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PACTUL PENTRU EDUCA}IE
u]ini s`nt cei care
`ndr\znesc s\ se
angajeze la
`ntocmirea unei
lucr\ri de felul
celeia pe care  ne-a
d\ruit-o, `n aceste
zile, profesorul
Constantin Tom[a.
Este un travaliu
uria[, care solicit\
timp [i r\bdare, [i

mai ales punerea `n valoare a
unor vaste cuno[tin]e `n biblio-
logie, domeniu frecventat
numai de speciali[ti `ncerca]i.
Unul din `ntemeietorii acestei
discipline, bibliologul Nicolae
Georgescu- Tistu, afirma pe
bun\ dreptate c\ cine purcede
la o asemenea `ntreprindere
trebuie s\ fie un om afirmat `n
multe domenii, altfel demersul
s\u [tiin]ific se men]ine la
suprafa]a exigen]elor [i, `n
consecin]\, rezultatul muncii
sale se relev\ a fi unul de
minim\ utilitate, dac\ nu chiar
inutil (Orient\ri bibliologice,
Bucure[ti, 1938). Or cartea
domnului Tom[a ne confirm\
un astfel de autor, temeinic
introdus `n discipline precum
Istoria limbii, Istoria literaturii
române [i universale,
Pedagogie, Istorie, Critic\ lite-
rar\, Teorie literar\, Istoria pre-
sei, Sociologie [.a.m.d. Cu at`t
mai deosebit ne pare studiul
domniei sale cu c`t el pune `n
valoare nu o scriere de autor
sau scrieri dintr-o anumit\
perioad\ pe diferite teme [i din
varii domenii, teritoriu unde s-a
acumulat o oarecare expe-
rien]\, ci din zona mai pu]in
c\lcat\ de exege]i, cea a publi-
cisticii.

Aleg`nd ca obiect de cer-
cetare revista didactic\ [i lite-
rar\ Apostolul, ap\rut\ la
Piatra- Neam] `n dou\ serii:
noiembrie 1934- decembrie
1943 [i martie 1999- decem-
brie 2007 C.T. se opre[te la
num\rul 100 inclusiv; autorul

face dovada unei temeinice
cunoa[teri a [tiin]ei [i
tehnologiilor de informare, de
unde [i solida analiz\ [i
reprezentare a informa]iei
con]inut\ `n aceast\ incitant\
lucrare pe care o socotesc de
referin]\ `n literatura de spe-
cialitate.

A[a cum se [i prezint\ citi-
torului, studiul domnului
Constantin Tom[a se

adreseaz\ at`t celor
care vor s\ se slu-
jeasc\ de el pentru a
`ntocmi o monografie
atotcupr inz\toare,
exhaustiv\ a revistei,
c`t [i celor care
inten]ioneaz\ s\ dez-
volte doar o anumit\
latur\ a activit\]ii
acestei prestigioase
publica]ii care a ocu-
pat [i ocup\ un loc de
seam\ `n via]a
` n v \ ] \ m ` n t u l u i
nem]ean. Ne oprim
doar asupra primei
serii, [i vom remarca
tematica, care vine `n
`nt`mpinarea interesu-
lui unor posibili
exege]i:I. ~nv\]\m`nt.

Educa]ie. II. Cultur\, civiliza]ie,
via]a spiritual\. III. Literatur\
român\. IV. Literatur\ univer-
sal\. V. Art\. VI. Anivers\ri.
Comemor\ri. Personalit\]i. VII.
{tiin]\. VIII. Politice, econo-
mice, sociale, militare. IX.
Miscelaneea. X. Iconografie.
S`nt zece segmente, pe fiecare
din ele put`nd fi zidite alte
construc]ii la fel de temeinice
[i de larg\ trebuin]\. S\ ne
oprim numai asupra unuia din-
tre segmente, la primul. Iat\
asupra c\ror subcapitole s-a
oprit autorul c`nd a abordat
problemele `nv\]\m`ntului [i
educa]iei, `n mod firesc
esen]iale `n economia publi-
ca]iei: 1. Educa]ie [i instruc]ie.
2. Metodic\. 3. Teform\
[colar\. Inspec]ii. 4. {coala [i
Biserica. 5. Orientare profe-
sional\. 6. Programe. Manuale.
Examene. Excursii. 7. ~nv\]\tori
[i profesori eroi. 8. Organiza]ii.
Asocia]ii, Cercuri culturale [i
didactice. 9 Recenzii.

Nici c\ se putea o mai
cuprinz\toare palet\ tematic\
adunat\ `ntr-un singur capitol.
Cuprinz\toare [i incitant\.
Parcurg`nd-o, realiz\m cu
u[urin]\ ce mare c`[tig consti-
tuie pentru un viitor exeget-
pornind de la aceast\ lucrare-
studierea, s\ zicem, a pro-
blemelor de metodic\ sau  ale
atitudinii [colii fa]\ de biseric\
`n perioada `n care a ap\rut
publica]ia.

n pact, orice pact, se `ncheie `ntre dou\ sau mai
multe p\r]i, tabere, ]\ri aflate `n r\zboi sau cel pu]in
`ntr-o stare conflictual\.

Un pact pentru Educa]ie? ~ntre cine [i cine se
`ncheie? Cine cu cine a fost `n conflict?

Au fost chemate toate partidele parlamentare,
apoi [i organiza]iile neguvernamentale [i chiar sindi-
catele pentru a semna acest Pact pentru Educa]ie
elaborat la insisten]ele Pre[edintelui României.

~nseamn\ c\ to]i [i toate cele chemate pentru
semnarea pactului s-au aflat `n conflict cu Educa]ia,

cu [coala. 
Ne-au trebuit 18 ani s\ ne d\m seama c\ sub ochii no[tri a

avut loc cel mai groaznic m\cel al `nv\]\m`ntului, al [colii [i al
educa]iei, c\ nu se mai poate merge mai departe [i c\ e nevoie
m\car de un Pact pentru Educa]ie.

M\celul a fost `ncr`ncenat. A `nceput cu bombardamentul
[i distrugerea fundamentului: pedagogia, psihologia [i didacti-
ca ce furnizau principiile `ntregului sistem educa]ional. S-a
continuat apoi sistematic cu umilirea [i distrugerea resurselor
umane, elevi [i cadre didactice. Unii au primit azil pentru
munc\ `n str\in\tate, al]ii au p\r\sit c`mpul de lupt\, [coala [i
s-au refugiat `n lag\re comerciale cu furnituri de r\zboi [i
materiale refolosibile sau campanii de pres\ [i publicitare pen-

tru a facilita dezastrul total (pres\, televiziune, radio, reclame
[i publicitate etc.)

Cei mai mici, elevii, au g\sit condi]iile cele mai prielnice pen-
tru abandonul [colar, vagabondaj, ocupa]ii [i `ndeletniciri dintre
cele mai nocive (droguri, tutun, alcool, prostitu]ie etc.)

Acesta este rezultatul r\zboiului din `nv\]\m`nt, din educa]ie
[i din [coal\. A[a se explic\ fenomenologia necesit\]ii Pactului
pentru Educa]ie propus de cine altul, dac\ nu, de primul om al
]\rii, de dl. Pre[edinte.

Dup\ ce sistematic am distrus con]inutul `ntregului proces
de `nv\]\m`nt, l-am golit de adev\ratele sensuri [i valori profe-
sionale [i morale, nu avem nici m\car puterea de a recunoa[te
[i atunci recurgem ca totdeauna la minciun\. Ce altceva crede]i
c\ poate reprezenta acest Pact al Educa]iei, dac\ nu o minciun\
gogonat\, o form\ nou\, pompoas\ pentru a masca din nou jal-
nica realitate din `nv\]\m`ntul românesc?

Pactul pentru Educa]ie, pentru noi cei care suferim cu
adev\rat v\z`nd [coala `n ruin\, `nseamn\ cu totul altceva.

Reda]i [colii, `nv\]\m`ntului, statutul s\u adev\rat, de
f\urire a fundamentului moral al unei na]iuni pe baz\ de munc\,
adev\r, valoare, cinste, demnitate [i onoare.

u[tanii de azi s`nt teribili. {i cei de la gimnaziu [i cei
de la liceu. Aproape to]i s`nt frumo[i, nonconformi[ti,
plini de fi]e, repezi]i. Gr\bi]i nevoie mare s\ creasc\.
S\ ajung\ "cineva". S\ plece `n necunoscut. Cite[te:
`n Vestul opulent [i civilizat. C\ civiliza]ia `ncepe de
la Viena `ncolo. Plaiurile mioritice put. Ce nu-mi place
la ei? Obr\znicia [i impertinen]a cras\. Faptul c\ nu
]in la via]\ [i se bag\ `n belele: droguri, valut\ fals\,
jocuri de noroc. Aten]ie, unii. Nu-i pot suferi mai ales
pe gregarii cartierelor r\u famate. Ai ce vorbesc la
mi[to [i se dau rotunzi. Se adun\ seara la intrare `n
bloc cu ]igara `n col]ul gurii. Scuip\ printre din]i, spun

bancuri porcoase, r`d homeric, agreseaz\ trec\torii ̀ nt`rzia]i. Distrug
cabinele telefonice, joac\ fotbal cu co[urile de gunoi, picteaz\ pere]i
cu spray. S\ nu uit\m c\ lipsa de bun sim] dintotdeauna a n\scut
mon[tri. Via]a lor e ]\nd\ri. " Varz\", cum recunosc singuri. S`nt
furio[i [i frustra]i de felul cum evolueaz\  societatea
româneasc\. Au sentimentul paranoic c\ nu vor ie[i niciodat\ la
liman. C\ [coala nu le garanteaz\ nimic. Absolut nimic.

Cum s-a ajuns aici? Dup\ Revolu]ie, `n problema tineretului
studios s-a " sl\bit fr`ul" de teama democra]iei instaurate. Destui
elevi au `nceput s\ vin\ la [coal\ pe s\rite. C`nd veneau erau
d\r`ma]i de internet [i de via]a de noapte. Unii adormeau `n tim-
pul orelor de curs. P\rin]ii disponibiliza]i s`nt pleca]i la c\p[uni,
iar bunicii cu care au r\mas nu au nici o trecere `n fa]a lor. {tiu
ce ve]i spune. {i `nainte de ' 89 existau huligani. Just,
tovar\[ilor! Numai c\, huliganii de atunci erau lua]i de guler,
tun[i zero [i trimi[i la munca de jos. Ast\zi, absenteismul [i
abandonul [colar s`nt privite ca ni[te boli u[oare, care vor
disp\rea odat\ cu venirea anotimpului cald. G`ndirea
p\guboas\, dom' le! Mai ales pentru viitorul luminos al ]\ri.
Ultimul zvon de pe frontul Educa]iei? Ministrul Adomni]ei  can-
dideaz\ la prim\ria Ia[iului. Nu v\ panica]i. Sistemul
educa]ional va supravie]ui. A[a s-a `nt`mplat [i dup\ H`rd\u ,
Magda, Andronescu, Miclea, Athanasiu. Deocamdat\ nimeni nu
mai face nimic pentru c\ vin alegerile! {i trebuie s\ ias\ „ai
no[tri", adic\, \ia vechi [i antici.

Dumitru RUSU

UP
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PROFESORUL
GHEORGHE AMAICEI
~MPLINE{TE 75 ANI

Dac\ n-ar avea pletele ninse, nimeni, nici chiar cei mai
invidio[i, nu i-ar da 75 de ani. B\dia Ghi]\ se ]ine bine, se ]ine
tare. E pl\m\dit din esen]ele tari ale mun]ilor din zona
Neam]ului, de pe Valea Crac\ului.

Calc\ [i acum sigur [i drept, pasul mare [i iute, mereu se
gr\be[te, nu-i ajunge timpul, de altfel una din vorbele lui de
`ndemn la lec]ie sau la treab\ l-a consacrat: "Hai, m\i, mai
repedea!"

Cine e b\dia Ghi]\? Nimeni altul dec`t profesorul Gheorghe
Amaicei, pre[edinte `n exerci]iu al Asocia]iei ~nv\]\torilor din
jude]ul Neam]. Demn urma[ al pl\ie[ilor lui {tefan cel Mare, nu
se d\ b\tut, st\ neclintit `n fa]a vremurilor [i ap\r\ datina, locul
[i casa. Pe 28 martie 2008 `mpline[te 75 de ani. S\ ne tr\ie[ti
`ntru mul]i ani, b\die Ghi]\, cu s\n\tate [i cu aceea[i dragoste
[i putere de munc\!

Cu dragoste [i respect, un fost elev al d-voastr\
prof. {{tefan CCORNEANU

Prof. {{tefan CCORNEANU
Seccretaar eexeccutiv aal SSLLIC NNeaam]

(ccontinuaare `̀n ppaag. 33)

Constantin CCUCU
(ccontinuaare `̀n ppaag. 33)
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ditura ,,Cetatea Doamnei" din
Piatra-Neam] (director ing.
Viorel Nicolau) [i-a propus, `n
ultimul timp, [i a reu[it s\-i
surprind\ de mai multe ori pe
iubitorii de carte cu apari]ii
editoriale dintre cele mai
diverse, acoperind o gam\
foarte larg\ de preferin]e, de
la c\r]i ce con]in legende
culese de autori locali, la
monografii [i pagini de istorie
referitoare la ]inutul Neam],

p`n\ la albume, calendare ilustrate cu
opere de art\ [i chiar literatur\ de bun\
calitate (proz\,  poezie, dramaturgie), cri-
tic\ [i istorie literar\, semnatarii acestora
fiind, `n marea lor majoritate, nume de-
acum cunoscute `n peisajul cultural
nem]ean [i nu numai.

Pe aceast\ coordont\ constant-exi-
gent\ se `nscrie [i un volum masiv (peste
400 de pagini), publicat recent `n colec]ia
,,Historia" a acestei edituri, semnat de
colonelul (r) Octavian Mancu [i intitulat
,,MONUMENTE {I ~NSEMNE MEMORI-
ALE DIN JUDE}UL NEAM}".

Al\turi de emblema Editurii ,,Cetatea

Doamnei", cititorul descoper\ pe copert\
[i prestigioasa emblem\ a Asocia]iei
Na]ionale ,,Cultul Eroilor" din România,
sub egida Filialei Neam] a acesteia [i cu
sprijinul Consiliului Jude]ean Neam] pub-
lic`ndu-se acest volum.

Cartea, `n concep]ia autorului (v.
,,Cuv`ntul `nainte") [i a prefa]atorului,
preotul dr. Florin-Aurel }uscanu, pro-
topop de Roman (v. prefa]a ,,Dreptul la
neuitare - cinstire eroilor neamului"), se
vrea [i chiar este ,,un omagiu adus tutu-
ror eroilor nem]eni [i roma[cani, care au
primit jertfa suprem\ pentru credin]\ [i
neam, `nve[nicindu-[i astfel numele".

Dup\ c`teva texte a[ezate `n primele
pagini - ,,Jertfe de s`nge pentru cauze
`nalte [i drepte", ,,Evocarea [i omagierea
la români", ,,Monumente [i `nsemne
memoriale dedicate eroilor României" [i
,,Jude]ul Neam], meleag de jertf\ [i vic-

torii" - cititorul are posibilitatea s\
descopere, `n aproximativ trei sute cinci-
zeci de pagini, o prezentare succint\, dar
la obiect, a tuturor monumentelor [i
`nsemnelor memoriale aflate `n municipi-
ile, ora[ele, comunele [i satele din jude]ul
Neam].

Fiecare monument, fiecare `nsemn
memorial este prezentat `n aceast\ carte
prin intermediul unui text `n care se pre-
cizeaz\ locul, data amplas\rii, se face
descrierea elementelor arhitecturale,
monumentale [i, desigur, nu lipse[te
fotografia (alb-negru) a fiec\rui monu-
ment sau `nsemn respectiv [i nici lista
eroilor `n memoria c\rora s-a ridicat, a
fost f\cut.

~n final, autorul a considerat nece-
sar\ includerea c`torva texte menite s\
aduc\ alte l\muriri `n leg\tur\ cu
afirma]iile f\cute, s\ satisfac\ unele curi-

ozit\]i ale eventualului cititor [i, nu `n
ultimul r`nd, s\ mai aduc\ un omagiu
c`torva dintre eroii nem]eni c\zu]i `n
R\zboiul pentru Independen]\, `n Primul
[i Al Doilea R\zboi Mondial sau `n
Revolu]ia din Decembrie 1989.

Deosebit din punct de vedere docu-
mentar [i al realiz\rii artistice este albu-
mul foto color (cincizeci de pagini), `n
care cei ce vor avea `n m`n\ aceast\
carte vor descoperi imagini ale monu-
mentelor [i `nsemnelor memoriale din
jude]ul Neam] prezentate pe unit\]i
administrativ-teritoriale - ora[ [i comun\. 

Pentru cei care nu-l cunosc pe autor,
le recomand\m s\ citeasc\ o fi[\ biogra-
fic\ a[ezat\, cu discre]ie, pe ultima
pagin\ de text a c\r]ii, precum [i nota
liminar\ (pe coperta a IV-a) semnat\ de
editorul c\r]ii, ing. Viorel Nicolau.

~n `ntregul ei, l\s`nd la o parte unele
observa]ii ce am avea de f\cut, cartea
aceasta este o contribu]ie la neuitare, la
eternizarea neamului, cum spune Nicolae
Iorga, citat de autor pe prima pagin\ a
c\r]ii: ,,Neamul devine etern prin cultul
eroilor".

Ioan CCIURDEA

E

ontinu\m sseria pprofesioni[tilor
educa]iei. ~~n aacest nnum\r, aam
poposit lla LLiceul ""Vasile SSav"-
Roman [[i aam sstat dde vvorb\ ccu
doamna ddirector AAdriana
Dr\ghici.

- CCaare eesste pp\rereaa ddum-
neaavoaasstr\ ddesspre `̀nv\]\m`n-
tul rromânesscc `̀n ggeneraal?

AA dd rr ii aa nn aa   DD RR || GG HH II CC II ::   - Cred c\ nu
exprim doar p\rerea mea dac\ spun c\
`nv\]\m`ntul românesc sufer\ `nc\ de pe
urma nenum\ratelor transform\ri la care
a fost supus, a `ncerc\rilor mai mult sau
mai pu]in reu[ite de a-l face competitiv cu
sistemele de `nv\]\m`nt europene con-
sacrate. Cred c\ suferin]a deriv\ din fap-
tul c\ ani la r`nd s-au aplicat strategii
diverse, importate din ]\ri cu tradi]ie
`n educa]ie, f\r\ a face mai `nt`i un
studiu riguros a ceea ce se poate
adapta `n [coala româneasc\. Au
fost prea mul]i ani de `ncerc\ri hao-
tice `n urma c\rora cel mai tare au
avut de suferit chiar beneficiarii cei
mai importan]i ai educa]iei: elevii.

- ~~n uultimaa vvreme,, GGrupul {{ccolaar
"Vaassile SSaav" aa ffosst iimpliccaat `̀n mmaai
multe pproieccte eeuropene. CCum
vede]i dd-vvoaasstr\ [[ccoaalaa
româneaasscc\ `̀n ccontext eeuropeaan?

AA .. DD .. ::   - Este adev\rat c\
[coala noastr\ se poate m`ndri cu
implicarea `n multe proiecte
europene de diverse tipuri. Debutul
s-a f\cut cu un proiect Leonardo `n care
am colaborat cu un liceu din Paris. Un
grup de 14 elevi, `nso]i]i de 3 profesori, a
fost oaspetele nostru timp de dou\
s\pt\m`ni. ~n aceast\ perioad\, elevii
francezi au f\cut practic\ la societatea
"UMARO SA" din Roman iar la sf`r[it au
primit un atestat de calificare. Din p\cate,
lipsa sus]inerii financiare a `mpiedicat
partea român\ s\ beneficieze de reci-
procitate `n acest program [i nu a efectu-
at deplasarea `n Fran]a. Au continuat
proiecte de real succes: "Medii de via]\
europene- diferen]e care ne apropie",
condus de d-na prof. Adriana Petrovici [i
realizat `n colaborare cu licee din Belgia,
Spania, Fran]a [i Bulgaria, proiectul
lingvistic "Mituri, legende [i basme-
mijloace de `mbog\]ire a limbajului tineri-
lor [i de cunoa[tere a celuilalt" condus de
d-ra Carmen Lozonschi [i realizat `mpre-
un\ cu un liceu din Cehia [i s`ntem aso-
cia]i `n cadrul proiectului de re]ele de
unit\]i [colare "Umanismul european `n
lume", ini]iat de un liceu din Italia. Ca o
recunoa[terii a calit\]ii muncii `n astfel de
activit\]i, proiectul lingvistic a fost clasat `n
primele 30 la nivel mondial `n Elearning

Awards [i a fost premiat `n cadrul
European Language Label ca num\r`ndu-
se printre primele 8 la nivel na]ional. ~n
acest an [colar am `nceput un nou proiect
multilateral "P\m`nt. teren, teritoriu,
ora[ul meu, satul meu, peisajele noastre
[i sateli]ii cu care le observ\m. Modul
consacrat teledetec]iei satelitare" pe care
`l conduc eu [i `n care colabor\m cu licee
din Belgia, Spania, Portugalia, Fran]a,
Polonia, Turcia, Bulgaria [i Cehia. 

Consider c\ aceste proiecte europene
s`nt bine venite `n peisajul `nv\]\m`ntului
românesc deoarece ne permit s\ lu\m
contact direct cu alte sisteme de
`nv\]\m`nt [i s\ ne `nsu[im ce este bun `n
ele.

- SS`nte]i mmaanaagerul uunei iinsstitu]ii dde
presstigiu ddin mmuniccipiul RRomaan. CCu cce

probleme sse cconfrunt\ `̀n zziuaa dde aazi uun
maanaager dde [[ccoaal\?

