
Un mare
călător
„În
Munţii 
Neamţului”

bună practică, în comunităţi umane mai
mari sau mai mici, este şi omagierea, la
date aniversare sau/şi comemorative, a
înaintaşilor care prin activitatea desfăşu-
rată de-a lungul vieţii şi-au înscris nu-
mele în galeria oamenilor de seamă. O
asemenea personalitate este Calistrat
Hogaş care, ca dascăl, ca Mare Călător

„Pe drumuri de munte” şi, nu în ultimul rând ca
scriitor, şi-a legat definitiv numele de ţinutul
Neamţ.

Acum, în anul 2017, când se împlinesc 170
de ani de la naşterea (19.04.1847) şi 100 de ani
de la moartea (28.08.1917) lui Calistrat Hogaş,
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Învăţământul profesional dual
LA MÂNA PREŞEDINTELUI!

l Interviu cu dl. Gabriel Ploscă, preşedintele
Sindicatului din Învăţământ Neamţ

Vin Sărbătorile de Paşte şi e greu să ne
ima ginăm că activitatea parlamentară va
mai produce ceva surprize notabile. Să ne
oprim aşadar la ultimele informaţii certe.
Noutăţi?

– După câteva runde de negocieri, în
data de 10 aprilie, la Inspectoratul Şcolar
Judeţean Neamţ s-a semnat Contractul co-

lectiv de muncă unic la nivel de învăţământ preu-
niversitar pentru judeţul Neamţ, între ISJ Neamţ,
ca reprezentant al tuturor unităţilor şcolare de în-
văţământ din judeţ şi Sindicatului Liber al Lucră-
torilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică, ca
reprezentant al salariaţilor. Acest lucru a fost po-
sibil deoarece sindicatul nostru este reprezentativ
în toate unităţile şcolare. Cu alte cuvinte, în toate
unităţile şcolare avem jumătate plus unu membri
de sindicat din numărul salariaţilor. În caz contrar,
în acele unităţi şcolare unde nu eram reprezenta-
tivi, la negocieri ar fi trebuit să participe repre-
zentanţii salariaţilor nu ai sindicatelor.

– De ce este atât de important şi de special
acest Contract colectiv de muncă?

– După cum spuneam despre Contractul co-
lectiv de muncă unic la nivel de sector de activi-
tate învăţământ preuniversitar că era un document
bun care reglementa relaţiile de muncă între an-
gajator şi salariaţii din învăţământ şi acest con-
tract, la nivelul judeţului Neamţ păstrează aceeaşi
linie. De altfel, varianta judeţeană a contractului
reia prevederile minimale ale celui de la nivel de
sector şi a fost încheiată pentru perioada de un an
de zile, cu posibilitatea de prelungire. Noi, în
Neamţ, ne-am bucurat de o bună deschidere –
normală, am putea spune – a partenerului nostru
de negocieri şi am semnat un act normativ capabil
să rezolve anumite situaţii apărute în relaţiile an-
gajator-angajat şi, mai mult decât atâta, cu preve-
deri capabile să stimuleze activitatea noastră
specifică. Mă gândesc la premieri, dar acestea ar
trebui corelate cu viitoarea Lege a salarizării în
care se preconizează existenţa unui fond de 5%
pentru stimularea celor cu rezultate foarte bune şi
merite în activitate, sau un plus de până la 10 zile
de concediu de odihnă pentru personalul didactic
auxiliar şi nedidactic. Şi, nu în ultimul rând, aş su-
blinia şi faptul că acest document constituie baza
legală pentru realizarea şi funcţionarea comisiilor

ANUNŢ
Consiliul Director convoacă

ADUNAREA GENERALĂ A
ASOCIAŢIEI ÎNVĂŢĂTORILOR

DIN JUDEŢUL NEAMŢ
în ziua de 6 mai 2017, ora 10, la

sala de festivităţi a Liceului Tehnolo-
gic Economic – Administrativ Piatra-
Neamţ.

Sunt invitaţi să participe membrii
care, conform Statutului, au achitat
cotizaţia pe anii 2015 şi 2016.
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Învierea Domnului Nostru
Iisus Hristos să ne lumineze dru-
mul vieţii şi să ne facă mai buni şi
mai iubitori.

Sărbători liniştite şi binecuvân-
tate!

Biroul Operativ al S.L.L.I.C.S. Neamţ,
Preşedinte,

Prof. Gabriel PLOSCĂ

O premieră:
Schimb de experienţă adresat

contabililor şi cenzorilor
sindicatelor din învăţământ

„Logica matematică
nu se înscrie întotdeauna

pe logica legislaţiei”
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–

A consemnat Mircea ZAHARIA
(continuare în pag. 5)



Viaţa sindicală, imperative

APOSTOLULPag. 2

INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT

A trăi în adevăr – 40 de ani de la primele
gesturi de disidenţă în România comunistă 

uzeul de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ a găzduit, pe data de 5 aprilie,
masa rotundă cu tema „«A trăi în adevăr». 40 de ani de la primele gesturi
de disidenţă în România comunistă (1977)”. Evenimentul – organizat de
Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Academia Română – Institutul Na-
ţional pentru Studiul Totalitarismului, Universitatea de Stat din Moldova,
Colegiul Naţional „Petru Rareş” Piatra-Neamţ şi Colegiul Naţional „Ca-
listrat Hogaş” Piatra-Neamţ – i-a avut ca invitaţi pe istoricii Ana Maria
Cătănuş şi Igor Caşu, recunoscuţi pentru activitatea lor ştiinţifică în do-

meniul cercetării istoriei comunismului.
În cadrul manifestării au fost evocate figuri importante ale mişcării româneşti

de disidenţă, precum scriitorul Paul Goma, părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa,
istoricul Vlad Georgescu, matematicianul Mihai Botez sau Doina Cornea. 

La eveniment au fost prezenţi şi elevi ai Colegiului Naţional „Petru Rareş”,
coordonaţi de prof. dr. Dorina Luminiţa Drexler, alături de cei ai Colegiului
Naţional „Calistrat Hogaş”, îndrumaţi de prof. dr. Daniela Mătăsaru-Ionescu. 

„Culori de sărbătoare” la „G. T. Kirileanu”
Cu ocazia Sărbătorii Paştelui, Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” a

întâmpinat publicul cu expoziţia „Culori de sărbătoare”, găzduită în holul se-
diului central. Expoziţia din această sală, organizată în parteneriat cu Liceul
Tehnologic Special din comuna Ştefan cel Mare, director prof. Liliana Apa-
chiţei, cuprinde felicitări, ornamente de Paşti şi ouă încondeiate şi pictate,
realizate de către elevii acestui liceu, în cadrul cercurilor ocupaţionale ce au
ca scop dezvoltarea creativităţii, răbdării şi ocuparea timpului liber.

Activitatea a fost organizată sub coordonarea consilierului educativ prof.
Livia Oţet, de către un colectiv de îndrumători de lucrări, alcătuit din Lumi-
niţa Pavelescu, Maria Plăcintă, Beatrice Marian şi pedagogii Gabriela Pave-
lescu şi Elena Ciocârlan, cuprinzând lucrări realizate de elevii Ana Nădăşanu,
Paula Boţu, Mădălina Gorea, Giorgiana Şler, Vasilica Diţa, Ana Maria Ne-
chitei, Alberto Niţă, Sorin Tanase, Andreea Nădăşanu, Mihaela Stoian. Eve-
nimentul a fost realizat în cadrul parteneriatului cultural educativ încheiat cu
Compartimetul Coordonare şi Îndrumare Metodologică, bibliotecar Virgil
Cojocaru.
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O premieră: Schimb de experienţă adresat contabililor şi cenzorilor sindicatelor din învăţământ
„Logica matematică nu se înscrie întotdeauna pe logica legislaţiei”

onferinţa de lucru a FSLI, des-
făşurată la Piatra Neamţ, în pe-
rioada 30 martie – 1 aprilie
2017, s-a constituit într-un
schimb de experienţă oarecum
inedit, fiind adresat contabililor
şi comisiilor de cenzori care
funcţionează pe lângă organi-

zaţiile sindicale din învăţământ. Au
participat peste 40 de invitaţi, atât din
judeţele limitrofe: Bacău, Iaşi, Su-
ceava, cât şi din cele mai îndepărtate:
Constanţa, Călăraşi, Maramureş, pre-
cum şi lideri de sindicat din învăţă-
mântul nemţean.

Violeta Amariei, preşedinta
Alianţei „Gh. Asachi” Iaşi, ne-a
mărturisit că a venit la convocarea
Sindicatului din Învăţământ Neamţ
pentru a afla noutăţile din legislaţia fi-
nanciară şi pentru a le aprofunda cu
ajutorul specialiştilor: „Normativele
sunt într-o veşnică schimbare, atât
cele din legislaţia financiară, cât şi
cele din legislaţia muncii. Noi ştim, în
mare, care sunt acestea dar vrem să le
aprofundăm cu ajutorul specialiştilor.
Dacă ar fi să discutăm despre proble-
mele pe care le întâmpinăm, mai ales
în ce priveşte legislaţia în educaţie,
ceea ce ne deranjează e tocmai faptul
că se schimbă foarte des şi niciodată
nu ştim pe ce termen se va aplica. Noi
vrem să fie legi cât de cât stabile.
Nouă, celor mici, ni se spune mereu
că legea trebuie aplicată, fie ea bună,
rea, pe când guvernanţii nu o aplică.
Tot timpul au ba o ordonanţă, ba o ho-
tărâre de guvern şi abrogă anumite
legi care, pentru noi, ar fi benefice. De

aceea, încercăm ca aceste legi să fie
aplicate şi eventual, unde întâmpinăm
greutăţi, să fie modificate”.

Dar întâlnirea de lucru desfăşu-
rată la Piatra-Neamţ a prezentat, se
pare, mai mult interes din partea lide-
rilor de sindicat din ţară decât a celor
direct vizaţi de temele puse în discu-
ţie, fapt remarcat şi „taxat” de domnul
George Adrian Purcaru, preşedinte
al Sindicatului Liber din Învăţă-
mânt, Bacău: „Regretul meu este că,
la această manifestare, nu au fost pre-
zenţi mai mulţi cenzori ai sindicatelor
din ţară, cei care sunt responsabili cu
ce înseamnă verificarea legalităţii ac-
tivităţii economico-financiare a sindi-
catului. Pentru mine a fost o

experienţă interesantă, prima la care
s-au clarificat lucruri foarte impor-
tante pentru activitatea noastră. Mi-aş
dori să urmeze şi alte întruniri de acest
calibru, pentru că doar aşa putem în-
văţa unii de la alţii şi de la specialiştii
în domeniu”. 

În opinia domnului Mitică Iosif,
preşedintele Sindicatului Liber din
Învăţământul Preuniversitar Con-
stanţa, ceea ce se întâmplă în ţară se
poate numi „anti-reformă” sau
„pseudo-reformă”: „Spun asta pentru
că este o reformă pe care nimeni nu a
dorit să o ducă până la capăt. Am avut,
până acum, peste 20 de miniştri ai
Educaţiei şi, dacă facem o împărţire la
anii care au trecut din 1989, vom
vedea că aproape nimeni nu a dus
mandatul până la capăt, ceea ce în-
seamnă că aproape nimeni nu a reuşit

să ducă o idee legată de învăţământul
românesc până la final. Din câte am
înţeles de la actualul ministru, undeva
în octombrie există şansa să avem o
nouă Lege a Educaţiei. Eu sunt total
împotriva unei astfel de abordări; este
o lege atât de importantă încât ar tre-
bui discutată cel puţin 3-4 ani de zile,
astfel încât la finalul acestei perioade
de discuţii şi dezbateri să poată rezulta
o lege pe care să o putem aplica măcar
pe o perioadă de 15 ani”. 

De asemenea, legislaţia în dome-
niul financiar-contabil preocupă sindi-
catele în cele mai mici detalii pentru că
acestea doresc transparenţă şi corecti-
tudine în cheltuirea banilor sindicaliş-
tilor. Printre adepţii ideii se numără şi
Geani Leonte, preşedinte al Alianţei
Sindicatelor din Învăţământ Su-
ceava, vicepreşedinte al FSLI, care a

venit la Piatra-Neamţ cu un optimism
temperat, dar încrezător în eficienţa în-
tâlnirii: „Sperăm ca rezultatele acestui
schimb de experienţă să fie cât se poate

de benefice. Sperăm că vom găsi lămu-
riri în problemele pe care le întâmpi-
năm şi mai sperăm ca acest gen de
acţiune va continua şi ceea ce se întâm-
plă la Piatra-Neamţ este prima întâlnire
anuală a contabililor, cenzorilor şi se-
cretarilor. Suntem aici să învăţăm şi
sperăm că vom găsi o modalitate uni-
tară de aplicare a activităţii de secreta-
riat şi de contabilitate”. 

Aurel Bogatu, preşedinte al
Sindicatului Liber Învăţământ din
Judeţul Călăraşi, vicepreşedinte
FSLI, se declară dublu încântat de
realizarea primului schimb de expe-

rienţă adresat contabililor şi cenzorilor
şi subliniază că se numără printre ini-
ţiatorii acestui proiect: „Mă bucur că
a fost iniţiativa mea, apoi sunt încântat
că am găsit înţelegere şi deschidere la
colegul, prietenul meu Gabriel Ploscă.
Acum câţiva ani i-am înaintat această
propunere şi am găsit terenul propice.
Acest schimb de experienţă este, dacă
vreţi, o recunoaştere a colegilor care
asigură partea economică, materială a
organizaţiilor din ţară, respectiv con-
tabilii şi cenzorii, o activitate de altfel
esenţială pentru buna funcţionare a or-
ganizaţiilor judeţene”.

Ioana Petreuş, preşedinta Sin-
dicatului Liber din Învăţământ
Maramureş, se numără printre cei
care au insistat, ani la rând, pentru ma-
terializarea unei astfel de întâlniri de
profil şi a primit cu bucurie vestea că
se va concretiza la Piatra-Neamţ:
„Consider că întâlnirea este fruc-
tuoasă din toate punctele de vedere,

C
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Patrimoniul Muzeului de Ştiinţe Naturale,
într‐o expoziţie de excepţie din Germania

parte din colecţia de peşti fosili a Muzeului de
Ştiinţe Naturale Piatra-Neamţ este inclusă într-o
expoziţie realizată de Muzeul Bürgermeister-
Müller din Solnhofen (Germania). Inaugurată
duminică, 2 aprilie, expoziţia – ce va fi deschisă
până pe data de 5 noiembrie 2017 – este rezul-
tatul unui acord de colaborare care se extinde
şi la nivel de cercetare. 

„Colecţia de peşti fosili Oligoceni este cea mai
reprezentativă pentru Muzeul de Ştiinţe Naturale
Piatra-Neamţ şi de asemenea este cea mai impor-
tantă şi valoroasă colecţie ştiinţifică de acest gen din
ţară, alăturându-se colecţiilor similare din muzeele
de la Darmstadt (Germania), Moscova (Rusia), Wroclaw (Polonia), Brno
(Cehia), Viena (Austria), Paris (Franţa). Mai mult decât atât, unicitatea de-

pozitelor fosilifere din jurul oraşului Piatra-Neamţ (Pietricica, Cozla, Cerne-
gura, Agârcia), diversitatea deosebită şi importanţa ştiinţifică a speciilor de
peşti fosili oligoceni au atras atenţia paleoihtiologilor din diferite instituţii
europene de profil, şi nu numai. Dacă la înfiinţarea muzeului colecţia de peşti
fosili număra 500 de exemplare, astăzi numărul acestora depăşeşte 2.000.
Proiectul realizat de muzeul german include piese de excepţie din mai multe
ţări – Austria, Elveţia, Marea Britanie, Danemarca, Italia, Statele Unite (statul
Montana) şi România”, ne-a spus muzeograful Lucian Uţă, purtătorul de cu-
vânt al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ.

Proiectul Armonii pascale
Proiectul ARMONII PASCALE, iniţiat de Centrul pentru Cultură şi Arte

„Carmen Saeculare”, a adus la Piatra-Neamţ, pe data de 12 aprilie, un grup
de artişti valoroşi ai ţării. În spectacolul intitulat „Hristos a înviat!”, actorul
Dorel Vişan, cu ajutorul îndrăgiţilor interpreţi ai folclorului românesc, Ma-
riana Anghel şi  Ionuţ Fulea, a împletit cuvântul din psalmi cu sonorităţile

Irina NASTASIU
(Continuare în pag. 4)
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„Logica matematică
nu se înscrie întotdeauna

pe logica legislaţiei”
vem  multe  lucruri de învă-
ţat. Nu ştiu dacă până la
urmă va fi o practică unitară
la nivel de federaţie – dar,
dacă se va hotărâ asta, va fi
un lucru benefic. Noi ne
bazăm pe contabilii noştri că
fac ceea ce este bine. Vrem

să fim în legalitate, mai ales că din
acest an, 2017, după cum s-a spus
aici, va veni şi ANAF-ul în control
la sindicate. Ne dorim, şi pe mai de-
parte, transparenţă şi corectitudine”.

Daniela-Viorica Vintilescu,
secretar executiv al Sindicatului
Liber Învăţământ din Judeţul
Călăraşi, a tras concluzia zilei de
dezbateri: „Constatăm că, deşi ni-
ciodată nu s-au discutat aceste

teme, mulţi au înţeles acelaşi lucru
din lege şi aplicăm la fel, însă alţii

au interpretat în alt fel. Şi de aceea
cred că se impune ca, la nivel de Fe-
deraţie, să se facă un manual, să se
emită o serie de proceduri specifice
pe care apoi fiecare asociaţie să şi
le însuşească. Pentru că nu suntem
la bază economişti sau jurişti. Şi în
ultimul timp, cât am studiat şi eu le-
gile, pot spune că am constatat că
logica mea matematică nu se înscrie
întotdeauna pe logica legislaţiei”. 

Programul manifestării, propus
de preşedintele FSLI Neamţ, Ga-
briel Ploscă, a fost apreciat de cei
prezenţi la reuniune şi pentru faptul
că au fost împletite armonios mo-
mentele de dezbateri din cursul zilei,
cu pauze în care au fost prezentate
momente muzicale asigurate de ar-
tiştii Liceului de Arte „Victor Brau-
ner” Piatra-Neamţ. Invitaţii au putut
vizita de asemenea câteva mănăstiri
şi obiective turistice, dintre care nu
au lipsit Cetatea Neamţului şi Casa
Memorială „Ion Creangă” de la Hu-
muleşti. Aici, conform bunei tradiţii
a locului, oaspeţii au fost întâmpi-
naţi cu pâine şi sare de copilaşi din
ansamblul „Şezătoarea” al Liceului
Tehnologic „Arhimandrit Chiriac
Nicolau” din Vânători. Apoi, am
putut urmări împreună un excelent
program artistic realizat sub ba-
gheta prof. Angelica Iateşen, o ade-
vărată profesionistă a artelor
spect acolului.

În final, putem conchide că
schimbul de experienţă şi bune
practici de la Piatra-Neamţ şi-a
atins scopul, atât prin concluziile
lucrărilor cât şi prin lansarea unor
idei de perspectivă privind optimi-
zarea muncii în acest comparti-
ment. De asemenea, nemţenii şi-au
demonstrat încă o dată talentul de
gazde, atât prin propunerea unui
program riguros respectat, cât şi
prin căldura şi disponibilitatea de-
venite deja atribute recunoscute ale
sindicaliştilor din învăţământul
nemţean.

a

„Ne dorim ca activitatea tuturor comisiilor de cenzori
din filiale să se desfăşoare într‐un mod unitar”

l Gabriel Ploscă,
preşedintele Sindicatului Liber din Învăţământ Neamţ

Domnule Gabriel Ploscă, sunteţi mulţumit de rezultatul acestei reu-
niuni a contabililor şi cenzorilor, prima de acest fel organizată de la
înfiinţarea Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ?

– Da, şi ne mândrim că s-a desfăşurat la Piatra-Neamţ. Am con-
vingerea că o astfel de activitate va duce la îmbunătăţirea activităţii fi-
nanciar- contabile din filiale şi cea a comisiilor de cenzori de pe lângă
organizaţiile de sindicat din ţară. Au răspuns prezent invitaţiei noastre
şi au interacţionat constructiv colegi din toată ţara, contabili, membri

ai comisiilor de cenzori, preşedinţi de organizaţii judeţene şi, nu în ultimul
rând, vicepreşedinţi ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ şi aici
aş dori să-i numesc, alături de subsemnatul, pe Giani Leonte şi Aurel Bogatu. 

– Pentru ca această manifestare să-şi atingă scopul, este nevoie ca in-
formaţiile să fie furnizate de specialişti bine „ancoraţi” în hăţişul legislaţiei
de specialitate. Aşadar, cine v-a ajutat în acest demers? 

– Şi anul acesta au apărut foarte multe noutăţi legislative în activitatea
financiar-contabilă, astfel încât am apelat la cei mai buni în domeniu. Ne bu-
curăm că ne-a împărtăşit din experienţa domniei sale Ion Năstasă, auditor fi-
nanciar şi manager general la o firmă de contabilitate renumită din
Piatra-Neamţ. Prin informaţiile pe care le-a oferit au putut fi lămurite anumite
probleme de specialitate, care converg spre o desfăşurare unitară a activităţii
comisiilor de cenzori din toată ţara. De asemenea, ne-a onorat cu prezenţa şi
ne-a oferit un exemplu de bună practică domnul Iosif Covasan, director eco-
nomic al Sindicatului Liber Învăţământ Neamţ şi preşedinte al Comisiei de
cenzori al FSLI, iniţiator al acestei manifestări. 

– A fost atins scopul întâlnirii de lucru? 
– Am conceput această activitate ca o dezbatere, pentru ca oamenii să-şi

lămurească anumite probleme, ceea ce s-a şi întâmplat, pentru că, iată, mereu
sunt schimbări
în ceea ce pri-
veşte activitatea
financiar-conta-
bilă, codul fis-
cal, şi evident
că încercăm să
ţinem pasul şi
să nu greşim. 

– Subiec-
tele abordate
au aprofundat
numai latura
legislativă aferentă domeniului financiar-contabil, sau au atins şi partea de
organizare sindicală la nivel naţional?

– Avem deja semnat Contractul Colectiv de Muncă, iar fiecare organizaţie
sindicală se ocupă de propriul statut, cu respectarea Statutului Federaţiei Sin-
dicatelor Libere din Învăţământ, statut pe care-l vom îmbunătăţi, sper eu. Pen-
tru că, în luna noiembrie, este programată Conferinţa Naţională a Federaţiei,
care are loc o dată la 5 ani. 

–

Pagini realizate de Gianina NICORESCU
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line de evlavie ale pricesnelor. Evoluţia acestor mari artişti a fost com-
pletată de grupul vocal „Anghelos” (condus de Marcel Anghel) şi gru-
pul cameral instrumental „Cantores” (condus de Petrişor Varga). 

