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Cine salvează
monumentele nemţene?

uMănăstirea Bisericani
este pe cale să se prăbuşească

ănăstirea Bisericani este în pericol să
se prăbuşească, după ce, anul trecut,
o parte din peretele de pe latura de
nord a monumentului s-a năruit, sub
privirile indiferente ale autorităţilor.
Apropierea sezonului rece pune din
nou în pericol monumentul, întreaga

structură a construcţiei aflându-se în pericol.
Deşi, la nivel local, s-au făcut toate de-

mersurile pentru restaurarea mănăstirii, in-
diferenţa autorităţilor centrale poate conduce
la dispariţia unui edificiu istoric de impor-
tanţă naţională.

Cu toate că Direcţia pentru Cultură a tri-
mis adrese atât către Ministerul Culturii, pri-
vind situaţia acestui monument de categoria
A, dar şi către Mitropolie şi către Ministerul
Dezvoltării Regionale, solicitându-le să de-
mareze cât mai urgent procedurile pentru
restaurarea monumentului, situaţia se agra-
vează, pe zi ce trece.

„La sesizarea de anul trecut, Compania
Naţională de Investiţii a răspuns că se lu-
crează la un proiect de reabilitare. Deoarece
situaţia între timp s-a agravat, am făcut o
nouă sesizare, la începutul acestui an, însă
nici până acum nu am primit vreun răspuns”,
ne-a spus Rocsana Josanu, directorul Direc-
ţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cul-
tural Neamţ.
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Consiliul Naţional al Elevilor
Asociaţia Elevilor din Constanţa

Asociaţia Elevilor din Bacău
Uniunea Liceenilor Maghiari

Consiliul Tineretului din România
Federaţia Sindicatelor din Educaţie

„Spiru Haret”
Federaţia Sindicatelor Libere

din Învăţământ
Federaţia Naţională Sindicală

„Alma Mater” 
Federaţia Naţională a Asociaţiilor

de Părinţi – Învăţământ
Preuniversitar

Manifest „Educaţia 2018”
nul acesta aniversăm 50 de ani de la
adoptarea, în 1966, a Recomandării
UNESCO/ILO privind statutul cadrelor
didactice, care certifică importanţa siste-
mului educaţional de calitate şi punc-
tează drepturile şi responsabilităţile
cadrelor didactice. De asemenea, este

prima Zi Mondială a Educaţiei care urmează să
fie celebrată în cadrul noii Agende Globale
Educaţia 2030, adoptată de către comunitatea
mondială acum un an.

Mesajul ales pentru acest an de UNESCO
– „Preţuind cadrele didactice, le îmbunătăţim
statutul” – vine să arate, încă o dată, importanţa
profesorului în actul educaţional. 

Însă, în timp ce la nivel mondial se discută
de nevoia de susţinere a profesorilor, în România
se încearcă, prin toate măsurile posibile, să fie
determinaţi şi cei pe care încă îi mai avem la ca-
tedră să părăsească sistemul. Indiferenţa autori-
tăţilor faţă de resursa umană şi lipsa investiţiilor
în învăţământ au condus la starea actuală de de-
gradare din şcoli, mai ales în mediul rural. În
multe comune, şcoala mai este susţinută acum
doar de dascălii inimoşi, care încearcă prin orice
mijloace să le mai trezească interesul pentru
carte elevilor care trec pragul şcolii. Asta în cazul
în care mai au cui să trezească interesul, mulţi
elevi părăsind şcoala din motive financiare.

A

(continuare în pag. 4)

LEGEA SALARIZ|RII UNITARE ÎN SECTORUL BUGETAR,
O FATA MORGANA?

l Interviu cu domnul Gabriel Ploscă,
preşedintele Sindicatului Învăţământ

din Judeţul Neamţ

Domnule Gabriel Ploscă, ştiu că aţi
participat zilele astea la o întrunire a li-
derilor FSLI la Bucureşti. Noutăţi? Prio-
rităţi?

– Sindicatele din sectorul bugetar au
dorit mereu o lege a salarizării unitară,
cu nişte principii clare în fiecare dome-

niu şi în concordanţă cu importanţa domeniului
respectiv, iar sindicatele din învăţământ s-au
aflat mereu în avangarda acţiunilor întreprinse
în acest scop. De-a lungul timpului, legea sala-

rizării a fost oricum, numai unitară, nu. Există
încă şi se adâncesc discrepanţe uriaşe între di-
ferite domenii ale activităţilor bugetarilor, de
exemplu între Justiţie şi Învăţământ. Noi dorim
ca lucrurile să fie aşezate într-un raport normal,
ca în ţările civilizate. În Germania, de exemplu,
raportul dintre salariul maxim şi minim este de
6:1, în timp ce în România acest raport a depăşit
proporţia de 25:1.

O altă problemă care a dat peste cap legea
salarizării din domeniul bugetar este legată de
creşterea salariului minim pe economie care a bul-
versat grila de salarizare, deoarece nu s-a acţionat

–

A consemnat Mircea ZAHARIA
(continuare în pag. 2)
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LEGEA SALARIZĂRII UNITARE ÎN SECTORUL BUGETAR,
O FATA MORGANA?

nitar asupra întregii grile, ci
numai la baza ei. Şi atunci
s-au suprapus nişte clase de
salarizare, altele chiar au dis-
părut, iscându-se anomalii
despre care am mai discutat.

– Ne pusesem, totuşi,
ceva speranţe în guvernul tehno-
crat...

– De la instalarea noului gu-
vern, problema a fost reluată, pre-
mierul însuşi promiţând că într-un
timp foarte scurt va propune o
nouă lege a salarizării pentru buge-
tari. Au existat mai multe iniţiative
în acest sens, dar proiectele nu au
fost elaborate profesionist şi au
apărut fel de fel de enormităţi.
Motiv pentru care s-a renunţat la
unele proiecte, ba chiar şi la unii
miniştri care le promovaseră. Şi
atunci s-a ajuns la OG 20, o ordo-
nanţă de cârpeală, urmată de Hotă-
rârea de Guvern nr 582 privind
aprobarea normelor metodologice
de aplicare a legii şi – cu toate că
în preambulul legii se arată că se
doreşte repararea unor inechităţi în
salarizare – mai mult s-au încurcat
lucrurile. Pentru că în nici un caz o
nouă lege a salarizării nu poate să
aducă lucrurile la normal propu-
nând salarii mai mici decât cele de
la care se porneşte. Practic, nu s-a
îmbunătăţit grila, ci doar s-a mane-
vrat în cadrul ei, luând de la unii şi
dând la alţii. 

– Ce-i de făcut?
– Desigur această situaţie a

creat o stare de nemulţumire, pe
care încercăm să o remediem
printr-o serie de mai multe acţiuni
sindicale. La Piatra Neamţ, luni 24
octombrie, (N.R. Interviul a fost
realizat pe 20 oct), vom picheta
Prefectura – avem aprobare pentru
250 de oameni care să fie acolo şi
să protesteze – reclamând şi alte
neajunsuri din domeniul Educaţiei,
care trebuie să ajungă de pe masa
Prefectului, pe masa Guvernului
Cioloş. Este greu de crezut că ulti-
mul angajament al Primului-minis-
tru, acela că până la sfârşitul lunii
noiembrie va exista un proiect al
legii salarizării, este un angajament
viabil. Nu ne aşteptăm la asta, dar
măcar dacă s-ar stabili nişte prin-
cipii generale pentru legea în dis-
cuţie, încă ar fi bine. Practic, acest
lucru este tergiversat din 2011, de
la apariţia Legii 284 – o lege a sa-
larizării care, deşi aşezată pe nişte
principii bune, nu s-a aplicat nicio-
dată. Iată cum stau lucrurile în mo-
mentul de faţă.

– Concret, ce s-a discutat la
Federaţie?

– În întâlnirea pe care am
avut-o la Federaţie, problema legii
salarizării a fost capul de afiş al or-
dinii de zi, iar ideea asupra căreia
s-a căzut de acord pentru a avea o
lege chiar unitară şi cât mai obiec-
tivă este că, practic, trebuie pornit
din nou de la zero. Trebuie stabilite
de la bun început, în mod sănătos,
principiile şi ecarturile. Desigur că
la aceasta se mai opun rezistenţe
chiar din cadrul sistemului bugetar,
pentru că cei care au salarii mari şi
pensii enorme nu doresc nici un fel
de schimbare. Iar când vedem că în
aceste categorii intră instituţiile de
forţă ale statului român, ne pare rău,
nouă celor care am lucrat şi lucrăm
în învăţământ, că nu i-am lăsat re-
petenţi la timpul potrivit pe aceia
care îşi bat joc de noi, refuzându-ne
dreptul de a intra în normalitate.

La întâlnirea noastră de la Fe-
deraţie, pe 18 şi 19 octombrie, noi
am elaborat nişte principii privind
corelarea salariilor categoriilor de
personal din sistemul de învăţă-
mânt preuniversitar. (N.R. Le puteţi
consulta în pag. 3) Bineînţeles că
ne-am gândit în primul rând la do-
meniul nostru de activitate, dar în
acelaşi timp nu am părăsit ideea că
salarizarea din învăţământ trebuie
privită în ansamblul salarizării bu-
getarilor. După ce am căzut de
acord asupra cuprinsului acestui
document pe care l-am înaintat la
MENCS, le-am dat mandat preşe-
dintelui Simion Hăncescu şi celor
care ne vor reprezenta la eventua-
lele dezbateri cu Puterea, dacă
aceste dezbateri vor mai avea loc.

Tot marţi, 18 oct., a avut loc o
acţiune de protest la Ministerul
Educaţiei, la care am fost prezent,
o pichetare care a avut ca obiectiv,
dincolo de legea salarizării, solici-
tarea ca MENCS să ceară unităţilor
şcolare, prin Inspectoratele Şcolare
Judeţene să calculeze sumele pen-
tru dobânda legală cerută prin Ho-
tărârile judecătoreşti. 

– Despre ce este vorba?
– Noi am câştigat în Instanţă

nişte diferenţe salariale dar, pe de
altă parte, am câştigat şi plata do-
bânzii pentru acei bani, de care ci-
neva s-a folosit, nu? Şmecheraşii
de la minister, pentru că altfel nu
le pot spune din cauza gândirii lor
aberante, au propus ca aceste sume
să fie plătite din bugetele locale.
Dar de banii ăştia s-a folosit Statul
român, nu primăria de la Pătrăuţi.
Intuind că aceste sume ar putea fi
obţinute până la urmă din bugetul

de stat, sindicatul nostru a făcut
adrese către şcolile din Neamţ, so-
licitându-le să pregătească o situa-
ţie a sumelor ce revin fiecărei
unităţi şcolare. N-a reacţionat ni-
meni. În urma protestului nostru de
la minister s-a semnat însă un
Acord (N.R. pe care-l publicăm
alăturat) între MENCS şi FSLI,
prin care ministerul cere IŞJ-urilor
acea situaţie spre a fi înaintată Mi-
nisterului Finanţelor Publice. Iar
colegii noştri care nu au luat în se-
rios adresa Sindicatului, au intrat
aproape în isterie la o adresă a Pu-
terii. Fapt regretabil pentru că
acum ne solicită nouă ajutorul, deşi
au personal calificat în fiecare
şcoală. Iar regretabile nu sunt doar
nepăsarea şi scuzele pe care le in-
vocă pentru a-şi justifica lipsa che-
fului de muncă. Ori treaba
Sindicatului este să le apere şi să le
câştige drepturile, nu să le întoc-
mească hârţogăraia.

– Aveaţi nişte proiecte legisla-
tive pe drum... Ce s-a mai întâm-
plat?

– Mai nimic. Vom continua să
facem lobby parlamentar poate reu-
şim să urnim nişte iniţiative aflate la
Cameră sau Senat. Aş putea să rea-
mintesc aici pensionarea cu trei
ani mai devreme pentru cadrele di-

dactice, elaborarea şi aprobarea
Statutului de autoritate publică, în-
fiinţarea şi funcţionarea şcolilor
profesionale care să asigure cazare
şi masă gratuită pentru elevi. Se
vorbeşte mult în ultima vreme că
avem „o creştere economică sănă-
toasă”, dar prin buzunare ne bate
vântul în continuare.

După cum spuneam şi la dis-
cuţiile de la Federaţie, mi-aş fi
dorit să avem mai multe rezultate
concrete, dar cu această clasă poli-
tică nu prea există şanse. Şi, din
păcate, după alegeri, tot cu oame-
nii ăştia politici vom defila. Doar
că, măcar de ochii lumii, se vor în-
colona altfel.

– Doamne fereşte!
– Nu pot să închei fără să vă

informez că la Consiliul Judeţean
de astăzi o să ne consultăm cu co-
legii noştri în privinţa intenţiei de
a ne adresa şi Avocatului Poporu-
lui. Principalul lucru pe care îl su-
punem dezbaterii este aplicarea
Hotărârilor Judecătoreşti. De ce pe
mine mă arestează dacă sparg un
geam, în timp ce un drept legal al
meu mi se recunoaşte abia după ce
mă adresez Justiţiei? Iar de la re-
cunoaştere la obţinere, din nou mai
e cale lungă...

(urmare din pag. 1)
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Aurul şi argintul antic ale României 

Expoziţia Aurul şi argintul antic ale
României (21 septembrie – 30 oc-
tombrie a.c.) oferă publicului larg
ocazia de a vedea exponate deose-
bite, realizate din metale preţioase,
dintr-un palier cronologic extins pe
aproape şase milenii. Complexul
Muzeal Judeţean Neamţ a contribuit

atât cu piese din metal preţios, cât şi cu ar-
tefacte de o valoare artistică excepţională,
realizate din lut si cupru, reprezentative
pentru spaţiul şi perioada căreia îi aparţin.
Printre acestea se numără artefacte eneoli-
tice, vechi de aproape 7.000 de ani, unice
prin măiestria realizării lor”, ne-a spus mu-
zeograful Lucian Uţă, purtătorul de cuvânt
al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ.

„Vasul cu suport şi colonete” descoperit în cunoscuta aşezare de la Iz-
voare, vasul-suport denumit sugestiv „Hora de la Frumuşica”, „Soborul zei-
ţelor” de la Poduri sunt doar o parte dintre piesele emblematice care au luat
naştere din mâinile olarilor cucutenieni.

Descoperirile comune, dar mai ales cele de prestigiu din acropola şi ne-
cropola de la Brad ne spun că pe terasa Siretului s-a aflat, începând din eneo-
litic, dar excelând în epoca dacică clasică, un centru de putere. Liderii acestei
comunităţi şi-au etalat obiectele de prestigiu, din aur sau cupru, argint sau
bronz, făcându-şi cunoscută autoritatea.

Mărturii ale priceperii artiştilor antici, piesele prezentate în cadrul expo-
ziţiei vorbesc despre realităţi politice ale vremii lor, despre însemne ale aris-
tocraţiei expuse cu fală, despre putere şi faimă…

S‐a reluat Antologia Scriitorilor Români Contemporani 

O nouă ediţie a Antologiei Scriitorilor Români Contemporani s-a desfă-
şurat, pe data de 28 septembrie, în Sala „Cupola” a Bibliotecii Judeţene „G. T.

Irina NASTASIU
(Continuare în pag. 4)
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FSLI: Principii privind corelarea salariilor categoriilor
de personal din învăţământul preuniversitar

rincipiile au în vedere stabilirea palierelor de salarizare a tuturor ca-
tegoriilor de personal din învăţământul preuniversitar prin raportare
la funcţia didactică de predare. De asemenea, regulile generale care
nu ţin de specificul postului ocupat trebuie să fie identice pentru toate
categoriile de personal (ex: sporul de stabilitate).

1. Salariul de bază personalului didactic de predare debutant cu
studii S reprezintă 2,5 x salariul minim brut pe ţară garantat în plată;

2. Raportul dintre salariul maxim al fiecărei categorii de personal cu
studii S şi salariul debutantului corespunzător aceleiaşi categorii de perso-
nal cu studii S, gradaţie 0, este de 2,2:1;

3. Raportul dintre salariul personalului cu studii S şi cel cu studii SSD
este de 1:0,9;

4. Raportul dintre salariul personalului cu studii S şi cel cu studii M
este de 1:0,8;

5. Salarizarea personalului din învăţământul preuniversitar se reali-
zează prin raportare la 7 trepte corespunzătoare vechimii în învăţământ şi
6 gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă;

6. Prin excepţie, debutantul se raportează la o singură treaptă, cores-
punzătoare vechimii în învăţământ;

7. Prin excepţie, pentru personalul de conducere salarizarea se reali-
zează prin raportare la 2 trepte corespunzătoare gradului didactic/profesio-
nal (II sau I) şi 6 gradaţii corespunzătoare vechimii;

8. Raportul dintre salariul maxim corespunzător funcţiei de inspector
şcolar general şi personalul didactic de predare, studii S, treapta 7, gradaţia
5 este de 1,65:1;

9. Rapotul dintre salariul maxim corespunzător funcţiei de director şi
personalul didactic de predare, studii S, treapta 7, gradaţia 5 este de 1,40:1;

10. Raportul dintre salariul personalului didactic de predare şi catego-
riile de personal auxiliar (corespunzător gradelor profesionale echivalente,
aceleiaşi trepte gradaţii şi studii) este redat în Tabelul 1 (prin exemplifi-
care).

11. Personalul din învăţământ care are o vechime neîntreruptă în în-
văţământ de peste 10 ani – beneficiază de o majorare a salariului de bază
cu 15% (se va include in salariul de baza);

12. Personalul din învăţământ care îşi desfăşoară activitatea în învăţă-
mântul special – beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 15%;

13. Personalul didactic de predare care îşi desfăşoară activitatea în în-
văţământul de masă, cu copii cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau tulbu-
rări specifice de învăţare certificate, integraţi în învăţământul de masă –
beneficiază de o majorare a salariului de cuprinsă între 5% şi 10%, pe baza
criteriilor stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice;

14. Personalul didactic beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin
concurs, reprezentând o majorare a salariului de bază cu 25%; această gra-
daţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul ins -
pectoratului şcolar; gradaţiile de merit se repartizează pe unităţi de
învăţământ de către inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale stabi-
lite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice; cri-
teriile specifice de acordare a gradaţiilor de merit se stabilesc la nivelul

fiecărei unităţi de învăţământ; gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă
de 5 ani.

15. Personalul didactic de predare care desfăşoară activitatea de diri-
genţie, respectiv învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru în-
văţământul primar, profesorii pentru învăţământul preşcolar – beneficiază
de o majorare a salariului de bază cu 10%;

16. Personalul didactic de predare care desfăşoară activitatea de prac-
tică pedagogică – beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10% -
25%, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei
naţionale şi cercetării ştiinţifice;

17. Personalul didactic care asigură predarea la clase simultane în în-
văţământul primar şi gimnazial beneficiază de o majorare a salariului de
bază cu:

* 20% din salariul de bază, pentru personalul care asigură predarea
simultană la 5 clase;

* 15% din salariul de bază, pentru personalul care asigură predarea
simultană la 4 clase;

* 10% din salariul de bază, pentru personalul care asigură predarea
simultană la 3 clase;

* 7% din salariul de bază, pentru personalul care asigură predarea
simultană la 2 clase.

18. Personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere
care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate beneficiază de o
indemnizaţie cuprinsă între 3% şi 20% din salariul de bază, stabilită prin
hotărâre a Guvernului.

19. Personalul din învăţământ beneficiază, în raport cu condiţiile în
care îşi desfăşoară activitatea – condiţii periculoase sau vătămătoare – de
o sumă cuprinsă între 150 de lei şi 450 de lei, conform criteriilor aprobate
prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;

20. Personalul din învăţământ beneficiază de o indemnizaţie de insta-
lare, în cuantum de un salariu de bază, la angajarea în învăţământ prin con-
curs, în primul an de la absolvirea studiilor.

P

Tabelul 1

„
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irileanu”. Pledoaria pentru literatura română
contemporană a fost susţinută, de această
dată, de scriitorii Ion Mureşan, Aurel Pan-
tea, Bogdan Ghiu şi Al. Cistelecan, într-o
întâlnire moderată de Adrian Alui Gheor-
ghe.

„Promitem publicului din Neamţ, celor
care au căpătat dependenţă de manifestările

noastre, o seară memorabilă, mizând pe calitatea
invitaţilor. Poeţilor Ion Mureşan (Cluj Napoca) şi
Aurel Pantea (Alba Iulia) care revin la Piatra
Neamţ, cu cărţi noi, li se alătură Bogdan Ghiu (Bu-
cureşti), poet din elita optzecismului şi traducător
de mare anvergură. Criticul Al. Cistelecan, unul
dintre cei mai importanţi critici de poezie postbe-
lici, va creiona portretele critice ale invitaţilor.
Considerăm prezenţa scriitorilor români canonici
în Bibliotecă un act de normalitate. Aşteptăm pu-

blicul la o demonstraţie că poezia română de azi
este una de excepţie”, a spus Adrian Alui Gheor-
ghe, director al Bibliotecii Judeţene „G. T. Kiri-
leanu” Neamţ.

Sfântul Antim Ivireanul

27 septembrie este ziua de pomenire a Sfân-
tului Ierarh Martir Antim Ivireanul, cel mai mare
tipograf din cultura medievală românească. Sfân-
tul Antim Ivireanul s-a născut în Iviria (Georgia de
astăzi), în anul 1650, fiind adus în Ţara Româ-
nească în anul 1689 de către voievodul Constantin
Brâncoveanu. Aici a învăţat limbile română şi sla-
vonă, precum şi meşteşugul tiparului. În 1691 i s-a
încredinţat conducerea tipografiei domneşti din
Bucureşti, unde au fost imprimate nenumărate
cărţi de cult, dar şi laice.

