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 dialog ccu GGabriel
Plosc\, ppre[edintele

Sindicatului ddin
`nv\]\m`nt NNeam]

Domnule GGabriel
Ploscc\, sspune]i-nne
ccare ss`nt pprimele
g`nduri ccu ccare vv-aa]i
`ntors dde lla mmitingul
de lla BBuccure[ti.

- Contrar a[tep-
t\rilor unora, mitin-
gul s-a desf\[urat `n
condi]ii normale.
Unii se a[teptau s\
fie acolo anumite

probleme. Poate tocmai pentru
c\ s-a sugerat anterior c\ s-ar
putea s\ fie tulbur\ri, am fost
prea cumin]i. Ideea era la un
moment dat s\ prelungim
[ederea noastr\ peste ora
13.00, p`n\ la care aveam
autoriza]ia. P`n\ la urm\, lu-
crurile au ie[it a[a cum au ie[it
[i din cauza unor presiuni medi-
atice. 

- AA aavut vvreun rrezultat
accest mmiting?

- ~n mod normal, dup\ orice
astfel de manifestare, mai ales
la un miting care a avut o
asemenea amploare, trebuia s\
urmeze o rund\ de negocieri.
Chiar `n timpul mitingului  este
invitat\ o delega]ie a protes-
tatarilor la discu]ii cu Guvernul.
De data aceasta, `ns\, nu s-a
mi[cat nimic. Practic, de[i ei
[tiau ce se `nt`mpl\ `n fa]a
cl\dirii `n care lucrau, nu au
f\cut absolut nici un gest. Asta
arat\ c\  una spun [i alta fac.
Pe de o parte spun c\ s`nt
deschi[i dialogului cu partenerii
sociali, iar pe de alt\ parte, iat\
ce fac. 

- SS\ `̀n]eleg cc\...
- Da, este `nc\ o ocazie

ratat\ din partea executivului
de a avea un dialog real. ~n
aceste condi]ii, noi ne vedem
de graficul nostru, de[i

negocierile continu\, a[a cum
s-a v\zut, at`t la Ministerul
Finan]elor, la Ministerul Muncii,
dar [i la ceilal]i factori. 

- PPresiunea ccrizei ee ddoar
pentru uunii?

- Nu `n]elegem `nd`rjirea cu
care se dore[te ca povara
acestei crize s\ se pun\ numai
pe spatele bugetarilor [i al pen-
sionarilor. Cred c\ atunci c`nd
vorbim de solidaritate, ne refe-
rim la to]i. Dar eu cred c\ puterea
nu dore[te s\ se ating\ de pro-
teja]ii, de cei din apropierea lor,
s\ nu le deranjeze nimeni
interesele. De ce nu se
vorbe[te de restructurarea
Guvernului? De ce avem ne-
voie de at`tea ministere? ~n
acela[i timp, chiar nu sesizeaz\
c\ [i-au pierdut credibilitatea?
Poate c\ noi am suporta mai
u[or aceast\ curb\ de sacrificiu
dac\ am avea `ncrederea c\ la
putere s`nt oameni care pot s\
relanseze economia, doresc [i
pot s\ o fac\. Nu vrem s\ ne

trezim, dup\ toat\ aceast\
curb\ de sacrificiu, c\ am ajuns
de unde am plecat, c\ aceste
sacrificii din partea noastr\ nu
au nici un efect. Asta este
marea temere. Mie `mi iau din
salariu, ]ie `]i iau din salariu, dar
ajut\ la ceva? Pe de alt\ parte,
nimeni nu spune despre ce [i
c`t au furat ei. S\ recupereze
de acolo. De ce tot noi trebuie
s\ suferim?

- PPe ll`ng\ ccriza ffinancciar\,
mai eeste [[i ccea ccreat\ dde LLegea
Educca]iei?

- Dup\ cum se [tie, Legea
Educa]iei a fost votat\ cu majori-
tate `n Camera Deputa]ilor. Unii
politicieni s-au retras de la vot.
Cert este c\ noi am mai ob]inut
unele lucruri, datorit\ lobby-ului
f\cut `n Comisia de ~nv\]\m`nt.
Astfel, consiliul de administra]ie,
care se dorea a avea c`te o
treime din fiecare categorie -
autorit\]i p\rin]i [i profesori, va
con]ine 50% cadre didactice. De
asemenea, `n ceea ce prive[te

titularizarea `n `nv\]\m`nt, se
p\streaz\ titularizarea pentru
cadrele didactice care, la data
intr\rii `n vigoare a legii, s`nt titu-
lare `n `nv\]\m`nt. Apoi, decon-
tarea navetei personalului
didactic, ce nu era `n proiectul
ini]ial. ~n `nv\]\m`ntul primar,
orele de educa]ie fizic\ vor fi
predate de profesori. Se
p\streaz\ distinc]iile [i premiile,
spre exemplu distinc]ia "Gheor-
ghe Laz\r". Vom beneficia, `n
continuare, de reducerea cu
50% a valorii biletelor de trata-
ment [i odihn\.

- {{i cce nnu aa]i rreu[it?
~n primul r`nd, personalul

didactic cu gradul I [i peste 25
de ani vechime nu beneficiaz\
de reducerea cu dou\ ore a
normei, av`nd norma didactic\
`ntreag\, de 18 ore. Aceasta
este o veste proast\ pentru
colegii no[tri.

A cconsemnat
Marius GGHEGHICI

ac\ ischiti]i genera-
]iile mai b\tr`ne de
liceeni despre cum
au fentat ei ”bac”-ul,
afla]i lucruri incredi-
bile. Majoritatea
absolven]ilor se dau
rotunzi [i sus]in c\
i-au copiat pe profi
de i-au spart. La
vremea lor, ”bac”-ul

fiind un adev\rat campion
na]ional de plagiat. Al]ii, mai
respectuo[i, pretind c\ au tocit
de le-au s\rit capacele, la cele
7-5 materii de examen. Ast\zi,
fostul examen de maturitate
pare o prob\ hazlie. ~ncepe `n
timpul anului [colar cu cele trei
competen]e [i se termin\ cu
trei probe scrise: limba [i lite-

ratura român\, matematica...
Cert este c\ `n ultimii 20 de ani
s-a tot schimbat modificarea
de nu mai [tii ce e bine [i ce e
r\u. Nimic din toate schim-
b\rile aduse educa]iei din
România nu a reformat esen]a
sistemului. ”Realitatea este c\
sistemul de educa]ie din
România este unul din cele
mai slabe din Europa [i
`ndr\znesc s\ spun, cel mai
slab din interiorul UE”, declar\
pre[edintele ]\rii la sf`r[itul
lunii martie. Profii au r\mas
aceia[i `n g`ndire [i preocup\ri.
M\ doare s\ v\d at`ta
resemnare didactic\, dup\ ce
am v\zut, timp de 40 de ani, de
la catedr\, at`]ia dasc\li lumi-
na]i deosebi]i, cu salarii liliput.

Cea mai ”proasp\t\” nou-
tate din `nv\]\m`nt? Se
vorbe[te tot mai insistent
despre catalogul de pe inter-
net. Cum vine asta? Simplu.
Via]a omului f\r\ internet e lip-
sit\ de sens. Deci trebuie intro-
dus `n [coli un catalog virtual.
La `nceput `n liceele cu [taif [i
posibilit\]i materiale, apoi [i
`n...Nu-i fain? Nu e mai mo-
dern ca mama s\-[i urm\-
reasc\ progenitura de la dis-
tan]\? T\t\lui `i este mai u[or
s\ foloseasc\ laptopul `n scop-
uri educative. Cu ajutorul inter-
netului, p\rin]ii scap\ de plic-
tisitoarele [edin]e cu p\rin]ii,
unde ”nu se cer dec`t bani”.
Da, da, a]i citit bine. Bani pen-
tru fondul clasei, pentru anu-

arul liceului, pentru banchet...
Bine-bine, dar ce ne facem cu
rela]ia p\rinte-profesor-[coal\
care este fundamental\ `n
educa]ie? Renun]\m la ea. La
c`te nu renun]\ omul la vreme
de criz\? {i apoi, sta]i blajini,
chestia cu catalogul de pe
internet e doar proiect, p`n\
devine realitate ha-ha trece
mult\ ap\ pe Bistri]\! Uita]i-v\
la ghiozdanul pu[tanului de
clasa I-a, c`nt\re[te aproape
jum\tate din greutatea elevu-
lui. Despre ”u[urarea” ghioz-
danului se vorbe[te din cinci-
nalul trecut! A[a c\, nu prea
cur`nd, internetul va deveni
sperietoare elevilor din
H`rtoapele de Sus.

Dumitru RRUSU

CATALOGUL {COLII SE MUT| PE INTERNET?

Aurel Cornea:
„Sindicatele

din `nv\]\m`nt
sunt hot\r`te s\ intre
`n grev\ general\”

indicatele din `nv\]\m`nt sunt decise s\ intre `n
grev\ general\ `ncep`nd din data de 31 mai, dac\
Executivul nu renun]\ la m\surile de austeritate
propuse, a declarat miercuri, 19 mai, la mitingul din
Pia]a Victoriei, Aurel Cornea, pre[edintele
Federa]iei Sindicatelor Libere din ~nv\]\m`nt.

"Sindicatele din `nv\]\m`nt au avut o `nt`lnire [i
s-a hot\r`t f\r\ niciun fel de rezerv\ ca, din 31 mai,
s\ se intre `n grev\ general\. Dac\ se renun]\ la
aceste m\suri aberante, care duc la s\r\cirea
maselor, atunci renun]\m [i noi la proteste", a spus

Cornea.
Acesta a subliniat c\, la mitingul din Pia]a Victoriei, con-

federa]iile sindicale [i-au propus s\ adune `n jur de 40.000 de
oameni, dar, conform datelor furnizate de autorit\]i, num\rul
acestora este cu peste 10.000 mai mare, la ac]iunea de
protest particip`nd de la profesori la cfr-i[ti, de la pensionari la
cadre din armat\, de la jandarmi la cadre medicale etc.

"Pentru prima dat\ `n ultimii 20 de ani, s-a ajuns la o soli-
daritate a tuturor categoriilor socio - profesionale din sistemul
bugetar [i nu numai", a mai spus Cornea.

Cine  ridic\ sabia,
de sabie va  pieri”,
dar … cine  plea-
c\  necontenit  ca-
pul va r\m`ne
ve[nic un sclav,
nu-i  a[a?

Sclavi cu
carte, cu bun  sim]
[i diplome de
excelen]\!

Acum,  achit\m nota  de
plat\  a  `n]elegerilor  [i  com-
promisurilor f\cute de-a lun-
gul  anilor:

„Nu  prelungim  greva,
pentru c\  ne  este  mil\  de
elevii  ]inu]i  `n  stres,  de

bunicii  care  au pus pomel-
nice la  icoan\ pentru  succe-
sul  “pui[orilor”,  de  p\rin]ii
dornici  s\-[i vad\ odraslele
cu  „patalamaua la m`n\” [i
pentru  c\  suntem  “educa-
tori,  intelectuali  [i  trebuie
s\  d\m exemplu  de demni-
tate,  nu-i  a[a ?”

Dar  acum? 
Acum, cui `i  pas\  de

oamenii  de  la  catedr\ ??? 
Cine  spunea  c\

`nv\]\m`ntul  e  prioritate
na]ional\?

Circul `l avem,
p`ine pe c`nd?

Profesor MMonica
Marilena CCRISTEA

(Continuaare `̀n ppaag. 77)
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Bugetarii - oaia neagr\
a puterii portocalii
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in agenda lui Florar, de remar-
cat ar fi dou\ ac]iuni cu ecou
na]ional [i chiar interna]ional
care s-au derulat la Grupul
{colar “Vasile Sav”, respectiv
la Colegiul Na]ional “Roman
Vod\” (CNRV). ~n primul caz,
este vorba despre cea de-a
doua edi]ie a Fesstivaalului
Naa]ionaal {{ccolaar dde CCreaativitaate
[i IInovaare „„Inovaafesst”, mani-
festare organizat\ de Minis-

terul Educa]iei, Cercet\rii [i Tineretului
(MECT), `n vreme ce la CNRV a avut loc
`n perioada 21 – 23 Mai Simpozionul dde
Asstronomie cu participare interna]ional\
cu tema „Educcaa]iaa [[i aasstronomiaa mmileniu-
lui IIII”. 

Revenind la prima manifestare, cu
impact na]ional, trebuie remarcat faptul
c\ MECT a decis ca [coala roma[can\
s\ fie gazda acestei manifest\ri datorit\
prezen]ei remarcabile a Grupului {colar
„Vasile Sav” de la prima edi]ie desf\-
[urat\ la Bucure[ti. Derulat `n cadrul mai
multor sec]iuni, festivalul a cuprins o
expozi]ie de carte, work-shop-uri [i mese
rotunde tematice, precum [i seminarul cu
tema „Straategii ccrossss-ccurricculaare `̀n sspri-
jinul ddezvolt\rii ppoten]iaalului ccreaativ aal
elevilor `̀n `̀nv\]\m`ntul ttehnicc”. La mani-
festare au r\spuns prezent numeroase

personalit\]i, `ncep`nd de la reprezentan-
tul ministerului gazd\, inspectoratul [co-
lar teritorial, `ntre invita]i num\r`ndu-se [i
cadre didactice
universitare de la
Facultatea de
Inginerie Elec-
tric\ [i Infor-
matic\ Aplicat\
din Ia[i. La des-
chiderea „Ino-
vafest” a fost
prezent [i pri-
marul urbei ro-
ma[cane, prof.
Dan Lauren]iu
Leoreanu, mani-
festarea de la
„Vasile Sav” fiind
organizat\ `n
parteneriat cu
Prim\ria muni-
cipiului Roman, Consiliul Local al muni-
cipiului Roman, SCM Electro-Univers
Roman [i SCPetal SA Hu[i. 

De cealalt\ parte, la „Roman-Vod\”,
pe lista oaspe]ilor simpozionului din acest
an au figurat circa 70 de invita]i de marc\,
români [i str\ini, `ntre care o serie de
nume sonore din Anglia [i Italia sau per-
sonalit\]i autohtone precum prof. VVirgil
Sccurtu, din Ia[i. ~n cadrul simpozionului

cu tema „Educa]ia [i astronomia mileniu-
lui III” participan]ii au prezentat o serie de
comunic\ri [tiin]ifice legate de

Astronomie, manifestarea cuprinz`nd de
asemenea concursuri de matematic\
aplicat\, eseuri [i povestiri SF. Sufletul
organiz\rii acestei ac]iuni de anvergur\
interna]ional\ a fost prof. TTit TTihon,
`mpreun\ cu colegul s\u romanvodist
prof. RRomeo MMerfeaa, pe lista partenerilor
mai figur`nd Licceul ccu PPrograam SSportiv
Romaan.

Evenimente de mare anvergur\
`n [colile municipiului

D

minen]i sau medi-
ocri, uneori tri[ti
sau culmin`nd de
veselie, tare mul]i
„orfani” de p\rin]ii
pleca]i `n cele z\ri
pentru a le putea
aduce o p`ine mai
alb\ pe mas\,
copiii patriei a[-
teapt\ `nc\ o
s\rb\toare, care

de care cu aspira]iile sale,
unele banale, f\r\ un anume
orizont, altele `ns\ [ocant de
mature pentru v`rsta jocurilor
cu ma[inu]e sau cu p\pu[i. 