Întregul eveniment, care a avut loc în sala Cinematografului
„Dacia” din Piatra-Neamţ, s-a dorit a fi o evocare a evenimentelor din
timpul săptămânii Patimilor.

Peisajele Dobrogei şi Deltei, în expoziţie
la Muzeul de Ştiinţele Naturii din Roman
Începând cu data de 1 aprilie, la Muzeul de Ştiinţele Naturii din Roman

a fost deschisă o nouă expoziţie temporară: „Dunărea, Dobrogea, Delta”. Ex-
poziţia cuprinde fotografii de excepţie şi este realizată în colaborare cu Cen-
trul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării, din cadrul Institutului de Cercetări
Eco-muzeale „Gavrilă Simion” din Tulcea.

Expoziţia temporară „Dunărea, Dobrogea, Delta” mediatizează peisajele
şi diversitatea biologică a Dobrogei de Nord. Aceasta cuprinde 60 de ima -

gini color, realizate în diferite perioade ale anului, reprezentative pentru spa-
ţiul dobrogean – peisaje, floră, faună, cu accent deosebit pe habitate şi specii
protejate. Autorii fotografiilor sunt recunoscuţi pentru profesionalismul şi
dragostea lor pentru natură: Daniel Petrescu, Valeriu Leonov, Mihai Baciu,
Iliuţă Goean şi Mihai Petrescu. Expoziţia poate fi vizitată zilnic, de marţi
până duminică, între orele 10-18.

Festivalul „Vin Floriile cu soare”
Centrul Cultural Tupilaţi a organizat duminică, 9 aprilie, de Sărbătoarea

Floriilor, Festivalul „Vin Floriile cu soare”, manifestare cultural-artistică ce
are drept scop promovarea tradiţiilor populare creştine legate de Învierea
Domnului şi familiarizarea copiilor şi tinerilor cu cele mai importante eveni-
mente biblice din viaţa Mântuitorului.

Evenimentul a debutat în Parcul Comunal, unde s-au adunat tineri îm-
brăcaţi în costume populare. Aceştia au pornit într-un alai condus de călăreţi
şi căruţe ornate cu frumoase covoare ţărăneşti şi crenguţe de salcie spre Bi-
serica „Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril”, construită în anul 1811 de către
boierul Ştefan Constantin Catargi, mare logofăt al Moldovei.

p
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„Dorim să ne apărăm de eventuale
greşeli din necunoaştere”

l Iosif Covasan, director economic SLLICS Neamţ
şi preşedintele Comisiei de cenzori a FSLI 

omnule Iosif Covasan, se vede în ochii co-
legilor dumneavoastră recunoştinţa ce v-o
poartă datorită faptului că aţi reuşit să-i
aduceţi laolaltă, pe contabili şi cenzori ai
sindicatelor, pentru un schimb de expe-
rienţă, în vederea aplicării unitare a legis -
laţiei din domeniul financiar-contabil. 

– Este prima întâlnire de acest gen şi mă bu-
cură faptul că s-a putut materializa după ani şi ani
de planificare. Fără să exagerez, sunt mai mult de
10 ani de când s-a tot vorbit despre această activi-
tate şi nu s-a găsit o portiţă să se desfăşoare. Şi la
insistenţa mea, în calitate de preşedinte al Comisiei
de cenzori a Federaţiei Sindicatelor Libere din În-
văţământ de peste 27 de ani, acest schimb de experienţă are loc la Piatra-Neamţ. 

– Această manifestare întruneşte elementele constitutive ale unei in-
struiri? 

– Nu, nu este o instruire. Ne-am dorit un schimb de experienţă, cu un ca-
racter interactiv, care are drept scop lămurirea unor probleme pe care le în-
tâmpină contabilii şi cenzorii filialelor din ţară, pentru că vrem, în final, ca
toate sindicatele să desfăşoare o activitate financiară în conformitate cu legea,
să ne apărăm de eventuale greşeli din necunoaştere. 

– Noutăţile legislative se succed cu repeziciune, însă un contabil sau un
cenzor nu are voie să greşească. Necunoaşterea nu exonerează de răspun-
dere...

– Este foarte adevărat. După cum se ştie, Codul Fiscal se modifică în fie-
care an, din păcate. Sunt foarte multe întrebări, foarte multe chestiuni de cla-
rificat şi am convingerea că, la finalul întrunirii, fiecare va pleca cu plus
valoare. 

– Le-aţi atras atenţia interlocutorilor dumneavoastră de astăzi cu privire
la introducerea, din acest an, a obligativităţii depunerii declaraţiei 101 înso-
ţită de 010 şi pentru ONG-uri, în condiţiile în care sindicatele funcţionează
pe acest principiu.

– Probabil că Ministerul Finanţelor a ajuns la concluzia că se desfăşoară
multe matrapazlâcuri prin multe ONG-uri şi, sindicatele, fiind şi ele înglobate
sub titulatura de ONG, trebuie să depună aceste declaraţii pentru impozit.
Unele sindicate desfăşoară activităţi economice pentru care trebuie să plă-
tească impozit pe profit, altele doar depun declaraţia, ca să fie în evidenţa fis-
cului, fără să plătească impozit, pentru că nu au alte venituri decât din cotizaţia
membrilor. 

– Aţi remarcat, la colegii din ţară, o varietate de interpretări ale legisla-
ţiei şi totodată dorinţa acestora, la unison, de a aplica Legea Contabilităţii
în mod unitar, prin aceleaşi proceduri. 

– Se vede că există multe întrebări, sunt chestiuni pe care le fac aplicând
legea, dar în alt fel decât ceilalţi. Şi prin întâlnirea noastră ne-am propus să îi
asigurăm că, în viitor, toată lumea va aplica legea în acelaşi fel. (G. N.)

„Cred că în perioada următoare
şi ONG‐urile vor fi verificate de ANAF”

l Ion Năstasă, auditor financiar şi manager general
al SC Expert Cont SRL Piatra‐Neamţ

ţi pus punctul pe „i”, domnule Ion Năstasă, în plenul întâlnirii
avute cu reprezentanţii sindicatelor din învăţământ, contabilii
acestora şi cenzorii. Aţi spus că biblia legislaţiei economico-fi-
nanciare este Lega Contabilităţii.

– Într-adevăr, am spus asta, pentru că la noi, în ONG-uri, este
ceva mai multă largheţe financiară, dar totul se raportează la
Legea Contabilităţii. Comitetul de conducere hotărăşte nivelul

cheltuielilor la care vrea să se ridice. Dar, e în funcţie de bugetul fiecărui
sindicat. Întotdeauna ne dimensionăm activi-
tatea pornind de la resurse. 

– S-a discutat foarte mult despre proce-
duri.

– Legislaţia a evoluat foarte mult şi le-am
sugerat reprezentanţilor de sindicat prezenţi la
întrunire să întocmească proceduri proprii de
control. Asta înseamnă modul în care desfă-
şoară activitatea, spre exemplu procedură cu
privire la decontare a cheltuielilor de transport,
la operaţiunile de casă, de bancă. Sugestia mea
e ca, la nivel de federaţie, să fie constituit un
colectiv care să elaboreze şi manualul de poli-
tici contabile şi procedurile, după care să le re-

partizeze în ţară şi să le personalizeze fiecare sindicat judeţean. 
– Redaţi-ne, vă rog, una dintre cele mai bune întrebări primite de

la cei prezenţi la manifestare.
– Un domn a întrebat cine are dreptul de a verifica oficial activitatea

financiar-contabilă a sindicatului. Nu sunt Petru de la Maglavit, dar eu
cred că în perioada următoare şi ONG-urile vor fi verificate minuţios.
Spun asta pentru că ANAF-ul a început deja să controleze cabinetele
medicale. ANAF-ul este instituţia publică din România investită de Mi-
nisterul de Finanţe cu această atribuţiune, prin acte normative. Există
controlul intern în primă fază, comisia de cenzori şi controlul extern
care are mai multe componente: ANAF şi Curtea de Conturi. Dar Curtea
de Conturi nu vine pentru că sindicatele nu sunt instituţii bugetare.

– Pe un alt palier de finanţare se află proiectele europene, accesi-
bile şi sindicatelor. Cu ce sfaturi aţi venit în această chestiune? 

– Atenţie mare la monitorizarea şi sustenabilitatea proiectelor! Ştim
că toate proiectele sunt monitorizate. Începând de la balanţă, unde achi-
ziţiile trebuie identificate separat, pe cod scris, cu amortizarea respectivă
după politicile contabile. Nimeni nu vrea să se trezească în situaţia de
a i se lua banii. Eu insist să fie foarte atenţi la ceea ce şi-au asumat prin
aceste proiecte, să fie totul realizat şi consemnat, pentru că se face nota
de nereguli şi banul se ia imediat înapoi. 

– Parcă se promitea reducerea birocraţiei...
– Cu toate că se spune că se va reduce birocraţia, eu nu cred în

aceste discuţii. Cred că lucrurile se vor derula la fel, dacă nu şi mai
rău! (G. N.)

A D
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ici, grupul folcloric „Sânzienele” a susţinut un concert de cântece pas-
cale, la sfârşitul căruia crenguţele de salcie sfinţite au fost împărţite
credincioşilor. Alaiul s-a deplasat apoi la o casă de oameni gospodari
din Tupilaţi, unde participanţii au gustat din bucatele specifice Sărbă-
torii Floriilor.

Tot în cadrul festivalului, Muzeul sătesc din Tupilaţi a găzduit o
expoziţie de ţesături şi cusături specifice locului.

Festivalul „Florile Ceahlăului”, cortina finală
Pe data de 26 martie a avut loc Gala laureaţilor Festivalului-concurs na-

ţional de muzică populară pentru copii şi tineri „Florile Ceahlăului”, ediţia a
XXIX-a, eveniment organizat de Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Sae-
culare”, sub egida Consiliului Judeţean Neamţ.

La sala mare a Teatrului Tineretului din Piatra-Neamţ, iubitorii folclo-
rului românesc au putut urmări evoluţia celor mai buni interpreţi şi instru-
mentişti înscrişi în concurs. Spectacolul a avut-o ca invitată de onoare pe
îndrăgita interpretă a folclorului bucovinean, Sofia Vicoveanca, alături de
care s-au aflat membrii Ansamblului „Floricică de la Munte” al Centrului

pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”. 
Festivalul „Florile Ceahlăului” îşi pro-

pune să revitalizeze şi să promoveze tradi-
ţia şi folclorul din România, prin muzica
vocală, instrumentală şi costumul popular
românesc, fiind deschis copiilor şi tinerilor
solişti vocali şi instrumentişti de muzică
populară din România, cu vârste cuprinse
între 8 şi 25 de ani.

Festivalul a debutat în 1968, fiind or-
ganizat de Comitetul Judeţean de Cultură şi
Educaţie Socialistă (CJCES). Iniţial, com-
petiţia a fost profilată pe muzica uşoară,
însă organizatorii au ajuns treptat la conclu-
zia că judeţul nostru dispunea de resurse ar-
tistice importante în domeniul folclorului şi
de tinere speranţe care meritau a fi scoase
la lumină. 

A
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Învăţământul profesional dual LA MÂNA PREŞEDINTELUI!
oastre paritare. Acum, practic pregătim
procedura de înregistrare a Contractul co-
lectiv de muncă unic la nivel de învăţământ
preuniversitar pentru judeţul Neamţ la Mi-
nisterul Consultării Publice şi Dialogului
Social, moment după care îşi va produce
efectele.

– Vorbim de mai multă vreme despre o
iniţiativă legislativă privind optimizarea condi-
ţiilor învăţământului profesional, o idee plecată
de la Sindicatul din Învăţământ Neamţ. Nou-
tăţi?

– Da. Iniţiativa noastră viza modificarea
Legii educaţiei naţionale (La articolul 12 din
Legea nr.1/2011, după alineatul 8 se introducea
alineatul 9.) şi privea posibilitatea ca elevii care
urmează cursurile învăţământului profesional şi
tehnic cu durata minimă de 3 ani să primească
masă şi casă gratuite. Sumele necesare acestor
gratuităţi ar fi urmat să fie aprobate prin Legea
bugetului de stat şi să fie asigurate din sume de-
falcate din taxa pe valoarea adăugată, la propu-
nerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice. Vestea bună este că după o tergiversare
de vreo doi ani, această lege a trecut de Camera
deputaţilor şi de Senat ajungând spre promulgare
pe masa preşedintelui Klaus Werner Iohannis.
Vestea proastă este că proiectul nostru de lege a
fost total deturnat de Parlament, arătând, modifi-
cat, astfel: „asigurarea gratuităţii pentru masă şi
cazare se poate face prin finanţare de la bugetele
consiliilor judeţene şi consiliilor locale”. În aceste
condiţii este clar că această lege e născută deja
moartă. Este greu de crezut că cel puţin în mo-
mentul de faţă consiliile judeţene şi consiliile lo-
cale pot conştientiza importanţa unor astfel de
finanţări. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, chiar
dacă ar dori să o facă, unele consilii nu dispun
nici pe departe de aceste fonduri. În această situa-
ţie, ne-am gândit ca prin intermediul Federaţiei
să apelăm la prerogativele preşedintelui Româ-
niei, să explicăm situaţia creată şi să-i adresăm
rugămintea respectuoasă de a cere Parlamentu-
lui reexaminarea legii adoptată de către Senatul
României, recomandând adoptarea Legii pentru
completarea art. 12 din Legea educaţiei naţio-
nale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, în forma propusă de iniţiatori.

Desigur, noi am adus mai multe argumente,
unele dintre ele găsindu-se în fundamentarea
acestei iniţiative. Am demonstrat că bursa de 200
de lei care se acordă în momentul de faţă este in-

suficientă şi neatractivă pentru elevi, că oportu-
nitatea de a avea casă şi masă gratuite are ca grup
ţintă copii cu o situaţie materială precară, în spe-
cial din mediu rural şi astfel s-ar mai atenua oa-
recum şi abandonul şcolar. Mai mult decât atât,
adoptarea acestei legi ar fi dus la crearea unor noi
locuri de muncă prin reabilitarea căminelor şi
cantinelor şcolare, la instituirea unui mai riguros
program educativ pentru elevii şcolarizaţi.

– A existat în România înainte de 1989, şi
există cu succes în Europa zilelor noastre, o
formă de învăţământ profesional dual. Ce şanse
există ca această „fabrică” de meseriaşi să re-
nască astăzi?

– Şanse mici. În România învăţământul pro-
fesional dual se află într-o stare incipientă. Şi nu
există nici o legislaţie care să implice constructiv
sistemul privat. Şi aici e jalea, pentru că agentul
economic are rolul preponderent în pregătirea şi

formarea practică a acestor elevi. Desigur că ele-
vii care frecventează învăţământul dual pot să pri-
mească burse, în condiţiile acestei legi, adică 200
de lei. Noi acum, dacă am fi reuşit modificarea
legii despre care am tot discutat, am fi reuşit un
plus de atracţie pentru acest gen de învăţământ.
Precizez că învăţământul dual este susţinut în
toate ţările europene printr-o legislaţie clară care
reglementează bine implicarea agenţilor econo-
mici, protejându-le investiţia în forţă de muncă.
Am făcut un calcul financiar ca să vedem cât ar
trebui să investească Statul român pentru dema-
rarea acestui sistem dual: vreo30-40 de milioane
de euro. Ceea ce, când în România se fură cu su-
tele de milioane de euro, nici n-ar fi o sumă de
speriat... Să aşteptăm totuşi reacţia preşedintelui
Iohannis. Dacă el va retrimite legea în Parlament,
înseamnă că mai sunt speranţe...

– Mulţumesc pentru noutăţi. Şi să nădăjduim
în minuni, că tot suntem în post…

n
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Nichita Stănescu ar fi împlinit 84 de ani 
l De Eminescu ţi se poate face dor şi foame…

nul acesta s-au împlinit 84 de ani de la naşterea lui Nichita Stănescu, poet,
scriitor şi eseist român, ales post-mortem membru al Academiei Române.
Nichita Hristea Stănescu s-a născut la data de 31 martie 1933, la Ploieşti
şi a murit pe 13 decembrie 1983, în Spitalul Fundeni din Bucureşti. 

În perioada 1944-1952 a urmat Liceul „Sfinţii Petru şi Pavel” din
Ploieşti, iar între 1952-1957 a urmat cursurile Facultăţii de Filologie a
Universităţii din Bucureşti. A fost laureat al Premiului Herder, iar în 1980
a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Literatură: „O viziune a sen-

timentelor”, „Necuvintele”, „Epica magna”.
De o frumuseţe rară, „îngerul blond” Nichita îşi fascina auditoriul atunci când recita sau vorbea

despre poezie.  
Este considerat atât de critica literară, cât şi de publicul larg, drept unul dintre cei mai valoroşi

scriitori români, făcând parte din categoria foarte rară a inovatorilor lingvistici şi poetici.
Despre limba română, Nichita Stănescu spunea: „...atât de familiară, atât de intimă îmi este

limba în care m-am născut, încât nu o pot considera altfel decât iarbă. Noi, de fapt, avem două părţi
coincidente; o dată este patria de pământ şi de piatră şi încă odată este numele patriei de pământ şi
de piatră. Numele patriei este tot patrie. O patrie fără de nume nu este o patrie. Limba română este
patria mea. De aceea, pentru mine, muntele munte se zice, de aceea, pentru mine iarba iarbă se spune,
de aceea, pentru mine, izvorul izvorăşte, de aceea, pentru mine, viaţa se trăieşte”.

Dar iată ce spunea „poetul necuvintelor” despre „poetul nepereche”: 
„Vorba şi scriitura ne rămân puţine în faţa lui, dar nu atât de puţine ca să nu-l înălţăm tot mai

sus, generaţie de generaţie, an de an. Şi cu atât ţara ne e mai mândră, mai în lucrare şi mai împlinită,
cu atât dorul şi dragul şi timpul nostru de Eminescu este mai mare”. („O aniversară”, în volumul
„Amintiri din prezent”, p. 116)

„Din plante simple, cea mai simplă – un fel de aer personal şi în acelaşi timp şi un fel de plămân
al lui, este iarba. Eminescu poate fi comparat cu iarba. Când este, nimic mai firesc că este. Când nu
este, nimic mai dureros. De Eminescu ţi se poate face dor şi foame”. („Iarbă în naşterea ei”, în vo-
lumul „Amintiri din prezent”, p. 110) (Irina NASTASIU)

A
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Dublu vernisaj la Muzeul de Artă din Roman
onform invitaţiei muzeografului Mihaela
Ciobanu, la Muzeul de Artă din Roman,
miercuri, 12 aprilie, a avut loc un dublu ver-
nisaj semnat de ieşenii Carmen Chirica – ex-
poziţie de sculptură: EROS şi Edi Apostu –
expoziţie de pictură/grafică: HOLOTRO-
PIC. 

Absolventă a Facultăţii de Arte Plas-
tice, Decorative si Design, secţia Sculptură, din ca-
drul Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi,
Carmen Chirica a locuit o perioadă în Italia, unde
s-a remarcat prin participări la expoziţii şi con -
cursuri de sculptură, daqr şi distincţii deosebite:
2006 – Gabriele d'Annunzio, Pescara, Italia / pre-
miul I, sculptură; 2007 – Gabriele d'Annunzio, Pes-

cara, Italia / premiul I, sculptură; 2008 – Gabriele d'Annunzio, Pescara, Italia /
premiul III, sculptură. 

În 2009 participă şi la Simpozionul International HOLOTROPIC ART '09 /
Galeriile de Artă Cupola, Iaşi, România / sculptură.

Dr. Edi Apostu este la cea de-a doua expoziţie personală la Muzeul de Artă
din Roman. Este absolvent al Liceului de Artă «Octav Băncilă» Iaşi şi al Univer-
sităţii de Arte «George Enescu» din Iaşi, Facultatea de Arte, Plastice şi Decorative,
secţia Artă murală. Este director al Editurii 3D ARTE, membru în Societatea Cul-
turală Junimea '90 Iaşi, preşedinte onorific al Asociaţiei Holotropic Art România,
Italia şi Franţa. Membru al Uniunii Artiştilor Plastici – Filiala Iaşi, a studiat şi la
Universitatea degli Studi Gabrielle d'Anunnzio Chieti din Italia.

Semnal editorial – „Viaţa şi minunile
Sfinţilor Ţari Mucenici Romanov”

Semnalăm apariţia, la Editura Ortodoxia, a cărţii „Viaţa şi minunile Sfin-
ţilor Ţari Mucenici Romanov”, o carte de excepţie, care cuprinde informaţii
şi mărturii preţioase privind viaţa şi sfinţenia ultimei familii regale a Rusiei.

C
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4 martie 2017, ora 11, întâl-
nire de onoare cu trecutul, la
Muzeul de Istorie şi Arheolo-
gie Piatra Neamţ. Amfitrionul
este domnul profesor Dan
Mihăilescu, cel care a iniţiat
şi a coordonat acest Colocviu

ajuns la ediţia XL. 
Tema este ca de obicei: „Das-

căli nemţeni de altădată”, iar pro-
gramul interesant denotă aceeaşi
grijă a domnului profesor pentru oa-
meni şi detalii. Pe hol te întâmpină
chiar gazda pentru a te îndruma să
vizitezi expoziţiile: Ciocnirea civi-
lizaţiilor – războaiele daco-romane
ilustrate în machete, Portrete în is-
torie şi expoziţia de pictură a doam-
nei educatoare Maria Baroi.
Oamenii se recunosc, se salută, îşi
exprimă impresiile prezente despre
picturi şi dea pănă amintiri comune.
Simţi bucuria revederii şi nostalgia
după vremi de mult trecute. Apoi,
sala unde are loc Colocviul se
animă şi dascăli ajunşi la vârsta bu-
nicilor se aşază cuminţi lângă elevii
de la Liceul „Gheorghe Asachi” îm-
brăcaţi în iile noastre populare. 

În deschiderea programului ia
cuvântul domnul profesor Dan Mi-
hăilescu, care menţionează că este
ultima ediţie a acestei remarcabile
evocări a dascălilor nemţeni care fac
cinste şcolii româneşti şi judeţului
nostru. În continuare domnul profe-
sor prezintă „Învăţători nemţeni de-

coraţi cu Ordinul Mihai Viteazul”.
Din vorbele domniei sale răzbate
respectul faţă de personalitatea celor
prezentaţi şi ies în evidenţă apleca-
rea spre detalii şi precizie a profeso-
rului de istorie. Cele câteva pagini

scrise de mână au în spate ore şi zile
de cercetare a documentelor, de dis-
cuţii cu persoane care au avut con-
tact cu perioada respectivă, o
serioasă muncă de investigaţie. Pare
simplu, dar în realitate presupune
dăruire, dorinţă de a scoate dintre
paginile prăfuite ale istoriei oameni
deosebiţi, modeşti şi uitaţi. 