A fost egumen al mânăstirii Snagov, episcop

de Vâlcea, mitro-
polit al Ţării Ro-
mâneşti şi, în
acelaşi timp, un
mare om de cul-
tură: tipograf,
gravor, teolog şi
autor al celebre-
lor „Didahii” (o
colecţie de pre-
dici folosite la
Marile Sărbători
de peste an). 

S f â n t u l
Antim Ivireanul
a avut un rol de-
osebit de impor-
tant în propăşirea
culturii române, căci, pe lângă activitatea sa de ierarh
al Bisericii din Ţara Românească, el a fost tipograf,

K
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ntr-o Românie în care pentru autorităţile
locale sunt mai importante terenul de fot-
bal (maidanul) sau parcul comunal decât
şcoala, iar politicienii încurajează ne-
munca şi impostura, pare stupid să vii să
spui că la nivel mondial s-a aprobat
Agenda Educaţia 2030, care prevede că

profesorii sunt fundamentul sistemului educa-
ţional şi, ca atare, trebuie să fie „formaţi în mod
corespunzător, recrutaţi şi remuneraţi, motivaţi
şi susţinuţi”. 

Având în vedere situaţia actuală, Consiliul
Naţional al Elevilor, Asociaţia Elevilor din
Constanţa, Asociaţia Elevilor din Bacău, Uni-
unea Liceenilor Maghiari, Consiliul Tineretului
din România, Federaţia Sindicatelor din Edu-
caţie „SPIRU HARET”, Federaţia Sindicatelor
Libere din Învăţământ, Federaţia Naţională Sin-
dicală „ALMA MATER” şi Federaţia Naţională
a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuni-
versitar, semnatare ale prezentului Manifest,
consideră că este nevoie urgentă de:

l Adoptarea şi punerea în aplicare a unui
Acord la nivel de partide politice pentru
creşterea treptată a finanţării, astfel încât, în
2020, Educaţia şi Cercetarea să primească
7% din PIB (6% pentru Educaţie, aşa cum
prevede Legea Educaţiei Naţionale şi 1%
pentru Cercetare). 

l Implementarea unui program naţional de
atragere a celor mai buni absolvenţi din în-

văţământul universitar în sistemul educaţio-
nal, prin acordarea de burse şi alte beneficii. 
– termen: martie 2017 

l Reformarea radicală a programelor şco-
lare/universitare, în sensul de a se pune ac-
centul pe partea aplicativă şi nu pe cea
informativă, pentru o integrare mult mai ra-

pidă pe piaţa muncii a absolvenţilor; de ase-
menea, corelarea ofertei educaţionale cu
cerinţele mediului economic.
– termen: iunie 2017

l Adoptarea Legii salarizării unitare, prin
care să se asigure o remunerare motivantă a
tuturor categoriilor de salariaţi din învăţă-
mânt, în funcţie de importanţa muncii pe
care o prestează.
– termen: iunie 2017

lAdoptarea unei Ordonanţe de urgenţă pri-
vind decontarea integrală a navetei elevilor,
în paralel cu continuarea programului de
achiziţionare de autocare şi microbuze pen-
tru transportul elevilor.
– termen: octombrie 2016

l Amenajarea în incinta tuturor unităţilor
de învăţământ a grupurilor sanitare şi asi-
gurarea apei potabile.
– termen: 1 ianuarie 2018

lDemararea unui program la nivel naţional
în vederea construirii de internate şi cantine
şcolare, precum şi operaţionalizarea progra-
mului „masă caldă la şcoală”.
- septembrie 2017 

lGeneralizarea şi finanţarea în toate unită-
ţile de învăţământ a programului „Şcoala de
după şcoală”.
– termen: 15 septembrie 2017

Semnatari:
Consiliul Naţional al Elevilor – Vlad ŞTE-

FAN, preşedinte
Asociaţia Elevilor din Constanţa – Con-

stantin-Alexandru MANDA, preşedinte
Asociaţia Elevilor din Bacău – Gabriel-

Dragoş CAZAN, preşedinte
Uniunea Liceenilor Maghiari – Buryan

TUNDE, preşedinte
Consiliul Tineretului din România –

Mihai DRAGOŞ, preşedinte
Federaţia Sindicatelor din Educaţie

„SPIRU HARET” – Marius-Ovidiu NISTOR,
preşedinte

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţă-
mânt – Simion HANCESCU, preşedinte 

Federaţia Naţională Sindicală „ALMA
MATER” – Anton HADĂR, preşedinte

Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Pă-
rinţi – Învăţământ Preuniversitar – Iulian
CRISTACHE, preşedinte

Î
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redactor, editor şi creator de limbaj bisericesc în limba română.
Este considerat cel mai mare tipograf din cultura medievală româ-
nească, alături de diaconul Coresi, prin cele 63 tipărituri, lucrate de
el însuşi sau sub îndrumarea sa, în limbi diferite şi de o mare diver-
sitate, dar şi prin numeroşii ucenici pe care i-a format.

Asociaţiei Bibliotecarilor
doreşte schimbarea statutului 

Peste o sută de bibliotecari au par-
ticipat, la mijlocul lunii septembrie, la
întrunirea Filialei Neamţ a Asociaţiei
Naţionale a Bibliotecarilor din Biblio-
tecile Publice din România (ANBPR),
eveniment desfăşurat la Biblioteca Ju-
deţeană „G. T. Kirileanu”.

Cu o încărcătură mai densă decât
alte întruniri asemănătoare, şedinţa a
avut ca obiectiv prezentarea raportului

anual, pe de o parte şi alegerea unui nou birou executiv al filialei, pe de altă parte.
„ANBPR-ul este o asociaţie profesională care pune în valoare profesiu-

nea de bibliotecar, care are o structură naţională impresionantă. La Conferinţa
naţională de la Iaşi noi vom veni cu câteva propuneri concrete de dinamizare
şi îmbunătăţire a activităţii asociaţiei, una dintre ele fiind aceea ca ANBPR să
devină o asociaţie profesional-sindicală. Acest lucru ar face ca această structură
să devină un partener de dialog mult mai credibil cu Ministerul Culturii, cu
Parlamentul pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniu, pentru respectarea
statutului bibliotecii şi a bibliotecarului în societatea noastră”, a spus Adrian
Alui Gheorghe, directorul Bibliotecii Judeţene „G. T. Kirileanu” Neamţ.

Biroul executiv nou ales a participat la conferinţa naţională a Asociaţiei
ce a avut loc în perioada 5 – 7 octombrie, la Iaşi. 

Start pentru concursul Foto(Etno)Grafia

Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ organizează cea
de-a patra ediţie a Concursului judeţean de fotografie FOTO(ETNO)GRAFIA.

r
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n adevăr, un muşatin fără
pereche, retras în lumina
cheii sol şi solitar din pa-
siune – Mircea Ionescu. În-
văluit brunhildic de-un cerc,
dar nu „de foc”, ci din arde-
rile sale sufleteşti, s-a simţit,
întotdeauna, ca fiind singur,

pe o planetă fără nume, alături de
claviatura vivace a unui pian.

Un pian, pe suportul căruia
rar era câte vreo partitură, iar dacă
totuşi se oferea luminii vreo una,
aceasta rămânea acolo neîntoarsă,
doar ca simbol. Nici cum că, Mir-
cea ar fi ştiut, pe de rost, întreaga
lor grafie liniară, ci pentru că lui,
acestea îi declanşau, de la prima
măsură, o erupţie vulcanică de so-
norităţi libere, deschise, create
atunci şi de neoprit. Sonorităţi
spontane şi irepetabile, emanate,
dar şi evadate într-o aceeaşi clipă.
Mircea Ionescu a compus toată
viaţa sa, uneori pornind de la mo-
tivul prim şi princeps al vreunei
lucrări consacrate, alteori, nu. O
muzică a clipei, dăruită, pe loc,
spaţiului şi nu unui portativ. Sono-
rităţi izvorâte din, nu din scriitura
a două chei, ci din coregrafia im-
ponderabilă a mâinilor sale.

Gata mereu de zbor şi de im-
provizaţie, de muzica vie a geniu-
lui „jazz”. De aici şi cultul său
pentru Sergiu Comissiona, cu care
a ţinut, aşa, de la distanţă, o legă-
tură de-o viaţă şi cu care a purtat
o impresionantă corespondenţă.
Pentru Mircea, lumea muzicală a
secolului trecut se reducea la o
singură personalitate: Comissiona.

În decembrie 1991, l-am as-
cultat, noi cei câţiva apropiaţi, în
Biblioteca Liceului „Roman
Vodă”, abordând, desigur, ca pre-
text, pe cei trei intimi claviaturişti:

Chopin, Rahmaninov şi Berg. Şi
iarăşi, tot simbolic, în faţa sa, par-
tituri ale celor de mai sus. Dar, la
fiecare, Mircea Ionescu a interpre-
tat câte un portativ sau două, după
care, „la orizont” şi „senza fine”,
cascadele de „jazz”. Un „libero”
care, în realitate, îl înfăţişau, spo-
vedanic, pe Mircea. De aici, apoi,
jena, că şi-a destăinuit adâncimile
sale sufleteşti. La urmă, nu a dorit,
nici „bis-uri”, nici aplauze, ci doar
un: „Haideţi, să plecăm,”…

O a doua ipostază a pianisticii
sale, izvorâtă din modestia sa ba-
zală, şi, deci, şi din neacceptarea
de a fi solist într-un concert a făp-
tuit acompanierea discretă, într-un
spectacol mixt. Prefera să stea „as-
cuns” în spatele capacului ridicat
al pianului, ca după o uşă aproape
închisă. În urma executării progra-
mului, se retrăgea repede în dosul
cortinei, fără a se mai alătura gru-
pului de interpreţi, spre a primi
omagii repetate. Şi aceasta era pe-
rioada, din secolul trecut, a unor
revărsări mari de astfel de mani-
festări scenice, când a colaborat
din plin şi la altitudine artistică cu
Alexandru Hatmanu sau Rovinel
Cohn, alţi corifei ai scenelor mu-
şatine.

Departe de cotidianul neutra-
lizant şi de dictatura dură a banu-
lui, muzicianul, apartenent
întregului Parnas, al desăvârşiri-
lor, a trăit din plin acest miraj al
Artei. Un „Mircea Ionescu” care,
spre a respira, zi de zi, numai Su-
blimul, a evadat în lumea unui Sol
şi a unui Fa. Un sol concordant cu
„Solitarul” Mircea, alături de un
Fa, ce poartă gândul spre o lume,
înfiorată de acel „Farmec”, ce îl
emană Prea-Frumosul.

Gheorghe A. M. CIOBANU

O soluţie: talentometrul
ubirea e o chestiune de imaginaţie. Ca şi supravieţuirea, ca şi spe-
ranţa. Or, tocmai asta pare să lipsească românului nostru de azi: ima -
ginaţia. Şi de aici decurg celelalte: lipsa de iubire, lipsa de speranţă.
Până şi iubirea de patrie e condiţionată: ce îmi (mai) dă mie patria
asta? În schimb, în epoca facebookului şi a internetului, când fiecare
îşi poate exihiba egoul, a crescut iubirea de sine. Până la refuz. Spa-
ţiul virtual este invadat de egourile umflate până la limita suporta-
bilităţii. Valoarea se măsoară în likeuri, în număr şi intensitate de

aplauze virtuale. Muzica sferelor este îngânată de muzica sinelui care bol-
boroseşte ca un canal care dă peste margine. Valoare? Dar cine nu are va-
loare azi? În România noastră s-ar părea că fiecare casă are scriitorii ei:
mare parte neînţeleşi, trişti, în căutarea unei motivaţii pentru care s-au
apucat de scris. De cele mai multe ori motivaţia e simplă: şi vecinii au
scriitorii lor de familie. Mulţi dintre ei sunt nişte virtuali ulceroşi în cău-
tarea ulcerului. De asta nici cei care scriu nu pare să iubească ceea ce scriu.
Strigătul „heliadesc” cu „Scrieţi băieţi, numai scrieţi!” trebuie temperat
din ton: „Scrieţi băieţi? Nu mai scrieţi!”. Eventual, treceţi la citit. În lupta
cu certitudinile scriitorul este, totuşi, victimă sigură: nu există încă un ta-
lentometru, care să îi spună unde se situează. Poate că „specialiştii în de
toate” ar trebui să inventeze acest lucru, care ar simplifica foarte tare eva-
luarea textelor literare, a operelor. Iei o carte proaspăt apărută, o introduci
în talentometru şi ai imediat rezultatul: originalitate 14 la sută, creaţie pură
(un fel de alcool pur!) să zicem că e 5 la sută, cât berea, restul, de 81 la
sută, e apă chioară. Dacă introduci în talentometru „Un veac de singură-
tate”, de exemplu, rişti să dai mecanismul peste cap. De asta, trebuie pru-
denţă. Trebuie prudenţă şi la consumul operelor care conţin multă creaţie
pură (alcool artistic), multă lume s-a plâns de dureri de cap, a doua zi. Din
statistici reiese că sunt mai mulţi iubitori de câini pe lumea asta, decât iu-
bitori de cărţi. Au fost număraţi, bob cu bob, indivizii dintr-un parc, din
Germania, care ieşiseră în compania câinilor şi indivizii dintr-o bibliotecă,
din preajmă. Patrupedele luaseră mai mulţi indivizi captivi, decât luaseră
Goethe, Shakespeare sau Kafka.

Iertare pentru recursul la o replică a „comicului” Jarry Seinfeld, care
spunea: „În cartierul meu o mulţime de oameni îşi plimbă câinii cu pungile
pentru excremente la ei. Mie asta mi se pare cea mai josnică activitate a
unui om. Să te plimbi după un câine cu punga de fecale. Să aştepţi să-i
vină să facă, pentru ca pe urmă să te poţi plimba pe stradă cu ele în pungă
... Dacă extratereştrii ne-ar urmări prin vreun telescop, şi-ar imagina că
marii şefi ai planetei sunt câinii. Dacă aţi vedea două forme de viaţă,
dintre care una face caca şi cealaltă adună, ce-aţi crede? Care sunt supe-
riorii? Dacă aici am ajuns după 50.000 de ani de civilizaţie, cred că ar
trebui să o lăsăm baltă. Vorbesc serios, ar trebui să ne facem bagajul.
N-are rost. Putem spune că rasa umană, ca idee, n-a prea funcţionat. La
început a părut o idee bună, ne-am muncit mult la ea, dar pur şi simplu
n-a dat rezultate. Am ajuns pe Lună, dar tot mai mergem pe Pământ că-
rând după noi pungi cu caca de câine. Se pare că la un moment dat am
făcut ceva greşit. Ar fi bine să predăm comanda insectelor sau cui o fi
pe locul doi ...”.

E posibil ca iubitorii de câini să tresară, să se mânie şi să ocupe cu
forţa bibliotecile.

Adrian ALUI GHEORGHE
Piatra Neamţ, septembrie 2016

Î

Un muşatin în cheia sol –
Mircea IonescuI
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ompetiţia se adresează fotografilor amatori sau profesionişti, deţinători
de material fotografic în domeniul etnografiei din judeţul Neamţ, şi îşi
propune atât scoaterea la lumină a documentelor vizuale păstrate în co-
lecţii particulare, cât şi stimularea fotografierii satului viu, contemporan,
surprins în elementele care îl definesc.

Concursul se desfăşoară pe o singură secţiune, tema ediţiei din
acest an fiind „Toamna în satul nemţean”. 

În concurs sunt acceptate fotografii alb/negru şi color, fotografii
de autor/fotografii din colecţii particulare, care se încadrează în tematica pro-
pusă. Toate imaginile trebuie să respecte legea dreptului de autor, iar partici-
pantul să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra fotografiilor înscrise în
concurs, asumându-şi responsabilităţile ce decurg din încălcarea acestor obli-
gaţii.

În calitate de organizator, Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Sae-
culare” Neamţ îşi rezervă dreptul de a utiliza gratuit imaginile din concurs
în scopul promovării zonei/subzonei etnografice pe care acestea o repre-
zintă.

Vernisajul expoziţiei Taberei de arte plastice
„Victor Brauner”

Luni, 3 octombrie, la Galeria „Lascăr Vorel” a avut loc expoziţia Ta-
berei de arte plastice „Victor Brauner” de la Tazlău, aflată la cea de-a V-a
ediţie. Pe simeze s-au regăsit peste 20 de tablouri aparţinând următorilor
artişti plastici: Mihai Agape, Grigore Agache, Dumitru Bezem, Dumitru
Bostan, Mircea Ciacâru, Lucian Gogu-Craiu, Dinu Huminiuc, Ciprian Is-
trate, Ştefan Potop, Gheorghe Vadana, Mircea Titus Romanescu, dar şi o lu-
crare a scriitorului şi criticului de artă Lucian Strochi. La vernisaj a participat
şi noul director al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, Iulian Ghercă:
„Prezenţa mea vrea să demonstreze faptul că toate proiectele pe care le vom
gândi şi au fost gândite împreună cu instituţia pe care o reprezint vor avea
ecoul dorit. Încercăm să ne implicăm în aceste proiecte deja în desfăşurare,
altele viitoare, iar împreună per să reuşim să dăm artei şi frumosului valoa-
rea pe care o merită în societatea de astăzi.”

C
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Ziua europeană a limbilor,
la „Roman‐Vodă”

n fiecare an, la 26 septembrie, Ziua euro-
peană a limbilor este sărbătorită pe con-
tinent, promovând multilingvismul
european, cultivarea diversităţii culturale,
învăţarea limbilor străine.

Astfel, cu ocazia acestei zile, Cole-
giul Naţional „Roman-Vodă”– a organi-
zat luni, 26 septembrie, evenimentul „Să

învăţăm limbile europene în clasă şi în afara
ei”.

O sinteză a acţiunii este prezentată de unul
dintre principalii organizatori prof. Oana
Mârza-Cristea: „Participanţii au putut asista la
prezentări care au pus accentul pe rolul şi im-
portanţa învăţării limbilor străine în contextul
societăţii actuale, strategii de învăţare a aces-
tora atât prin metode didactice, cât şi nedidac-
tice – sesiuni de poezie, interpretări vocale şi
instrumentale, jocuri de rol şi creaţii personale
ale elevilor. Activităţile propuse s-au derulat în
limbile română, franceză, spaniolă şi engleză şi
s-au adresat publicului de toate vârstele, insis-
tând pe ideea că elevii de astăzi au nevoie tot
mai mult de competenţe lingvistice în limbi
străine şi să dezvolte un anumit grad de com-
petenţă în două sau mai multe limbi”. 

Debut de proiect european
la Colegiul Tehnic „Petru Poni” 

La Colegiul Tehnic „Petru Poni” din
Roman a avut loc la sfârşitul lunii septembrie,
lansarea proiectului Erasmus+ „Inclusion on
the way to Europe” – proiect de parteneriat stra-
tegic pentru susţinerea de bune practici în do-
meniul şcolar. Partenerii Colegiului Tehnic
„Petru Poni” în acest proiect sunt: Kauno „Vy-
turio” Gimnazija (Lituania), Stålforsskola Sf 2
– Eskilstuna (Suedia), Istituto Omnicompren-
sivo – Montenero Di Bisaccia (Italia) şi Ibrahim
Tanriverdi Sosyal Bilimler Lisesi – Samsun
(Turcia). Proiectul îşi propune să promoveze in-
cluderea elevilor care se încadrează în categorii
de risc de excludere socială contribuind la fa-
vorizarea integrării lor în învăţământul de masă
şi societate.

Vor fi realizate cinci reuniuni de proiect şi
două întâlniri transnaţionale, iar elevii vor par-
ticipa la activităţile proiectului care se vor de-
rula în scoală, dar şi în cadrul mobilităţilor din

ţările partenere, experienţe care-i vor ajuta să
dobândească abilităţi. Prima reuniune transna-
ţională a proiectului va avea loc în perioada 23
– 25 noiembrie 2016, în Lituania, la care vor
participa profesorii coordonatori şi membri ai
echipelor de proiect din fiecare ţară.

„Criza refugiaţilor
într‐o Europă a valorilor”

Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman par-
ticipă la Concursul naţional pentru liceeni „Eu-
roscola”, organizat de Biroul de Informare al
Parlamentului European în România şi Minis-
terul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţi-
fice, concurs desfăşurat sub titlul „Criza
refugiaţilor într-o Europă a valorilor”. În cadrul
proiectului derulat de o echipă alcătuită din 24
de elevi, din clasele a IX-a, a X-a şi a XII-a, sub
îndrumarea profesorilor coordonatori Mihaela

Stan şi Dana Păiuş, va fi realizată şi prezentată
sceneta „Drumul spre... acasă”, va fi derulată o
campanie de informare despre fenomenul imi -
graţiei şi drepturile refugiaţilor în Europa, şi va
fi realizată broşura finală, „Welcome Home!”,
cu aspecte din activităţile proiectului.

Obiectivele concursului sunt o mai bună
cunoaştere a Uniunii Europene şi a valorilor pe
care se întemeiază aceasta, creşterea gradului
de conştientizare şi responsabilizare a elevilor
cu privire la contextul social, economic şi poli-
tic european contemporan, dezvoltarea abilită-
ţilor de comunicare ale elevilor şi abilităţilor de
lucru în echipă la elevi, precum şi dezvoltarea
abilităţilor creative ale elevilor.

