai trist),
în prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti, mai
exact de luni până joi seara, în cadrul slujbei Pave-
cerniţei şi în întregime în seara de miercuri a săp-
tămânii a cincea din post.

Dr. Mihai FLOROAIA

P
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Cinema, dragostea mea
n orăşelul meu cochet dintre munţi, în-
ainte de 1989, existau trei cinematografe,
corespunzătoare celor trei mari cartiere
care desfăşurau principalele ramificaţiile
urbane. Unul avea chiar două săli de pro-
iecţie simultană, ceea ce nu se-ntâmpla în
multe locuri din ţară. Lipsiţi de programe
tv normale şi de alte evadări din cenuşiul

cotidian al muncii, al ideologiei şi al betoanelor,
locuitorii patriei socialiste aveau nevoie şi de
relaxarea celei de-a şaptea arte. Cenzura părea,

aici, mai permisivă decât în cazul altor show-
uri culturale. Pe lângă filme produse în blocul
comunist (cehoslovace, chinezeşti, ruseşti), scă-
pau şi pelicule occidentale (westernuri, poli-
cier-uri, istorice) care nu puneau în pericol, cel
puţin aparent, opţiunile politice interne. Ecranul
mare, din pânză albă, sau peretele văruit din
faţa mulţimii de scaune era planeta pe care se
desfăşura existenţa bidimensională a unor fas-
cinante personaje. Ea funcţiona cu un emoţio-
nant preambul „în cer”: cu afişe colorate puse,
din timp, în vitrine, cu anunţuri pentru „progra-
mul viitor” (în următoarea săptămână), cu fo-
tografii alb-negru din film, aranjate lângă afiş,
cât mai persuasiv.

M-am numărat printre devoratorii de filme
şi, cu adevărat, cinema-ul a fost, pentru mine,
un univers paralel. Mă scufundam avid în viaţa
imaginară din peliculă, o trăiam acolo, pe scau-

nul de vizionare, o sorbeam prin toţi porii, mă
implicam cu toate simţurile, cu încordarea unei
ontologii care debuta prin prospectarea îndelun-
gată a afişului şi a pozelor, prin încordarea aş-
teptării zilelor de sâmbătă sau duminică, prin
obţinerea banilor pe bilet, statul la coadă, la
casă (cei de azi nu-şi pot închipui cum arăta în-
grămădeala infernală din faţa casei de bilete, la
cinema, când rula o peliculă dorită) şi bucuria
de a te fi văzut intrat. Stăteam şi-n picioare,
două ore, dacă era nevoie (am stat prins între
corpuri, fără să ating podeaua, la o mulţime de
filme la care nu mai găsisem bilete cu loc), într-o
aglomeraţie sufocantă, numai să scap de pre-
zent prin călătoria în lumea de pe ecran. SĂ
VĂD FILMUL! O dată cu stingerea luminii şi
cu lansarea, prin gemuleţul de proiecţie, a unei
lungi şi diafane fascicule spectrale, un big-bang
mut năştea un nou univers. Eram tot timpul de-
ranjat de cel vechi, care mă izbea, după ieşirea
de la film: străzi, maşini, zgomote, oameni,
pulsa ţia anostă a cotidianului, într-un cuvânt.
Mă confruntam, din nou, cu realitatea obişnuită
− atât de „alta” decât cea pe care tocmai o ex-
perimentasem, pe ecran. Redeveneam eu în-
sumi, în multe privinţe.