AA .. DD .. ::   - Este o realitate c\ Grupul
{colar "Vasile Sav" este foarte bine cotat
`n Roman [i nu numai. Dovad\ stau
num\rul mare de elevi care opteaz\ pen-
tru a veni `n [coala noastr\ an de an dar
[i aprecierile f\cute de absolven]ii no[tri [i
de c\tre p\rin]i. Problemele de care se
love[te un manager de [coal\ s`nt cu at`t
mai mari cu c`t nivelul a[tept\rilor de la
acea [coal\ este mai ridicat. Ne dorim s\
oferim c`t mai mult elevilor no[tri [i profe-
sorilor dar ne lovim de problema lipsei de
fonduri. De aceea, s`ntem mereu preocu-
pa]i pentru a g\si noi posibilit\]i de
finan]are. Din fericire, `ncep`nd din anul
2006, MECT a reu[it s\ atrag\ aten]ia
asupra necesit\]ilor [colii române[ti [i `n
acest context, am primit fonduri masive
pentru dotarea cabinetelor, a bibliotecilor,
a s\lilor de sport dar [i pentru dot\ri cu
calculatoare at`t de necesare unui
`nv\]\m`nt de calitate.

AA .. DD .. ::   - DDe ccine eesste ssprijinit uun mmaan-
aager dde [[ccoaal\?

- Managerul [colii beneficiaz\ de spri-
jinul ISJ `n primul r`nd pentru c\ acolo se

adreseaz\ atunci c`nd are o problem\, iar
noi am fost ajuta]i de cele mai multe ori
c`nd am cerut acest lucru. Dac\ este o
problem\ material\ apel\m la oficialit\]ile
locale [i `n m\sura solicit\rii f\cute [i a
posibilit\]ilor, primim de asemenea sprijin.
Colabor\m str`ns cu Poli]ia `n rezolvarea
unor situa]ii disciplinare. Un sprijin pe care
ni-l dorim din ce `n ce mai consistent este
acela din partea familiilor elevilor no[tri. ~n
acest sens facem deja demersurile nece-
sare ob]inerii responsabilit\]ii juridice a
Comitetului de P\rin]i [i prin acesta s\
implic\m tot mai mult familia `n activitatea
[colii.

Cred `ns\ c\ cel mai important sprijin
pentru un manager vine din partea colec-
tivului cu care lucreaz\ iar eu pot spune
c\ m\ bazez pe ni[te oameni minuna]i

care muncesc extrem de respon-
sabil [i care [tiu c\ form\m cu to]ii o
echip\ care are ca principal ]el ca
[coala s\ mearg\ foarte bine.

- PPe ll`ng\ ddificcult\]i [[tim cc\
exisst\ [[i ssaatissfaacc]iile mmesseriei dde
daasscc\l. CCaare ss`nt rreaaliz\rile ddum-
neaavoaasstr\ ppe pplaan mmaanaageriaal?

AA .. DD .. :: - Experien]a mea ca ma-
nager este redus\ ca durat\, dar m\
bucur c\ `n acest scurt timp am
reu[it ca [coala s\ aib\ rezultate
remarcabile at`t la concursurile
[colare [i examene c`t [i s\ se
afirme `n activit\]i extra[colare. Pot
s\ m\ refer aici la proaspetele rezul-
tate ale olimpiadei jude]ene la disci-

plinele tehnice, la care elevii no[tri au
ocupat primele locuri la toate disciplinele
la care au participat, la olimpiada de
chimie sau concursul de poezie, iar
olimpiadele nu s-au terminat `nc\.

La fel de bine ne putem referi la cam-
paniile umanitare `n care este implicat\
[coala noastr\ an de an.

{coala are un aspect modern prin
finalizarea `nlocuirii t`mpl\riei cu ter-
mopan iar realiz\rile muncii noastre s`nt
puse `n valoare `n fiecare col] al [colii prin
sistemul de afi[aj [i prin miniexpozi]iile pe
care le-am organizat pe holurile institu]iei.

O realizare cu care m\ m`ndresc este
primul pas pe care l-am f\cut pentru asi-
gurarea securit\]ii elevilor [i chiar a [colii
prin instalarea unui sistem de camere de
supraveghere care lucreaz\ non stop.

S`nt multe alte realiz\ri dar mai impor-
tant este c\ am reu[it ca `mpreun\ cu
colegii mei s\ facem ca prestigiul [colii s\
r\zbat\ chiar [i `n afara jude]ului, iar
acesta s\ fie purtat `n primul r`nd de elevii
forma]i `n aceast\ institu]ie.

A cconsemnat
Valerian PPERC|

PROFESIONI{TII EDUCA}IEIDREPTURILE
DASC|LILOR-

PRIORITATE
SINDICAL|

indicatul ~nv\]\m`ntului nem]ean reprezint\
interesele a peste 4000 de angaja]i din toate
unit\]ile preuniversitare ale jude]ului. ~n calitate de
membru `n Biroul Jude]ean al Sindicatului
Lucr\torilor din ~nv\]\m`nt apreciez c\ principala
caracteristic\ a liderilor sindicali este func]ionali-
tatea, av`nd ca temei o bun\ structurare a
organismelor de lucru, dar [i seriozitatea [i perse-
veren]a cu care liderii de sindicat [i membrii
no[trii se implic\. {edin]ele lunare, pe zone, de
informare [i preg\tire a liderilor de sindicat [i

sesiunile semestriale de preg\tire `n cadrul Colegiului
Liderilor, conjug`ndu-[i eforturile pentru confirmarea [i atin-
gerea obiectivelor propuse `n strategia sindical\, s-au soldat
de fiecare dat\ cu rezultatele pe care d-voastr\ le cunoa[te]i.

~n plan jude]ean, munca liderilor a fost preocuparea per-
manent\ pentru ap\rarea intereselor de grup sau individuale
ale membrilor de sindicat: probleme de mi[care a personalu-
lui didactic, `ncadrare [i salarizare, plata cheltuielilor cu nave-
ta, acordarea salariilor [i a grada]iilor de merit, abuzuri `n
exercitarea atribu]iilor de director etc.

Men]ion\m, de asemenea, rela]ia cu ISJ Neam], o rela]ie
care tinde spre normalitate `n rezolvarea problemelor care se
impuneau a fi solu]ionate printr-o colaborare nu doar la
nivelul comisiilor paritare.

La nivelul institu]iilor [colare, un fapt l\udabil este c\
`mpreun\ cu liderii din teritoriu s-a reu[it convingerea direc-
torilor c\, f\r\ sindicat, drepturile cadrelor didactice n-ar fi
putut s\ fie respectate `n totalitate, a[a c\ n-ar fi r\u ca direc-
torii s\ fie [i cei dint`i membri de sindicat.

S-ar p\rea c\, uneori, cadrele didactice nu pot beneficia
efectiv de drepturile lor legale dec`t `n condi]iile existen]ei
unei sentin]e judec\tore[ti definitive care s\ consfin]easc\
obliga]ia de a se aplica legea de c\tre cei mandata]i s-o fac\.
Iar Sindicatul Lucr\torilor din Neam] consider\ o datorie de
onoare s\ fac\ tot ce este legal posibil pentru a sluji intere-
sele membrilor de sindicat.

Prioritatea ac]iunilor sindicale cred c\ trebuie s\ r\m`n\
ap\rarea drepturilor tuturor celor care fac parte din sistemul
de `nv\]\m`nt, dar mai ales crearea condi]iilor motivante pen-
tru noile genera]ii de cadre didactice, `n vederea asigur\rii
unui demers didactic de calitate. Cred c\ raportul dintre
obliga]ii [i drepturi trebuie s\ r\m`n\ `ntotdeauna direct pro-
por]ional pentru ca starea de fapt s\ se `nscrie pe un f\ga[
c`t mai apropiat de normalitate.

Valerian PPERC|
membru `̀n BBiroul JJude]ean aal SSindicatului ~~nv\]\m`nt

Octavian MANCU: ,,MONUMENTE {I ~NSEMNE
MEMORIALE DIN JUDE}UL NEAM}” 

(Editura ,,Cetatea Doamnei", 2007)
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-am referit nu `nt`mpl\tor
la aceste dou\, `ntruc`t ele
s-au dovedit de actualitate
[i atunci ca [i acum c`nd
`nv\]\m`ntul este supus
unor mari prefaceri, din
p\cate multe doar `nce-
pute [i pierdute pe drum.
Pornind doar de la aceste
c`teva segmente ale
lucr\rii, putem s\ con-

stat\m ce izvor de idei s`nt ele pen-
tru posibile lucr\ri de grad sau de
absolvire a facult\]ilor, al unor teme
acum r\t\cite prin tenebrele unor
formul\ri anoste, pretins savante dar
nim\nui folositoare. ~n acela[i mod
poate fi apreciat\ [i partea a doua a
lucr\rii asupra c\reia m\ voi opri mai
pe larg cu un alt prilej.

Evident, studiul
domnului profesor
Tom[a nu se
adreseaz\ publicului
larg, este "o carte de
consultat nu de citit"
cum afirm\ pe bun\
dreptate dl. Mircea
Zaharia `n
Precuv`ntare. Dar
celor c\rora le este
destinat\- cadrele
didactice din
`nv\]\m`ntul de toate
gradele- nu trebuie s\ le lipseasc\
din biblioteci, ea constituindu-se `n
permanen]\ `ntr-o invita]ie la nece-
sara [i folositoarea cunoa[tere a
unor contribu]ii ale oamenilor cate-
drei, de pe aceste locuri. Trec`nd
doar cu privirea peste numele cola-
boratorilor eviden]ia]i de partea a

doua a lucr\rii, avem o
imagine complet\ a valo-
rilor de care dispune
jude]ul nostru, nume
grele ale c\ror contribu]ii
la redactarea fiec\rui
num\r a fost [i r\m`ne de
maxim\ importan]\. Ele
nu s`nt cu nimic mai pre-
jos dec`t cele ale `nain-
ta[ilor, slujitori ai catedrei
care merit\ deplina
recunoa[tere [i cinstire.

Editura Cetatea
Doamnei [i-a confirmat din nou va-
loarea [i locul `n activitatea editorial\
din jude]. Faptul c\ aceast\ carte
apare `ntr-o colec]ie intitulat\ "Profil"
ne `nt\re[te convingerea c\ `n viitor
vom fi p\rta[i [i la alte asemenea
frumoase daruri, "profiluri" intelec-
tuale c\rora le sim]im lipsa.

“REVISTA APOSTOLUL. BIBLIOGRAFIE”

heorghe Amaicei, `nv\]\torul
care n-a profesat niciodat\
meseria pentru care s-a
preg\tit, deoarece a devenit
profesor de matematic\, a
v\zut lumina zilei `n ziua de 28
a lui M\r]i[or `n anul 1933,
`ntr-o familie de ]\rani [i
gospodari de pe Valea
Crac\ului. {tefan, tat\l [i
Ileana, mama erau din partea
locului, iar r\d\cinile familiei
se pierd `ntr-un fum de le-

gend\ ce ocrote[te ca un spirit protector
`ntregul ]inut al Neam]ului.

Despre Gic\ din anii copil\riei, cum `i
spuneau prietenii, unul dintre ei, C.I.
Ravaru, coleg de la {coala Normal\
"Gheorghe Asachi" noteaz\ `ntr-o carte
de `nsemn\ri cu ocazia `nt`lnirii de 40 de
ani de la absolvire.: "Gic\, leit b\tr`nul
{tefan, `nalt, ciol\nos, curg hainele de pe
el de slab, peste tot. De ajunge acas\,
caut\ cheia deasupra u[ii, deschide,
`mbuc\ ceva ce g\se[te, c\ nu-i
preten]ios, [i pe fug\ la deal. ~nfice furca
`n c\pi]\ [i ridic\ jum\tate din ea de simte
cum se umfl\ venele g`tului. Dar e
`nc\p\]`nat, e ca un berbec, c\, nu dege-
aba e n\scut `n zodia cornoratului, t`r`ie
f`nul la stog [i dintr-o opinteal\, s\-i
plesneasc\ cordul, `l a[eaz\ la locul lui"...

"Sau la corh\nit. M`nuie toporul Ghi]\
de parc\ nu ar fi f\cut nimic altceva toat\
via]a".

Se pare c\ de mic a crescut `n spiri-
tul muncii, pentru care are [i acum o
pre]uire deosebit\. S-a `nh\mat la fel ca
to]i fiii de ]\ran la t\iat lemne, c\rat ap\,
ad\pat animale, arat, pr\[it, cosit [i
adunat f`n [i la toate celelalte munci [i
`ndeletniciri cunoscute `n gospod\rii.

Clipele de odihn\ [i le petrecea `n
apa limpede a Crac\ului, la umbra deas\
a brazilor falnici ce se pr\v\leau p`n\ `n
ogr\zile oamenilor sau, din c`nd `n c`nd,
duminica sau alte s\rb\tori de peste an,
`n mirosul proasp\t de t\m`ie `mpr\[tiat
din c\delni]ele preo]ilor `ntru iertarea
p\catelor de toate zilele.

{coala primar\ o urmeaz\ `n satul
natal [i cartea i-a fost sigur, drag\, c\ci,
dup\ terminare, p\rin]ii s-au hot\r`t s\-[i
trimit\ odrasla la [coala de `nv\]\tori la
ora[.

A[a a ajuns Gheorghe Amaicei elev
la cursurile {colii Normale de B\ie]i
"Gheorghe Asachi" din Piatra Neam].

Acela[i coleg consemneaz\ `n
`nsemn\rile aniversare despre p\rin]ii
s\i: "{i mai erau m`ndri so]ii Amaicei din
Crac\ul Negru, dar numai `n sufletul lor,
ca s\ nu-l m`nie pe Domnul, de mintea
`nc\p\toare a urma[ilor direc]i. C`]i din
sat, ce din sat? din `mprejurimi, mai
aveau patru copii pe la [coli..."

{i uite a[a, an dup\ an, mai cu opin-
teli, mai cu bucurii, Gheorghe Amaicei

devine ̀ n 1953 ̀ nv\]\tor. Pe b\ncile {colii
Normale c`]iva dasc\li de seam\, dar
sigur printre ei, profesorul Cap[a de
matematic\ i-a insuflat dragostea pentru
"cea mai relativ\ [tiin]\ dintre toate,
matematica, a[a se explic\ prezen]a
t`n\rului ̀ nv\]\tor, ̀ n toamna aceluia[i an,
la cursurile Facult\]ii de Matematic\-
Fizic\ a Universit\]ii "Al. I. Cuza" din Ia[i.

Tot ca elev al {colii Normale, a
deprins Gic\ [i gustul prafului de pu[c\,
v`n\toarea, probabil o `ndeletnicire nobil\
a profesorilor s\i care-i luau [i pe ei `n
escapadele v`n\tore[ti, ca gonaci. {i cine
[tie mai c`te `ndeletniciri, mai cumin]i sau
mai pu]in binecuv`ntate, a mai deprins
Gic\ pe atunci, c\ci mai t`rziu [i-a adus
aminte de ele [i le-a `ncercat din c`nd `n
c`nd, `n `mprejur\ri proprii.

La universitate a avut ca profesori
nume de notorietate `n matematic\, pre-
cum Octav Mayer, Gheorghe Gheorghiev,
Ion Creang\, Olga Costinescu, Nicolae
Negoescu, care l-au stimulat [i l-au deter-
minat s\ munceasc\, mai de voie, mai de
nevoie, devenind un demn urma[ al
acelor predecesori.

~[i `ncepe cariera didactic\ `n toamna
anului 1957, ca profesor de matematic\
la Liceul Bicaz (pe atunci {coala medie
mixt\ Bicaz) condus\ mai `nt`i de Mihai
Lupu[oru [i apoi de Virgil Radulian, per-
sonalitate a pedagogiei române[ti din
acea perioad\.

Ca elev al acestui liceu, pe acea
vreme, mi-l amintesc pe profesorul
Gheorghe Amaicei mai pu]in ca pe "un
profesor de matematic\" care `mpr\[tie
groaz\ `n jur [i v\muie[te cu post [i
`nv\]are zile cele mai frumoase ale
vacan]elor de var\ a elevilor [i mai mult,
ca pe un profesor t`n\r, foarte apropiat de
noi, elevii. Participa cu noi la seratele li-
terare sau de matematic\, organiz`nd
`mpreun\ cu noi cursuri distractive pe
teme de literatur\, matematic\, fizic\ etc.
Mergea cu noi `n excursii, dar mai ales `n
drume]ii pe Ceahl\u. Ne-a organizat [i
afiliat cu dou\ echipe de Orientare turis-
tic\ [i v\ m\rturisesc cu sinceritate c\
tare mi-au pl\cut [i tare mai erau fru-
moase acele evad\ri `n natur\.

S-a transferat apoi `n ora[ul Piatra
Neam], ca profesor la {coala nr. 3, pe
atunci [coal\ pilot [i a desf\[urat o activi-
tate rodnic\ d`nd genera]ii de elevi bine
preg\ti]i dintre care nu pu]ini au
`mbr\]i[at chiar studiul matematicii sau al
fizicii.

Activitatea didactic\ i-a fost `ncu-
nunat\ de satisfac]ii [i succese profesio-
nale; grade didactice (II [i I), titlul de
Profesor eviden]iat, pre[edinte al
Comisiei Jude]ene pentru organizarea
Olimpiadelor {colare. A condus cercul de
matematic\ al elevilor din [coal\, a
colaborat la revista de matematic\ [i a
avut an de an elevi rezolvitori de prob-

leme, a ob]inut multe premii [i men]iuni la
concursurile [colare jude]ene [i
na]ionale. A organizat [i condus taberele
de matematic\ din timpul vacan]elor de
var\, la Ceahl\u [i Borca `n perioada
1969- 1990.

A lucrat ca metodist la Casa Corpului
Didactic, a sus]inut [i condus lec]ii [i
activit\]i de perfec]ionare, a fost colabo-
rator al revistelor Gazeta de matematic\,
Preocup\ri didactice, C\r]i matematice
etc.

S-a ]inut ceva mai la distan]\ de pre-
ocup\rile politice, `n schimb l-au atras
v`n\toarea [i mai ales drume]iile pe
munte intr`nd `n tinere]e `ntr-un cerc
select de iubitori ai muntelui, la Bicaz
(Geo Dumitrescu, Veronica Porumbacu,
Victor V`ntu, Toto Chiper, Horia Toma,
Mihai Davidoglu, Mioara Cremene etc.)
iar mai t`rziu, la Piatra Neam], al\turi de
dr. Gh. Iacomi `nfiin]eaz\ `n anul 1980
asocia]ia "Prietenii Ceahl\ului".

Evenimentele  din decembrie '89 nu
l-au g\sit nepreg\tit sau cu m`inile `n
buzunar pe profesorul Gheorghe
Amaicei. ~nv\]\tor la baz\, `mpreun\ cu
al]i mari `nv\]\tori {erban, Cuciuc [.a.,
din primele zile de dup\ revolu]ie, c`nd
`nc\ "`ntunericul" nu se desp\r]ise de
lumin\, au purces la treab\. Au c\utat
prin arhive, au adunat acte [i au `ntocmit
dosare. {i cu mult\ r\bdare, munc\ [i
tenacitate au re`nviat Asocia]ia
~nv\]\torilor din jude]ul Neam] [i odat\ cu
ea [i prin ea au redob`ndit cele dou\ imo-
bile ale dasc\lilor din str. Petru Rare[-
Casa Corpului Didactic [i str. Mihail
Sadoveanu- sediul actual al Asocia]iei
~nv\]\torilor din Neam].

S-a reorganizat Asocia]ia, s-au
reales Consiliul director [i noul
pre[edinte, nimeni altul dec`t `nv\]\torul-
profesorul de matematic\ Gheorghe
Amaicei.

~n momentul de fa]\, sediul Asocia]iei
este total renovat, organizat, prelu`nd o
serie din obiectivele dinainte de R\zboi [i
deschiz`nd perspective noi de dezvoltare.

~mpreun\ cu SLLIC Neam] s-a orga-
nizat  [i reeditat, lunar revista cadrelor
didactice, Apostolul, `ncep`nd cu martie
1999, `nc`t odat\ cu aniversarea a 75 de
ani ai pre[edintelui, revista Apostolul ani-
verseaz\ nou\ ani de la reapari]ie.

La ceas aniversar, ur\m profesorului
Gheorghe Amaicei ani mul]i [i s\n\tate
mult\, ur\m pre[edintelui Amaicei suc-
cese tot mai `nsemnate `n activitatea
Asocia]iei ~nv\]\torilor [i revistei
Apostolul din al c\rui colectiv de
Administra]ie face parte, via]\ bun\ [i
succes deplin `n noul sediu din str.
Sadoveanu.

LLaa mmuull]]ii aannii pprrooffeessoorree!!
LLaa mmuull]]ii aannii AAppoossttoolluull!!
LLaa mmuull]]ii aannii AAssoocciiaa]]iieeii

La mul]i ani, b\die Ghi]\!
inistrul Educa]iei, Cerce-
t\rii [i Tineretului, Cristi-
an Adomni]ei, a aprobat
criteriile generale de
desf\[urare a admiterii `n
`nv\]\m`ntul universitar
2008. Ca [i p`n\ acum,
fiecare unitate, fie de
stat, fie particular\, `[i va
organiza admiterea dup\
propriile metodologii, cu
respectarea legisla]iei `n
vigoare.

Admiterea se poate organiza
prin concurs `ntr-una sau dou\
sesiuni, `nainte de `nceperea anului
universitar. Perioadele celor dou\
sesiuni, formele [i probele de con-
curs se stabilesc de fiecare institu]ie
de `nv\]\m`nt superior [i se fac pub-
lice cu cel pu]in 6 luni `nainte de
`nceperea anului universitar, prin
afi[are la sediul institu]iilor [i prin
publicare pe site-ul propriu. ~n cazul
`n care admiterea la studii univer-
sitare de licen]\ se organizeaz\ prin
examene la anumite discipline,
acestea pot fi sus]inute `n limba
român\ sau `n limbile minorit\]ilor
na]ionale `n care acestea au fost
studiate `n liceu. Pentru studiile uni-
versitare organizate `ntr-o limb\ de
larg\ circula]ie interna]ional\,
admiterea va con]ine obligatoriu o
prob\ de competen]\ lingvistic\.