Despre activitatea institutoru-
lui Emanuil Halunga vorbeşte apoi
cu mult respect, domnul profesor
Gheor ghe Radu. Expune liber, re-
vine şi citează fragmente din scri-
soare, se asigură că publicul este
prins de subiect. Remarci imediat
tehnicile profesorului care este in-
teresat de modul în care transmite
şi este receptată informaţia. Lecţia
devine plăcută şi interesantă. 

Spre bucuria publicului, dom-
nul profesor Gheorghe Amaicei
evocă cu deosebit respect, nostalgie
şi umor, figuri de dascăli nemţeni
care au contribuit la formarea sa ca
personalitate. Distins, domnul pro-
fesor emană bunătate şi căldură.

Discursul domniei sale devine
mesaj către generaţia tânără de das-
căli: fără dedicaţie nu se poate face
educaţie.

Programul artistic susţinut de
elevii Colegiului Naţional „ Gheor-

ghe Asachi” vine să susţină ideea că
dascălul transmite trăirea. Îndrumaţi
de doamna profesoară Mihaela
Gherghelescu şi domnul profesor
Paul Imbrea, elevii au cântat, au re-
citat poezii dedicate dascălilor, au
citit din creaţiile lor şi ne-au încântat
auzul cu doina cea nemuritoare. Ti-
neri, frumoşi în iile lor, viitorii das-
căli au transmis bucurie şi
sensi bilitate.

Despre viaţa şi activitatea de-
osebită a unei alte „normaliste”,
educatoare şi pictoriţă, absolventă a
Liceului Pedagogic în 1952, pre-
zentă în public, vorbeşte doamna
profesoară Sabina Stănescu:
„Doamna Maria Baroi, o viaţă dă-
ruită şcolii”, însoţind vorbele de im-
agini de mult trecute în amintiri.
Artista comunică bine cu publicul şi
transmite emoţie şi bucurie. Picturile
pline de culoare şi înţelesuri se de-
rulează încet sub privirile încântate
ale celor din sală.

Apoi, despre picturile doamnei
Maria Baroi vorbeşte cu admiraţie

şi căldură, dar mai ales cu profesio-
nalism, doamna profesoară Violeta
Dinu. Tehnică, culoare, mesaj, dă-
ruire, toate sunt remarcate şi
doamna Maria Baroi este compa-
rată cu pictori renumiţi. Pentru noi
cei prezenţi este o onoare să cu-
noaştem un asemenea om, care re-
prezintă un adevărat model de
urmat.

Vernisajul expoziţiei cu pictu-
rile doamnei educatoare Maria
Baroi încheie a XL-a ediţie a Co-
locviului „Dascăli nemţeni de altă-
dată” într-o notă optimistă, de
lumină şi culoare.

Consider că e prematur să tra-
gem concluzii asupra acestei prime
serii a colocviilor, pentru că – sunt
convinsă – domnul profesor Dan
Mihăilescu mai are multe de spus şi
în această pledoarie susţinută de de-
cenii: au existat dascăli de marcă în
învăţământul nemţean şi au urmaşi.
Iar prezenţa sa la cârma acestor „Co-
locvii…”, ca şi cea a expoziţiei de
pictură semnată de Maria Baroi, nu
fac decât să întărească încă o dată
ideea că viaţa unui om se cântăreşte
prin ceea ce lasă în urma lui. E o
idee nobilă, mărinimos transmisă
noilor generaţii de dascăli, spre cin-
stirea perpetuă a Şcolii româneşti.

Profesor Sabina STĂNESCU

2

Dascăli nemţeni de altădată
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mpăratul Nicolae al II-lea, Împărăteasa Alexandra, alături de copiii lor,
Marile Ducese Olga, Tatiana, Maria şi Anastasia şi Ţareviciul Alexei,
reprezintă un adevărat model de familie creştină, cu o adâncă trăire du-
hovnicească. 

În ziua de 17 iulie 1918, bolşevicii l-au executat pe ultimul ţar al
Rusiei, împreună cu ţarina şi cei cinci copii ai săi. Data de 17 iulie a
devenit ziua de prăznuire a Sfinţilor Ţari Mucenici Romanov, după ca-
nonizarea lor de către Biserica Ortodoxă a Rusiei, în august 2000.

Simpozionul Naţional de Comunicări
Ştiinţifice „Ipo‐Tech”, ediţia a X‐a

Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu Neamţ a organizat, în colaborare
cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, cea de-a X-a ediţie a Simpozionului
Naţional de Comunicări Ştiinţifice „Ipo-Tech”. Evenimentul a avut loc pe
data de 1 aprilie, adresându-se atât elevilor, cât şi cadrelor didactice şi spe-
cialiştilor cu preocupări în domeniile electric, telecomunicaţii, electronică şi
automatizări, energetică, electromecanică, mecatronică, dar şi profesorilor de

alte specializări care desfăşoară activităţi
ce utilizează echipamente electronice,
electrotehnice, automatizări, de tehnolo-
gia informaţiilor sau soft-uri, în scopul
predării disciplinelor proprii. 

Simpozionul a fost prefaţat vineri, 31
martie, de organizarea unui workshop cu
titlul „Industria electronică din România”,
moderat de prof. univ. dr. ing. Paul Svasta,
cu participarea Universităţii „Gh. Asachi”
Iaşi, a Universităţii „Ştefan cel Mare” Su-
ceava şi a Universităţii Tehnice Cluj.

Deschiderea evenimentului a avut loc
sâmbătă, 1 aprilie, începând cu ora 8.30,
fiind urmată de prezentarea lucrărilor pe
secţiuni. După amiază, de la ora 15.00, a
avut loc un workshop susţinut de Asocia-
ţia pentru Promovarea Tehnologiei Elec-

tronice – Bucureşti şi Firma Continental Iaşi, iar seara s-au desfăşurat
dezbaterile, urmate de evaluarea şi premierea concurenţilor.

Î
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vem  un minunat prilej de a
prezenta cititorilor revistei
Apostolul o imagine realizată
pe baza documentelor de ar-
hivă şi a unor texte de istorie şi
critică literare, a celui pe care
George Călinescu, în a sa „Is-
torie a Literaturii Române de la

origini până în prezent” (1941), i-a
aplicat eticheta devenită celebră „un
mare minor”. De atunci au trecut
peste trei sferturi de veac, timp în care
numărul exegeţilor Marelui Călător în
Munţii Neamţului a crescut şi nu pu-
ţini sunt cei care ţinând seama de ine-
ditul operei scriitorului în cadrul
multitudinii de lucrări de călătorie –
mai mult sau mai puţin literare din li-
teratura noastră – sunt de părere că
locul acestui scriitor este în rândul
clasicilor.

Acum, la ceas aniversar se cu-
vine să (re)amintim câteva repere ale
vieţii, activităţii şi operei sale. 

S-a născut la 19. 04. 1847 la Te-
cuci, în familia Marioarei (n. Stanciu)
şi a lui Gheorghe Dimitriu, preot, des-
cendent al unei familii răzeşeşti. Nu-
mele de Hogaş, este o poreclă a
bunicului şi i-a fost atribuit în şcoală,
pentru a-l deosebi de alţi colegi cu ace-
laşi apelativ. La Academia Mihăileană
din Iaşi i-a avut colegi pe A. D. Xeno-
pol, Vasile Conta, Alexandru Lam-
brior, George Panu ş. a. După
absolvire (1867), a solicitat înscrierea
la Universitatea ieşeană, în categoria

studenţilor regulaţi, iar în 1869, în
urma unui concurs, este numit profe-
sor de partea literară şi, la scurt timp,
director la gimnaziul ce tocmai s-a în-
fiinţat la Piatra-Neamţ. De aici, în
urma unui conflict cu autorităţile lo-

cale ce patronau gimnaziul, va fi ne-
voit să se mute la Tecuci, pentru doi
ani (1878-1880), apoi la Iaşi, pentru un
an (1880-1881), după care va reveni la
Piatra-Neamţ, tocmai când revizor
şcolar pentru Judeţul Neamţ era I. L.
Caragiale (octombrie 1881-martie
1882). În periplul didactic al lui Calis-
trat Hogaş, mai consemnăm: Alexan-
dria (1886-1891), tot datorită
conflictului cu autorităţile locale, apoi
Roman (profesor de istorie, limba şi li-
teratura română şi director al Gimna-
ziului Roman-Vodă, (1. 09. 1891-15.
10. 1899), unde a întocmit şi a publi-
cat, la sfârşitul anului 1899, primul
anuar al şcolii), Iaşi, la cererea sa (pro-
fesor de limbile română şi latină, câtva
timp şi director, la Liceul Internat,
(15.10.1899-1912). După pensionare
(1912), continuă să profeseze la Pen-
sionul Humpel, până în 1915, când se
retrage la Piatra-Neamţ. Aflat în vizită
la fiica cea mare, Cleopatra Silberg,
Calistrat Hogaş a decedat la Roman şi
a fost înmormântat în cimitirul din lo-
calitate. La 7 octombrie 1917, a fost
deshumat şi reînhumat a doua zi la

Piatra-Neamţ. Despre calităţile sale
excepţionale de dascăl stau mărturie
aprecierile  foştilor elevi, printre care
s-au numărat nume devenite celebre în
cultura română: I. I. Mironescu, Iorgu
Iordan, Cezar Petrescu, Demostene

Botez, Mihai Ralea, Mihail Sevastos,
Victor I. Popa, Dimitrie Gusti, Alexan-
dru şi Ionel Teodoreanu ş.a. Iată cum
îl caracterizează unul dintre ei: ...s-a
vorbit ani de zile, şi după plecarea de
la acest liceu a lui Calistrat Hogaş, de
lecţiile lui ca de o mare delectare spi-
rituală, care înalţă mintea tuturor.

Orele lui nu mai erau de 50 de minute,
ci parcă de o clipă. De s-ar fi putut,
elevii ar fi cerut prelungirea, bisarea
orei. Se simţeau toţi mai liberi, mai
uşori, mai apţi parcă de zbor, mai îm-
pliniţi, cu o viziune mai largă a lumii
care cuprindea pe Horaţiu, şi pe Ovi-
diu, şi pe Virgiliu... Două tentative de
a-şi edita operele în volum, au eşuat,
prima (1912), când volumul Pe dru-
muri de munte, din cauza multelor
greşeli de tipar, nu este difuzat; a doua
(1914), când întreaga ediţie a căzut
pradă unui incendiu din depozitul Vie-
ţii româneşti. Opera sa Pe drumuri de
munte va fi editată postum (1921), în
două volume: Amintiri dintr-o călăto-
rie şi În Munţii Neamţului, acesta din
urmă, prefaţat de Mihail Sadoveanu.
A primit titlul de cetăţean de onoare
post-mortem al Municipiului Piatra-
Neamţ (1994).

De-a lungul anilor, opera literară
a lui Calistrat Hogaş s-a bucurat de
multe exegeze publicate în presa din
Piatra-Neamţ şi din ţară şi a cunoscut
numeroase ediţii îngrijite, prefaţate
sau postfaţate de nume importante ale
criticii şi istoriei literare. Din lipsă de
spaţiu menţionăm în ordinea editării
lor doar trei lucrări ce aparţin autorilor
din Neamţ: Monografia „Tataia” de
Sidonia Hogaş, reeditată de profe-
soara Alexandrina Bostan (2000 şi
2007), cea care a fost muzeograf al
Casei Memoriale; Pe drumuri de
munte. Integrala prozei – publicistica,
îngr. şi pref. de Cristian Livescu,
2003; Eseul monografic „Calistrat
Hogaş” de prof. univ. dr. Mircea A.
Diaconu (2007).

Încheiem această scurtă prezen-
tare a omului şi a scriitorului, cu o su-
gestivă apreciere a lui Eugen
Lovinescu: Izvorâtă din mijlocul pei-
sajului moldovean, contopită, am
putea spune, cu muntele nemţean, cu
materialul uman «specific naţional»,
scrisă într-o limbă şi cu un umor ce
amintesc de Creangă, opera lui Hogaş
pluteşte peste rasă şi peste timp. Ea
datează de cel puţin trei mii de ani, din
epoca poemelor homerice, şi prin vio-
lenţa lirică cu care sunt abordate for-
ţele naturii, de mai de mult, din epoca
marilor epopei indiene.

(N.R.: Precizăm că supratitlul
„Centenar Calistrat Hogaş” nu apar-
ţine autorului, ci Redacţiei, care îşi
asumă corectitudinea lui.)

(urmare din pag. 1)

a

Centenar Calistrat Hogaş



Lecţia de istorie

APOSTOLULPag. 8
aprilie 2017

Simularea Evaluării Naţionale şi Bacalaureatului
ezultatele simulării Evaluării Naţionale şi Bacalaureatului în Neamţ,
făcute publice la începutul lunii aprilie, sunt şi în acest an îngrijorător
de slabe. Mai puţin de jumătate dintre elevii de clasa a VIII-a şi de
clasa a XI-a au obţinut medii peste 5,00; la clasa a XII-a, numai 42%
dintre elevi au medii peste 6. Ce se mai poate întâmpla până la exame-
nele reale, din vară, şi câte cunoştinţe mai pot acumula viitorii liceeni
şi viitorii absolvenţi de liceu, rămâne de văzut.
l La simularea Evaluării Naţionale au luat parte, aproape 4.400

de elevi.
La proba de limba şi literatura română, statistica arată ceva mai bine;

în sensul că „numai” o treime dintre elevi au luat note sub 5. Pe tranşe de
note, polii clasamentului arată astfel: 21 de note mai mici de 2 şi alte 309
note între 2 şi 3; 330 de note peste 9 şi 3 note de 10. La matematică, în
schimb, nici măcar patru elevi din zece nu au depăşit nota 5. Cu una, cu alta,
procentul de promovare la această clasă este de 49,5%. Rezultate bune sau
foarte bune, pe ansamblu, au obţinut elevii de la colegiile naţionale „Petru

Rareş” „Calistrat Hogaş”, de Informatică (din Piatra-Neamţ), „Roman Vodă”
Roman şi de la Şcoala „Grigore Ghica Vodă” din Târgu Neamţ.
l La liceu, lucrurile nu stau deloc mai bine. Poate doar în cazul celor de

clasa a XI-a, care după un aşa duş rece s-or trezi la realitate. Jumătate dintre
ei au medii peste 5, cu o prestaţie mai bună la limba şi literatura română (peste
două treimi cu note de trecere) şi una slabă la matematică sau istorie.
l Strict informativ, liceenii de clasa a XI-a au încasat 929 de note sub 2

la cele două probe, şi încă 706 note între 2 şi 3. Sunt şi 27 de note maxime (5
la limba şi literatura română şi 22 la matematică/istorie).
l Elevii de clasa a XII-a au obţinut aproape 950 de note mai mici de 2

la cele trei probe de examen, dar şi 65 de note de 10. Liceele cu cele mai
bune rezultate sunt „Petru Rareş”, „Calistrat Hogaş”, de Informatică (din Pia-
tra-Neamţ), Ştefan cel Mare” şi „Vasile Conta” (din Târgu-Neamţ), precum
şi „Roman Vodă” din Roman. În subsolul clasamentului se regăsesc liceele
tehnologice „Dimitrie Leonida” Piatra-Neamţ, cel din Oglinzi/Răuceşti şi cel
din Petricani. (Red.)

R

iercuri, 29 martie, în prezenţa unui public nu-
meros, preponderent juvenil, Sala „Cupola”
a Bibliotecii G. T. Kirileanu a găzduit un eve-
niment dublu legat de cenzura comunistă,
susţinut de scriitoarea basarabeancă Liliana
Corobca: conferinţă şi lansare de carte.

Liliana Corobca este absolventă a Fa-
cultăţii de Litere din cadrul Universităţii de

Stat din Republica Moldova (1992-1997) şi doctor
în litere la Universitatea din Bucureşti (2001). A
fost cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi
Teorie Literară „G. Călinescu” din Bucureşti
(2002-2011). Este editor, expert în domeniul exilu-
lui românesc şi cercetător la Institutul de Investi-
gare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului
Românesc. Din 2007 este membră a Uniunii Scrii-
torilor din România.

Născută pe 10 octombrie 1975 în Republica
Moldova, este cunoscută publicului şi pentru acti-
vitatea literară, volumul lansat la Piatra-Neamţ –
„Caiet de cenzor” – fiind al optulea, după „Negris-
simo” (Editura Arc, Chişinău, 2003), „Personajul
în romanul românesc interbelic” (teză de doctorat,
Editura Universităţii din Bucureşti, 2003), „Un an
în Paradis” (Editura Cartea Românească, 2005 –
tradus în limba italiană în 2009 şi în limba germană
în 2011), „Kinderland” (Editura Cartea Româ-
nească, 2013), „Controlul cărţii. Cenzura literaturii
în regimul comunist din România” (Editura Poli-
rom, 2014), „Cenzura pentru începători” (Editura
Tannhäuser, 2014) şi „Imperiul fetelor bătrâne”
(Editura Cartea Românească, 2015). A beneficiat
de burse şi rezidenţe de creaţie în Germania, Aus-
tria, Polonia, Franţa.

Cu o mare disponibilitate pentru un public
tânăr dar nefamiliarizat cu acţiunile mutilante ale
comunismului, Liliana Corobca şi-a început confe-
rinţa prin prezentarea etapelor cenzurii şi a particu-
larităţilor acestora. A insistat asupra perioadelor
epurării cărţilor şi a protejării secretului de stat ofi-
cial, dar s-a arătat sceptică faţă de intervalul aşa-
numitei aboliri a cenzurii comuniste, pe care o
numeşte „o operaţiune de faţadă, în momentul în
care Nicolae Ceauşescu a vrut să pară mai democrat
sau mai rebel, în cadrul ţărilor de după Cortina de
Fier.

Dar cum s-a ajuns de la cercetarea ştiinţifică la
ficţiunea literară? După publicarea a numeroase stu-
dii despre cenzură, scriitoarea a intuit ideea că su-
biectul are un mare potenţial romanesc şi astfel s-a

născut romanul „Caiet de cenzor”, o reconstituire
ficţională a unui asemenea document din anii '70.

Adrian Alui Gheorghe, moderatorul colocviu-
lui, vorbeşte astfel despre virtuţile de scriitor ale

protagonistei: „Liliana Corobca este un nume res-
pectabil în proza tânără românească de azi, cărţile
ei abordează subiecte din realitatea imediată, din is-
toria recentă, contextele epice fiind deosebit de sen-
sibile, dar şi antrenante”.

În cartea prezentată cititorilor nemţeni, Liliana
Corobca încearcă să releve ce gândea cu adevărat
un cenzor, procesele lui de conştiinţă reflectate în
viaţa şi activitatea lui, atitudinea sa neoficială faţă
de cenzură şi nu numai – alternative ce creează o
perspectivă inedită şi surprinzătoare asupra feno-
menului. 

O sugestivă caracterizare a personajului prin-
cipal al romanului a prezentat scriitorul şi criticul
Adrian G. Romila: „Este vorba despre un cerber
ideologic, un individ rigid, mustind de principii de
viaţă comuniste, care taie şi spânzură în zona tex-

telor unor scriitori care aspiră la publicare; respec-
tivul cenzor ajunge să vadă care sunt cuvintele po-
trivite astfel încât să poţi fenta cenzura, ajunge să
vadă care sunt mecanismele de producere a litera-
turii când libertatea de expresie lipseşte. Va să zică,
dintr-un cerber ideologic, ajunge un cerber al ideo-
logiei, dintr-un critic foarte blindat cu principii
marxist – leniniste ajunge un îndrăgostit de litera-
tură”.

În finalul acestei reuşite întâlniri a avut loc un
real dialog între Liliana Corobca şi publicul tânăr,
care a sondat curios şi neastâmpărat interesele şi
preocupările autoarei. Cele mai reuşite întrebări au
fost premiate cu cărţi, gestul frumos adăugându-se
astfel, în mod fericit, eforturilor susţinute ale biblio-
tecii de creştere a interesului adolescenţilor pentru
lectură. 

O întrebare premiată a fost cea legată de nive-
lul de studii al cenzorului. Publicul a reacţionat zgo-
motos la aflarea informaţiei că, într-o primă fază,
au existat şi cenzori analfabeţi, după care îndelet-
nicirea a devenit una mai rafinată, solicitând chiar
studii superioare de literatură. Oficial, după 1977,
cenzura a fost desfiinţată, dar această activitate mul-
tiplă şi complexă a continuat să se practice până în
1989 şi chiar după. 

O altă întrebare, considerată dificilă de către
scriitoare, s-a referit la posibila compatibilitate din-
tre personalitatea autorului şi cea a unui cenzor,
lucru negat cu argumente temeinice de domnia sa
care, cu multă modestie, şi-a conturat profilul moral
şi intelectual, începând de la vârsta şcolăritului şi
până astăzi.

Pe mine m-a interesat dacă în cadrul celor două
procese – de cercetare a fenomenului cenzurii şi de
elaborare a romanului prezentat – scriitoarea a în-
tâmpinat dificultăţi de ordin lăuntric, subiectiv sau
de ordin exterior. Ne-a impresionat delicateţea cu
care a explicat limitările interioare apărute câteo-
dată, când conştientiza importanţa enormă a cerce-
tării fenomenului cenzurii şi se simţea copleşită de
imensitatea acestuia; iar ca obstacole exterioare a
menţionat întârzierile tipăririi volumelor de debut,
fapt care nu s-a mai repetat după dobândirea unei
anume notorietăţi. 