Iuliaanaa GGaabrielaa }}ussccaanu,
„student\” de categoria I-IV la
Colegiul Na]ional „Roman
Vod\”, are o singur\ op]iune
atunci c`nd vine vorba despre
darurile cele mai frumoase ale
copil\riei: z`na b\laie ager\ la
minte [i cu sufle]elul mare c`t
discul solar ar dori ca to]i copi-

ii p\m`ntului s\ fie ferici]i, s\
nu le lipseasc\ niciodat\ nimic
[i, mai ales, s\ fie mereu iubi]i
de cei din jur. Iulica are chiar
[i un model pe care `l [tie „de
la tata”, Pr. DDr. FFlorin
}ussccaanu, Protopopul de
Roman, anume pe Sf`ntul
Ioaan Caalaabriaa, stare]ul
M\n\stirii catolice Maguzzano
– Italia, trecut la Ceruri `n
1954 [i canonizat ulterior de
Papa Ioan Paul al II-lea.
„Sf`ntul Ioan Calabria a fost
foarte apropiat cu Visarion
Puiu, un mitropolit ortodox de
care a avut mult\ grij\ c`nd i-a
fost tare greu `n via]\, dar a
r\mas cunoscut pentru faptul
c\ `i iubea mult pe copii”, a
spus emo]ionat\ minunea
b\laie din clasa a III-a care
uime[te prin maturitatea cu
care `[i ]ine discursul despre
sf`ntul care i-a r\mas la inim\
din data `n care a aflat c\ s-a

ocupat de cei mici. „~n noiem-
brie 1897 a g\sit un copil
nevoia[ pe care l-a ad\postit
o vreme `n casa lui”, continu\
conving\toare zg`tia roman-
vodist\ lectur`nd dintr-o
lucrare de-a ei dedicat\
sf`ntului catolic. „Tot el, `n anul
1901, le-a oferit co[arilor
[ansa de a se sp\la [i de a
purta haine curate. Apoi, `n
acela[i an, a `nt`lnit un copil
orfan pe care l-a dus la el
acasa [i l-a `ngrijit”, a mai
spus Iulica, `ncheindu-[i ple-
doaria sa nu at`t pentru Sf`ntul
Ioan Calabria c`t pentru cei cu
el de-o seam\, care, simte [i
ea, c\ s-au `mpu]inat de vre-
me ce „unii copii sunt murdari
[i cer[esc pe strad\, chiar
dac\ au p\rin]i”. {i b\laia are
dreptate: copiii din România
secolului XXI au ajuns s\
cer[easc\ de foame, buni
doar pentru spectacolul medi-

atic din campaniile electorale
unde mai sunt [i plesni]i f\r\
mil\ dac\, Doamne-fere[te,
`ncurc\ numele catindatului.
„Chiaar ddaacc\ aau pp\rin]i”, vor-
bele Iulic\i mi-au r\sunat
bun\ vreme `n fiin]\, m`hnit
peste m\sur\ parc\, de at`ta
adev\r. 

{i, totu[i, chiar [i atunci
c`nd sunt departe, avu]i sau
mai pu]in avu]i, pentru sufle-
]elele arse de dor, de-acas\,
p\rin]ii pot s\ fie darul cel mai
r`vnit de ziua lor, a copiilor de
oriunde s-ar afla. Am aflat
asta nu de mult, c`nd, c\ut`nd
s\ `mbunez un ]`nc cu
dege]elul zdrelit, l-am `ntrebat
pe neast`mp\ratul care
pl`ngea de r\suna scara
blocului „ce s\-]i dea nenea
ca s\ treac\ ?”, iar copilul a
cerut ceva peste puterea
mea: „vreaau ss\ vvin\ mmaami ddin
Itaaliaa”...

Ce-]i doresc eu ]ie, dulce copil\rie...

E

Prim\var\ cu
poezie `n liceele
roma[cane

levii roma[cani vr\ji]i de muza poeziei
au avut [i `n acest an fericitul prilej de a
se `ntrece `n cadrul concursului „„DDoorr ddee
ppooeezziiee””, organizat de Colegiul Tehnic
„Petru Poni”, respectiv catedra de
Limba român\, cu o remarc\ special\
`n ceea ce prive[te investi]ia de timp [i
de suflet a profesorului AAlleexxaannddrruu
CCrraammeerr.  Cu toate c\ la edi]ia a VIII-a,
`ncheiat\ la finele lui Florar, au lipsit
unele institu]ii roma[cane de
`nv\]\m`nt liceal (Seminarul Teologic

Ortodox „Sf. Gheorghe” n.red.) care au furnizat
chiar c`[tig\tori la edi]iile precedente, concursul a
fost [i de aceast\ dat\ animat de efervescen]a cre-
atoare a mugurilor de poe]i, valoarea lucr\rilor
c`[tig\toare confirm`nd `nc\ o dat\ faptul c\ ado-
lescen]a este pe drept considerat\ o vv`̀rrsstt\\ aa

vviiss\\rriilloorr care, uneori, poate na[te valori `n m\sur\
s\ str\bat\ timpul. „Iat\ c\ am reu[it s\ avem o
continuitate `n dorul nostru de poezie, fapt care ne
face ca `n aceast\ prim\var\ s\ adun\m 10 ani `n
calendarul acestei manifest\ri. Este vorba despre
placheta DDoorr ddee ppooeezziiee care, la `nceput, a adunat
doar poeziile elevilor din liceul nostru, abia dup\
aceea fiind ini]iat [i concursul cu acest nume. Ceea
ce m\ bucur\ [i m\ mul]ume[te, personal, este
faptul c\ cei care vin spre noi o fac cu maxim\ seri-
ozitate, au `n]eles c\ nu oricine poate s\ scrie
poezie chiar [i pentru acest nivel, de aici fiind deja
creat\ o tradi]ie a valorii care sper\m s\ nu se ter-
mine odat\ cu festivitatea de premiere. Am sem-
nale de la unii fo[ti premian]i, `n prezent absolven]i
ai liceului, c\ acest concurs le-a deschis sufletul,
poezia fiind pentru unii dintre ei o stare care, pre-
cum bine este cunoscut, zide[te fiin]a iar pentru cei
din jur aduce `ntotdeauna o m\sur\ a frumosului
at`t de necesar\ `n tumultul cotidian”, a m\rturisit
sufletul acestei manifest\ri, pprrooff.. AAlleexxaannddrruu
CCrraammeerr, cel care a organizat edi]ia 2010 a
Concursului „Dor de poezie” `mpreun\ cu colega
de catedr\, pprrooff.. CC\\tt\\lliinnaa CChhiirriill\\. 

Urma[ii cu dor ai
lui... Alecsandri

surpriz\ pl\cut\ `n acest an o constitu-
ie reprezentan]ii Liceului TTeoretic
„Vasile AAlecsandri” SS\b\oani care au
ob]inut la finele concursului at`t Trofeul
„Dor dde ppoezie”, prin Mirela VV`rg\, pre-
miant\ [i la edi]ia din 2009, c`t [i o
men]iune prin Mihaela }}\rn\, nimeni
alta dec`t premianta de la etapa
na]ional\ a Olimpiadei de... Chimie din
luna februarie a.c.. Podiumul
premian]ilor, dup\ de]in\toarea trofeu-
lui, l-a avut de data aceasta pe prima
treapt\ pe Cosmin NNicu[or VVasile, de la

Liceul cu Program Sportiv Roman, locul al II-lea a
fost ocupat de c\tre Marta CCiuche[, de la Colegiul
Tehnic „Danubiana” Roman, `n vreme ce locul al III-
lea a fost ob]inut de Bogdan H`rja, de la Seminarul
Teologic Franciscan Roman. ~nafar\ de reprezen-
tanta Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” S\b\oani
au mai fost acordate alte dou\ men]iuni reprezen-

tantului liceului gazd\, Viorel VV`rgolici, [i cu... bis lui
Bogdan H`rja. 

De remarcat este faptul c\ acest concurs
adun\ toate institu]iile de `nv\]\m`nt liceal din
municipiul Roman, dar [i din zon\, licee precum cel
de la Horia, cu profil agricol [i, mai nou, liceul din
S\b\oani, r\sturn`nd de multe ori prognosticurile [i
furniz`nd c`[tig\tori cu reale perspective `n dome-
niul crea]iei lirice. 

Ca de obicei [i `n 2010 manifestarea g\zduit\
anual de Colegiul Tehnic „Petru Poni” adun\ at`t `n
juriu c`t [i `n r`ndul spectatorilor o serie de persona-
lit\]i locale, `ntre cele prezente la festivitatea de
premiere derulat\ la finele lui Florar remarc`ndu-se
poeta Violeta LL\c\tu[u, pprof. MMihai AAndone, scriitor,
dar [i o proasp\t\ voce printre condeierii
roma[cani, fosta romanvodist\ Andreea NNeculai,
cea care nu de mult a lansat volumul intitulat
„Moldova, coordonate orfice”. Al\turi de organiza-
tori au fost prezen]i reprezentan]i ai conducerii
[colii gazd\ dar [i ai Inspectoratului {colar
Jude]ean Neam] care au delegat-o la edi]ia din
acest an pe pprof. MMaria GGhini]\, iinsppector, legat\
suflete[te de Colegiul Tehnic „Petru Poni” unde a
predat vreme de c`]iva ani.  

Pagin\ rrealizat\ dde AA. OOPRI{

E O

Se caut\ arti[ti…
opiii roma[canilor care dovedesc aptitudini artistice ar
putea avea c`t de cur`nd posibilitatea s\ urmeze
preg\tirea de specialitate `n cadrul programului de
[coal\. Oportunitatea aceasta poate prinde via]\ `n con-
textul `n care, cu `ncepere din anul [colar viitor, {coala
de Art\ din municipiul Roman [i-ar putea schimba statu-
tul, transform`ndu-se `n {coala de Art\ integrat\ „Sergiu
Celibidache”. Astfel, conform declara]iiilor f\cute de c\tre
inspectorul [colar general adjunct, prof. Liliana
Georgescu, conform planului de [colarizare pentru anul
scolar 2010 - 2011, {coala nr. 7  Roman urmeaz\ s\ intre
`n lichidare, func]ion`nd doar cu clasele pe care le are
deja. ~n contextul astfel stabilit, pentru clasa I [i pentru

clasa a V-a nu se vor face `nscrieri dec`t doar pentru `nv\]\m`ntul
integrat de art\, urm`nd ca orele de specialitate s\ fie integrate `n
orarul s\pt\m`nal al elevului, pe l`ng\ disciplinele obi[nuite, acestea
fiind predate de c\tre speciali[ti. Astfel, chiar dac\ elevii ar avea un
program ceva mai lung, ace[tia ar avea parte de preg\tire general\
[i de preg\tire de specialitate, deopotriv\. Ini]iativa cre\rii unei insti-
tu]ii de `nv\]\m`nt voca]ional `n urbea de unde a plecat maestrul
Sergiu Celibidache a fost luat\ de actuala conducere a Inspec-
toratului {colar al Jude]ului Neam], `mpreun\ cu administra]ia local\
roma[can\, `n contextul unor m\suri menite s\ eficientizeze situa]ia
actual\ a procesului instructiv-educativ din municipiu.

Premii de umplut...
Strada Mare 

Strada MMare - cc`̀ntec dde aarhitectur\”, sub acest generic s-au
remarcat recent Anda NNacu, profesor roma[can, `mpreun\
cu dou\ dintre elevele sale, respectiv Mihaela CCobzariu [i
Oana AAndreea BBegu care au rupt gura t`rgului `n cadrul unui
concurs na]ional organizat sub tutela Ordinului Arhitec]ilor
din România (OAR). Mai mult, este demn de remarcat faptul
c\ profesoara pasionat\ de c`ntecul de arhitectur\ al urbei
`n care tr\ie[te a participat `n premier\ la o competi]ie de
anvergur\ na]ional\, lucr\rile cu care i-au impresionat pe
membrii juriului care i-au acordat premiul I fiind un eseu
memorialistic [i un acrostih pe tema propus\ de organiza-
tori. P\str`nd propor]iile, tot `n categoria „surprizzelor” s-ar
putea `ncadra [i cele dou\ eleve, Oana Andreea Begu [i

Mihaela Cobzariu, care au ob]inut premiul II, respectiv premiul III, despre
cele dou\ tinere organizatorii av`nd doar laude, dovad\ `n acest sens
fiind scrisoarea primit\ de la ace[tia `n care s-a men]ionat faptul c\
lucr\rile celor dou\ protagoniste au fost superioare chiar unor lucr\ri
semnate de profesori de limba român\ din ]ar\. ~n afar\ de partea de
crea]ie literar\, concursul patronat de OAR cu tema „Strada Mare -
c`ntec de arhitectur\” s-a derulat `n cadrul mai multor sec]iuni, cum ar fi
arhitectura, `n mod firesc, grafic\, art\ plastic\ sau fotografie, elevele
roma[cane care s-au impus particip`nd cu lucr\ri de fic]iune pe tema pro-
pus\ de organizatori.

C
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este 500 de stu-
den]i, membri ai
Uniunii Na]ionale
a Studen]ilor din
R o m â n i a
(UNSR), au
protestat, luni, 24
mai, `n fa]a
Ministerului Edu-
ca]iei, Cercet\rii,
Tineretului [i
S p o r t u l u i

(MECTS), nemul]umirile lor
fiind legate de nesemnarea
protocolului de c\tre minister
cu organiza]ia studen]easc\,
precum [i de cele aproape 30
de articole din legea Educa]iei
cu care studen]ii nu sunt de
acord.

"Vrem s\ negociem cu mi-
nisterul, dar mai `nt`i trebuie
s\ primim o invita]ie oficial\.
Peste 30 de articole din legea
educa]iei nu r\spund nevoilor
noastre. Am `n]eles c\ va
cre[te cuantumul taxelor [i c\
subven]iile se vor reduce.
Protocolul asupra c\ruia am
c\zut de acord s\-l semn\m
`n urm\ cu 30 de zile nu este
semnat", a declarat liderul
UNSR, Ionu] Poenaru.

El a acuzat faptul c\ `n
unele centre universitare pre-
cum Gala]i, Bra[ov, Timi[oara
studen]ii nu sunt l\sa]i s\ ias\
`n strad\ fiind amenin]a]i de
rectori cu exmatricularea.

Pre[edintele UNSR, invi-
tat fiind de reprezentan]ii
MECTS, a refuzat s\ discute
cu ace[tia, spun`nd c\
a[teapt\ o invita]ie oficial\
scris\.

Studen]ii protestatari au
cerut demisia ministrului
Educa]iei, pe durata protestu-
lui au folosit fluiere [i au
prezentat lozinci precum
"Plec\m din ]ar\!", "D\nu] tre-
buie s\ vad\, studen]ii sunt `n
strad\!", "Legea educa]iei,
`nc\ o abera]ie!", "Cu banii
no[tri pe o lun\, voi tr\i]i o
s\pt\m`n\!".

Poenaru a precizat c\
protestul va continua `n
fiecare zi, p`n\ vineri, timp de

o or\, `n fa]a MECTS.
Luni, UNSR a primit, din

partea Jandarmeriei, o
amend\ cu o valoare `ntre
5.000 [i 10.000 de lei pentru
dep\[irea num\rului anun]at
de participan]i la protest.

„Uniunea Na]ional\ a
Studen]ilor din România
(UNSR) a decis demararea
unor ample ac]iuni de protest
`n toate centrele universitare,
`ncep`nd de luni, 10 mai, ca
urmare a refuzului ministrului
Educa]iei, Petru Funeriu, de a
semna protocolul cu federa]ia
studen]easc\. ~n protocol
erau stipulate revendic\rile
studen]ilor cu privire la tabere,
burse, credite, precum [i
modalit\]ile de colaborare cu
asocia]iile studen]e[ti", a
declarat, duminic\, pentru
AGERPRES, pre[edintele or-
ganiza]iei studen]e[ti, Ionu]
Poenaru.

Potrivit liderului UNSR,
decizia a fost luat\, miercuri,
5 mai, de c\tre Biroul
Executiv al organiza]iei.

„Av`nd `n vedere faptul c\
de la ultima `nt`lnire oficial\ a
conducerii UNSR cu ministrul
Funeriu, din 16 martie, au tre-
cut mai bine de 50 de zile,
UNSR consider\ `nc\lcate
promisiunile reprezentan]ilor
MECTS, pe baza c\rora fede-
ra]ia a suspendat protestele
din martie. Nu mai avem
`ncredere `n acest minister a
c\rui conducere a adoptat
binecunoscuta tactic\ de a
face promisiuni [i demagogie
politic\. Ministrul Funeriu a
dovedit `nc\ o dat\ c\ nicio
`n]elegere nu poate fi
pecetluit\ printr-o str`ngere de
m`n\", a afirmat Ionu]
Poenaru.

Totodat\, UNSR acuz\
conducerea MECTS de lips\
de comunicare fa]\ de liderii
studen]ilor [i spune c\ aceas-
ta „desconsider\'' propunerile
de amendamente aduse de
federa]iile studen]e[ti cu
privire la proiectul Legii
Educa]iei Na]ionale.

