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„Cel mai lung drum e cel de acas\ p`n\ acas\."
Nichita ST|NESCU

e apropie 13 septembrie. Clopo]elul va suna din
nou anun]`nd `nceperea unui alt an [colar. Dup\ 16
ani la catedr\, `n mijlocul piticilor de la gr\dini]\,
anul acesta clopo]elul a devenit pentru
mine o amintire dureroas\.

Dac\ cineva mi-ar fi prezis acest
viitor `n urm\ cu 2-3 ani, i-a[ fi r`s `n nas,
dar ast\zi, c`nd m\ aflu aici umilindu-m\ ca o slug\
pentru a-mi putea trimite copiii la [coli, nu mai r`d, ci
pl`ng. Pl`ng la g`ndul c\ am l\sat acas\ doi copii
speciali, o familie frumoas\, o profesie deosebit\,

munca mea de o via]\. {i m\ `ntreb: de ce? Din cauza cui? Cine
poart\ vina? {i `mi dau seama c\ r\spunsul e simplu: Guvernul
mult `ncercatei Românii, Pre[edintele care dintr-un complex de

inferioritate nu are dec`t dispre] pentru intelectuali, a[a-zisa
clas\ politic\, cea care doarme `n Parlamentul României, cu
[ezutul pe banii no[tri.

{i m\ `ntreb din nou: Unde a disp\rut poporul român? Ce
conduc ace[ti m\sc\rici agrama]i? O ]ar\ de Ia[i sau una care
[i-a `ngropat copiii `n Decembrie 89, copii care au murit pentru

libertate? Eu cred, cum mul]i al]ii mai cred, c\ a sosit momentul
s\ ne scutur\m de haina nep\s\rii, s\ ne unim for]ele [i s\
rescriem istoria a[a cum to]i `nainta[ii no[tri au f\cut-o.

~n luna mai, anul curent, am participat la o grev\ `n fa]a
Prefecturii Neam]. {ocul a fost mare c`nd cei de pe margine [i
cei de la balcoane ne priveau ca pe ni[te ciuda]i care, `n loc s\
stea la serviciu, au venit s\-[i strige amarul acolo, `n fa]a insti-

tu]iei ce reprezint\ Guvernul României `n teritoriu. La fel ne-au
privit [i ne-au judecat [i mul]i dintre colegii no[tri din [coli care
ne [i vedeau `n fruntea listei de disponibiliz\ri. Fals.

Pe  mine nu m-au purtat prin [coli nici B\sescu [i nici Boc;
m-am titularizat `n urma unui concurs destul de dificil, nu ei au
sus]inut examenele [i inspec]iile `n locul meu [i nici nu au sim]it

umilin]a unei societ\]i manipulate de ma[ina]iunile
lor ordinare. A[a c\, oameni buni, v-a]i ocupat pos-
turile prin concursuri, ave]i rezultate deosebite cu
copiii, chiar [i `n aceste condi]ii, v-a]i f\cut respecta]i

prin munca dumneavoastr\ sus]inut\! Atunci `ndrepta]i-v\ de
[ale, capul sus [i g`ndi]i-v\ c\ s`nte]i exemplul pe care copiii `l
vor urma.

SSSSccccrrrr iiii ssssooooaaaarrrreeee  ddddeeee  ddddeeeeppppaaaarrrr tttteeee

Radiografia
protestelor
Ziua educa]iei a fost marcat\ de proteste la Bucure[ti,
la care au participat [i c`teva zeci de dasc\li nem]eni.
Gabriel Plosc\, pre[edintele Sindicatului Liber din
~nv\]\m`nt Neam], rememoreaz\ ac]iunile din capi-
tal\: "Protestul s-a desf\[urat a[a cum a fost g`ndit.
Au fost prezen]i opt mii de sindicali[ti din ]ar\. Desigur
c\ au fost [i foarte mul]i din Bucure[ti. Fiecare orga-
niza]ie afiliat\ la FSLI a trimis reprezentan]i. Mai `nt`i
a avut loc mitingul de la Palatul Victoria. Acolo ne-am
prezentat nemul]umirile noastre prin lu\rile de cuv`nt.
Nu dorim s\ ni se mai diminueze salariile. Dorim o
situare corect\ pe grila de salarizare a bugetarilor, dar