În final, ne-am desprins cu greu de la această
activitate de excelenţă, care ne-a îmbogăţit substan-
ţial informaţia, a emoţionat prin trăiri sufleteşti de
excepţie, dar ne-a şi întristat prin adevărurile repe-
tate de scriitoare: Lectura nu mai este acum, în zi-
lele noastre, ce a fost in regimul comunist, de pildă.
Devine un lux, o plăcere, un rafinament. Cititorii
fideli şi înfocaţi de altă dată ajung tot mai rari, mai
exotici. Dispare (a dispărut) lectura ca fenomen în
masă. Ne întoarcem uşor, uşurel, spre secole do-
moale, spre timpuri în care doamnele respectabile
citeau romane sentimentale… 

Gianina BURUIANĂ

M

Despre condiţia literaturii în absenţa libertăţii de expresie
l Liliana Corobca şi devoalarea cenzurii comuniste
Cred că dacă am folosi un limbaj religios, pentru un scriitor, un cenzor este ceea ce pentru

un călugăr este diavolul, şi unicul personaj pe care scriitorul nu l-ar suporta niciodată ar fi un
cenzor. Mie mi-a fost greu să intru în pielea unui personaj care m-ar urî pe mine ca scriitor, care
m-ar dispreţui, care ar râde de operă, de literatură, de tot ce-i frumos în scrisul meu…

Liliana COROBCA
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SCRISOARE DESCHISĂ
adresată domnului prim‐ministru Sorin Grindeanu şi, spre ştiinţă,
domnului Ioan Vulpescu, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale

u ocazia reunirii, într-o conferinţă naţională a specialiştilor din muzee, reprezentanţi ai orga-
nismului de specialitate al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (Comisia Naţională a
Muzeelor şi Colecţiilor), ai principalelor asociaţii profesionale din domeniu (Reţeaua Naţională
a Muzeelor şi Colecţiilor şi Comitetul Naţional Român al Consiliului Internaţional al Muzeelor),
precum şi manageri ai 28 de muzee de importanţă naţională, regională şi judeţeană, aflate atât
în subordinea Ministerului, cât şi ai autorităţilor locale, dorim să vă atragem atenţia asupra
câtorva probleme pe care le considerăm a fi de maximă importanţă, pentru domeniul nostru:

Ca cetăţeni români şi oameni de cultură, suntem profund preocupaţi de pregătirea Cente-
narului Marii Uniri. Cu toate că, în opinia noastră, aceste pregătiri ar fi trebuit să fie demarate, în
mod real, încă din anii 2012 – 2014, constatăm că, nici până acum, Departamentul aflat în subordinea
Dvs. nu a început procedurile pentru lansarea proiectelor culturale de care România are nevoie, pen-
tru a cinsti, aşa cum se cuvine, marele eveniment. Este vorba despre proiecte a căror finanţare ar fi
trebuit să înceapă chiar înainte de învestirea Guvernului pe care, cu onoare, în conduceţi. Din păcate,
nici până acum, nu sunt lansate liniile de finanţare, fapt care va pune muzeele ţării în imposibilitate
de a sărbători Centenarul aşa cum ne dorim, cu demnitate, prin proiecte culturale majore şi de mare
impact naţional.

Legislaţia din domeniul protejării patrimoniului cultural, precum şi din domeniul funcţionării
muzeelor (între altele, ne referim la Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural na-
ţional mobil, Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic, Legea nr. 311/2003
a muzeelor şi colecţiilor publice şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul insti-
tuţiilor publice de cultură) este profund deficitară şi contradictorie, fapt care periclitează grav func-
ţionarea instituţiilor muzeale din România şi activitatea de protejare a patrimoniului cultural naţional.
Considerăm că este necesară o foarte rapidă ameliorare a acesteia şi ne exprimăm deplina disponi-
bilitate de a sprijini Guvernul României în eforturile de aducere la zi a legislaţiei, în acord cu reali-
tatea de astăzi.

Salarizarea personalului din instituţiile muzeale este, în continuare, extrem de confuză, conducând
la grave disproporţii între nivelurile de salarizare ale acestuia, pentru aceeaşi muncă prestată. Suntem
gata, de asemenea, să participăm la eforturile lăudabile pe care Guvernul României le face pentru
înlăturarea acestor grave discrepanţe.

Cu speranţa, Domnule Prim-ministru, că apelul nostru va fi urmat de măsuri concrete pe care să
le dispuneţi, pentru remedierea aspectelor semnalate, vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

Piatra-Neamţ, 22 martie 2017

Sfinţi martiri români
ai secolului XX

iind în harul luminii Sfintei Învieri a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, nu
putem să nu ne aducem aminte şi de cei
care au luptat şi s-au jertfit cu preţul vieţii
pentru credinţa creştină, pentru Biserica
lui Hristos cea drept măritoare. 

În acest context doresc să vă reco-
mand ediţia a doua a lucrării Sfinţi martiri

şi mărturisitori români ai secolului XX, semnată
de Anca Bujoreanu şi apărută la Editura Ade-
nium, Iaşi, 2014. În secolul al XX-lea s-a des-
făşurat cea mai aprigă prigoană împotriva
creştinismului prin intensitate, metodele de tor-
tură utilizate, durata torturii etc., deoarece s-a
încercat distrugerea sufletelor celor închişi, nu
doar a trupurilor acestora. 

Structurată în patru mari capitole (Sfânt şi
sfinţeni, Contextul istoric, social, filosofic şi re-
ligios, Sfinţi martiri şi mărturisitori români din
secolul XX. Mărturisiri asupra unui veac zbu-
ciumat, Holocaustul la ruşi) ce însumează 285
de pagini, cartea Ancăi Bujoreanu constituie o
adevară lecţie de istorie oferind adevărate mo-
dele duhovniceşti de rezistenţă din România se-
colului al XX-lea. Situaţiile prezentate sunt
bazate pe mărturii ale celor condamnaţi şi pe o
bogată bibliografie de specialitate. 

Studiul este prefaţat de Protosinghelul Ius-
tin Pârvu, având un Indice de nume alcătuit de
către Protosinghelul Teodosie Paraschiv.

Subiecte precum Sfânt şi sfinţenie, Contex-
tul filosofic – lupta cu raţionalismul ştiinţific
ateu, Credinţa şi neamul, Izolarea – prilej de
mântuire sau viaţa de chilie, Miracolul credinţei
în temniţele comuniste, Metode de compromi-
tere, Marile sărbători în temniţele comuniste,
File din Patercul temniţelor comuniste, Mărturii
zguduitoare, Reeducările, Torţionarii, Metode
diabolice pentru torturarea deţinuţilor, Păstra-
rea credinţei, Plecări la Domnul sau spre cele
veşnice, Acatistul Sfinţilor români din închisori
etc. sunt doar câteva dintre aspectele abordate
în paginile cărţii şi care ne fac să înţelegem ceea
ce a reprezentat teroarea regimului comunist în
România secolului trecut. Într-adevăr rugăciu-
nea a fost şi va rămâne cea mai puternică şcoală
din toate timpurile. Alături de poezie, rugăciu-
nea a constituit principalul factor de rezistenţă
al deţinuţilor din închisorile comuniste. 

Aproape toţi românii s-au manifestat împo-
triva regimului ateu şi criminal, iar cei mai buni
s-au opus mergând până la sacrificiul suprem.
Libertatea presupune rezistenţă la ceea ce dău-
nează omului ca fiinţă duală (trup şi suflet). 

Cu siguranţă că există foarte mulţi martiri
ale căror nume au rămas în anonimat. Problema
celor care şi-au dat dat viaţa pentru Hristos şi
pentru credinţa creştină în închisorile comuniste
rămâne deschisă spre o analiză amplă şi obiec-
tivă din partea Bisericii şi a societăţii civile. În
închisori unii şi-au întărit credinţa, alţii s-au con-
vertit la credinţa creştină, alţii s-au căit cu ade-
vărat, alţii L-au descoperit pe Dumnezeu etc.
Cei mai mulţi s-au înălţat spiritual, întrucât de-
ţinuţii aveau conştiinţa apartenenţei reale la co-
munitatea Bisericii. 

Memoria trecutului reprezintă adevărata is-
torie trăită de anumite persoane, aceste expe-
rienţe neaflându-se în cărţile de istorie. 

Lectura şi meditaţia la aspectele relatate de
către autoare, ne vor îmbogăţi sufletele şi cunoş-
tinţele pentru a ne apropia mai mult de Dumne-
zeu şi a căpăta curaj în mărturisirea lui Hristos
după modelul martirilor noştri.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

uzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ
a găzduit, pe data de 22 martie, masa ro-
tundă „Tendinţe actuale în managementul
cultural. Probleme de sistem şi perspec-
tive”, manifestare la care au fost invitaţi
aproximativ 40 de directori şi reprezentanţi
ai unor instituţii muzeale din ţară, între care
ICOM România, Reţeaua Naţională a Mu-

zeelor din România sau Institutul Naţional de Cer-
cetare şi Formare Culturală. În cadrul întâlnirii au
fost abordate teme legate de perfecţionarea, for-
marea şi promovarea personalului din muzee, ac-
tivitatea de cercetare desfăşurată în muzee,
protejarea şi clasarea patrimoniului, conservarea
şi restaurarea patrimoniului, cercetarea şi activi-
tatea ştiinţifică din muzee, legislaţia din domeniul
cultural, precum şi problema salarizării.

Dr. Iulian Ghercă, directorul Complexului
Muzeal Judeţean Neamţ: „Demersul nostru de ini-
ţiere a unor astfel de dezbateri a avut la bază cel
puţin două motivaţii principale: una este aceea de
a nu rămâne indiferenţi la problemele de sistem
din domeniul muzeal şi de a încerca să găsim îm-
preună soluţii pentru anumite probleme, folo-
sindu-ne de experienţa altor colegi din ţară şi a
doua motivaţie ar fi stabilirea unui contact direct
cu personalul din alte instituţii, pentru ca în viitor
să putem demara proiecte comune. De asemenea,
vom aborda şi problema formării personalului din
muzee”.

Festivitatea de deschidere a fost urmată, în
prima parte a dezbaterilor, de o prezentare a Com-
plexului Muzeal Judeţean Neamţ, după care au
luat cuvântul dr. Virgil Niţulescu, preşedintele Re-

ţelei Naţionale a Muzeelor din România (care a
vorbit despre perfecţionarea, formarea şi promo-
varea personalului din muzee), dr. Ernest Ober-
länder-Târnoveanu, directorul Muzeului Naţional
de Istorie a României (care s-a referit la cercetarea
şi activitatea ştiinţifică din muzee) şi Dan Octa-
vian Paul, preşedintele ICOM România (care a
abordat problema conservării şi restaurării patri-
moniului).

În cea de-a doua parte a mesei rotunde, au
susţinut prezentări Diana Ghiorghieş, reprezentant
Cultware Cluj-Napoca („Soluţii moderne pentru
managementul şi valorificarea colecţiilor mu-
zeale”), dr. Ştefania Dinu, director-adjunct al Mu-
zeului Naţional Cotroceni („Protejarea şi clasarea
patrimoniului”), dr. Valer Rus, vicepreşedintele
Reţelei Naţionale a Muzeelor din România („Le-
gislaţia din domeniul cultural”) şi dr. Emil Con-
stantin Ursu, directorul Muzeului Bucovinei
Suceava („Salarizarea”).

În final, cei peste 40 de specialişti şi manageri
din domeniul muzeal reuniţi în cadrul mesei ro-
tunde au înaintat primului-ministru al României şi
ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale o scri-
soare deschisă, în care îşi exprimă nemulţumirile
generate de lipsa de interes manifestată de autori-
tăţi faţă de organizarea Centenarului Marii Uniri,
de deficienţa legislaţiei în domeniul protejării pa-
trimoniului cultural şi funcţionării muzeelor, pre-
cum şi de problemele legate de salarizarea
personalului din instituţiile muzeale. Am redat in-
tegral, mai sus, textul scrisorii deschise.

Irina NASTASIU

Probleme ale managementului muzeal,
dezbătute la Piatra‐Neamţ

C
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ctivitatea AINT s-a desfăşurat sub conducerea Adunării Generale
şi a Consiliului Director în concordanţă cu Strategia de dezvoltare
2013-2017 aprobată de organul suprem de conducere al asociaţiei.

La cei peste 100 de ani de la înfiinţare şi 25 de ani de la re-
luarea activităţii, Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Neamţ şi-a
propus să devină un factor de stabilitate organizaţională pentru
membri săi, în scopul împlinirii profesionale şi personale a cadre-

lor didactice. Pornind de la principii de bază în organizarea de tip aso-
ciativ – solidaritate, coeziune, angajare socială, deschidere şi
competitivitate – Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Neamţ s-a angajat
să devină un forum pentru schimbul de idei şi experienţe, precum şi pen-
tru promovarea bunelor practici în ceea ce priveşte activitatea didactică,
sprijinind activitatea ştiinţifică, didactică, cultural – artistică, sportivă şi
de petrecere a timpului liber a cadrelor didactice din judeţul Neamţ.

Îndeplinirea acestei misiuni, existenţa noastră ca asociaţie profesio-
nală, este condiţionată de construirea şi afirmarea propriei identităţi, trep-
tat, prin activităţile derulate, prin programele în care ne-am implicat, prin
calitatea membrilor noştri. Dacă am reuşit acest lucru, dacă am reuşit să
schimbăm ceva faţă de perioada anterioară veţi aprecia dumneavoastră
pornind de la acest raport.

Sub sloganul „Toţi pentru şcoală, şcoală pentru toţi” am urmărit
patru direcţii strategice:

* Consolidarea unei organizaţii puternice şi stabile;
* Construirea unei culturi organizaţionale;
* Crearea şi consolidarea unui parteneriat viabil la nivel local, re-

gional, naţional şi internaţional;
* Diversificarea serviciilor şi produselor oferite de AINT.
Vom porni de la aceste direcţii pentru a putea vedea ce am făcut bine,

ce nu am reuşit, pentru a gândi împreună viitoarele proiecte. Dintre ac-
ţiunile asociaţiei noastre în această perioada menţionăm:

* Elaborarea surselor de informare a lucrătorilor din şcolile nemţene
privind scopul, obiectivele şi activităţile AINT; Am reuşit să ne prezen-
tăm ca organizaţie profesională a tuturor cadrelor didactice în aproape
toate şcolile din judeţ. Pentru aceasta am realizat mai multe materiale
promoţionale (Mapa Ce este AINT?, Pliantul de prezentare a asociaţiei,
articolele publicate în revista Apostolul şi Revista AGIRo;

* Adunări în teritoriu; organizarea seminarelor, conferinţelor profe-
sionale, organizarea întrunirilor cu reprezentanţii ISJ Neamţ, SLLICS
Neamţ, cu directorii de şcoli, vizite în şcoli, discuţii cu educatoare, în-
văţători, profesori; rezultatul: avem membrii în peste 100 de şcoli din
judeţ;

* Nu am reuşit să menţinem o permanentă comunicare, formală şi
non formală cu toţi membrii asociaţiei. Poate acesta a fost unul din mo-
tivele pentru care unii membri au devenit „foşti membri”.

* fundamentarea activităţii pe o cultura organizaţională con-
struită pe tradiţie, pe valori comune, pe personalităţi adevărate, pe acti-
vităţi perene cu un puternic impact în comunitate.

* Sărbătorirea Zilei Învăţătorului, în fiecare an, la 30 iunie, aşa
cum s-a stabilit la primul Congres al AGIRo din anul 1927; AINT a în-
treprins demersuri pe lângă parlamentarii nemţeni în vederea recunoaş-
terii prin lege a acestei sărbători;

* Aniversarea, printr-o adunare festivă la care au participat 120 de
colegi, a 25 de ani de la reînfiinţarea AINT; proiectul a fost susţinut fi-
nanciar de Consiliul local Piatra Neamţ şi Primăria Piatra Neamţ;

* Organizarea sărbătorii revistei Apostolul: 2014 – 80 de ani de la
apariţia primului număr (noiembrie 1934) şi 15 ani de la reeditare (martie
1999);

* Acordarea, începând cu anul 2016, împreună cu Sindicatul Liber
al Lucrătorilor din Învăţământ a Premiilor revistei Apostolul: au fost
acordate cinci premii pentru cinci profesori din învăţământul nemţean;

* Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Con-
siliului director al AINT;

* Cu bun simţ şi respect faţă de trecut, nu ne-am uitat înaintaşii: îi
preţuim readucându-i în memoria comunităţii prin simpozionul Dascăli
nemţeni de altădată, organizat în colaborare cu Muzeul de istorie din
Piatra-Neamţ, prim comemorări (Nicolae Apostol, Romel Bârjoveanu,

Constantin Buga, ş.a.), articole în revista Apostolul, prin Cartea de aur
a AINT;

* Comemorarea „învăţătorilor eroi” în fiecare an la marea sărbătoare
a Înălţării Domnului, la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din incinta
Curţii domneşti;

* Conservarea şi bazei materiale a asociaţiei: au fost reabilitate cele
două imobile aflate în proprietatea AINT (Casa învăţătorului din strada
Petru Rareş 24 şi Căminul învăţătorilor din strada Mihai Sadoveanu 21);

* Participarea la Congresele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din
România (AGIRo): 2013 – Slatina, 2014 – Suceava şi Chişinău, 2015 –
Cluj-Napoca, 2016 – Constanţa şi Eforie Sud;

* Crearea şi consolidarea unui parteneriat viabil la nivel local, re-
gional, naţional şi internaţional:

– Cea mai mare reuşită au reprezentat-o parteneriate educaţionale
încheiate cu unităţile şcolare: C.N. „Gheorghe Asachi”, Liceul de artă
„Victor Brauner” P. Neamţ, C.N. „Petru Rareş”, C.N. „Roman Vodă”,
Liceul Teh. Economic – Administrativ P. Neamţ, Şcoala Gimnazială nr.3
P. Neamţ, Şcoala Gimnazială nr.2, P. Neamţ, Liceul „Carol I” Bicaz,
Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” din Roman, Şcoala Gimnazială
Goşmani, com. Români, C.T. „Ion Creangă”, Tg. Neamţ, Şcoala Gim-
nazială „Nicolae Apostol” Ruginoasa, Şcoala Gimnazială Bicaz Chei,
Şcoala Gimnazială Vânători, Şcoala Gimnazială „Dumitru Almaş” Ne-
greşti, ş.a. 

– Am organizat activităţi în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „G.
T. Kirileanu”, Complexul Muzeal Judeţean, Asociaţia „Cultul Eroilor”,
Parohia Sf. Ioan de la Curtea domnească, Asociaţia judeţeană a persoa-
nelor vârstnice.

– Am colaborat foarte bine cu alte ONG-uri: Asociaţia montană „Dr.
Iacomi”, Biroul de Consultanţă pentru Cetăţeni P. Neamţ, Asociaţia pro-
fesorilor de istorie (APIR-Clio) Neamţ;

– parteneriatul cu Editura „Cetatea Doamnei” din Piatra Neamţ, care
de fiecare dată şi-a manifestat sprijinul dezinteresat pentru iniţiative;

– colaborarea cu CCD Neamţ s-a materializată în două activităţi de
amploare regională şi chiar naţională; parteneriatul şi pe alte coordonate
didactice şi în primul rând pe aceea a formării continue a cadrelor di-
dactice nu a avut succes;

– Am găsit permanent un sprijin în SLLICS Neamţ. Împreună edităm
revista Apostolul. Împreună am organizat Sărbătoarea revistei la 28 mar-
tie 2014. Împreună vrem să facem mai mult pentru binele financiar şi
spiritual al colegilor noştri;

– identificarea unor obiective şi activităţi comune care să susţină un
viitor parteneriat cu ISJ Neamţ;

– semnarea unor protocoale de colaborare cu Asociaţia Învăţătorilor
Bacău şi Asociaţia Învăţătorilor Suceveni;

– derularea unui parteneriat cu AJOFM Neamţ privind implementa-
rea de proiecte finanţate din instrumente structurale în cadrul Programe-
lor operaţionale, Axa prioritară 4 „Modernizarea serviciului public de
ocupare”;

– AINT a fost acreditată de Ministerul Muncii să presteze servicii
de informare şi consiliere pentru persoanele aflate în căutarea unui loc
de muncă (conversie şi reconversie profesională);

– parteneriatul cu Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Piatra-Neamţ
în Proiectul Mai aproape de Europa prin voluntariat;

– parteneriatul cu Asociaţia profesorilor de istorie Neamţ şi Consiliul
Judeţean Neamţ în organizarea Conferinţei internaţionale „Istoria
românilor şi criza identităţii naţionale. Memorandum-ul de la
Neamţ”, 10-12 septembrie 2015;

– premierea elevilor participanţi la olimpiadele şi concursurile
şcolare;

– parteneriatul cu Complexul Muzeal Neamţ/Muzeul de istorie
Roman în proiectul „Muzeul din şcoala noastră – atelier de creaţie şi
educaţie”.

* Proiecte educaţionale în parteneriat cu unităţi şcolare din judeţul
Neamţ:

– Incursiune în istoria învăţământului românesc – partener Şcoala
Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman;

A
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Unirea Principatelor Române – Concurs naţional – partener
Şcoala Gimnazială „Prof. Gheorghe Dumitreasa” – Girov şi Şcoală
Gimnazială „Nicolae Apostol” – Ruginoasa;

– Ion Creangă, mărţişorul literaturii române – partener Şcoala
Gimnazială Goşmani – Români;

– 1 Iunie – Zâmbet şi Bucurie (ediţia a V-a) – partener Şcoala
Gimnazială „Nicolae Apostol” – Ruginoasa;

– ECOVIAŢA – simpozion naţional – partener Lic. Teh. Economic
– Administrativ Piatra-Neamţ;

– Valorile satului românesc păstrate în muzeul etnografic – partener
Şcoala Gimnazială Dulceşti;

– Mărţişoare, mărţişoare… – partener Şcoala Gimnazială Nr. 3 Pia-
tra-Neamţ;

– Concursul de matematică pentru elevii din ciclul primar – partener
Şcoala Gimnazială Nr. 3 Piatra-Neamţ;

– Suflet de copil – concurs de desen – partener Şcoala Gimnazială
Nr. 2 Piatra-Neamţ;

– Altfel de poveşti – partener Şcoala Gimnazială „Iustin Pârvu” Po-
iana Teiului;

– Basarabia, străvechi pământ românesc – CN „Roman Vodă”
Roman;

– Cinste eroilor (ediţia a IV-a) – CT „Ion Creangă” Tg. Neamţ;
– 1 Decembrie 1918 – UN vis împlinit – România Mare – partener

CCD Neamţ;
– Dincolo de cărţi – partener Lic. Teh. Economic – Administrativ

Piatra-Neamţ;
– Omagiu Doamnei învăţătoare – partener Şcoala Gimnazială Nr. 3

Piatra-Neamţ.

AINT

STRATEGIA ASOCIAŢIEI ÎNVĂŢĂTORILOR
DIN JUDEŢUL NEAMŢ (AINT) PENTRU PERIOADA 2017‐2021

l VIZIUNE 
INT va consolida comunitatea cadrelor di-
dactice din judeţul Neamţ, pentru a ex-
prima şi a apăra interesele economice,
sociale, profesionale, culturale şi sportive
ale lucrătorilor din învăţământ, pentru a
avea un impact pozitiv asupra dezvoltării
potenţialului învăţătorilor şi profesorilor şi
capacităţii instituţionale a şcolilor.

lMISIUNE 
AINT este o organizaţie nonguvernamentală,

independentă care promovează şcoala şi activita-
tea de formare iniţială şi continuă şi în societate,
susţine activ educatorul (educatoare, învăţători,
profesori, maiştri instructori, personal didactic
auxiliar) acţionând întru dezvoltarea accesului
egal la educaţie şi cunoştinţe pentru toţi.

Sloganul Asociaţiei este: Şcoală pentru toţi,
Toţi pentru Şcoală!

l VALORI 
AINT împărtăşeşte valorile tradiţionale şi

priorităţile şcolii româneşti: formarea conştiinţei
şi identităţii naţionale şi europene, spiritul de ini-
ţiativă, dialogul intercultural, promovarea valori-
lor general-umane etc. 