Studen]ii au protestat
`n fa]a Ministerului

Educa]iei

P

eci de mii de sindi-
cali[ti, reprezent`nd
toate categoriile
sociale -personal din
s\n\tate, `nv\]\m`nt,
transporturi, pensio-
nari, studen]i, revolu-
]ionari, salaria]i din
cultur\, poli]ie, jan-
darmerie, mass-me-
dia, justi]ie - au parti-
cipat, miercuri, 19 mai
`n Pia]a Victoriei din

capital\, la un miting de protest
organizat de cele cinci confede-
ra]ii sindicale reprezentative la
nivel na]ional - BNS, Cartel
ALFA, CSDR, CSN Meridian,
CNSLR Fr\]ia.

Sindicali[tii au protestat
`mpotriva deciziei de reducere a
salariilor cu 25 la sut\, de dimi-
nuare cu 15 la sut\ a pensiilor,
reducerea cu 15 la sut\ a fondu-
lui de [omaj [i a altor drepturi
sociale.

"Ast\zi d\m cel mai impor-

tant test al solidarit\]ii mi[c\rii
sindicale din România", a anun]at
Marius Petcu, pre[edinte al
CNSLR Fr\]ia, `n deschiderea
mitingului.

"Suntem mul]i, suntem puter-
nici, dar azi, aici, suntem to]i
nemul]umi]i. ~n urm\ cu dou\
s\pt\m`ni, pre[edintele Traian
B\sescu, `n numele Guvernului,
ne aducea o veste rea, o veste
proast\. Scrisoarea c\tre FMI,
care anun]a reducerile veniturilor
angaja]ilor, pensionarilor, [omeri-
lor. Niciun guvern nu are dreptul
s\ ne fure munca. Fra]ilor, se
vorbe[te c\ noi v\ manipul\m.
V\ rog s\-mi r\spunde]i aici, `n
pia]\, `n fa]a guvernan]ilor, dac\
vre]i s\ v\ scad\ salariul cu 25 la
sut\, dac\ vre]i s\ r\m`n\ salari-

ul mediu `nghe]at la 600 de lei,
dac\ vre]i s\ se reduc\ pensiile
cu 15 la sut\, sau poate vre]i
eliminarea tichetelor de mas\.
Deci nu sunte]i de acord. Am
sentimentul c\ nu numai noi sun-
tem nemul]umi]i de cele
anun]ate, ci milioane de oameni.
A[a c\, domnule pre[edinte [i
domnule prim-ministru, guver-
nan]i [i parlamentari, azi, 19 mai,
c`nd se scrie o nou\ fil\ a mi[c\rii
sindicale [i a solidarit\]ii, v\
cerem s\ pleca]i acas\", a spus
Marius Petcu.

La r`ndul s\u, Ion Popescu
pre[edinte al CNS Meridian,
adres`ndu-se celor prezen]i `n
pia]\, le-a amintit c\ necazurile [i
modul de conducere al guver-
nan]ilor i-a scos `n strad\.

"Cerem Guvernului dreptul la
via]\, la o munc\ mai bine pl\tit\,
la un `nv\]\m`nt de calitate, un
sistem de s\n\tate cel pu]in cum
a fost p`n\ acum. Vrem `napoi
calea ferat\ [i resursele mine-

rale, vrem o
justi]ie curat\,
mai bun\, mai
corect\, [i care
s\ fie respectat\,
inclusiv de guver-
nan]i, vrem, `ntr-
un cuv`nt, drep-
tate. Acest gu-
vern a demon-
strat c\ nu poate
s\ ni le dea [i
atunci s\ plece",
[i-a `ncheiat me-
sajul pre[edintele
CNS Meridian.

Dup\ ce le-a
mul]umit participan]ilor pentru
efortul f\cut de a ajunge `ntr-un
num\r a[a de mare la mitingul
din Pia]a Victoriei, Iacob Baciu,
pre[edinte al CSDR, a afirmat c\
Puterea, de 20 de ani, `i sfideaz\
pe sindicali[ti [i `i umile[te.

„Azi se scrie o lec]ie a istoriei
negre `n România, azi `n
România e o haiducie, lu`nd de la
s\raci [i d`nd la cei boga]i.
Industria nu am privatizat-o noi,
b\ncile nu le-am privatizat noi.
Noi vrem locuri de munc\
decente, vrem dreptul la via]\, iar
`n România minciuna, ho]ia sunt
la rang de cinste. Aceast\ putere
politic\ nu merit\ s\ reprezinte
România. Ne-au asigurat c\ sunt
bani pentru salarii [i pensii [i
ast\zi nu avem. Puterea politic\
de azi e vinovat\ de ceea ce s-a

`nt`mplat. Vrem o delimitare clar\
`ntre politic\, capitalism, for]\ de
munc\. Noi i-am ales pe ei [i nu
ei pe noi. Vinova]i sunt to]i cei
care au condus România de la
Revolu]ie [i p`n\ acum [i nu le
doresc guvernan]ilor s\ se
`nt`lneasc\ cu noi `n alte condi]ii",
[i-a `ncheiat, la r`ndul s\u,
mesajul, Iacob Baciu.

Dumitru Costin, pre[edinte la
BNS, a f\cut apel la unitate [i a
cerut celor prezen]i `n pia]\ ca,
printr-un moment de t\cere, s\-[i
exprime toate umilin]ele [i
suferin]a pe care au `ndurat-o de
20 de ani. Pe melodia cantau-
torului Vali Sterian "Vino Doam-
ne" to]i cei prezen]i `n pia]\ au
t\cut mai mult de 30 de secunde.

"Fac apel la dumneavoastr\,
la solidaritate, [i dup\ cuvintele
acestui c`ntec nu am ce s\ v\
mai spun dec`t grev\ general\ pe
31 mai [i v\ invit la unitate", a
`ncheiat liderul BNS.

Pre[edintele Cartel ALFA,
Bogdan Iuliu Hossu, le-a spus
manifestan]ilor [i, totodat\,
guvernan]ilor c\ "ne-am `nt`lnit
azi pentru a le ar\ta guvernan]ilor
c\ mai suntem [i noi pe l`ng\ ei.
Trebuie s\ le reamintim c\ cei
care i-au pus acolo i-au pus prin
votul nostru. Atunci ne-au promis
c\ ne cresc salariile la 2.000 de
lei, c\ salariul mediu va fi de
1.000 de lei, c\ pensia va fi de
1.200 de lei. Constat\m azi c\ de
fapt am fost min]i]i tot timpul. Am
fost min]i]i c`nd ni s-a prezentat
situa]ia, c`nd ni s-a prezentat ce
trebuie s\ facem. Ast\zi, trebuie
s\ le reamintim ceea ce sindi-
cali[tii din Polonia au amintit
guvernan]ilor `n 1990 [i anume
c`nd cet\]enii mor de foame sunt
`ndrept\]i]i s\-[i m\n`nce guver-
nan]ii. Dac\ acest Guvern nu este
`n stare s\ con-
duc\, atunci s\
plece. Le spu-
nem c\ noi nu
mai suntem
dispu[i s\ fa-
cem un nou
sacrificiu [i c\
le spunem un
nu hot\r`t.
Dup\ ce nu au
vrut s\ stea de
vorb\ cu noi,
ne-au anun]at
marea reali-
zare: sc\derea
salariilor, a

pensiilor, eliminarea tichetelor de
mas\, sc\derea ajutorului de
[omaj a tuturor ajutoarelor
sociale [i ne-a cerut s\ fim soli-
dari cu ei. Noi cerem s\ fie ei soli-
dari cu noi [i s\-[i dea demisia. ~l
anun]\m pe pre[edintele Traian
B\sescu c\, dac\ nu se aplic\
cea de a treia cale la m\surile
propuse, cea pe care am prezen-
tat-o noi, s\ `nceap\ restruc-
turarea `nt`i cu guvernan]ii, politi-
cienii, parlamentarii, atunci pre-
[edintele s\ schimbe acest
Guvern, s\ aduc\ un altul care s\
guverneze `n folosul cet\]enilor.
Nu avem nevoie ca politicienii s\-
[i pun\ salariul `ntr-un fond de
solidaritate. Noi vrem s\ muncim
[i s\ avem un salariu corect. Este
anormal s\ ne cear\ acum s\
d\m din salariul nostru pentru
incompeten]a lor, pentru furturile
lor. Trebuie s\ le amintim c\ nu
au vrut s\ schimbe scrisoarea, c\
de 10 zile batem pasul pe loc.
Atunci le propunem o alt\ solu]ie:
schimbarea Guvernului. Dac\ nu
vom fi asculta]i, vom ie[i din nou
`n pia]\ nu vom mai pleca p`n\
c`nd nu vor pleca ei din sediul
Guvernului. Trebuie s\ le spu-
nem c\ `ncercarea lor de a anula
solidaritatea  dintre cet\]eni nu
le-a reu[it [i azi le-am ar\tat c\
suntem mai solidari `ntre noi ca
niciodat\ [i c\ to]i aici cerem „Jos
Guvernul incapabil", a afirmat
Hossu `n `ncheierea mesajului
s\u c\tre participan]ii la miting.

Timp de dou\ ore, `ntre
11.00 [i 13.00, sindicali[ti din
toate zonele de activitate au
urcat pe scen\ [i s-au adresat
colegilor lor, prezent`nd proble-
mele cu care se confrunt\
fiecare categorie sociala `n
parte.

Zeci de mii de sindicali[ti au protestat
`n Pia]a Victoriei din capital\

ub emblema Editurii
„Cetatea Doamnei”
din Piatra-Neam]
(director ing. Viorel
Nicolau) au ap\rut de
cur`nd dou\ volume
de versuri - „Urme pe
nisipul vremii” [i
„Ging\[ie [i can-
doare” -, care com-
pleteaz\ zestrea
crea]iei lirice a profe-
soarei de matematic\

Aspazia Sandu de la Grupul
{colar din Bicaz.

Amintim c\ autoarea a
debutat `n 2008 cu volumul
„Fr`nturi din spectacolul lumii” -
poezii, urmat, `n 2009, de
„Edenul copil\riei” (versuri pen-
tru copii), ambele editate de
aceea[i editur\ amintit\ mai sus.

Prima dintre c\r]ile de acum -
„Urme pe nisipul vremii” - este un

volum consistent, alc\tuit din
c`teva zeci de poeme distribuite `n
dou\ compartimente, sugestiv
intitulate: 1. - „Litere trunchiate”; 2.
- „Pe suprafa]a de joc”.
Continu`nd, parc\, volumul de
debut amintit mai sus, autoarea
readuce `n aten]ia poten]ialului
cititor teme grave, eterne ale exis-
ten]ei umane, `ncerc`nd o abor-
dare `n manier\ pro-
prie, chiar de la
primele poeme, o
autodefinire [i pre-
ciz`nd cu claritate:
„Nimeni nu m\ va
`nvinge, / c-am s\ fiu
o lupt\toare.”

Iubirea `n multi-
plele ei aspecte (tr\-
it\ intens, sincer,
curat, cu pasiune, cu
fidelitate, dar cu dis-
cre]ie, ne`ntinat\, `n

cuplu), de la „Prima dragoste”, `n
care sentimentele rezoneaz\
n\valnic cu elementele naturii
(„dorul m\ inund\, / luna `mi
vorbe[te, / stelele `mi c`nt\, /
muntele-mi z`mbe[te”), la
dragostea `mp\rt\[it\ („Doi”),
p`n\ la momentul `n care dispare,
dup\ anii petrecu]i „`n aceea[i
`nc\pere” („Important pentru

tine”).
De fapt, poezia

Aspaziei Sandu din
aceast\ prim\ parte a
volumului este un
`ndemn [i o pledoarie
iubire, pun`nd [i o
serie de `ntreb\ri
despre acest dat
dumnezeiesc al fiin]ei
umane.

~n partea a doua
a c\r]ii, de[i cu
aspect eterogen,

autoarea se dovede[te a fi
atent\ la spectacolul lumii,
desf\[urat „pe suprafa]a de joc”
[i ]ine s\ atrag\ aten]ia cititorului
asupra unor fapte desprinse din
cotidian, prezentate `n cons-
truc]ii epice versificate, toate
str\b\tute de un fior al moralei
cre[tine.

Cea de a doua carte, pe
care o semnal\m acum -
„Ging\[ie [i candoare” -, o con-
sider\m ca o continuare a volu-
mului din 2009 („Edenul
copil\riei”), adres`ndu-se micilor
cititori, prin toate cele trei p\r]i
componente: 1. - „Mesajul flo-
rilor” (de la mesajul „Floarea-
soarelui”, continuat de alte
c`teva zeci de „mesaje” ale
diferitelor flori [i `ncheind cu un
poem intitulat „Corul florilor
uitate”); 2. - „De pe buze de
copil” (dou\zeci de r\spunsuri

versificate la tot
at`tea `ntreb\ri care
fr\m`nt\ mintea
copil\riei, de la cei
care fac primele
„descoperiri” `n me-
diul `nconjur\tor,
p`n\ la cei care nu
reu[esc niciodat\
s\ dezlege enig-
ma); 3. - „Armonii
muzicale” (c`te un
text poetic pentru
fiecare nume de
fat\ sau b\iat [i un poem final
dedicat celor care au alt nume
dec`t cele treizeci [i [apte in-
cluse `n list\).

Cele dou\ c\r]i, pe l`ng\
ingeniozitatea [i talentul poete-
sei Aspaziei Sandu, mai de]in
dou\ calit\]i care le sporesc va-
loarea bibliofil\. Avem `n vedere

ilustra]iile inspirate [i
sugestive ale celor
dou\ coperte, ambele
semnate de artista
plastic\ Camelia
T\nase, cea care
este [i autoarea ilus-
tra]iei la cartea de
debut a autoarei. Mai
semnal\m echipa de
elevi, ne place s\ cre-
dem, viitori arti[ti
plastici, de la Grupul
{colar din Bicaz, la a

doua „colaborare” cu autoarea
(ei au ilustrat [i „Edenul
copil\riei”, 2009): Violeta Dr\goi,
clasa a X-a A, Miruna Irina [i
Alexandra Neculai, ambele din
clasa a XI-a A, Alexandra Silva[,
clasa a XII-a A. 

Constantin TTOM{A 

DOU| C|R}I SEMNATE ASPAZIA SANDU
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pari]ia vie]ii pe P\m`nt a dus la formarea unei noi
structuri planetare, cunoscut\ sub numele de biosfer\.
Omul face parte integrant\ din biosfer\, fiind `ntr-o
str`ns\ dependen]\ fa]\ de resursele pe care aceasta
i le ofer\. Deci biosfera este pentru om componenta
cea mai important\ a naturii care-l `nconjoar\.

Se poate afirma c\ omul este [i un produs al
naturii, un copil r\sf\]at asupra c\ruia e posibil, `ntr-un
viitor nu prea `ndep\rtat, s\-[i piard\ autoritatea sau
controlul. ~n epoca contemporan\, rela]ia dintre om [i
„mama natur\”  tinde s\ se [ubrezeasc\. Asemenea

copilului care a crescut mare, uit\ de p\rin]i, omul s-a `ndep\rtat
de natur\. S-a grupat `n ora[e mari care cresc din ce `n ce mai
mult [i `n care natura se vede mai pu]in: c`teva parcuri, pomi pe
marginea unor alei, c`teva brazde de flori.

„Ceea ce i-a lipsit [i `i lipse[te omului este sim]ul m\surii.”
(Botnariuc, N.) Numai p\str`nd echilibrul `ntre natural [i artificial,
`ntre ce poate da [i ce poate lua din natur\, se poate evita actu-
ala situa]ie de criz\ care ar putea pune sub semnul `ntreb\rii
`ns\[i existen]a omului pe Terra.

De aceea, conservarea sau restabilirea echilibrului dinamic al
biosferei [i dezvoltarea unor tehnici care s\ permit\ utilizarea
ra]ional\ a resurselor s`nt o datorie a omului.

Aceast\ ac]iune trebuie s\ `nceap\ cu educarea maselor.
Tema fundamental\ a oric\rui program de educa]ie trebuie s\ fie
utilizarea de c\tre om a spa]iului `n care tr\ie[te [i-[i desf\[oar\
activitatea, astfel `nc`t s\ nu degradeze solul, apa, aerul, s\ nu
epuizeze resursele naturale prin exploat\ri excesive. 