La Colegiul Tehnic „Danubiana”,
o şansă pentru generaţiile viitoare

În perioada 24-26 septembrie, la Colegiul
Tehnic „Danubiana” din Roman a avut loc a
doua întâlnire transnaţională a proiectului Eras-
mus+ „Last Chance – preserving biodiversity
for future generation”, care are ca parteneri
şcoli din cinci ţări europene, eveniment ce face

parte din calendarul activităţilor finanţate de
Agenţia Naţională pentru Programe Comuni-
tare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profe-
sionale. La întâlnire au participat reprezentanţi
ai şcolilor partenere din Polonia, Spania, Italia,
Turcia.

Proiectul pune accent pe predarea ştiinţelor
în combinaţie cu Tehnologia Informaţiei şi Co-
municaţiilor, artă, muzică şi sport. Domeniile
fundamentale supuse cercetărilor şi dezbaterilor
de-a lungul celui de al doilea an de proiect sunt:
poluarea mediului înconjurător şi metode de
diagnosticare a poluării solului şi apei, tehno-
logiile nepoluante, reţeaua Ecologică Euro-
peană Natura 2000 ce are ca scop menţinerea
într-o stare de conservare favorabilă a celor mai
importante tipuri de habitate şi specii ale Euro-
pei, menţinerea bogăţiilor naturale pe termen
lung şi asigurarea resurselor necesare dezvoltă-
rii socio-economice durabile. 

Diversitatea lingvistică
la Şcoala „Alexandru Ioan Cuza”

Sub coordonarea profesorilor de limbi stră-
ine, elevii Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan
Cuza” au sărbătorit Ziua Europeană a Limbilor.
Manifestarea a constat în realizarea de către
elevi a unor postere tematice prin care au arătat
diversitatea noastră lingvistică şi au promovat
învăţarea limbilor străine. În timpul realizării
lucrărilor, elevii s-au delectat cu exerciţii de
dicţie în mai multe limbi de circulaţie interna-
ţională. După realizarea posterelor de către
elevi, acestea au fost expuse în holul şcolii,
unde pot fi admirate de toţi cei care calcă pragul
instituţiei.

Începând cu anul 2001, ziua de 26 septem-
brie este dedicată celebrării limbilor europene.
Europa este posesoarea unei adevărate bogăţii
lingvistice: 24 de limbi oficiale şi peste 60 de
comunităţi autohtone care vorbesc o limbă re-
gională sau minoritară, fără să menţionăm lim-
bile vorbite de cetăţenii provenind din alte ţări
şi de pe alte continente. Pentru a atrage atenţia
asupra acestei imense bogăţii lingvistice, Uni-
unea Europeană şi Consiliul Europei au lansat,
în 2001, iniţiativa Anului European al Limbilor,
acţiune care îşi propune cultivarea diversităţii
culturale şi lingvistice şi încurajarea învăţării
limbilor străine de către toţi europenii.

RED.

PANORAMIC
ROMAŞCAN
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m spus în alte părţi, de mai
multe ori, că poetul care scrie
proză rămâne centrifug. Miş-
carea discursului său poziţio-
nează personajele şi
evenimentele mai mereu în
jurul limbajului şi a lunecoa-
selor sale capacităţi de expre-

sie, în detrimentul pretinsei coerenţe
a epicului, care ar miza pe progresul
logic al acţiunii. E un refuz al coa-
gulării unei poveşti prea unitare, dar
compensează printr-o ramificare a
ocurenţelor de sens. Nu că ar mai
conta astea, astăzi, când genurile
s-au relaxat cam de mult.

Urma (2013) şi Laika (2014) au
fost două excelente microromane
politice cu oameni şi fapte, adică
„aşezate”, în genul lor. Poet, prin vo-
caţie, Adrian Alui Gheorghe a arătat,
cu ele, că poate scrie proză, şi încă
una bună. Acum a schimbat regis-
trul. Subintitulat „roman”, Luna
Zadar (Cartea Românească, 2016)
e, de fapt, un macropoem în proză
despre identitate, tristeţe şi suferinţă,
într-o lume dată peste cap de răz-
boaie, dictaturi, trădări şi imoralitate.
Prietenia, loialitatea, iubirea, ancora
socială a familiei par golurile recente
ale omenirii, deplânse constant de
lungul discurs al lui Albert, narato-
rul-personaj. Cu inserţii dramatice
(numele vorbitorilor sunt trecute,
uneori, la începutul replicilor) şi
dese interstiţii poetice, cu decalaje
temporale şi spaţiale (înainte şi după
1989, în România; după 1990 în Ser-
bia şi Suedia) şi monoloage despre
relativitate şi nihilism, cu mici para-
bole sapienţiale hazlii şi simbolizări
aparent exterioare subiectului, roma-
nul lui Adrian Alui Gheorghe poartă
din plin amprenta poeziei. În ritmuri
diferite, frazele sunt organizate ca
nişte versuri lungi, inclusiv în partea
a doua, care e mai pronunţat narativă
şi mai elocventă, pentru întregul
mesaj al cărţii.

Rezultat al legăturii „întâmplă-
toare” dintre un occidental, specialist
în energie nucleară, adus în România
comunistă, şi o româncă racolată de
Securitate pentru că ştia engleză, tâ-
nărul Albert porneşte în căutarea ta-
tălui. Răscoleşte, mai întâi, arhivele

CNSAS şi, în dosarul mamei dece-
date accidental, dă peste scrisorile ei
de dragoste către „vikingul” Olaf
Svennson, întors în Suedia după în-
cheierea sejurului românesc. Drumul
de recuperare a originii şi a identită-
ţii biologice e presărat, după căderea
comunismului, cu visuri de îmbogă-
ţire, în Italia, cu peripeţii prin Bel-
gradul bombardat de NATO şi cu
rătăciri prin întortocheatul Stoc-

kholm. Nu lipsesc dezamăgirile con-
stante şi noile revelaţii destinale. Je-
fuit de bani, purtând statut de
emigrant în ghetourile sârbeşti, mun-
citor de ocazie, părăsit de prieteni,
derutat de meandrele informaţiilor
din dosare şi de obscurele adrese
suedeze, itinerantul personaj află că,
prin Svennson, ar putea fi un descen-
dent nelegitim al magnatului Roc-
keffeler. De aici genealogia

americano-evreiască şi eventualita-
tea unei mari moşteniri.

Întâmplările prin care trece Al-
bert sunt, de fapt, bornele vagi ale
unei lumi în disoluţie. Ele se ivesc
treptat, mascate de un imens mono-
log fragmentar, ca o declaraţie de an-
chetă în care, pentru a eluda
adevărul, acuzatul amestecă mituri,
poveşti şi reflecţii metafizice. Perso-
najele chiar discută, la un moment
dat, despre imposibilitatea existenţei
unei realităţi „tari”, despre absurd,
teoria „nimicului” şi a inconsistenţe-
lor ontologice. Spectrul a doi crimi-
nali cu nume rezonante pluteşte
deasupra tuturor marilor evenimente
istorice şi individuale (temuţii fraţi
albanezi Adolf şi Vissarionovici), li-
teratura dă buzna peste tine când nu

te aştepţi (la adresa de pe plicuri lo-
cuise cândva Ibsen – o semnificativă
trimitere la teatrul din discurs şi din
viaţă!), poţi avea o aventură sexuală
chiar cu păzitoarea arhivelor, iar ipo-
teticul tată găsit, în sfârşit, nu-i decât
un bătrân alcoolic şi singur, care nu-
şi mai aminteşte mare lucru. Identi-
tatea ta şi a lumii pe care încerci s-o
reconstitui rămâne în aer, pierdută
între imponderabile, la fel ca poves-
tea modernă şi amestecată în care
vrei s-o prinzi. Abia atunci omnipre-
zentul cântec al menestrelilor Apos-
tolis şi Zobar îşi arată, printre
lacrimi, durerosul adevăr: „ ... ah, fe-
ricire, am dat de gustul tău/pe limbă
eşti dulce, pe cerul gurii
amară,/luna zadar a urcat pe
cer/dar noaptea întârzie să apară”. 

Despre tristeţea de-a te naşte şi
de-a fi, despre zădărnicie şi despre
prea târziu e noua carte publicată de
Adrian Alui Gheorghe. Albertina şi
Albert sunt victimele unei vieţi în
care n-au avut multe de ales şi-n care
nu există vreun leac pentru neferi-
cire. Polimorf şi muzical, în concep-
ţie, Luna Zadar dovedeşte
capacitatea de reinventare a unui
scriitor care ne obişnuise, oarecum,
cu un stil. L-a schimbat, puţin, în li-
mitele peremptorii ale aceleiaşi va-
lori.

Adrian G. ROMILA
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„E‐arhiva comunităţii noastre”, la Hangu

n zilele noastre, o arhivă poate fi constituită dintr-o bază de date elec-
tronice, sistematizate pe ani, care poate fi „răsfoită” mult mai simplu,
mai rapid şi mai uşor, decât documentele dintr-o arhivă clasică. 

O astfel de E-arhivă încearcă să pună la punct şi Biblioteca Co-
munală Hangu, prin inimoasa bibliotecară Liliana Pântea, în cadrul
proiectului „E-arhiva comunităţii noastre”.

Comuna Hangu este renumită pentru zestrea sa spirituală şi pentru
trecutul istoric. Baza de date a comunităţii, aflată la Biblioteca Hangu,

este constituită din: lucrări privind istoricul localităţii, o colecţie de 75 de fo-
tografii vechi (din perioada 1930 – 1985), în format clasic şi electronic, o co-
lecţie de legende despre localitatea Hangu, o culegere de strigături, catrene,
poezii populare, texte de teatru folcloric, fotografii de la serbările şcolare,
ina ugurarea Primăriei, şedinţa de investire în funcţie a primarului şi consi-
lierilor, spectacolul de tradiţii şi obiceiuri de iarnă „Am venit să vă urăm!”,
o bibliografie cu cărţile în care se regăsesc informaţii despre comuna Hangu,
toate în format electronic. La acestea se adaugă şi o bază de date referitoare
la activitatea biblio -  tecii, începând din anul 2010, an în care instituţia a ob-

ţinut, în cadrul concursului „O fotografie face mai mult decât o mie de cu-
vinte”, un aparat foto digital. 

Ultima experienţă specială, în care biblioteca a avut nevoie de o parte
dintre informaţiile aflate în arhiva electronică, a fost proiectul „Hangu, file
de istorie”, derulat în luna februarie a acestui an, proiect care s-a vrut o călă-
torie virtuală, în spaţiu şi timp, prin „Ţara Hangului” de altă dată, în vederea
redescoperirii, definirii şi cunoaşterii istoriei locale.

Î
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Premiul Nobel pentru Literatură – o glumă muzicală
ântăreţul Bob Dylan a primit pe13 octombrie, Premiul Nobel pentru Literatură pe 2016, pentru „crea-
rea unor noi maniere de expresie poetică în cadrul marii tradiţii a muzicii americane”. Dylan,
unul dintre cele mai influente personaje ale secolului al XX-lea, este primul artist care a îmbinat muzica
populară cu ambiţiile intelectuale.

O mare parte a celor mai apreciate piese ale sale provin din anii ’60 când s-a impus drept portavoce
unei generaţii în blugi împotriva războiului şi a inegalităţii sociale. Piese precum „Blowin’ in the
Wind” sau „The Times They Are a-Changin” au devenit veritabile imnuri ale mişcărilor americane
antimilitariste şi pentru drepturi sociale.

Versurile lui Bob Dylan încorporează felurite influenţe politice, sociale, filosofice şi literare, sfidând
convenţiile din muzica pop şi generând o contracultură.

Bob Dylan a câştigat numeroase distincţii de-a lungul vastei sale cariere, inclusiv 11 premii Grammy,
un Oscar şi un Glob de Aur. 

Revista Rolling Stone l-a clasat pe Bob Dylan pe locul al doilea în topul celor mai mari 100 de artişti
realizat în anul 2011 şi pe locul al şaptelea în clasamentul celor 100 cei mai importanţi muzicieni alcătuit în
2008.

În 2015 premiul Nobel pentru literatură a fost acordat scriitoarei şi jurnalistei Svetlana Alexievich
(Svetlana Aleksievici), „pentru scrierile sale polifonice, un monument dedicat suferinţei şi curajului în zilele
noastre”. (RED.)

C

Despre nefericire
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heorghe BUNGHEZ s-a
născut în ziua de 26. 10.
1936, la Poiana-Sărată, fos-
tul Judeţ Trei Scaune, azi, ju-
deţul Bacău, în familia
Elenei (n. Drăgoi) şi a lui
Ioan Bunghez, comerciant.

După frecventarea cursurilor şco-
lilor primară, gimnazială şi liceală
la Braşov (1943-1954), a urmat
studiile superioare la Facultatea de
Istorie-Filologie-Filozofie a Uni-
versităţii Alexandru Ioan Cuza din
Iaşi, (1954-1958), apoi cursuri de
definitivare, perfecţionare şi spe-
cializare în domeniile istoriei mo-
derne şi contemporane a
României, ale filozofiei şi artei,
dar şi în domeniul managementu-
lui cultural-artistic şi cultural-co-
mercial (1961-1996). Între
1977-1981, a pregătit o teză de
doctorat (Politica relaţiilor cultu-
rale ale României), dar a refuzat să
o finalizeze, neacceptând condiţiile
incorecte impuse. A început activi-
tatea profesională în 1953, înainte
de facultate, apoi a fost, pe rând,
profesor şi director de şcoală (la
Stăniţa şi la Săbăoani, în Judeţul
Neamţ), inspector şcolar, secretar
al Comitetului Regional de Cultură
şi Artă (Bacău), preşedinte al Co-
mitetului de Cultură şi Artă al Ju-
deţului Neamţ, şeful Secţiei de
propagandă a Comitetului Jude-
ţean Neamţ al P. C. R., director al
Teatrului Tineretului din Piatra-
Neamţ (1980-1986) şi director al
Centrului de Librării al Judeţului

Neamţ (1986-1997). A deţinut şi
alte funcţii: preşedinte fondator al
Asociaţiei Librarilor şi Anticarilor
din România, al Consiliului de
Conducere şi al Organizaţiei Pa-
tronale «Agora», consilier în Con-
siliul Judeţean Neamţ, preşedinte
al Fundaţiei Cultural-Artistice Va-
canţe Muzicale la Piatra-Neamţ,
preşedinte al Consiliului de Admi-
nistraţie al S. C. Bibliopolis S. A.,
membru de onoare al Colegiului
Universitar de Muzică din Piatra-
Neamţ, membru în Consiliul Ar-
tistic al Teatrului Tineretului, al
Consiliului Fundaţiei Culturale
Ion Coman, al Consiliului de ad-
ministraţie al Complexului Mu-
zeal Judeţean Neamţ şi al
Fundaţiei Culturale Iulia şi Petro-
nius Hălăucescu. A iniţiat, condus
şi a colaborat la manifestări cultu-
ral-artistice locale, zonale sau na-
ţionale: Sărbătoarea Eroilor de la
Războieni, Sărbătoarea Muntelui
Ceahlău, Festivalul Spectacolelor
de Teatru pentru Tineret şi Copii,
Stagiunea simfonică a Filarmoni-
cii Moldova din Iaşi, Festivalul
Vacanţe Muzicale la Piatra-
Neamţ, saloane de carte, manifes-
tarea literară Sadoveniana,
Şezătoare la Humuleşti, Bienala
de Artă Plastică Lascăr Vorel, Pe-
trodava – 2000, Stagiunea Petro-
davae Musici Dies, Antologia
scriitorilor români contemporani,
cicluri de emisiuni la Tele M Plus
Piatra-Neamţ ş. a. 

A creat condiţii pentru elabo-
rarea şi tipărirea Corpusului de do-
cumente ale Teatrului Tineretului,
a sprijinit elaborarea şi tipărirea
unor volume de studii şi cercetări,
a fondat şi a asigurat apariţia Re-
vistei Asachi (seriile a II-a şi a III-
a). A susţinut expuneri publice atât
în România, cât şi în Bulgaria, Ser-
bia, Bosnia şi Herţegovina, Croa-
ţia, Italia, Ungaria, Austria, Cehia,
Slovacia, Uzbekistan, Germania,
Danemarca. A publicat mai multe
cărţi în colaborare, iar în 2010, în
nume propriu, a tipărit o amplă lu-
crare despre Teatrului Tineretului:
Între «Dragonul» şi «Piaţeta»,
1980-1986, o carte scrisă cu dra-
goste şi respect pentru teatru, cu
obiectivitate, cu acribie în ceea ce
priveşte solida documentaţie; o lu-
crare elaborată după toate regulile
academice (format, structură, abre-
vieri, cuprins, listă a ilustraţiilor şi
cuprins informativ asupra anexe-
lor, rezumate în engleză şi fran-
ceză, indicele numelor de
persoană, lista principalelor surse
bibliografice şi documentare),
toate acestea contribuind la reali-
zarea unei lucrări ce nu va putea fi
omisă de cei ce vor dori să alcătu-
iască o istorie mai amplă a Teatru-
lui Tineretului din Piatra-Neamţ şi
chiar a teatrului românesc. O abor-
dare strictă numai a acelei perioade
de cinci ani, menţionată în titlu, ar
fi fost incompletă şi autorul, con-

ştient de acest lucru, a folosit-o ca
pe un pretext pentru a alcătui un
compendiu al istoriei mişcării tea-
trale de la Piatra-Neamţ, din ultimii
o sută cincizeci de ani, pe scurt, is-
toria teatrului din localitate (scop
al lucrării, declarat cu modestie),
instituţie pe care a iubit-o şi pentru
prestigiul căreia s-a luptat, mai bine
de douăzeci de ani, ca secretar al
Comitetului pentru Cultură şi Artă
al Regiunii Bacău (1966), apoi ca
preşedinte al Comitetului de Cul-
tură şi Artă al Judeţului Neamţ (din
1968) când avea în atribuţii şi co-
ordonarea activităţii acestei institu-
ţii. Deosebit de interesante şi bine
realizate sunt portretele pe care le
alcătuieşte, mai întâi sub formă de
crochiu, apoi completate pe par -
cursul cărţii, până la stadiul de ade-
vărate tablouri ce alcătuiesc o lume
interesantă, o galerie cu foste şi ac-
tuale glorii ale T. T. – ului, teatrul
care s-a dovedit a fi un ideal loc de
întâlnire a tradiţiei cu inovaţia cea
mai curajoasă în domeniu şi să se
manifeste ca una dintre cele mai
importante scene dramatice ale
ţării. 

De curând, în 2016, Gheorghe
Bunghez a dat publicităţii o nouă
carte menită să nu lase să se aş-
tearnă uitarea peste o perioadă de
mai bine de un sfert de veac din ac-
tivitatea cultural-educativă şi artis-
tică din judeţul Neamţ. Avem în
vedere ampla lucrare intitulată
„Contrapunct/Demnitatea supra-
vieţuirii prin cultură”, volum asu-
pra căruia Constantin Tomşa face
câteva referiri într-o recenzie pe
care o publicăm în acest număr al
revistei.

La ceas aniversar urăm profe-
sorului GHEORGHE BUNGHEZ
multă sănătate, putere de muncă,
pentru a putea duce la îndeplinire
şi alte proiecte. LA MULŢI ANI!

REDACŢIA

G

LA ANIVERSARE. La împlinirea celor 80 de ani de viaţă ai profesorului Gheorghe Bunghez, cel care
şi-a consacrat mai bine de jumătate de secol lucrărilor nobile în slujba educaţiei copiilor, adolescenţilor şi
adulţilor, şi care continuă să fie o prezenţă activă în viaţa noastră culturală şi artistică, revista Apostolul se
consideră onorată să consemneze şi să omagieze această prezenţă. 

Pentru cei care nu cunosc activitatea sa, dar şi pentru cei care consideră că în afară de propria lor „per-
sonalitate” nu mai există nici o altă valoare, prezentăm o succintă fişă biobibliografică a profesorului Gheorghe
Bunghez.

Totodată îi felicităm pe colegii şi prietenii noştri Adrian Alui Gheorghe şi Cristian Misievici pentru iniţiativa
de a dedica o ediţie festivă a „COLOCVIILOR COLEGIALE” acestui eveniment.

La mulţi ani, GHEORGHE BUNGHEZ!
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oua carte semnată de profesorul Gheorghe
Bunghez, tipărită sub emblema Editurii
„Nona”, Piatra-Neamţ, 2016, intitulată
„Contrapunct…Demnitatea supravieţuirii
prin cultură/Mărturii, puncte de vedere,
documente”, vine după altele semnate fie
în colaborare („Monumente istorice din ju-
deţul Neamţ”, 1971; Judeţul Neamţ-

ghid”,1971; „Petrodava 2000. Tradiţie şi
continuitate”, 1980; Liceul „Petru Rareş”- file de
istorie, 2003), fie în nume propriu: Teatrul Tine-
retului între „Dragonul” şi „Piaţeta”, 1981-
1986, 2010, un volum ce oferă o multitudine de
informaţii dintr-o perioadă istorică prin care a
trecut România în cei 50 de ani de comunism, dar
şi prin proiectarea fenomenului cultural în viitor.

Chiar prin subtitlul cărţii – „Mărturii, puncte
de vedere documente”–, cât şi printr-un capitol
introductiv – „câteva obligatorii adnotări preli-
minare” – autorul ţine să-şi avertizeze potenţialii
cititori asupra conţinutului cărţii realizate, spu-
nem noi, de un cunoscător din interior al dome-
niului supus analizei amănunţite, pe care îşi

propune şi o reali-
zează. Susţinem
această apreciere fă-
cută chiar de autor
care, în primul capi-
tol al cărţii ţine să-şi
motiveze întreprin-
derea prin prezenta-
rea calităţilor şi
funcţiilor deţinute
într-o perioadă de
peste patru decenii
în diferite instituţii
diriguitoare ale cul-
turii în fosta Re-
giune Bacău şi, din
1968, în Judeţul

Neamţ: „Personal, mi-am asumat responsabilita-
tea de a glosa pe teme culturale din/despre expe-
rienţa/expertiza judeţului Neamţ şi de a propune
eventuale paradigme sau unele modalităţi, me-
tode, procedee şi mijloace de implicare social-
culturală, dar şi despre raţiunile care au generat
şi trebuie să genereze conţinuturi şi scopuri ale
slujirii prin cultură a demnităţii supravieţuirii în
trecut, dar chiar şi astăzi.”