Pot candida la admiterea `n
ciclul de studii universitare de
licen]\, absolven]ii de liceu cu
diplom\ de bacalaureat sau diplom\
echivalent\ cu aceasta. ~n ciclul de
studii universitare de masterat pot fi
admi[i absolven]ii cu diplom\ de
licen]\ ai ciclului de studii univer-
sitare de licen]\ [i absolven]ii cu
diplom\ de licen]\ sau echivalent\ a
studiilor universitare de lung\
durat\. Cet\]enii statelor membre
ale Uniunii Europene, ai statelor
apar]in`nd Spa]iului Economic
European [i ai Confedera]iei
Elve]iene se pot prezenta la
admiterea `n toate ciclurile de studii
universitare, `n acelea[i condi]ii
prev\zute de lege pentru cet\]enii
români, inclusiv `n ceea ce prive[te
taxele de [colarizare. Un candidat
declarat admis poate beneficia de
finan]are de la buget o singur\ dat\,
pentru fiecare din cele 3 cicluri de
studii universitare.

Candida]ii care au ob]inut `n
perioada studiilor liceale distinc]ii
(premiile I, II, III, men]iune, premii
speciale) la olimpiadele [colare
interna]ionale recunoscute de
MECT, beneficiaz\ de dreptul de a fi
admi[i [i de a urma, pe locuri
finan]ate de la buget, cursurile a

dou\ specializ\ri. ~n conformitate cu
legisla]ia `n vigoare, universit\]ile
pot stipula `n metodologiile proprii [i
alte condi]ii specifice pentru aceast\
categorie de candida]i.

Elevii care au promovat exame-
nul de bacalaureat `n sesiunea
iunie-iulie sau august-septembrie
2008 pot prezenta la `nscriere, pen-
tru sesiunea imediat urm\toare exa-
menului de bacalaureat `n anul
2008, `n locul diplomei, adeverin]a
eliberat\ de liceu, `n care se
men]ioneaz\ media general\ de la
bacalaureat [i mediile ob]inute `n
anii de liceu. ~n vederea `nma-
tricul\rii, candida]ii admi[i pe
locurile finan]ate de la buget au
obliga]ia s\ depun\ p`n\ la data sta-
bilit\ prin metodologia de admitere,
diploma de bacalaureat `n original la
secretariatul facult\]ii.
Neprezentarea documentului `n
original, din vina exclusiv\ a candi-
datului admis, `n termenul stabilit
prin metodologia de admitere,
atrage ne`nmatricularea `n universi-
tatea respectiv\. Institu]iile de
`nv\]\m`nt superior au obliga]ia s\
restituie `n cel mult 48 de ore de la
depunerea cererii [i f\r\
condi]ionarea achit\rii unor taxe,
dosarele candida]ilor respin[i sau
ale celor care renun]\ la locul
ob]inut.

~n schimb, universit\]ile pot per-
cepe de la candida]i, `n conformitate
cu prevederile legale `n vigoare,
taxe de `nscriere pentru organizarea
[i desf\[urarea admiterii, `n cuantu-
murile aprobate de senatele univer-
sitare, `ns\ pot decide [i scutirea de
plat\ sau reduceri. Copiii personalu-
lui didactic s`nt scuti]i de plata ta-
xelor de `nscriere la concursurile de
admitere `n `nv\]\m`ntul superior, o
singur\ dat\ `n cadrul unei institu]ii
de `nv\]\m`nt superior.

Media minim\ de admitere la
studii universitare de licen]\ trebuie
s\ fie minim 5 (cinci) sau minim un
num\r de puncte echivalent cu
aceast\ not\. Mediile generale/
punctajele generale ob]inute de
candida]i la admitere s`nt valabile
pentru stabilirea ordinii de clasifi-
care numai la institu]ia la care
ace[tia au candidat, `n conformitate
cu procedurile proprii de admitere.
Rezolvarea contesta]iilor este de
competen]a institu]iilor de
`nv\]\m`nt superior [i se
desf\[oar\ potrivit reglement\rilor
interne. Decizia comisiei de contes-
ta]ii este definitiv\, se precizeaz\
`ntr-un comunicat de pres\ al
Ministerului Educa]iei, Cercet\rii [i
Tineretului. ((MM..DD..))

Admiterea 2008
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ace]i din nou din [coal\ ceea ce era [coala, un adev\rat l\ca[ de
medita]ie, sfin]enie, munc\ [i `nv\]\tur\.

{coala, perioada [colarit\]ii pentru copii [i tineri trebuie bine
definit\, bine statuat\, cu unele priva]iuni [i restric]ii care s\-i confere
cu adev\rat rolul de modelator al unor tare de caracter, care s\ le
asigure cu adev\rat tinerilor [anse egale de integrare `n via]\ pe
baz\ de munc\, de cinste [i mai ales de valoare, nu pe bani, rela]ii,
corup]ie [i minciun\.

Asigura]i educatoarelor, `nv\]\torilor [i profesorilor salarii [i
condi]ii de munc\ [i via]\ cel pu]in egale cu ale celorlalte categorii de
bugetari cu acelea[i studii [i preg\tire, c\ci r\spunderea noastr\ e

mult mai mare pentru valoarea urma[ilor.
Unde se reg\sesc aceste deziderate `n Pactul pentru Educa]ie?!!
S\ termin\m cu vorbele [i cu minciunile, mai ales `n campaniile electorale.

La munc\ fra]ilor! To]i la munc\ [i la carte! Acesta este sensul adev\rat al
Pactului pentru Educa]ie: `nv\]a]i [i munci]i, munci]i [i `nv\]a]i, alt\ cale nu
exist\.

F
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ichita Bistriceanu, de-ar
fi s\-i d\m crezare pro-
fesorului Emil Bucu-
re[teanu, a fost ,,vioa-
ra I, pentru `n]elegere
[i prietenie", `n redac-
]ia ziarului “Flac\ra",
publica]ie ce ap\rea la
Piatra-Neam] `n anii
'50 ai veacului trecut.

Numele s\u a
revenit acum `n actualitatea cultu-
ral\ din Piatra-Neam] prin publi-
carea postum\ a unei c\r]i -
GLASUL SUFLETULUI MEU,
poezii - jurnal de r\zboi (Editura
,,Crigarux", 2007) -, carte alc\tuit\
din pagini scrise de Nichita
Bistriceanu, `n anii imediat pre-
merg\tori [i `n primii de dup\ Al
Doilea R\zboi Mondial, p\strate de
fiica acestuia, Georgeta Nechita, [i
puse la dispozi]ia lui Emil
Bucure[teanu, `ngrijitorul edi]iei,
autorul unei prefe]e [i al unei note
din care cititorul poate afla cauzele
ce au determinat apar]ia postum\ a
volumului.

Prefa]a acestei c\r]i este
important\ din dou\ motive: 1. -
con]ine un text autobiografic al lui
Nichita Bistriceanu, publicat `n
revista ,,Via]a" din Ia[i (din p\cate
nu este specificat anul public\rii),
text ̀ n care este vizibil talentul literar
al ziaristului; 2. - prefa]atorul
prezint\ o serie de date despre cen-
zura ce se practica `n deceniul cinci
(,,obsedantul deceniu", cum l-a
numit Marin Preda) [i care l-a mar-
cat profund.

Scriind aceste r`nduri, `nf\p-
tuim o datorie moral\ fa]\ de un fost
`nv\]\tor, absolvent al {colii
Normale din Piatra-Neam], [i cola-
borator al revistei ,,Apostolul" din
anii '30-'40 ai secolului trecut, `n
care a semnat, cu numele Nechita
Mihai.

Cartea la care ne referim -
,,Glasul sufletului meu" - este struc-
turat\ `n c`teva p\r]i ce  con]in
poezii, o parte cu ,,jurnalul de
r\zboi, a doua campanie 16 august
1942 - 18 aprilie 1943", o alta cu
,,documente de familie" (o fotografie

a so]iei autorului, trei facsimile [i o
poezie semnat\ de Georgeta
Nechita, scris\ la `mplinirea a zece
ani de la moartea tat\lui) [i se

`ncheie cu trei note semnate de
ziari[tii Constantin Cucu, Viorel
Tudose [i Eugen Verman. 

Cele dou\zeci [i [apte de
poezii grupate sub titlul ,,Glasul
sufletului meu", care d\ [i titlul
`ntregului volum, `n marea lor
majoritate nedatate, cu excep]ia
primului text - ,,Simt" (un fel de crez
poetic, scris la 19 ani) [i a ultimelor
patru (datate 1936 [i 1937), `n
marea lor majoritate s`nt poezii de

tinere]e, `n care st`ng\ciile s`nt
prezen]e fire[ti, autorul f\c`nd exer-
ci]ii reu[ite de versifica]ie `n
maniera poe]ilor studia]i `n [coala

vremii, transpun`nd ̀ n versuri legen-
de ale locului natal (v. ,,Picorul lui
Petru"), d`nd fr`u liber exuberan]ei
specifice v`rstei, dar [i melancoliei,
nostalgiilor n\scute din starea pe
care i-o creeaz\ dep\rtarea de
cas\, ca [i cum ar fi la v`rsta senec-
tu]ii [i nu la dou\ zeci de ani. 

Mai consistent, at`t ca num\r
de poeme, c`t [i ca realizare lite-
rar\, ni se pare ciclul intitulat
,,Versuri pe marginea vie]ii", acesta

justific`nd, `n parte, [i publicarea
acestei c\r]i. ~n mod deosebit re]in
aten]ia, ca [i `n alte compartimente
ale c\r]ii, `ncerc\rile `n ,,metru"
popular.

Din ciclul ,,A doua tinere]e" (6
texte) se re]in la lectur\ cele dou\
poezii publicate `n anii '50 ai veacu-
lui trecut `n revistele pentru copii
,,Lumini]a" [i ,,Cravata ro[ie".

,,Jurnalul de r\zboi" este
alc\tuit, dup\ cum afirm\ autorul (v.
prima `nsemnare datat\ ,,16 Aug.
194", probabil 1942), ,,din dragoste
[i din durere". ~nsemn\rile, aproape
toate, s`nt laconice, concise,
alc\tuite din simple enumer\ri, dar
semnificative pentru momentul sur-
prins (,,R\sboiul [i-a l\sat urmele:
sate distruse, garduri de s`rm\,
[an]uri anticar, cazemate...). Uneori
noteaz\ lucruri inutile. Chiar autorul
constat\ acest lucru: ,,numele de
sate nu m\ mai intereseaz\..."
Poate, mai interesante s`nt pasajele
`n care, nu de pu]ine ori, soldatul
aflat pe c`mpul de lupt\, duc`nd
,,via]\ de [obolan",  `[i surprinde

g`ndul zbur`nd spre cei dragi lui
r\ma[i acas\ [i recunoa[te not`nd
scurt: ,,~ncepe a m\ chinui dorul de
]ar\ [i de cas\", sau reflect`nd la
inutilitatea misiunii pe care a fost
trimis s\ o `ndeplineasc\: ,,Trecem
pe l`ng\ mori de v`nt [i cred c\ doar
ele [i noi persist\m `n primitivism `n
acest secol al dou\zecelea..."

Jurnalul lui Nichita Bistriceanu
este o dovad\ autentic\ de la fa]a
locului a faptelor petrecute pe fronul
de Est, c`nd cump\na c`[tig\rii
r\zboiului `ncepea s\ `ncline spre
ru[i, o `nsemnare a unuia dintre cei
mul]i care cu adev\rat ,,au f\cut
r\zboiul" [i, poate,  de aceea este [i
partea cea mai rezistent\ a c\r]ii
care credem c\ l-a determinat pe
editorul c\r]ii, criticul literar Cristian
Livescu s\ afirme, `ntr-o not\ ce se
poate citi pe ultima copert\ [i la
care subscriem: ,,Avem astfel `n
fa]\ o restituire necesar\, venind s\
dea relief unei perioade agitate [i
pu]in cunoscute din istoria literar\
nem]ean\".

Constantin TTOM{A

Mi[carea dde ppersonal
nspectorul [colar general, Mihai L\c\tu[u, a oferit mai
multe informa]ii privind activitatea de mi[care de per-
sonal: "~ntreaga mi[care a personalului didactic este
public\. ~n perioada iulie - septembrie, toate `nt`lnirile
au fost publice. {i `n acest an s`ntem `n graficul stabilit
prin ordinul ministrului nr. 2572. ~n acest grafic, ne
afl\m `n stadiul `n care la unit\]ilor de `nv\]\m`nt se
face `ncadrarea [i asigurarea continuit\]ii cadrelor
didactice, prin respectarea metodologiei 2573 care
prive[te modul `n care se `ncadreaz\ persoanele. Am
realizat, `mpreun\ cu membrii Consiliului de
Administra]ie [i cu Comisia de Mobilitate (al c\rei

pre[edinte este domnul Grigoru]\ Oniciuc), `ntregirile din dou\
unit\]i `ntr-una singur\, astfel `nc`t s\ oferim tuturor unit\]ilor de
`nv\]\m`nt posibilitatea de a avea personal didactic [i didactic
ajut\tor, pentru a putea ca unitatea s\ poat\ conlucra cu o per-
soan\, f\r\ ca aceasta s\ fie `n dou\ sau mai multe unit\]i.
Bine`n]eles, nu toate situa]iile s-au putut rezolva, pentru c\
metodologia ne oblig\ s\ respect\m ni[te elemente privind conti-
nuitatea, specialitatea, gradul didactic al fiec\rei persoane. De
asemenea, `n metodologiile respective - care au fost discutate at`t
la `nt`lnirile cu directorii, c`t [i la cele ale directorilor cu reprezen-
tan]ii Consiliilor Profesorale - s-au analizat urm\toarele etape
privind mi[carea cadrelor didactice, respectiv retransfer\rile,
restr`ngerile de activitate, deta[\rile `n interesul `nv\]\m`ntului
sau la cerere, precum [i concursurile pentru ocuparea posturilor
didactice. Men]ionez c\ aceste metodologii s`nt publice. Ne pare
foarte r\u c\ unii colegi de-ai no[tri vin frecvent cu solicit\ri `n
afara celor prev\zute de metodologie, noi fiind pu[i `n situa]ia de
presiune din partea dumnealor ca s\ o lu\m mai pe l`ng\
metodologie. Am explicat tuturor c\ obliga]ia noastr\ principal\
este s\ respect\m actele normative `n vigoare”.

Grada]ii dde mmerit
Grada]iile de merit s`nt specificate prin ordinul minis-
trului, nr. 2575, valabil din 9 noiembrie 2007. Colegii
no[tri din sistem au solicitat, `n cadrul Colegiului pro-
fesoral, grada]iile de merit. Acest consiliu a realizat o
apreciere a activit\]ii desf\[urate de cadrul didactic.
Pentru fiecare disciplin\ au existat fi[e specifice care
au fost concepute de Ministerul Educa]iei, Cercet\rii [i
Tineretului. Excep]ia a reprezentat-o personalul didac-
tic auxiliar, la care s-a f\cut o fi[\ unic\. ~mpreun\ cu
membrii Consiliului de Administra]ie [i ai Comisiei
Paritare - din care fac parte [i reprezentan]ii sindicatu-
lui, s-a stabilit o gril\ de evaluare pentru personalul

didactic auxiliar. Dup\ `ntocmirea dosarului, directorul unit\]ii de
`nv\]\m`nt a avut obliga]ia s\ realizeze propria apreciere [i s\
depun\ dosarul solicitantului la Inspectoratul {colar. ~n conformi-
tate cu metodologia, reprezentan]ii Consiliului Consultativ al
fiec\rei discipline s-au `nt`lnit cu observatorii federa]iei sindicale [i
au analizat punctajele ob]inute. Grada]iile de merit s-au dat `n
func]ie de ierarhia final\. 

Pe data de 13 s-au afi[at aceste grada]ii, d`ndu-se posibili-
tatea ca aceia care nu au ob]inut grada]ii de merit s\ depun\ con-
testa]ii. Acestea au fost analizate p`n\ pe data de 21 martie, ast-
fel `nc`t pe 24 martie s\ se dea verdictul final.

Toate activit\]ile desf\[urate de Consiliile Consultative, dar [i
cele privind comisia desemnat\ pentru a analiza oferirea
grada]iilor de merit au fost corespunz\toare discu]iilor purtate cu
reprezentan]ii sindicatului din cele dou\ discu]ii pe care le-am

avut `n comisiile paritare. La nivelul Inspectoratului {colar, `n con-
formitate cu metodologia `n vigoare, se acord\ grada]ii p`n\ la
16% din personalul didactic [i cel didactic ajut\tor. ~n consecin]\,
pentru anul `n curs s-a stabilit c\ s`nt 319 grada]ii de merit care
au putut fi acordate. Aceast\ cifr\ este `n a[a fel procesat\ ca s\
asigur\m pentru fiecare din cei 4 ani, `n care se acord\ grada]ii
de merit, procentele s\ fie echivalente, s\ nu favoriz\m un an fa]\
de altul", a precizat Mihai L\c\tu[u. 

Concursuri ppentru ddirectori
n perioada urm\toare vor fi organizate concursuri pen-
tru posturile de director, acolo unde mandatul cadrelor
didactice care au ocupat aceste posturi a expirat. ~n
jude]ul Neam] num\rul [colilor aflate `n aceast\
situa]ie este destul de mare. Conducerea
Inspectoratului {colar a subliniat c\, `n prima faz\, vor
fi date concursurile doar de directori, adjunc]ii urm`nd
a se `nscrie la examen doar `n momentul `n care este
un director prim pe func]ie: "~n cadrul jude]ului nostru
s`nt 157 de unit\]i cu personalitate juridic\. La o serie
dintre acestea se va organiza concursul pentru postul
de director. Metodologia se poate g\si [i pe site-ul

Inspectoratului {colar, pentru a putea fi utilizat\ de to]i cei intere-
sa]i. Al\turi de metodologie se reg\sesc [i condi]iile necesare
pentru cei care doresc s\ ocupe func]ia de director. S-au prezen-
tat [i con]inutul dosarului de `ncriere, metodologia, dar s-a stabilit
[i partea de bibliografie minim\ pe care fiecare dintre colegi tre-
buie s\ o de]in\. Astfel, fiecare dintre colegii care doresc s\ se
`nscrie la concurs are posibilitatea s\ se preg\teasc\. Perioada
de `nscriere s-a `ncheiat pe 17 martie. 

Trebuie men]ionat c\ la unit\]ile de `nv\]\m`nt cu profil teo-
logic va fi desemnat [i un reprezentant al cultelor [i delegat al
MECT pe problematic\ de culte. Concursurile s`nt programate
dup\ data de 27 martie, calendarul exact urm`nd a fi stabilit [i `n
func]ie de num\rul de candida]i care exist\ la fiecare unitate de
`nv\]\m`nt. Aceste concursuri au st`rnit interes `nc\ din primele
zile de `nscriere, imediat dup\ `nceperea acestei perioade fiind
depuse 30 de dosare. Directorii adjunc]i vor putea da examenul
dup\ ce directorul unit\]ii a promovat acest concurs.

Dup\ concurs, se va semna un contract de management.
Modelul de contract este public, put`nd fi vizualizat [i pe site-ul

Inspectoratului {colar", a precizat inspectorul [colar general. 

Investi]ii `̀n 22008
nvesti]iile [colare s`nt multe [i `n acest an, dup\ cum
a anun]at conducerea ISJ Neam]: "Este un an `n care
continu\m investi]iile `ncepute, dar vom demara [i
altele noi. Se va continua Centrul de Formare din zona
T`rgu Neam], `nceput `n urm\ cu aproape un deceniu
`n urm\. Consider\m c\ lucr\rile `ncepute anul trecut
[i cele din 2008 ne vor permite s\ d\m `n func]iune
acest centru de perfec]ionare pentru cadrele didactice.
Avem investi]ii [i pentru sala de sport a Clubului
Sportiv {colar. De asemenea, la Clubul Elevilor
Roman se impune o construc]ie nou\". 

Conducerea Inspectoratului {colar a avut o
`nt`lnire cu reprezentan]ii prim\riei roma[cane, v\z`nd

[i un amplasament ce poate fi pus la dispozi]ie de Consiliul Local
pentru a se construi o cl\dire pentru Clubul Copiilor din Roman.
De asemenea, va fi o investi]ie nou\ [i la Casa Corpului Didactic.
Terenul utilizat va fi cel pe care se afl\ acum corpul B al acestei
cl\diri. Vor fi investi]ii importante [i `n ceea ce prive[te mobilierul
[colar. Jude]ul nostru are la dispozi]ie suma de 21 de miliarde de
lei vechi, bani cu care cei din Inspectoratul {colar consider\ c\
vor putea s\ achizi]ioneze mobilier pentru 450 de s\li de clas\ [i
150 de gr\dini]e. Nu va fi ales un mobilier sofisticat, ci se va
merge pe principiul ergonomicit\]ii, a rezisten]ei `n timp. ~n acela[i
timp, cei de la inspectorat [i-au propus ca `n cadrul s\lilor de
clas\ s\ fie at`t uniformitate a pupitrelor, dar s\ existe [i cuier,
afi[ier [i dulap. 

Alte 29 de miliarde de lei reprezint\ aloca]ii bugetare pentru
tehnic\ de calcul, respectiv pentru sistemul educa]ional informa-
tiv, pentru unit\]ile [colare din mediul rural, dar [i pentru c`teva
[coli de la ora[e.

De asemenea, 21 de miliarde vor fi folosite pentru cam-
pusurile [colare. ~n acela[i timp, `n corpul de cl\dire principal al
Colegiului Tehnic se vor amenaja s\li de clas\, `n c`teva spa]ii ce
au fost proiectate `n urm\ cu 12 ani pentru realizarea de ateliere.
Va continua [i lucrarea de la Liceul cu Program Sportiv [i Grupul
de Construc]ii de Ma[ini Roman, un campus `nceput anul prece-
dent.

La capitolul construc]ii noi, va fi realizat un campus sportiv, `n
vecin\tatea s\lii polivalente de la Piatra Neam].