~nv\]\m`ntului de toate gradele `i revine un rol tot mai impor-
tant `n educarea tinerei genera]ii, c\reia este necesar s\ i se
imprime o g`ndire ecologic\ despre lume. Astfel, educa]ia ecolo-
gic\ `n `nv\]\m`ntul preuniversitar `ncepe odat\ cu `nv\]\m`ntul
pre[colar [i continu\ cu `nv\]\m`ntul primar, gimnazial [i liceal,
profesional [i postliceal, `n cadru institu]ionalizat, asigurat de
[coal\, precum [i extra[colar, prin cercurile de ecologie. 

Ecologia este un termen tot mai des `nt`lnit `n ultimul timp, at`t
`n publica]iile de specialitate, c`t [i `n cele de larg\ circula]ie.
Problemele majore care fr\m`nt\ `n prezent omenirea, cu privire
la alimenta]ie, poluare, resurse, cre[terea popula]iei, productivi-
tatea sistemelor ecologice naturale [i agricole, ocrotirea naturii –
reprezint\ doar o parte din preocup\rile acestei [tiin]e.

Tendin]a de organizare interdisciplinar\ a con]inuturilor
`nv\]\m`ntului reprezint\ o constant\ a politicii curriculare din
ultimele decenii. Preocup\rile pentru promovarea unei viziuni
interdisciplinare `n investigarea realit\]ii nu sunt noi. Ele au fost
impuse permanent de necesitatea fireasc\ a cuprinderii integrale

a fenomenelor, prin corelarea informa]iilor dob`ndite din domenii
diferite [i prin metode de cercetare specifice.

~n abordarea interdisciplinar\ a educa]iei pentru mediu,
modalit\]ile de lucru faciliteaz\ nu doar studierea naturii prin pris-
ma tuturor disciplinelor [colare ale ciclului primar, dar [i posibili-
tatea de a dirija dezvoltarea plantelor [i animalelor `n folosul omu-
lui, pentru eviden]ierea rolului educa]iei ecologice.

Educa]ia ecologic\ ocup\ primul loc `ntre [tiin]ele care permit
cunoa[terea viitorului. Astfel, ea trebuie f\cut\ ne`ntrerupt, privind
problemele nu izolat, ci `n componen]a lor, accentu`ndu-se
urm\rile negative ce ar putea interveni asupra naturii, dac\
m\surile de protec]ie nu vor fi respectate de noi to]i. Educa]ia
privitoare la mediu presupune, mai `nt`i, transmiterea unor
cuno[tin]e [i informa]ii asupra st\rii actuale a mediului, asupra
dimensiunilor degrad\rii sale [i tendin]elor acestui fenomen,
asupra consecin]elor pe care le pot avea `n via]a oamenilor.

Ecoeduca]ia este problema tuturor, adres`ndu-se nu doar
inteligen]ei, ci [i inimii, voin]ei, fiind deci o educa]ie a senti-
mentelor fa]\ de Natur\. Astfel, ea trebuie s\ devin\ o coordonat\
comun\ [i o component\ permanent\ a personalit\]ii umane.

Institutor, MMihaela RRoxana 
AMAICEI BBILBOR
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rei elevi nem]eni de
clasa a XII-a au fost
coopta]i `n loturile
olimpice na]ionale
l\rgite care vor
reprezenta Ro-
mânia la competi-
]iile interna]ionale.
Este vorba despre
informaticianul Flo-
rin Marcu (Colegiul

Na]ional "Roman Vod\"
Roman) [i despre lupt\toarele
Laura liliana Cr`[maru [i Anca
M\d\lina Petrea (ambele de la
Liceul cu Program Sportiv
Roman). Fiind elevi `n ultimul
an de liceu, cei trei au primit
aprobare din partea
Ministerului Educa]iei (dat fiind
faptul c\ trebuie s\ participe la
preg\tirea centralizat\ din
cadrul loturilor na]ionale) s\

sus]in\ examenul de Baca-
laureat `n devans fa]\ de
colegii lor. Dac\ vor dori, cei
trei olimpici nem]eni vor sus-
]ine Bacalaureatul `n perioada
6 - 12 iunie, la Colegiul
Na]ional Voca]ional "Nicolae
Titulescu" din Slatina, `n a[a-
numita sesiune special\.
Probele de Bacalaureat s`nt
foarte "str`nse": pe 8 iunie
limba [i literatura român\, pe 9
iunie proba obligatorie a pro-
filului, pe 10 iunie proba la
alegere - toate scrise.

Anul trecut, la sesiunea
special\ de Bacalaureat au
participat tot dou\ eleve
roma[cane, tot lupt\toare:
Mihaela Obreja [i C\t\lina
Maria P\tra[cu.

M.G.

Olimpicii dau bac-ul
mai devreme

T

olegiul Na]ional de
Informatic\ Piatra
Neam] a devenit,
pentru dou\ zile,
gazda unui eveni-
ment educa]ional
de anvergur\. Pes-
te 30 de profesori
din Fran]a [i din
regiunea Moldovei
au participat, `n

perioada 29 aprilie-1 mai
2010, la Seminarul de contact
eTwinning, organizat de Ins-
titutul de {tiin]e ale Educa]iei [i
Centrul pentru Inovare `n
Educa]ie din România (NSS
România) [i NSS Fran]a, `n
parteneriat cu Inspectoratul
{colar Jude]ean Neam]. Sem-
inarul urm\re[te facilitarea
contactelor [i a parteneriatelor
dintre cadrele didactice din
`nv\]\m`ntul din România [i
Fran]a, familiarizarea partici-
pan]ilor cu portalul [i instru-

mentele eTwinning [i ini]ierea
lor `n managementul proiec-
telor de colaborare [colar\ uti-
liz`nd noile tehnologii.

La acest eveniment a par-
ticipat, `n calitate de invita]i de
onoare, Dominique Lefevre,
[ef de proiect la Polul Na]ional
-Educa]ie pentru dezvoltare
durabil\ - Academia din
Amiens, Arnold Gil, corespon-
dent academic eTwinning, [i
Claude Bourdon, responsabil
na]ional eTwinning. Pe tot par-
cursul lucr\rilor au fost
prezen]i [i oficialii din
România, prof. Carmen Lozon-
schi, Ambasador eTwinning
România (Grup [colar "Vasile
Sav", Roman) [i prof. Raluca
Stafie, participant la atelierul
eTwinning de la Barcelona,
2010 ({.A.M. V`n\tori).

M. GGHEGHICI

Parteneriat
educa]ional

româno - francez

C

Se pricep
la calculatoare

oar 2% din cei peste 4.700 de
participan]i la examenul de
Bacalaureat, proba D - a com-
peten]elor digitale, au ob]inut
la evaluare p`n\ `n 25 de
puncte, dintr-un total maxim
de 100, ceea ce echivalat pe
nivel de studiu `nseamn\
"`ncep\tor"“. 17,4% dintre
candida]i s`nt de nivel mediu
`n ceea ce `nseamn\ lucrul cu
calculatorul, 34% s`nt avansa]i

si 46% s`nt experimenta]i.  Aceast\ prob\
D a Bac-ului a avut dou\ etape, cu o
durat\ maxim\ de 90 de minute. La prima
parte li s-a cerut candida]ilor
s\ rezolve sarcini referitoare la
"Mijloacele moderne de comu-
nicare. Re]eaua Internet",
dup\ care a urmat rezolvarea
unor cerin]e din celelalte
domenii de competen]\ pre-
v\zute `n programa de bac.
Subiectele pentru evaluarea
competen]elor digitale au fost
alc\tuite de Centrul Na]ional
pentru Evaluare [i Examinare,
potrivit programei de Baca-
laureat elaborate pe baza pro-
gramei [colare a disciplinei
"Tehnologia Informa]iei [i a
Comunica]iilor", studiat\ `n
trunchiul comun, la toate fili-
erele, profilurile [i speciali-
z\rile, pe parcursul claselor a IX-a [i a X-
a de liceu. Rezultatul ob]inut de fiecare
candidat s-a exprimat prin stabilirea
nivelului de competen]\ `n raport cu stan-
dardele europene recunoscute `n dome-
niu. ~n func]ie de punctajul ob]inut, s-a
stabilit nivelul de competen]\ digital\ a
candidatului: utilizator `ncep\tor (0-25
puncte), utilizator de nivel mediu (26-50
puncte), utilizator avansat (51-74 puncte)
[i utilizator experimentat (75-100 puncte).

Gr\dini]ele
inspectoratului

ai multe cl\diri vor trece din
patrimoniul prim\riei Piatra
Neam] `n cel al Inspectoratului
{colar. Prima vizat\ de
aceast\ m\sur\ este Cre[a
municipiului Piatra Neam], din
strada Mihai Eminescu
num\rul 6, c\reia `i vor fi luate
cl\direa [i terenul aferent [i
vor fi predate `n administrarea
Inspectoratului [colar, `n vede-

rea realiz\rii unei extinderi la construc]ia
existent\ care va avea destina]ia de
Gr\dini]\ cu program prelungit num\rul
4. O a doua unitate retras\ din adminis-
trarea [colii cu clasele I - VIII num\rul 3
este Gr\dini]a cu program prelungit
num\rul 6. Cl\direa [i terenul aferent  vor
fi predate spre administrare Inspec-
toratului [colar `n vederea realiz\rii unei
extinderi (regim P ^1E) [i reabilit\rii cons-
truc]iei existente. Gr\dini]a cu program
prelungit num\rul 12 va trece din admi-
nistrarea [colii cu clasele I - VIII num\rul
5 `n cea a ISJ Neam], `n vederea reali-
z\rii unei extinderi (regim P+1E) [i
reabilit\rii construc]iei existente. Liceul
Comercial "Spiru Haret" va r\m`ne [i el
f\r\ Gr\dini]a cu program prelungit
num\rul 3, cl\direa [i terenul aferent,

urm`nd a fi predate `n administrarea
Inspectoratului {colar Neam] `n vederea
reabilit\rii construc]iei existente. O alt\
gr\dini]\ ce va fi reabilitat\ este cea
administrat\ de [coala cu clasele I - VIII
num\rul 8 [i care va fi la r`ndul ei predat\
`n administrarea Inspectoratului [colar. O
alt\ m\sur\ ce se impune este re-
tragerea din administrarea {colii cu
clasele I-VIII "Daniela Cuciuc" a Gr\-
dini]ei cu program prelungit "Floare de
Col]", a cl\dirii [i terenului aferent [i
predarea `n administrarea Inspectoratului
{colar Neam] `n vederea realiz\rii unei
extinderi [i reabilit\rii construc]iei exis-
tente. {coala cu clasele I-VIII num\rul 2
r\m`ne [i ea f\r\ Gr\dini]a cu program
normal num\rul 11, V\leni (cl\dire [i
teren aferent), pentru a i se realiza o
extindere la construc]ia existent\ [i pen-
tru a ini]ia planurile de reabilitare pe con-
struc]ia existent\, acela[i lucru im-
pun`ndu-se [i Gr\dini]ei cu program nor-
mal ce va trece din administrarea [colii cu
clasele I-VIII num\rul 1 `n administrarea
Inspectoratului {colar Neam].

Desfiin]area
`nv\]\m`ntului

continu\
a sf`r[itul acestui an scolar,
344 de angaja]i din `nv\]\-
m`ntul nem]ean `[i vor pierde
locurile de munc\. Prin avizul
dat de Ministerul Educa]iei,
planul de [colarizare pentru
anul [colar 2010-2011 va fi
aproximativ `n forma `n care a
fost trimis de la ISJ Neam],
ceea ce `nseamn\ c\ res-
tr`ngerile de activitate anun-

]ate de acum c`teva luni r\m`n valabile.
Pentru c\ [i vara trecut\ s-au desfiin]at
500 de norme didactice `n jude]ul Neam],
cele mai multe la nivel de personal didac-
tic, de data aceasta se vrea ca posturile
desfiin]ate s\ fie la nivel de personal
nedidactic. Chiar [i a[a, tot vor fi foarte
mul]i profesori care nu vor mai avea loc
de munc\.  Pentru anul [colar 2010-2011
exist\ obligativitatea ca fiecare clas\ de a
IX-a s\ aib\ efective de c`te 30 de elevi.
Acela[i efectiv este impus [i pentru
clasele a V-a din mediul urban [i spre 30
de elevi, la cele din rural. Clasele `nt`i [i
grupele de gr\dini]\ vor avea c`te 25 de
elevi la ora[ [i spre 25, la sate.

Adul]ii `nva]\
din evenimente

culturale
n cadrul Programului “Adul]ii
`nva]\ din evenimente
culturale” (ALICE) - imple-
mentat de Colegiul Tehnic
“Gheorghe Cartianu” (CTGC)
din Piatra Neam], `n partener-
iat cu alte institu]ii de
`nv\]\m`nt din Lituania,
Bulgaria, Italia [i Spania, `n
perioada 10-14 aprilie, s-a
desf\[urat partea a doua a

proiectului. Aceasta a cuprins vizitarea
colegiului pietrean, a M\n\stirii P`ng\ra]i
[i a zonei turistice de la Lacu Ro[u, un
workshop, o expozi]ie de produse arti-
zanale specifice fiec\rei ]\ri participante,
la Casa Corpului Didactic (CCD) Neam]
[i, nu `n ultimul r`nd, un dialog intercultu-
ral av`nd drept premiz\ [i suport dansul
popular, desf\[urat la T`rpe[ti, la Muzeul
de Art\ Popular\ - Nicolae Popa.
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i `n acest an, la data
de 13 mai 2010,
odat\ cu ~n\l]area
Domnului, se s\r-
b\tore[te [i „Ziua
Eroilor”. 

~n aceast\ zi
aducem recuno[-
tin]\ Eroilor patriei
care s-au jertfit pen-
tru neam [i ]ar\, iar
cu s`ngele lor au
scris istoria neamu-

lui românesc.
Dragostea de ]ar\ [i senti-

mentul na]ional sunt s\dite cu
`nsufle]ire de preo]i, educa-
toare, `nv\]\tori [i profesori, pe
tot parcursul vie]ii lor, `n fiecare
osta[ al ]\rii, `n fiecare fiu al sa-
tului sau al ora[ului.

Copilul, de mic este `n-
credin]at [colii, bisericii [i
preg\tirii militare care `l ini]iaz\
`n istoria patriei [i-i aprinde `n
suflet sentimentul de iubire de
neam [i ]ar\, p`n\ la jertfa
suprem\.

C\ nu sunt vorbe de prisos,
v\ prezint „Recviem pentru eroii
uita]i”, scris de poetul [i scri-
itorul Nichita Bistriceanu, `n
urm\ cu c`teva decenii.

Recviem pentru
eroii uita]i

De Ziua Eroilor, `n acest an,
joi, 16 mai 1991, `ncerc s\ evoc
aici figurile unor fii ai plaiurilor
nem]ene, care acum 50 de ani
s-au jertfit `n luptele pentru
cucerirea Basarabiei [i
Bucovinei de Nord, smulse cu
japca din trupul sf`nt al ]\rii prin
blestematul pact Ribbentrop-
Molotov.  La  c\p\t`iele  lor nu
s-au aprins nicic`nd lum`n\ri,
mormintele lor vor fi fost risipite,
peste ele vor fi trecut tancurile
[i buldozerele, nimeni s\ nu
[tie de ei.

~n zilele acelea, din vara [i
toamna anului 1941, l`ng\ mine
a c\zut tunarul Eftimie Olaru,
]\ran din satul Bistri]a. 

C`te visuri nu ne f\ceam,
pe la dou\zeci de ani, `mpre-
un\ cu Gavril A[chiopoaei,
c\ruia noi to]i, colegii lui, `i
spuneam cu simpatie Mi[u, [i
care odat\ cu Ion Sandu [i cu
Gheorghe Cotosa au cobor`t

apoi cu plutele de sus, dintre
mun]i, fl\c\i voinici, `n plin\
tinere]e, s-au dus pe front [i nu
s-au mai `ntors.

Uitat, cine [tie unde, a fost
caietul cu versuri ale lui Petru

Cimpoe[u, uitat\ vioara lui
Nicolae G\in\.