Întreaga activitate a AINT se va baza pe prin-
cipiile: continuitate, inovare, consolidare, inte-
grare, transparenţă, flexibilitate, eficienţă,
solidaritate.

Priorităţi strategice şi scopuri 
Prioritatea A. Consolidarea rolului educa-

torului şi al şcolilor în societate 
• Scop 1: Promovarea în numele comunităţii

cadrelor didactice a rolului social, priorităţilor,
scopurilor şi obiectivelor de dezvoltare a dome-
niului educaţional; 

• Scop 2: Iniţierea şi participarea la elabora-
rea politicilor naţionale, conceptelor şi strategiilor
de dezvoltare a sistemului de învăţământ; 

• Scop 3: Crearea şi consolidarea unui parte-
neriat viabil la nivel local, regional, naţional şi in-
ternaţional;

• Scop 4: Sprijinirea participării şcolilor şi
învăţătorilor în viaţa comunităţilor (locale, profe-
sionale, ştiinţifice etc.) pentru a satisface nevoile
de dezvoltare. 

Prioritatea B. Implicarea AINT în moder-
nizarea învăţământului românesc 

• Scop 1: Dezvoltarea şi implementarea re-
glementărilor profesionale (regulamente, norme,
metodologii, standarde, ghiduri etc.), pentru a îm-
bunătăţi calitatea serviciilor educaţionale; 

• Scop 2: Promovarea pe plan intern (local,
regional, naţional) şi extern a practicilor de suc-
ces ale activităţii cadrelor didactice din judeţul
Neamţ;

• Scop 3: Sprijinirea şi participarea la cerce-
tări din domeniul educaţiei, realizate la nivel na-
ţional şi regional; 

• Scop 4: Colaborarea cu societăţile ştiinţi-
fice ale cadrelor didactice;

• Scop 5: Acreditarea ca formator pentru for-
marea şi dezvoltarea profesională a adulţilor.

Prioritatea C. Creşterea capacităţii insti-
tuţionale a AINT şi promovarea bunelor prac-
tici manageriale 

• Scop 1: Implicarea Biroului executiv/ope-
rativ şi a Consiliului Director în diverse activităţi
pentru excelenţă organizaţională; 

• Scop 2: Dezvoltarea instrumentelor de pro-
movare ale AINT; 

• Scop 3: Promovarea activităţii AINT prin
diverse medii de comunicare; 

• Scop 4: Extinderea reprezentării AINT în
organizaţii/organisme locale, naţionale şi interna-
ţionale. 

lACŢIUNI
• promovarea şi implementarea parteneriatu-

lui profesional (consorţiul regional Edu-Moldova
proiectul transfrontalier NN (Neamţ – Nisporeni),
AGIRo etc.); 

• constituirea Centrului de formare continuă
a personalului didactic, cu sprijinul financiar al
UE); 

• asigurarea accesului la informaţia profesio-
nală, editarea publicaţiilor de specialitate Apos-
tolul, Caietele AINT, constituirea Centrului de
informare şi Documentarea a AINT, acces la In-
ternet, publicaţii de specialitate, presa locală, prin
intermediul Centrului de Informare si Documen-
tare etc.; 

• analize, cercetări, lobbyng, implicaţii în ela-
borarea de documente de reglementare şi acte
normative privind buna funcţionare a sistemului

de învăţământ, strategiile de dezvoltare a dome-
niului etc. (toate aceste activităţi fiind orientate
în vederea asigurării corespunderii cadrului legal
naţional cu cerinţele legislaţiei europene); 

• organizarea, în fiecare an, a unui Congres/
Conferinţe a reprezentanţilor şcolii nemţene cu
impact profesional şi social (adoptarea si promo-
varea declaraţiilor, rezoluţiilor, a altor documente
de importanţă strategică); 

• organizarea anuală a simpozionului naţio-
nal Şcoala românească – şcoala valorilor; 

• schimbul de experienţă profesională între
şcolile din mediul urban şi cele din mediul rural;
realizarea unor parteneriate educaţionale între
şcoli din judeţul Neamţ;

• organizarea reuniunilor profesionale: orga-
nizarea reuniunilor profesionale; reprezentarea
intereselor cadrelor didactice; adunări în teritoriu;
organizarea seminarelor, conferinţelor profesio-
nale anuale etc., organizarea întrunirilor profesio-
nale, vizitarea mai multor filiale în teritoriu; 

• elaborarea resurselor de informare a mem-
brilor: menţinerea site-ului AINT; editarea mate-
rialelor promoţionale, a Buletinului AINT,;
elaborarea unui Îndrumar pentru învăţătorii şi
profesorii debutanţi; 

• desfăşurarea campaniei de înfiinţare şi de
promovare a muzeelor şcolare; 

• deschiderea unui muzeu al Şcolii nemţene
în cadrul Căminului învăţătorilor;

• elaborarea şi asigurarea AINT cu suport di-
dactic, informaţional şi consultativ (în format tra-
diţional şi electronic: manuale, informaţii –
expres, promovarea materialelor MEN etc.); 

• colaborări interne (revitalizarea filialelor;
şedinţe la filiale; atragerea de noi membri etc.); 

• colaborări internaţionale (colaborări cu aso-
ciaţiile învăţătorilor din Republica Moldova,
Ucraina, Bulgaria, Serbia, statele UE;

• participări la reuniuni profesionale regio-
nale, naţionale şi internaţionale;

• stabilirea în cadrul AINT a unui manage-
ment / marketing de calitate: informarea despre
şedinţele Consiliului director şi ale Biroului ope-
rativ al Asociaţiei; asigurarea unui management
instituţional calitativ; studierea principalelor pro-
bleme ale cadrelor didactice. 

AINT

–

A
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2/1938, n. Cătălin-Florin Stupcanu, la
Filioara, Agapia, Neamţ (d. 26. 09. 2000,
Ceahlău, Neamţ), profesor, ziarist. A
urmat clasele primare la Şcoala „Sfântul
Andrei” din Bucureşti, apoi pe cele ale
Şcolii Elementare
de Băieţi Nr. 1,

cele liceale la Şcoala
Medie de Băieţi Nr. 1,
ambele din Piatra-
Neamţ, şi Facultatea de
Istorie din Iaşi (1961).
Cariera didactică: Şcoala
din Zbereşti, Costişa,
Neamţ şi Şcoala Nr. 1,
Piatra-Neamţ. Ziarist la

ziarele: „Flacăra” (1963), „Steagul roşu” din
Bacău (1965-1968), „Ceahlăul” (1968-1974;
1978-1982; 1989-2000). Funcţii: inspector la
Comitetul Judeţean de Cultură, director al Mu-
zeului de Istorie din Piatra-Neamţ (1974-1978).

În publicaţiile la care a lucrat, a risipit nenumă-
rate articole, cronici cinematografice, de artă
plastică, note-semnal, recenzii, opinii, mai ales
pe probleme de cultură şi artă. Volumul „Ză-
padă şi fum, scrieri de tinereţe” a apărut pos-
tum, prin grija soţiei, Maria Stupcanu.

■ 1/1944, n. – Florin Florescu, Cândeşti,
Buzău (5. 12. 2009, Piatra-Neamţ), profesor,
lider sindical, absolvent al Facultăţii de Biolo-
gie. El este cel care a militat pentru înfiinţarea

Sindicatului Liber al Lu-
crătorilor din Învăţământ
(1990) şi, împreună cu
profesorii Dumitriţa Va-
silca, Lucian Corneanu şi
ziaristul Mircea Zaharia,
a hotărât publicarea, din
martie 1999, a revistei
,,Apostolul” (seria nouă),
care apare şi în prezent
ca publicaţie a cadrelor
didactice din Judeţul Neamţ, editată de Sindi-
catul din Învăţământ Neamţ, al cărui preşedinte
a fost Florin Florescu.

■ 2/1952 – n. Vladimir Tescanu (pseud.
lui Viorel Buruiană), la Tescani, Bacău (tatăl
din Dobreni, Neamţ), profesor de limba fran-
ceză la Piatra-Neamţ; scriitor, traducător, editor.

Rememorări nemţene

n

aprilie 2017

Recital extraordinar al pianistului Horia Mihail
ineri, 7 aprilie, la Liceul de Arte din Pia-
tra-Neamţ a avut loc cel de-al treilea popas
(din cele şaisprezece programate) al tur-
neului extraordinar al pianistului Horia
Mihail, sub denumirea „Pianul Călător”.
Acest turneu are deja o istorie, un bilanţ re-
marcabil, ajungând la cea de-a şaptea pri-
măvară, sub tematica „Romantic Vals”,

după ediţiile anterioare care au început cu „Anii
de pelerinaj ai lui Liszt”, au continuat cu varia-
ţiunile lui Beethoven şi Mozart, urmând cicluri
exclusiv romantice cu Brahms, Shumann, Ra-
chmaninov, Chopin. Partenerii evenimentului din
oraşul nostru au fost Radio România, Asociaţia
Culturală „Accedo”, Consiliul Judeţean Neamţ,
Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saecu-
lare” şi Academia de Muzică „Gheorghe Dima”
din Cluj-Napoca, Extensia Piatra Neamţ.

Dar cine este Horia Mihail?
Conform Wikipedia, „Horia Mihail este un

pianist român”. El ar fi putut deveni un pianist
american de origine română dacă ar fi ales
aceasta, 

…după ce a urmat cursurile Universităţii din
Illinois, unde a studiat cu Ian Hobson, obţinând
diplomele de absolvire şi de masterat în 1995

...după ce în 1999 a primit Artist Diploma de
la Boston University, unde a studiat cu Anthony
di Bonaventura

...după ce a beneficiat de bursa Kate Neal
Kinley Memorial Fellowship

...după ce a funcţionat o perioadă de trei ani
ca lector universitar la Boston University. 

Un bilanţ de zece ani în America, urmat de
întoarcerea în România, în toamna anului 2002,
la Braşov, oraşul natal, ca solist al Filarmonicii

şi membru al deja cunoscutei formaţii Romanian
Piano Trio, alături de violonistul Alexandru To-
mescu şi violoncelistul Răzvan Suma, cu care a
susţinut con-
certe de mare
succes în ţară
şi străinătate.

La între-
barea unui zia-
rist în legătură
cu întoarcerea
din Statele
Unite ale
Americii, pia-
nistul Horia
Mihail răs-
punde franc:
„Nu i-am mai
s u p o r t a t
(Râde). Am
vrut să trăiesc
dintotdeauna
în România. În ciuda mizeriei de aici – trebuie
să recunoaştem că România nu este o ţară foarte
civilizată din păcate – eu o iubesc, în ţară mă simt
bine. Mă simt cu adevărat acasă, când iau curba
de pe DN1 şi văd Tâmpa”.

Personal, scriind acestea, nu pot să nu-mi
amintesc de cartea Clotildei Armand – „Am ales
România”.

Şi totuşi cine este Horia Mihail?
Concurentul care a obţinut Premiul I la toate

concursurile la care a participat, pianistul care a
susţinut concerte, recitaluri solo şi de muzică de
cameră în 18 ţări pe patru continente (colaborând
cu artişti cunoscuţi precum Roman Totenberg,

Lory Wallfisch, Robert Merfeld, Peter Zazofsky,
Andres Diaz Nathaniel Rosen etc.) şi a putut fi
ascultat la diverse posturi de radio şi de televi-
ziune din România, Belgia, Anglia, Danemarca,
Ungaria, Statele Unite şi Vocea Americii, înre-
gistrând cu Orchestra Simfonică Naţională Radio
din România.

Deci cine este Horia Mihail? 
Artistul care afirmă că i se întâmplă de multe

ori ca atunci, când este pe scenă, să dispară legă-
turile spaţiale, temporale cu lumea reală şi să
simtă că de intensitatea următoarei note depinde
soarta întregului Univers... „În acele momente,
fizic, mă trec fiori, iar publicul simte asta. O
piesă nu se aude la fel, chiar dacă o interpretez
de trei ori la rând”.

Recitalul din oraşul nostru a fost moderat
cu înalt profesionalism de doamna Vasilica Stoi-
ciu Frunză, care, cu fineţea observaţiilor şi sub-
tilitatea deja cunoscute, ne-a avertizat că vom
avea parte de o seară aristocratică, prilej de în-
tâlnire cu doi regi, pianul şi valsul, continuând
cu o pledoarie pentru muzica ce aduce în jurul ei
valoare, bucurie şi îmbogăţeşte sufletul... După
care, pianistul de cursă lungă Horia Mihail ne-a
introdus în universul sonor al valsurilor compuse
de Schubert, Brahms, Dvorak, Chopin, Ravel şi
Debussy, demonstrându-ne cum acesta implică
intimitate, poezie, o comuniune care merge din-
colo de cuvinte… cum poate însemna pentru fie-
care din noi cu totul altceva…

A fost o invitaţie irezistibilă pentru publicul
meloman nemţean, o seară de o bogăţie culturală
incomensurabilă, care va persista mult timp în
memoria fiecăruia. 

Gianina BURUIANĂ

V

PIANUL CĂLĂTOR
De şapte ani încerc să spun lumii poveşti muzicale. Au fost ani în care am acordat atenţie

unor mari compozitori, ani în care curentele muzicale au fost puse în valoare. Anul acesta,
sper să fie bine primită aceasta invitaţie la vals, pentru că voi prezenta piese extrem de in-
teresante, rafinate, ce dau substanţă şi valoare istorică acestui gen, care este poate mai mult
asociat cu serile dansante…

Şi pentru mine aceste turnee se transformă în povesti. De la an la an, întâlnirile cu pu-
blicul din ce în ce mai numeros mă fac să am şi mai multă energie şi dorinţa de a continua.
Urmează alte mii de kilometri la volan, recitaluri aproape în fiecare seară, dar abia aştept
această nouă călătorie a mea şi a pianului, şi sper că şi publicul va fi încântat de aceste
seri în ritm de vals. 

Horia MIHAIL
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upă absolvirea  Liceului „Petru Rareş”
din Piatra-Neamţ, a absolvit Facultatea de
Litere a Universităţii din Bucureşti
(1975). A debutat cu proza scurtă „Sec-
ţia”, în Revista „Ateneu” (1985), iar edi-
torial, cu romanul „Palimpsest” (1988),
urmat de „Negru şi roz” (1997). A tradus

din F. Scott Fizgerald („Dincoace de Paradis” /
„This Side of Paradise”,
1995), din William
Blake, Aldous Huxley,
William Styron ş. a. Este
membru al ASPRO şi al
S. S. din Neamţ. Colabo-
rări cu proză, articole,
eseuri, traduceri la: „Ac-
ţiunea”, „Antiteze”,
„Asachi”, „Ateneu”,

„Conta”, „Euforion”, „Scânteia tineretului.
SLAST. 

■ 4/1937 – n. Ioan Mitrea, la Căciuleşti,
Girov, Neamţ, arheolog, profesor, doctor în is-
torie (1979). După absolvirea Liceului „Petru

Rareş” din Piatra-Neamţ şi a Facultăţii de Isto-
rie-Filozofie a Universităţii din Iaşi (1958-
1963), a fost numit asistent la Catedra de
istorie-geografie de la Institutul Pedagogic de
3 Ani din Iaşi, transferat la Bacău, unde a de-
venit, lector titular, prodecan (1971-1972),
decan (1972-1975). Director (1976-1982) şi
muzeograf la Muzeul Judeţean de Istorie din
Bacău. Săpături arheologice în Dorohoi,

Neamţ, Bacău. Peste 100 de lucrări ştiinţifice şi
peste 150 de recenzii, articole publicate în presa
de specialitate. Cărţi: „Tezaurul de la Măgura”;
„Bacău – reşedinţă voievodală”, „Comunităţi
săteşti la Est de Carpaţi în epoca migraţiilor”;
„Membrii Academiei Române din Judeţul
Neamţ” (colab.); „Din arheologia şi istoria Mol-
dovei…” ş. a.

■ 8/2008 – d. Dan Cepoi, la Piatra-Neamţ,
pictor (n. 21 iunie 1949, Târgu-Neamţ, v. fişa
lunii iunie). 

■ 9/1949 – n. Gheorghe Diaconu – Gdia,
la Galda de Jos, Alba (d. 2008, Piatra-Neamţ),
artist plastic. A absolvit Facultatea de Arte Plas-
tice, Iaşi (1964). Membru al U. A. P. (1991). Ex-
poziţii personale (1972-2007): (la T. T.

Rememorări nemţene

Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 14)

D

aprilie 2017

Structura anului şcolar
2017‐2018

inistrul Educaţiei Naţionale, Pavel Năs-
tase, a aprobat prin ordin, structura anu-
lui şcolar 2017-2018. Potrivit
documentului, cursurile noului an şco-
lar încep luni, 11 septembrie 2017, şi
însumează 167 de zile lucrătoare (35 de
săptămâni). Structura anului şcolar cu-
prinde semestrul I (11 septembrie 2017

– 2 februarie 2018) şi semestrul al II-lea (12
februarie 2018 – 15 iunie 2018), informează
un comunicat al Ministerului Educaţiei Na-
ţionale.

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de
învăţământ sunt programate astfel: vacanţa de
iarnă (23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018),
vacanţă intersemestrială (3 – 11 februarie
2018), vacanţa de primăvară (31 martie – 10
aprilie 2018) şi vacanţa de vară (16 iunie – 9
septembrie 2018). Suplimentar, clasele din în-
văţământul primar şi grupele din învăţămân-
tul preşcolar beneficiază de vacanţă în
săptămâna 28 octombrie – 5 noiembrie 2017.
Pentru clasele terminale din învăţământul li-
ceal, anul şcolar se încheie în data de 25 mai
2018, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 8
iunie 2018.

Programul naţional „Şcoala altfel” are o
durată de 5 zile consecutive lucrătoare în tim-
pul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada
2 octombrie 2017 – 31 mai 2018 pe baza unei
planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Des-
făşurarea programului „Şcoala altfel” nu co-
incide cu perioada alocată susţinerii tezelor
semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă,
la finalul semestrelor, după parcurgerea pro-
gramei şcolare cu cel puţin trei săptămâni în-
ainte de finalul semestrului. Etapele naţionale
ale olimpiadelor şcolare se organizează, în ge-
neral, în perioada vacanţei de primăvară, po-
trivit unui calendar specific.

Nu vor avea loc cursuri în zilele libere
prevăzute de lege şi de contractul colectiv de
muncă aplicabil în învăţământ. Unităţile de
învăţământ şi inspectoratele şcolare judeţene
vor marca prin manifestări specifice, conform
planificărilor existente la nivelul fiecărei
şcoli, zilele de 5 octombrie (Ziua Internaţio-
nală a Educaţiei) şi 5 iunie (Ziua învăţătoru-
lui).

Red.

Sadoveanu, între provocările lumii
şi valorile Ortodoxiei

e câte ori am vorbit despre Sadoveanu, su-
bliniindu-i valoarea literară, mi-am atras
multe reproşuri: … de ce tu, învăţătorule,
aperi un comunist şi un mason? 

Recunosc că nu îmi cade bine să văd
cum intenţia mea de a reface măcar în
parte chipul unui literat care, prin scrierile
sale, a făcut mai frumoasă viaţa multora

dintre noi este contraatacată de păreri maliţioase
sau nefundamentate. Eu nu-l apăr pe omul poli-
tic, nici pe marele maestru Sadoveanu, îi sunt
doar recunoscător pentru sensibilitatea şi valorile
perene ale neamului românesc aşternute în pagi-
nile cărţilor sale. Atât.

Sfântul Vasile cel Mare, îndemna pe învăţă-
ceii săi, să imite munca albinelor care strâng
polen şi din florile otrăvitoare, pentru a produce
miere. Raportându-ne la spusele Sfântului Pă-
rinte, noi ar trebui „să culegem” din viaţa marilor
români doar ,,nectarul”, lăsând în seama Drep-
tului Judecător, cumpănirea inerentelor scăderi
omeneşti.

La muzeul dedicat scriitorului, aflat în spa-
ţiul monastic al Vovideniei, am aflat că Sado-
veanu a fost mason. De aceea a trebuit să citesc
şi despre activitatea masonică a marelui roman-
cier şi nu mică mi-a fost mirarea să aflu că a fost
urmărit de Securitate. O fi fost o rătăcire de mo-
ment, o constrângere, un şantaj ori promisiunea
de a fi susţinut în viaţa politică în care a debutat
la scurt timp după adeziunea la mişcarea maso-
nică? Sunt şi vor rămâne taine pentru noi. Am
încetat să caut răspunsuri. O viaţă a fost scriitor,
iar mason o mică parte din ea, căci în anul 1947
s-a văzut exclus din masonerie.

Pot doar să mă întreb şi să întreb de ce ma-
rele scriitor si-a dorit petrecerea ultimilor ani
într-o mănăstire? De ce în anii de suferinţă dor-
mea cu Sfânta Scriptură sub pernă? Unii preoţi
în vârstă, pe atunci elevi la seminarul teologic
din apropiere, l-au surprins pe Sadoveanu la
strană, zicând pe de rost psalmii Utreniei. O
făcea oare ca un act cultural? La cât era de sufe-
rind nu mi-l închipui recurgând la înălţătorul
gest doar din curtoazie faţă de călugări, nici
transformând rugăciunea într-o simplă lectură.

În fine, mai cred că ultima dorinţă a renu-
mitului păşcănean, nerespectată, de altfel, dez-
văluie mult din tainele sufletului său dar şi
apartenenţa la Biserica străbună. În cele din

urmă clipe, condeiul său a murmurat aproape
stins: „Voiesc să mă înmormântaţi aici, la
Neamţ, printre călugări şi voievozi”. Însă, împli-
nind ordinul de la centru, familia s-a văzut ne-
voită să-l ducă la Bucureşti, cu câteva zile
înainte de a-şi în-
cepe marea călăto-
rie. 

Trist, împovărat
de ani şi suferinţă,
scriitorul privea cu
regret la locurile atât
de dragi de care se
despărţea veşnic.

Înainte de ple-
care, îşi manifestă o
ultimă dorinţă:
„Vreau să aud încă o
dată clopotele”. Se
pare că monahii l-au
iubit. Unii îşi datorau libertatea, chiar viaţa lui
Sadoveanu, deoarece îi scosese din închisorile
comuniste. De aceea i-au îndeplinit dorinţa, iar
dangătul clopotelor se auzi mai duios ca altădată,
iar sunetul unui corn de vânătoare, îndepărtat,
tainic venea să rotească „cuţitul în rană”.

Erau clipe în care a înţeles, cred, cel mai
bine ceea ce scrisese odinioară: „sunetul clopo-
telor este o chemare din veac în veac”. Un veac
îl părăsea şi altul, al veşniciei îl chema. Un pă-
rinte bătrân a sosit: „bat clopotele spre înmor-
mântarea lui”. A avut dreptate monahul, căci
cetatea Bucureştilor l-a primit cu ostilitate. De
aceea nu a mai dorit să mai respire prea mult
„aer de Bucureşti”.