Marius GGHEGHICI
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una martie 2008. Peste 150
de posturi de directori [i
directori adjunc]i din [colile
nem]ene au fost scoase la
concurs. Dosare bine
`ntocmite care s\ ridice c`t se
poate punctajul. Dar oare ce
`nseamn\ s\ fii manager? Nu
s`nt un profesionist `n acest
sens, dar cred c\ a fi mana-
ger `nseamn\ a lucra cu
oamenii, o misiune nu foarte

u[oar\ `n zilele noastre. Cred c\ nevoia
de manageri puternici dar [i carismatici,
`n [colile nem]ene, nu a fost niciodat\
mai clar\ ca acum. Ast\zi, pentru a reu[i
`n acest domeniu, cei care aleg acest

drum trebuie s\ fie personalit\]i deschise,
`nzestrate cu o serie de calit\]i care nu se
pot dob`ndi u[or.

Men]ion\m c\ managerii de succes
au chemare, pentru ei manageriatul tre-
buie s\ fie o provocare, o misiune care `i
atrage `n aren\; nu ei trebuie s\-[i
declare chemarea, ci al]ii s\ o fac\ pentru
ei. ~n acela[i timp, managerii care comu-
nic\ bine pot transmite `ncrederea puter-
nic\ `n oameni. Ei nu trebuie s\ fie
ranchiuno[i, clevetitori [i nu apleac\ ure-
chile la b`rfe. {i trebuie s\ `n]eleag\ c\ nu
pot face totul singuri. Managerii adev\ra]i
nu fac pe [efii [i nici nu s`nt [efi, ei s`nt
conduc\tori. Ei nu au subalterni ci cola-
boratori. Trebuie s\ `n]eleag\ c\ nu s`nt

omnipoten]i, omniprezen]i, ei trebuie s\
aib\ `ncredere `n colegi deleg`nd atribu]ii.
S`nt `n `nv\]\m`nt foarte mul]i tineri [i
managerii trebuie s\ [tie c\ `ncurajarea
este cheia prin care `i aju]i s\ reu[easc\
[i reprezint\ un principiu de mana-
gement.

Concluzion`nd, a[ putea afirma c\ cei
ce se cred c\ s`nt conduc\tori de succes,
dar nu au pe nimeni care s\-i urmeze,
vorbesc unui zid.

A[adar, un conduc\tor este bun c`nd
oamenii abia [tiu c\ exist\, nu foarte bun
c`nd oamenii i se opun [i r\u c`nd ace[tia
`l ignor\. Depinde de cei care vor c`[tiga
concursul s\ aleag\.

Prof. VValerian PPERC|

MANAGERII PE CARE ~I A{TEPT|M
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DESPRE MAGNETISM {I INEFABIL,
CU MULT| DRAGOSTE

ot ce ne `nconjoar\
se `nscrie `ntr-un
c`mp  magnetic, o
legatur\ at`t de
puternic\ `nc`t,
uneori, nici nu o
mai sesiz\m. ~n
jurul nostru este
mereu cineva care
ne `nva]\,  nu
a[a... cu cret\,
tabl\, catalog, ci

prin ceea ce face, prin ceea
ce spune, prin `ns\[i  exis-
ten]a sa.

Oamenii, gr\bi]i  s\-[i
duc\  ziua profitabil de la un
cap\t la  altul, s\ rup\ fila din
calendar, uit\  s\ priveasc\
al\turi, uit\ s\ `nve]e,  s\ se
`nve]e.

Dumnezeu nu ne  bate pe
um\r, dar semne nenum\rate
ne trimite: pas\rea care se
`nal]\ totu[i  spre cer, chiar
dac\ i-a  fost  distrus cuibul;
furnica gr\bit\  s\ `nconjoare
de o mie de ori obstacolul;

frunza ce cade ca s\  acopere
protector col]ul abia mijit   al
firului de iarb\; lumina  care
`nv\luie p\m`ntul  statornic,
de milenii, `n fiecare
diminea]\.

Ei, elevii, s`nt  profesorii
din b\nci. Ne  `nva]\ o
mul]ime de lucruri: cum  s\
stai lini[tit si  t\cut , c`nd
ghiozd\nelul e  plin de
suferin]\; cum  s\  ridici
cuminte dou\  degete  sus,
c`nd  te  g`ndesti numai la
mama plecat\  de 8  ani s\
munceasc\ `n str\in\tate;
cum  s\  cau]i pe net prieteni
surogat,  `n  locul  familiei care
nu are timp de tine... Uneori
profesorii-elevi s`nt `n]elep]i,
alteori s`nt nedrepti, uneori
r\bd\tori, alteori  gr\bi]i, une-
ori prea tineri,  alteori prea
b\tr`ni,  dar  `ntotdeauna gata
s\ accepte m`na  `ntins\. 

Am  `nv\]at, `n  ani, c\
`ntre profesor  [i  elev se
na[te o leg\tur\ special\,

atunci c`nd profesorul nu este
un func]ionar  venit  doar  s\
semneze o  condic\, iar  ele-
vul  nu  este numai o entitate
amorf\. Se  creeaz\ un  c`mp
magnetic asem\n\tor  aceluia
dintre  soare [i planete, dintre
nucleu  [i  `nveli[ul  electronic;
ceva  care poate fi  distrus
doar printr-o  reac]ie de tip
atomic. Practic  se  na[te un
„sistem  solar" `n miniatur\ `n
care, cu  timpul,  [i planetele
pot deveni sori.

Iubire, iertare, `n]elegere,
r\bdare, credin]\, `n]elep-
ciune, bun\tate,  consec-
ven]\, profesionalism  - toate
acestea [i `nc\ multe  altele
s`nt „razele  soarelui" care
trebuie s\ `nc\lzeasc\ [i  s\
lumineze.

Oprind  mereu  Timpul la
momentul prezent, „planetele"
din b\nci graviteaz\  `n jurul
„stelei" de la  catedr\. Acestea
s`nt de  diverse  dimensiuni.
Exist\ [i stele pitice.

Se  `nt`mpl\ de la o vreme
ca lumina [i  c\ldura d\ruite
s\ se reflecte  spre stea. E
semn  bun,  c\ci `n b\nci au
`nceput s\ se  nasc\ stelu]e,
dup\  chipul [i asem\narea
„stelei primare", form`nd re-
plici  astrale `n miniatur\.
"Planetele" `nva]\ s\ devin\
„stele".

Istoria  omenirii este un
[ir nesf`r[it de `nv\]\tori [i
ucenici. ~NV|}|TORUL [i
UCENICII  ne  tot  `nva]\ de
2000  de  ani ce [i cum trebuie
s\ d\m. Asemeni LUI se
cuvine  s\ `mp\r]im trupul [i
sufletul. Asemeni LUI nu  vom
fi  `n]ele[i. Asemeni LUI,
pironi]i pe  crucea  zilei, vom
str\luci ......dup\ ce nu vom
mai fi . Asemeni LUI se
cuvine  s\ credem c\ ceasul
nostru n-a venit `nc\ [i  plata
noastr\ „mult\  este  `n
ceruri".

Fiecare  dintre noi a fost,
pe  r`nd, `nv\]\cel  [i
`nv\]\tor. De la EL [tim c\
celui mare i se cere mult, celui
mai mic i se iart\ mai multe.
Ca  s\  aprinzi un foc, trebuie
s\  oferi o  sc`nteie. Uneori
sc`nteia  e chiar  sufletul
dasc\lului, pentru c\  acesta
trebuie sa fie o jerb\ de
lumin\. Se  `nt`mpl\ ca
sc`nteile-semin]e s\  ajung\
pe  p\m`nt  sterp, alteori pe
p\m`nt  roditor [i  atunci  min-
unea a[teptat\ se `nt`mpl\ :
s\m`n]a-sc`nteie devine, la
r`ndu-i, soare  str\lucitor.
Vou\,  sori  incandescen]i, v\
mul]umesc c\  exista]i. 

Profesor,
Monica SS. CCRISTEA

V|  ROG,  NU-MI  NUM|RA}I  BOBOCII
oat\ lumea din
comun\ `i spune
N\[elul dar c`nd se
`nt`lne[te cu el `l
apeleaz\ cu
„Domnule `nv\]\tor".

Nu a fost nicio-
dat\  „Tovar\[ul
`nv\]\tor", nici
m\car pe vremea
Na]ionaliz\rii sau a
C o l e c t i v i z \ r i i ,
despre care-[i

aminte[te suspin`nd.
- Jum\tate din sat, spune

preotul paroh, s`nt finii lui iar
cealalt\ jum\tate s`nt ai mei. 

O nou\ genera]ie st\ acum
`n b\nci, tot acolo unde au stat
acum dou\zeci-treizeci de ani
p\rin]ii lor care au ocupat [i ei

locul bunicilor.
Domnul `nv\]\tor nu mai

este `ns\ ce era odinioar\: `n
primele vitrine de pe holul can-
celariei, el este t`n\r, cu p\rul
negru [i buclat, `nconjurat de
prichindei cu z`mbete largi,
]in`nd `n m`n\ diplomele clasei a
IV-a .

La `nceputul fiec\rei serii ,
Domnul `i plimb\ pe boboci pe
culoarul lung, c\ptu[it cu vitrine:
diplome, medalii, trofee, o via]\
de om dat\ [colii, d\ruit\ copi-
ilor.

- Uite Jenic\, acela-i tatu-
mare, bunic\-tu adic\, `n anul
1968, c`nd a luat premiul cu
echipa noastr\ de c\lu[ei.

Copiii r`d, se `nghesuie,
ar\t`ndu-[i `n vitrin\ mamele,

ta]ii, bunicile [i bunicii.
Nu le vine s\ cread\, ]ip\ [i

se `mbr`ncesc, Domnul ia `n
bra]e pe c`te unul mai mic de
statur\ care nu ajunge la raftul
de sus.

Ni[te poze sp\l\cite, deco-
lorate arat\ grupul de copii la
plantat cop\ceii care s`nt ast\zi
p\dure b\tr`n\.

{i Domnul, descheiat la
c\ma[\, face cu m`na ca [i cum
ar fi [tiut c\ peste jum\tate de
veac, cineva ̀ l va vedea a[a, fru-
mos [i puternic [i `ncrez\tor `n
via]\.

- Aici este prima monografie
a comunei, adic\ istoria ei, de la
str\bunii no[tri [i p`n\ la noi.
Vre]i s\ `nv\]a]i a o citi?

Copiii r\spund `n cor,
Domnul se uit\ de jur-`mprejur [i

ofteaz\ resemnat.
Prin ferestre, lumina ultimei

toamne se joac\ cu frunzele
plopilor.

Copiii se amuz\ c`nd
Domnul le arat\ poza mamelor,
copili]e speriate de ochiul
fotografic.

De la o vitrin\ la alta,
Domnul este din ce `n ce mai alb
la p\r [i mai adus de spate.

Nu mai face cu m`na. 
Copiii nu bag\ de seam\

triste]ea lui, poate c\ unii se
g`ndesc de pe acum la ziua c`nd
proprii lor copii vor trece prin fa]a
altor vitrine.

Ei nu [tiu c\ Domnul
`nv\]\tor nu este ve[nic dec`t `n
fotografii.

Prof.dr.
D.D.URSACHE

ucrarea "Noile norme
ortografice, ortoepice
[i morfologice ale
limbii române" de
prof. dr. Ioana Vintil\
R\dulescu, director
adjunct al Institutului
de Lingvistic\ "Iorgu
Iordan- Al. Rosetti"
din Bucure[ti explic\
modific\rile aduse de
DOOM2 (Univers

Enciclopedic Bucure[ti, 2005)

primei edi]ii a aceluia[i dic]ionar
normativ.

Adresat\ publicului larg [i,
cu prec\dere, celui [colar,
elevilor, candida]ilor la admiterea
`n `nv\]\m`ntul superior, profeso-
rilor etc., lucrarea prezint\
nout\]i `n scrierea [i pronun]area
a 4000 de cuvinte din limba
român\, aduc`nd unele corec]ii
`ncadr\rii lor gramaticale.

Coordonatoare a echipei
care a realizat noua edi]ie a
"Dic]ionarului ortografic, ortoepic
[i morfologic al limbii române"
(DOOM2), autoarea motiveaz\
cu argumente conving\toare
schimb\rile normative propuse
`n utilizarea semnelor
ortografice, a accentului sau a
formelor diferite ale aceluia[i
cuv`nt. De o aten]ie deosebit\ se
bucur\ neologismele, `n special
anglicismele recent intrate `n
limba român\, care prezint\ mari
dificult\]i de adpatare fonetic\ [i
gramatical\ la normele limbii
române. Materialul lexicografic
analizat dep\[e[te formele
cuprinse `n mari dic]ionare ca
DEX, Dic]ionarul de neologisme
etc.

NNOOIILLEE NNOORRMMEE OORRTTOOGGRRAAFFIICCEE,,
OORRTTOOEEPPIICCEE {{II MMOORRFFOOLLOOGGIICCEE

AALLEE LLIIMMBBIIII RROOMMÂÂNNEE
Ioaanaa VVintil\- RR\dulessccu

ntrebarea cea mai
frecvent\, c`nd este
vorba despre o
norm\ lingvistic\, e
deja celebr\: "de
ce?" La c`teva
`ntreb\ri de acest fel
`[i propune s\
r\spund\ lucrarea
de fa]\, analiz`nd
rela]ia dintre motivat
[i arbitrar `n sta-

bilirea faptelor de limb\ [i,
implicit, problema normei
lingvistice.

Cartea a fost conceput\ `n
sensul selec]iei [i al explic\rii
faptelor de limb\ dup\ criteriul
normativ, urm`nd, `n linii gene-
rale, structura compartimentelor
clasice (fonetic\, morfologie,
vocabular, sintax\). Problemele
s`nt grupate logic [i mnemo-

tehnic. Autoarea `[i propune s\
fac\ din principalul dic]ionar nor-
mativ `n vigoare, DOOM2 (o
lucrare voluminoas\, aparent
excesiv de tehnicist\ [i greoaie,
mult controversat\ la vremea
apari]iei sale, dar [i ast\zi, dup\
mai bine de un an), un instru-
ment la `ndem`na tuturor. Se
consider\ c\ prin explicarea [i
gruparea unor elemente simi-
lare, vorbitorul poate ajunge s\
con[tientizeze mai bine mecanis-
mele interne de func]ionare a
limbii [i factorii care determin\
aceast\ func]ionare.

Introduc`nd  no]iuni teoretice
simple, unele ignorate de gra-
maticile [colare, cartea `[i
propune s\ fac\ accesibile prin-
cipiile de st\p`nire [i utilizare
corect\ a limbii române prin:
explicarea modului `n care se
constituie `n timp [i func]ioneaz\
norma, cu discutarea factorilor
care o influen]eaz\; rela]ia `ntre
tendin]\, abatere [i gre[eal\;
discutarea unor excep]ii de la
regul\, atunci c`nd acestea au la
baz\ considerente logice.

La sf`r[itul lucr\rii este
anexat un dic]ionar minimal de
termeni utiliza]i (cei cu care
publicul [colar se confrunt\ cel
mai adesea, precum [i unii noi,
neglija]i de manuale, dar nece-
sari pentru buna `n]elegere a
dinamicii limbii: dublete accen-
tuale, dublete morfologice, con-
ceptul de varia]ie liber\ etc.).

PENTRU OO LLIMB|
ROMÂN| CCORECT|
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ANOTIMPURI -

50/2008

rimul num\r din
acest an al revistei
elevilor de la
"Cartianu" este unul
rotund, 50, astfel c\
redactorii ei au
motive de bilan] [i
s a t i s f a c ] i e .
Evenimentul este
consemnat de direc-
toarea institu]iei,
prof. Mariana Paleu,
[i de c\tre alte con-

deie din afara institu]iei [colare,
care colaboreaz\ sau au colabo-
rat de-a lungul timpului la
aceast\ publica]ie. Despre
"Credin]e, datini, obiceiuri" scriu
elevele Paula Cioboran, Adnana
Catan\, Magda Eliza Maftei, iar
Robert Cristea noteaz\ la rubri-
ca "Eveniment" despre cele mai
importante [tiri din via]a colegiu-
lui. Am re]inut, de asemenea,
portretele unor mari personalit\]i

române[ti, semnate de c`]iva
dintre profesorii liceului, precum
Petre }u]ea, Miron Costin,
Ioanichie B\lan, Constantin N.
Turcu, Constantin Tanas\-Teiu.
Frumoase versuri citim sub
semn\tura elevilor Ana Maria
Sofronia, Petre Racu, Andreia
Ignat, Anda Ignat, Marius
Chito[c\, Mioara Catan\,
Cristina Gicoveanu, Ancu]a
Iuliana Tanas\. O revist\ care se
men]ine, prin pasiunea celor

care o fac, la o cot\ valoric\
`nalt\, `nc\ de la `nceputurile
sale.

NOI - 22/2007

Revista elevilor boto[\neni -

din satele Poiana [i Icu[eni ale
comunei Vorona -  coordonat\
de exnem]eanul nostru Mihai
Gicoveanu, directorul [colii din
Vorona - cuprinde de toate,
reportaje din via]a [colii, intervi-
uri, desene ale elevilor, poezii,
sfaturi pentru p\rin]i etc. C`teva
din paginile revistei consem-
neaz\ amintiri dintr-o excursie a
elevilor [colii din Vorona la
Tulghe[. Elevii Alexandru
Doroftei, Georgiana Petra[ [i
Florina Daniliuc povestesc, `n
c`teva pagini, cu talent, despre

frumoasa drume]ie pe care au
f\cut-o la sf`r[itul semestrului I
din anul [colar trecut la prietenii
lor harghiteni [i clipele minunate
petrecute pe aceste meleaguri,
inclusiv pe meleagurile

nem]ene, `n trecere. O revist\
frumoas\, scris\ cu talent [i acu-
rate]e stilistic\.

LUMEA
COPIL|RIEI - 77/2007

Educatoarele de la Gr\dini]a
Roznov editeaz\ semestrial o
revist\ pentru cei mici. Cea care
ne-a parveni nou\, nr. 7/2007,
cuprinde pagini de educa]ie ruti-
er\, desene, jocuri pentru micu]ii
cititori, dialoguri educative cu
p\rin]ii, fotografii realizate la
principalele evenimente din via]a
gr\dini]ei, pagini din istorie nea-
mului românesc, pove[ti [i
povestiri de iarn\. Este repro-
dus\ `n acest num\r [i o
"Poveste de iarn\" a remarca-
bilului scriitor Mircea S`ntimbrea-
nu, cel care a scris multe c\r]i
pentru copii `n a doua jum\tate a
secolului trecut. Revista apare,
`n excelente condi]ii grafice, sub
coordonarea educatoarelor Nina
Bursuc [i Maria Anghel.

FORUM - 111/2007

Revista elevilor de la Liceul
din Bicaz, pe care am mai
r\sfoit-o `n c`teva r`nduri, se
prezint\ cititorilor cu un bogat
sumar, realizat, cu c`teva
excep]ii, numai de c\tre elevii
acestui liceu. Afl\m din acest
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POEZIE, POEZIE
Nectar, opiu, uitare
Amintire [i chemare;
Duh, fior [i liturghie,
Templu, jertf\, bucurie,
Dar divin, Dumnezeire,
Cor de `ngeri [i iubire.

Vers [i rim\, ritm, culoare,
Piatr\ scump\, stea [i floare,
Suflet, c`nt, dans [i magie,
Vis, cuv`nt [i armonie,
Dor, tumult, geniu, durere,
Rug\ciune [i... t\cere.

Andreea II{TOC
Licc. AAgricc. ""Ion IIonessccu 

de llaa BBraad"

DINCOLO...
Dincolo de vorbe
E o lume a g`ndurilor,
O lume
Pe care numai eu o cunosc
{i numai eu o pot controla.
La fel cum dincolo de z`mbet e vicle[ug,
Sau inocenta- vinov\]ie,
Dincolo de privire
E sufletul nostru
{i dincolo de nimic
E totul.

Emil UULEA
C.N.R.V.

VIA}|
{I TIMP

Via]a nu iart\ incon[tien]a noastr\,
E doar o bestie a c\rei masc\
O `nf\]i[eaz\ drept cr\ias\...
Via]\ `n Timp [i timp `n Via]\!
Timpul nu iart\. Mediteaz\ asupra faptelor

trecute,

Nu regreta [i nu mai c\uta clipe pierdute!

Dac\ prive[ti via]a dintr-un unghi mort,
F\r\ suport,
~nve]i repede s\ te men]ii f\r\ efort.
E dureros s\ te ridici c`nd tot cobori,
C\ci toate se pl\tesc mereu `n via]\...
~nva]\ s\ nu-]i p\strezi sufletul `n ghea]\...
~nva]\! C\ci la sf`r[it e doar un cimitir
[i mult\ cea]\...

Radu PPETRARIU
Colegiul TTehnicc ““Petru PPoni”

G~ND...
Ieri pe l`ng\ r`u trec`nd,
Am g\sit un fir de g`nd
Era trist [i singurel
{i-mi era mil\ de el.

S-a pierdut `n firul ierbii,
L-au purtat pe coarne cerbii,
{i fugea spre miaz\zi
C\ut`nd rostul de-a fi.

Neg\sind al [oaptei sens,
A r\mas c-un gol imens.
{i tot pl`nge [i suspin\
Dar el n-are nici o vin\...

Magda- MMaria OOLARU
Gr. {{cc. IInd. ““Consstr. dde mmaa[ini”

~NSERARE
Se-a[tern troienele de ce]uri
~n g`ndul meu [i-n toate,
iar cea mai veche amintire
se [terge,
se fr\m`nt\ iar\
~n ceasuri de singur\tate

Se tulbur\ nespus sim]irea,
Dispar `ncet `n cea]a ei
iubirile
[i ochii palizi;
Lacrimile singur\t\]ii.

Pr\bu[it peste marginile `nsingur\rii,
Via]a [i moartea se `mpletesc
`n g`ndul meu,
Iar fructul palid al min]ii mele
`[i vars\ semin]ele
singur\t\]ii.