După 1990, trecute dintr-o administraţie în
alta, au mai rezistat un timp cele trei cinemato-
grafe, apoi, pe nesimţite, concurenţa internetu-
lui, a DVD-urilor de închiriat, a gadget-urilor
domestice şi a sălilor 3D din marile mall-uri le-a
devorat. Unul s-a transformat în restaurant (re-
novat complet), celălalt a devenit o ruină popu-
lată de aurolaci (clădirea n-a putut fi prinsă în
nicio altă investiţie locală), iar ultimul funcţio-
nează, încă, pe avarie, cu sala închiriată, adesea,
altor activităţi care presupun public (conferinţe,
întâlniri politice şi culturale, festivaluri de tot
felul). (…)

Nimeni dintre oficiali n-a investit, vreau să
spun. Dar există un om care, printr-o admirabilă
încăpăţânare, şi-a dedicat viaţa conservării şi
salvării acestui ultim cinema al oraşului său.
După ce, odinioară, s-a ocupat, ca angajat Ro-
mânia Film, de proiecţia peliculelor, după 1990
a refuzat să abandoneze o instituţie adresată în-
deosebi celor ca mine, nostalgici ai vizionării
pe pânză şi cinefili incurabili. Victor Purice, îm-
preună cu două colege dedicate, a încercat, fără
nicio susţinere din afară (promisiuni neonorate
au fost cu duiumul), să păstreze clădirea şi sala:

a menţinut curăţenia, a zugrăvit faţada şi inte-
rioarele, a înnoit aparatura, a cumpărat proiec-
tor pentru DVD-uri, a mers în Germania să
vadă cum e „acolo”, a asigurat condiţii optime
de activitate (casă de bilete, hol de acces, toa-
lete, pături şi ceai cald iarna, când aeroterma
adusă nu face faţă uriaşei săli cu scaune). Totul
aproape numai din banii săi. Precum Alfredo,
personajul (interpretat extraordinar de Philippe
Noiret) din Cinema Paradiso, celebrul film din
1988 al lui Giuseppe Tornatore, omul nostru a
trăit, în anii din urmă, în interiorul şi în preajma
cinema-ului, într-o treptată identificare cu fiinţa
lui concretă şi simbolică.(…)

Regizorul Alexandru Belc, în colaborare cu
HBO Europe şi Libra Film, a produs un docu-
mentar despre subiectul invocat aici. Se nu-
meşte Cinema, mon amour şi a câştigat deja
câteva premii importante la festivaluri interna-
ţionale de profil. Abia văzându-l, realizezi cât
de actual e Don Quijote şi morile lui de vânt.
Şi abia văzându-l, îţi dai seama că, uneori, ne-
bunii sunt, de fapt, nişte oameni frumoşi, poate
un pic mai curajoşi şi mai visători decât restul.
Am fost la proiecţie, în decembrie 2015, în ve-
chea sală plină până la refuz, laolaltă cu o gră-
madă de fideli. La final, producătorii şi
protagoniştii au ieşit în faţa publicului, care i-a
aclamat şi i-a aplaudat în delir. Mulţi dintre ei,
prea tineri, n-au prins vremurile de glorie ale
atât de îndrăgitei săli, dar au fost convinşi, încă
o dată, de măreţia sufletului unui om şi de im-
portanţa emblematică a unui loc. Am avut şi eu,
ca Victor Purice şi ca majoritatea asistenţei,
după ce s-au aprins luminile, o lacrimă în colţul
ochiului. Eram fericit că mai există asemenea
poveşti, în timpul acesta ingrat, când totul se
măsoară doar în costuri şi-ntr-o ucigătoare efi-
cienţă pragmatică. Şi eram trist că eroismul
unui asemenea om nu are alt ecou în afara artei
pe care o deserveşte, cu mari sacrificii.

Dacă astăzi îmi petrec mare parte din timpul
liber înghiţind calupuri întregi de filme, acasă,
pe laptopul personal, sau în varii săli de proiec-
ţie, i-o datorez. Cinefilia mea a pornit de acolo,
din spaţiul în care adastă, încă, o bună parte din
copilăria mea. Pentru boemul său corifeu, Vic-
tor Purice, toată consideraţia mea! Un Purice
cât o lume, trecută şi viitoare, fictivă şi reală!

Adrian G. ROMILA

Î

sociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc (APFR) şi Aso-
ciaţia Film şi Cultura Urbană (AFCU) organizează, cu sprijinul
Babel Communications şi Centrul National al Cinematografiei,
Gala Premiilor Gopo (numite în onoarea reputatului cineast român,
al cărui faimos omuleţ dă forma trofeelor eve-
nimentului).