Aşadar, acum 56 de ani, într-o zi de toamnă
târzie, după mulţi ani de stânjenire fizică, patriar-
hul cuvintelor meşteşugit aşternute pe hârtie
apunea în 81-lea an de viaţă. O existenţă din care
se desprind raze de lumină şi pete umbroase, o
viaţă pe cât de controversată, pe atât de rodnică.

Oare provocările lumii muritoare au dus su-
fletul lui Sadoveanu în infern, sau valorile creş-
tine ca milostenia, rugăciunea, smerenia, postul,
înfrânarea l-au salvat? Răspunsul îl ştie doar Ce-
rescul Părinte.

Învăţător Vasile OLARIU 
Şcoala Gimnazială „Ieremia Irimescu”

Brusturi-Neamţ

D M

Portret de Corneliu Baba
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iatra-Neamţ şi la
Galeriile de Artă
din Piatra-Neamţ,
Roanne – Franţa
(1992), Valencia şi
Peniscola, Spania,
Veneţia, Italia

(2000), Nazaret şi Ierusa-
lim, Israel (2002), Sydnei,
Australia (2004). Între
1973-2006, expoziţii de
grup la Piatra-Neamţ. A participat în Taberele de
la Almaş, Borca, Ardeluţa, Toşorog. Premiul
„Geor ge Apostu”, la Saloanele Moldovei Bacău-
Chişinău (1999). În 2009, i s-a organizat o expo-
ziţie comemorativă la Galeriile „Lascăr Vorel”
din Piatra-Neamţ şi la Muzeul de Artă din Bacău.

■ 10/1912 – n. Ilie Cleopa (din botez, Con-
stantin), la Suliţa, Botoşani (d. 5. 12. 1998, Mă-
năstirea Sihăstria, Neamţ), arhimandrit.
Călugărit în 1937, a fost considerat unul dintre
cei mai cu har duhovnici din a doua jumătate a

secolului al XX-lea. Lucrări: „Despre credinţa
ortodoxă”; „Predici la praznice împărăteşti şi
sfinţi de peste an”; „Predici la Duminicile de
peste an”; „Despre vise şi vedenii”; „Ne vor-
beşte Părintele Cleopa”, predici şi scrieri di-
verse.

■ 15/1957 – n. Mihai Ştirbu, la Cârligi,
Bacău, inginer-profesor, prozator, publicist.
Stabilit din 1959 la Roman, a absolvit Şcoala
Generală Nr. 3 (1971), Liceul „Roman-Vodă”

(1976), apoi Facultatea
de Mecanică din Iaşi
(1982). Profesor la Li-
ceul „Roman-Vodă”
(1983-1987), inginer la
S. C. „Elerom” (din
1987). În timpul studen-
ţiei a fost secretar de re-
dacţie la Revista „Opinia
studenţească”, în care a
debutat (5/1980) edito-

rial, în 1989, cu „Comoara verii”. Alte cărţi:
„Povestea nemuritorului”, „Comoara verii,
roman, oarecum autobiografic”, „Regăsirea în-
străinării”, roman biografic, „Periplu pe bici-
cletă, reportaje biciclistice”.
■ 17/1942 – n. Victor Mitocaru, la Pângăraţi,
Neamţ. Profesor, poet, prozator şi publicist.

Rememorări nemţene
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Unirea Basarabiei cu
România, sărbătorită

la Şcoala Cordun
uni, 27 martie, la Şcoala Gim-
naziala nr.1 Cordun a avut loc
celebrarea a 99 de ani de la
Unirea Basarabiei cu Româ-
nia. Scopul acestei manifestări
a fost acela de a aduce în aten-
ţia elevilor importanţa acestui
eveniment istoric, de a le insu-

fla copiilor spiritul patriotic şi dragos-
tea faţă de semenii noştri de peste
Prut. La activitate au asistat directorul
instituţiei, Carmen Sandu, cadrele di-
dactice Doiniţa Bogoi, Ion Mihăilă,
Anica Tanasa, Ana Marcovici, Lumi-
niţa Radu, Oana Roca, Ionela Panaite
şi consilierul educativ Alina Luca,
precum şi inspector Nina Sava.

„Activitatea a debutat cu prezen-
tarea semnificaţiei zilei de 27 Martie
1918, urmată de versuri şi cântece pa-
triotice recitate şi cântate de elevii
claselor gimnaziale, iar elevii clasei
pregătitoare au prezentat o mică ex-
poziţie cu picturi şi creaţii realizate în
culorile tricolorului”, a precizat pro-
fesor Alina Luca.

A noua ediţie
a Concursului Naţional

„Infotehnica”
Luni, 27 martie, a fost organizată

a IX-a ediţie a Concursului Naţional
de referate şi comunicări ştiinţifice
„Infotehnica”, la Colegiul Tehnic
„Miron Costin” din Roman, cu spri-
jinul Inspectoratului Şcolar Judeţean
Neamţ. Concursul s-a desfăşurat pe
cinci secţiuni destinate elevilor şi
profesorilor. În vederea derulării con-
cursului au fost încheiate 34 acorduri
de parteneriat cu unităţi şcolare din
16 judeţe. Activitatea a fost monito-
rizată de directorul Colegiului Tehnic
„Miron Costin”, profesor Ana Maria
Zăloagă, şi de coordonatorul proiec-
tului, profesor Cristinica Sava şi s-a
bucurat de participarea directă şi in-
directă a 57 de cadre didactice şi 106

elevi, din 22 unităţi şcolare, din dife-
rite localităţi din ţară: Iaşi, Focşani,
Zorleni, Vaslui, Braşov, Suceava,
Târgu Jiu, Bacău, Oradea, Pildeşti,
Piatra Neamţ, Oneşti, Buzău, Baia
Mare…

La secţiunea destinată profesori-
lor au participat 59 de cadre didactice
cu 57 de lucrări, dar şi participarea la
cele cinci secţiuni destinate elevilor a
fost bogată: 106 elevi cu 76 lucrări. 

Deoarece toate activităţile au
fost realizate conform calendarului,
iar indicatorii au fost atinşi, se consi-

deră că proiectul şi-a atins scopul,
consemnându-se totodată sporirea
gradului de interes faţă de acest con-
curs, atât la nivelul cadrelor didactice
cât şi al elevilor.

Constantin Brâncuşi,
omagiat la Colegiul

Tehnic,, Miron Costin”
Pe 28 martie, în sala de festivităţi

a Colegiului Tehnic „Miron Costin”
din Roman a avut loc activitatea
„Constantin Brâncuşi – sculptorul su-
fletului românesc”. Scopul proiectu-
lui regional de tineret „Constantin
Brâncuşi – sculptorul sufletului ro-
mânesc” îl constituie promovarea lui
Constantin Brâncuşi şi a operelor sale
în rândul tinerilor din regiunea
Roman, cu ocazia comemorării a 60
de ani de la moartea marelui sculptor.
Colegiul Tehnic „Miron Costin” are
ca parteneri în acest proiect: Clubul
Copiilor Roman, Şcoala de Artă „Ser-
giu Celibidache” Roman şi Şcoala
Ion Creangă. Tinerii prezenţi la acti-
vitate au aflat mai multe informaţii
despre Ansamblul Monumental
„Calea Eroilor”, de la profesor de is-
torie Mariana Cristea, iar profesor dr.
Monica D. Carp a oferit elevilor pre-
zenţi detalii despre proiectul „Pe ur-
mele lui Brâncuşi”. La finalul
activităţii, elevii şi cadrele didactice

care au sprijinit activitatea au primit
diplome de voluntariat în artă.

„Constantin Brâncuşi, geniul
artei contemporane, a dăruit Româ-
niei ceva unic în lume, ceva ceea ce
omul a căutat dintotdeauna, o scară la
cer: Coloana infinitului. Infinită a fost
iubirea lui Brâncuşi pentru România
şi pentru artă. Pentru un timp infinit,
numele său se va identifica cu cel al
ţării noastre. Se pare că eternitatea
chiar s-a născut la sat. În România”,
a afirmat profesor Mihaela-Dana
Rusu.

Ansamblul „Laudamus”
s‐a calificat

la Olimpiada
Naţională Corală
Pe 31 martie, la Botoşani, s-a

desfăşurat etapa zonală a Olimpiadei
Naţionale Corale, la care au participat
corurile liceelor teologice şi ale semi-
nariilor din zona Moldovei. La sec-
ţiunea seminarii teologice, ansamblul
coral „Laudamus” al Liceului Teolo-
gic „Episcop Melchisedec” din
Roman a obţinut premiul I, cu 100 de
puncte. Astfel, ansamblul a fost pro-
movat în etapa naţională a concursu-
lui şi va reprezenta Moldova la
Concursul Naţional de Muzică pentru
formaţiile corale din învăţământul
preuniversitar, ce va avea loc la Arad,
în perioada 5-6 mai 2017.

Corul a fost dirijat de domnul
profesor Gheorghe Gozar, un ne-
obosit formator de caractere şi des-
chizător de orizonturi culturale noi
pentru ucenicii săi – trei dintre ele-
vii romaşcani primind la Botoşani
Premiul Special, ca solişti: Daniel
Trică, Iustin Lehonschi şi Marian
Netea.

Seminarul romaşcan deţine o tra-
diţie de excepţie a cântului coral, ex-
celenţă conferită de suita de premii

obţinute în cadrul acestor competiţii,
în ultimii 26 de ani de învăţământ
teologic. De reţinut că numai anul tre-
cut bogata experienţă concertistică a
corului s-a îmbogăţit cu un concert de
cântece patriotice la Ateneul din Mu-
nicipiul Bacău, un concert în Repu-
blica Moldova,cu ocazia Festivalului
„Malurile Prutului”, şi o participare
la cursurile de masterclass, în cadrul
proiectului „Cantus Mundi”, coordo-
nat de membrii din Corului „Madri-
gal Marin Constantin”.

Liceenii romaşcani în
proiectul Roman 3D

În perioada 24-28 aprilie 2017,
s-a derulat la Roman, proiectul
Roman 3D – Economic, Social, Cul-
tural,  iniţiat de către organizaţia
KULT Hub, un proiect de dezvoltare
personală şi profesională care com-
bină atelierele interactive, vizitele în
companii, întâlnirile cu oameni-
model şi învăţarea prin experienţe di-
recte.

În Roman sunt peste 2.500 de
elevi, cu vârstele cuprinse între 15 şi
19 ani, prezenţi în cele opt licee din
oraş. Proiectul Roman 3D şi-a propus
să selecteze 30 dintre aceşti tineri,
care să intre în programul de pregă-
tire oferit de către organizatori. Tine-
rii interesaţi să participe în acest
proiect au avut ocazia să se înscrie
până pe data de 16 aprilie completând
aplicaţia disponibilă pe www.kul-
thub.ro/roman3d. 

Programul Roman 3D este deru-
lat în parteneriat cu Kaufland Româ-
nia şi cu sprijinul Primăriei
Municipiului Roman, a Bibliotecii
Municipale „George Radu Melidon”
Roman, American Councils for Inter-
national Education şi Hotel Roman
Plaza. KULT Hub o organizaţie non
guvernamentală, cu sediul în munici-
piul Roman, ce are drept scop promo-
varea, sprijinirea, realizarea şi
coordonarea activităţilor de dezvol-
tare personală şi profesională în rân-
dul tinerilor prin proiecte şi programe
educaţionale.

Red.
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absolvit Şcoala Medie din Bicaz, Facul-
tatea de Filologie din Bacău, apoi din
Bucureşti (1975). Stabilit în Bacău, a
fost profesor la Şcoala Medie Nr. 3, bi-
bliograf la Biblioteca Municipală, ins -
pector la Comitetul de Cultură, redactor
la „Ateneu”, director la Întreprinderea

Cinematografică, mu-
zeograf la Muzeul „Ion
Borcea”, consilier edito-
rial la Editura „Ion Bor-
cea”, consilier judeţean
şi vicepreşedinte al Con-
siliului Judeţean Bacău.
A debutat (1958) în
„Constructorul” (apărea
pe şantierul Hidrocentra-
lei de la Bicaz), apoi, în

ziarul „Steagul roşu” din Bacău (1969); edito-
rial, cu „Intonaţii”, 1989. Volume: „Viaţa lui
Criste Cristoveanu”, „Un muzeu, o lume...”,
„Un om. Preotul Pavel Savin”, „Pedagogie mu-
zeală”, „Prezen tul discutabil”, „Semnul şi

clipa”, „Cu Ion Borcea prin veacul frământat”,
unele în colaborare.

■ 19/1847 – n. Calistrat Hogaş, la Tecuci
(d. 28. 08. 1917, Roman), profesor, scriitor. A
studiat la Academia Mihăileană din Iaşi. În
1869, este numit profesor de „partea literară”
şi, la scurt timp, director la gimnaziul ce toc-
mai s-a înfiinţat la Piatra-Neamţ. A mai profe-
sat la: Tecuci, Iaşi; Pensionul „Humpel”,

Alexandria, Roman
(profesor de istorie,
limba şi literatura ro-
mână şi director al Gim-
naziului „Roman-
Vodă”, (1. 09. 1891-15.
10. 1899). Se retrage la
Piatra-Neamţ (1915).
Debut publicistic în:
„Corespondenţia pro-
vincială”; va publica
„Amintiri dintr-o călătorie”, în şapte numere
din „Asachi” (a făcut parte din comitetul de
redacţie, de la nr. 2). Alte colaborări: „Colec-
torulu literaru”; „Junimea Moldovei”,
„Lupta”, „Munca”, „Năzuinţa”, „Viaţa româ-
nească”.

Rememorări nemţene
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Săptămâna
Francofoniei

la Colegiul „Petru Rareş”
rofesorii de la catedra de
limba franceză de la Colegiul
Naţional „Petru Rareş” în co-
laborare cu Asociaţia
„Alumni” au organizat pe 31
martie concursul de limba
franceză „Sois l’ambassadeur
de ton lycée” („Fii ambasado-

rul liceului tău”). Evenimentul, inclus
în săptămâna Francofoniei, a pledat
pentru educaţia în limba franceză, şi
accesul tinerilor la noile tehnologii de
comunicare, punând accentul pe crea-
tivitate şi dezvoltarea sentimentului
de apartenenţă la comunitate.

Elevii, organizaţi în nouă echi-
paje şi coordonaţi de profesorii din
catedra de limba franceză, au prezen-
tat filmuleţe de promovare a liceului,
iar primele trei echipaje câştigătoare
s-au bucurat de premii oferite, cu ge-
nerozitate, de Asociaţia „Alumni”.
Manifestarea a fost completată de câ-
teva momente artistice care au ilus-
trat, de asemenea, faptul că spaţiul
francofon depăşeşte realitatea geo-
grafică şi lingvistică, situându-se
între nişte repere culturale şi ideolo-
gice îmbrăţişate de milioane de per-
soane de pe mapamond.

După desfăşurare, concursul
„Sois l’ambassadeur de ton lycée” şi-a
desemnat câştigătorii. Locul I a fost
obţinut de către Andreia Luca şi
Mihai Constantin; locul al II-lea a
ajuns la Cosmina Paşparugă şi Alin
Ciuchi, iar pe locul al III-lea s-au si-
tuat Smaranda Mihalache şi Luisa
Rotariu.

Bucuriile muzicii:
Lecția

Vivaldi și Mozart 
Concertul de muzică clasică intitulat
„Călătorie Muzicală”, oferit gratuit
copiilor din Piatra Neamţ de Clasic-
ton Event în colaborare cu Raiffeisen
Bank, s-a bucurat de mare succes,

micii spectatori declarându-se încân-
taţi de muzica lui Mozart şi Vivaldi.
Spectacolul a avut loc marţi, 4 aprilie,
în sala de festivităţi a Consiliului Ju-
deţean Neamţ şi au participat peste
100 de copii din cadrul centrelor de
plasament „Elena Doamna” şi „Ion
Creangă”, Şcoala „Nicu Albu”,
Şcoala nr. 3, Şcoala „Elena Cuza” şi
Şcoala nr. 5. Concertul de muzică cla-
sică a fost susţinut de cvartetul Ac-
cordo al Filarmonicii Botoşani, iar
moderatoarea spectacolului şi cea
care le-a explicat prin joc celor mici

tainele muzicii simfonice a fost vio-
lonista Magdalena Hrib, din Bucu-
reşti. Concertul oferit cu generozitate
copiilor pietreni a coborât muzica
simfonică din sferele elitiste ale cul-
turii astfel încât micii spectatori au
putut vibra şi descoperi cu bucurie un
alt fel de muzică, care nu face decât
să le potenţeze creativitatea şi să-i
dezvolte frumos. Spectacolul, care a
durat o oră, a inclus piese foarte cu-
noscute explicate interactiv şi amu-
zant, astfel încât spectatorii s-au
declarat încântaţi de cele auzite, iar
cadrele didactice care i-au însoţit au
considerat un mare câştig pentru
copii această lecţie de cultură muzi-
cală.

„Made for Europe
2017”, paşi spre
etapa naţională
În urma evaluării celor 12 pro-

duse finale participante la etapa jude-
ţeană a concursului naţional de
produse finale ale proiectelor finan-
ţate prin programe comunitare „Made
for Europe 2017”, comisia de jurizare
a stabilit premiile, şi cele patru unităţi
şcolare care s-au clasat pe locul I ur-
mează să participe la etapa naţională
a competiţiei.

Faza judeţeană s-a consumat în
data de 24 martie 2017, la Liceul Teh-

nologic Economic-Administrativ din
Piatra -Neamţ, iar la această etapă au
avut posibilitatea să participe şcolile
care au finalizat produsele propuse în
cadrul proiectelor finanţate prin pro-
gramul Erasmus şi programe comu-
nitare. Unităţile şcolare care vor
reprezenta judeţul Neamţ la faza na-
ţională a concursului sunt: Colegiul
Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra-
Neamţ cu proiectul „Move your body
and mind –healthy for adolescents”;
Colegiul Tehnic „Danubiana” cu pro-
iectul „Last Chance – preserving bio-

diversity for future generation”;
Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”
Piatra Neamţ, cu proiectul „SELFY –
Save Earth’s Life for Youth” şi Cole-
giul Naţional de Informatică Piatra-
Neamţ. Concursul naţional va avea
loc la Craiova, în perioada 25-29
aprilie 2017.

Concursul naţional
de fizică „Evrika”
În perioada 31 martie-2 aprilie,

Piatra-Neamţ a fost gazda celei de a
XXVII-a ediții a Concursului naţio-
nal de fizică „Evrika”. Au participat
cei mai buni elevi de gimnaziu şi de
liceu din ţară la disciplina fizică, con-
cursul fiind perceput ca o etapă de an-
trenare a loturilor judeţene de fizică,
în vederea participării la olimpiade.
Competiţia s-a desfăşurat la Colegiul
Naţional „Petru Rareş”, reunind apro-
ximativ 350 de elevi, profesori şi re-
prezentanţi ai Facultăţii de Fizică din
cadrul Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” Iaşi. În cadrul aceluiaşi eveni-
ment au fost organizate de Consiliul
Judeţean al Elevilor activităţi cultu-
rale şi prezentări de experimente care
au fost premiate la nivel naţional şi
internaţional. Profesori şi studenţi din
cadrul Facultăţii de Fizică din cadrul
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Iaşi au prezentat experimente interac-

tive în scopul promovării ştiinţelor, în
special promovării fizicii: tunul cu
vid, trenul cu levitaţie magnetică şi
experimente de optică şi descărcări
electrice în gaze. Sâmbătă, 1 aprilie,
pe platoul de la Curtea Domnească a
avut loc festivitatea de premiere.

În Neamţ,
bate vântul

la clasa pregătitoare
Pe 7 aprilie, după ce s-a tras

linie după a doua etapă de înscriere
în clasa pregătitoare, în judeţul
Neamţ au rămas aproape o treime de
locuri neocupate. Aşa că urmează a
treia etapă în care absolut toţi copiii
care împlinesc 6 ani până la data de
31 august 2017 să fie prinşi în clasa
pregătitoare a acestui an. De aseme-
nea, la cererea părinţilor, pot fi
înscriși şi copii de vârstă mai mică,
ce vor împlini 6 ani până la sfârşitul
anului, dacă au primit aviz favorabil
de la specialiştii care i-au evaluat
pşiho-somatic.  În anii anteriori,
etapa a III-a de depunere a dosarelor
s-a dovedit a fi una extrem de aştep-
tată de către părinţi. Aşadar, oriunde
ar fi să fie primiţi, toţi copiii neîns-
crişi până acum vor afla până la
Paşte (N.R. dată la care revista
noastră se va afla la tipar) unde vor
fi elevi, din toamnă. Cele 1.369 de
locuri neocupate înseamnă 57 de
clase pregătitoare, ceea ce nu e deloc
de neglijat. Conform unei centrali-
zări care a fost efectuată de către In-
spectoratul Şcolar Judeţean, în
Neamţ, dintre cele 131 de unităţi de
învăţământ cu program normal în
care vor funcţiona clase pregătitoare,
doar în 10 s-au ocupat toate locurile.
De asemenea conform avizului ISJ
dar şi din cauza necesităţilor din
teren, din toamnă s-a avizat funcţio-
narea învăţământului simultan cu
clase pregătitoare în 55 de scoli din
mediul rural. Nici pe acestea nu a
fost până acum mare bătălie, doar în
patru dintre ele ocupându-se toate
locurile după primele două etape de
înscriere. 
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19/1976 – d. Sido-
nia Hogaş, la Pia-
tra-Neamţ (n. 31.
01. 1882, v. fişa
lunii ianuarie.)

■ 20/1877 – n.
G e o r g e - E m i l
Botez-Rareş, la

Roman (d. 16. 09. 1935),
poet, prozator, traducător
şi publicist. Primele po-
vestiri publicate în Revista „Ovidiu” (Cons -
tanţa, 1904), două cărţi semnate Gheorghe
Emilian. Debut în volum cu „Frida”, de André
Theuriet (trad. 1910). Editează bimensualul
„Zburătorul” (Galaţi, 1913), în care susţine ru-
brica de critică literară. Va edita „Flori de crâng”

(Bucureşti, 1932). În Ziarul „Minerva”, anchete
sociale, reportaje, articole pe teme economice şi,
uneori, cronici teatrale (1914-1916). Pune bazele
colecţiei Biblioteca Scriitorilor Iluştri (1919),
unde vor fi publicate traduceri. Volume: „Zece zile

prin Ardeal”, „Călina fiica
codrilor, căpitan de hai-
duci”, „Grue haiducul”,
„Fraţi de cruce”, „Viaţa,
năzdrăvăniile şi păţaniile
lui Păcală”, „Haiducul Mie-
reanu”, „Bujor haiducul”.