[i apari]ia legii educa]iei, care acum zace la Senat. Dorim condi]ii
mai bune de munc\ pentru colegii no[tri, condi]ii mai bune de
`nv\]at pentru elevii no[tri. Iat\ doar c`teva din cele cerute de noi.
~n jurul orei 13.00, s-a plecat `n mar[ spre Ministerul Muncii [i
Ministerul Educa]iei. Eu m-am deplasat la Ministerul Muncii. La
Ministerul Educa]iei, domnul ministru nu a fost de acord s\ ne
sus]in\ s\ avem coeficientul maxim 7 pentru cei care lucr\m `n
preuniversitar, d`nsul fiind de acord cu un maxim 5. A spus, `n
schimb, c\ sus]ine alocarea a 6% din PIB pentru educa]ie, acum
av`nd alocat `n jur de 3,2%. La Ministerul Muncii am discutat
despre noua gril\ de salarizare, f\r\ s\ ni se promit\ nimic, dar
fiind chema]i la negocieri. Noi ne continu\m protestele. Dup\
pichetarea sediilor partidelor aflate la guvernare vom reevalua
situa]ia [i vom decide ce avem de f\cut. Vreau s\ le transmit
colegilor no[tri c\ st\ `n puterea noastr\, dac\ vom fi uni]i [i vom
da dovad\ de solidaritate, s\ oprim aplicarea curbelor de sacrifi-
ciu, adic\ diminuarea salariilor [i `n 2011, a[a cum prevede noua
gril\ de salarizare".
 Pe 15 [i 22 octombrie, sindicali[tii au pichetat sediul PDL

din Piatra Neam], a[a cum s-a `nt`mplat, de altfel, la nivelul
`ntregii ]\ri. Reprezentan]ii FSLI au fost `n doliu la aceste piche-
t\ri: "S`ntem `n doliu pentru c\ a murit speran]a noastr\ `ntr-un
sistem educa]ional civilizat, pentru c\ a murit respectul guver-
nan]ilor fa]\ de cadrele didactice, fa]\ de elevi [i de p\rin]i.
S`ntem `n doliu [i pentru a murit `ncrederea noastr\ `n acest
guvern", a declarat Gabriela Grigore, secretarul sindicatului
nem]ean. 

Reprezentan]ii protestatarilor au fost invita]i la discu]ii cu par-
lamentarii PDL, mai exact cu senatorul Toader Mocanu [i cu
deputatul Mihaela Stoica. {i-au spus, `nc\ o dat\ p\surile. {tiau
c\ nu vor reu[i s\ "`ntoarc\" m\surile luate de guvern. Dar
mi[carea sindical\ trebuie s\ dea dovad\, mai mult ca niciodat\,
de unitate, dup\ cum sublinia Gabriel Plosc\.
 O declara]ie surprinz\toare, a pre[edintelui PSD, Victor

Ponta, a atras `nc\ o dat\ aten]ia asupra modului `n care unele
partide doresc s\ profite de mi[carea sindical\. Politicianul a
chemat sindicatele, printr-o declara]ie public\, s\ picheteze se-
diul Guvernului [i al Parlamentului cu ocazia dezbaterii [i vot\rii
mo]iunii de cenzur\ depus\ de opozi]ie. "S`nt sup\r\toare aces-
te atitudini ale unor politicieni [i ne pun `n dificultate. Noi [tim cum
s\ ne ducem ac]iunile la bun sf`r[it [i nu a[tept\m imbolduri de la
politicieni. Ei ar trebui s\ fac\ politic\ [i s-o fac\ spre interesul
cet\]enilor. Vom face o analiz\ a ac]iunilor de protest pe care le
vom organiza `n viitor. Normal c\ vom protesta [i `n ziua votului
la mo]iunea de cenzur\, dar nu avem nevoie de politicieni s\ ne
spun\ ce s\ facem", a mai spus Gabriel Plosc\.