Emilian CCOJOCARU
Col. TTehnicc ““Daanubiaanaa”

ZBUR|TOR...
mi-a zis `n pauz\, ]in`ndu-m\ tandru de

serviet\
hei, fato te fac o discotec\ o bere o [uet\
a[ fi socializat c\ci mi-era drag, dar mama

cu-obstina]ie
iar a ]ipat c\ s-au dus banii de-aloca]ie
guvernul nu ne mai protejeaz\, nu ne mai d\

subven]ii
renun]\ la fl\c\i [i s\ nu ai preten]ii
de bani ba pentru fanta, ba reduceri `n moll,
ca [i speran]a azi portofelu-i gol
s-au pr\bu[it cu convulsii visuri de fericire
`n bra]e mirosind viril a axe [i-a ]oale fine
hai mam\ s\ punem ceva la amanet
dar\ s-a dus de mult bijuul din fi[et
eu `l iubesc prea tare s\-l las, de tot s\-l

pierd
am`n\ rata asta, nu-mi trebuie pachet
oh d`nsul m\ a[teapt\ la 9 [i un sfert
dar m`ine tu ai lec]ii, te-ascult\ la chimie
tu umbli noaptea toat\ f\c`nd filozofie
r\m`i mai bine-n cas\ f\ lec]ii scrie teme
astfel cu viitorul nu vei avea probleme
m-am dus la mine-n pat ca dup-un vis ur`t
de ciud\-am pl`ns pu]in [i-apoi am adormit.

Irina AALBU
LPS

TIPARUL
LIBERT|}II

Libertatea e
Ca [i p\s\rile-n zbor,

Al vie]ii decor,

~nal]\-]i fruntea
{i prive[te spre ele,
Asta e lumea:

Geniu, putere,
Gra]ie, m\iestrie,
Lacrimi, durere.

Bianca SSESCU
Licc. TTeoreticc ““V. AAleccssaandri” SS\b\oaani

SCRIU
Privesc parfumul vie]ii mele
Ce se `mpr\[tie `n zare...
Ating lumina de pe stele,
Doresc un strop de vis din mare.

Renun] la g`ndul c\ o via]\
Se num\r\ `n ore, zile...
Nu pot s\ cred c\ o dorin]\
Se spulber\-n dezam\gire.

R\spund la umbr\ cu lumin\
{i m\ g`ndesc la necuprins...
Cu degetele de la m`n\
~ncerc s\ scriu ce e nescris.

Iulian BBI{OC
Licc. TTeol. RRomaano- CCaatolicc 

“Sf. FFraanccisscc dde AAssssissi”

Versuri sselectate ddin vvolu-
mul ““DOR DE POEZIE” ((nr.

8/2008) eeditat dde CColegiul
Tehnic ““PETRU PONI”

Roman ssub ccoordonarea
prof. AAlexandru CCRAMER

Cititorul dde rreviste
(ccontinuaare `̀n ppaag. 77)



um\r cum s-au dis-
trat elevii la ultimul
bal al `ndr\gosti]ilor
(16 februarie), cum
se desf\[oar\ activi-
t\]ile de la cercul de
ecologie turistic\ sau
cel de istorie, de la
bibliotec\ sau de la
Centrul de docu-
mentare [i informare
al liceului. Talentele
literare ale liceului -

Monica Gugiu, Alexandra Baciu,
Mihaela Dumbr\veanu, Paula
Lohan - semneaz\ povestiri [i
poezii. Revista, coordonat\ de
profesoara Doina Mihai, cu-
prinde articole interesante [i din
alte domenii precum cel auto,
religie, igien\, psihologie etc

SALVE, AAMICE! -
1/2007

Revista cercurilor "Povestea

vorbei" [i "Tainele istoriei" din
Piatra Neam] (din paginile c\reia
nu am putut afla, din p\cate, de
care institu]ie [colar\ apar]ine)
este bine tehnoredactat\, cu un
bogat sumar, cu pagini de
poezie [i proz\ de cea mai bun\
calitate. Sub genericul "Adul]ii
din via]a mea", redactorii revistei
sus]in o ampl\ anchet\ `n r`ndul
elevilor, iar "Pagina bobocilor"

g\zduie[te g`nduri ale celor mai
mici [colari de la ciclul gim-
nazial. "Tainele istoriei" ne s`nt
descoperite de c\tre elevii Alina
Zaharia, Iolanda Ouatu, Codrin
Ciucanu, Paul Bor[, Bianca
Laiu, Anca Ciubotariu, iar capi-

tolul "Mixtum compositum"
g\zduie[te poezii, jocuri, ilus-
tra]ii ale elevilor, desene,
fotografii, jurnale de c\l\torie [i
altele. Editorii revistei s`nt de
felicitat pentru calitatea
publica]iei, aflat\ abia la primul
ei num\r.

ARIPI TTINERE -
1/2007

Revista {colii 10 Piatra

Neam] se prezint\ la primul s\u
num\r cu articole teoretice `n
propor]ie de 90% [i semnate de
c\tre profesori. Cea mai mare
parte dintre articole, scrise de
c\tre dasc\lii [colii, s`nt cu
tematic\ pedagogic\: "Rolul

gr\dini]ei `n via]a copilului";
"Terapia tulbur\rilor de limbaj"
(un interviu realizat de elevii
George Teodorescu [i
Alexandra Rusu cu profesorul
logoped Alian Elena Dedi]\),
"Agresivitatea - un mod de expri-
mare?"; "Matematic\ [i poezie";
"Serb\rile [colare - prilejuri pen-
tru dramatiz\ri dup\ lecturile stu-
diate"; "Educarea micului cititor
prin activit\]i extracuriculare";
"Modalit\]i de ameliorare [i com-

batere a problemelor generate
de lumea `n care tr\iesc copiii de
azi"; "Complexele". Singurele
articole ale elevilor s`nt [tirile din
primele patru pagini ale revistei
[i impresiile de la balul bobocilor.
Cam pu]ine, pentru ni[te "aripi
tinere". Revista nu prea `[i justi-
fic\ numele, pentru c\ din ea
lipsesc, cu cele c`teva excep]ii,
tocmai aceste aripi tinere.

V~RSTA IINOCEN}EI
10/2007

Foarte dense se prezint\
cele 26 de pagini ale revistei
elevilor de la {coala Roznov,
care apare sub coordonarea
profesoarei Oana Ilarie. Revista
se deschide cu un articol infor-
mativ despre Uniunea
European\ [i continu\ cu altele
pe diferite teme precum jocurile
didactice, matematica `n [coal\,
via]a [colii, educa]ie etc.
~nv\]\toarea Lucia Mehedin]
prezint\ m\n\stirile din
Moldova, profesoara Alina
Ionescu prezint\ "un t\r`m de
vis" - Canada,  iar profesoara
Oana Ilarie public\ un eseu
"Despre comunicare". Redactorii
revistei rezerv\ cea mai mare
pare dintre  paginile ei tinerelor
condeie. Sub genericul "Pitici cu
penel [i condei" s`nt g\zduite
desene, poezii [i texte `n proz\
ale celor mai talenta]i elevi ai
[colii. O revist\ frumoas\,
demn\ de "v`rsta inocen]ei".
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NU  TE  L|SA
UITAT

Fugi,  dar  ai  grij\  s\  nu  te  pierzi
{i  s\  nu  te  plimbi  prin  livezi.
{tii  c\... timpul  nu  st\ !
{tii  c\  timpul  nu  iart\ !

Nu  m\  izbesc  de  st`nci,
Trec  linia  de  sosire
Dar  premiul  nu-i  demn  de  primit.
M\ri  [i  lacuri  ad`nci  am numit.
M\  simt  r\nit\,

De  ploi  lovit\...
{tiu  c\  timpul  nu  st\,
{tiu  c\  timpul  nu  iart\!

Anca  PPOPESCU, 
clasa aa VVII - aa DD

LIMBA
ROMÂN|

Limba  noastr\ româneasc\
E  din vatra  str\mo[easc\.
Trebuie  s-o pre]uim
Prin  ea  glasul ni-l unim.

E  un tezaur de  aur,
Ca o  cunun\  de laur.
E  c`ntec de cioc`rlie,
E  un imn de veselie.

E o pas\re `n  zbor
Ce c`nt\  doine de dor.
Pentru cei pleca]i  departe
~n  aspra str\in\tate.

Sorina-DDiana AAVADANEI,
clasa aa IIV- aa BB  

S| NU UI}I
Sa  nu  ui]i,
~mi  cerea  zilnic,
"Dar  s\  nu  ui]i!!!"
~mi  amintea  cu  insisten]\.
S\  nu  ui]i  lucrul  acela
Important
Pe  care  oamenii  `l  uit\
~n  fiecare  zi
Fie  din  cauza  aglomera]iei 
De  la  medicamente,
Fie  din  cauza  neaten]iei
De  la cursuri,
Fie  din  cauz\  c\ ...
A[a

S-au  n\scut  oamenii
S\  uite  ce  este  important !
"Nu,  n-am  s\  uit",
Dar nu  pot 
S\-mi  potrivesc  mereu
Ceasul
Dup\  tine,
Floare  de  cais!

Oana  OOJIC|, 
clasa aa VVIII - aa AA

VERS DE
SUFERIN}| 
A[ fi  putut  face  ceva,
Ca  aceast\  nenorocire

S\  nu  se  `nt`mple !
Plin  de ciud\
Sufletul  meu
St\  cu  capul  plecat.
Rug\ciunea  lui  mut\
Aduce  lacrimi

~n  ochii  sfin]ilor
Din icoan\!
Mirosul  de  t\m`ie
~nv\luie Golgota  modern\.

Giovani PPOTOCEANU,
clasa aa  VVII - aa CC

INTERES -
DEZINTERES
La  mine  `n  clas\  e  o  nebunie
Profesoara  pred\
Despre  o  parte  de  vorbire
Care este  neflexibil\,
Dar,
Privirea  mea 
Flexibil\,
S-a  lipit  de  chipul
Unei  colege...
Care  are  ochii  negri
Ca  cire[ele  negre
Din  copacul  bunicii
De  la  ]ar\.
Oare  ce  parte  de  vorbire
Are culoarea  asta?

Bogdan  NNEAGU, 
clasa aa VVII - aa CC

5  MARTIE
2008

Un Nissan st\
~n spatele blocului
Pe pietri[
Dat pe furi[,
De la ap\ lung\, frate.
Unul din cele 10 p\cate...
Vine din piatra cea mare,

O pat\ geografic\
{i ecologist\,
Populat\ de sclavi f\r\ p\rere;
Comunist\.
{i buburuza noastr\
St\ pe o frunz\
C`nd vine motorul
~n pacea verde
Recreativ\,
{i o omogenizeaz\
Una cu pam`ntul.
R\m`ne doar o past\
{i o pata neagr\,
Pe care vine
S\ o [tearg\
~nc\lzirea global\...

Flavian RRO{U,
clasa aa VVII - aa

LA  POALELE
CRUCII

Fecioara  `i  pl`nge  la  picioare.
Din  toat\  lumea
Numai  ea
Simte  cu  adevarat  durerea
Palmelor  str\punse  de  cuie.
Trase  la  sor]
Vestmintele  lui
S`nt `mbibate  cu  veninul
P\m`ntului.
De  jos,  priviri  `nc\rcate  de  ur\
De sus, picaturile  de  s`nge
Se  `ngem\neaz\
Cu nesf`r[ita-i  dragoste.
De  dou\  mii  de  ani
Sub  raza  ochilor LUI
Omenirea tot   `ncearc\
S\  `n]eleag\
Cum  po]i  s\  tr\ie[ti
Abia  dup\  ce  mori.

Elena ZZOI}A,
clasa aa VVI - aa DD

RESPIR|RI
DUP|

RESPIR|RI
LLuuii  NNiicchhiittaa  SStt\\nneessccuu

}i-am  r\scolit  g`ndurile...
{i  am  `notat
~n  ideile  tale...
P\[ind  `n  lumea  ta,  ]i-am  c\lcat

pe  urme,
{i  ]i-am  respirat  aerul  cu  miros

`n]elept
De  c\r]i  vechi.....
Am  cules  floarea  inspira]iei

tale...
{i-am  p\strat-o  numai  pentru

mine...

C`nd  pe  cerul  `nstelat  am  z\rit
numele  t\u

O ploaie  de  cuvinte s-a  rev\rsat
peste  mine...

C`nd  lacrima  mea a  c\zut  peste
vorbele  tale

Te-am  auzit   [optindu-mi  `ncet
c\  de  acum

~n  lume, nimica  nu  mai  doare....
Irina NNU}U, 
clasa aa VV - aa

Elevii  ss`nt  mmembri
ai  CCenaclului  lliterar
"  EEUROCULTIN"  dde
la  {{coala ccu  cclasele

I-VVIII, nnr.2, 
Piatra-NNeam]

Profesor
`ndrum\tor, 

Monica SS. CCRISTEA

(urmaare ddin ppaag. 66)
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FESTUM ALUMNI - O S|RB|TOARE A FO{TILOR ABSOLVEN}I

Facultatea de Muzic\, Piatra-Neam]

Rodica Pop Seling
N\scut\ `n jude]ul

S\laj, la data de 24
octombrie 1975, Rodica
Pop Seling este absolvent\
a Colegiului Universitar de
Muzic\ din Piatra Neam],
promo]ia 2001, la clasa
lect.univ.dr. Anastasia
Buruian. {i-a continuat
studiile la Academia de
Muzic\ Gheorghe Dima din Cluj Napoca,
absolvind apoi masteratul la aceea[i institu]ie `n
2005. A sus]inut numeroase concerte `n calitate
de  solist\ de muzic\ popular\ `n cadrul
Ansamblului folcloric Porolissum, precum [i `n
calitate de interpret\ de muzic\ clasic\ (la Piatra
Neam], One[ti, Cluj-Napoca). ~n prezent, este
profesor de muzic\ vocal\ la Liceul de Art\ Ioan
Sima din Zal\u.

Oleg Ionese
Oleg Ionese este

absolvent al Universit\]ii de
Stat Alecu Russo din B\l]i,
Republica Moldova. 

~n anul 2002 `[i `ncheie
studiile la Colegiul
Universitar de Muzic\
Piatra-Neam], spe-
cializarea Interpretare muz-
ical\ - sec]ia Canto, clasa
lect. univ. Anastasia Buruian, iar din iunie 2004
este licen]iat al Academiei de Muzic\ Gheorghe
Dima din Cluj-Napoca, Facultatea de Art\
Scenic\ la clasa prof. univ.dr. Alexandru F\rca[.

Urmeaz\, tot aici, cursurile de masterat.
Din anul 2002 este solist al Operei Na]ionale

din Cluj Napoca. Repertoriul s\u cuprinde roluri
de referin]\ ale genului liric: Rigoletto, Conte de
Luna, Georges Germont, Amonasro din operele
lui Giuseppe Verdi, precum [i Alfio - Pietro
Mascagni, Tonio, Silvio - Ruggero Leoncavallo,
Evghenii Oneghin - Piotr Ilici Ceaikovski [.a. A
ob]inut marele premiu la Festivalul Na]ional de
Oper\ - iunie 2004. 

András Ildikó
N\scut\ `n 14 mai

1984, `n Odorheiu-
Secuiesc, András Ildikó a
terminat Liceul de Art\ `n
ora[ul natal, urm`nd `ntre
2002-2005 cursurile
Colegiului Universitar de
Muzic\ din Piatra-Neam],
la clasa de canto a
asist.univ. Gabriela
Pipelea. {i-a continuat studiile la Academia de
Muzic\ Gheorghe  Dima din Cluj Napoca, iar din
anul 2006 este profesoar\ de canto clasic la
Liceul de Art\ Palló Imre din Odorheiu-Secuiesc.

Florin Blaj
~ntre anii 2003-2006,

Florin Blaj urmeaz\ cur-
surile Colegiului
Universitar de Muzic\ din
Piatra-Neam], sec]ia
canto, la clasa asist.univ.
Gabriela Pipelea.

~n anul 2007, este

licen]iat al Academiei de Muzic\ Gheorghe Dima
din Cluj-Napoca, sec]ia canto, la clasa prof.univ.
Ana Rusu.  Sus]ine concerte la Piatra-Neam],
Bac\u, Cluj-Napoca.

~n 2007, particip\ la concertul In Memoriam
Kriza Agnes, sus]inut la Opera Maghiar\ din
Cluj-Napoca, unde interpreteaz\ aria lui
Cavaradosi din opera Tosca de Giacomo
Puccini.

Tot `n anul 2007, pe aceea[i scen\, inter-
preteaz\  rolul Turiddu din opera Cavalleria
Rusticana de Pietro Mascagni.

Cristina Moroi -
corepetitor

CRISTINA MOROI
face parte dintre absolven-
]ii de valoare ai Acade-
miei de Muzic\ Gheorghe
Dima din Cluj Napoca,
finaliz`nd `n 2002 cursu-
rile Facult\]ii de Interpre-
tare Muzical\, spe-
cializarea pian, av`nd-o
ca mentor pe prof.univ.dr. Nina Panieva. Din
anul 2005, a devenit colaborator al Facult\]ii de
Muzic\ din Piatra Neam], ast\zi f\c`nd parte din
colectivul permanent de profesori, `n calitate de
asistent universitar. 

Particip`nd la numeroase concursuri at`t `n
calitate de interpret, dar [i membru `n juriu,
Cristina Moroi a dob`ndit maturitatea interpreta-
tiv\ menit\ s\ o propulseze pe scena muzical\,
unde a sus]inut diverse concerte `n calitate de
solist, dar [i ca acompaniator `n recitaluri cu o
palet\ diversificat\ a repertoriului.

Alexandra BBURUIAN|

acultatea de Muzic\ Piatra
Neam], ini]ial Colegiul
Universitar de Muzic\ din
Piatra-Neam] (1998), este o
structur\ institu]ional\ a
Academiei de Muzic\
Gheorghe Dima, Cluj-
Napoca, institu]ie de
`nv\]\m`nt superior [i cer-
cetare, finan]at\ de la buge-
tul de stat. Unitatea
func]ioneaz\ ca institu]ie a
Ministerului Educa]iei [i

Cercet\rii, acreditat\ de Consiliul
Na]ional de Evaluare Academic\ [i
Acreditare din anul 2004, unde `[i
desf\[oar\ activitatea personal didactic
(27 de cadre didactice), auxiliar (13 per-
soane) [i se preg\te[te un num\r de 90
de studen]i. 

~n luna august a anului 2005, `n
urma Hot\r`rii de Guvern
nr.916/11.08.2005, Colegiul Universitar
de Muzic\ din Piatra Neam] s-a trans-
format `n Facultatea de Muzic\ Piatra
Neam], cu o durat\ a studiilor de 4 ani
(pentru specializarea Interpretare
Muzical\: vioar\, viol\, violoncel, con-
trabas, chitar\ clasic\, percu]ie, pian [i
canto) [i 3 ani (pentru specializarea
Pedagogie Muzical\). Pe parcursul
anilor, `n afara disciplinelor de speciali-
tate, fundamentale [i complementare,
studen]ii au posibilitatea de a urma dis-
ciplinele op]ionale: Informatic\
Muzical\, Jazz instrument/voce, C`nt
popular, Instrument popular, precum [i
Modului de Preg\tire a Personalului
Didactic. 

P`n\ `n prezent, au absolvit 7
promo]ii de studen]i (o medie de 30 de
studen]i pe an), majoritatea
continu`ndu-[i studiile `n cadrul
Academiei de Muzic\ Gheorghe Dima
din Cluj Napoca. Mul]i dintre ace[tia
profeseaz\ ast\zi at`t ca profesori de

muzic\, c`t [i ca interpre]i sau membri ai
marilor orchestre ale ]\rii.

La finalul anilor de studiu, la zi cu
frecven]\, studen]ii absolven]i, `ncep`nd
cu promo]ia 2008, sus]in examen de
licen]\, ob]in`nd diplom\ echivalent\ cu
cele eliberate de institu]iile similare din
]ar\. ~n felul acesta se acoper\ nevoia
acut\ a jude]ului de cadre didactice
pentru domeniul muzical. 

~n decursul celor zece ani de

func]ionare, Colegiul Universitar de
Muzic\ din Piatra-Neam] / Facultatea

de Muzic\ s-a str\duit [i a reu[it s\-[i
onoreze cu prisosin]\ misiunea sa
didactic\, de cercetare [i crea]ie artis-
tic\, dovedind prin studen]ii s\i, prin
personalul didactic, prin `ntreaga sa
comunitate academic\, performan]e
notabile care `l situeaz\ la loc de cinste
`n r`ndul institu]iilor de `nv\]\m`nt [i cul-
tur\ nem]ene. 

~nc\ de la `nfiin]area sa,

Colegiul/Facultatea a ini]iat [i sus]inut
stagiunea muzical\ permanent\ `n
Municipiul Piatra Neam], One[ti [i mai
t`rziu Roman, beneficiind de colabo-
rarea remarcabil\ cu principalele insti-
tu]ii de cultur\ ale cet\]ii: Teatrul
Tineretului, Biblioteca Jude]ean\ G.T.
Kirileanu, Liceul de Art\ Victor Brauner,
Complexul Muzeal Jude]ean [.a. Anul
acesta, odat\ cu `mplinirea a 10 ani de
la `nfiin]are, Facultatea de Muzic\ ani-

verseaz\ [i 10 ani de stagiune artistic\.
Participarea de-a lungul timpului a unor

interpre]i [i ansambluri prestigioase din
]ar\, precum Cvartetul Voces, Cvartetul
Ad Libitum, Ansamblul de Muzic\
Tradi]ional\ Icoane condus de Ioan
Boc[a, transform\ concertele stagiunii
`n adev\rate evenimente culturale, ce
se bucur\ `ntotdeauna de un public de o
`nalt\ ]inut\. 