Figurile lui Ion Darie din
Dobreni, I. Al. Criv\] din
Ruseni-Borle[ti, Gheorghe S\-
vinescu din Cr\c\oani [i ale
altora. ~mi readuc `n amintire o
veche revist\ pietrean\,
„Apostolul” din mai 1942, care
pe atunci dedica un `ntreg
num\r `n memoria a 40 de
cadre didactice care `n
`nfrunt\rile aspre din preajma
Cern\u]ilor, dintre Prut [i
Nistru, [i dincolo de vechiul
hotar de r\s\rit, p`n\ la Odesa,
au murit – chiar `n primele luni
dup\ intrarea noastr\ `n r\zboi,
convin[i de dreptatea cauzei
pentru care lupt\m – ap\rarea

]\rii, a credin]ei [i poporului
român.

Iar timp de at`tea decenii,
jertfa lor a fost socotit\ ca [i
zadarnic\ pentru c\ acele teri-
torii din est ne-au fost din nou

r\pite. {i nu numai at`t.
Despre eroismul lor nu

s-a mai putut scrie, nici
pomeni.

Despre ei doar dac\ s-a
povestit `n [oapt\, seara, `n
jurul focurilor, `n familiile cu
v\duve, orfani [i invalizi de
r\zboi.

Despre ei genera]iile de
tineri de ast\zi nu [tiu
aproape nimic, de parc\ nici
n-ar fi fost.

S\ `ndrept\m aceast\
lacun\! Gheorghe S\vines-
cu, Iorgu Popescu (Apopei),
Iorgu Dobre, Spiridon
Barcan [i... mul]i al]ii, nu au
fost numai ni[te nume, ci

oameni vii, r\pu[i de gloan]e,
de baionete [i obuze, `n floarea
vie]ii.

Lor [i tuturor celor ca ei s\
le dedic\m o rug\ciune `n
aceast\ zi, s\ le `nchin\m
m\car un r`nd `n manualele de
istorie, s\ le ridic\m un monu-
ment `n inimile noastre.

{i ei sunt eroi ai neamului
nostru. ((NNiicchhiittaa BBiissttrriicceeaannuu))

~n aceea[i revist\ „Apos-
tolul”, fostul secretar al Liceului
Pedagogic „Gheorghe Asachi”
din Piatra Neam], Ion Arn\utu,
`n articolul „Un m\nunchi de
eroi nem]eni...”, dedic\ urm\-
toarele r`nduri:

„Cu asemenea eroi, este

adev\rat c\ un neam nu piere.
Fapta lor este mai presus de
scrisul nostru. Este scris\ de ei
`n[i[i cu s`ngele v\rsat din plin
pe glia str\mo[easc\. Urma[ii
lor vor r\scoli brazda ap\rat\
cu s`ngele lor, iar din ea va rodi,
din plin, lini[tea [i pacea româ-
neasc\ `n hotarele „României
`ntregite”, a[a cum au dorit-o
„Ei”.

Acolo sus, `n cerul Eroilor
Neamului, sufletele lor curate
vegheaz\ [i se roag\. ~nge-
nunchem `n fa]a lor [i-i prea-
m\rim. Noi n-avem mor]i, ci
numai eroi. Cinstirea lor nu se
face cu lacrimi, ci cu fapte care
s\ poat\ fi puse al\turi de ale
lor”. ((IIooaann AArrnn\\uuttuu,, SSeeccrreettaarr
{{ccooaallaa NNoorrmmaall\\ ddee BB\\iiee]]ii ddiinn
PPiiaattrraa-NNeeaamm]]))

Eroii no[tri dorm r\zle]i]i [i
uita]i prin mun]i ori dealurile
noastre, `n p\m`nturile str\ine
ale Ungariei, Slovaciei, Cehiei
[i ale Siberiei, [tiu]i numai de
razele soarelui [i ale licuricilor
nop]ii... Ei dorm uita]i [i f\r\ de
cruci, dorm uita]i `n morminte
f\r\ de candele [i f\r\ s\ aib\
aprins un pai de lum`nare la
c\p\t`i. 

Bunul Dumnezeu s\-i odih-
neasc\ `n pace, oriunde se vor
afla.

O `ntrebare, totu[i, d\inuie:
„Noi, cei de ast\zi, suntem
vrednici de toate aceste jertfe?”

Con[tiin]a fiec\ruia s\ dea
r\spunsul.

Maior ((r) TT.R., pprof.
Gheorghe AAMAICEI

ZIUA EROILOR
`n memoria revistei APOSTOLUL rivitor la istoria armenilor din Municipiul Roman, v\

recomand\m lucrarea p\rintelui Doru Ionel, Biserica [i
comunitatea armeneasc\ din Roman, ap\rut\ la
Editura Zamca, Bucure[ti, 2009 

Studiul a ap\rut cu prilejul anivers\rii celor 400 de
ani de la zidirea, `n anul 1609, a Bisericii Armene[ti din
Roman, cu hramul Sf`nta N\sc\toare de Dumnezeu. 

~n prefa]a c\r]ii, P.S. dr. Ioachim B\c\oanul
men]ioneaz\ faptul c\ primul stat cre[tin a fost cel
armean, constituit `n anul 301. 

Studiul subliniaz\ coexisten]a pa[nic\ a armenilor
al\turi de români, accentul fiind pus pe istoria bisericii

armene din Roman. 
Structurat\ `n cinci capitole: Despre venirea armenilor `n

Moldova, Armenii `n Roman, Comunitatea armeneasc\ din
Roman, Istoricul Bisericii, Biserica Armean\ din Roman (`nainte
[i dup\ evenimentele din decembrie 1989), cartea umple un gol
`n literatura de specialitate privind istoria armenilor. Armenii au
l\sat [i la Roman urme ale culturii [i spiritualit\]ii lor. 

Armenii s-au a[ezat `n Moldova dup\ mai multe emigr\ri, `n
Roman fiind atesta]i `n anul 1551, sub domnitorul {tef\ni]\ Rare[
(1551 – 1552). Trec`nd prin mai multe etape de persecu]ii, comu-
nitatea armean\ s-a redus semnificativ `n perioada regimului
comunist. Dup\ cum sublinia Karekin I, Catolicos al tuturor arme-
nilor, ast\zi nemaiexist`nd o comunitate armean\ `n Roman, bise-
rica a fost dat\ spre folosire cre[tinilor ortodoc[i. Acest fapt se
petrecea `n anul 1981. ~ncap`nd cu anul 1990, biserica a devenit
paraclis pentru practica liturgic\ a elevilor de la Seminarul „Sf`ntul
Gheorghe” Roman, iar din 1999 parohie de sine st\t\toare
av`ndu-i ca slujitori pe preo]ii Doru Ionel [i Onofrei Maricel.   

Av`nd acces la surse [i izvoare reprezentative, p\rintele Ionel
Doru a citat din ele zugr\vind astfel un tablou al apari]iei [i
evolu]iei comunit\]ii armenilor roma[cani [i prezent`nd fiecare
etap\ istoric\ a dezvolt\rii acesteia. Domnitorii Moldovei precum
Alexandru cel Bun, {tefan cel Mare au sprijinit pe armenii zbuciu-
ma]i de propria istorie. 

Sunt descrise monumentele reprezentative aflate `n Roman
[i `mprejurimi ale comunit\]ii armene[ti din zon\. La final,
lucrarea con]ine imagini ale obiectelor monumentelor reprezenta-
tive pentru biseric\ [i pentru comunitate.

Cu siguran]\ c\ aceast\ lucrare va oferi viitoarelor genera]ii
exemple vii ale celor care au convie]uit pe teritoriul municipiului
Roman.  

Drd. MMihai FFLOROAIA

Armenii din Roman
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ALCIBIADE ((450-4404 ~~.Chr.),
filosof [[i oom ppolitic aatenian.

Alcibiade `[i cump\r\ `ntr-o
zi un c`ine nemaipomenit de
frumos [i scump [i a doua zi `i
t\ie coada. Prietenii lui buni `l
dojenir\ pentru aceast\ ciu-
d\]enie, despre care - spuneau
ei - vorbea toat\ Atena.

- Bravo, sunt `nc`ntat! le
r\spunse Alcibiade, este `ntoc-
mai ceea ce am urm\rit: c`t timp
vor discuta despre coada
c`inelui meu, m\ vor cru]a pe

mine…

 ANAXAGORAS ((cca. 5500-4428 `̀.Chr.),
filosof ggrec

C`nd Anaxagoras se afla `n pragul
mor]ii, discipolii l-au `ntrebat unde vrea s\ fie
`ngropat, la Atena sau `n satul lui natal.

Iar filosoful le r\spunse:
- Face]i cum crede]i voi de cuviin]\,

deoarece drumul de dincolo de morm`nt e la
fel de lung, indiferent de locul de unde o
pornim!

 ARISTIPPOS ((435- 3360 aa. CChr.),
filosof ggrec

Acuzat de servilism, pentru faptul c\ se

aruncase la picioarele tiranului Dionisios
pentru a ob]ine o favoare, Aristippos
r\spunse sec:

- Ce sunt eu de vin\ dac\ Dionisios are
urechile la picioare!

*
~ntr-o zi, un prieten `l `ntreab\ pe

Aristippos:
- De ce oamenii dau mai degrab\

s\racilor dec`t `n]elep]ilor?
- Fiindc\ ei se tem s\ nu ajung\ s\raci,

`n schimb nu se tem c\ ar putea ajunge
`n]elep]i, r\spunse filosoful.

 ARISTOTEL ((384-3322 `̀. CChr.) 
filosof ggrec

Cel mai renumit filosof al Greciei antice,
fondatorul [colii peripatetice [i perceptorul
lui Alexandru cel Mare, e `ntrebat: 

- Ce ri[ti dac\ min]i? Filosoful r\spunse
prompt:

- S\ nu mai fii crezut nici c`nd spui
adev\rul.

Discipolii lui Aristotel l-au `ntrebat pe ce

criterii judec\ el o lucrare bun\. 
- Trei lucruri sunt importante, r\spunse

Aristotel. Dac\ autorul a spus tot ceea ce tre-
buia s\ spun\, dac\ a spus numai ceea ce
trebuia s\ spun\ [i dac\ a spus a[a cum tre-
buia s-o spun\.

 CONFUCIUS ((551-4479 `̀. CChr.),
filosof cchinez

Marele filosof chinez, fiind `n mijlocul
adep]ilor s\i, `ntr-o bun\ zi, desf\c`ndu-[i
larg bra]ele, exclam\:

- O cas\ plin\ de c\r]i [i o gr\din\ plin\
de flori ar trebui s\ ne fie de ajuns pentru a
ne face ferici]i. 

 DIOGENE ((412-3323, `̀. CChr.), ffilosof ggrec

Diogene detesta ipocrizia. C`nd a v\zut
scris `ntr-o zi pe poarta unuia care avea
renume de om mizerabil "Pe aceast\ poart\
s\ nu intre nimeni cu sufletul r\u", se `nfurie
[i-l `ntreb\ pe st\p`nul casei:

- {i atunci tu pe unde intri, pe poarta din
spate?!

 SOCRATE ((436-3338 `̀.Chr.), oorator aatenian

Un renumit vorb\re], care tr\nc\nea
vrute [i envrute, `l `nt`lni odat\ pe Isocrate.

- Maestre, `i spuse el, vreau s\ m\
`nscriu la [coala ta de elocven]\!

- Te accept, dar cu o condi]ie: `mi vei
pl\ti o dubl\ tax\!

- {i de ce ar trebui s\ dau eu tax\
dubl\?

- O tax\ ca s\ te `nv\] s\ vorbe[ti [i una
ca s\ te `nv\] s\ taci!

 PLATON ((427-3347 `̀.Chr), ffilosof ggrec
- Care ar fi cel mai bun doctor? `l `ntreb\

cineva pe Platon.
F\r\ nici o ezitare, Platon `i r\spunde:
- Cel care a suferit de toate bolile.

 LUCIUS AANNAEUS SSENECA
(4 `̀.Chr.- 665 dd. CChr.), ffilosof [[i sscriitor llatin

Filosoful Seneca detesta adulatorii, dar
un nou discipol al s\u, ignor`nd acest lucru,
din adula]ie, discut`nd `ntr-o zi cu Seneca, nu
f\cea dec`t s\ aprobe tot ceea ce afirma
maestrul. La un moment dat, exasperat,

filosoful exclam\:
- Te implor, caut\ s\ m\ [i contrazici

c`teodat\, altfel `mi dai senza]ia unui
monolog! Convige-m\ c\ s`ntem doi care
discut\m!

 SOCRATE ((470-3399 `̀. CChr.), ffilosof ggrec
~n timp ce Socrate se afla `n mijlocul dis-

cipolilor s\i, apare Platon, care-i spuse:
- Maestre, ieri ]i-ai certat slujitorul `n fa]a

tuturor. Nu l-ai fi jignit dac\-l certai c`nd a]i
fost doar voi doi [i at`t.

- F\r\ `ndoial\, `ntocmai cum ar fi tre-
buit s\ faci tu azi cu mine, `i r\spunse
Socrate.

*
C`nd Socrate a fost condamnat la

moarte, Xantippa a venit s\-l vad\ `n temni]\
[i a `nceput s\ pl`ng\ `n hohote.

Socrate a c\utat s\-i potoleasc\ lacri-
mile, spun`ndu-i:

- Nu mai pl`nge Xantippa. Ei m-au con-
damnat pe mine la moarte, iar natura i-a
condamnat pe ei. S`nt v`rstnici, vor muri [i ei
`n cur`nd.

- Dar mie-mi pare r\u c\ te-au con-
damnat pe nedrept!

- Deci ai fi fost mai mul]umit\ dac\ a[
muri condamnat pe drept? `ntreb\ filosoful
Socrate.



Comunicat

Asocia]ia ~nv\]\torilor din Jude]ul Neam] a
`nceput preg\tirile pentru s\rb\torirea a 98 de
ani de la constituire (de la atestarea documen-
tar\) [i s\rb\torirea Zilei ~nv\]\torului – 30 iunie
2010.

Cu aceast\ ocazie, se vor organiza
urm\toarele activit\]i:
 }inerea [edin]ei consiliului director

AGIRO la sediul asocia]iei din Piatra Neam];
 ~nt`lnirea cu delega]ia educatorilor din

Republica Moldova, reprezentat\ de c`te doi de-
lega]i din Chi[in\u, Orhei, Nisporeni [i din
Cern\u]i- Ucraina, care predau `n [coli `n limba
român\;
 Se va organiza o excursie cu invita]ii, pen-

tru a cunoa[te obiectivele turistice ale jude]ului
Neam];
 ~n ziua de 30 iunie, se va s\rb\tori „Ziua

~nv\]\torului”.
Ac]iunile se vor organiza `n colaborare cu:
 Consiliul Jude]ean Neam]  Consiliul

Municipal Piatra Neam]  Inspectoratul {colar al
Jude]ului Neam]  Complexul Muzeal Neam] 
Sindicatul cadrelor didactice din Jude]ul Neam]
 Liceul Pedagogic „Gheorghe Asachi” Piatra
Neam] [i Liceul de Art\ „Victor Brauner” Piatra
Neam]  Programul complet va ap\rea `n
revista „Apostolul” din iunie 2010.

CCoonnssiilliiuull DDiirreeccttoorr aall AAssoocciiaa]]iieeii
~~nnvv\\]]\\ttoorriilloorr ddiinn JJuuddee]]uull NNeeaamm]]

PPrree[[eeddiinnttee,, pprrooff.. GGhheeoorrgghhee AAMMAAIICCEEII

UUmmoorruull    ooaammeenniilloorr    cceelleebbrrii
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Sesiunile de comunic\ri
din cadrul Simpozionlui din acest an

au urm\toarele teme:
I.1. ~nv\]area bazat\ pe proiecte. Proiecte educa]ionale;
I.2. Diseminarea bunelor practici dob`ndite prin  Proiecte de dez-

voltare personal\ prin stagii de formare continu\ Comenius, Leonardo
da Vinci, Grundtvig, Programul Transversal (Vizite de studiu);

I.3. Diseminarea bunelor practici dob`ndite prin Proiecte de dez-
voltare personal\ prin Programul Opera]ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane (POS DRU)  [i institu]ional\ prin Programul
Opera]ional Regional (POR) [i  Programul Opera]ional Cre[terea
Competitivit\]ii Economice (POS CCE).