Tot în acest prim-capitol, autorul prezintă
ideea călăuzitoare a cărţii: „ … am insistat mai
sus, nu atât asupra devenirii biografiei mele cât
asupra unei idei-forţă ce aş vrea să fie evidentă
în întreagă această carte: necesitatea autenticei
deveniri prin cultură / necesitatea adevăratei im-

plicări prin cultură! Fără această implicare, până
şi propria devenire (fie ea chiar şi culturală), în
raport cu societatea în care trăieşti, nu este în
final decât vorbărie nefolositoare. Cu atât mai
mult acum şi aici, când societatea românească
are nevoie de o autentică implicare a autenticilor
intelectuali”.

Cartea profesorului Gheorghe Bunghez,
structurată în cinci capitole (I. Cu modestie, cu
spirit critic, dar şi cu demnitate / II. Structuri in-
stituţionale, programe culturale, dar şi încătu-
şare ideologică/ III. Tradiţii/ IV. Noi concepte
culturale, cu noi dimensiuni /V. Au prezentul nu
ni-i mare), este o analiză amplă, pertinentă, în cu-
noştinţă de cauză; o analiză alcătuită de un inte-

lectual veritabil cu o vastă experienţă în varii
domenii ale vieţii culturale şi artistice, experienţă
dobândită în cele patru decenii în care a avut res-
ponsabilităţi în învăţământ (profesor şi director
de şcoală în Comuna Stăniţa şi la liceul din Să-
băoani, inspector şcolar în raionul şi regiunea
Bacău), şi în cultură (...secretar al Comitetului
de Cultură şi Artă al Regiunii Bacău, preşedinte
al Comitetului de Cultură şi Artă al judeţului
Neamţ, director al Teatrului
Tineretului, director al Cen-
trului de Librării Neamţ, apoi
al S. A. Bibliopolis), acope-
rind aproape o jumătate de
veac în toate aceste domenii,
dând dovadă de ample şi im-
portante competenţe de con-
ducător, îndrumător,
organi zator al numeroaselor
şi importantelor manifestări
desfăşurate în Neamţ şi nu
numai.

Dar cartea profesorului
Gheorghe Bunghez nu este
doar o analiză a ceea ce s-a

„întâmplat” din punct de vedere cultural înainte
şi după 1989, ci este şi o privire asupra prezen-
tului care nu se mai ridică nici măcar la nivelul
celor întâmplate în timpul anilor de dictatură co-
munistă, – deşi în prezent sunt mai multe libertăţi
şi posibilităţi de manifestare în acest domeniu
atât de vast al vieţii cultural-artistice.

Demne de reţinut sunt şi sugestiile profeso-
rului Gheorghe Bunghez pentru viitor, sugestii
ce merită luate în seamă de către actualii dirigui-
tori ai destinelor noastre. Cine are urechi…

Menţionăm în mod deosebit capitolul cinci
(Au prezentul nu ni-i mare?) ce se constituie mai
mult decât o concluzie a întregului volum, într-
un adevărat rechizitoriu (lipsa planificării în do-
meniul culturii şi involuţia cadrului instituţional
cultural din anii de după 1989) şi o veritabilă opi-
nie privind „reorchestrarea vieţii cultural-artis-
tice a judeţului Neamţ, ca parte integrantă şi
activă a ţării (atât şi nimic mai mult), în această
perioadă a evoluţiei sale paradigmatice de la
demnitatea supravieţuirii prin cultură, la vieţuirea
în demnitate politică, economico-socială, dar
deloc în ultimul rând, cultural – moral-spiri-
tuală”.

Cartea aceasta, la fel ca şi celelalte pe care
profesorul Gheorghe Bunghez şi-a pus semnă-
tura, conţine idei demne de luat în seamă şi prac-
tică. Şi cu cât acest lucru se va întâmpla mai
repede, cu atât va fi mai bine.

În nici un caz nu este o carte ce poate fi ig-
norată şi de aceea o recomandăm mai ales celor
ce au atribuţii în domeniul decizional, dar şi celor
ce vor să ştie ce s-a petrecut în viaţa culturală a
celei de-a doua jumătăţi a secolului al XX-lea.
Ca să nu mai condamne la grămadă tot ce s-a în-
tâmplat atunci.

Prof. Constantin TOMŞA
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e ce în lumea animală, puiul se ridică la
câteva minute de la naştere, în timp ce
tocmai la om – coroana creaţiei – copilu-
lui îi trebuie un an, doar ca să umble sin-
gur? De ce tocmai el este atât de
neputincios şi atât de dependent de pă-
rinţi, în timp ce puii animalelor se zbat şi

cei mai mulţi chiar reuşesc în scurt timp să se
descurce singuri?

Propun următorul răspuns: Dumnezeu vrea
să ne arate prin neputinţa pruncului că omul se
naşte cu cea mai mare dependenţă: nevoia de
dragoste. Fără dragoste ne târâm, nu zburăm.
Nu iese om din acel copil, care nu este ocrotit
cu iubire. Câtă dragoste investeşti în copilul tău,
atâta omenie creşti în el.

Omul se ridică mult mai greu fizic, pentru
că nu fizicul e pe primul plan, ci ridicarea prin

iubire dinlăuntru către lume. Dumnezeu nu-l
lasă pe prunc să se ridice spre lume doar fizic,
până nu lucrează în el deschiderea spre umani-
tate şi dumnezeire, spre lumină şi prin lumină;
până nu lucrează în el ridicarea spre natura di-

vino-umană din el, rostul pentru care a venit în
lume. Că este aşa, se vede din minunea care de-
vine copilul în plan sufletesc în câţiva ani doar,
lucru care nu se întâmplă în lumea animală. Co-
pilul devine repede în familie altarul spre care
şi prin care părinţii se împlinesc ca oameni, ies
dinlăuntrul egoismului lor pentru a se dărui în
familie, celui de-al treilea. Doar prin copil,
Dumnezeul nostru multiplică dragostea trei-
mică la scară umană în familie. Dacă l-ar ridica

prea repede, copilul ar deveni prea iute ţintă
mişcătoare pentru rău. Dumnezeu prelungeşte
îmbrăţişarea pruncului la pieptul iubirii părin-
teşti pentru a statornici, a adânci, a creşte os-
motic dragostea lor de a fi împreună.

Dacă o femeie îşi ucide în pântece copilul,
ea nu ucide doar un trup mic, ci se sinucide su-
fleteşte, omorând cea mai mare parte din dum-
nezeirea ce vrea să o aducă la fericire
pământească şi cerească, cu consecinţe veşnice;
acea dumnezeire ce stă să vină prin viaţa cea
nouă în viaţa ei, în mijlocul familiei ei. De
aceea femeia care face avort simte, după aceea,
un pustiu sufletesc în sine şi îşi dă seama de
golul spiritual din ea. Ea are intuiţia mutilării
propriului suflet, ucigând mugurele de viaţă ce
s-a zămislit în sine.

Marin UDROIU

D

Copilul, acest miracol divin

O carte despre viaţa
cultural‐artistică,
în secolul trecut

şi astăzi

Note de lector

N



Cu ce amintiri aţi rămas de pe vremea când
făceaţi apostolat la Stăniţa şi Săbăoani?

– Dacă ar fi să răspund concret la
această întrebare, interviul ar trebui consa-
crat numai acesteia. Oricum, am foarte
multe amintiri, în primul rând despre elevi,
despre şcoli şi noile localuri construite, des-
pre faptul că am fost printre „dascălii” şi di-

rectorii primei promoţii a Şcolii de 7 ani – Stăniţa
şi ai primei promoţii a Şcolii medii – Săbăoani,
despre absolvenţii (mulţi dintre ei deja pensionari),
care au dus, efectiv, în lume, moştenirea spirituală
şi cetăţenească, primită din familie şi de la şcoală,
în satele lor de baştină. Dar mai este ceva foarte
important: acolo, la Stăniţa şi la Săbăoani, am cu-
noscut, cu adevărat, specificul distinct al celor
două comunităţi rurale moldoveneşti reprezenta-
tive: cel patriarhal şi ortodox al unor foste sate ră-
zeşeşti, în care hărnicia şi mărimea suprafeţelor de
teren agricol şi de pădure impuneau, până şi în acei
ani, moralitatea, ca şi „sumeţia”, în cazul Stăniţei;
iar în ce priveşte Săbăoaniul, specificul marcat de
aceeaşi hărnicie, tradusă însă în sumedenia de în-
deletniciri exercitate, în sat sau aiurea, pentru a asi-
gura existenţa unor foarte numeroase familii, cu
pământ foarte puţin şi care, într-o mare comunitate
romano-catolică, avea alte temeiuri, mai riguroase,
prin primordialitatea mai accentuată a misticii re-
ligioase. E drept, în acei ani (1958-1965), spiritul
„întovărăşirii” şi al „colectivei” tindea să zdrun-
cine vechile rosturi ale aşezărilor, politica vremii
şi „culturalizarea” împingând vremelnic comuni-
tăţile în uitarea de sine. Dar cu toate aceste influ-
enţe, adeseori nefaste, marea majoritate a sătenilor
era formată din oameni adevăraţi, pe care i-am pre-
ţuit şi a căror amintire o păstrez cu mult drag.

– Consideraţi că perioada ceauşistă ar trebui
cunoscută, în adevărata ei lumină, mai mult de
către tinerii de azi? Din câte ştiu, sunteţi şi profe-
sor de istorie. Ce părere aveţi despre manualele
de azi?

– Consider că ar fi o greşeală dacă ne-am pro-
pune să prezentăm, tinerelor generaţii, perioada
„ceauşistă” într-o anume „lumină”, specială. Na-
ţional-comunismul lui Ceauşescu nu a fost altceva
decât evoluţia dramatică a totalitarismului româ-
nesc, „altoit” cu reziduuri bolşevice. Aşa că, indi-
ferent de particularităţi (specifice sau de etapă),
tinerii de azi, dar şi noi toţi, trebuie să (re)cunoaş-
tem că a existat în Istoria României o perioadă, de
aproape o jumătate de secol, în care, după brutala

suprimare din viaţă a majorităţii valorilor umane,
politice, sociale, culturale, religioase, economice
şi de orice altă natură (cu sau fără „ajutor” străin),
a urmat fariseismul unei „deschideri” ce a indus în
eroare şi pe alţii, dar în primul rând pe noi. Ne-am
comportat fiecare, în absenţa totală a unor lideri

sau curente protestatare active, recunoscute (aşa
cum au beneficiat alte naţiuni prietene), cu foarte
puţinele excepţii-sacrificiu (ce-i drept demne de
recunoştinţa posterităţii), fie cu normalitatea apre-
ciată individual, fie cu încadrarea necondiţionată
sau chiar slugarnică în „catehismul” vremii, sau,
fie cu integrarea într-o anume demnitate a supra-
vieţuirii. Fiecare a ales, dar nu este cazul să redes-
chidem (cum le place cam prea multora de la noi),
scandaloase procese de intenţii. Cercetarea istorică
ştiinţifică şi nu cohortele de „analişti” şi „comen-
tatori” de ocazie trebuie să-şi facă datoria, iar ma-
nualele trebuie să reflecte adevărul istoric.
Adevărul nostru, cel de toate zilele, este că nu
numai manualele sunt necorespunzătoare şi
abundă în adevărate baliverne, ci însăşi Istoria Pa-
triei, încă denaturată, nu îşi mai găseşte locul cu-

venit şi rostul în şcoli. (Apropo de discuţia de mai
sus cu privire la consistenţa specificului nostru na-
ţional!) Dar nu numai despre Istorie este vorba.
Educaţia conferită de şcoală, în această etapă de
tranziţie, adăugată insuficientei educaţii în familie
şi scandaloasei intruziuni media, (în primul rând
tv.), deci toate laolaltă fac din profilul moral al
multora dintre modelele propuse, antimodele pen-
tru tineri. Şi ar mai fi de spus foarte, foarte multe.
Dar să ne înţelegem: nu tinerii sunt de vină!

– Credeţi că actuala globalizare, la care suntem
obligaţi să ne aliniem, e o ameninţare la specificul
naţional? Nu va duce ea la aplatizarea culturală a
naţiunilor, la o uniformizare periculoasă?

– O …! Risc să par şi eu, asemenea plictico-
şilor „comentatori” şi „analişti”, pricepuţi la de
toate şi care nu fac altceva decât să îndobitocească
pe mulţi dintre cei care le dau atenţie, tot un fel de
„priceput la toate”. Risc, dar răspund: nu! Nu con-
sider că trebuie să socotim Globalizarea ca pe un
nou „bau-bau”, un nou atentat la dragul nostru
„specific naţional”, o unealtă a nu ştiu cui, pentru
„aplatizarea culturii naţiunilor”, un mijloc perfid
de umilitoare „uniformizare” umană! Nu! Apre-
ciez, în schimb, că depinde de noi toţi, de liderii
noştri politici, administrativi şi sociali, de organis-
mele noastre ştiinţifice şi cultural-educative, de
media, de instituţiile noastre de învăţământ şi cul-
tură, de armată şi de toate celelalte organisme spe-
cializate ale statului, de cultele religioase şi toate
formele organizatorice ale imaturei încă societăţi
civile, să ştim să ne formulăm programe (de la
nivel naţional şi până în cele mai mici comunităţi).
Sunt necesare programe prin care să asigurăm pre-
luarea de la incipienta globalizare, a valorilor ci-
vilizatorii la care nu am avut încă acces şi prin care
să putem transmite, cu modestie dar şi cu multă
demnitate, atât specificul nostru cu valori paradig-
matice şi valenţele profund umane ale culturii na-
ţionale, cât şi trăsăturile general individuale ale
românilor, care nu sunt nici hoţi, nici leneşi, nici
imorali. Suntem aşa cum suntem, dar capabili să
dăm consistenţă specifică florilegiului european şi
universal al naţiunilor lumii. Atât! Şi mai ales fără
spaime şi cu multă încredere în viitor!

– Ce părere aveţi despre introducerea orelor
de religie în şcoală?

– Predarea religiei nu trebuie să însemne doar
simpla catehizare efectuată în spaţiul şcolii! Spun
aceasta, cu atât mai mult cu cât eu am făcut religie
în şcoală, inclusiv în liceu, până la neavenita „re-
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Olga Tudorache, 87
-a născut la 11 octombrie 1929, la Oituz, în judeţul Bacău. A şovăit
între muzică, teatru şi dans înainte de a alege teatrul. A jucat din 1951
pe scenă. Din 2012 s-a retras din viaţa publică, din cauza unor pro-
bleme de sănătate. Olga Tudorache, actriţa care a impresionat publicul
prin rolurile sale complexe, a împlinit luna aceasta 87 de ani.

A absolvit în 1951 Institutul de Teatru. Din acel an a fost angajată
timp de 15 ani la Teatrul Tineretului din Bucureşti, până în anul 1966,
când teatrul a fuzionat cu Teatrul Nottara, iar la noul teatru, Teatrul

Mic, a rămas până în 1978.
Din anul 1976 a fost conferenţiar universitar la Institutul de Artă Teatrală

şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, la catedra de actorie, iar din 1990 a de-
venit profesor universitar şi până la pensionare, în 1997, a format şase pro-
moţii de actori.

Pe scena Naţionalului bucureştean, Olga Tudorache şi-a făcut o revenire
spectaculoasă, în 1997, cu spectacolul „Regina mamă” de Manlio Santanelli. De
asemenea, la Teatrul Mic, spectatorii au admirat-o în roluri precum Ducesa de

Gloucester în Ri-
chard al II-lea de
Shakespeare, Vito-
ria Lipan în Balta-
gul de Mihail
Sadoveanu sau
Maria Vasilievna în
Unchiul Vanea de
Cehov.

În noiembrie
2005, Olga Tudo-
rache a apărut în
faţa publicului la Teatrul Metropolis într-o dublă ipostază: de regizor şi in-
terpret al spectacolului „Peşte cu mazăre”.

În martie 2006 a primit din partea preşedintelui României Ordinul Na-
ţional „Serviciul Credincios” în grad de Mare Cruce.

Şase ani mai târziu, la finalul spectacolului „Portretul Doamnei T”, Olga
Tudorache a primit decoraţia regală „Nihil Sine Deo”, din partea Principesei
Margareta a României. 

S

„Suntem capabili să dăm consistenţă specifică
florilegiului european şi universal al naţiunilor lumii”

– l Interviu cu profesorul
Gheorghe Bunghez 
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5 de ţări, între care Marea Britanie, Franţa,
Italia, Germania, Polonia şi România, au
transmis propuneri pentru nominalizări la
categoria „cel mai bun film într-o limbă
străină alta decât engleza” a premiilor Oscar
2017.

Oscar 2017. Propunerea României de
anul acesta este „Sieranevada”, de Cristi

Puiu, în timp ce „Toni Erdmann”, de Maren Ade,
coproducţie cu participare românească, este pro-
punerea Germaniei.

Marea Britanie propune ”Under The Sha-
dow”, de Babak Anvari, Italia – „Fuocoammare”,
de Gianfranco Rosi, Franţa – „Elle”, de Paul Ver-
hoeven, în timp ce Polonia aduce „Afterimage”,
ultimul film al lui Andrzej Wajda.

Între ţările care au înaintat propuneri Acade-

miei se numără Vietnam, cu „Yellow Flowers On
The Green Grass”, de Victor Vu, Coreea de Sud,
cu „The Age Of Shadows”, de Kim Jee-woon,
Rusia, cu „Paradise”, de Andrei Konchalovsky, şi
Iran, cu „The Salesman”, de Asghar Farhadi.

Academia va anunţa lista filmelor eligibile în
cursul lunii octombrie. Nouă pelicule finaliste pen-
tru o nominalizare vor fi anunţate pe 17 ianuarie
2017, în timp ce titlurile celor cinci finaliste vor fi
anunţate odată cu nominalizările la celelalte cate-
gorii, pe 24 ianuarie 2017.

În 2016, cel mai bun film într-o altă limbă
decât engleza a fost desemnat „Son of Saul/ Saul
Fia” (Ungaria), de László Nemes.

Cea de-a 89-a gală a premiilor Oscar va avea
loc pe 26 februarie 2017. (Sursa:Metropolis)

RED.

Generaţia de azi se deosebeşte mult de a
mea. Tinerii de azi sunt grăbiţi să ajungă, să
parvină, s-au născut cu telefon şi televizor, noi
le-am descoperit târziu, eu am trecut prin tră-
sura cu cai, lampa cu gaz. Tinerii de azi nu au
timp să înveţe ca să joace bine, consideră că
ştiu totul, nu au convingerea că de la «talent»
au de străbătut un drum lung de muncă ambi-
ţioasă şi disciplinată până la a deveni «actori
talentaţi». Sunt zoriţi să ajungă pe scenă, ecran
şi măcar de i-ar interesa ideea de a juca, dar
imediat întreabă: «cât?» Colegii mei de gene-
raţie erau în culmea entuziasmului şi a bucuriei
dacă li se dădea prilejul să facă o figuraţie pe o
scenă profesionistă, alături de maeştrii lor. As-
tăzi, unii vor să devină capete de afiş încă din
şcoală. – Olga Tudorache (Sursa: Ziarul Me-
tropolis) RED.

Oscar 2017: Propuneri pentru  „cel mai bun film într‐o limbă străină”
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formă”, din 1948. Atunci, preoţii (personalităţi
respectabile şi respectate), veneau în şcoli, căci
ei „predau” (de regulă), religia, după un orar
flexibil, pe confesiuni religioase; nu existau
manuale stupide, iar orele erau adevărate pri-
lejuri de autentică educaţie moral-religioasă;
eram colegi, de diferite confesiuni (ortodocşii
majoritari, catolici, greco-catolici, reformaţi,
israeliţi ş.a.), dar care, adesea, ceream permi-
siunea de a asista şi la activităţi ale altor culte.
Nu existau nici prozelitism şi nici excese. Ape-
titul pentru extremism lipsea, atât din vocabu-
lar cât şi din comportamentul curent şi
mărturisesc faptul că, adeseori în viaţă, mi-am
amintit cu recunoştinţă de venerabilii sacerdoţi
din timpul şcolarităţii.

– O întrebare de final: ce sfaturi aţi da
unui tânăr care absolvă cel puţin şcoala
medie? Să plece în afară sau să stea în ţara în
care s-a născut?

– În general, îmi repugnă să dau sfaturi.
Mai mult, nici nu accept să o fac pe „moralis-
tul”. Acasă sau „afară”, e treaba fiecăruia! Dar
un tânăr care nu găseşte, indiferent de studii,
mijloace pentru a se putea întreţine în ţara lui,
cu atât mai mult, este liber să se realizeze pro-
fesional şi social, oriunde. Nu e vina lui, ci a
ţării!!! Nu e drept să ceri nimănui, indiferent
de rasă, etnie, religie, pregătire profesională şi
culturală, „să stea în ţara în care s-a născut”,
dacă nu are minime condiţii de împlinire
umană. Dar mai e ceva: nu este de-ajuns să
constatăm astfel de realităţi. Dacă vrem totuşi,
cu adevărat, ca tinerii şi toţi ceilalţi compatrioţi
să se simtă bine acasă şi să dorească să meargă
în alte ţări numai în interese turistice sau de cu-
noaştere şi perfecţionare profesională, econo-
mică şi social-culturală, trebuie, cu toţii, să ne
hotărâm şi să ne implicăm social şi chiar poli-
tic. Sunt necesare adevărate campanii de cu-
noaştere şi de recunoaştere a păcatelor din
fiecare comunitate şi trebuie stabilite, oricât ar
fi de dureroase, măsurile care se impun, de jos
şi până sus, dar şi de sus şi până jos. Altfel, vom
avea mult de aşteptat. Iar în acest îndelung dar
obligatoriu proces, Cultura, Educaţia şi Morala
au, împreună cu legislaţia şi eforturile de au-
tentică redresare economică, un neîndoios pri-
mat, de care ar trebui să ţină seama inclusiv
vremelnicii noştri… „conducători”. Să nădăj-
duim că aşa va fi! 