Premiile Gopo reprezintă un eveniment
anual de prestigiu, prin care se recompensează cele
mai importante realizări cinematografice naţionale
din cursul anului precedent şi se promovează adevă-
ratele valori din domeniu în rândul unui public cât
mai larg.

Premiile Gopo se desfăşoară după un model adoptat de cele mai im-
portante evenimente de acest gen din ţări cu cinematografii puternice,
precum Franţa (Cesar), Marea Britanie (BAFTA), Spania (Goya), Suedia
(Guldbagge) etc. Trofeele sunt decernate anual în cadrul Galei Premiilor
Gopo, în urma votului a peste 400 de profesionişti din toate sectoarele
industriei cinematografice autohtone. Aceştia aleg, prin vot individual

şi secret, cei mai buni dintre nominalizaţii la fiecare categorie competi-
tiva, desemnaţi de un juriu de personalităţi în domeniu.

Anul acesta, au fost luate în considerare pentru desemnarea nomi-
nalizărilor celei de-a zecea ediţii, 84 de filme româneşti lansate în cine-

matografe sau festivaluri în 2015. Câştigătorii vor fi
anunţaţi în cadrul Galei Premiilor Gopo, pe 28 mar-
tie. Se acordă premii pentru Cel mai bun film/regi-
zor/actor/actriţă în rol principal/secundar, film
european, documentar de lung metraj.

La această ediţie, cele mai multe
nominalizări le-au strâns lungmetrajele: Aferim! –
12 nominalizări, Bucureşti NonStop şi De ce

eu? câte 9 fiecare, Acasă la tata – 8 nominalizări, Lumea e a mea şi Un
etaj mai jos câte 7 fiecare, Box şi Comoara – 5 nominalizări fiecare.

Printre documentarele de lungmetraj care au intrat în lupta pentru
desemnarea Celui mai bun film documentar se află şi Cinema, mon
amour realizat de regizorul Alexandru Belc, la Piatra-Neamţ. pentru des-
emnarea Celui mai bun film documentar. Vom reveni. (M. Z.)

A

Gala Premiilor Gopo şi-a desemnat nominalizaţii



Prof. Iosif ANDOR
dificil de exprimat ce a însemnat prezenţa unui

om în viaţa noastră, mai ales în aceste zile în care
rana despărţirii este deschisă.

Iosif Andor
(24 februarie
1962 - 12 martie
2016), profeso-
rul de educaţie

fizică care timp de 23
de ani a transmis pasiu-
nea pentru sport în
aproape toţi consătenii
din Adjudeni, a trecut
în tărâmul îngerilor de
unde veghează acum
asupra celor lăsaţi în
urmă. A dorit să reu-
şească în tot ce şi-a
propus, chiar dacă drumul a fost anevoios şi vremurile
neprielnice... şi a reuşit. Împreună cu el – tatăl, soţul,
dirigintele, profesorul, colegul, consăteanul, coristul –
au reuşit şi alţii. A încercat mereu să fie un exemplu,
un pedagog, un lider şi atunci când nu reuşea din prima
încercare nu se lăsa bătut. O singură înfrângere a sufe-
rit, dar şi aceea a venit după o luptă cruntă cu boala ne-
iertătoare.

Mereu la înălţime, şi la propriu şi la figurat, a in-
spirat generaţie după generaţie la un mod de viaţă să-
nătos, în care sportul să nu lipsească. A înfiinţat echipe
de fotbal, de handbal, de şah. A participat la nenumă-
rate competiţii şi mereu a obţinut rezultate cu cei pe
care îi pregătea. S-a implicat mereu în activitatea co-
munităţii, în activitatea Bisericii, a fost un diriginte im-
plicat şi un profesor dedicat. S-a luptat pentru condiţii
mai bune pentru elevi, pentru a avea dotări, o sală în
care orele să se poată desfăşura decent şi în care copiii
să vină cu drag, pentru că mereu a considerat că rezul-
tatele nu pot apărea dacă nu este dragoste pentru sport
şi plăcerea de a-l practica.