■ 21/1882, d., Vasile
Conta, la Bucureşti şi în-

humat la Iaşi, (n. 15. 11. 1845, Ghindăoani, v.
fişa lunii noiembrie)

■ 22. 04. 1943,
Utta-Siegrid Kőnig, la
Posen, Germania, poetă.
A absolvit Liceul „Şte-
fan cel Mare”, Suceava,
Şcoala Tehnică de Arhi-
tectură, (1964) şi s-a
stabilit la Piatra-Neamţ.
A debutat cu un grupaj
de sonete în Revista
„Asachi” din Piatra-
Neamţ (1993). Volume de poezii (ed. biblio-
file): „…şi Haiku”, „Veşnica efemeridă”,
„Abia zbor… fără urmă”, „Mai grăbit ca
mine… un fluture alb”, poeme într-un vers,
„Întruna ramul  în război cu clipa”, poeme

(urmare din pag. 15)

Rememorări nemţene

eea ce citiţi acum în „Apostolul”, sub acest
titlu, este oare istorie? Nici vorbă! Dacă do-
riţi numaidecât o clasificare, aş numi-o „li-
teratură S.F.”, fiindcă proiectul s-a născut
probabil prea devreme. Renăscut, ar da cu
siguranţă rezultatele scontate.

Plănuisem să experimentăm înlocuirea
vechilor standarde şi scheme împietrite ale

procesului didactic (din clasele cu tablă şi cretă),
cu o nouă viziune asupra vieţii şi muncii în şcoală,
folosind cabinetele pe specialităţi, laboratoarele şi
atelierele, în condiţiile liceului din Bicaz, aflat la
începuturile sale, o instituţie cu puţine clase de li-
ceeni, dar cu un colectiv profesoral demn de invi-
diat, tânăr şi înalt calificat, ceea ce ne înlesnea
punerea la punct a tuturor noilor elemente de or-
ganizare şi de practică didactică.

Realităţile de la „Petru Rareş” păreau mult di-
ferite faţă de cele de la Bicaz şi destul de compli-
cate, unele de-a dreptul insurmontabile. Prin
urmare, era necesar un amănunţit studiu pregătitor,
realizat cu totală discreţie, pentru că nu ştiam dacă
valorosul colectiv profesoral, cuprinzând nume-
roase personalităţi ale învăţământului nemţean, va
dori, riscând, să îmbrăţişeze un astfel de proiect.

Mai mult: fusesem informat (cu discreţie) că
exista în cancelarie un mic, dar tenace, nucleu con-
servator, care încerca de câţiva ani (pe căi tipice şi
deloc elegante) să preia conducerea şcolii. Prin ur-
mare, nu mă îndoiam că experimentul va avea ad-
versari permanenţi şi redutabili în interior. Ca de
obicei …

Pentru început, trebuia să ne asigurăm că
avem unde ne desfăşura activitatea conform noului
plan, de preferat un singur local, încăpător şi bine
echipat. Numai că vreo câteva clase de la „Rareş”
funcţionau fie în localul vecin, al şcolii profesio-
nale, fie la Şcoala generală numărul 3, fie în ve-
chiul sediu al Şcolii israelite, clădire propusă spre
demolare (dar, din fericire, salvată, adăpostind
acum Liceul de artă „Victor Brauner”).

Şi, fiindcă planul de învăţământ, impus nu de
multă vreme la nivel naţional, cerea ca liceele să
posede mai multe ateliere de „practică în produc-
ţie”, era necesar să găsim în oraş spaţiile necesare
şi, evident, să le utilăm cel puţin mulţumitor.

Împreună cu profesorul Dumitru Bostan, pe
atunci director adjunct, studiind localul liceului, în-
căpere cu încăpere, am constat că existau de fapt
destule camere utilizabile, dar unele erau nefolosite
şi altele prost împărţite. Aveam deci posibilitatea
să aducem toţi elevii la un loc.

De aici şi până la a replanifica şi, mai ales,
până la a folosi vechiul local după noile necesităţi,
era un drum plin de necunoscute, cele mai multe
subiective, ţinând de tradiţii şi de mentalitatea con-

servatoare, generalizată în marea instituţie a învă-
ţământului românesc.

În meticulosul efort de organizare, am primit
în acel an şcolar, dar şi mai târziu, cu totală înţele-
gere, un ajutor permanent din partea colegilor
Sofia Burculeţ, profesor de pedagogie şi psiholo-
gie, Ştefan Ursu, director adjunct, Dumitru Bostan,
director adjunct, Constantin Avădanei, Maria Bâr-
lădeanu, Maria Gherghel, Paul Sandovici şi Ale-
xandrina Mancaş. Cei doi de pe urmă au fost
realizatorii unor simulări, programe şi orare com-
plicate, într-o vreme când nu dispuneau de absolut
nimic din mijloacele actuale de calcul electronic.

Între timp, aflasem că la Bucureşti, în liceul
„Ion Neculce”, se încerca ceva asemănător inten-
ţiilor noastre. O vizită de documentare la faţa lo-
cului, împreună cu colega Sofia Burculeţ, ne-a
demonstrat însă că era vorba de un început modest,

timid şi parţial, care nu se potrivea defel cu pro-
iectele noastre şi cu realităţile de la „Petru Rareş”.

Reveniţi acasă, am ţinut seama cu stricteţe de
numărul de profesori ai „Rareşului”, pe obiecte de
studiu, şi de încărcătura cu ore în fiecare laborator,
cabinet şi atelier, astfel ca fiecare profesor să lu-
creze permanent şi stabil într-un singur cabinet sau
laborator de specialitate. În felul acesta, nici das-
călii, nici elevii, nici cabinetele şi nici laboratoarele
nu aveau „ferestre” între lecţii, proces dificil, dar
realizabil.

Distribuind spaţiile disponibile, am ajuns la
următoarea schemă funcţională:

– Şapte laboratoare: două de fizică, două de
chimie, două de biologie şi un laborator „verfix”
(Singurul care nu şi-a dovedit deplin utilitatea.).

– Şaptesprezece cabinete ale profesorilor, pe
specialităţi: trei pentru literatura română şi univer-
sală, patru pentru matematică, trei pentru franceză
(şi rusă într-un cabinet), un cabinet fonic (engleză),
un cabinet pentru geografie, un cabinet de istorie,
un cabinet de ştiinţe sociale, un cabinet pentru mu-
zică, un cabinet de orientare profesională, un ca-
binet metodic.

Amenajarea celor de mai sus cerea şi timp şi
mulţi bani. Timpul nefiind elastic, nu putea fi găsit
decât în vacanţa mare: iulie, august şi patruspre-
zece zile din septembrie. Iar banii ...!? 

Presupuneam şi aveam să mă conving curând
că nimeni din mai marii învăţământului nu avea să

„arunce” fonduri pe proiecte neverificate în prac-
tica naţională românească. Simţeau probabil că era
un plan oarecum prematur faţă cu mijloacele teh-
nice şi didactice ale vremii, puse la dispoziţia şcolii
româneşti. Înţelegeam că ne vom izbi mereu de lip-
suri materiale; dar a da înapoi chiar de la început
însemna un eşec lamentabil, pe care nu ni l-am
asumat.

Pentru cei mai valoroşi dascăli ai „Rareşului”,
pe toată durata vacanţei de vară, liceul s-a trans-
format în şantier, profesorii, mai ales cei care au
realizat de la zero laboratoarele şi cabinetele, do-
vedind aptitudini inginereşti demne de invidiat.

Redistribuirea încăperilor nu avea sens ca fapt
în sine, ci era menită să asigure un nou mod de
lucru al profesorilor cu elevii şi o nouă abordare a
muncii în şcoală de către elevi.

Analiza prealabilă a participării elevilor la lec-
ţia de tip clasic, cu verificare, predare şi fixarea cu-
noştinţelor, arăta că, în minutele destinate
verificării, majoritatea absolută a colectivului unei
clase de circa 30 de adolescenţi şedea în nelucrare.
În etapa de predare, la cele mai multe obiecte, erau
atenţi şi activi doar unii din întregul efectiv. Cât
despre fixare, aceasta nu prea mai încăpea în 50 de
minute, unele dintre lecţii fiind prelungite mult şi
dăunător şi pe timpul afectat pauzelor.

Actorul principal era, mereu şi tradiţional,
profesorul, elevii având cu precădere doar funcţia
de de a audia (dacă voiau) şi de a lua notiţe desti-
nate învăţării pe de rost în orele de muncă acasă
(dacă aveau dorinţa s-o facă).

Şcoală activă? Învăţământ individualizat?
Ritm personal? Învăţare prin descoperiri? Etc. etc.
… Lozinci frumoase, idealuri de frontispiciu, ţinte
arar şi cu puţini copii atinse.

Noi ne propuneam să asigurăm aşezarea ele-
vilor pe primul plan al muncii în cabinete şi labo-
ratoare, profesorul devenind un consultant de
neînlocuit şi un creator de impulsuri cognitive, un
formator, nu doar o enciclopedie ambulantă şi un
furnizor de informaţie.

Şi mai puneam la cale ceva. Liceul nostru tre-
buia să-i ademenească pe cei mai buni absolvenţi
de gimnaziu, oferindu-le două noutăţi: prima, cea
menţionată până aici, a doua fiind organizarea cla-
selor „speciale”, pe grupuri de discipline, inexis-
tente până atunci.

Şi mai trebuia ca, profitând de renumele lor
profesional, mai bine mediatizat, să transformăm
dascălii „Rareşului” în vedete cunoscute şi recu-
noscute ale învăţământului nemţean.

Omul potrivit la locul potrivit! Ceea ce, în is-
toria (încă nescrisă a) „Rareşului”, înseamnă, de
exemplu, o etapă de excelenţă în cariera profesoa-
relor Maria Bârlădeanu şi Antonina Mândru sau a
matematicienilor  Ioan  Zenembisi şi Gheorghe
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ntr-un vers şi secvenţe trivers în stil
haiga, „Alb – Albastru. Sub raza cea
dintâi…”, „Roşu – Galben. Sub cea de-
a doua rază… Itinerar spaniol şi nu
numai…” – secvenţe şi foto-secvenţe în
stil tanka, „… doar calendare fără file,
rondeluri”.

■ 25/1947 n. Puiu Costea, la Roman,
poet, eseist. A urmat, în Piatra-Neamţ, cursu-
rile primare la Şcoala Medie, pe cele gimna-
ziale, la Şcoala Nr. 2, iar pe cele liceale la
Liceul „Petru Rareş”. A absolvit: Şcoala Pos-
tliceală „Carol Davila” din Roman, Facultatea
de Educaţie Fizică şi Sport, Secţia kinetotera-
pie (1973), apoi Secţia de ziaristică a Univer-
sităţii „Dimitrie Cantemir”. A colaborat cu
poezie şi publicistică la: „Ateneu”, „Ceahlăul”,
„Cronica”, „Gazeta de Roman”, „Luceafărul”.

Cărţi: „Geometria secundei”, „Femeia din
vis”. 

■ 29/1941 – n. Luigi Bodo, la Cavaglia,
Italia, a urmat cursurile Institutului Textil din
Biella, Italia. După absolvire a lucrat în spe-

cialitate, în Italia şi Austria. În anul 1975, a
venit în România ca şef de secţie filatură la în-
treprinderea mixtă româno-italiană, RIFIL, din
Săvineşti. Peste un an s-a stabilit la Piatra-
Neamţ împreună cu întreaga familie. A contri-
buit efectiv la organizarea şi dezvoltarea
filaturii după model italian şi, în 1981, a fost
confirmat de Adunarea Generală ca director,
calitate în care s-a preocupat de bunul mers al

întreprinderii, dar s-a
implicat şi în viaţa so-
cială şi culturală a Muni-
cipiului Piatra-Neamţ şi
a Judeţului Neamţ.
Membru fondator al Ca-
merei de Comerţ Italo-
Române din Bucureşti
(1994), a fost şi preşe-
dinte al acesteia, în pre-
zent fiind membru în
Consiliul Director. A primit titlul de „Cavaliere
dell’Ordine al Merito dela Repubblica Ita-
liana”, (1993), a fost numit vice-consul onori-
fic la Piatra-Neamţ (1998). În anul 1997 i s-a
acordat titlul de Cetăţean de Onoare al Muni-
cipiului Piatra-Neamţ. 

Rememorări nemţene

î

Aniversări culturale, aprilie 2017
1. RESSU, CAMIL (1880-1962) pictor,
academician; 55 ani de la moarte 
01. ZIUA MONDIALĂ A PĂCĂLELI-
LOR
02. BREDICEANU, TIBERIU (1877-
1968) compozitor, folclorist, academi-
cian; 140 ani de la naştere 

02. ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CĂRŢII
PENTRU COPII
03. BRAHMS, JOHANNES (1833-1897)
compozitor german; 120 ani de la moarte 
05. NEAGU, FĂNUŞ (1932-2011) scriitor,
academician; 85 de ani de la naştere 
06. AMARU, BOGDAN (1907-1936) scriitor;
110 ani de la naştere 
06. ASIMOV, ISAAC (1920-1992) scriitor
american; 25 ani de la moarte 
07. ZIUA SĂNĂTĂŢII
16. (†) SFINTELE PAŞTI /16-18 apr
16. KAWABATA, YASUNARI (1899-1972)
prozator japonez, laureat Nobel; 45 ani de la
moarte 
18. ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU

CONSERVAREA MONUMENTELOR
20. ARETINO, PIETRO (1492-1556) poet și
prozator italian; 525 ani de la naştere 
20. ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PRESEI
LIBERE
21. CONTA, VASILE (1845-1882) filosof,
poet, om politic; 135 ani de la moarte
21. ZIUA BIBLIOTECARULUI DIN RO-
MÂNIA; ZIUA CĂRŢII
25. FITZGERALD, ELLA (1917-1996) cân-
tăreaţa de jazz americană; 100 ani de la naştere 
26. DOINAŞ, ŞTEFAN AUGUSTIN (1922-
2002) poet, eseist, traducător, academician; 95
ani de la naştere 
29. CÂNDEA, VIRGIL (1927-2007) istoric al
culturii, filosof, academician; 90 ani de la naştere
29. ZIUA VETERANILOR DE RĂZBOI
30. MAGAZIN ISTORIC, dir. Dumitru
Almaş, 50 ani de la apariţia revistei, la Bucu-
reşti,30.
MUZEUL LITERATURII ROMÂNE, 60 ani
de la înfiinţare, la Bucureşti. 

Red.

Aniversări culturale, mai 2017
1. ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MUN-
CII (zi nelucrătoare) 
02. ZIUA NAŢIONALĂ A TINERE-
TULUI
03. ZIUA MONDIALĂ A LIBERTĂŢII
PRESEI
06. DIETRICH, MARLENE (1901-
1992) actriţă şi cântăreaţă germană; 25 ani

de la moarte 
07. TOPÂRCEANU, GEORGE (1886-1937)
scriitor, academician; 80 ani de la moarte 
09. 140 ani de la declararea INDEPENDEN-
ŢEI ROMÂNIEI faţă de Poarta Otomană
09. ZIUA EUROPEI
10. SĂRBĂTOARE NAŢIONALĂ
12. BARIŢ (BARIŢIU), GEORGE (1812-
1893) istoric, om politic, ziarist, academician;
205 ani de la naştere
12. MASSENET, JULES (1842-1912) compo-
zitor francez; 175 ani de la naştere 
14. PETRESCU, CAMIL (1894-1957) scriitor,
academician; 60 ani de la moarte 
15. MONTEVERDI, CLAUDIO (1567-1643)
compozitor, violonist italian; 450 ani de la naş-
tere 
15. ZIUA INTERNAŢIONALĂ A LATINITĂŢII 

16. MELCHISEDEC ŞTEFĂNESCU (1823-
1892) episcop, istoric, academician; 125 ani de
la moarte 
18. ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MUZEE-
LOR
19. JALEA, ION (1887-1983) sculptor, acade-
mician; 130 ani de la naştere 
21. COBĂLCESCU, GRIGORE (1831-1892)
geolog, academician; 125 ani de la moarte 
22. BACOVIA, GEORGE (1881-1957) poet,
academician; 60 ani de la moarte 
22. STREINU, VLADIMIR (1902-1970) critic
şi istoric literar, poet, traducător, academician;
115 ani de la naştere 
25. (†) ÎNĂLŢAREA DOMNULUI; ZIUA

EROILOR ROMÂNI
26. BALTAG, CEZAR (1939-1997) poet,
eseist; 20 ani de la moarte 
29. KENNEDY, JOHN FITZGERALD
(1917-1963) preşedinte al Statelor Unite ale
Americii; 100 ani de la naştere 
31. PERSE, SAINT-JOHN (1887-1975) poet
şi diplomat francez, laureat Nobel; 130 ani de la
naştere.

Red.
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umitreasa, ca să ne oprim doar la câteva
exemple dintre cele foarte multe.

Piedici reale, mari şi periculoase?
Destule. Prea multe chiar! Una ne îngri-
jora peste măsură, dincolo de lipsa mate-
rialelor, a utilajelor şi a banilor necesari.
Este vorba de nepregătirea din timp, prin
şcolarizare la nivel universitar, a profe-

sorilor pentru un sistem de lucru cu totul nou
pentru ei. Aceasta din urmă putea fi fatală!

Renunţarea la sălile de clasă şi înlocuirea
acestora cu cabinetele pe specialităţi şi cu labo-
ratoarele nu erau noutăţile esenţiale! În centrul
experimentului stătea un nou chip de a lucra cu
elevii. De dificultatea, ca şi de eficienţa acestui
mod de lucru, nu se îndoieşte nimeni! Curioşii
să încerce!

Cu toate că era vorba de un experiment, nu
am cerut vreo aprobare de la forurile de condu-
cere, judeţene şi centrale, ale învăţământului
sau ale puterii politice, convinşi că rezultatul
previzibil ar fi fost interzicerea expresă. Ne-am
asumat astfel toate riscurile.

Ne bazam mai ales pe întreprinderile mari
din judeţ, conduse de persoane ataşate şcolii
noastre, unii – foşti elevi ai liceului, alţii – pă-
rinţi ai elevilor din acea vreme sau intelectuali
gata oricând să ne sară în ajutor, de la uriaşa (azi
răposata!) întreprindere săvineşteană, de fire şi
fibre sintetice, condusă de inginerul Valeriu
Momanu; de la cele două întreprinderi pentru
hârtie şi celuloză (una demolată, alta supravie-
ţuitoare în noua Românie), mai cu seamă de la
soţii ingineri Ciobanu şi de la inginerul Weiss;
de la Combinatul pentru fabricarea cimentului
din Bicaz, director fiind inginerul Constantin
Simion; de la Uzina de maşini agricole „Ceah-
lăul”, ca şi de la Întreprinderea judeţeană de ex-
ploatare şi prelucrare a lemnului, din
Piatra-Neamţ, condusă de inginerul Marcel
Radu.

De la aceştia şi de la numeroşi alţi oameni
de iniţiativă şi cu sufletele alături de noi, am pri-
mit de-a lungul a cinci ani tot ceea ce ne puteau
oferi pentru amenajarea, utilarea sau chiar con-
struirea cabinetelor, laboratoarelor şi ateliere-
lor.

(Va urma)

Mihai-Emilian MANCAŞ

N. B. Promettre ...
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timularea interesului şi a gustului pentru
lectură implică pentru şcoală şi pentru
profesorul de limba şi literatura română
o responsabilitate incontestabilă. Citesc
copiii? Le place să citească? De ce citesc
sau de ce nu citesc? Unde, când şi cum
citesc? Ce le stimulează interesul pentru

lectură? Cine le ghidează lectura? Care este
scopul ei? – iată doar câteva din întrebările re-
torice care se aud des în şcoala românească a
secolului XXI. Pasiunea pentru lectură este un
mare dar pentru profesorul care trebuie să îşi
ajute elevii să îndrăgească cartea. Ei citesc în
copilărie pentru a se amuza, delectându-se cu
lecturile vârstei. Când pasiunea pentru citit, im-
pune şi pasiunea pentru învăţat, lectura devine
un tot, fără de care copilul (elevul) nu se poate
desăvârşi ca personalitate şi caracter. Raportul
dintre lectura particulară şi cea prevăzută de
programă şcolară este unul inerent, care îl ajută
pe elev să construiască o lume proprie neîncor-
setată de impuneri ale profesorului şi şcolii.
Într-o scară a practicilor lectorale dispusă faţă
de fidelitatea textului, pe treapta cea mai de sus
ar trebui situată interpretarea, pe treaptă cea mai
de jos lectura liberă, iar la mijloc lectură stan-
dard. Uzul liber al textului nu poate fi proscris,
aşa cum uzul corect nu poate fi prescris. Orice
cititor are libertatea de a uza şi a abuza de texte,
inclusiv de a le dezintegra, citindu-le în alte
contexte decât cele de origine. „Deoarece uzul
liber al textului depinde de capriciile subiectu-
lui, specificitatea interpretării poate fi pusă în
evidenţă doar dacă o comparăm cu lectura stan-
dard”.1

A îndruma lectura suplimentară a elevilor
nu înseamnă numai a le da o lista de cărţi, ci a
le verifica constant calitatea şi cantitatea lectu-
rilor. Aceasta oferă posibilitatea de a examina
cu discernământ ce citesc elevii şi de a lua de-
cizii corecte. Pentru a forma buni cititori de
cărţi şi pentru a cultiva gustul pentru lectură,
trebuie să existe o colaborare cu părinţii elevi-
lor; mediul familial poate stimula elevii în lec-
turarea cărţilor specifice vârstei lor. 

Lectura particulară ocupă un loc important
în cadrul orelor de literatură pe parcursul între-
gului proces didactic. Listele pentru lectură ale
elevilor trebuie să fie doar un ghid, nu o impu-
nere, deoarece elevii sunt atraşi de anumite ti-
puri de cărţi, subiectele lor favorite trebuie să
fie cunoscute profesorilor. Un profesor bun este
acela care cunoaşte tendinţele de lectură ale
adolescenţilor, care le citeşte cărţile şi discută
cu ei despre cărţile citite.

Cercul de lectură este un proiect al Aso-
ciaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Li-
teratura Română „Ioana Em. Petrescu”
(ANPRPO), în colaborare cu Institutul Cultural
Român, început în 2004 şi care reprezintă o
noutate didactică în şcoala românească şi, în
acelaşi timp, un exemplu de bună practică al
profesorilor de limba română. Proiectul are loc
la nivel naţional şi constă în activităţi
extracurri culare ale profesorilor de limba şi li-
teratura română şi ale elevilor implicaţi, cu sco-
pul de a promova lectura de plăcere. Activităţile
sunt organizate în funcţie de cererea elevilor şi
a părinţilor, ţinându-se cont, însă de un program
săptămânal original, creativ, care să stimuleze
imaginaţia şi inspiraţia elevilor. Acest lucru este
posibil prin lecturile de plăcere, prin întâlnirea

elevilor cu texte literare noi prin intermediul pa-
ratextului: titlul, ilustraţiile de pe copertă, mu-
zică, film, desen, psihologia personajelor etc.
Fără a părea o lectură rigidă se va ajunge la lec-
tura interpretativă, de analiză. Înţelegerea tex-
tului literar porneşte din puncte diferite: de la
incipit, de la titlu, de la un citat din text, de la
temă, motiv sau simple amănunte din texte.
Captatio benevolentiae este esenţial în cadrul
cercului de lectură. Nu trebuie uitat nici aspec-
tul ludic al textului literar, deoarece elevii vi-
brează pozitiv, se apropie mai uşor de lectură
prin intermediul jocului.