A consemnat Nicolae SAVA

Interviu cu profesorul
Gheorghe Bunghez

Aniversări culturale
OCTOMBRIE

1. ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MU-
ZICII
01. ANDRIŢOIU, ALEXANDRU
(1929-1996) poet; 20 ani de la moarte 
02. PARASCHIVESCU, MIRON
RADU (1911-1971) poet; 105 ani de la
naştere 

05. ZIUA MONDIALĂ A PROFESORULUI
11. DACIAN, ION (1911-1981) tenor; 105 ani
de la naştere 
11. ZIUA ŞCOLII ARDELENE
12. GRIGORESCU-BACOVIA, AGATHA
(1895-1981) poetă, memorialistă; 35 ani de la
moarte /
14. †) SF. CUV. PARASCHEVA DE LA IAŞI
16. „RAMPA” (1911-1948): revistă de teatru,
muzică, literatură, artă (Bucureşti); 105 ani de
la apariţie
16. LEVIŢCHI, LEON (1918-1991) traducă-
tor, eseist; 25 ani de la moarte /16 oct
19. SADOVEANU, MIHAIL (1880-1961)
scriitor, academician; 55 ani de la moarte 
21. PERPESSICIUS (Dumitru S. Panaitescu)
(1891-1971) istoric şi critic literar, academi-
cian; 125 ani de la naştere 
22. „FLACĂRA” (1911-1923) „revistă eclec-
tică, literar-artistică”, Bucureşti, săptămânal;
105 ani de la apariţie
23. ASTRA (Sibiu), As. Transilvană pentru Li-
teratură Română şi Cultura Poporului Român;
155 ani de la înfiinţare 
25. MIHAI I, Rege al României; 95 ani de la
naştere 
25. PICASSO, PABLO, pictor, grafician şi
sculptor (1881-1973) – 135 de ani de la naştere
25. ZIUA ARMATEI ROMÂNE
26. †) SF. M. MC. DIMITRIE, IZVORÂTO-
RUL DE MIR
26. GIURESCU, CONSTANTIN C. (1901-
1977) istoric, academician; 115 ani de la naş-
tere /26 oct
28. AMARU, BOGDAN (1907-1936) scriitor;
80 ani de la moarte 
31. LOVINESCU, EUGEN (1881-1943) critic
şi istoric literar, academician; 135 ani de la naş-
tere. 

NOIEMBRIE

02. ŞINCAI, GHEORGHE (1754–1816) isto-
ric, filolog, traducător, scriitor; 200 ani de la
moarte 
06. LOTEANU, EMIL (1936–2003) poet,
actor, regizor şi scenarist; 80 ani de la naştere 
09. DRUMEŞ, MIHAIL (1901–1982) scriitor;
115 ani de la naştere 
10. RIMBAUD, ARTHUR (1854–1891) poet
francez; 125 ani de la moarte 
14. CHENDI, ILARIE (1871–1913) critic li-
terar; 145 ani de la naştere 
14. CHIRIŢĂ, CONSTANTIN (1925–1991)
prozator; 25 ani de la moarte 
15. SIENKIEWICZ, HENRYK (1846–1916),
scriitor polonez, laureat Nobel; 100 ani de la
moarte 
16. MUREŞANU, ANDREI (1816–1863)
poet; 200 ani de la naştere
17. PLĂMĂDEALĂ, ANTONIE (1926–
2005) Mitropolit al Ardealului, scriitor, acade-
mician; 90 ani de la naştere 
18. BABA, CORNELIU (1906–1997) pictor,
academician; 110 ani de la naştere 
20. PILLAT, DINU (1921–1975) prozator, is-
toric literar; 95 ani de la naştere 
21. (†) INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAI-
CII DOMNULUI /21 nov
22. GRECU, MIHAIL, pictor (1916-1998) –
100 de ani de la naştere
22. LONDON, JACK (1876–1916) scriitor
american; 100 ani de la moarte 
23. STERIADI, JEAN ALEXANDRU
(1880–1956) pictor, grafician, academician; 60
ani de la moarte 
24. COLLODI (LORENZINI), CARLO,
scriitor italian (1826-1890) – 190 de ani de la
naştere
25. SILVESTRU, VALENTIN (1924–1996)
teatrolog, prozator şi dramaturg; 20 ani de la
moarte 
25. VRACA, GEORGE (1896–1964) actor;
120 ani de la naştere 
27. CONSERVATORUL FILARMONIC
DRAMATIC IAŞI – 180 ani de la înfiinţare 
30. (†) SF. APOSTOL ANDREI, Ocrotitorul
României (zi nelucrătoare) /30 nov
30. HAŞDEU, ALEXANDRU (1811–1872)
scriitor, profesor, academician; 205 ani de la
naştere.

M. Z.

0

Olga Tudorache, 87
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1/octombrie 1996 – d. Zămoştean Mihai,
la Piatra-Neamţ (n. 1931, Budachi, Basa-
rabia), profesor, arheolog, publicist. Şcoala
primară în sat, Liceul „Unirea” din Foc-
şani, Facultatea de Istorie a Universităţii
din Iaşi. A lucrat la Muzeul de Istorie, la:
Şcoala din Văleni, liceele „Calistrat
Hogaş” (şi director) şi „Petru Rareş”, Pia-

tra-Neamţ. Inspector la Inspectoratul Şcolar
Neamţ, preşedinte al Filialei Neamţ a Societăţii
de Ştiinţe Istorice. A efectuat cercetări de teren şi
săpături arheologice, a publicat lucrări în publi-
caţii de specialitate.

■ 4/1876, n. Dumitru Gh. Cădere, la Buhal-
niţa, Neamţ (d. 1941, Bucureşti), profesor univer-
sitar, om de ştiinţă. A absolvit Facultatea de Ştiinţe
din Iaşi, a predat la: Liceul „Gheorghe Roşca-Co-

dreanu”, Bârlad, Liceul Naţional Iaşi, Seminarul
„Veniamin Costachi”, Şcoala Normală „Vasile
Lupu”, iar după Primul Război Mondial, la catedra
de mineralogie a Universităţii ieşene. Cursuri de
specializare la Viena, titlul de doctor (1924) şi doc-

tor docent (1927). Funcţii: inspector general şi se-
cretar general în M. I. P. Membru al societăţilor
ştiinţifice din cadrul Universităţilor din Iaşi, Viena
şi Berlin. În redacţiile: „Arhiva” şi „Cultura ro-
mână”. Autor de manuale şcolare („Noţiuni ele-
mentare de fizică”, şi „Noţiuni elementare de
chimie”), precum şi de studii: „Notă asupra rocilor
eruptive de pe Borca”, „Paleozoicul din Dobro-
gea” ş. a. S-a ocupat de editarea operei lui Petru
Poni (5 volume, 1910-1928). 

■ 10/1937 – n. Gheor ghe Blaga, la Borleşti,
Neamţ (d. 30. 04. 2006). Profesor de limba fran-
ceză şi inspector şcolar, publicist. A pus bazele
Fundaţiei „I. I. Mironescu”, a iniţiat şi condus
peste un deceniu Revista „La Tazlău”, ce a apărut,
sub auspiciile acestei Fundaţii, în satul lui I. I. Mi-
ronescu, în 45 de numere, şi în jurul căreia, inimo-
sul dascăl a adunat numeroşi colaboratori din judeţ

şi din ţară. A colaborat la
publicaţii din Neamţ
(„Ceahlăul”, „Apostolul”,
„Asachi”, „Monitorul de
Neamţ” „Realitatea”) şi
din ţară. 

■ 10/1955 – n. Dinu
Huminiuc, la Strunga,
Iaşi. Absolvent al Institu-
tului de Arte Plastice „Ioan
Andreescu” din Cluj

Rememorări nemţene
n

octombrie 2016

„Ranger Junior” în munţii Neamţului
roiectul iniţiat de Asociaţia „Pro Grinţieş”
şi Asociaţia Corolar cu sprijinul Consiliu-
lui Judeţean Neamţ şi-a propus să pregă-
tească noi echipe de elevi din şcolile
nemţene pentru a fi „rangeri juniori”, mici
proteguitori ai munţilor, ai frumuseţilor
naturale şi antropice nemţene. Rangerii

celor două administraţii împreună cu profesorii,
animatorii şi echipa de implementare a proiec-
tului urmau a desfăşura mai multe acţiuni, mo-
mentele cele mai importante fiind, fără îndoială,
cele două tabere organizate pe muntele Ceahlău
şi în Parcul Natural Vânători – Neamţ, urmând
ca la începutul toamnei să se organizeze „ziua
ariei protejate” în cele două parcuri cu noi ex-
cursii tematice, şi un simpozion în care să fie
prezentate revista, dar şi manualul pentru disci-
pline opţionale – ecologie, geografie şi protecţia
mediului. 

Direcţia de Administrare a Parcului Naţio-
nal Ceahlău şi Direcţia de Administrare a Par-
cului Natural Vânători-Neamţ, în colaborare cu
Asociaţia „Pro Grinţieş” şi Asociaţia Corolar din
Crăcăoani au ales un mod inedit de a sărbători
„Ziua Europeană a Parcurilor”: organizarea
unor excursii tematice în cele două mari arii pro-
tejate ale judeţului Neamţ (Parcul Naţional
Ceahlău şi Parcul Natural Vânători-Neamţ).
Acest moment a coincis cu lansarea proiectului
„Ranger Junior în munţii Neamţului” iniţiat de
cele două asociaţii, concentrându-se asupra
celor două arii protejate amintite, proiect spriji-
nit de Consiliul Judeţean Neamţ. 

În Parcul Natural Vânători, micii viitori ran-
geri conduşi de prof. Dionisie Savin au pornit
într-o excursie tematică având drept scop iden-
tificarea de specii deosebite, cunoaşterea trasee-
lor turistice, realizarea unor itinerarii pentru
tabăra ce se va desfăşura în luna august. Toto-
dată începea şi procesul de selecţie pentru par-
ticipanţii la tabără. Au fost primiţi de rangerii
seniori ai parcului conduşi de ing. Elena Curea
şi antrenaţi în diverse jocuri şi aplicaţii, perso-
najele principale fiind, bineînţeles, zimbrii. 

Pe Ceahlău au pornit încă de pe 23 mai
elevi de la Şcoala Grinţieş şi de la Şcoala Ceah-
lău însoţiţi de profesorii Cristian Vatamanu şi
Daniel Dieaconu. După o noapte la Cabana Fân-
tânele, însoţiţi de biologul Sabin Neaţu, de şeful
rangerilor Constantin Andraş şi entuziastul şi tâ-

nărul ranger Dănuţ Busuioc, micii apărători ai
frumuseţilor munţilor au pornit spre Toaca dis
de dimineaţă. O adevărată echipă verde (elevii
au primit de la Direcţia Parcului Naţional Ceah-
lău tricouri verzi şi şepci albe personalizate) s-a
avântat spre poteca înspre „Cuşma Dorobanţu-
lui”, urmărind panourile tematice, încercând să
surprindă frumuseţea genţieneler care, ca nicio-
dată, au albăstrit cărările şi poienile muntelui.
N-au lipsit „lecţiile” de geografie, de geologie,
biologie, poveştile şi legendele, s-au stabilit care
sunt legile muntelui şi care sunt regulile ce se

impun unui parc naţional. N-au lipsit nici sacii
în care s-au strâns mărturii ale trecerii unor tu-
rişti care nu cunosc şi nu respectă cultura mun-
telui. 

Au fost şi elevi mai mici, de clasa a IV-a şi
de clasa a V-a, care au urcat pentru prima dată
munţii şi care s-au simţit stăpâni ai lumii urcând
piramida Toacei. După un popas de reculegere
la mănăstirea de pe munte şi masa la cabana Do-
chia, s-a coborât pe traseul Lutul Roşu pentru a
vedea îngrămădirea de stânci de la Detunate şi
grota pătrată, dar şi Piatra cu Apă şi Sentinela şi
grota unui alt pustnic din trecute vremuri. N-a
lipsit nici ploaia, cu gheaţă, care nu i-a oprit pe
micii rangeri să ajungă la Izvorul Muntelui,
unde au fost aşteptaţi la Centrul de Vizitare al
Parcului Naţional Ceahlău. Aici au putut viziona
filme, au ascultat poveşti şi au fost antrenaţi în
jocuri tematice. Astfel că acum, micii rangeri
mulţumesc şi pe această cale celor două direcţii
de administrare a parcurilor pentru ospitalitate

şi promit să revină, ba mai mult, să fie în scurt
timp adevăraţi rangeri juniori, un sprijin pentru
cei care ocrotesc aceste frumoase locuri.

Prima tabără a fost în perioada 31 iulie-3
august 2016 când Parcul Naţional Ceahlău i-a
primit pe viitorii rangeri juniori pe tărâmul său.
Locaţia taberei a fost aleasă la Cabana Fântâ-
nele, ce în trecute vremuri comuniste purta
nume de revoluţie bolşevică, aşezată frumos în
sprânceana înverzită a muntelui. Au sosit din
zona Parcului Natural Vânători-Neamţ, din Ţi-
nutul Zimbrului, cum este frumos numit, de la
şcolile din zona acestei arii protejate ca să se în-
tâlnească cu elevi din satele de la poale de Ceah-
lău şi împreună să urce pe munte, să formeze
echipe de mici rangeri în sprijinul Parcului Na-
ţional Ceahlău şi a celor care îi ocrotesc. 

La Ceahlău au fost primiţi cu soarele cald
al unei amiezi frumoase de duminică aşa că ur-
cuşul nu li s-a mai părut greu. La cabană, au
sosit din Grinţieş o chitară, un acordeon şi un
nai – aşa că apusul superb de deasupra munţilor
Bistriţei şi Călimanilor a fost însoţit de cântece
de munte, dar şi de frumoase cântece româneşti
la care s-au alăturat şi turiştii din cabană. Ca să
fie totul sărbătoresc, pentru prima seară pe
munte, un părinte de viitor ranger junior din co-
muna Ceahlău a urcat ca să-i omenească pe co-
legii fiului său de tabără cu câte un păstrăv,
producţie proprie.

Direcţia de Administraţie a Parcului Naţio-
nal Ceahlău şi-a trimis reprezentanţii în tabără,
rangerii plecând în excursiile tematice alături de
copii, cel mai entuziast dintre ei fiind Dănuţ Bu-
suioc care a ales să se alăture taberei pe toată
durata ei, încărcat cu binocluri, GPS-uri şi bi-
neînţeles, cu multe informaţii de oferit. N-au lip-
sit din excursiile tematice biologul DAPNC,
Sabin Neaţu, la fel de tânăr şi apropiat de copiii
care l-au înconjurat cu numeroase întrebări des-
pre floră şi faună pentru că, fără îndoială cel mai
bine se învaţă pe teren. Iar dacă ursul nu le-a
ieşit în cale, caprele negre au putut fi fotogra-
fiate pe Masa Dacică şi chiar şi fluturaşii de
stâncă la Ocolaşul Mic. Pe lângă Pavilionul
Dacic şi spre Clăile lui Miron le-au ieşit în cale
nenumărate şi neasemuite flori de colţ pe care
le-au admirat, le-au fotografiat, dar nu le-au
rupt, înţelegând că locul lor este în natură, pe
pajiştile mărginite de stânci calcaroase. La fel

P
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1979), după care s-a stabilit la Piatra-
Neamţ. Numeroase expoziţii de grup şi per-
sonale, participări la tabere de creaţie în ţară
şi străinătate. Colaborări: „Antiteze”, „Poe-
sis”, „Panteon”; coperte, cataloage, grafică
de carte (Trilogia „Omul de hârtie”, versuri,
de Emil Nicolae). Pictură bisericească: în
Neamţ. Premii: „Voroneţeana”, „Saloanele

Moldovei”, Bienala „Las-
căr Vorel” ş. a.

■ 16/1875 – n. Mihai
Stamatin, la Mălini, Su-
ceava (d. 25. 09. 1922,
Piatra-Neamţ). Studii: în
satul natal, la Fălticeni şi la
Liceul Naţional din Iaşi,
Facultatea de Ştiinţe Natu-
rale. Profesor la Iaşi, Fălti-
ceni, la Liceul „Petru

Rareş”, Piatra-Neamţ (şi director), unde a înfiinţat
Internatul fiilor de săteni (1914), Muzeul Regio-
nal „Cozla” (1920). Scrieri: „Contribuţie la flora
lichenologică a României” (1904); „Contribuţie
la flora stepelor din România” (1906); „Contri-

buţie la flora phancrogamelor din România”
(1907), precum şi colaborări la revistele: „V.
Adamachi”, Buletinul de Ştiinţe al Academiei
Române; Anuarul Liceului „Petru Rareş”. Chipul
său, în basorelieful din faţa Liceului „Petru
Rareş”, alături de Calistrat Hogaş şi Ion Negre, a
fost realizat de Mihai Onofrei.

■ 18/1944 – n. Gheorghe V. Ţigău, la Rucăr,
Argeş, profesor, publicist. A absolvit Facultatea de
Filologie a Universităţii Bucureşti (1967), Cariera

didactică la: Borca, Neamţ (şi director adjunct), in-
spector şcolar în Neamţ. Debut în „Ateneu”

(1985); editorial: „Noţiuni
fundamentale de teorie li-
terară” (2000), urmată de
un manual, o monografie a
Liceului din Borca şi de
două cărţi, în care a valo-
rificat folclor din Judeţul
Neamţ: „La pârâul doru-
lui. Literatură populară de
pe Valea Bistriţei şi din
împrejurimi” şi „La fân-

tână, la izvor”. Colaborări: la toate publicaţiile din
Neamţ; „Tribuna învăţământului”; „Şcoala mo-
dernă” ş. a.

Rememorări nemţene

Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 14)

(
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„Ranger Junior” în munţii Neamţului
u făcut şi cu genţienele, clopoţeii sau sân-
gele voinicului, frumoasele orhidee ale
muntelui. De pe Masa Dacică o privelişte
superbă se deschidea spre Muntele Hăş-
maşu Mare, spre Piatra Singuratică, dar şi
departe spre Munţii Giurgeului şi chiar
Călimani.

Despre rocile muntelui şi evoluţia lor mi-
lenară le-a povestit Constantin Andraş, geolog
de meserie, şeful rangerilor din Parcul Naţional
Ceahlău, de la care elevii au aflat şi despre rolul
deţinut de această arie protejată, despre speciile
ocrotite, despre activitatea echipei pe care o
conduce, despre lucrurile bune, dar şi despre
necazurile cu cei care nu înţeleg să respecte
muntele.

Ceahlăul înseamnă şi spiritualitate creştină
şi în vârf de munte lângă Fântâna Mitropolitului
copii au poposit la Mănăstirea Muntele Ceahlău
care îşi aşteaptă cu nerăbdare hramul sfânt pe
care îl are numai Athosul, un alt munte sfânt al
ortodoxiei: Schimbarea la Faţă sau cum zic să-
tenii Probajinele. Au primit binecuvântare de la
părintele Ciprian şi au pornit cu spor mai de-
parte, descoperind legendele muntelui, nu doar
de la profesori, ci şi din panourile aşezate lângă
aşa numitele „stânci cu legende”. Aceasta pentru
că, după cum bine ştim cu toţii, nu este nici un

munte românesc care să aibă atâta bogăţie de
poveste şi de legendă. 

În drumeţiile plănuite nu putea lipsi o esca-
ladare pe Toaca, vârful semeţ al muntelui, greu
de urcat pentru copii, dar din vârful lui pătrunşi
de încântare unii au dat naştere unor exclamaţii
deosebite, un pui de om spunând că el se simte
aici „stăpân al lumii”. Duruitoarea, una dintre
cele mai mari căderi de apă ale munţilor româ-
neşti, spectaculoasă şi gălăgioasă, i-a aşteptat cu
stropi mari de apă rece şi drumul de coastă spre
Fântânele a fost sub semnul norilor negri de fur-
tună, dar cum muntele ţine cu cei curajoşi, cu cei
care-l respectă şi-l iubesc, a întârziat ploaia
groasă până ce copii au ajuns pe terasa cabanei
şi apoi a dezlănţuit trăsnetele şi fulgerele. Unul
dintre cei mai mici rangeri, Matei, impresionat
de spusele rangerilor, de rolul negativ al deşeu-
rilor lepădate pe munte de pseudo-turişti şi-a luat
foarte în serios rolul şi striga la fiecare hârtie sau
plastic sau sticlă aflate pe poteci: „Poluare! Tre-
buie să ştie rangerii! Trebuie o amendă!”. Din
păcate atenţionările sale nu au fost puţine şi sacul
rangerului s-a umplut repede.

La Izvorul Muntelui s-a făcut anul trecut de
către Direcţia de Administrare a Parcului Naţio-
nal Ceahlău un modern centru de vizitare şi micii
rangeri au fost oaspeţii lui, având parte de filme

3D, jocuri interactive cu fauna şi flora muntelui,
filme documentare, legendele muntelui oferite în
format audio la căşti, mici trasee tematice. 