A lăsat în urmă un fiu în pragul adolescenţei, care
poate ar fi avut nevoie de tatăl său acum mai mult decât
oricând, a lăsat în urmă o clasă a VIII-a pe care a în-
drumat-o ca diriginte în ultimii patru ani, dar a lăsat în
urmă o cale de urmat pe care o luminează din ceruri şi
fără a fi prezent trupeşte.

Razele inimii sale vor fi mereu prezente în locurile
prin care a trecut.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Prof. Corina BARCAN,
Director al Liceului Tehnologic Adjudeni
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Festivalul „Zilele Creangă”, ediţia a VI-a
n perioada 27 februarie – 3 martie s-a
desfăşurat, la Pipirig, Târgu Neamţ,
Iaşi şi Chişinău, cea de-a VI-a ediţie a
Festivalului „Zilele Creangă”. Coor-
donatorii de program au fost Olguţa
Creangă-Caia din Târgu-Neamţ, Va-
lentin Talpalaru din Iaşi şi Claudia Ba-

laban din Chişinău.
Evenimentul a debutat sâmbătă, 27 fe-

bruarie, la ora 15.00 cu un Te Deum oficiat
la Catedrala Munţilor din Pipirig. Tot la Pi-
pirig, de la ora 16.00, a avut loc un colocviu
la baştina bunicului David Creangă, intitulat
„Seva din strămoşi ne vine”, eveniment des-
făşurat la Liceul Tehnologic „Ion Creangă”.

Cu acest prilej, a avut loc şi o lansare de
carte cu participarea scriitorilor Aurelian Sil-
vestru, Claudia Partole, Iulian Filip, pr. Ioan
Ciuntu, Gheorghe Simon, Olguţa Creangă
Caia şi Teoctist Caia. La ora 16.00, manifes-
tarea s-a mutat la Căminul Cultural Pipirig,
unde elevii Liceului „Ion Creangă” au susţi-
nut un spectacol literar-artistic. Ziua s-a în-
cheiat cu desfăşurarea concursului „Pe
urmele lui Creangă” şi cu vizitarea atelierului
de sculptură Ioan Lipan din Pipirig.

Duminică, 28 februarie, la Târgu-
Neamţ, ziua a debutat cu oficierea Sfintei Li-
turghii la Biserica Sf. Haralambie, la sfârşitul
căreia a avut loc un spectacol muzical-literar,
cu participarea Corului de fete de la Semina-
rul Teologic al Mănăstirii Agapia, a Corului
Angeli de la Biserica Sf. Haralambie, a Gru-
pului vocal de la Şcoala Oglinzi şi a altor for-
maţii. De asemenea, la Clubul Copiilor din
Târgu-Neamţ a avut loc tradiţionala şeză-
toare, presărată cu momente literar artistice.
La ora 16.00, Casa Memorială „Ion
Creangă” din Humuleşti a găzduit medalio-
nul „Casa cu amintiri şi vise crengiene”, iar
la ora 19.00, la Biserica Sf. Haralambie din
Târgu-Neamţ a avut loc o seară de poezie, cu
participarea scriitorilor din Chişinău, Iaşi şi
Târgu-Neamţ.

Manifestările din zilele de 29 februarie
şi 1 martie s-au desfăşurat la Iaşi, unde a avut
loc, pe data de 29 februarie, întâlnirea dele-
gaţiei cu ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei
şi Bucovinei şi cu oficialităţile locale. Tot
luni, 29 februarie, Şcoala generală Ciurea a
fost gazda unor lansări de carte şi a unui

spectacol literar artistic. Marţi, 1 martie, de
la ora 10.00, a avut loc, la Amfiteatrul Mu-
zeului „Bojdeuca lui Ion Creangă”, deschi-
derea Festivalului Zilele Ion Creangă,
moment urmat de cea de-a XIV-a ediţie a
manifestării „Mărţişoare la Bojdeucă” –
spectacol susţinut de formaţii artistice de la
Palatul Copiilor, finalizat cu decernarea Pre-
miilor „Ion Creangă”.