I.1. ~nv\]area bazat\ pe proiecte. 
Proiecte educa]ionale

ROIECTUL -oo ccrea]ie ppersonalizat\
Proiectul este activitatea cel mai pregnant centrat\ pe

elevi. Este un produs al imagina]iei acestora, menit s\ per-
mit\ folosirea liber\ a cuno[tin]elor `nsu[ite, `ntr-un context
nou [i relevant. Proiectul este o activitate personalizat\,
elevii put`nd decide nu numai asupra con]inutului s\u, dar
[i asupra formei de prezentare.

PROIECTUL -oo ttem\ aabordat\ ddiferit
Proiectul porne[te `ntotdeauna de la o tem\ studiat\ `n

clas\. Av`nd o structur\ foarte flexibil\, activitatea de
proiect poate fi adaptat\ oric\rui nivel de v`rst\, dar [i de
studiu (de la `ncep\tori la avansa]i).

De eexemplu, uun pproiect  ppe ttema: „„Familia”, ppoate
include:

- o pagin\ de prezentare a familiei, fotografii cu explica]ii;
- arborele genealogic [i c`teva date despre cei din genera]iile

anterioare;
- scrierea unei povestiri despre via]a p\rin]ilor sau bunicilor;
- compararea concep]iei despre familie `n diferite ]\ri;
- sondaj de opinie asupra familiei ideale sau conflictului `ntre ge-

nera]ii;
- scrierea unui scenariu pentru o pies\ pornind de la un conflict de

familie.
PROIECTUL-uun pprodus ffinit
Proiectul este ceva, nu este despre ceva. Produsul finit rezultat `n

urma activit\]ii de proiect creeaz\ elevului sentimentul utilit\]ii a ceea
ce produce, direc]ioneaz\ efortul acestuia c\tre cineva (publicul-]int\
c\ruia i se adreseaz\).

Iat\ c`teva exemple de produse realizate `n urma derul\rii unor
proiecte:

- bro[uri, pliante, postere, pagini de revist\ sau ziar, carte, son-
daje de opinie (`nso]ite de comentarii), ghiduri, mici piese de teatru,
dramatiz\ri, obiecte `nso]ite de instruc]iuni de folosire, reclame, studii
de caz.

PROIECTUL -oo aactivitate ccrosscurricular\
Proiectul `ncurajeaz\ cel mai bine abordarea integrat\ a `nv\]\rii.

Elevilor li se creeaz\ ocazia de a folosi cuno[tin]e [i tehnici de lucru
dob`ndite la mai multe discipline.

Fiind o activitate centrat\ pe elev, `i d\ acestuia posibilitatea de a
asambla `ntr-o viziune personal\ cuno[tin]ele pe care le are,
r\spunz`nd astfel unei `ntreb\ri esen]iale: „Ce pot face cu ceea ce am
`nv\]at la [coal\?”

Care ss`nt eetapele rrealiz\rii uunui pproiect?
1) Stimularea -sub coordonarea profesorului elevii discut\ idei

legate de o tem\, dup\/ `nainte de parcurgerea unei unit\]i de
`nv\]are;

2) Stabilirea oobiectivelor -grupurile de lucru discut\, negociaz\
asupra con]inutului, formei [i modalit\]ii de prezentare a proiectului

3) ~mp\r]irea ssarcinilor -fiecare membru al grupului `[i asum\ o
sarcin\ de lucru (profesorul monitorizeaz\ ca ele s\ fie egale ca difi-
cultate);

4) Cercetare // ccrea]ie/ iinvestiga]ie -studiu individual al unor surse
bibliografice, scrierea de articole, povestiri; intervievarea unor per-
soane etc;

5) Procesarea mmaterialului (individual sau `n grup - este momen-
tul `n care profesorul poate semnala erorile de con]inut, organizare a
textului sau acurate]e a limbajului;

6) Realizarea fformei ffinale- discu]ii `n grup privind unitatea de
concep]ie, design, editare;

7) Prezentarea pproiectului - membrii grupului decid asupra modu-
lui de prezentare, rolurilor, materialelor folosite; profesorul monito-
rizeaz\ [i evalueaz\;

8) Feed-bback
De la profesor
De la colegi (aprecieri, `ntreb\ri, schimb de idei etc.)
Autoevaluare.

Iata uun eexemplu: PPlanul pproiectului „„O, bbrad ffrumos!”
Clasa a II-a (limba român\, cunoa[terea mediului, educa]ie muz-

ical\, educa]ie plastic\, abilit\]i practice).
Durata – ultimele 3 s\pt\m`ni ale primului semestru.
Obiective dde rreferin]\ vizate:
- Limba român\- 1.1; 1.4; 2.5; 3.4; 3.5
- Cunoa[terea mediului- 1.2; 1.3; 3.1
- Educa]ie muzical\- 1.3; 1.4; 2.1;
- Educa]ie plastic\- 1.1; 3.2
- Abilit\]i practice- 1.2; 2.2; 3.2; 4.1
Etape:
1. Stabilirea unor criterii de apreciere a proiectului (I) – 1 or\

(prima s\pt\m`n\).
2. Excursie la pepinier\, `n p\dure sau `n oricare alt\ zon\ unde

poate fi observat bradul (II) - (prima s\pt\m`n\, activitate desf\[urat\
`n afara clasei).

3. Stabilirea asem\n\rilor [i deosebirilor dintre brad [i al]i arbori
– din familia coniferelor sau din familia foioaselor; observarea modifi
c\rilor ce au loc `n via]a arborilor, `n func]ie de succesiunea anotim-
purilor; ac]iuni concrete de protejare a p\durii (III) - (prima
s\pt\m`n\).

4. Lecturi reprezentative privind legenda bradului/ semnifica]ia
acestuia la români, dar [i la alte popoare(IV) – 2,3 ore (a doua
s\pt\m`n\ a proiectului, activitate desf\[urat\ `n clas\).

5. ~nt`lnire cu unul dintre b\tr`nii satului/ comunei/ ora[ului; con-
versa]ii despre obiceiurile locale care `nso]esc momentul `mpodobirii
bradului (V) – 1, 2 ore (a doua s\pt\m`n\ a proiectului, activitate
desf\[urat\ `n clas\ sau `n afara clasei).

6. ~nv\]area dup\ auz a c`ntecului „O, brad frumos!” (VI) – 1 or\
(a doua s\pt\m`n\).

7. Realizarea podoabelor pentru brad (VII) – 4 ore (`n a doua [i a

treia s\pt\m`n\).
8. ~mpodobirea bradului [colii (VIII) - `n ultima s\pt\m`n\ a proiec-

tului, `naintea serb\rii de Cr\ciun, activitate desf\[urat\ `n [coal\.

Bibliografie: Predarea-`̀nv\]area iinteractiv\ ccentrat\ ppe eelev / Ligia
Sarivan, Roxana Maria Gavril\, Daniela Stoicescu, ... - Ed. a 2-a, rev. -
Bucure[ti : Educa]ia 2000+, 2009

Material rrealizat dde pprof. 
Mihaela SSOFRONIA, ddirector CC.C.D.Neam]

I.2. Diseminarea bunelor practici dob`ndite prin
Proiecte de dezvoltare personal\ prin stagii de
formare continu\ Comenius, Leonardo da Vinci,

Grundtvig, Programul Transversal (Vizite de
studiu);

obilitatea Comenius sau  Grundtvig  realizat\ `n scopuri de
formare continu\ a personalului direct implicat `n
`nv\]\mantul preuniversitar,  vizeaz\ `ncurajarea cadrelor
didactice de a participa la stagii de formare, `n ]\rile Uniunii
Europene, pentru a-[i `mbun\t\]i cunostintele [i compe-
ten]ele de predare `n domeniul ales sau transcurricular, de
a-si l\rgi orizontul de cunoastere [i `ntelegere a educa]iei
[colare [i de a constientiza importan]a dimensiunii
europene a muncii lor.

Rezultatele proiectelor pot provoca schimb\ri reale,
at`t la nivel micro – `n vie]ile persoanelor [i grupurilor, c`t si
la nivel macro – influent`nd sistemele [i politicile.
Schimbarea este posibil\, `ns\ doar dac\ rezultatele s`nt

adoptate. Aceasta `nseamn\ diseminarea [i exploatarea rezultatelor
proiectelor. 

Experien]a mobilit\]ii este adesea rezultatul unei `nv\]\ri infor-
male, care este greu de cuantificat.  Experien]ele, prin natura lor, s`nt

mai greu de diseminat prin mijloace tradi]ionale – publica]ii, pagini
web, CD-uri, buletine informative electronice. Conferin]ele, seminari-
ile, workshop-urile, simpozioanele  ce propun astfel de teme, activit\]i
care devin tot mai populare `n r`ndul proiectelor, pot fi  utile `n acest
sens. Organizarea unui forum de discu]ii `n care participan]ii `[i
povestesc experien]ele [i `mpart cu ceilal]i ce au `nv\]at din aceste
experien]e se poate constitui `ntr-un cadru adecvat  exploat\rii infor-

ma]iilor sau experien]ei. Nu este u[or, dar proiectul trebuie promovat
`n r`ndul utilizatorilor finali  [i `n r`ndul factorilor de decizie. 

V\ invit\m `n acest sens s\ participa]i la  Simpozionul Na]ional
„{coala modern\”, sectiunea comunic\ri, tema „Diseminarea bunelor
practici dobandite prin proiecte  de dezvoltare personal\ prin stagii de
formare continu\ Comenius, Grundtvig”, `n data de 29 mai, 2010,
ocazie prin care  puteti s\ `mpart\[i]i din experien]a dob`ndit\ `n stagii
de formare, organizate `n  state ale Uniunii Europene sau, s\ afla]i ce
demersuri s`nt necesare pentru a participa la un astfel de curs, dac\
nu ati facut-o p`n\ acum.

Material rrealizat dde pprof. mmetodist
Mioara RRO{U

I.3. Diseminarea bunelor practici dob`ndite prin
Proiecte de dezvoltare personal\ prin

Programul Opera]ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane (POS DRU)  [i institu]ional\
prin Programul Opera]ional Regional (POR) [i

Programul Opera]ional Cre[terea
Competitivit\]ii Economice (POS CCE).

ondurile Structurale [i de coeziune s`nt instrumente finan-
ciare prin care Uniunea European\ ac]ioneaz\ pentru
realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin
implementarea Programelor Opera]ionale, pentru elimi-
narea disparit\]ilor economice [i sociale `ntre regiuni, `n
scopul realiz\rii coeziunii economice [i sociale. 

Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene `n
perioada 2007-2013: 
 Obiectivul Convergenta: destinat s\ gr\beasc\

dezvoltarea economic\ pentru regiunile r\mase `n urm\,
prin investi]ii `n capitalul uman [i infrastructura de baz\; 
 Obiectivul Competitivitate Regional\ [i Ocuparea

For]ei de Munc\: destinat s\ consolideze competitivitatea
[i atractivitatea regiunilor, precum [i capacitatea de ocupare a for]ei
de munc\ printr-o dubl\ abordare (angaja]i [i angajatori);
 Obiectivul Cooperare Teritorial\ European\: urm\re[te

`nt\rirea cooper\rii la nivel transfrontalier, transna]ional [i interregio-
nal.

Pentru pperioada 22007-22013 eexist\ ttrei iinstrumente ffinanciare
cunoscute cca FFonduri SStructurale rrespectiv:
 Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR): sprijin pen-

tru IMM-uri, infrastructura de transport, mediu, energie, educa]ie,
s\n\tate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritorial\;
 Fondul Social European (FSE): educa]ie [i formare profesio-

nal\, adaptabilitatea for]ei de munc\ [i a `ntreprinderilor, incluziunea
social\, cre[terea eficien]ei administrative;
 Fondul de Coeziune (FC): infrastructura mare de transport [i

mediu.
Oportunit\]i dde ffinan]are ppentru `̀nv\]\m`ntul ppreuniversitar pprin

POS DDRU, PPOS CCCE, PPOR:
- planificarea [i `mbun\t\]irea managementului educa]ional `n

`nv\]\m`ntul preuniversitar;
- dezvoltarea [i furnizarea de programe de educa]ie;
- asigurarea calit\]ii `n `nv\]\m`ntul preuniversitar;
- `mbun\t\]irea calific\rilor profesorilor, formatorilor [i a altor

categorii de personal din educa]ie [i formare;
- programe pentru men]inerea elevilor `n educa]ie, de tip „a

doua [ans\” [i prevenirea p\r\sirii timpurii a [colii;
-   dezvoltare institu]ional\ ;
-   dezvoltarea mediilor de comunicare [i informare de tipul por-

talurilor educa]ionale.
Capacitatea de dezvoltare personal\ [i institu]ional\ decurge

dintr-o bun\ informare [i realism. Putem afirma c\ diseminarea
bunelor practici dob`ndite prin proiecte contribuie la dezvoltarea ima-
ginii personale [i, implicit, institu]ionale.

Material rrealizat dde pprof. mmetodist
Gabriela LLivia CCURPANARU

Simpozion Na]ional „{coala modern\” 2010

„PROMOVAREA DIMENSIUNII EUROPENE
A EDUCA}IEI PRIN PROIECTE”
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ARTE & MESERII   ARTE & MESERII   ARTE & MESERII   ARTE & MESERII
(urmaare ddin ppaag. 11)

i  bine, s-a  uitat  complet  c\
educa]ia nu  se  face cu (de
exemplu) avioane second
hand , importate  contra a
mii  de  euro,  ci  cu  oameni
instrui]i [i  modela]i tocmai
pentru  a  fi  capabili  s\
transmit\ informa]ii, valori,
modele. Se  poate  vedea
cu  ochiul  liber -  pentru
cine  are  ochi - care  este
efectul  educativ al netului,

televizorului [i revistelor deocheate  de
pe  tarabe. {i  acestea sunt  forme  de
`nv\]\m`nt… f\r\  profesor. Aaaa,  da!
[i  ar  mai  fi  educa]ia  din  fa]a  blocu-
lui, cea de  pe  la  magazinele care v`nd
iarb\ sau alte  cele “chestii” intere-
sante...

{i,  `ntre  noi  fie  spus,  mult  huli-
tul  sistem  educativ  românesc a dat
hakeri care  au  spart  coduri ale ….
“caselor  mari”.  Oare  pentru  c\  nu  au
`nv\]at  nimic  `n  [coal\? Pe  ace[tia  `i

pedepsim  `n  ]ar\,  dar `i va cump\ra
cu  bani  buni “`n  afar\” ”nu  spun  cine,
persoana `nsemnat\”, c\  al]ii  [tiu  s\
scoat\  profit  de  pe  urma instructiei
lor (de  educa]ie  nu  poate  fi  vorba).

Dac\ educatorii,  `nv\]\torii,  profe-
sorii  (mai  ales  `n  sistemul  preuniver-
sitar) au  fost  remunera]i  la “second
hand”, se  pot  a[tepta  rezultate  de
“prima m`n\”?

Nu cumva r\sare  ceea  ce
semeni?

Ar trebui  s\  avem  odat\  curajul
s\  cerem  consecvent so-co-tea-l\.
Mai  [tie  cineva  din  clasa  politic\ ce
`nseamn\  cuv`ntul  RESPONSABILI-
TATE ? M\car  vreun sinonim  aproxi-
mativ ?!

Se  arunc\  `n  “arena socio-senti-
mentalo- politico-economic\” termenul
SOLIDARITATE. Cam  t`rziu  [i-au
adus  aminte de  acest\ no]iune  cei
pu[i  s\  ne  guverneze. C`nd,  r`nd  pe

r`nd, afla]i  pe  scaunele  parlamentare,
ori  pe  alte  “fotolii  moi”, au  ridicat
re[edin]e  modeste (cu 15-20 de od\i)
de prim\vara, var\, toamn\ sau  iarn\;
c`nd  si-au  burdu[it conturile din
str\in\tate; c`nd    primeau  pe/sub
mas\  procente  apreciabile  pentru
tranzac]ii [i licita]ii  mai mult/sau  mai
pu]in opace; c`nd  “s-au  ales apele”
`ntre  noi -  cei  mul]i [i  s\raci - [i  ei -
cei  pu]ini [i “putrezi de  boga]i”  - a  vor-
bit  cineva  de  SOLIDARITATE?