Schitul  Cerebuc  sau Sihăstria Ceahlăului
i-a primit în poiana ce oferă o privelişte superbă
asupra muntelui cu povestea sa veche de când a
fost „ruptura omătului” la 1704 şi a fost distrus
vechiul schit. Actuala zidire este post-comu-
nistă, căci biserica s-a mai risipit o dată.

Serile le-au dedicat realizării articolelor şi
selectarea fotografiilor pentru pregătirea revistei
Ranger Junior în munţii Neamţului care în
acest an va cunoaşte cea de-a treia sa ediţie. 

Micii rangeri s-au despărţit cu părere de rău,
au fost colegi, au fost tovarăşi, au încercat îm-
preună să cunoască muntele şi să afle cum îi pot
fi de folos. Au lucrat în echipe, şi-au împărţit
sandvişul şi bidonaşul cu apă sau napolitana. 

Elevii de la şcolile de la muntele Ceahlău
aşteptaţi de colegii lor în Parcul Natural Vână-
tori au ajuns la Săcăluşeşti la sfârşitul lunii au-
gust pentru o nouă tabără ranger junior.
Împreună cu elevii din Crăcăoani au efectuat
traseele tematice cu plecare de la Centrul de vi-
zitare de la Vânători, în căutare de zimbri, dar
şi traseele ce cuprind mănăstirile şi schiturile
zonei, adevărate itinerarii spirituale din care nu
puteau lipsi Cetatea Neamţului, Casa lui
Creangă, a lui Vlahuţă, Sadoveanu sau Veronica
Micle. S-a făcut şi traseul la Chitele, în calea
zimbrilor aflaţi în libertate, dar şi cel spre lacul
Cuejdel, o minune naturală a judeţului nostru.
În drumul spre Sihla, micii rangeri au fost opriţi
din drum de un zimbru aflat în libertate ce păş-
tea printre fagi, un mascul de vreo tonă ce s-a
lăsat filmat şi fotografiat.

Au fost iniţiatorii acestui proiect şi au urcat
cu copiii pe cărări de munte profesorii Dionisie
şi Luminiţa Savin, Cristian şi Cristina Vata-
manu, Alexandru Ilie, Daniel Dieaconu, Emil
Juncănaru, Mihai Panţiru, muzicienii Emil şi
Petrică Arsinte. 

Rangerii juniori mulţumesc celor două Di-
recţii de Administrare conduse de Cătălin Ga-
vrilescu şi Sebastian Cătănoiu, rangerilor din
cele două parcuri, dar şi cabanierilor Luca şi fa-
miliei Andronic de la „Dumbrava Minunată”. Şi
promit că vor reveni Şi fără îndoială au motive:
munţii Neamţului au încă atâtea de oferit...

Daniel DIEACONU

a



ici nu apucasem să ne dezmeticim după
arestarea intempestivă a dragului nostru
director, Aurel Rotundu, când o nouă
veste spăimoasă ne-a speriat, fiindcă
faima sa îl precedase: cârma Liceului o
luase intransigentul, morocănosul, ais-
bergul Constantin Borş, alias Costică,

insul acela învelit în straie cenuşii, cam şpanchi,
neînstare să pună decât note de 2 şi 10. Iar ca
să iei zece la matematică … ehei, băiete! Îl po-
recliseră Costică alţi ucenici, mai vechi, întru
matematică, fiindcă profesorul nostru avea pen-
tru toţi elevii săi unicul nume Costică, cu care
ni se adresa.

Piatra de moară trebuia să fie cu atât mai
grea, cu cât uitasem până şi tabla înmulţirii
avându-l la catedră vreo doi ani pe Horaţiu
Stratian, avocat devenit peste noapte matema-
tician, un haloimes care încurca teorema lui Pi-
tagora cu pandectele şi căra în fiecare seară câte
o găleată cu resturi alimentare de la cantina Ra-
reşului către purceaua lui dragă, de acasă.

Între puţinii neînfricaţi de faima lui Costică
mă aflam şi eu, dar nu pentru că mă dădea cu-
rajul afară din clasă ori oi fi fost as întru alge-
bră, ci fiindcă îl cunoscusem într-o cu totul altă
ipostază, în casa lui Dumitru Almaş, unde
adăsta uneori, seara, la o lungă şi apostată fiesta
literară, presărată cu interludii vesele, agremen-
tate cu oleacă de vin ruginit. 

Venită prin largul uşii deschise către noi,
minorii, Ioana, fiica scriitorului, viitor profesor
universitar, şi eu, nepotul flămând la propriu,
însă şi de bucurii literare, pe care începusem să
le gust cu patimă, acolo auzisem într-o seară un
catren cât se poate de anticomunist: „Caligula
imperator// Şi-a făcut calul senator.// Petre
Groza, mai sinistru,// Şi-a făcut boul ministru.”
(Aluzie la Romulus Zaroni, titular la Agricul-
tură în guvernul Groza.).

Eram în clasa a zecea (echivalentă cu a un-
sprezecea de acum) şi, la prima oră de matema-
tică, stăteam stâlpiţi, aşteptând să ne pice
tavanul peste capetele noastre de adolescenţi
aproape analfabeţi la tabla înmulţirii.

Şi a intrat în clasa îngheţată de spaime. Mă-
runţel, fără tradiţionalul catalog subsuoară, pu-
ţintel cărunt, cu mâna dreaptă sprijinită în

reverul surtucului cenuşiu şi cu arătătorul stân-
gii pipăind reflex o arteră invizibilă de pe tâm-
plă. Lipsa catalogului ne-a intrigat, dar nu
destul pentru a ne dezmorţi. A şoptit „bună
ziua” cu oarecare bunăvoinţă şi i-am răspuns
tunător, de s-au cutremurat ferestrele. Fără să
se aşeze la catedră, gest pe care îl făcea tot-
deauna, dar noi nu ştiam încă acest obicei, ne-
a invitat să stăm jos şi să ne păstrăm energia
vocală pentru alte ocazii, de pildă pentru galeria
la fotbal, sport divinizat de Costică, însă nici
asta nu o ştiam.

Plimbând ochii peste feţele noastre întune-
cate, a desluşit cea mai smochinită figură, a lui
Vasile Traian, cel ascuns în ultima bancă, coco-
şat în spatele celor din faţa sa, doar-doar va
scăpa de ochii scrutători. Cu un gest al mâinii

drepte, l-a invitat pe cel speriat să poftească la
tablă. 

Lipsit de convingere şi târşâind pantofii pe
duşumeaua de curând ferchezuită cu motorină,
Traian, în drum către tabla caznelor, a îngânat
„Dom director, nu vă bateţi capul cu mine, că
eu sunt corijentul tradiţional la matematică!”
„Bre, bre, bre!” s-a mirat soto-voce directorul,
adăugând: „Du-te liniştit la tablă, că inginer te
fac! Nu uita asta!”

Şi inginer l-a făcut! Vasile Traian a fost un
constructor de bază al industriei româneşti nu
peste mult timp.

O iscoadă a cancelariei ne-a descoperit,
într-o seară, la o berică clandestină, fiindcă săr-
bătoream aniversarea lui Titi Ravaru, zis „Cap”,
cel mai bun la matematică dintre noi. Ne aflam,
imprudenţi, nişte copilandri de doar vreo şai-
sprezece ani, în restaurantul din vechea grădină
publică, aşezată cam pe unde sunt acum blocu-
rile cu câte zece etaje din faţa tristului pedestru
Ştefan cel Mare din centru urbei Piatra.

Iscoada ne-a turnat şi consiliul profesoral
voia să ne pedepsească exemplar pentru neobiş-
nuite abatere de la disciplina de fier a vremii
aceleia. Şi, pe când era în discuţie câtimea de
zile a eliminării din Liceu, directorul a decis
ferm: „Nu. Lăsaţi că rezolv eu cazul!” 

Cum l-a „rezolvat”? N-e chemat în cabine-
tul său de la parter (unde-i acum biblioteca) şi
ne-a spus cu fermitate:„Am comandat un buto-
iaş cu bere. Are vreo cincizeci de litri. Staţi aici
până îl goliţi în întregime! Clar?”

Fiind puţini la număr, am îngheţat con-
ştientizând câtă bere trebuie să ingerăm. Prin
urmare, după un moment lung de cugetare, Lică
Pristavu, poreclit Uşchi, a promis în numele tu-
turor că o abatere similară nu se va petrece cât
îi lumea şi pământul. Şi am fost iertaţi … înţe-
legând atunci cu toţii ce om se ascunde sub stra-
iele cenuşii.

La sfârşitul clasei a zecea, cum mă clasifi-
casem, pentru faza regională Bacău la „olim-
piadele” de română şi de matematică, m-a
sfătuit să aleg româna fiindcă, zicea profesorul
de matematică: „Tu, Costică, ai să te duci la Li-
tere, nu la Politehnică … poate că, dacă ai să
trudeşti ca un salahor al limbii, ai să fii scriitor
ca şi moşu-tău, asta nu ştiu, dar nădăjduiesc, aşa
că lasă deocamdată matematica în pace”. 

Din 57 de absolvenţi ai „Rareşului”, pro-
moţia noastră a dat aproape patruzeci de ingi-
neri, şapte profesori, mai mulţi medici … 55
dintre noi urmând cursurile universitare. 

Iar meritul iubitului nostru Costică, profe-
sorul emerit Constantin Borş, director pe scurt
timp, nu a fost doar capacitatea sa de dascăl în-
născut, ci şi inteligenţa şi fermitatea cu care a
condus grupul de profesori ai clasei noastre, în-
curajându-i pe cei mai mulţi şi ţinându-l în frâu
pe teribilul Ceam, singurul meseriaş tobă de
carte, dar lipsit de vocaţie, dintre toţi.

A fost pentru mine, profesorul şi directorul
de mai târziu, un model de comportament la ca-
tedră şi în cancelarie, de profesionalism, uma-
nism şi responsabilitate. De la distinsul
pedagog Constantin Borş am învăţat că elemen-
tul primordial al şcolii este elevul, nu omul de
la catedră. Şi am încercat, după cât m-au ajutat
puterile, să-i merg pe urme …

Mihai-Emilian MANCAŞ

Lecţia de istorie
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18/1952, n. Dănuţ
Dumitru Ursache,
Piatra-Neamţ (d. 27.
03. 2010, Băile
Felix, Oradea), pro-
fesor, publicist şi
prozator. A absolvit
Liceul „Petru Rareş”

din localitatea natală
(1971), Facultatea de Filo-
zofie a Universităţii din
Iaşi (1975), doctor (1993).
Cariera didactică: în Piatra-Neamţ (Casa de Copii-
Băieţi, Liceul Industrial Nr. 5 azi, Liceul/Grupul
Şcolar Economic, Liceul „Petru Rareş”). Distins cu
Diploma de onoare – locul I pe ţară – în competiţia
„Eficienţă şi creativitate în învăţământ” (1994).
Membru în colectivul de redacţie al publicaţiei

„Apostolul”; colaborări: „Asachi” şi „Ceahlăul” din
Piatra-Neamţ; „Tribuna învăţământului”. Cărţi: „In-
troducere în filosofia lui Lucian Blaga”; romanele:
„Paradisul papagalilor”, „Pentagrama sau Ironia
sorţii”, „Casă în Cer”, proză.

■ 19/1908 – n. Dumitru Almaş (pseud. al lui
Dumitru Ailincăi), la Negreşti, Neamţ (d. 12. 03.
1995, Bucureşti), istoric, publicist, prozator. A ab-
solvit Facultatea de Litere şi Filozofie a Universi-
tăţii Bucureşti. Profesor la Siliştea, Călăraşi şi
Piatra-Neamţ, până în 1949, apoi, prin concurs,
conferenţiar, profesor, consultant, la Facultatea de
Istorie a Universităţii Bucureşti. Consultant istoric
pentru filmele „Pintea”, „Iancu Jianu, zapciul” şi
„Iancu Jianu, haiducul”. Redactor-şef al revistei

„Magazin istoric”. Titlul de cetăţean de onoare al
municipiului Piatra-Neamţ, post-mortem, în anul
2003, după ce, în 1995, i-a fost refuzat. Din 1939,
când a editat „Miron Costin”, I-II, publică volume
cu lucrări literare şi istorice; colaborări la multe
publicaţii, inclusiv la cele din Piatra-Neamţ.

■ 20/1938 – n. Cornel Nicoară, la Câmpia
Turzii, Cluj, actor, prozator. A absolvit I. A. T. C.
„I. L. Caragiale” din Bucureşti (1965). Actor la T.
T. (8. 07. 1965, până la pensionare), a deţinut func-
ţiile: director adjunct şi director, consilier-şef al In-
spectoratului pentru Cultură Neamţ, conferenţiar
universitar şi a interpretat peste 100 de roluri.
Amintim câteva spectacole: „Femeia Mării”,
„Arden din Kent”, „Răzvan şi Vidra”, „Act vene-
ţian”, „Britannicus”, „Matca”, „Muntele”, „Mihai
Viteazul”, „Muştele”, „O scrisoare pierdută”,
„Apus de Soare”, „Bădăranii” ş. a., precum şi câ-
teva filme: „Pintea”, „Buzduganul cu trei peceţi”,

Rememorări nemţene
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n peste 200 de ţări, pe data de 5 octom-
brie a fiecărui an, se sărbătoreşte Ziua
Mondială a Educaţiei, care are un rol de-
osebit de important în a reconştientiza
importanţa educaţiei pentru fiecare stat
al lumii. 

Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-
Neamţ a ales să celebreze această zi prin acti-
vităţi specifice şcolii, fiecare an de studiu
derulând câte o acţiune de promovare a educa-
ţiei pentru sănătate.

Astfel, elevii anului II E1, specialitatea
asistent medical generalist, au ales promovarea
sportului în aer liber, în cadrul activităţii Sănă-
tate prin mişcare. Îndrumaţi de maistru instruc-
tor Simona-Oana Topciu, elevii au ales să facă
o drumeţie pe dealul Cozla, pentru a constata
în manieră directă, cât beneficiu poate aduce
mişcarea: aer proaspăt, mişcare autonomă,
identificare a elementelor de floră şi faună au-
tohtone. Elevii au avut posibilitatea de a con-
ştientiza ce înseamnă apartenenţa la un grup ai
cărui membri împărtăşesc aceleaşi idei despre
sănătate.

Îndrumaţi de maistru instructor Silvia Luca
şi profesor Corina Elena Burculeţ, elevii din
anii II E2 şi I E1, specialitatea asistent medical
generalist, în cadrul activităţii Medicina – şti-
inţă şi artă – act moral şi atitudine filozofică
faţă de viaţă, au făcut o vizită la Biblioteca Ju-
deţeană G. T. Kirileanu Piatra-Neamţ, unde au
avut posibilitatea de a-şi lărgi sfera de cunoaş-
tere cu privire la modalitatea prin care biblio-
teca le poate oferi servicii educaţionale
specifice nevoilor fiecăruia. Totodată, au vizio-
nat un film educaţional care le-a oferit posibi-
litatea de a-şi consolida cunoştinţele legate de
etică şi deontologie profesională.

Elevii anului III E3, specialitatea asistent
medical generalist, coordonaţi de profesorul
Eugen Simion, au ales în cadrul activităţii Edu-
caţie pentru societate, să se documenteze cu
privire la elementele caracteristice ale sistemu-
lui de servicii sociale din România, într-o vizită
de studiu efectuată la Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ.

Aplicaţii posibile ale terapiei narative în
nursing a fost activitatea pe care au ales-o elevii

anului II E3, coordonaţi de maistru instructor
Vasile Baghiu. Desfăşurată sub forma unui
workshop, în cadrul activităţii s-au discutat si-
tuaţii de îngrijire, diagnostice de nursing pre-
cum şi posibile intervenţii asociate având la
bază abordarea narativă.

Doamna profesor Afemei Marinela şi mais-
tru instructor Vasile Baghiu au făcut cunoscute
elevilor anului IE2 contribuţiile româneşti sem-
nificative în plan medical, în prezentarea temei,
Personalităţi medicale româneşti. Activitatea a
constat în prezentarea unor slide-uri cu scurte
descrieri ale contribuţiei mai multor personali-
tăţi medicale româneşti şi a unei discuţii privind
importanţa motivaţiei personale, a muncii sus-
ţinute şi a disciplinei în obţinerea succesului
profesional.

Sănătatea în culori a fost activitatea care
a reunit elevii anului III, specializarea asistent
medical de farmacie, în a împărtăşi cunoştinţe
legate de importanţa vitaminelor în menţine-
rea şi îmbunătăţirea sănătăţii precum şi im-
portanţa tehnicilor de prim ajutor pentru viaţa
de zi cu zi. Activitatea s-a desfăşurat sub
forma unei biblioteci vii, elevii, împărţiţi în
„cărţi” şi „cititori” au prezentat/primit infor-
maţii cu privire la vitamine şi la tehnicile de
prim ajutor. Activitatea a avut colaboratori pe
profesorii Constantin Platon şi Dan Agrigo-
roae, sub coordonarea profesorului Elena-Ro-
xana Irina.

Elevii anului III E2, coordonaţi de profesor
Elena-Roxana Irina, au ales să facă o dezbatere
pe tema Educaţia în anii ’80 vs. educaţia anilor
2000.

Profesor Nicoleta Lamatic împreună cu
elevii din anii II E3 si I E3 au ales subiectul Să
învăţăm împreună Semiologie medicală. Elevii
au prezentat imagini cu semne observabile în
diverse boli, însoţite de explicaţii ale semnifi-
caţiei acestora, devenind «profesori» pentru co-
legii din anul I, care acum se familiarizează cu
noţiunile de specialitate. Activitatea a fost una
interactivă, cu întrebări şi răspunsuri, în care
profesorul a fost moderator, facilitator al dialo-
gului şi schimbului de informaţii.

O activitate cu caracter aplicativ despre
elementele comunicării nonverbale: limbajul

trupului, al vestimenta-
ţiei, al culorilor, al spa-
ţiului, al timpului şi al
tăcerii, au făcut elevii
din anul I AMG E2,
sub denumirea de Co-
municarea nonverbală
şi Codul bunelor ma-
niere, sub coordonarea
profesorului Carmen
Tudor. Despre Influ-
enţa gândurilor asu-
pra corpului fizic,
despre influenţa modu-
lui de a gândi, despre
dezvoltarea bolilor psi-
hosomatice şi despre
problematizarea teoriei

determinismului genetic, au discutat elevii anu-
lui III E3, îndrumaţi de doamna profesor.

Elevii din anii I şi II, specializarea asistent
medical de farmacie, au participat la o dezba-
tere cu privire la profilul profesorului cerut de
elevul de astăzi, în cadrul activităţii Evaluarea
profesorului de farmacologie, coordonaţi de
profesorul Constantin Platon.

Serbată o singură zi pe an, făcută în fiecare
zi, educaţia reprezintă în continuare o misiune
a familiei şi a şcolii, având în vedere faptul că,
aşa cum spunea Confucius, „Natura ne asea-
mănă, educaţia ne deosebeşte!”.

Prof. Elena-Roxana IRINA

Eveniment
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Fiul munţilor”,
„Dumbrava Minu-
nată”, „Adevărata
poveste” (ultimul, în
Germania). S-a im-
plicat în marile ma-
nifestări desfăşurate
la Neamţ: Festivalul

de Teatru, „Antologia
Scriitorilor Români Con-
temporani”, „Sadovenia -
na”, „Stagiunile de Muzică Simfonică, „Vacanţe
Muzicale” ş. a.). Cărţi: „Memoria măştilor”,
„Album de suflet”.

■ 20/1958 – Constantin Dram, la Războieni,
Neamţ, profesor universitar, prozator, critic literar,
editor. A absolvit Liceul „Petru Rareş”, Piatra-
Neamţ, Facultatea de Filologie din Iaşi. Profesor
la Paşcani, redactor, redactor-şef, director la Ed.

„Junimea”, doctor în filologie. Debut în „Cronica”
(1981), a publicat în „Opinia studenţească” şi
„Dialog”. Redactor coordonator al Revistei
„Colle gium”; printre iniţiatorii Revistei „Renaşte-
rea” (Paşcani, 1990). Ţine rubrica „critica prozei”

la „Convorbiri literare”. Ca editor („Universitas
XXI”), a semnat diverse prefeţe şi postfeţe ale di-
feriţilor autori. Colaborări: „Contrapunct”, „Con-
trafort”, „Luceafărul”, „Timpul”. Debut editorial:
„Fuga Marelui Regizor”, proză scurtă. (1992),
Cărţi: „Milionar la marginea imperiului”; „Lumi
narative”; „Vieţile şi suferinţele sfinţilor”; „Poves-
tiri din istoria neamului românesc”; „Mihail Sado-
veanu. Modelul istorisirii de dragoste”;
„Devenirea romanului. Începuturi”; „Omul milo-

şian. 11 metamorfoze urmate de căderea în
oglindă”.