La ora 11.30, la Palatul Copiilor din Iaşi,
s-a desfăşurat masa rotundă „Ion Creangă în
manualele şcolare; Continuitatea şi disconti-
nuitatea în literatura pentru copii; Actualita-
tea lui Creangă”, urmată de un spectacol
susţinut de formaţiile artistice de la Palatul
Copiilor, o expoziţie de carte pentru copii,
precum şi de lansările de carte ale autorilor
români şi basarabeni.

În ultimele două zile ale festivalului, res-
pectiv 2 şi 3 martie, activităţile s-au desfăşu-
rat la Chişinău.

Astfel, pe data de 2 martie, s-au depus
flori la bustul scriitorului Ion Creangă de pe
Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ştefan
cel Mare şi Sfânt”, în timp ce la Liceul Teo-
retic „Ion Creangă” s-a desfăşurat Festivalul
„Ion Creangă cu neamuri”. De asemenea, Bi-
blioteca Naţională pentru Copii „Ion
Creangă” a găzduit cea de-a XV-a ediţie a
Concursului de inteligenţă şi creativitate

„Miss Smărăn-
diţa – 2016”,
precum şi decer-
narea premiilor
pentru promova-
rea operei lui Ion
Creangă.

Festivalul s-a
încheiat joi, 3
martie, la ora
12.30, la Univer-
sitatea Pedago-
gică de Stat „Ion
Creangă” din
Chişinău, cu
s i m p o z i o n u l

„Creangă nu este talent, este o «natură»…”
şi expoziţia de carte „Cu pana sa, şi tristă, şi
glumeaţă”.

Irina NASTASIU
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Literatura şi ficţiunea
Literatura bună creează punţi între noi – oa-
meni atât de diferiţi – şi bucurându-ne, în-
tristându-ne ori uimindu-ne, ea ne uneşte
indiferent de limbile, credinţele, cutumele,
obiceiurile şi prejudecăţile care ne despart.
Când uriaşa balenă albă îl îngroapă în mare
pe căpitanul Ahab, la fel li se strânge inima
cititorilor din Tokio, Lima sau Tombuktu.

Când Emma Bovary înghite arsenicul, când Anna
Karenina se aruncă înaintea trenului iar Julien
Sorel ajunge la eşafod, când în Sudul lui Borges,
amabilul doctor Juan Dahlmann iese dintr-o cafe-
nea din pampas ca să înfrunte cuţitul unui ucigaş
sau când observăm că toţi locuitorii Comalei –
satul lui Pedro Paramo – sunt morţi, la fel se în-
fioară cititorul care-l venerează pe Buddha, Con-
fucius, Hristos, Allah sau e agnostic, poartă sacou
şi cravată, jalaba, chimonou sau şalvari. Literatura
creează o frăţie în diversitatea umană, ştergând gra-
niţele pe care le ridică între oameni ignoranţa, ideo-
logiile, religiile, limbile şi prostia.(...)

... Credeam că odată cu prăbuşirea imperiilor
totalitare se vor impune convieţuirea, pacea, plu-
ralismul şi drepturile omului, iar lumea va renunţa
la holocausturi, genocide, invazii şi războaie de ex-
terminare. Dar nici vorbă de aşa ceva. Stârnite de
fanatism, noi forme de barbarie proliferează şi,
odată cu înmulţirea armelor de distrugere în masă,
e foarte posibil ca un grup de mânuitori nebuni să
provoace într-o zi un cataclism nuclear. Trebuie să-i
împiedicăm, să-i înfruntăm şi să-i învingem. Nu
sunt mulţi, chiar dacă zgomotul crimelor lor zgu-
duie întreaga planetă, iar coşmarurile provocate de
ei ne umplu de oroare. Nu trebuie să ne lăsăm in-
timidaţi de cei ce-ar vrea să ne fure libertatea cu-
cerită în lunga aventură eroică a civilizaţiei.(...)