Acum  s\  fim  solidari,  domnilor? 
Din  ce ? 
Cu  ce? 
Cu  cine? 
S\  `n]elegem  c\  domniile  voas-

tre  ve]i dona vilele  si  masinile  de lux,
conturile din  Elve]ia  pentru  pensiona-
rii  din  `nv\]\m`nt care  au  scos  la
purtare hainele  de pe  vremea “iubitu-
lui  conduc\tor”, c\  nu-[i  pot  permite
altele? Sau …. g`ndi]i  solidaritatea

`ntr-un  singur  sens: de  la  cei  s\raci
c\tre  cei  foarte-foaaaarte  s\raci?!

Poate  cineva ACUM  s\  [tie  cum
va  ar\ta  `nv\]\m`ntul  românesc peste
c`]iva  ani? Cine  se  va  mai  `ndrepta
spre “profesiile  nobile”,  spre  s\n\tate,
`nv\]\m`nt,  cultur\ ? Nici corigen]ii  [i
repeten]ii nu vor opta  spre o  astfel  de
perspectiv\  sumbr\. S\  fie  s\raci
“lipi]i  p\m`ntului”? Las' c\  mai  bine
devin bone,  ori asistente  de octoge-
nari italieni  sau -  si  mai  bine -
c\p[unari.

Politica  e  buna,  dar  nu  pentru
noi! Pentru  al]ii  a  fost “mum\” pentru
noi  a  fost ….

{i atunci, dac\ nu am  avut  oameni
capabili s\  gestioneze o  ]ar\  f\r\
datorii `n '89,  cu  resurse  suficiente
pentru  un  trai  demn, de  ce  nu  facem
“importuri masive” de politicieni

japonezi, chinezi, ori de pe alte  cocla-
uri? Trebuie s\ mai existe oameni
capabili  s\  gospod\reasc\  corect [i
profitabil o  ]ar\  ca  România.

M\  mai  `ntreb  oare  n-ar  trebui
reintrodus\ `n manualele alternative  de
român\ poezia “~mp\rat  [i  proletar” de
Eminescu? La fel ca “O scrisoare  pier-
dut\” ar  fi o crea]ie  de  maaaare  actu-
alitate.

Acum, dragi  dasc\li, achit\m “nota
de  plat\” a (prea) bunului  nostru  sim],
a  cumin]eniei  [i  naivit\]ii  noastre.

Problema  e  `ns\ cu  ce  o  s\
achit\m  ratele la  b\nci [i facturile
la…,[i la…, [i la… care -  curios  lucru
-  nu  cunosc  termeni  precum :
“criz\”,”sacrificiu  na]ional”,”solidari-
tate”….

Am  ajuns cumva  la  un  cap\t de
tunel [i  nu  mai  suntem  noi  `n  stare
s\  vedem  lumini]a? Se  va  fi  stins
p`lp`irea  aceea  de  zare? 

Eu  a[  crede  c\ tot  noi  suntem
vinova]i!

Circul `l avem, p`ine pe c`nd?

E

emnal\m apari]ia
c\r]ii domnului pro-
fesor universitar
doctor Andrei Mar-
ga, Absolutul as-
t\zi. Teologia [i
filosofia lui Joseph
Ratzinger, Editura
Eikon, Cluj-Napo-
ca, 2010. 

Cartea este
structurat\ tematic,
[i, dup\ o scurt\

biografie a lui Joseph Ratzinger,
urmat\ de prezentarea lucr\rii
de doctorat despre Augustin [i a
scrierii de habilitare despre
Bonaventura, ideile sunt organi-
zate `n jurul mai multor teme pre-
cum: cre[tinism [i Biseric\, inter-
pretarea Scripturilor, rela]ia cu
iudaismul, criza moral\ [i
Europa de ast\zi, raporturile din-
tre teologie [i filosofie, ra]iune [i
credin]\, ecumenism etc.

Cotitura teologic\ a domnu-
lui Marga se explic\ prin
prezen]a termenului “absolut”.
Dup\ unele prejudec\]i, teologia
ar apar]ine ira]ionalismului, fiind
expresia unui misticism `n
prezent dep\[it. Plec`nd de la
pretextul oferit de g`ndirea filo-
zofic\ [i teologic\ a lui Joseph
Ratzinger, autorul folose[te
prilejul de a reabilita `n]elesul
cuv`ntului “absolut”, cuv`nt care
a fost “alungat din perimetrul
vie]ii [i g`ndirii noastre, prin con-
tribu]ia g`ndirii europene mo-
derne…”. 

Privitor la raportul dintre
teologie [i filosofie, Ratzinger
repropune leg\tura osmotic\
dintre ele, ar\t`nd c\ separarea
lor modern\, cu exponen]i mar-
can]i `n Kant, Luther [i Barth, se
bazeaz\ pe confuzia dintre
filosofie [i metafizica `n forma ei

platonic\ sau aristotelic\.
Filosofia presupune o interoga]ie
care nu poate s\ evite problema
mor]ii, nici pe cea a logos-ului, la
fel cum nu poate renun]a nici la
ontologie. Noua rela]ie `ntre
teologie [i filosofie presupune c\
„ambele sunt chemate, prin
natura lor, s\ abordeze `ntre-
b\rile originare ale omului,
ambele ajung la abord\ri onto-
logice, ambele r\m`n solidare cu
ra]iunea.”

Credin]a [i ra]iunea se recon-
ciliaz\ prin ele `nsele, fiindc\ `n
structura lor fundamental\ sunt
`n acord. Credin]a relev\ de
„domeniul deciziilor fundamen-
tale” [i nu se epuizeaz\ `n vreun
statut doar intelectual, volitiv sau
emo]ional, ci prin toate acestea
laolalt\. Credin]a este ne`ncetat
dinamic\, ea trebuind tr\it\,
g`ndit\ [i dovedit\ mereu. 

Tema raportului dintre
credin]\ [i ra]iune se r\sfr`nge [i
asupra crizei valorice a lumii
moderne, lume a c\rei „maladie
propriu-zis\” este, `n opinia lui
Ratzinger, „deficitul moral”.
Acolo unde morala nu mai poate
fi `ntemeiat\, unde domnesc cal-
culul [i puterea, omul iese [i el
din scen\, c\ci „Demantelarea
moralei antreneaz\ cu sine [i
descompunerea Omului”.

Cu siguran]\ c\ acest volum
va st`rni vii dezbateri: unii filosofi
vor fi nevoi]i s\ accepte
prospe]imea [i posibilit\]ile pe
care g`ndirea cre[tin\ le pune `n
valoare, prin scrisul lui Joseph
Ratzinger, `n timp ce unii teologi
vor sesiza c\ anumite idei de
ecleziologie [i hristologie, formu-
late odat\ cu Conciliul Vatican II,
sunt semnificative nu at`t pentru
originalitatea lor, tributar\ `n mod
asumat g`ndirii Sfin]ilor P\rin]i [i,
prin aceasta, prezente deja `n
teologia ortodox\, c`t curajului [i
inteligen]ei cu care sunt puse `n
context contemporan, intr`nd `n
dialog fructuos cu filosofiile
ultimelor secole. Indiscutabil\
este `ns\ remarcabila densitate
ideatic\ a lucr\rii care reu[e[te
s\ traseze portretul de g`nditor al
lui Joseph Ratzinger, actualul
Pap\ Benedict al XVI-lea, [i s\
readuc\ `n discu]ie importan]a
teologiei, a libert\]ii de g`ndire [i
a tradi]iei Bisericii pentru
`n]elegerea lumii `n care tr\im.

Drd. MMihai
FLOROAIA -

ISJ NNeam]

Teologie [i filosofie
entru mine, ast\zi
cadru didactic `ntr-o
[coal\ nem]ean\,
d o m n i [ o a r a
`nv\]\toare din
clasa a IV-a a fost [i
model [i  mentor
deopotriv\. Eram
fascinat\ de imagi-
nea ei ca om, de
frumuse]ea ei su-
fleteasc\ reflectat\

[i pe chipu-i bl`nd si lumi-
nos...Era t`n\r\ absolvent\ de
liceu pedagogic, avea exact
dublul v`rstei mele [i un nume
românesc `nt`lnit mai rar-
Ecaterina Mihalcea.

Am sim]it, din primele
clipe, c\ este un dasc\l spe-
cial, c\ „distan]a” dintre cate-
dr\ [i banca mea se mic[ora ,
c\ domni[oara `nv\]\toare `mi

devenea prieten\. Era bine
preg\tit\ profesional, sever\
c`nd era cazul, meticuloas\,
atent\ [i grijulie `n situa]ii mai
delicate. De ce spun asta?
Pentru c\ la `nceputul anului
[colar am fost nevoit\ s\ stau
acas\ , `n urma unei fracturi de
clavicul\. ~mi amintesc [i acum
c\ purtam un gips cam ciudat,
care-mi venea ca un “maieu”
dur... Iar ea, domni[oara
`nv\]\toare, a venit la noi
acas\, s\ m\ vad\. Si i-am
sim]it atunci dragostea [i
c\ldura sufleteasc\...

M-a `ncurajat  iar eu i-am
ar\tat cu m`ndrie caietele cu
temele lucrate la zi, pentru c\
eram o elev\ responsabil\...
Rugasem un coleg, care locuia
pe aceea[i strad\, s\-mi
aduc\ zilnic temele, s\ fiu `n

pas cu ceilal]i colegi... Cred c\
acesta a fost momentul decisiv
`n care am `n]eles c\ am parte
de o `nv\]\toare minunat\,
cum nu avusem parte, din
p\cate, `n primii ani de
[coal\...

Dup\ ce mi-am reluat
cursurile, `nv\]\toarea drag\
m\ folosea `n a-i controla [i
ajuta la teme pe colegii mei,
organiza cu noi programe artis-
tice de amploare care
includeau balet [i c`ntece de
muzica popular\ românesc\,
la care eu eram solista princi-
pal\. M\ `ncuraja mereu [i m\
`ndruma cu mult\ aten]ie ... M\
vedea o viitoare `nv\]\toare...
a[a cum [i eu m\ vedeam `n
jocurile de atunci. {i chiar a[a
s-a `nt`mplat! A[adar, iat\ cum
`nv\]\toarea mea a fost model

[i mentor pentru mine.
{i ast\zi, ca [i atunci, o

port `n cele mai curate [tergare
ale sufletului meu, pentru c\
mi-a oferit, dincolo de cuno[-
tin]ele [i informa]iile necesare,
mult\  aten]ie [i r\bdare, pen-
tru a descoperi “omul” din mine
[i a-mi orienta  pa[ii spre o
nobil\  profesie- profesia de
dasc\l.

Ce s\ mai transmit, stima]i
colegi?... Dorim ca [i noi,
dasc\lii de ast\zi, s\ re-
prezent\m adev\rate modele
pentru `nv\]\ceii no[tri, pentru
c\, at`ta timp c`t vor exista
copii pe p\m`nt, vor exista [i
dasc\li care s\ le `ndrume
pa[ii spre cunoa[tere, spre
“via]\”.

~nv. AAna LLUPASCU

MAI 2010

4/1923 n., Piatra-Neam], Paul Vasiliu, profesor de filosofie,
psihologie, pedagogie, inginer, inspector [colar, director al
Grupului {colar de Chimie din Piatra-Neam], om de o aleas\
cultur\, autor a numeroase articole [i al „Monografiei {colilor
Normale din Piatra-Neam] (1912-2002)”. 
 5/2009, d. Simona Vasiliu-Chintil\ (n. 15. 10. 1928,

Piatra-Neam]), artist plastic, absolvent\ a Liceului de Fete
(actualul Colegiu Na]ional „Calistrat Hoga[” din Piatra-
Neam]), apoi a Institutului de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” [i dup\ absolvire cadru didactic al acestuia.
Numeroase expozi]ii personale [i distinc]ii, `n ]ar\ [i peste
hotare.
 6/1930 n., Piatra-Neam] scenaristul, ziaristul, dra-

maturgul Dorel Dorian. Absolvent al Liceului „Petru Rare[” din
Piatra-Neam] [i al Facult\]ii de Electrotehnic\ (Bucure[ti, 1953).
Spectacolul cu piesa scris\ de el, „Secunda 58”, `n premier\, a inaugurat
Tetrul Tineretului, `n octombrie 1961, ca institu]ie distinct\.
 10/1947, n., Muncelul de Sus, jude]ul Ia[i, Mircea Zaharia, fiu de

`nv\]\tori, absolvent al Facult\]ii de Filologie a Universit\]ii „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i (1970), parcurge toate treptele ierarhiei la Teatrul
Tineretului din Piatra-Neam], de la referent literar la director (1972-1991),
din 1990, devine redactor [i apoi secretar general de redac]ie la cotidianul
„Ceahl\ul”, func]ie de]inut\ [i `n prezent. Este membru fondator [i redac-
tor [ef al revistei „Apostolul”, seria nou\, din 1999 [i `n prezent.
 10/1971, d., Bucure[ti, compozitorul, dirijorul Mihail Jora (n.,

Roman, 18. 08. 1891), membru al Academiei Române (1955). Studii:
Conservatorul din Ia[i (1909-1911), Facultatea de Drept, Ia[i (1909-1912),
Conservatorul din Leipzig (1912-1914). A `ndeplinit diferite func]ii: director
muzical (Radiodifuziunea Român\, 1928-1962), rector al Conservatorului
(Bucure[ti, 1941-1947), dirijor, pianist, consilier artistic al Filarmonicii [i al
Operei Române (Bucure[ti, 1931-1945). A fost unul din membrii fondadori
ai Societ\]ii Compozitorilor Români; membru al Institutului Max Reger din
Bonn (1948) etc.
 13/1912, n., Piatra-Neam], Constantin D. Bor[ (d. 10. 01. 1998,

Piatra-Neam]), unul dintre cei mai ilu[tri profesori de matematic\ din

`nv\]\m`ntul liceal din România, `ntemeietor al „[colii” de matematic\ din
jude]ul Neam], colaborator la publica]iile: „Revista de matematic\”,
„Pitagora”, „Buletinul Matematica”, „Gazeta de Matematic\ [i Fizic\” [. a.
Pentru activitatea didactic\, la catedr\, [i de cercetare [tiin]ific\, a fost dis-
tins cu titlurile de „profesor frunta[” (1965), „profesor emerit” (1970),
„cet\]ean de onoare” al municipiului Piatra-Neam] (1995). Cu pseudonimul
Lucian Mircea a semnat versuri `n presa literar\, a fost animator al cercu-
lui literar „Slova Nou\” din Piatra-Neam], `n 1947. A alc\tuit, `mpreun\ cu
Constantin Pr`snea, Dumitru Alma[, Har. Mih\ilescu, Constantin Gavriliu,
Nichita Bistriceanu [. a., prima filial\, din Piatra-Neam], a Uniunii
Scriitorilor. A ob]inut locul I la un concurs de sonete ini]iat de revista
„Contemporanul” (1947), locul al II-lea revenindu-i lui {tefan Augustin
Doina[. 
 14/1945, d. [i `nmorm`ntat la Mizil, c`nd se `ntorcea din exil, Leon

Mrejeru (n., 10. 02. 1879) distins `nv\]\tor. ~n 1968, c`nd a murit [i so]ia sa,
`nv\]\toarea Eugenia Mrejeru, osemintele `i vor fi aduse `n cimitirul din
Piatra-Neam].
 15/1925, n., Roman, Savin Bratu, (d. 4.03. 1977, Bucure[ti),

pseudonimul lui Raul Bara[. S-a dedicat carierei didactice [i a fost, pe r`nd,
la Universitatea din Bucure[ti, asistent, lector, conferen]iar, profesor,
ob]in`nd titlul de doctor `n filologie (1969) cu teza „Ion Creang\”.
 16/1892, d., la Roman, episcopul c\rturar Melchisedec {tef\nescu

(n. la G`rcina, 15. 02. 1823), membru al Academiei Române.
 17/1928, Corul mixt al celor dou\ [coli normale din Piatra-Neam],

condus de Gheorghe Dimitriev, a ob]inut locul I [i medalia de aur la
Concursul Na]ional organizat de „Tinerimea Român\”.
 19/1913, s-a dezvelit statuia lui Mihail Kog\lniceanu din Piatra-

Neam]. A vorbit profesorul Panaite Crive]. Textul cuv`nt\rii a fost publicat
`ntr-o bro[ur\.
 19-21/1940, la Piatra-Neam], s-au desf\[urat lucr\rile Congresului

Na]ional al Profesorilor de Geografie, prezidat de prof. univ. Mihai D. David
(Ia[i). Au prezentat comunic\ri [i nem]enii: Constantin Matas\, Constantin
Turcu, Victor Andrei, Victor }\ranu, Petru Gheorgheasa.
 28/1855, domnitorul Grigore Alexandru Ghica semneaz\ hrisovul

de `nfiin]are a Seminarului Teologic de la T`rgu-Neam].
 Mai 1930, {coala Normal\ de Fete din Piatra-Neam] a primit

medalia „Palmes Academique” `n grad de „Oficier d’Academie” oferit\ de
Guvernul Fran]ei. ((CC..TT..))