■ 21/1906 – n. Har. Mihăilescu, la Vânători,
Dumbrava Roşie (azi, Municipiul Piatra-Neamţ)
(d. 9. 03. 1992, Piatra-Neamţ). Absolvent al Liceu-
lui „Petru Rareş”, al Facultăţii de Litere şi Filoso-
fie, Bucureşti, cu „magna cum laude” (1929).
Profesor la Târgu-Neamţ, Roman, Curtea de Argeş
şi Piatra-Neamţ. În studenţie, a frecventat cenaclu-
rile „Sburătorul” „Falanga”. La Piatra-Neamţ, a
pus bazele cenaclurilor literare „Slova nouă”, „Ca-
listrat Hogaş” şi „Petrodava”. Debut cu poezii în
„Bilete de Papagal” (1928). Colaborări: Anuarul
Liceului „Petru Rareş”, „Apostolul”, „Ateneu”,
„Bloc”, „Ceahlăul”, „Contemporanul”, „Cuget
clar”, „Foaia tinerimii”, „Îndemnul” (Târgu-
Mureş), „Jurnalul literar şi artistic”, „Luceafărul li-
terar”, „Pe drum”, „Petrodava”, „Piatra socialistă”,

Rememorări nemţene
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România literară”, Universul copiilor”,
„Universul literar” ş. a. Scrieri: „Tâlcuirea
lui Har. Mihăilescu”; „Din cartea vieţii”;
„Gândind la depărtări fecioare”. 

■ 23/1947 – n.
Dumitru Bezem, la
Tarcău, Neamţ, ar-
tist plastic. Faculta-

tea de Arte Plastice, Iaşi
(1972). A debutat într-o ex-
poziţie de grup, pe când
era student, în Sala Paşilor
Pierduţi, Iaşi (1970). Mem-
bru al U. A. P. A organizat
peste 40 de expoziţii perso-
nale, din care peste 35 la
Piatra-Neamţ. A participat permanent la expoziţiile
judeţene şi de grup organizate de Filiala Neamţ a
U. A. P. A expus la Strasbourg, Martely – Ungaria.

Participări la expoziţii: Japonia, Germania, Italia,
S. U. A., Anglia, Canada, Franţa, Spania, Israel,
unde are şi lucrări în colecţii de stat şi particulare.
Cicluri: „Arlechini”, „Porţi”, „Schituri”. 

■ 23/1950 – n. Nicolae Sava, la Vânători-

Neamţ, scriitor, ziarist.
După absolvirea liceului în
Târgu-Neamţ, a lucrat în
diverse meserii, până în fe-
bruarie 1990, când începe
să lucreze ca redactor, la
Ziarul „Ceahlăul” din Pia-
tra-Neamţ, unde publică
ştiri, note, tablete, semnale
editoriale, recenzii, cronici
literare şi interviuri, mai

ales din viaţa culturală. A debutat cu versuri, în Re-
vista „Tomis” (1969). Anii ’80 ai secolului XX
sunt anii de consacrare definitivă a scriitorului.
Cartea de poeme „Fericit precum mirele” a fost
primită favorabil de critica literară. Alte volume:
„Despre prietenie”; „Privighetoarea”; „Viaţă pu-
blică”; „Proză, domnilor, proză”; „Insolenţa nop-
ţilor”.

■ 26/1936 – n. Gheorghe Bunghez, la Po-
iana-Sărată, Bacău. (Vezi fişa de la pag. 8)

■ 26/1945 -n. Constantin Munteanu, la Fe-
deleşeni, Strunga, Iaşi, scriitor. A absolvit Facul-
tatea de Fizică din Bucureşti. Fizician la C. F. S.
S. şi S. C. Fibrex, director al Bibliotecii Judeţene
Neamţ, preşedinte CPUN al Municipiului Piatra-
Neamţ, consilier şef la Inspectoratul pentru Cul-
tură Neamţ. Debut în „Amfiteatru”, 1969;
editorial, cu „Zaruri de cretă” (1976). Membru al
U. S. (1976), membru al U. C. (1993). Cărţi: „Za-
ruri de cretă”; „Ziua magnoliilor viscolite”; „Cursa

(urmare din pag. 15)
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Personalităţi
teologice bizantine

rintre noile apariţii ale Editurii Mitropo-
lia Olteniei, semnalăm volumul Perso-
nalităţi teologice bizantine (secolele
VIII-XV), sub semnătura pr. conf. dr.
Constantin Băjău de la Facultatea de
Teologie din Craiova.

Concepută în sprijinul cursului de
neopatristică, pe care părintele conferen-

ţiar îl predă la Facultatea
de Teologie din Craiova,
lucrarea se prezintă sub
aspectul sintetizator al
temei abordate. Oferă
perspective generoase
asupra perioadei patris-
tice la care se rapor-
tează, prezentând şi
specificul teologiei bi-
zantine în contextul mi-
sionar al Bisericii. Sunt

prezentate personalităţi teologice din lumea bi-
zantină, împreună cu realizările lor teologice şi
literare, distincţia bio-bibliografică realizându-
se în funcţie de două mari perioade: perioada
anilor 787-1054 şi perioada anilor 1054-1453. 

Dintre momentele cheie în jurul cărora gra-
vitează analiza patristică a autorului sunt: anul
1054 – marea Schismă dintre Răsărit şi Apus şi
anul 1453, când a avut loc căderea Constanti-
nopolului sub turci. 

În aceste perioade ale înfloririi şi decaden-
ţei Imperiului Bizantin se disting figuri mar-
cante de teologi şi părinţi ai Bisericii, precum:
Teodor Studitul, Fotie, Leon Isaurul, Suidas, Si-
meon Metafrastul, Nichita Stithatul, Ioan Ma-
vropoulos, Ioannis Italos, Nichifor Gregoras,
Varlaam de Calabria, Nicolae Cabasila etc.

Cartea se încheie cu două anexe: Lista îm-
păraţilor Imperiului Bizantin între anii 787-
1453 şi Lista patriarhilor Constantinopolului
între anii 787-1453. 

Lucrarea reuşeşte să redea veritabile şi au-
tentice direcţii de cercetare studenţilor, maste-
ranzilorşi doctoranzilor din cadrul facultăţilor
de teologie, istorie şi nu numai, adăugând o va-
loroasă contribuţie la activitatea academică pe
plan naţional.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

Spartachiada profesorilor – pledoarie
în favoarea mişcării pentru sănătate

onştient de efectele benefice ale mişcării
pentru sănătate şi consecvent în practica-
rea ei, am profitat de invitaţia colegilor şi
prietenilor noştri de la Alianţa Sindicate-
lor din Învăţământ Suceava pentru a par-
ticipa, în perioada 16-18 septembrie
2016, la a patra ediţie a „Spartachiadei

profesorilor”, cel mai mare eveniment sportiv
din ţară, adresat angajaţilor din sistemul de în-
văţământ preuniversitar.

Astfel, un grup de 10 dascăli nemţeni,
membri ai Sindicatului din Învăţământ Neamţ,
şi enumerăm aici pe profesorii: Constantin
Liviu Rusu, Ionel Hociung, Gheorghe Popa
Grigoraş, Dan Forman, Iany Almăşanu, Con-
stantin Toma, Vasile Lazăr, Gheorghe Doboş,
Bogdan Ţiripanşi şi Alexandru Rusu, sprijiniţi
de Sindicatul din Învăţământ Neamţ, s-au putut
alinia la startul competiţiilor de volei masculin,
tenis de câmp, tenis de masă, şah şi badminton.

Întrecerile sportive, foarte bine programate
de organizatori, au oferit participanţilor posibi-
litatea de a concura la mai multe discipline
sportive, în funcţie de orarul de desfăşurare al
competiţiilor. Acestea au reprezentat pledoarii
în favoarea mişcării, a sănătăţii, a prieteniei şi
fairplay-ului, constituind, pe bună dreptate,
exemple viabile oferite tinerei generaţii, a cărei
disponibilitate de a petrece timpul liber practi-

când exerciţiul fizic este din ce în ce mai pa-
lidă.

Chiar dacă forma fizică nu a fost una la
nivel excepţional, chiar dacă articulaţiile nu au
mai funcţionat ca la prima tinereţe, delegaţia
nemţeană a obţinut rezultate frumoase, ocupând
locul doi cu echipa de volei masculin, în com-
ponenţa: Ionel Hociung, Gheorghe Popa Grigo-
raş, Iany Almăşanu, Alexandru Rusu, Bogdan
Ţiripan, Gheorghe Doboş, Constantin Toma,
Dan Forman, Constantin Liviu Rusu, Vasile
Lazăr. De asemenea, în competiţia de badmin-
ton, unde prezenţa a fost extrem de numeroasă
şi de bine pregătită, s-a reuşit plasarea reprezen-
tanţilor noştri pe treapta a doua şi a treia a po-
diumului, prin domnii Gheorghe Popa Grigoraş
şi Iany Almăşanu, domnii Vasile Lazăr şi Dan
Forman obţinând menţiuni. Tot menţiuni au pri-
mit şi domnul Vasile Lazăr, în competiţia de
tenis de masă, respectiv domnul Constantin
Liviu Rusu, la tenis de câmp.

Mai presus de toate, consider că această
frumoasă manifestare a reprezentat un bun pri-
lej de a petrece timp liber de calitate, de a lega
sau consolida prietenii, de a face schimb de idei
şi impresii, atrăgând în acelaşi timp atenţia asu-
pra practicării exerciţiului fizic, subliniind nu-
meroasele beneficii pe care acesta le are asupra
sănătăţii.

În numele delega-
ţiei nemţene vreau să
adresez mulţumiri or-
ganizatorilor, cu spe-
ranţa că vom mai fi
invitaţi şi la ediţiile vii-
toare ale competiţiei,
mulţumind totodată şi
conducerii Sindicatului
din Învăţământ Neamţ
pentru sprijinul fără de
care această participare
ar fi fost mai dificil de
realizat.

Ionel HOCIUNG

C
P
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apidă”; „Vremea
b r â n d u ş e l o r ” ;
„Teona”; „Sfârşitul
înserării”; „Maria,
prinţesă de Place Pi-
galle”; „Zodia bâl-
ciului”; „A fluierat
în timpul Evanghe-

liei”, „Lacrimile tăcerii”.
Teatru radiofonic: „Trenul
din zori”; „Cursa de Bra-
şov”; „Magnolii pentru un
măgar”; „Dosarul cu sânziene”; „Oameni la cum-
pănă de ani”; „Urgenţa”; „Vântul de februarie”;
„Vina florilor”; „Vorbeşte-mi de tata”; „Prima nin-
soare”; „Poeme pentru schimbul trei”; „Prietenie
trădată”. Teatru: „Valea râsului”, la T. T.; „Nimic
despre Sânziene”, Teatrul Dramatic Braşov. Teatru
TV: „Iubirea mea cu zurgălăi”; „Scrisori apocrife”;
„Dincolo de munte”; „Vocaţie”; „Cu zâmbetul pe

buze”; „Vremea sânzienelor”; „Florile amintirilor
noastre”. Film: „Sezonul pescăruşilor”. 

■ 28/1937 – n. Virgiliu Gh. Bârliba, la Roman,
profesor universitar, cercetător, fiul profesorului Har.
Mihăilescu. A absolvit Liceul „Petru Rareş” din Pia-

tra-Neamţ, Facultatea de Istorie a Universităţii Bu-
cureşti. Profesor la Sărmăşag (Sălaj), Borca (Neamţ),
muzeograf şi director la Muzeul de Arheologie, Pia-
tra-Neamţ. Cercetător ştiinţific la Institutul „A. D.
Xenopol” Iaşi. Specializat în arhivistică, arheologie.
Doctor în istorie (1975). Săpături arheologice în
Neamţ. A înfiinţat şi a condus Revista „Memoria an-
tiquitatis”. Redactor responsabil al Revistei „Arheo-
logia Moldovei”. Lucrări: „Tezaurul de la Măgura”
(colab.); „La monnaie romaine chez les Daces

Orientaux”; „Dacia răsăriteană în secolele VI-I î. e.
n. Economie şi monedă” (Premiul „Vasile Pârvan”
al Academiei). 

■ 31/1938 – n. Radu Dănăilă, la Podeni-Bo-
sanci, Suceava, poet. A absolvit Şcoala Medie Nr.
1 de Băieţi din Piatra-Neamţ, a fost secretar al Şco-
lii din Tazlău şi bibliotecar la Biblioteca Comunală
din Tazlău. Membru în colegiul de redacţiei al Re-
vistei „La Tazlău”. A citit la Cenaclul „Calistrat
Hogaş” din Piatra-Neamţ. Distins cu premii la di-
ferite concursuri de creaţie literară. Membru al So-
cietăţii Scriitorilor din Neamţ. Volume: „Leagănul
de vise”; „Umbrele luminii”; „Valenţe ancestrale”;
„Spiritualitate şi divin”; „Stropi de cristal”; „Flo-
rile inimii”; „Poezii cu formă fixă”; „Omul între
pământ şi cer”; „Rondeluri, sonete, glosse”; „Pa-
sărea de pradă”; „Printre raze diafane”; „Printre
stele şi luceferi” ş. a.

Rememorări nemţene
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…) Profesoara, istoricul şi publicistul Te-
reza Strătilescu, intelectual de mare rafi-
nament şi de mare rectitudine morală, a
văzut lumina zilei în Tarcău, la 13 aprilie
1864. Tatăl, Gheorghe Strătilescu, era
arendaş al moşiei mănăstireşti Tarcău,
descendent al unei familii de răzeşi tuto-

veni, recăsătorit cu Melania Fréhaut, fiica unor
imigranţi, tatăl francez, mama italiancă, ajunşi
în Piatra Neamţ. De notat că la acea vreme, îna -
inte de reforma lui Cuza, în Tarcău, domeniul
forestier de pe stânga apei era moşia Muntelui
Athos, iar cel de pe dreapta aparţinea Mănăstirii
Pângăraţi.

Studiile primare le urmează în Tarcău, după
care este mutată la „Notre Dame de Sion” din
Iaşi, şcoală cu educaţie catolică. De aici a trecut
la Institutul de Educaţie a Tinerelor Fete, con-
dus de Emilia Humpel, sora lui Titu Maiorescu,
absolvind cursurile în anul 1883.

Din motive materiale, mai având încă patru
fraţi, imediat după trecerea bacalaureatului, se
încadrează suplinitoare în învăţământ, predând
la Şcoala normală, matematica şi limba italiană.
Se înscrie apoi la Universitatea „Al. I. Cuza”
unde urmează istoria şi filozofia, luându-şi li-
cenţa în anul 1887.

După licenţă a concurat, fără succes, pentru
ocuparea unei catedre de filozofie sau istorie
universală, posturile fiind, de fapt, vândute an-
ticipat clientelei politice, după cele mai auten-
tice reguli fanariote. Nu s-a lăsat învinsă, cum
consemnează Gheorghe Baciu, unul din biogra-
fii săi, şi, la un nou concurs, supravegheat cu
grijă de Titu Maiorescu, reuşeşte cu media 9,33
înaintea a cinci concurente.

Asta se întâmpla în anul 1889, când a fost
titularizată la „Externatul de Fete” din Iaşi,
care, în 1905, avea să devină Liceul „Oltea
Doamna”, după numele mamei lui Ştefan cel
Mare, în prezent, Colegiul „Mihai Eminescu”.
Pe lângă buna pregătire, cunoştea şi şapte limbi
străine, franceza, italiana, germana, engleza,
rusa, sârba şi bulgara.

Văzându-i seriozitatea şi pasiunea pentru
istorie, directoarea şcolii insistă pe lângă Take
Ionescu, pe atunci ministrul învăţământului,
pentru o bursă de studii în Anglia; după alţii,
plecarea s-ar datora propunerii lui A. D. Xeno-
pol. Obţine, în 1893, bursa de studiu pentru un
an, fiindu-i apoi prelungită pentru încă unul la

intervenţia lui Titu Maiorescu, cu condiţia ca în
Regatul Unit să urmărească problemele peda-
gogice şi organizatorice ale învăţământului re-
zervat fetelor.

Aşa a ajuns la Universitatea Oxford, cea
mai veche instituţie de profil din lumea anglo-
saxonă, a patra din lume după clasificările ac-
tuale, de unde, vreme de doi ani, umblând în tot
Regatul, inclusiv Scoţia, a reuşit să trimită la

Convorbiri Literare ale Junimii, articole cu te-
matica cerută de condiţiile bursei, dar şi impre-
sii de călătorie sub titlul de Scrisori din Anglia
(1893-1894).

Revine la catedră în 1896 unde continuă să-
şi facă datoria cu prisosinţă, aşa fel încât, în
anul 1902, devine directoarea şcolii la insisten-
ţele lui Constantin Stere, cu toate că avusese nu
mai puţin de 16 concurente.

Ca urmare a stagiului britanic, elaborează
şi publică lucrarea, From Carpathian to Pindus,
apărută la Londra în 1906 scrisă, se spune, la ce-
rerea publicului britanic, dornic de a-i cunoaşte

pe români. Este o carte de istorie a României în
care se ocupă şi de vlahii de la sud de Dunăre.

După cum se ştie, există lucrări de istorie
care vorbesc de o populaţie de vlahi care ar fi
migrat şi spre nord, în Tatra poloneză. Se bă-
nuieşte, chiar, că dintr-o asemenea aşezare
montană de vlahi s-ar trage Papa Paul al II- lea,
lucru care, se pare, n-a fost negat de Suveranul
pontif. Lucrarea amintită a concurat pentru
premiul Academiei Române, dar a fost pe locul
doi, premiul primindu-l Sextil Puşcariu, primul
rector al Universităţii Daciei Superioare din
Cluj, pentru o lucrare filologică. A fost recom-
pensată, însă, de-a lungul anilor, cu alte dis-
tincţii, precum Medalia jubiliară Carol I,
precum şi Premiul Bene Merenti clasa I şi clasa
a II-a.

Pe lângă preocupările didactice şi ştiinţi-
fice, a fost deopotrivă şi un fervent activist so-
cial. În primul război mondial, împreună cu
elevele şcolii, a lucrat în spitalele cu răniţi din
Iaşi, stând la dispoziţia personalului de ordine
şi a celui sanitar.

A fost directoare de şcoală vreme de 27 de
ani, din 1902 şi până în 1929, fiind devotată
total acestei instituţii cu care şi-a confundat
viaţa, încât se vorbea în Iaşi de „Şcoala Terezei
Strătilescu de pe malul Tarcăului”. Logodită,
parcă, cu şcoala ei de suflet, „Oltea Doamna”,
se ştie din epocă refuzul cererii în căsătorie pe
care i-o făcuse marele cărturar nemţean,
Gheor ghe Teodorescu Kirileanu. Mai mulţi ani
a condus revista Unire femeilor române, fon-
dată la 1909, unde a scris articole şi studii de
pedagogie şi istorie cum sunt: În Bulgaria,
Prin Basarabia, Istoricul Externatului de Fete
din Iaşi, Educaţia fizică, intelectuală şi morală
şi multe altele interesând învăţământul româ-
nesc.

Ieşită la pensie, în 1929, se retrage la sora
sa Eleonora care trăia în Bucureşti, unde, după
numai doi ani, în 1931, a trecut în lumea um-
brelor, lăsând în urmă nu numai o activitate
prodigioasă, ci şi o frumoasă imagine şi preţuire
pe care i-au păstrat-o contemporanii.

Dacă posteritatea ar vrea să înscrie pe fron-
tispiciul acestui destin cuvintele ce-i sinteti-
zează viaţa, atunci aş alege crezul poetului
Petöfi Sándor: Eu vreau să trec prin lume, nu
să mă strecor.

Constantin GRASU

(

O tarcăuancă,
la Oxford



eşi a fenta şcoala e, în mintea românului,
o dovadă de inteligenţă, el se dă mereu
peste cap să obţină o diplomă oarecare la
o facultate de duzină. De ce ţine românul
să aibă studii? Că nu vrea să fie în deza-
cord cu universul în care trăieşte. Şi cum
e universul acesta? Doldora de absolvenţi
cu studii superioare. Toţi proştii, îşi spune

românul, au un master, numai el n-are nimic.
Simţământul acut al frustrării pe care îl îm-

părtăşesc, în calitatea de oameni fără studii su-
perioare, e un imbold cât se
poate de natural de a-şi atesta ni-
velul intelectual pornind de la
presupunerea sau convingerea –
falsă, oricum – potrivit căreia o
diplomă oarecare, obţinută la o
universitate oarecare, într-un do-
meniu oarecare, nu ar fi deloc
incompatibilă, în planul imagi-
nii, cu înlăturarea ignoranţei! 

Cum îmi spunea un prieten
între două restanţe la facultate:
„După ce o absolvim, se cheamă
că suntem intelectuali, nu-i
aşa?”.

Dacă vrei tu, de ce nu? Poţi
fi intelectual, poţi fi astronaut, poţi fi oricine te
face să te simţi bine. Singura chestie e să reu-
şeşti să îi convingi şi pe alţii că eşti acel ceva/ci-
neva cu care te identifici, dar alţii decât cei care
îţi admit acest statut în schimbul recunoaşterii,
din parte-ţi, a tipului de personaj pe care, la rân-
dul lor, cred că îl întrupează.

Frustrarea e cel mai comic vizibilă la adulţii
atinşi de criza vârstei mijlocii. De regulă, sim-
ptomele acestei crize sunt vizibile în plan se-
xual, dar unii, mai speciali, defulează şi la nivel
intelectual când, brusc, realizează că au nişte ani
şi n-au absolvit măcar o facultate. Cum, spu-
megă acesta, vânăt de indignare, boul ăla a făcut
o facultate şi eu stau ca prostu’ cu doişpe clase?
Da’ ce, eu-s mai de la coada vacii?

De absolvit, nu va fi o problemă, vor ab-
solvi toţi, pentru că s-au inventat facultăţi pen-
tru toate categoriile de mioritici. Oricât de
îngrămădit ai fi, tot se va găsi o facultate care
să îţi dea o diplomă în ceva. Singura cerinţă: ştii
să te iscăleşti! Dacă îţi iese chestia asta din
prima, indiferent dacă o faci cu pixul sau sti-

loul, stai blând, diploma de economist sau de
specialist în ştiinţe politice îţi e asigurată şi, cu
puţin noroc, poţi avea bafta să ne reprezinţi
chiar la Uniunea Europeană! Succesuri!