Prezentăm o serie de activităţi derulate în
cadrul cercurilor de lectură organizate cu elevii
de liceu:

1. Cartea de inimă o activitate care are ca
scop:

a) prezentarea unor experienţe personale de
lectură;

b) alcătuirea de către elevi a unor liste de
cărţi parcurse de ei, care pot fi folosite ca punct
de pornire al cercurilor;

c) stimularea gustului pentru lectură prin
metode noi, moderne;

2. Cărţile pe care nu le-ai citit – o activitate
de creare a listelor de lectură suplimentară. În
romanul lui Italo Calvino, Dacă într-o noapte
de iarnă un călător, apărut în 1979 se vorbeşte
despre un cititor care începe să citească o carte
care să îi satisfacă pe deplin gustul pentru lec-
tură. Este un metaroman despre cititor şi lec-
tură, un tip de cititor dezinteresat, de plăcere,
pragmatic, realist. Romanul se deschide cu vi-
zita cititorului la librărie unde caută romanul lui
Italo Calvino, despre care citise în presă. Călă-
toria printre cărţi este o ocazie de a le prezenta,
de a le clasifica. Există, desigur, şi obstacole
„ţi-ai făcut loc în librărie prin barajul dens al
Cărţilor Pe Care Nu Le-Ai Citit, care te priveau
de pe mese şi din rafturi, încercând să te inti-
mideze”2. Deşi cititorul îşi cumpără cartea do-
rită, sentimentul lui rămâne frustrant. „Ai mai
aruncat o privire pierdută cărţilor din jur (mai
bine zis: cărţile te priveau cu expresia pierdută
a câinilor din cuştile hingherului care văd un
fost tovarăş de-al lor îndepărtându-se în lesa
stăpânului venit să-l elibereze)”.3 Acest drum
prin librărie poate fi un bun pretext pentru elevii
participanţi la cerc, ei putând să îşi exprime pre-
ferinţele lor literare, realizând un chestionar
pentru cei prezenţi care să arate astfel, orientat
într-o oarecare măsură după chestionarul pro-
pus de Italo Calvino:

1. Cartea care nu ţi-a plăcut sau care ţi-a
lăsat un gust amar;

2. Cartea pe care ai lua-o cu tine pe o insulă
pustie;

3. Cartea pe care ţi-a fost greu să o citeşti;
4. Cartea pe care ai cumpărat-o, dar nu ai

citit-o încă;
5. Cartea pe care ai face-o cadou unui duş-

man;

6. Cartea pe care ai savurat-o;
7. Cartea pe care intenţionezi să o citeşti,

după ce vei citi altele;
8. Cartea scumpă pe care aştepţi să o cum-

peri la reduceri;
9. Cartea în care te-ai visat sau măcar te-ai

imaginat;
10. Cartea pe care ai putea să o împrumuţi

de la cineva;
11. Cartea ta prietenă;
12. Cartea pe care ai vrea să o citeşti înainte

de a fi lansată;
13. Cartea care te-a ajutat să îţi înfrunţi pre-

judecăţile;
14. Cartea pe care ai citit-o fără să o des-

chizi;
15. Cartea fără de care nu ai fi fost cel de

azi;
16. Cartea pe care o reciteşti adesea;
17. Cartea pe care ai citit-o datorită unui

film;
18. Cartea pe care ai citit-o uitând de orice;
19. Cartea „în vogă” pe care nu ai vrut să o

citeşti;
20. Cartea cu care ai dormi sub pernă;
21. Cartea de care te-ai putea lipsi;
22. Cartea cu care ţi-ai pierdut timpul şi re-

greţi;
23. Cartea pe care ai citit-o ca să fii intere-

sant;
24. Cartea pe care ai căutat-o multă vreme

în zadar, că nu ai găsit-o;
25. Cartea pe care au citit-o toţi şi e ca şi

cum ai fi citit-o tu;
26. Cartea pe care ai citit-o „cu sufletul la

gură” etc.
Acest joc poate evidenţia preferinţele de

lectură ale elevilor, cărţile care le-au plăcut şi
cărţile care nu le-au plăcut. Este importantă
dezbaterea şi problematizarea pe marginea căr-
ţilor deoarece elevii implicaţi în aceste „cercuri
de lectură” ar putea fi antrenaţi în a lectura o
carte, doar pentru că au fost atraşi de ideile ex-
puse de colegii lor. Aceste dezbateri, pe lângă
faptul că incită la lectură, dezvoltă pasiunea
pentru susţinerea argumentată a punctului de
vedere, formând din elevi buni vorbitori, capa-
bili de a-şi susţine opiniile. Cercul de lectură
este profund necesar, nu numai pentru o incitare
la lectură, ci şi pentru o construire a sinelui, a
personalităţii. Nu este cel mai important să îşi
construiască o bibliotecă în interiorul minţii, ci
să fie capabili de reflecţie, de creativitate şi de
a emite idei originale. Iată ce rubrici ar trebui
să cuprindă un model de fişă de cititor care
poate fi discutată în cadrul cercului de lectură:
Cartea mea de suflet; Cartea care m-a decep-
ţionat; Cartea după care am alergat cu sufletul
la gură; Cartea primită în dar; Cartea pe care
aş uita-o în tren; Cartea ideală.

……………………………………………
………………………………………………

1 Paul Cornea, Introducere în teoria lectu-
rii, Ed. Minerva, Buc., 1988, p. 203.

2 Italo Calvino, Dacă într-o noapte de
iarnă un călător, Ed. Univers, Buc., 1999, p.
20.

3 Ibidem, p. 22.

Prof: Lucica MOISĂ
Liceul cu Program Sportiv, Roman, Neamţ
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Cum este corect – „doamna
director”/ „doamna directoare”,
„doamna preşedintă”/ „doamna
preşedinte”, „doamna ministră”/
”doamna ministru”,  „doamna in-
giner”/  „doamna ingineră” etc.?

ând este vorba de structuri
care cuprind substantive care
denumesc nume de funcţii
sau de profesii, precum cele
din titlul articolului, asociate
femininului doamna –
„Doamna director”/ „doamna
directoare”, „doamna preşe-

dintă”/ „doamna preşedinte”,
„doamna ministră”, „doamna mi-
nistru”  etc. – chiar  şi  părerile
ling viştilor sunt împărţite în pri-
vinţa folosirii formei de masculin
sau feminin.

De exemplu, George Pru-
teanu, în diversele articole publi-
cate, ca şi în celebra emisiune din
anii ’90 – Doar o vorbă să-ţi mai
spun – aprecia că, în cazurile în
care există o formă de feminin
frecvent utilizată, e firesc ca
aceasta să fie folosită – de exem-
plu, doamna directoare, doamna
preşedintă, doamna ingineră. În
alte cazuri, formele feminine au
apărut mai târziu sau sunt mai
puţin utilizate, par artificiale şi, în
aceste situaţii, este bine să se con-
serve forma de masculin – doamna
ministru, doamna prefect etc.

În mod asemănător, Rodica
Zafiu, prof.dr. la Facultatea de Li-
tere, din cadrul Universitatii Bucu-
reşti, observă că, dacă în alte limbi
(engleza, franceza) utilizarea frec-
ventă a formelor de feminin pentru
profesii şi funcţii este generată şi
de accentuarea militantismului fe-
minist, în limba română se mani-
festă tendinţa inversă, de folosire a
masculinului, în toate cazurile,
pentru că pare mai «oficial» şi mai
politicos, în timp ce formele femi-
nine ar ţine, mai degrabă, de regis-
trul familiar. Cu toate acestea, şi

prof. dr. Rodica Zafiu susţine nece-
sitatea utilizării formelor fireşti,
impuse de uzul limbii – doamna di-
rectoare, doamna profesoară,
doamna ingineră etc., şi, în niciun
caz, excese de felul domnişoara
student, doamna ministresă etc.

Aşadar, concluzia ar fi că sunt
admise ca fiind corecte ambele
forme (de masculin şi de feminin)
în multe cazuri – „doamna direc-
tor”/ „doamna directoare”,
„doamna preşedintă”/ „doamna
preşedinte”, „doamna ministră”/
„doamna ministru”, „doamna in-
giner”/ „doamna ingineră”,
doamna profesoară/ doamna pro-
fesor etc. – şi că opţiunea pentru
una sau alta dintre forme rămâne
la latitudinea celui care o utili-
zează (putându-se, eventual, im-
prima o notă mai politicoasă/
oficială, prin forma de masculin).
În unele cazuri, există şi forme in-
corecte (neadmise de normele lin-
gvistice), de exemplu, se poate
spune doamna doctor (o formă de
adresare mai sobră), doamna doc-
toriţă (familiar), dar doamna doc-
toră este greşit.

În privinţa ortografierii cu ma-
jusculă sau cu minusculă, trebuie
precizat că, în interiorul unui enunţ,
denumirile de funcţii/profesii se
scriu cu litera mică (ministru, pre-
fect, profesor, doctor, director etc.),
dar numele complete de funcţii se
scriu cu litera mare (de exemplu,
Ministrul Afacerilor Externe). În
formulele de adresare (din cores-
pondenţa oficială, cereri etc.), pri-
mul cuvânt se scrie, obligatoriu, cu
litera mare, iar funcţia se poate
scrie şi cu majusculă şi cu minus-
culă – Doamnă Director (Direc-
toare)/ Doamnă director
(directoare), Doamnă Preşedinte
(Preşedintă)/ Doamnă preşedinte
(preşedintă) etc.

Trăsnea ALU CATINCA

Cu dragoste,
despre domnul învăţător

-a întâmplat în Basarabia
străbună, sub ocupaţie stră-
ină. Un normalist, un învăţă-
tor din stânga Prutului scos
din sărite de doi nepoţi leneşi
lipsiţi de creşterea aleasă i-a
umflat pe sus şi i-a dus unde

trebuia, la şcoală. Motivul? Nu-i
trăgea aţa la carte. Stăteau toată
vara pe malul Prutului la scaldă, că
era năduf. La şcoală au fost aşezaţi
în prima bancă, au primit cărţi şi
maculatoare şi au început să buchi-
sească litere scâncind. Şi au mai
primit ceva: câte o tufă de flori
spre îngrijire. O tufă de crizanteme
cu flori mici, numite năsturaşi. La
orele practice, Domnul se plimba
printre elevi şi le spunea că deja el
vede cum vor răsări nişte flori fru-
moase, frumoase. Şi uite aşa, înce-
tul cu încetul, cei doi leneşi au
devenit premianţi cu coroniţă.
Fruntaşi pe ramură.

Cine era Domnul? Un Apostol
trecut prin viaţă, cu vastă expe-
rienţă şi mult umor. Avea o figură
impozantă cu trăsături ferme, cu
un cap alb, cum îi stă bine oricărui
dascăl. Semăna cu dl Trandafir...

Anul 1944, soldaţii cu stea în
frunte s-au prăvălit din nou asupra
Basarabiei. Ne-a durut din nou Ba-
sarabia. Domnul învăţător a fost ri-
dicat într-o noapte şi deportat în
Siberia, la tăiat lemne, 18 ani.
Acuza adusă dascălului? „a predat
româneşte limba MALDAVI-
NEASCĂ”. Aşa au aflat plozii din
satul de graniţă cu România, că un-
deva există o Siberie, unde îi frig,
iar căciula, cojocul şi opincile nu
ţin de cald. Unde noaptea şi ziua au
câte şase luni. Spre acest frigider
al lumii sunt mânaţi toţi duşmanii
bolşevicilor cu îndemnul „Pahod
na Sibir”. În naivitatea lor, elevii
rămaşi fără Domn, se întrebau cum

poate dormi un om şase luni şi cum
se numără anii? Câţi ani din satul
lor încap într-un an din Siberia?
Bătrânele vorbeau în şoaptă că cei
deportaţi au fost duşi pe viaţă sau
pe 25 de ani.

Din respect pentru Domnul,
ori de câte ori foştii lui elevi aud
sau citesc cuvântul Siberia se gân-
desc la el. Şi acum îl văd cu ochii
minţii. Un om obişnuit, învăţător la
catedră, ţăran pe lotul şcolar. Pe
atunci, şcoala primea 5 ha de pă-
mânt arabil, plug şi cai pentru elevi
şi educatori. Vorbea cu pasiune
despre înaintaşii noştri. Au fost:
„pieptul oştirii lui Ştefan cel Mare
şi al marelui Ion Vodă cel cum-
plit”. Despre Basarabia, Domnul
nara ceva absolut surprinzător. Se
zice că Dumnezeu şi Sfântul Petru
au ajuns în Basarabia pe înserat.
Fiind vreme de furtună s-au adă-
postit sub un copac şi au deşertat
cei doi saci cu bogăţie, necazuri şi
nedreptăţi din dotare. Cum necazu-
rile şi nedreptăţile erau multe, sacul
s-a spart, copacul sub care stăteau
s-a uscat, iar piatra pe care au stat
s-a spart. Urmarea? Toate răutăţile
lumii şi neîmplinirile au rămas în
cârca basarabenilor. Şi le poartă şi
astăzi, cu stoicism, oftând.

Şi Domnul ne mai aminteşte
câteva lucruri importante. Ne-a în-
văţat să altoim, să tăiem cu fierăs-
trăul, să întocmim o cerere, să
facem o învoială şi multă, multă ci-
tire, istorie, geografie şi aritmetică.
Fie acest demers o floare din sutele
de flori văzute de el. De ce v-am
povestit cele de mai sus? Pentru că
presa e obligată să relateze ceea ce
se întâmplă, nu ceea ce şi-ar dori
să se întâmple. (v. Vizita de lucru
a Guvernului Republicii Moldova,
la Piatra-Neamţ).

Dumitru RUSU
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Prea multe cărţi
în librării?

istemul de educaţie are în vedere, teoretic
cel puţin, cele mai importante valori cultu-
rale care au fost păstrate şi cultivate până în
zilele noastre. Cartea este una dintre acestea.
A imagina învăţământul fără ideea de carte
ar fi ca şi cum te-ai gândi la industria auto
fără ideea de motor. 

Şi totuşi, în zilele noastre,
prin perseverenţa mass-mediei
în cultivarea prostului-gust,
prin lipsa de orizont a condu-
cătorilor şi prin oportunismul
unei elite lipsite de patriotism,
am ajuns să auzim tot mai des
păreri conform cărora n-ar mai
trebui să citim „atâta”, ci să
trăim, vezi bine, „pragmatic”.
Pragmatismul este argumentul
suprem. Cu alte cuvinte, doar

cei care produc aşa-numitele „valori materiale” ar
conta, o fantomă pe care o invocau şi tovarăşii co-
munişti atunci când voiau să-i pună la punct pe in-
telectuali şi pe creatori. 

Mai trist este când astfel de idei vin astăzi din
partea unor oameni care ar trebui să fie primii care
să facă pledoaria pentru carte, pentru bibliotecă,
pentru citit. Astfel, dacă ajungi să spui, profesor
fiind, că sunt prea multe cărţi în librării, înseamnă
că te enervează cărţile şi cititul în general, ceea ce
pune în discuţie serios dacă eşti potrivit pentru
rolul de educator pe care îl ai. E ca şi cum ai spune
că învăţământul ar fi mai eficient dacă nu s-ar mai
încurca atâta de cultură, că s-ar putea învăţa filo-
zofie fără ideile filozofice, matematică fără teore-
mele matematice, fizică fără legile fizicii, biologie
fără descoperirile din domeniu, literatură fără ope-
rele literare.

Fireşte că în librării sunt şi cărţi proaste. Cum
însă din fericire Dumnezeu ne-a înzestrat şi cu minte
avem şansa de a face selecţia. E simplu. În fond, nici
în supermarket nu ne supărăm pe abundenţa de măr-
furi doar din cauză că unele nu sunt de calitate. Ale-
gem ceea ce ne este de folos şi corespunde
standardelor noastre şi ne vedem liniştiţi de drum. 

Subiectul ar merita o atenţie mai mare, însă aş
mai adăuga doar faptul că intuiesc în iritarea faţă
de „abundenţa” ofertei de carte acea atitudine su-
ficientă care nu mai lasă loc de nimic şi pentru ni-
meni pe lângă ea, care e şi amuzantă şi tristă.
Amuzantă, pentru că e în contrast flagrant cu
lumea mare şi diversă de care persoana în cauză nu
pare mai deloc conştientă. Tristă, pentru că e întot-
deauna băţoasă, arogantă, însoţită de o încordare
permanentă care ar merita cauze mai bune. Plus de-
ranjul pe care îl produce printre oameni care îşi tră-
iesc împăcaţi sentimentele propriilor limite
încercând să se autodepăşească prin hărnicie, dis-
ciplină şi perseverenţă.

Psiholog Vasile BAGHIU
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l Standul României, pe primul loc în
topul celor mai frumoase standuri

n ultima zi a Salonului Cărţii de la Paris,
desfăşurat în perioada 24-27 martie 2017,
standul României a fost inclus, pe primul
loc în topul celor mai frumoase standuri de
la Livre Paris 2017, în clasamentul realizat
de site-ul actualitte.com. „Standul Româ-
niei ne captează întotdeauna atenţia. Am-
bianţa de artă contemporană este dată de

oglinzi şi de o instalaţie de neoane, dar luminile
sunt atenuate pentru a nu intimida publicul”, a
scris actualitte.com.

Proiectul, designul şi conceptul grafic i-au
aparţinut arhitectului Răzvan Luscov, care a rea-

lizat şi anul trecut standul României organizat de
ICR la Livre Paris. Standul, care s-a întins pe o
suprafaţă de 70 m2 a fost unul elegant, aerisit, pe-
retele din spate fiind conceput din oglinzi, cu
rolul de a multiplica şi reflecta cititorii şi cărţile.

Pe oglinzi erau scrise cu roşu unele dintre
cele mai importante nume ale scriitorilor şi artiş-
tilor români clasici şi contemporani care au asi-
milat cultura franceză, printre care Constantin
Brâncuşi, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Mircea
Eliade, George Enescu, Benjamin Fondane, Du-
mitru Ţepeneag, Matei Vişniec, Basarab Nico-
lescu, George Banu.

Deasupra standului, neoane luminate se în-
tretăiau în diagonale, în acord cu tema participării
româneşti de anul acesta la Livre Paris: Diago-
nales et confluences franco-roumaines/Diagonale
şi confluenţe franco-române. 

Standul României de la Salonul Cărţii de la
Paris a fost poziţionat într-un loc de maximă vizi-
bilitate, alături de Maroc, ţara invitată de onoa re.

La standul de ţară al României au fost ex-
puse volume apărute la 30 de edituri româneşti,
precum şi traduceri din autori români publicate
cu sprijinul Centrului Naţional al Cărţii din cadrul
ICR.

Aflat la cea de-a 37-a ediţie, Salonul Cărţii
de la Paris a fost creat în 1981. În 2016 Salon du
Livre a devenit Livre Paris, dedicat profesioniş-
tilor din domeniul editorial – editori, agenţi lite-
rari, distribuitori şi vânzători de carte din Franţa
şi din lume, deschis totodată publicului larg.

Cu un total de 1.200 de expozanţi din peste
50 de ţări, cu 3.000 de autori prezenţi la peste 800
evenimente şi un număr estimat de 150.000 de
vizitatori, salonul se bucură de o maximă vizibi-
litate în media franceze.

Petre IVAN

Vrei şcoală cu fitzi, treci pe la condiţii!
n plină campanie de primăvară şi în toiul pregătirilor de Paşte, se derulează anumite etape ale
mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, conform calendarului stabilit
de către ministerul de resort. 

Întrucât metodologia de mobilitate permite unităţilor şcolare posibilitatea stabilirii unor
condiţii specifice pe care să le îndeplinească ocupanţii catedrelor vacante, momentul a constituit
un bun prilej pentru unii „să se vadă cu sacii în căruţă” (după cum spune o vorbă din popor),
motiv pentru alţii să execute orbeşte anumite ordine venite de sus, de undeva, de la partid. Că
... doar abia au fost numiţi unii în funcţiile de conducere, îndrumare şi control pe criterii de com-

petenţă, nu? Şi uite aşa ... au apărut, la unele şcoli, diverse condiţii reprezentative pentru asigurarea
unui învăţământ de înaltă calitate şi a unei pregătiri socio-profesionale pe măsură: de la rezultatele ob-
ţinute la olimpiade şi concursuri şcolare (premii şi menţiuni), performanţe extracurriculare, susţinerea
unei lecţii demonstrative sau a unei probe practice la care să obţină minim 9,50, până la ... situaţii de-a
dreptul aberante precum aceea de a avea domiciliul pe raza localităţii în care se află unitatea de învă-
ţământ care a vacantat postul, să fie membru CNEME (Corpul Naţional de Experţi în Management
Educaţional), să mai fi predat cel puţin un an la şcoala pentru care optează şi... exemplele ar putea
continua. Majoritatea acestor condiţii au fost avizate de Consiliului de Administraţie al ISJ Neamţ. 

Văzând şi care sunt şcolile cu astfel de „condiţii”, m-am întrebat cum era şi firesc, ce facem, de
fapt, cu educaţia elevilor? Rezultatele şcolilor se măsoară numai în diplomele obţinute la concursuri
şi olimpiade şcolare? Care este, în fond, misiunea şcolii româneşti actuale? De a da 2-3 olimpici (care
oricum vor pleca la studiile universitare în străinătate, unde se vor şi stabili ulterior)? Ce facem cu
marea masă a elevilor care doresc să beneficieze de o calificare şi specializare într-un anumit dome-
niu? Este arhicunoscut faptul că avem un procent destul de mare de analfabeţi funcţionali, că întâlnim
peste tot tineri cărora le lipsesc cu desăvârşire cei şapte ani de acasă, că şcoala nu reuşeşte să realizeze
educaţia de care are atâta nevoie societatea noastră? 

Dacă nu aş fi lucrat şi eu cândva în sistem, aş fi fost tentat să cred că aceste „condiţii” ar fi fost
create în mod special, cu dedicaţie, pentru anumite persoane. Dar... nu!!! Sunt într-adevăr esenţiale
pentru şcoala românească de astăzi, după modelul şi competenţele celor care o conduc. Dixit. 

Condiţionalul Cârcotaş
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