Despre condi]ia dialogului
[i necesitatea modelelor
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nc\ din perioada c`nd eram elev
la {coala Normal\, am sim]it
mereu nevoia s\ vizitez muzeele
[i loca[urile de cultur\, ceea ce
am [i f\cut, cu regularitate, p`n\
`n anul 1996 (timp de 42 de ani),
c`nd m-am pensionat pe motiv de
boal\.

~n cei 14 ani de pensie, din
cauza s\n\t\]ii precare care m-a
]intuit la pat, nu mi-am mai putut

`mplini aceast\ pasiune. Am reu[it `ns\ ca
duminic\, 25 aprilie, s\ vizitez (timp de cinci
ore) expozi]iile din s\lile muzeelor din
municipiu, din cadrul Complexului Muzeal
(Istorie [i Arheologie, Art\, Etnografie,
{tiin]ele Naturale, “Calistrat Hoga[“, Art\
Eneolitic\ [i Galerii de Art\ “Lasc\r Vorel”.

Pentru mine, aceast\ incursiune a consti-
tuit pentru moment cel mai bun medicament
pentru ameliorarea s\n\t\]ii.

La ie[irea din Muzeul de Art\, mi-am dorit

s\ vizitez [i obiectivul simbol al ora[ului,
Turnul lui {tefan cel Mare, `ns\ f\r\ voia mea
m-am mul]umit s\ admir cu pl\cere numai
exteriorul turnului [i frumosul covor de flori din
jurul acestuia.

~n general, am r\mas pl\cut impresionat
de felul `n care am fost primit ca vizitator,
apreciind ospitalitatea [i cuno[tin]ele ghizilor,
dar [i starea de cur\]enie din s\lile parcurse.

Am avut `ns\ nepl\cerea s\ `nt`lnesc un
num\r foarte mic de vizitatori, pe care i-am

putut num\ra pe degetele de la o singur\
m`n\. Nu s`nt `n drept s\ spun ce este de
f\cut, `ns\ cred c\ [coala, cadrele didac-
tice, trebuie s\ se `ndrepte mai mult spre
popularizarea, con[tientizarea [i `ndru-
marea elevilor pentru a cunoa[te colec]iile
importante din aceste muzee. 

Consider c\ trebuie atra[i spre aceste
activit\]i [i pensionarii, venindu-se `n aju-
torul lor prin reducerea pre]ului de intrare
(care `n prezent este de 3 lei) [i chiar asi-
gurarea intr\rii gratuite a acestora sau a
elevilor.

~nchei prin a spune c\ am r\mas
pl\cut impresionat de multitudinea [i va-
loarea exponatelor, c`t [i de valoarea
uman\ a celor care p\storesc aceste
muzee.

S`nt argumente pentru a le c\lca,
oric`nd, pragul.

PPrrooffeessoorr ppeennssiioonnaarr
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cu[ica `ncep lucr\rile
scrise la „bac”.
Acu[ica gust\m per-
le savuroase de
ultim\ or\. Cum vor
„suna” ele? Ca [i
anul trecut: ”Cu aju-
torul c`inelui, Vitoria
Lipan [i-a g\sit
foarte repede z\c\-
mintele so]ului”,
„Mircea cel B\tr`n a

fost `nmorm`ntat la Cozia `mpre-
un\ cu umbra sa”, „Manole a
pus-o pa Ana la zid [i a `nceput
s\ o lucreze”. Nu cum crede]i
dumneavoastr\. {i pentru c\ la
„citire” apar cele mai numeroase
„bombe” umoristice, v\ mai ofer
gratis c`teva. Evident, reu[ite.
”Balada este o specie a liricii li-
terare invent\ de Ciprian
Porumbescu”, „C\lin ]inea de
m`n\ mireasa care avea... p\rul
lung de fericire”, „Poetul `[i
a[tepta iubita pentru ca `mpre-
un\ s\ cutremure o barc\”.
Naivit\]i `nduio[\toare, ne[tiin]\
cras\ sau confuzii halucinante?
Din fiecare c`te pu]in. Ultima
„glumi]\”? „~n celebra balad\
Miori]a sunt cunoscute c`teva
`nt`mpl\ri `n care apar: doi crimi-
nali, o oaie turn\toare [i un
cioban care [ocheaz\ prin pros-
tia lui”. Nu-i vorba de celebrul
Jiji, caracterizat de cineva ”un

rebut genetic”.
Cum am ajuns aici? Simplu.

Nu mai tr\im `n dictatur\, sun-
tem liberi. ~n comunism totul era
la superlativ: [i agricultura, [i
cultura, [i turn\toria. Ast\zi,
paradoxal, nu mai avem cea mai
bun\ [coal\ din lume” [i nici
academicieni de renume mondi-
al cu patru clase primare. Ast\zi
elevele din F\lticeni fac
striptease `n clas\, pe catedr\ `n
loc s\ toceasc\ `n pauz\ pe
Schopenhauer. {colarii sunt at`t
de liberi de se plictisesc de
moarte. Nu mai sunt b\tu]i la
palm\, ci la cap de c\tre p\rin]ii
grijulii de viitorul lor. Dac\
`nainte de ’89, pu[tanii de gim-

naziu mai sp\rgeau un geam,
acum au preocup\ri mult mai
serioase. Discut\ non-stop
despre sex, droguri, poker [i alte
bl\st\m\]ii petrecute `n spatele
[colii. Liceul nu mai este ”cimiti-
rul tinere]ii mele” (Bacovia). S\
nu exager\m. Avem [i elevi stu-
dio[i, de s\m`n]\. Liceeni care
`nv\]\ excelent remarc`ndu-se la
olimpiadele na]ionale. Care
olimpiade nu s-au organizat
numai  la Piatra Neam]. Nuuu,
s-au organizat [i `n alte muni-
cipii: Bac\u (Istorie), Timi[oara
(Biologie), T`rgovi[te (Geogra-
fie), Suceava (Religie)... Tr\im
`n epoca performan]elor. Avem
nevoie tot mai mult de elevi

excep]ionali [i profi de calitate.
Avem nevoie [i de sprijinul
Guvernului. Nu ar fi gre[it ca
ale[ii no[tri s\ se g`ndeasc\ mai
mult la umilii `nv\]\tori de pe
coclaurile na]ionale care fr\-
m`nt\ cu s`rg noroaile satelor.
Dac\ nu o vor face, num\rul vor-
bitorilor de cuvinte st`lcite: „e[e-
ce”, „succesuri”, „aeropoarte”,
„almanahe”, se va dubla. {i nu e
cu[er.

~nv\]\toarea mea, Dumn-
ezeu s-o odihneasc\, ne-a tocat
patru ani la r`nd cu afirma]ia:
„România e cea mai frumoas\ [i
bogat\ ]ar\ din lume!” Proful de
istorie a imitat-o. I-a prezentat
pe Burebista [i Decebal  ca pe
ni[te regi - eroi. Mircea cel
B\tr`n, {tefan cel Mare, Mihai
Viteazul au continuat lista
celebrit\]ilor. Ghi]\ Dej a fost
iubit de ceferi[ti. Ceau[escu a
devenit geniul Carpa]ilor iar
Iliescu, c`nd ap\rea, „soarele
r\sare”. Ce conduc\tori geniali
am avut [i avem! Ce ]ar\ fru-
moas\ [i bogat\ e România! ~n
ea s-au vitejit str\bunii. De ce
oare ne descurc\m at`t de greu
`n mileniul trei? Chiar a[a, de
ce? Hai c\ nu pute]i r\spunde.
V-am blocat!
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ROMÂNIA, CEA MAI FRUMOAS| }AR|...
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Casa de Cultur\ a Sindicatelor Piatra-Neam] organizea\ de
dou\ decenii cel mai important Festival de Teatru pentru
Neprofesioni[ti din România. Ajuns `n prezent la a XIX-a edi]ie, fos-
tul Festival YORICK, ce acord\ anual Trofeul "ZIMBRUL DE PIA-
TRA", reune[te la sf`r[itul lunii mai cele mai bune trupe din
România.

Componen]a jjuriului:

 Pre[edinte juriu - Draga Olteanu Matei
 Membru - Ana Monda
 Membru - Mircea Zaharia

Programul festivalului
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- ora 17.30 - Deschiderea festiv\ a festivalului 
- ora 18 - Teatrul "SCENIC" Piatra - Neam], Piesa "Omul [i cer-

cul" de Matei Vi[niec, regia Alina Balu[ 
- ora 19 - Teatrul "ARLECHIN" Piatra - Neam], Piesa "GIN

RUMMY" de Donald Coburn, regia Dan Iacob 
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- ora 17 - Teatrul "GONG" Roman, Piesa "Five O'Clock" de Ion

Luca Caragiale, regia C\t\lina Bostan 
- ora 18 - Teatrul "CORTINA" Drobeta Turnu Severin, Piesa "Un

loc gol pe DVD" de Cornel Udrea, regia Costi B\de] 
- ora 19 - Teatrul "ESPEROM" Bra[ov, Piesa "Meserii [i

fund\turi" de Mihai Ignat, regia Rare[ Rusu [i George Mih\il\
G\inu[u 
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- ora 11 - Teatrul "PARC-COPOU" Ia[i, Piesa "Occident

Express" de Matei Vi[niec, regia Aurel Luca 
- ora 12 - Teatrul "ECHO" Boto[ani, Piesa "Infirmul din

Inishmaan" de Martin McDonagh, regia Ioan Cre]escu 
- ora 13 - Teatrul "LUDIC" Ia[i, Piesa "Poem irlandez despre

vioar\ [i suflet" de John Kendrick, regia Aurel Luca 
- ora 17 - FESTIVITATEA DE PREMIERE
- ora 18 - SPECTACOL DE GAL|
Teatrul "VOSTRU" Piatra-Neam], Piesa "Omul care a v\zut

moartea" de Victor Eftimiu, regia Draga Olteanu Matei.

Din nou `n vizit\ la muzeele nem]ene

Un spectacol ce nu trebuie ratat ROMÂNIA LU' PECA
e cur`nd, Teatrul Tineretului
a produs o nou\ premier\:
"România 21", "o comedie
contemporan\ cu c`nte(c)e"
zice autorul, junele dra-
maturg Peca {tefan, care,
dup\ "5 minute miraculoase
la Piatra Neam]", recidi-
veaz\ `n scurt, pe aceea[i
scen\. Nu-i r\u c\ recidi-
veaz\. R\u ar fi dac\ ar
c\p\ta obi[nuin]\.

O echip\ de realizatori, dintre care
n-o s\-i citez dec`t pe Andreea Gavriliu
(coregrafia) [i pe Ioan Murariu (co-
scenografia)- pe ceilal]i invita]i cu nume
greu de pronun]at, [i mai ales greu de
scris, `i trecem sub t\cere pentru c\,
oricum, n-o s\ mai auzi]i de ei- o
echip\, zic, condus\ de londoneza Pia
Furtado (ce minunat [i contaminant tre-
buie s\ fie s\ joci [otron cu nepo]eii lui
Shakespeare pe cheiurile Tamisei!) cu o
m`n\ delicat\ dar ferm\ a realizat un
spectacol pe care l-am v\zut.

Dup\ cum sesiza]i, trag cum pot de
timp, ca s\ nu intru `n subiect. Totu[i.

Textul lui Peca, scris c`nd autorele
avea 21 ani (de unde [i titlul- "România
21") [i rev\zut p`n\ la montarea lui pe
scen\ la Piatra Neam] (precizez
lucrurile astea pentru ca s\ nu invoce
nimeni "p\catele tinere]ilor") prezint\
cea mai proast\ imagine actual\ a
României dintre imaginile posibile. Nu
s`nt un nostalgic sau un mioritic [i nu
neg nici o clip\ adev\rurile fundamen-
tale ale textului. Da, revolu]ia a fost con-
fiscat\; da, securi[tii [i comuni[tii liniei a
doua, [i nu numai, au pus m`na pe pu-
tere [i fac ce vor `n ]ara asta; da, nu prea
se `ntrevede nici o lumini]\ la cap\tul
tunelului... Dar România `nseamn\ [i
altceva. Ce? Cu totul altceva, pentru
fiecare dintre noi. Nu povestesc textul
nici nu recurg la citatele cu care autorul
se explic\/ justific\ `n declara]iile de
pres\. Ceea ce conteaz\ este specta-
colul pe care v\ invit s\-l vede]i. Ca s\
pute]i compara ceea ce g`ndi]i cu ceea
ce vi se arat\ pe scen\.

Regizoarea Pia Furtado, altminteri
o prezen]\ agreabil\, face un spectacol
neglijent [i zgomotos, p\streaz\ struc-

tura piesei- un fragment de teatru/ o
bucat\ de song; o c\lc\tur\ moale/ o
c\lc\tur\ tare (v-am spus cu cine joac\
domnia sa [otron?)- dar intervine deci-
siv `n orientarea textului. Mai `nt`i la
nivelul limbajului, elimin`nd mare parte
din vulgarit\]i [i obscenit\]i, mai apoi la
nivelul demonstra]iei, suprim`nd sau
`mbl`nzind trimiterile textului la incest,
homosexualitate, perpetu\ orgie
alcoolic\ [i sexual\. C`nd scriam mai
sus cuv`ntul "neglijent" m\ refeream at`t
la acceptarea unui decor tern [i imper-
sonal (tot a[a de bine s-ar fi putut juca
aici "Macbeth" sau "Opera de trei para-
le"), cu spa]ii de joc insuficient valorifi-
cate, c`t [i la intensitatea muzicii cu care
este terorizat spectatorul. Principalul
merit al regizoarei este acela de a fi
reu[it s\ pun\ c\rni]\ [i s`nge pe ni[te
personaje lipsite de contur ("arhetipuri"
le zice autorul), pun`nd `n valoare o dis-
tribu]ie pe care o citez integral, `ntr-o
ordine absolut personal\: Isabela
Neam]u (Mio), Victor Giurescu (Ion),
Nora Covali (Fifi), Matei Rotaru (Vic),

Horia Suru (Teo) [i Cezar Antal (Peca,
Dumnezeu), un actor pe care `l apreciez
cu at`t mai mult cu c`t n-a luat `n seam\
indica]iile autorului `n realizarea perso-
najului Peca.

"România 21" nu este o comedie.
Este un spectacol rece [i dur, `n care
sarcasmul a luat locul ironiei, iar
umorul- c`t o fi exist`nd el- este at`t de
englezesc, `nc`t pentru mine este inse-
sizabil.

Dincolo de aceste mofturi de fat\
b\tr`n\, exist\ cel pu]in trei argumente
care justific\ prezen]a spectacolului pe
afi[ul (auleu, ur`t afi[ a]i f\cut!) TT:
demonstrarea calit\]ii, valen]elor [i
disponibilit\]ilor echipei de actori, `ncer-
carea de a introduce teme contempo-
rane `n dramaturgia actual\, reluarea
parteneriatului cu British Council
Bucure[ti. Nu-i pu]in lucru, dar parc\
nici suficient fa]\ de preten]iile pe care
Teatrul Tineretului ne-a obi[nuit s\ le
avem de la Domnia Sa.
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