Interesant e că, îndată ce obţine orice di-
plomă din partea unei universităţi de mâna a
zecea, românul ajunge foarte ofticat pe sistemul
naţional de educaţie. El, care a terminat o fa-
cultate tocmai fiindcă învăţământul nostru calcă
în străchini fără să obosească, va fi între cei din-
tâi care se va revolta împotriva uşurinţei cu care

se obţine o diplomă în ziua de azi. Fireşte, n-are
sens să-i explici că, dacă învăţământul ar fi
funcţionat cum şi-ar fi dorit, mai mult de o
şcoală la seral nu ar fi bifat în CV!

O concepţie nu foarte diferită de cea a frus-
traţilor care plâng că nu au o facultate înfloreşte
în minţile celor pentru care o facultate e prea
puţin şi care, spre a se diferenţia de restul, caută
să sporească numărul diplomelor obţinute,
transformându-le într-o confirmare intelectuală.
Excelenta impresie pe care anticipează că o
produc când enunţă studiile lor numeroase e tot
ce îşi doresc. Ei urmează două facultăţi, trei
masteruri, un MBA şi, eventual, un doctorat şi
nici că le pasă dacă, înăuntrul cerebelului, vei
da peste o beznă mai deasă ca în vremurile ime -
moriale dinainte de facerea lumii. Au ei o traistă
plină cu diplome? Au.

Cu toate că nu e cu putinţă să separi acest
tablou de tabloul mult mai vast al realităţii so-
ciale contemporane, el e de ajuns pentru a sta-
tua principiile fundamentale care stau la baza
consolidării competenţei profesionale în socie-

tatea românească şi care iau de bună premisa că
un simplu atestat te mântuieşte de ignoranţă.

Şi, întrucât tipul acesta de raţionament,
aflat mână în mână cu tupeul, îi molipseşte pe
mai toţi cei care vor să creadă în el, se accen-
tuează tendinţa spre proliferare ce caracteri-
zează prostia românească de acumulare a
diplomelor, într-un raport invers proporţional
cu nivelul cunoştinţelor dobândite! 

Acum, dacă tot n-aţi priceput cum stă tre-
buşoara, presupuneţi că o persoană de 150 de
kile ar veni să vă spună că tocmai a absolvit
Universitatea de Slăbit „Mens sana în corpore
sana” de la Fălticeni, dar se poate observa că ea
arată la fel ca înainte de a se înscrie la această
facultate de slăbit, ba chiar s-a mai rotunjit
puţin. Cum aţi reacţiona dacă v-ar replica:

- Nu e adevărat, uite diploma! Să ştii, la noi
nu e ca la alte universităţi de slăbit, la noi chiar
se slăbeşte!!! 

Căci cam aşa stă treaba cu destui dintre ab-
solvenţii noştri! Ies mai tolomaci decât înainte
de a se înscrie la facultate şi, în loc să se ruşi-
neze de propria nulitate, o oficializează pompos
cu o bucată de hârtie! 

Din fericire, oricât s-ar strădui să eludeze
adevărul despre ei, realitatea se va strecura la
suprafaţă – pentru cine are ochi să vadă – indi-
ferent de diploma şi cursurile pe care şi le trec
în CV! 

Din nefericire, sunt atât de mulţi tonţii şi
toantele care iau de bună sminteala înnăscută a
românului că diplomele îl scutesc de ignoranţă
că, oriunde te-ai duce, vei fi în minoritate. Iar
între ei, de parcă s-ar fi vorbit, închid ochii şi
se poartă ca membrii unei societăţi de admiraţie
mutuală, prefăcându-se că studiile lor ar în-
semna ceva mai mult decât zero barat şi că opi-
niile lor, în aşa-zisul domeniu în care şi-au
obţinut competenţa prin respectiva diplomă, ar
fi mai relevante ca părerile unui surd despre
muzica clasică.

Tot din nefericire, întrucât recunoaşterea
clarvăzătoare a inexistentei lor pregătiri profe-
sionale e departe de a-i preocupa, mulţi pose-
sori de hârtii ştampilate sunt convinşi că e ceva
de capul lor, ba îţi şi demonstrează, pornind în
deducţiile pe care le fac de la date false, sau ne-
socotind chiar regulile deducţiei, că sunt la fel
de breji ca absolvenţii aşa-ziselor facultăţi con-
sacrate. Ei omit însă factorul cu adevărat im-
portant din ecuaţie: anume, nu demonstrează că
ar şti ceva, ci că alţii pe care îi cunosc ei sunt la
fel de varză, sau şi mai varză. Şi nu au intuiţia
unei realităţi intelectuale aflate dincolo de pă-
trunderea lor obişnuită, iar cei care îşi dau cu
adevărat interesul să înveţe sunt, pentru ei, la
fel de ridicoli ca personajele din tragediile cla-
sice ce apărau cu preţul vieţii nişte virtuţi de
care nu se sinchisea nimeni. În mintea lor, cum
spuneam, a obţine diploma fentând şcoala e o
dovadă de inteligenţă. Numai că fentatul ăsta
merge mai departe – de la plagierea doctorate-
lor, la validarea şi acceptarea imposturii, în cele
mai înalte şi neaşteptate sfere. 

Genunea pre genune o cheamă. 
Şi cine, cinstite doamne şi onorabili domni,

va avea curajul/puterea să ridice piatra în Par-
lament sau Guvern sau în nu – ştiu – ce for de-
cizional şi să aşeze pe cele drepte un sistem care
i-a creat strâmb, dar care le recunoaşte şi gâdilă
incompetenţa? (RED.)
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Despre fudulia diplomelor şi biruinţa plagiatului

Surprize şi poticneli în cursa pentru posturile de directori 
upă discutabila proba dosarelor de admitere la concursul pentru ocuparea posturilor de di-
rectori de şcoală în judeţul Neamţ, nemulţumiri au apărut şi la evaluarea lucrărilor scrise
prestate de candidaţi. Ele vizează în special subiectele date, mai ales cele create de psihologi,
subiecte care au avut menirea de a testa mai mult atenţia şi perspicacitatea candidaţilor. După
spusele unora, doar a treia parte a testării, cea care presupunea deţinerea cunoştinţelor de
management a necesitat pregătire teoretică, celelalte fiind considerate de cultură generală.
Se pare că tocmai asta le-a venit de hac unora dintre candidaţi, care s-au aşteptat la lucruri
serioase în cadrul concursului, dar s-au trezit, asemenea unor elevi olimpici, că se împiedică

în lucrurile simple. 
Un singur candidat dintre admişi – 174 în totalitate – a obţinut nota maximă, acumulând 50

de puncte. Este vorba despre profesorul Vasile Lazăr, care vrea postul de director la Şcoala Gru-
măzeşti. Pe locul doi sunt alţi trei dascăli, care au 49,375 de puncte: Dumitru Letos, Cristina Păun
şi Ana Maria Ichim. 

Au fost respinşi 29 de candidaţi, unul eliminat din examen şi alţi patru nu s-au prezentat. Cei
174 care au trecut de prima testare şi nu au contracandidaţi se pot considera viitori directori.

Urmează încă două probe – evaluarea CV-ului şi susţinerea proiectului managerial, pentru care
candidaţii trebuie să realizeze măcar 35 de puncte. Cele două etape se vor desfăşura în perioada 17
octombrie - 17 noiembrie, iar pe 18, luna viitoare, se vor afişa rezultatele. Contestaţiile se vor depune
între 21 şi 23 noiembrie, iar soluţionarea între 24 noiembrie şi 9 decembrie. Pe 16 decembrie va
avea loc validarea în CA al ISJ Neamţ a rezultatelor şi transmiterea acestora la minister. (RED.)

D
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Cine salvează monumentele nemţene?

u doar conducerea Direcţiei pentru Cul-
tură, ci şi stareţul mănăstirii şi reprezen-
tanţii autorităţilor locale au făcut
nenumărate demersuri, în ultimii ani,
pentru salvarea construcţiei. Rezultatele
se văd însă cu ochiul liber: monumentul
se află în aceeaşi stare de degradare, iar

infiltraţiile din sezonul rece ar putea conduce la

noi incidente. „Este posibil ca în sezonul rece
starea de degradare a monumentului să avan-
seze. În primul rând, este vorba despre zidul
aflat sub acoperiş, care se poate prăbuşi în to-
talitate, ceea ce ar putea conduce la prăbuşirea
zidului bisericii, întreaga structură a construc-
ţiei aflându-se acum în pericol. Din păcate, nu
s-a intervenit la timp pentru schimbarea acope-
rişului – lucru care nu ar fi presupus cheltuieli
prea mari –, iar acum este deja foarte târziu”, a
adăugat Rocsana Josanu.

Degradarea monumentului se manifestă şi
la nivelul turnului-clopotniţă, acoperişul fiind,
de asemenea, găurit. La rândul său, catape-
teasma suferă un proces de distrugere, necesi-
tând urgent intervenţia specialiştilor. Pierderea
este cu atât mai mare, cu cât iconostasul de la
Bisericani este unul dintre cele mai vechi şi mai
valoroase din Moldova. Lucrate din scânduri
mari de stejar, uşile împărăteşti impresionează
privitorul prin sculptura densă a suprafeţelor,

dar şi prin expresivitatea picturilor din zonele
centrale. 

Situată în satul Scăricica din comuna Ale-
xandru cel Bun – Viişoara, Mănăstirea Biseri-
cani a fost ctitorită, după cum spune tradiţia, de
Sfântul Ştefan cel Mare. Între anii 1517 – 1527,
fiul acestuia, Ştefăniţă Vodă, a ridicat biserica
din piatră, reconstruită de urmaşul său la tron,
Petru Rareş. Între anii 1626 – 1631, biserica a
fost înconjurată de ziduri groase cu turnuri de
apărare.

Actuala construcţie datează din anul 1786,
ea fiind ridicată pe locul celei vechi, de către
domnitorul fanariot Constantin Moruzi.

u Infiltraţii şi la Cetatea Neamţ
şi Beciul Domnesc

O situaţie critică se înregistrează şi la Ce-
tatea Neamţ şi Beciul Domnesc, unde problema
infiltraţiilor nu a fost nici până în momentul de
faţă rezolvată.

„La Cetatea Neamţ situaţia este la fel de
gravă, deoarece infiltraţiile au dus la formarea
mucegaiului, monumentul fiind pus în pericol.
Probabil că va fi nevoie de un alt proiect de in-
vestiţii, pentru remedierea situaţiei. Din păcate,
după atât de puţin timp de la restaurarea monu-
mentului există pericolul ca zidurile să fie dis-
truse, deoarece lucrările au fost făcute în pripă.
Mai exact, firmele au intervenit fără suprave-

gherea unui specialist, fapt care a condus la pro-
ducerea acestor erori. S-ar putea să se întâmple
acum ceea ce nu s-a întâmplat până la momen-
tul restaurării!”, a spus şefa Direcţiei pentru
Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural.

Nici în cazul Beciului Domnesc lucrurile
nu stau prea bine, specialiştii fiind nevoiţi să in-
tervină pentru eliminarea umezelii, prin mon-
tarea unor drenuri care să capteze apa prelinsă
de pe versant. „Lucrarea iniţială a presupus
montarea unei centuri de beton care făcea ca
apa să se scurgă în interior. Din fericire, monu-
mentul se află încă în perioada de recepţie,
firma care a executat lucrările având obligaţia
să remedieze toate probleme sesizate, până în
ianuarie 2018”, a spus Rocsana Josanu.

Nu ştim cine poartă răspunderea pentru
toate aceste incidente. Un lucru este cert: în ul-
timii ani, prin distrugerea intenţionată a patri-
moniului cultural şi arhitectural al ţării noastre,
are loc un proces ireversibil de falsificare a is-
toriei naţionale. Distrugerea monumentelor de
arhitectură ocrotite prin lege, construirea unor
clădiri moderne în imediata vecinătate a monu-
mentelor istorice, încălcarea normelor elemen-
tare de restaurare a edificiilor cu statut de
monument, împânzirea centrelor istorice cu ta-
rabe şi publicitatea excesivă, inclusiv pe faţa-
dele monumentelor de arhitectură conduc,
încet, dar sigur, către dispariţia noastră ca stat,
către trecerea în uitare a identităţii naţionale.

N

(urmare din pag. 1)
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NOTE DE TRECERE

Cine faultează
idealul educaţional
al şcolii româneşti

red că Şcoala ar trebui să se apropie din
nou de carte, să revină la cultura cărţii,
dacă, fireşte, suntem de acord că a fost
vreodată aproape cu adevărat în ultimii şai-
zeci de ani, o perioadă în care fie tot ce
ţinea de educaţie a fost subordonat ideolo-
gicului, în comunism, fie învăţământul a
fost supus unui experimentalism dăunător

şi păgubos pentru toată lumea, în perioada post-
decembristă. 

Spun acest lucru pentru că am observat câtă
întâietate au acum prin şcoli „activităţile” şi ra-
poartele despre activităţi, în timp ce cartea şi eve-
nimentele legate de ea sunt aproape ignorate. Un
soi de activism gol, consumator de timp şi ener-
gii, se învolburează din când în când prin cance-
larii, iar a organiza activităţi înseamnă adesea o
prezentare cu slide-uri în care nici măcar nu sunt
folosite diacriticele limbii române. Sunt răsucite
în aşa-numitele workshop-uri fel de fel de idei
despre „salvarea planetei”, în timp ce ocupaţia ci-
titului ca modalitate sigură de dezvoltare psiho-
emoţională şi de cultivare a valorilor etic-morale
poate deveni uneori chiar subiect de ironii şi bat-
jocură.

În legea educaţiei regăsim fraze care sună
excelent, numai că din păcate ele rămân nişte cu-
vinte goale. „Idealul educaţional al şcolii româ-
neşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi
armonioasă a individualităţii umane, în formarea
personalităţii autonome şi în asumarea unui sis-
tem de valori care sunt necesare pentru împlinirea
şi dezvoltarea personală...”, se spune acolo, însă
toate vorbele bune parcă se pierd pe drum, mân-
cate de birocraţie şi lipsă de orizont. 

Avem încurajarea referatelor „copy-paste” şi
a bifării răspunsului corect la evaluări şi nu pro-
movarea gândirii libere prin lectură. Avem frica
de note, de profesor, de director şi nu dialogul
prietenos şi dătător de încredere şi speranţă. 

La fel, între finalităţile principale ale educa-
ţiei, în aceeaşi lege, regăsim vorbe frumoase pre-
cum „formarea unei concepţii de viaţă bazate pe
valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura naţio-
nală şi universală...”. Pe „teren” lucrurile stau alt-
fel. În loc de valorile umaniste şi ştiinţifice, avem
bifariada tabelelor, în loc de cultura naţională şi
universală, avem rigiditatea ascunsă în spatele re-
gulamentelor de tot felul şi inflaţia de comisii lip-
site de rost şi sens. Şi cred că indiferent ce am fi
(dascăli, părinţi sau elevi), ar trebui să ne trezim
şi să oprim acest trend nesănătos.

Psih. Vasile BAGHIU

C

Ce-a cătat măgaruʹ în grilă?
upă toată tevatura, discuţiile, protestele la
colţul străzii şi la colţul nivelului naţional,
hamletianul a avea sau a nu avea concurs
pentru ocuparea posturilor vacante de direc-
tor şi director adjunct pentru unităţile de în-
văţământ preuniversitar s-a rezolvat: am fost
păliţi cu testul grilă drept în moalele capului.
Înainte de acest moment mult aşteptat, fel de

fel de răspândaci au lansat pe piaţă tot felul de zvo-
nuri, modele de itemi din ce în ce mai ciudat alcă-
tuiţi, pe principiul că dacă nu poţi ajuta pe cineva,
atunci încurcă-l! Doar dezinformarea şi manipula-
rea trebuie să meargă
mână în mână până la
capăt, nu?

Dacă ar fi să fac o ra-
diografiere a tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele 30
de zile, situaţia s-ar prezenta cam ca în scenetele lui
Nea Mărin, unde Sucă, nepotul ăla cam şui, sparge
damigeana cu zaibăr, pătează buletinul şi nu se mai
poate înscrie la Academia de Miliţie. Sau cam aşa
ceva.

După mai multe ezitări şi câteva poticneli,
membrii comisiilor judeţene au verificat cantitatea
şi calitatea documentelor încărcate de către cantin-
daţi pe platforma electronică special realizată pentru
acest concurs, deşi legea spune că trebuia doar o
adresă de e-mail. La finalul perioadei de verificare
au apărut şi surprize: candidaţi respinşi din diverse
motive, de la unii care nu şi-au încărcat pe plat-
formă documentele de identitate (poate că şi-au
pierdut identitatea… politică!), la alţii care au fost
invalidaţi pe motiv că au uitat să mestece în zacusca
de ghebe sau n-au trimis acte la care ISJ avea acces
direct (cazier judiciar sau calificative anuale). Încă

se mai crede că uneori scrupulozitatea exagerată
poate compensa lipsa de competenţă şi profesiona-
lism. Dar nu e adevărat. 

Ziua primei probe a fost una friguroasă, cu
ploaie multă, aglomeraţie, lipsă de locuri de parcare
în curtea liceului gazdă a probei, emoţii, aşteptări,
stres etc. După ceva timp de aşteptare au apărut şi
subiectele: o grilă cu 60 de itemi (40 de itemi cog-
nitivi sau cam aşa ceva şi 20 din managementul
educaţional). Interesant mi s-a părut următorul item,
extrem de relevant pentru specificul activităţii vii-
torilor manageri şcolari: Măgarul întotdeauna are

…? (Variante de răspuns:
A) grajd B) potcoave C)
harnaşament D) copite

E) coamă). Ce să mai facă
bietul măgar? Are…. dacă este dotat! Important e
să aibă întotdeauna. Cât management educaţional
se ascunde în acest item, probabil că nici nu vă daţi
seama. Sau, poate, câtă… inteligenţă!!! Trebuie să
fi citit tomuri serioase pe această temă, apoi să ai şi
experienţă ceva ani de zile la cârma vreunei mari
instituţii de învăţământ pentru a putea oferi răspun-
sul corect. Per total, rezultatele au fost îmbucură-
toare pentru unii, supărătoare pentru alţii,
surprinzătoare chiar pentru anumite persoane etc.

Cu toate acestea, în contextul în care toată ţara
e preocupată de uciderea ursului apărut pe străzile
Sibiului, sperăm ca următoarele două probe ale con-
cursului (evaluarea CV-urilor candidaţilor şi pre-
zentarea ofertei manageriale) să treacă cu bine,
astfel încât să putem exclama cu toţii în cor, aproape
de Crăciun: Habemus directores!

Apuleius PLATONICUS

D

Shopârla lunii octombrie:

Educaţia din perspectiva valorilor
n perioada 13-15 octombrie 2016 a avut loc
cea de a opta ediţie a Conferinţei interna-
ţionale „Educaţia din perspectiva valori-
lor”. Găzduit de Universitatea de Stat din
Chişinău, evenimentul a fost organizat de
Universitatea „1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia împreună cu instituţia gazdă şi
s-a desfăşurat în patru secţiuni de comuni-

care (Educaţie şi valori în societatea contempo-
rană. Convergenţe şi confruntări pe tema relaţiei
educaţie-societate; Educaţia pentru valori şi pro-
vocările centrării pe competenţe a curriculumu-
lui; Literatura şi valorile morale. Abordări din
perspectivă educaţională; Educaţia religioasă şi
educaţia morală. Repere şi modele în societatea
postmodernă) şi o secţiune plenară.

Astăzi, în contextul răsturnării ierarhiei va-
lorilor, conferinţa şi-a propus să tragă un semnal
de alarmă instituţiilor care formează profesional
tinerii şi generează cultura acestora. Dezvoltarea
personală se realizează prin culturalizare, prin
conturarea unui profil spiritual, artistic, etic şi es-
tetic. Comunicările s-au realizat în limbile engleză
şi română şi au vizat rolul educaţiei în promovarea
valorilor pentru societatea de mâine. Dintre te-
mele prezentate pe durata celor trei zile, enume-
răm doar câteva: Educaţia personalităţii
creativ-integre ca sinteză a ştiinţei culturii credin-
ţei, Rolul educaţiei în autoguvernarea înţeleaptă a

vieţii, Semnificaţia valorilor morale în devenirea
tinerii generaţii, Parabola biblică şi discursul edu-
caţiei, Relaţii interdisciplinare şi transdiciplinare:
pedagogie şi estetică, Rolul valorilor general-
umane în formarea personalităţii elevului, Ce face
ca educaţia să aibă valoare? avertismentul lui
Dewey, Exigenţele educaţiei muzicale contempo-
rane în contextul studierii repertoriului sacru, Lo-
calizarea temporală şi spaţială a evenimentelor.
Modele privind abordarea interdisciplinară, Fami-
lia – subiect şi obiect al educaţiei, Promovează ca-
nalele tv modele demne de urmat? etc.

Educaţia pentru valori trebuie să ofere omului
un set de valori şi repere axiologice general umane
pentru ca după aceea să-l pună în situaţia de a de-
cide care sunt valorile acceptabile şi soluţiile dile-
melor morale comportamentale dezirabile. 

Au fost peste 200 de participanţi care au luat
cuvântul în plen sau pe secţiuni, cadre didactice
din învăţământul universitar şi preuniversitar,
membri ai academiei, cercetători, doctoranzi,
masteranzi, studenţi, reprezentanţi ai unor institu-
ţii culturale etc.

Evenimentul a fost de un real succes, încu-
nunând seria acestor conferinţe anuale pe care
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
le coordonează în fiecare an.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

Î