... Din peşteri în zgârie-nori, de la ciomag la
armele de distrugere în masă, de la viaţa tautolo-
gică a tribului la cea din era globalizării, ficţiunile
literare au îmbogăţit experienţele omeneşti, împie-
dicându-ne pe noi, oamenii, să devenim letargici,
îngânduraţi, resemnaţi. Nimic n-a provocat atâta
nelinişte, nu ne-a tulburat într-atât imaginaţia şi do-
rinţele ca această viaţă a minciunilor – adăugată
vieţii noastre – care ne îngăduie să trăim marile
aventuri şi pasiuni, nicicând oferite de viaţa reală.
Minciunile literaturii devin adevăruri prin noi, ci-
titorii ei: transfiguraţi, marcaţi de dorinţe şi aflaţi,
din pricina ficţiunii, în permanentă dispută cu me-
diocra realitate. Ca o vrajă – oferindu-ne iluzia de
a avea când nu avem, de a fi ceea ce nu suntem, de
a accede la acea imposibilă existenţă în care, ai-
doma zeilor păgâni, ne simţim muritori şi nemuri-
tori în acelaşi timp – literatura ne sădeşte în spirit
nonconformismul şi revolta, manifestări eroice
care diminuează violenţa între oameni. O dimi-
nuează, nu o anulează. Căci, din fericire, povestea
noastră va fi una fără de sfârşit. De aceea trebuie
să continuăm să visăm, să citim şi să scriem: e cea
mai bună cale de a ne alina condiţia trecătoare, de
a opri scurgerea timpului şi de a face imposibilul
posibil. (Fragmente din discursul la decernarea
premiului Nobel pentru Literatură, Stockholm, 7
decembrie 2010) 

Mario Vargas LLOSA

...

Mario Vargas Llosa
-a născut la 28 martie1936, la Arequipa
(Peru) şi a copilărit în Bolivia împreună
cu mama şi bunicii materni.

Urmează cursurile unei şcoli mili-
tare private din Lima,– experienţă des-
crisă în primul roman, Oraşul şi câinii.
În 1953 intră la „Universitatea Naţio-

nală San Marcos” din Lima, iar peste cinci ani
îşi ia licenţa în literatură şi obţine apoi un doc-
torat în filozofie şi litere la „Universitatea
Complutense“ din Madrid, în 1959. Între
timp, se stabileşte pentru o perioadă în Franţa
unde lucrează ca profesor de spaniolă şi zia-
rist. Călătoreşte, predă la universităţi din
America şi Europa, devine un scriitor celebru
prin forţa epică, luciditatea şi ironia sa.

După o tinereţe în care se apropie de co-
munism, la maturitate ia distanţă faţă de Fidel
Castro, ba chiar îl acuză pe Gabriel Garcia

Marquez, odinioară prieten, de servilism faţă
de regimul castrist.

În anii 80, Llosa devine un foarte activ
politician, cunoscut pentru luările de poziţie
în favoarea liberalismului de piaţă. Candi-
dează la preşedinţia ţării în alegerile preziden-
ţiale din Peru în 1990 dar pierde în al doilea
tur de scrutin în faţa lui Alberto Fujimori.
După numeroase recunoaşteri internaţionale,
în anul 2010, Academia Suedeză îi acordă
Premiul Nobel pentru literatură.

Mario Vargas Llosa este tradus pentru
prima oară în limba română în 1970. Printre
cele mai cunoscute cărţi ale lui se numără:
Oraşul şi câinii, Conversaţie la catedrală,
Casa Verde, Pantaleon şi vizitatoarele, Mă-
tuşa Julia şi condeierul, Războiul sfârşitului
lumii, Cine l-a ucis pe Palomino Molero?, Po-
vestaşul, Elogiu mamei vitrege, Lituma în
Anzi, Peştele în apă, Caietele lui Don Rigo-
berto, Paradisul de după colţ, Rătăcirile fetei
nesăbuite ş.a. Este cunoscut cititorilor noştri
şi pentru faptul că a vizitat România în 1995,
în 2005 (când şi-a lansat volumul autobiogra-
fic Peştele în apă) şi în 2013 (când a asistat la
premiera piesei sale „O mie şi una de nopţi”)
şi a primit titlul de Doctor Honoris Causa al
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj.