~n perioada 1998-2001 (inclusiv)
Academia de Muzic\ Gheorghe Dima [i

Colegiul Universitar de Muzic\ /
Facultatea de Muzic\ Piatra Neam] au
organizat Vacan]ele Muzicale la Piatra
Neam] - manifestare important\ [i cu
tradi]ie `n peisajul cultural nem]ean –
av`nd ca invita]i personalit\]i [i ansam-
bluri de prestigiu din ]ar\: Georgeta
Stoleriu, Marin Cazacu, Aurel Marc,
{tefan Ruha, Theodore Coresi, Studioul
de Muzic\ Veche, Ansamblul de Muzic\
Baroc\ Collegium Musicum

Academicum [.a.. O seam\ de
personalit\]i interna]ionale au sus]inut
conferin]e, prelegeri, work-shop-uri sau
cursuri de m\iestrie (Jonathan Kramer
[i Deborah Bradley de la Columbia
University - S.U.A., Alan Tongue – BBC,
Marea Britanie, Vincent Liota –
Bloomington – Virginia, S.U.A., Morel
Koren de la Universitatea Bar Ilan din
Israel)

Din anul 2002 Colegiul Universitar
de Muzic\ Piatra Neam] [i cu Teatrul
Tineretului au organizat COLOCVII
COLEGIALE, manifestare `n cadrul
c\reia au avut loc dialoguri cu perso-
nalit\]i ale culturii na]ionale [i
interna]ionale. Prima edi]ie a debutat cu
profesorul [i compozitorul Vasile
Sp\t\relu, apoi au r\spuns provoc\rii
compozitorul Tudor Jarda, dirijorul [i
muzicologul Alan Tongue din Marea
Britanie, folcloristul Ioan Boc[a [.a. 

~n anul 2006, `n `ncercarea de a
sprijini manifest\rile muzicale ale insti-
tu]iei, au luat fiin]\ dou\ asocia]ii cultu-
rale: Asocia]ia Cultural\ Vasile
Sp\t\relu [i Asocia]ia Cultural\
Festivalul Interna]ional de Percu]ie
Piatra Neam]. 

~n anul 2006, una dintre manifest\rile
ini]iate de Asocia]ia Cultural\ Festivalul

Interna]ional de Percu]ie, sub condu-
cerea prof.univ.dr. Grigore Pop, a fost
Festivalul Na]ional al Muzicii de
Percu]ie, `n cadrul c\reia au evoluat
patru forma]ii renumite de gen din ]ar\:
Ansamblul de percu]ie al Academiei de
Muzic\ Gheorghe Dima din Cluj
Napoca, Ansamblul de percu]ie Prezent
al Liceului de Art\ Sabin Dr\goi din
Arad, Ansamblul de percu]ie
Alternances al Universit\]ii de Arte
George Enescu din Ia[i [i Ansamblul de
percu]ie Game al Universit\]ii Na]ionale
de Muzic\ din Bucure[ti. ~n vara anului
2007, a avut loc un alt eveniment sub
acelea[i auspicii: Gala Muzicii de
Percu]ie, care a deschis manifest\rile
Zilelor Ora[ului Piatra Neam], ce s-a
bucurat de prezen]a energic\ a mai
multor ansambluri de percu]ie din ]ar\,
printre care s-a num\rat [i
neconven]ionala trup\ SISTEM, deja de
notorietate na]ional\ [i interna]ional\.

Talentele remarcabile s`nt rodul a
ani de munc\ [i de implicare continu\.
Institu]iile muzicale s`nt centrele `n care
aceste vl\stare pot cre[te [i se pot afir-
ma. Studen]ii Colegiului/Facult\]ii au
participat [i continu\ s\ participe la con-
cursuri [i festivaluri na]ionale, precum:
Festivalul Vacan]ele Muzicale la Piatra
Neam] sau Festivalul de Datini [i
Obiceiuri de la Bra[ov. Dintre ace[ti stu-
den]i merituo[i s-au desprins nume pre-
cum Oleg Ionese, care este, `n prezent,
prim solist al Operei Na]ionale Române
din Cluj Napoca. 

Apari]ia Colegiului/Facult\]ii de
Muzic\ `n peisajul pietrean se datore-
az\ unor oameni de seam\, care
men]in vie flac\ra spiritului cultural. 

Colaborarea cu institu]iile adminis-
trative ale municipiului aduce un plus de
bucurie `n r`ndul membrilor comunit\]ii
academice [i acrediteaz\ speran]a
realiz\rii c`tor mai multe proiecte cultu-
rale na]ionale [i interna]ionale. 

~n cadrul Stagiunii artistice jubiliare
2007 - 2008, sub genericul FFeessttuumm AAlluummnnii,
Facultatea de Muzic\ din Piatra Neam] a
prezentat joi, 20 martie 2008, la ora 18,30,
RReecciittaalluull ddee aarriiii [[ii lliieedduurrii sus]inut de Rodica
Seling Pop, Oleg Ionese, Andras Ildiko [i
Florin Blaj, absolven]i ai Colegiului de
Muzic\ de la Piatra Neam]. La pian:
Cristina Moroi.

~n program, lucr\ri din crea]ia compozi-
torilor: P. Mascagni, G. Verdi, G.B.
Pergolesi, G. Puccini, A. Dvoják, N.
Rimsky-Korsakov, A. Ponchielli, U.
Giordano, Gh. Dima, O. Respighi, P.I.
Ceaikovski, G. Bizet, C. Saint, A. Borodin.

Manifestarea a avut loc `n sala cupola a
Bibliotecii Jude]ene G.T. Kirileanu.

F

A zecea stagiune artistic\ jubiliar\

COLLEGIUM MMUSICUM  AACADEMICUM
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entru realizarea scopului catehetic al educa]iei reli-
gioase, care este formarea adev\ratului cre[tin,  cel
mai considerabil ajutor ne este oferit de materialul litur-
gic. Adev\rata via]\ ortodox\ o afl\m `n cultul divin.
Marele cuget\tor religios rus, S. Bulgakoff afirma:
„Ortodoxia, `nainte de toate `[i g\se[te expresia sa `n
cult, care este `ntr-o ori[icare m\sur\ via]a `n
Dumnezeu ... Ortodoxia nu caut\ nici autoritate puter-
nic\, nici un `nv\]\m`nt minu]ios elaborat, ci via]a `n
plenitudinea sa".

Cultul nostru divin de]ine o putere de modelare, de
formare a sufletelor. Prin acte [i simboluri, ideile „abstracte" devin
u[or accesibile tuturor, cultul av`nd astfel un caracter educativ [i
instructiv. Cultul ortodox prezint\ istoria m`ntuirii `n `ntregul ei:
vecernia simbolizeaz\ timpul preg\tirii pentru venirea M`ntuitoru-
lui, utrenia arat\ apari]ia Sa `n lume, iar Sf`nta Liturghie, via]a [i
activitatea Sa. „Liturghia este cel mai des\v`r[it compendiu al
tuturor adev\rurilor religioase, al Sfintei Scripturi, al scrierilor
Sfin]ilor P\rin]i, al dogmelor, al moralei, al ascezei, al religiei `n
trup [i s`nge, `n spirit [i `n via]\." Sf`nta Liturghie reprezint\ cen-
trul cultului pentru c\ `n cadrul ei se reactualizeaz\ Jertfa de pe
Cruce a M`ntuitorului, cel mai de seam\ moment din istoria
m`ntuirii neamului omenesc.Este rug\ciunea `ntregii Biserici pen-
tru to]i ce realizeaz\ cea mai `nalt\ treapt\ de unire a omului cu

Dumnezeu prin Euharistie.
Profesorul de religie are datoria de a explica elevilor ritualul

Sfintei Liturghii. Prima parte, Liturghia catehumenilor (sau a celor
chema]i) are un profund rol didactic. De exemplu, antifonul II
„Unule n\scut..." prezint\ prin cuvinte simple, accesibile tuturor, o

`ntreag\ `nv\]\tur\ dogmatic\ despre ~ntruparea M`ntuitorului,
despre Fecioara Maria, Jertfa pe cruce etc. Este bine s\ li se
explice copiilor actele din Sf`nta Liturghie: proscomidia - reactua-
lizeaz\ na[terea M`ntuitorului dar [i Jertfa Sa, deschiderea u[ilor
`mp\r\te[ti semnific\ deschiderea ~mp\r\]iei Cerurilor, vohodul
mic reprezint\ apari]ia M`ntuitorului `n lume, citirea Evangheliei ne
aminte[te de predica lui Iisus, vohodul mare reprezint\ intrarea
M`ntuitorului `n Ierusalim etc.

S\rb\torile de peste an contribuie foarte mult la intensificarea
sentimentelor religioase. Ele nu s`nt numai comemor\ri ale eveni-
mentelor, ci `nsu[i evenimente pe care credincio[ii le retr\iesc.
Exemplu din c`nt\rile slujbei ~nvierii: „Ieri m-am `ngropat `mpreun\

cu Tine, ast\zi `nviez `mpreun\ cu Tine ...".  Puterea exemplului
`n educa]ie este unul dintre principalii factori ai pedagogiei mo-
derne. ~n c\r]ile de cult (Mineie, Octoih, Triod) `nt`lnim imnuri ce
zugr\vesc figuri de sfin]i, de martiri, via]a lor; ele `mpletesc
`nv\]\turi din Vechiul [i Noul Testament. Sunt modele pentru
trezirea, dezvoltarea [i `nt\rirea credin]ei [i a convingerilor reli-
gioase.

Un pre]ios material pentru `nv\]\m`ntul religios `l constituie
rug\ciunea. Se pot folosi „Ceaslovul", „Molitvelnicul", „Carte ade
rugaciuni", „Acatistierul"etc. care s`nt `ntocmite [i pentru a explica
Sf`nta Scriptur\. De asemenea, c`ntarea bisericeasc\ realizeaz\
o participare activ\ a elevului la slujbele religioase, antren`ndu-l `n
toat\ fiin]a sa.

Pentru a fixa mai bine `n mintea [i `n sufletul elevului cele
expuse, profesorul va face cu elevii vizite [i excursii la loca[urile
de cult, le va  descrie lucrurile pe care nu le poate ar\ta. Dac\
teoria de la catedra se va pune `n leg\tur\ cu practica de cult,
frumoasele datini biserice[ti se vor umple iar de duhul de via]\.

Printr-o tratare temeinic\ a materialului religios, catehetul va
reu[i s\ formeze din t`n\ra genera]ie fii vrednici ai Bisericii
str\mo[e[ti care vor tr\i cu adev\rat ortodoxia.

Drd. MMihai  FFLOROAIA

NU VREM LICEU
F|R| DUMNEZEU! 

actul na]ional pentru educa]ie `ncearc\ s\ pun\
cap\t bulib\[elii din `nv\]\m`ntul românesc.
Problemele dezb\tute deja au ridicat tensiunea
arterial\ a multor factori de r\spundere. Elevii
debusola]i nu [tiu pe cine s\ asculte. ~ncotro s-o
apuce. Dorm agita]i [i viseaz\ tr\sn\i. S\ v\
narez visul unui licean ? Se f\cea c\ l\ca[urile
sfinte-biserici, m\n\stiri, schituri-au fost transfor-
mate `n discoteci [i b\rule]e cochete pentru
tineretul studios. ~n respectivele loca]ii muco[ii de
liceu pot dansa non - stop `nchin`ndu - se la noile
zeit\]i precum: Ciociolina, Madonna  M. Jackson,

W. Huston, Vaya con Dios, Patricia Kaas...Aici via]a se tr\ie[te
pe ritm de samba, lambada, rock - and roll [i alte forme de
`nchin\ciune modern\. Pentru ca fostele l\ca[uri sfinte s\
corespund\ standardelor europene, au fost modernizate.
Pronaosul a devenit vestiar, naosul - ring de dans iar altarul -
bar cu ]ig\ri, gum\ de mestecat, pr\jituri. Tot aici se g\sesc
prezervative cu gust de banane, chilo]i comestibili [i alte
atrac]ii specifice lumii civilizate. Gata cu glumi]ele. 

De unde izvor\sc aceste vise total deplasate? Din reali-
tatea de zi cu zi. Dup\  Revolu]ie, portretele Tovar\[ului au
disp\rut din clase [i holuri. Ce s-a pus `n loc? Icoane. Multe
icoane, " C\ oricum, icoanele nu fac r\u nim\nui", a zis un
mare necunoscut. Religia a devenit disciplin\ de `nv\]\m`nt,
cu manuale. Care manuale, la ora actual\, s`nt comentate `n
fel [i chip. ( v. emisiunilor lui Turcescu). La `nceput religia a fost
predat\ de preo]i dar [i de persoane necalificate, f\r\ nici un
har. Ba chiar, f\r\ cultur\. La ora actual\ se `ncearc\ o punere
la punct a problemei. O reg`ndire a sistemului. ~nsu[i ministrul
Adomni]ei a afirmat c\: "Religia e mai mult ca o poveste care
trebuie spus\ [colarilor p`n\ pe la 14 ani". S\ `nsemne asta
scoaterea religiei din liceu? Nu [tim. Dar [tim c\ o parte dintre
liceeni au protestat agit`nd sloganul: " Nu vrem liceu f\r\
Dumnezeu!" Se vorbe[te [i despre epurarea lui Darwin din
program\. Dac\ zvonurile se vor adeveri, lucrurile se com-
plic\. Biserica [i biologia au p\reri diferite `n privin]a apari]iei
omului pe p\m`nt. Ce s\ cread\ liceanul nostru supus la tot
felul de experimente? Chiar a[a, ce?

Dumitru RRUSU

n aceast\ perioad\ de urcu[
spiritual spre marea s\rb\toare
a ~nvierii M`ntuitorului, ne
aplec\m mintea [i inima spre
cartea Pr. Ilarion Felea, Spre
Tabor, vol. I Preg\tirea, ap\rut\
la Editura Crigarux, Piatra -
Neam], 2007.

Purt`nd un titlu simbolic,
lucrarea „Spre Tabor" cuprinde
patru volume (Preg\tirea,
Cur\]irea, Luminarea, Des\-

v`r[irea) [i dore[te a fi o sintez\ a
Dogmaticii cu Liturgica [i Morala. Taborul
reprezint\ muntele de pe `n\l]imea c\ruia
contempl\m via]a religioas\ cre[tin\ `n
toat\ plin\tatea [i frumuse]ea ei. Ideea
central\ este `mbun\t\]irea omului p`n\ la
des\v`r[ire. Materialismul, `n]eles [i apli-
cat `n sensul s\u strict, provoac\ lupte

aduc`nd mizerie moral\ [i material\ pe
c`nd spiritualismul cl\de[te o societate cu
adev\rat virtuoas\. 

~n fiecare lucrare, autorul d\ religiei
cre[tine o defini]ie c`t mai cuprinz\toare [i
conving\toare, astfel `nc`t din toate defi-
ni]iile date s\ `n]elegem valoarea [i esen]a
ei. Cre[tinismul este religia `mbun\t\]irii [i
a des\v`r[irii spirituale, o religie a m`ntuirii,
concluzie la care se ajunge sintetiz`nd
aspecte precum: religia adev\rului m`ntu-
itor, religia iubirii sfinte [i religia culturii
umane.

Volumul de fa]\ abordeaz\ problema
despre via]\ [i des\v`r[irea
duhovniceasc\, `ncerc`nd s\ r\spund\ la
dou\ `ntreb\ri fundamentale: ce este
lumea? Ce este via]a?. Inima omului
devine un teatru `ntre bine [i r\u. Volumul

cuprinde mai multe capitole dintre care
men]ion\m: Taina vie]ii, Ce este omul?,
Via]a duhovniceasc\, Des\v`r[irea [i
m`ntuirea omului, Piedicile des\v`r[irii, ale
m`ntuirii [i fericirii omului, Mijloacele [i
treptele des\v`r[irii, Icoanele vii sau
modelele des\v`r[irii.

Calea spre Tabor nu cere omului o
transpunere a sufletului `ntr-o alt\ fa]\, ci
ar\tarea acestuia `n adev\rata lui fa]\, `n
frumuse]ea [i str\lucirea sa divin\. Fiind
culmea cur\]irii, Taborul descoper\ fa]a
cea adev\rat\: curat\, luminoas\ [i dum-
nezeiasc\.

Spre Tabor reprezint\ [tiin]a, metodica
[i calea des\v`r[irii omului `mpletind ide-
alul [i teoria cu via]a practic\. Este o peda-
gogie [i o psihologie a vie]ii cre[tine, o
carte de exerci]ii duhovnice[ti.

n cele ce urmeaz\
doresc s\ exprim cu
modestie c`teva
cuvinte despre un
mare tr\itor [i
ap\r\tor al valorilor
spirituale autentice
române[ti, p\rintele
Gheorghe Calciu-
Dumitreasa.

P \ r i n t e l e
Gheorghe Calciu provine dintr-o
familie cu 11 copii din jude]ul
Tulcea. Licen]iat `n Filologie [i
Teologie, a fost un preot orto-
dox dezident [i lupt\tor pentru
drepturile omului, un adev\rat
pion al luptei anticomuniste.
Arestat `n dou\ r`nduri de c\tre
uneltele securit\]ii acestui
regim, execut\ 15 [i respectiv
5 ani de deten]ie politic\. ~n
1985 p\r\se[te România, sta-
bilindu-se la Washington.
Revine `n ]ar\ dup\ 1990.
Moare `n 2006 [i este
`nmorm`ntat la M\n\stirea
Petru Vod\ din jude]ul Neam].

Cu c\ldur\ recomand dou\
titluri ap\rute recent pe pia]\:

1. P\rintele Gheorghe
Calciu-Dumitreasa, M\rturisi-
torul pprigonit, Editura Crigarux,
Piatra - Neam], 2007

Edi]ia de fa]\ reune[te o
serie de eseuri, medita]ii reli-
gioase [i predici ce apar `n

premier\ `ntr-un volum. Dintre
acestea men]ion\m: {apte
cuvinte c\tre tineri, Ce a fost
Pite[tiul, G`nduri duhovnice[ti
despre Pa[ti [i ~nviere,
Puterea Sfintei Cruci, Biserica
[i lumea, Din `nv\]\turile
Patriarhului Bartolomeu I,
Masoneria [i familia,
Dobor`rea statuii lui Lenin din
Bucure[ti, C\l\torie prin duhul
României etc.

Are menirea de a face
cunoscut\ personalitatea
p\rintelui Gheorghe Calciu
tuturor celor care `nc\ mai
lupt\ pentru descoperirea
adev\rului istoriei poporului
nostru, precum [i cre[tinilor
care nu [i-au uitat datoria
nobil\ de a m\rturisi dreapta
credin]\. 

Activitatea misionar\ a sa
nu s-a limitat doar la
necesit\]ile neamului româ-
nesc ci a trecut dincolo de
grani]ele patriei, `nnobil`nd
`ntreaga umanitate [i
cre[tin\tate.

2. P\rintele Gheorghe
Calciu-Dumitreasa, Suferin]a
ca bbinecuv`ntare, Editura
Cathisma, Bucure[ti, 2007

Lucrarea cuprinde
cuv`ntarea rostit\ de p\rintele
Calciu cu prilejul primei invita]ii
oficiale `n România din 1995.

Bucuria revederii cu cei dragi,
p\truns\ de ideea libert\]ii
str\bate `ntregul discurs.
Dintre subiectele abordate `n
cuprinsul c\r]ii doresc s\
men]ionez: Ortodoxia `n

America, Ecumenismul,
Americani converti]i la ortodo-
xie, S\ nu ne temem s\
m\rturisim adev\rul, Mi[c\rile
studen]e[ti din perioada inter-
belic\, Despre yoga etc.

Interesante s`nt mesajele
transmise, precum: dragostea
trebuie s\ mearg\ `naintea
justi]iei, suferin]a nu poate fi
`nl\turat\, dar poate fi `ndum-
nezeit\. Astfel, suferin]a nu

mai produce ur\ ci devine o
binecuv`ntare, un loc unde
omul se `nt`lne[te cu
Dumnezeu.

~ntr-o perioad\ `n care pro-
prietarii mijloacelor mass-

media ne manipuleaz\ prin
inform\rile  subiective, dorind
s\ distrug\ ideile de moral\ [i
credin]\, c\r]ile p\rintelui
Calciu-Dumitreasa ne ofer\
subiecte de medita]ie [i
m`ng`iere spiritual\, prezentate
prin prisma monahului tr\itor `n
Hristos [i cu Hristos.

Drd. MMihai
FLOROAIA

Spre Tabor

Bucuria suferin]ei binecuv`ntate

~
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Sf`nta Liturghie - surs\
a educa]iei religioase
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ARTE & MESERII   ARTE & MESERII   ARTE & MESERII   ARTE & MESERII
Gheorghe GGrigurcu:
""Sccrie ddespre mmine, 

sccrie ccu ooricce ppre], ffie [[i
dde rr\u!""

n revista ROMÂNIA
LITERAR| nr.
11/2008, criticul lite-
rar Gheorghe
Grigurcu" descrie `n
articolul "Scrie
despre mine!" cum
este asaltat de
autorii români care
vor cronici semnate
de el: "Interven]iile

lor au în ansamblu o distractiv\
incoeren]\. Unul îmi spune: "ai
scris cîndva despre mine, a[a
încît se cade s\ scrii din nou".
Altul, dimpotriv\: "n-ai scris pîn\
acum nimic despre mine, a[a
încît se cuvine s\ scrii". Un poet
îmi trimite un teanc de c\r]i ale
d-sale, înso]ite de o foaie în care
reproduce o propozi]ie, una sin-
gur\, pe care i-am consacrat-o
cîndva, pretinzînd ... s-o dezvolt.
S\-i fac "o prezentare", ca [i

cum din orice bob de grîu ar tre-
bui s\ rodeasc\ un snop. Un caz
aparte e cel al autorului
"familist". Dac\ ai scris despre
el, se în]elege de la sine c\ tre-
buie s\ scrii [i despre nevasta
lui, ba chiar [i despre... soacra
lui, dac\ are norocul de-a fi un
soi de literat\. Spre a nu mai
vorbi de puzderia de telefoane,
unele la ore intempestive, care
îmi întrerup lucrul, masa ori odih-
na, toate centrate pe aceea[i
cerin]\ unicã sacrosanct\ :
"scrie despre mine". "Scrie, scrie
cu orice pre]", astfel c\ un solici-
tant "modest" ajunge a-mi su-
gera : "scrie oricum, fie [i de r\u,
numai ... s\ scrii". M\ gîndesc cu
nostalgie la experien]a proprie.
Într-un sfert de secol, I.
Negoi]escu a scris despre mine
de trei ori, iar {tefan Aug.Doina[
de dou\ ori, ceea ce nu mi s-a
p\rut pu]in. Aproape c\ mi-e
jen\ s\ amintesc atari lucruri
celor de azi pe care - a[ putea
oferi cîteva exemple - nu i-ar
mul]umi un articol al subsemna-

tului în fiecare an, ci m\car...
dou\-trei..." - Gheorghe
Grigurcu a consacrat poe]ilor
nem]eni Aurel Dumitra[cu,
Adrian Alui Gheorghe [i Nicolae
Sava c`te dou\ cronici literare
deosebit de favorabile despre
poezia lor.