M. Z.

S

iblioteca din Alexandria. Cine n-a auzit de
celebra Bibliotecă din Alexandria Egiptului
antic? Ea a fost ctitorită de Alexandru Ma-
cedon la anul 332 î. Hr, iar edificiul con-
struit mai târziu, pe la 288 î. Hr de către
Ptolemeu I. Ea a strălucit în vreme când Eu-
ropa dintre Scandinavia şi Mediterana era,
din punct de vedere cultural, în beznă to-

tală.
Există mărturii din acele vremi, ajunse până

la noi, după care maniera de achiziţionare a scrie-
rilor era abuzivă şi chiar agresivă. Se spune că
funcţionarii bibliotecii se urcau la
bordul corăbiilor ancorate în port
decretând: Dacă aveţi scrieri tre-
buie să le predaţi imediat! Noi le
vom copia şi apoi vă vom înapoia
originalele înainte de plecare. În realitate li se în-
apoiau copiile.

Dacă la începuturi avea cca 400.000 de
scrieri, a ajuns spre final să numere aproape un
milion de papirusuri, având o armată de funcţio-
nari şi copişti, care au fost în stare să traducă Ve-
chiul Testament în mai puţin de 7o de zile.

Declinul ei a început în vremea războiului
civil dintre Cezar şi Pompei (49-45 î. Hr.) când a
fost afectată de incendiul care s-a abătut asupra
Alexandriei. Lovitura de graţie însă a primit-o din
partea creştinilor şi musulmanilor. În anul 391
d.Hr., prin Edictul împăratului Teodosiu s-au dis-
trus toate operele care contraveneau preceptelor
biblice. Sfârşitul a survenit la anul 640 d.Hr., când
Alexandria a fost ocupată de Califul Omar. Din
ordinul lui s-a ars tot ce nu convenea Coranului.

Se povesteşte că vreme de şase luni termele ora-
şului s-au încălzit cu focul alimentat de arderea
papirusurilor celebrei biblioteci.

Martin Luther- primul blogger din isto-
rie? Ştie oricine că Martin Luther este părintele
Reformei şi a bisericii Evanghelice-Luterane. Pas-
tor şi profesor de exegeză al Universităţii din Wit-
tenberg, el a intrat de tânăr în conflict cu
papalitatea. Totul a plecat de la cunoscutele indul-
genţe impuse de Papa Leon al X-lea, care avea ne-
voie de fonduri pentru terminarea bazilicii Sf.

Petru din Roma.
Indignat, pastorul s-a opus ve-

hement afişându-şi oponenţa, nu
numai faţă de indulgenţe dar şi încă
a 95 de abuzuri ale bisericii catolice

şi Papei însuşi. Acuzele erau afişate de obicei pe
uşa catedralei parohiale, comunicând, şi-n acest
fel supunându-şi intervenţiile părerii publice.
Somat de Roma să renunţe, a refuzat, încât în
1521 este excomunicat. Ba mai mult s-a căsătorit
cu o fostă călugăriţă, gest prin care se declara ostil
celibatului, rămas în dispută până în zilele noastre.
Disputa cu Roma şi procesele îi transformaseră
viaţa într-un coşmar, încât într-un moment de dis-
perare ajunsese să scrie: Dintr-.un cur deznădăj-
duit nu mai iese nici un pârţ vesel. Un conaţional
al pastorului este de părere că sistemul de comu-
nicare a lui Luther îl face să fie primul blogger din
istorie. (După Istorie pentru cei care se tem de is-
torie de S. Schnoy)

Constantin GRASU
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