Sorescu:"Conssiderr
gaazzet\rriaa iimporrtaant\ 

pentrruu oorrice 
sscrriitorr, tte ddissciplineaazz\"

Poetul Marin Sorescu, invitat
la [edin]a Cenaclului "Junimea"
`n 1983 - citim `n CONVORBIRI
LITERARE nr. 2/2008 - [i
r\spunz`nd `ntreb\rii despre
leg\tura dintre literatur\ [i
gazet\rie pus\ de criticului lite-
rar Daniel Dimitriu, afirm\: "S\
încep cu ce leg\tur\ nu exist\, în
primul rînd, f\rîmi]îndu-]i timpul,
te împiedic\ de la scrisul pur si
simplu. Trebuie s\ faci mai mult

pentru al]ii, î]i cere o anumit\
generozitate cînd se stie c\ scri-
itorii sînt egoi[ti, de fapt, nu ego-
ismul unei persoane ci egoismul
crea]iei. Trebuie, nu?, cînd scrii,
s\ nu mai ]ii seama de nimic, tu
esti Dumnezeul t\u. Consider
gazet\ria important\ pentru

orice scriitor, în primul rînd în
fazele de început pentru c\ te
înva]\ cu o anumit\ disciplin\, o
disciplin\, nu-mi dau seama cît
se respect\ acuma, îns\ [tiu c\
atunci cînd am început eu ca
redactor la "Via]a studen]easc\"
erau ni[te exigen]e aproape de
netrecut. Cred c\ gazet\ria, nu
numai aici, în toat\ lumea, este
foarte bun\ pentru scriitor. Cei
mai mul]i au si provenit din rîndul
gazetarilor. Îns\..., ca s\ fii scri-
itor, nu-i suficient s\ ai [coala
gazet\riei, ci tre' s\ ai talent, po]i
s\ ai multe [coli..., dac\ nu ai

talent..." - Poetul nu a lucrat, din
c`te [tiu, la nici un cotidian, ci
doar `n gazet\ria literar\...

DDeesspprree sseeccuurriittaattee,, ""`̀nn
aaffaarraa lleeggiiii"",, ccuu ccrriittiiccuull 

lliitteerraarr IIoonn PPoopp
~n num\rul 131/2008 al

revistei TRIBUNA de la Cluj,
criticul literar Ion Pop public\ un
virulent articol, intitulat "~n afara
legii", despre omniprezenta
securitate româneasc\: "Cea
mai recent\ prob\ de sabotare a
c\ut\rii adev\rului [i a reform\rii
- de data asta morale - a
socet\]ii române[ti este decizia
Cur]ii Constitu]ionale de a
scoate în afara legii o institu]ie
emblematic\ pentru epoca post-
decembrist\, Consiliul Na]ional
pentru Studierea Arhivelor
Securit\]ii. Se [tie foarte bine
câte obstacole a întâmpinat deja
cercetarea documentelor referi-
toare la epoca comunist\,
începând cu "groapa de la
Berevoie[ti", continuând cu sus-
tragerea sau distrugerea prin
mijloace oculte a altor acte com-

promi]\toare  pentru  cei   care
n-au f\cut decât s\-[i schimbe
p\rul [i nu n\ravul, pân\ la
întârzierea înfiin]\rii înse[i
C.N.S.A.S.-ului, cu regulamente
de fuc]ionare mutilate cât s-a
putut de c\tre un parlament înc\
dens populat de fo[tii sus]in\tori
ai regimului trecut sau alde
urma[ii lor profitori. Iar dup\ ce,
chiar deformat\ [i redus\ la
scheletul ei, o asemenea lege a
fost totu[i votat\ [i dup\ ce insti-
tu]ia a început s\ func]ioneze de
bine de r\u într-un cadru de rela-
tiv\ stabilitate, s-au g\sit tot tim-
pul pricini de împiedicare [i
deturnare a concluziilor sale. O
pres\ în mare parte aservit\
intereselor de partid a avut grij\
s\-i deformeze mesajele [i s\
anuleze nu o dat\ posibilele
efecte ale dezv\luirilor f\cute
prin cercetarea urâtelor docu-
mente ale demisiei morale a atâ-
tor oameni care p\reau
neprih\ni]i" - Are dreptate criti-
cul, dar ce folos...

OOCCHHEELLAARRIISSTT

Reevista pprreeseei lliteerrarree

BOURUL
{I HERALDICA

rima descriere a
bourului apar]ine
lui Caesar (De
bello gallico, VI,
28, iar a celui din
]ara noastr\, lui
D. Cantemir
( D e s c r i p t i o
Moldaviae, 1,7).
~n anul 1125,
Monomali face

cea mai realist\ caracteri-
zare a bourului din Rusia.

De-a lungul secolelor s-au
p\strat imagini din care se
vede conforma]ia animalului.
~n vestul Europei s-au g\sit
gravuri vechi `n care bourul
este redat ca un animal cu
forme oarecum zvelte, lipsit
de p\r l`nos, cu capul alungit
[i cu coarne lungi. Sculpturi
sau desene ale bourului au
fost descoperite `n Spania de
Nord, `n palatul Assur-
Nassirpal etc., `ns\ cea mai
reu[it\ reprezentare a acestu-
ia ne-o d\ un tablou `n ulei de
la Augsburg, din sec. XVI.

Bourul [i zimbrul s`nt
dou\ specii distincte, Curvier
este primul naturalist care
face distinc]ie `ntre bour [i
zimbru, confuzie `n care au
persistat Pliniu, Aristotel,
Buffon [i al]ii.

Bourul provine din vitele
sure de step\, a fost cercetat

[i dovedit de Filip Manolescu
(1912), Bogdanov (1913),
Carda[ (1913) etc.

Moldova a folosit dou\
tipuri heraldice reprezent`nd
capul de bour. El este artistic
sculptat pe "ghirburile" `n
piatr\ ale lui {tefan cel Mare
(1476, 1479 Cetatea Alb\,
1480 Putna) [i Bogdan III.
Alexandru L\pu[neanu ne-a
l\sat cele mai multe steme
din sec. XVI de felul acesta.
Capul de bour apare deseori
pe lespezile de morminte ale
domnitorilor (Bogdan I,
La]cu, Roman, {tefan I).

La muzeul din Istanbul
se p\streaz\ [i ast\zi s\bii
moldovene[ti din sec. XV
av`nd gravate pe ele capete
de bouri. Cea mai mare
parte a monedelor domnito-
rilor moldoveni din sec. XV [i
XVI (Alexandru cel Bun,
{tefan cel Mare, Ilia[,
Bogdan III, Despot Vod\, Ion
Vod\ cel Viteaz) poart\ pe
verso acela[i cap de bour. El
apare pe steaguri (Ieremia
Movil\), broderii (Sucevi]a,
1597), ceramic\ (H`rl\u) [i
pictat chiar `n culori `n
Tetraevangheliarul lui Filip
(1502).

PPrrooff.. iinngg..
VVaassiillee BB~~LLII{{

a 25 noiembrie
1864, domnitorul
Alexandru Ioan
Cuza a promulgat
Legea Instruc]iunii
Publice.

Era prima Lege
[colar\ a statului
na]ional român care
instaura principiile
democratice ale
`nv\]\m`ntului pri-

mar cu referire direct\ la obli-

gativitatea [i gratuitatea aces-
tuia. România se situa astfel
printre primele state europene-
dup\ Suedia, Norvegia [i
Prusia- care au statuat astfel
de principii `ntr-o lege a
`nv\]\m`ntului, `naintea unor
]\ri, care `[i arogau preten]ii de
`nainta[i `n domeniu, precum
Anglia, care abia `n 1870 insti-
tuie o asemenea lege, Italia
(1877) sau Fran]a (1882).

Dintre numeroasele arti-
cole ale Legii, ne-am oprit
numai la trei dintre ele, care
sintetizeaz\ viitoarele direc]ii
ale `nv\]\m`ntului primar.
Astfel, art. 31 prevedea c\:
"Instruc]iunea elementar\ este
obligatorie pentru to]i copiii de
am`ndou\ sexele, `ncep`nd de
la opt p`n\ la doisprezece ani
`mplini]i". La art. 32 se pre-
cizeaz\ c\: "Instruc]iunea
obligatorie va cuprinde
urm\toarele obiecte de studiu:
citirea [i scrierea, catehismul,
no]iuni de igien\, de grama-
tic\, de geografie, de istoria
]\rii, de dreptul administrativ al
]\rii, cele patru lucr\ri de arit-

metic\, sistema leagal\ a
m\surilor [i a greut\]ilor".
Ultimul articol pe care-l evi-
den]iem are nr. 42 [i prevede
c\: "Instruc]iunea obligatorie
este `n sarcina statului `ntru tot
ceea ce prive[te: 1. personalul
`nv\]\tor, administrativ [i
domestic; 2. subven]iunea de
materiale de [coal\, c\r]i, h\r]i
etc., la copiii cei f\r\ mijloace
[i `n sarcina comunelor pentru:
local, mobilier [i lemne de

`nc\lzit".
~n toamna anului 1864 a

fost organizat serviciul:
inspec]iunii [colare", fiind
numi]i primii 24 de revizori
[colari. La 8 octombrie 1864
revizorii repartiza]i `n jude]ele
moldovene au primit
instruc]iuni speciale din partea
ministerului pentru a recruta
`nv\]\tori [i de a deschide c`t
mai repede [coli s\te[ti. ~n
privin]a alegerii `nv\]\torilor,
instruc]iunile prevedeau s\ se
prefere: pe preotul, diaconul
sau dasc\lul comunei "dac\
vor fi f\cut studii `n seminar",
pe absolven]ii vechilor "[coli
comunale rurale de trei clase"
[i `n final s\ prefere "`naintea
tuturor, pe elevii absolven]i ai
[coalei preparandale din Ia[i".

Pentru jude]ul Neam] [i
Suceava a fost numit revizor
prof. Nicolae Vicol.

La 29 octombrie 1864
acesta a raportat ministerului
c\, parcurg`nd satele din cir-
cumscrip]ia `ncredin]at\, a
aflat unele "case gate pentru
[coli" [i `nv\]\tori demni dintre

preo]ii comunelor, iar `n altele
n-a g\sit "nici casele, nici paro-
hii demni de asemenea misiu-
ni". De aceea el propune
ministerului s\-i permit\ ca el
`nsu[i s\ examineze pe candi-
da]i la func]ia de `nv\]\tor [i
"afl`ndu-i demni, s\-i instaleze
provizoriu", iar din ianuarie s\
se deschid\ [colile noi [i
numai dup\ aceast\
opera]iune "s\ fie recomanda]i
`nv\]\tori pentru a se aproba
definitiv de minister".
Propunerea lui a fost aprobat\.

La 13 ianuarie 1865 revi-
zorul Nicolae Vicol a raportat
ministerului c\: "supuind exa-
menului pe domnul Gheorghe
Grigoriu, constituindu-se demn
spre a fi `nv\]\tor comunal, de
la 10 a curentei l-am [i instalat
`n asemenea post la [coala din
comuna B\l]\te[ti, Plasa de
Sus, jude]ul Neam]". Cere
aprobare pentru aceast\
numire.

~n certificatul anexat, `n
copie, se arat\ c\ Gheorghe
Grigoriu a frecventat trei clase
primare la [coala de b\ie]i din
M\n\stirea Neam]ului,
ob]in`nd la examenul public, la
cele 9 obiecte note de "emi-
nen]ia" [i "prima". Ministerul
[i-a dat acordul, numindu-l

`nv\]\tor.
Din anul 1865 p`n\ `n anul

1904 [coala din B\l]\te[ti a
func]ionat `n diverse case,
puse la dispozi]ie de prim\rie.
~n anul 1904 s-a construit
prima cl\dire dedicat\ `n mod
special pentru [coal\. La inau-

gurarea acestui local de [coal\
a participat `nsu[i ministrul cul-
telor [i instruc]iunii publice-
Spiru Haret, personalitate at`t
de ata[at\ `nv\]\m`ntului, `nc`t
peste ani [colile construite din
indica]ia sa au primit denu-
mirea de [coal\ tip "Spiru
Haret". ~ntr-un memoriu - ma-
nuscris, care se p\streaz\ la
Arhivele Na]ionale, adresat
regelui Carol I, ministrul Spiru
Haret cerea fonduri [i un sprijin
material consistent pentru dez-
voltarea `nv\]\m`ntului rural.
Regele a adnotat: "trebuie s\
facem mai mult pentru
]\r\nime". F\r\ comentarii.

Dezvoltarea continu\ a
`nv\]\m`ntului primar, cu suc-
cesele ob]inute `n acest dome-
niu, a generat [i dezvoltarea
urm\toarei trepte, a
`nv\]\m`ntului gimnazial.
Acest lucru a impus ca `n anul
1971 s\ fie inaugurat un nou [i
modern local de [coal\. Noul
local este conectat la re]eaua
de ap\ potabil\ [i canalizare,
are trei nivele cu 12 s\li de
clas\, 2 laboratoare, sal\ de
sport, cancelarii pentru direc-
tor, profesori [i secretariat.

Din p\cate, vechiul local
de [coal\, `n care timp de 67
ani, copiii comunei au primit
lumina c\r]ii, este transformat,
`n prezent, `n c`rcium\.

Se cuvine, consider\m noi,
ca acest moment important din
via]a comunei B\l]\te[ti,

anume numirea oficial\ a
primului `nv\]\tor deci, des-
chiderea primei [coli, s\ fie
s\rb\torit a[a cum se cuvine.

PPrrooff.. uunniivv.. VViiccttoorr
TT||NN||SSEESSCCUU
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GHEORGHE GRIGORIU,
`nv\]\tor `n comuna B|L}|TE{TI
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~NV|}|M~NTUL
MATEMATIC

(urmaare ddin nnum\rul ttreccut)

Sus]inerea elevilor
talenta]i

levii talenta]i s`nt sus]inu]i de:
11 ..   GG uu vv ee rr nn
Acesta ofer\ sprijin financiar pentru organizarea

celei mai importante competi]ii pentru elevii talenta]i-
Olimpiada Na]ional\ de Matematic\ ( fazele local\,
jude]ean\ [i final\ ). Ministerul Educa]iei are un buget
anual special rezervat pentru a suporta participarea la
etapa na]ional\ a tuturor elevilor califica]i.

22 ..   II nn ss tt ii tt uu ]] ii ii
Multe universit\]i din România organizeaz\ pe cont

propriu activit\]i special dedicate elevilor talenta]i de
liceu (concursuri de matematic\, programe de preg\tire

etc.)  Majoritatea universit\]ilor accept\ f\r\ examen de admitere ele-
vii premia]i la anumite concursuri de matematic\.

33 ..   SS oo cc ii ee tt \\ ]] ii
Societatea de {tiin]e Matematice din România a fost [i `nc\ este

profund implicat\ `n munca de sus]inere a elevilor talenta]i. Este unul
dintre principalii organizatori de concursuri de matematic\ [i are pro-
priul s\u sistem de acordare a premiilor.

44 ..   SS pp rr ii jj ii nn   ii nn dd ii vv ii dd uu aa ll
P\rin]ii elevilor talenta]i le ofer\ acestora tot sprijinul de care s`nt

`n stare.
55 ..   PP uu bb ll ii cc aa ]] ii ii   //   rr ee vv ii ss tt ee
Exist\ o mul]ime de reviste, chiar ziare, care sprijin\ sau con-

tribuie la organizarea concursurilor de matematic\ sau se ocup\ de
publicitate privind cei mai buni elevi.

66 ..     AA uu tt oo rr ii tt \\ ]] ii ll ee   ll oo cc aa ll ee
Autorit\]ile locale sprijin\ organizarea etapelor locale [i jude]ene

ale concursurilor de matematic\, ajut\ financiar participarea la etapa
na]ional\ a ONM [i ofer\ diverse premii (bani, c\r]i, diplome, excursii
etc.).

77 ..     PP rr ee gg \\ tt ii rr ee aa   cc uu   pp rr oo ff ee ss oo rr ii
Profesorii implica]i `n preg\tirea elevilor talenta]i s`nt recompen-

sa]i de autorit\]ile [colare, de cele locale [i, `n cazul medali[tilor IMO,
chiar de Ministrul Educa]iei.

Este evident c\ ]\rile europene au ca obiectiv major identificarea,
motivarea [i sus]inerea elevilor talenta]i la matematic\, iar pentru
aceasta organizeaz\ c`t mai multe concursuri posibil. ~[i preg\tesc
elevii pentru aceste competi]ii [i creeaz\ cele mai bune condi]ii pen-
tru a le pune calit\]ile `n valoare.

Reiese de asemenea foarte clar c\ toate aceste ]\ri consider\ un
obiectiv major ca elevii talenta]i s\ r\m`n\ `n spa]iul european, [i s`nt
dispuse s\ le acorde acestora sprijin substan]ial `n acest sens.
Guverne, Ministere pentru Educa]ie [i {tiin]\, Institu]ii, Universitari,
Funda]ii, Societ\]i, persoane fizice, autorit\]i locale, publica]ii [i
reviste, toate `[i ofer\ sprijinul, dar nu unul substan]ial din punct de
vedere financiar. Ceea ce lipse[te este un sistem de sus]inere din
partea autorit\]ilor educa]ionale bine pus la punct, care ar putea
asigura o dezvoltare considerabil\ a elevilor talenta]i la matema-
tic\.

~~nnsstt.. VViirrggiinniiccaa BBOOBBOOCCEEAA,,
{coala NNr. 775, BBucure[ti

e ccunoaa[te cc\ aa[ezaareaa rre[edin]\ dde ccomun\,, HHaangu,,
esste ""unaa ddin ccele mmaai mmaari [[i mmaai `̀nssemnaate dde ppe
Vaaleaa BBisstri]ei",, ffiind ""ssinguraa ccomun\ rruraal\ ccaare aa
aavut mmaai mmulte [[ccoli sseccundaare".

Men]inereaa uunor aasstfel dde [[ccoli `̀ntr-uun mmediu rruraal
ss-aa ddovedit aa ffi nneb\nuit dde ffolossitoaare ppentru ccultu-
raalizaareaa eelementului rromânesscc dde ppe `̀ntreaagaa VVaale aa
Bisstri]ei [[i eeaa sse ddaatoreaaz\,, `̀n cceaa mmaai mmaare ppaarte,,
unui ddaasscc\l ""originaar" dde pprin aaccesste pp\r]i,, ccu mmaare
draagosste dde ccultur\ [[i dde oo uuimitoaare pputere dde mmuncc\:
prof. GGAVRIL GGALINESCU.

11 ..   {{ cc oo aa ll aa   nn oo rr mm aa ll \\

~n anul 1860, la un an de la Unirea Principatelor din 1859, `n
Moldova se `nfiin]eaz\, printr-o lege votat\ de Adunarea
Deputa]ilor, "4 [coli preparandale pentru preg\tirea `nv\]\torilor".
Acestea au func]ionat `n ora[ele Bac\u, Boto[ani, Ismail [i
Tecuci.

Interesant era faptul c\ profesorii acestor [coli erau pl\ti]i din
"findul cutiilor s\te[ti, cu c`te 30 lei lunar", iar elevii erau recruta]i
dintre dasc\lii bisericilor din jude]ul unde era [coala [i din cele

`nvecinate, durata cursurilor fiind `n anul `nfiin]\rii de doar trei luni.
Programul [colar din primul an de studiu era de clasa I-a pri-

mar\, plus practica pedagogic\. Cel care absolvea acest curs,
avea dreptul s\ deschid\ oriunde o [coal\ primar\, dar numai cu
clasa I-a. A[adar, `ncepuse, cum ne spun documentele vremii,
"ofensiva" pentru luminarea poporului.

Dup\ informa]iile documentare [i memorialistica timpului,
[colile s-au deschis la 1 octombrie, func]ion`nd `n localul [colilor
primare de b\ie]i, ]in`ndu-[i cursurile `n timpul liber al acestor
[coli, predarea lec]iilor f\c`ndu-se la aprecierea profesorilor.

Fostul ministru al `nv\]\m`ntului `n timpul lui Alexandru Ioan
Cuza, V.A. Urechia, `n a sa "Istoria {coalelor", ne informeaz\ c\
[coala din Ismail a func]ionat numai o lun\, din noiembrie 1860
fiind mutat\ la Piatra Neam], din cauza lipsei de elevi. ~n a[ezarea
de la poalele Pietricic\i, aceast\ [coal\ s-a dovedit a fi de un real
folos, `ntruc`t de la [coala din t`rgul Piatra au fost trimi[i `nv\]\tori
`n [colile s\te[ti `nfiin]ate `n anii 1861 [i 1862, `n fostele jude]e
Neam] [i Suceava.

Date fiind condi]iile create de intrarea României `n primul
r\zboi mondial, pentru realizarea dezideratului de veacuri a
românilor: str`ngerea laolalt\ a tuturor provinciilor române[ti `ntr-un

stat unitar, c`nd multe localuri de [coli de la ora[e, primare [i
secundare, au fost transformate `n spitale pentru r\ni]i etc. devine
imperios necesar\ `nfiin]area unor [coli normale [i `n mediul rural,
pentru accesul la `nv\]\tur\, prin intermediul [colilor secundare,
at`t al copiilor de la ]ar\ dar [i al or\[enilor refugia]i din teritoriul
ocupat vremelnic de du[mani, c`nd s-au `nfiin]at `n anul 1917-
1918, `n toat\ Moldova, 40 [coli normale `n localit\]i rurale. ~n
jude]ul Neam], asemenea [coli au luat fiin]\ `n urm\toarele
comune: Hangu, Costi[a- Zbere[ti, R\zboieni, Urecheni. Toate
erau mixte [i, dup\ un an de zile de func]ionare, unele s-au des-
fiin]at, altele s-au transformat `n [coli preg\titoare pe baza legii
Mehedin]i.

C`t prive[te comuna Hangu, se cunoa[te c\ prima [coal\
secundar\ s-a `nfiin]at `n anul 1917, `n "vremea r\zboiului cel
mare" (primul r\zboi mondial- n.n.), fiind o [coal\ normal\.
Aceasta a func]ionat numai un an de zile, cu o singur\ clas\.

{COLI SECUNDARE DIN COMUNA HANGU LA ~NCEPUTUL VEACULUI XX
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~n luna martie 1999, a ap\rut
seria nou\ a revistei Apostolul.
 1/1837, n., la Humule[ti,

Ion Creang\.
 5/1939, Nicodim

Munteanu (n. la Pipirig) este
`ns\rcinat cu locotenen]a de
Patriarh, la moartea lui Miron
Cristea. Instalat oficial ca
Patriarh (10 iunie), va p\stori
p`n\ la 27 februarie 1948.
 6/1924, n., la {arul

Dornei, jud. Suceava, prof. Aurel Buzil\,
restaurator str\lucit la Muzeul de Istorie
din Piatra-Neam]; autor a numeroase arti-
cole [i studii de specialitate. A fost unul
dintre cei care au contribuit la restaurarea
pieselor din ceramic\ [i por]elan de la
Muzeul Na]ional de Art\ din Bucure[ti
(dup\ cutremurul din 7 martie 1977), pre-
cum [i la Muzeul Pele[, `n anii '70-'80 ai
veacului al XX-lea.
 7/1879, n., la Holda (Bro[teni),

`nv\]\torul folclorist Simion Teodorescu-
Kirileanu, fratele c\rturarului G. T.
Kirileanu.
 8/1907, n., `n satul Schit, comuna

Ceahl\u, Gheorghe I. Ungureanu, publi-
cist, arhivist la Ia[i, director al institu]iei
(1941-1969).
 8/1908, n., la S\vine[ti-Neam],

institutorul Teofan Macovei, membru
fondator (noiembrie 1934) [i colaborator al
revistei Apostolul (seria I).
 8/1911, n., la Piatra-Neam], com-

pozitorul [i muzicologul Emanuel
Elenescu.
 8/1922, n., la Piatra-Neam], pictorul

Eugen Cr\ciun.
 9/1948, d., la Piatra-Neam], Panaite

Crive], profesor de limba român\ la Liceul
Petru Rare[, publicist, om politic, n. la
Rediu.
 10/1904, n., la Roman, compozi-

torul D. D. Botez, profesor la conservatorul
din Ia[i.
 12/1995, d., la Bucure[ti, prof. univ.

dr. Dumitru Alma[ (pseudonimul lui
Dumitru Ailinc\i), istoric, scriitor, n. `n satul
Negre[ti (`n prezent, comun\) din jude]ul
Neam] (19 octombrie 1908).
 14/1893, n., la T`rgu-Neam], Vasile

C. Vasiliu, preot (Biserica Sf`ntul Ioan
Botez\torul din Piatra-Neam]), profesor
(Liceul Petru-Rare[, {coala Nr. 1 di Piatra-
Neam]), publicist.
 14/1907, n., la Ghind\oani,

`nv\]\torul Mihai David-Ghind\oani, scri-

itor, colaborator al revistei Apostolul (seria
I [i seria a II-a), cel care s-a preocupat de
publicarea manuscrisului ]\ranului autodi-
dact Toader I. {tefan (n. 1852), Memoriul
meu (Editura Eminescu, Bucure[ti, 1974)
[i de reeditarea acesteia dup\ 1989.
 14/1937, n. Bozienii de Sus, jud.

Neam], prof. Gheorghe Apostu, artist plas-
tic.
 18/1894, la Academia român\ este

omagiat Episcopul Melchisedec (n. la
G`rcina).
 18/1947, n., la Bac\u, poetul Emil

Nicolae (pseudonimul lui Emanuel
Nadler), stabilit la Piatra-Neam] din anul
1950; cunoscut [i ca specialist `n istoria
c\r]ii vechi; atestat ca ziarist profesionist;
membru al Uniunii Scriitorilor din România
(1990); autor al mai multor volume de
poezii, dintre care amintim trilogia alc\tuit\
din volumele: Omul de h`rtie (l999), Mortul
perfect (2002) [i Paranoima (2005).
19/2008, d., la Piatra-Neam], prof.

Gheorghe Diaconu (n. 22 aprilie 1944,
Galda de Jos, jud. Alba); a semnat ca pic-
tor cu pseudonimul Gdia, [i r\spundea pri-
etenilor la apelativul Pif. Membru al Uniunii
Arti[tilor Plastici din România, pre[edinte
al Filialei Neam] a UAP (1993-1996).
Expozi]ii personale la Piatra-Neam], `n
Fran]a [i Australia. Dumnezeu s\-l odih-
neasc\ `n pace!
 23/1912, n., la Piatra-Neam],

actorul Geo Barton, cel care a avut o acti-
vitate repertorial\ bogat\, at`t pe scena
Teatrului Na]ional din Bucure[ti, c`t `n arta
cinematografic\. Amintim rolul Lic\
S\m\d\ul din Moara cu Noroc (1956), dar
[i multe altele `n Dacii, {tefan cel Mare,
Fra]ii Jderi [. a.(d. 10 iunie 1982,
Bucure[ti)
 22/1905, n. la Roman poetul [i

pianistul Virgil Gheorghiu (d. 7 martie
1977).
 24/1938,

n., la S\l\geni -
Groze[ti, jud.
Ia[i, prof. Mihai
Agape artist plas-
tic, stabilit la
Piatra-Neam] din
1967, membru al
Uniunii Arti[tilor
Plastici din
România, autor al
mai multor lucr\ri
aflate `n colec]ii
particulare din
]ar\ [i str\in\tate.
Acum, la a 70-a

aniversare a zilei sale de na[tere, redac]ia
noastr\ `i ureaz\ La mul]i ani!
 25/1872, n., la Holda, G. T.

Kirileanu, c\rturar, editorul celei mai com-
plete edi]ii a operei lui Ion Creang\ (1939),
a donat Bibliotecii Jude]ene Nean], care
ast\zi `i poart\ numele, peste 25. 000 de
volume.
 25/1925, n., la Roman, prof.

Gheorghe A. M. Ciobanu, autor a
numeroase volume de eseuri, cronici muz-
icale, literare [i de art\ (Scrieri, I-V), colab-
orator al mai multor reviste de cultur\. 
 27/1950, n., la Agapia prof.

Gheorghe Simon, poet, autor al mai multor
volume de versuri publicate `n ]ar\ [i `n
Fran]a, membru al Uniunii Scriitorilor din
România.
 30/1943, n., la Sibiu, Corneliu-Dan

Borcea, actor la Teatrul Tineretului din
Piatra-Neam], `nc\ de la absolvirea
Institutului de Art\ Teatral\ [i
Cinematografic\ (1966) [i director al aces-
tuia, prezen]\ marcant\ `n realizarea
numeroaselor spectacole care s-au bucu-
rat, de-a lungul anilor de aprecierile pub-
licului; `ntemeietorul Teatrului  buni.
 31/1924, n., la Tarc\u, Iulia

H\l\ucescu, artist plastic, doamna
acuarelei române[ti (d. 18 decembrie
2007, la Piatra-Neam]). Membr\ a Uniunii
Arti[tilor Plastici din România; mul]i ani a
de]inut func]ia de pre[edinte al Filialei
Neam] a UAP; multiple expozi]ii `n jude]ul
Neam], `n ]ar\ [i `n str\in\tate; operele
sale plastice se afl\ `n numeroase colec]ii
muzeale [i particulare din România [i de
peste hotare. ~n anul 2004, datorit\
dona]iei sale - 115 acuarele, picturi,
ceramic\ de valoare muzeal\, icoane
vechi [i piese de mobilier muzeal - s-a
inaugurat Muzeul de Art\ Iulia H\l\ucescu
din Tarc\u.
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Profesorii
ambasadori

proape 2000 de pro-
fesori, din toat\ ]ara,
s`nt voluntari `n cam-
pania na]ional\
"Alcoolul nu te face
mare". Ei se
preg\tesc s\ devin\
ambasadori `n lupta
contra consumului
de alcool printre
tineri. Cursurile au
`nceput luna aceas-

ta, sub coordonarea doctorului
Cristian Andrei, [i se desf\[oar\
la nivel regional, acoperind toate
zonele ]\rii.   

"Exist\ un interes deosebit
al profesorilor s\ participe la
aceste cursuri de preg\tire `n
cadrul campaniei Alcoolul nu te
face mare, pentru c\ ele `i ajut\
s\ fac\ fa]\ situa]iilor dificile cu
adolescen]ii, s\ pre`nt`mpine,
printr-o cunoa[tere adev\rat\ a
fenomenului de consum de
alcool la v`rsta adolescen]ei,
eventualele derapaje pe care

elevii lor le-ar putea avea.
~mpreun\ cu partenerii no[tri,
facem educa]ie prin prevenire",
a declarat Megdonia P\unescu,
director `n Direc]ia Management
~nv\]\m`nt Preuniversitar din
cadrul Ministerului Educa]iei,
Cercet\rii [i Tineretului, pentru
site-ul MECT.

Profesorii primesc la aceste
cursuri materialele multimedia
din cadrul campaniei, const`nd
`n CD-uri cu cele dou\ filme
educative de scurt metraj: Ce
`nseamn\ s\ fii cool [i Pre]ul
unei vie]i sportive. 

Profesorii aplic\ toate
cuno[tin]ele dob`ndite `n [colile
lor, la orele de dirigen]ie. Cele
dou\ filme pot fi desc\rcate de
pe site-ul campaniei:
www.alcoolulnutefacemare.ro. 

Acest program este sus]inut
de Ministerul Educa]iei,
Cercet\rii [i Tineretului,
Inspectoratul General al Poli]iei
Române [i Asocia]ia „Berarii
României". Lansarea la nivel
na]ional a avut loc anul trecut,
de Ziua Adolescentului, [i s-a

bucurat de un mare interes din
partea tinerilor [i profesorilor. 

Preciz\ri
pentru

bacalaureat

Centrul Na]ional pentru
Curriculum [i Evaluare `n
`nv\]\m`ntul Preuniversitar face
o serie de preciz\ri `n leg\tur\
cu subiectele pentru examenul
de bacalaureat din 2008, dup\
ce elevi, p\rin]i [i profesori au
reclamat dificultatea acestora.

Actuala genera]ie de elevi
care sus]ine examenul, cu
excep]ia clasei a XIII-a seral [i
cei care au absovit `n anii anteri-
ori, studiaz\ dup\ pro-
grame [colare modificate,
`ncep`nd cu anul [colar
2004-2005. Prin urmare,
compara]ia cu subiectele
din anul precedent nu
este relevant\, deoarece
pentru sesiunile din anii
trecu]i s-au aplicat alte
programe. Comisia impli-
cat\ `n realizarea testelor

va ]ine cont, `ns\, de observa]iile
primite [i va opera modific\ri,
dar respect`nd `n continuare
cadrul legal de proiectare a
subiectelor, conform pro-
gramelor [colare `n vigoare [i
Metodologiei de organizare [i
desf\[urare a examenului de
Bacalaureat 2008. 

CNCEIP va analiza numai
sesiz\rile privind programele de
examen `n vigoare, la concor-
dan]a variantelor de subiecte cu
aceste programe [i la even-
tualele erori din formularea unor
itemi din cuprinsul subiectelor
supuse dezbaterii publice.
Forma final\ a grupurilor de
itemi va fi publicat\ `n data de 12
aprilie 2008. ((MM..DD..))
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ltimele zile din luna martie aduc,
an de an, `n fiecare [coal\, bucu-
ria s\rb\toririi Zilelor Francofoniei.
Sim]im [i g`ndim „a la française",
ne bucur\m s\ fim al\turi, to]i cei
care respir\m [i ne av`nt\m `n ritm
de „Marseillaise".

Din fericire, s`nt `nc\ mul]i
copii [i adolescen]i care manifest\
o deschidere entuziast\ spre
comunicarea `n limba francez\
prin teatru, poezie, muzic\ sau

sport.
La Colegiul Na]ional „Calistrat Hoga[", de

exemplu, elevii Cercului de crea]ie au avut
ini]iativa preg\tirii unui recital de muzic\, dans
[i poezie, inspirat de Poetul Vizionar, Arthur
Rimbaud.

Pentru noi, profesorii, este o `mplinire s\
venim `n `nt`mpinarea ideilor originale, pline de
prospe]ime, pe care tinerii le au [i pe care ei
doresc s\ le exprime liber, ne`ngr\dit.

Consider c\ acesta este rodul implic\rii noas-
tre `n promovarea francofoniei, ca stare de
spirit, ca mod de a privi pe cel\lalt, de a cultiva
[i dezvolta un dialog constructiv `ntre spa]ii
geografice [i culturale diferite, dar unite prin
comunicarea `n limba francez\.

V\z`nd energia acestor tineri care, dup\
orele de curs, fac repeti]ii, `[i perfec]ioneaz\
presta]ia lingvistic\ [i artistic\, fiind, `n acela[i
timp, chitari[ti, dansatori, actori, regizori, dar [i
profesori, unii fa]\ de ceilal]i, `mi `ndrept g`ndul
spre trecut, rev\d chipul doamnei profesoare
Emilia Danetti [i cred c\ simt ca ea, atunci c`nd
noi, c`]iva elevi, i-am f\cut o surpriz\, c`nt`nd [i
dans`nd pe versurile lui Pierre de Ronsard...

De aceea, definim francofonia ca pe o
tr\ire puternic\, s\dit\ `n noi de profesorii de
limba francez\ [i care, prin autenticitatea [i
rafinamentul ei, ne `nso]e[te mereu, oriunde,
cresc`nd odat\ cu noi.

PPrrooff.. EElleennaa DDAAVVIIDD

COMISIA
PARITAR|
omisia paritar\ este un organism care
func]ioneaz\ la orice nivel conform Contractului
Colectiv de Munc\, dar `n cele ce urmeaz\ vom
face referiri doar la Comisia paritar\ ce
func]ioneaz\ la nivelul unit\]ilor [i institu]iilor de
`nv\]\m`nt din jude]ul Neam].

Comisia paritar\ va fi compus\ dintr-un
num\r egal de reprezentan]i ai Conducerii unit\]ii
[colare [i ai Sindicatului Liber al Lucr\torilor din
~nv\]\m`nt [i Cercetare {tiin]ific\ Neam], desem-
na]i de fiecare parte `n termen de 14 zile de la
data intr\rii `n vigoare a Contractului Colectiv de

Munc\ (06 martie 2008).
Astfel constituit\, comisia este `mputernicit\ s\ analizeze

[i s\ rezolve totalitatea problemelor ce apar `n aplicarea
Contractului Colectiv de Munc\ precum [i toate aspectele ce
privesc organizarea [i desf\[urarea procesului de `nv\]\m`nt
[i se va `ntruni lunar sau la cererea oric\rei p\r]i, `n termen de
cel mult cinci (5) zile lucr\toare de la `nregistrarea cererii.

Comisia paritar\ func]ioneaz\ valabil `n prezen]a a cel
pu]in 3/4 din totalul membrilor [i ia hot\r`ri cu majoritatea
simpl\ a voturilor celor prezen]i. Hot\r`rea adoptat\ este obli-
gatorie pentru p\r]i.

Comisia va fi prezidat\ alternativ de c\tre un reprezentant
al fiec\rei p\r]i ales `n [edin]a respectiv\.

Secretariatul comisiei va fi asigurat de conducerea unit\]ii/
institu]iei de `nv\]\m`nt care are `n sarcin\ cheltuielile de birot-
ic\. Prin grija secretariatului comisiei paritare, le vor fi puse la
dispozi]ie sindicatelor copii ale proceselor - verbale [i ale
hot\r`rilor adoptate `ntr-un termen de maxim 7 zile lucr\toare.

GGrriiggoorree GGAABBRRIIEELLAA
Conssilier aal BBiroului OOperaativ aal
Sindiccaatului ~~nv\]\m`nt NNeaam]

ac\ Reforma din `nv\]\m`nt este
l\sat\ `n m`inile func]ionarilor cu
m`necu]e ministeriale [i nu
porne[te de la clas\, de la cate-
dr\, de la elev [i dasc\l, ea este
fatalmente sortit\ e[ecului. A fost
una din concluziile majore la care
s-a ajuns la dezbaterea organi-
zat\ la Colegiul Na]ional "Petru
Rare[", din urbea noastr\. Ce s-a

discutat la `nt`lnirea cu cadrele didactice?
Legile Educa]iei supuse dezbaterii publice
p`n\ pe 17 februarie. Legi ce au fost tocate
m\runt- m\runt de c\tre cei interesa]i direct:
profesori, p\rin]i, elevi.

Concluziile finale? Nu prea trandafirii.
Explica]ii? Fiecare ministru nou c\ft\nit a
vrut s\ fac\ altceva dec`t predecesorul s\u.
Nu s-a g\sit nici un fir c\l\uzitor. Haosul era
previzibil. Iat\-ne acum cu [coli `n deriv\,

profesori nemul]umi]i, elevi f\r\ nici un ideal,
p\rin]i `ngrijora]i. Alte probleme dezb\tute?
Au fost promova]i `n `nv\]\m`nt uneori
oameni f\r\ nici un prestigiu profesional
care, pur [i simplu, pierdeau predicatul pe
drum c`nd `ncercau s\-[i instruiasc\
"supu[ii". De multe ori, Parlamentul vota legi
noi pentru `nv\]\m`nt, f\r\ s\ le abroge pe
cele vechi, cre`ndu-se blocaje `n lan]. Dac\
ar fi existat o voin]\ politic\ clar\, `n 2- 3 ani,
cei mai buni speciali[ti ai `nv\]\m`ntului
românesc ar fi putut s\ decisd\, dup\ ample
[i coerente dezbateri, reglement\ri pentru
c`teva decenii. Evident, s-ar fi c`nt\rit cu grij\
ce modele str\ine ni se potrivesc [i ce tre-
buie s\ p\str\m din bogata noastr\ tradi]ie
pedagogic\. N-a fost s\ fie a[a. Deruta din
colectivele didactice a fost amplificat\ [i de
dihonia politic\ ap\rut\ dup\ '89. Prin unele
[coli, confrunt\rile politice dintre cadre au

c\p\tat aspecte de corid\. Mai ales prin
desele schimb\ri de inspectori generali.
Atmosfera de suspiciune, tensiune, vrajb\.
Colegii de cancelarie sau chiar de catedr\,
care alt\dat\ `[i apreciau reciproc meritele,
au ajuns s\ se deteste pentru c\ apar]in
unor forma]iuni politice diferite.. Uneori, `n
dispute au fost antrena]i [i elevii, [i p\rin]ii.
~n aceast\ conjunctur\ s`ntem nevoi]i s\ ne
`ntoarcem cu plec\ciune tot spre patriarhul
[colii române[ti, Spiru Haret, care le spunea
politicienilor vremii: "L\sa]i-i pe oamenii
[colii s\-[i exprime liber op]iunile politice,
dar nu-i transforma]i `n bie]i agen]i elec-
torali!" S\ lu\m aminte, fra]ilor! M\car `n al
doisprezecelea ceas! De ce v-am narat roate
astea? Pentru c\ a `nceput turnirul electoral.
~n [coal\ nu se face politic\!
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ineri, 21 martie
2008 a avut loc la
Colegiul Tehnic
(Forestier) `nt`lnirea
semestrial\ a prof.
de discipline socio-
umane din Piatra
Neam], Tg. Neam],
Roznov, Bicaz,
Borca [i zon\, pen-
tru cunosc\tori-
CERCUL PEDA-

GOGIC.
Activitatea inclus\ `n pro-

gramul de perfec]ionare al ISJ
Neam] a fost prezentat\ de dl.
insp. prof. Eugen Vasiliu [i de
d-na directoare prof. dr.
Daniela Neam]u [i a cuprins
dou\ sec]iuni: 1) Lec]ie

demonstrativ\ cu tema
"Evaluarea [colar\", sus]inut\
de dl. prof. Bogdan Bilbor, la
cls. a IX-a B, obiectul ales
Economie, cap. "Pia]a mone-
tar\"; 2) Sesiune de referate [i
comunic\ri, organizat\ [i
sus]inut\ de prof. Dumitri]a
Vasilca.

Participan]ii au primit
mape de lucru, flori [i bande-
role specifice unui atelier de
lucru special, care punea `n
valoare formarea unui grup
pentru ecologia min]ii.
Exerci]iul inducea ideea c\ am
putea ad\uga la cele 4/5 drep-
turi naturale (fundamentale),
adic\: dreptul la via]\,

s\n\tate, libertate, proprietate
[i dreptul la dob`ndirea fericirii
(statuat doar `n Constitu]ia
SUA) [i dreptul individului
uman la intimitate- de g`nd,
tr\ire [i fapt\.

V\ invit\m s\ v\ al\tura]i
ini]iativei noastre, `n vederea
cur\]irii min]ii de de[eurile
nedegradabile ale: g`ndurilor
negre, invidiei, curiozit\]ii
boln\vicioase, prejudec\]ilor,
lipsei flagrante de bun\
cre[tere [i bun sim]..., prostiei,
care necontrolat\ poate deveni
"principiu istoric". {i nu uita]i:
"C`inele moare de
alerg\tur\..."
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GRUPUL PENTRU ECOLOGIA
MIN}II LA FORESTIER

Bucuria francofoniei
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