Marius GGHEGHICI

e se `n]elege prin
marea t\ial\? Dispa-
ri]ia unui sfert din
retribu]ia bugetarilor.
Concret, `n cifre,
asta `nseamn\ c`te-
va sute de lei.
Evident, `n func]ie de
vechime, grad, me-
diu. Un profesor de-
butant, 0-2 ani ve-

chime, ajunge la domiciliul con-
jugal cu 600 de lei. Colegul mai
`n v`rst\, cu gradul I [i  40 de
ani de vechime, va primi 1100
lei. A[a se traduce birul pus de
Guvern pe umerii cadrelor
didactice. Dup\ ce s-au chinuit
20 de ani s\ ajung\ la lefuri mai
ac\t\rii, li s-a amputat 25 %
dintr-o tr\s\tur\ de condei. La
dijmuirea salariilor bugetare,
ad\uga]i m\rirea TVA-ului [i
scumpirile zilnice [i ve]i avea
realitatea trist\ a apostolilor. Ce
spun purt\torii de catalog? „S-
au `nv\]at s\ taie numai de la
cei calici, ne consider\ slabi.”

T\ierea salariilor cu 25 %
m\ duce cu g`ndul la o

`nt`mplare picant\. ~n copil\rie,
pe vremea foametei mari, ma-
ma a dat cel mai frumos covor
din cas\ pe 5 kg. de f\in\. De
c`te ori f\cea m\m\lig\, ini]ia
un adev\rat ceremonial reli-
gios. R\sturna m\m\liga abu-
rind\ pe fund, o t\ia cu a]a `n
por]ii [i spunea Tat\l nostru.
Aten]ie, `ntr-un fel original. Cam
a[a: „Tat\l nostru care e[ti `n
ceruri...”. Se oprea [i striga la
soru-mea: „F\ Ilean\, mestec\
fasolea din crati]\, c\ se arde!”.
Apoi continu\ senin\: „Sfin-
]easc\-se numele t\u...”. Iar se
oprea [i striga la tata: „Mai pune
lemne pe foc c\ se stinge!”. {i
termina religios: „Precum `n
ceruri, a[a [i pe p\m`nt”. Dup\
care treceam to]i la h\p\it
m\m\lig\ cu ce mai d\dea Cel
de Sus.

L\s`nd m\m\liga la o parte,
s\ ne `ntoarcem la marea
t\ial\. Noul an [colar a `nceput
`n condi]ii austere. „E cel mai
s\rac an din istorie”, zic unii.
Unele cadre didactice [i-au pus
`n piept „ecusoane”. Ce

con]ineau? Un text trist: „Sa-
lariul -  25 %” Traducere? Des-
tui profesori vor fi condamna]i la
foame. Suntem la cap\tul podu-
lui cu m`na `ntins\ [i e greu de
spus cine se va `ndura s\ ne
pun\ `n palm\ b\nu]ul salvator.
Gre[elile trecutului nu pot fi
[terse iar cele recente se vor

r\sfr`nge [i mai serios.
Timpurile sunt anapoda. Nu-i
cu[er! Nimeni nu mai crede `n
minuni. Apropo, s-au scumpit [i
lum`n\rile. S\r\cia nu ne
ocole[te. Viitorul nu sun\ bine.
„Succesuri” `n noul an [colar!

Dumitru RRUSU
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Torino, 15 august 2010 
Manuela CCRE}U, eeducatoare

(ccontinuaare `̀n ppaag. 22)

arv\ "democratic\" la nivel
maxim se `ntâmpla s\pt\mâna
trecut\ prin [colile române[ti.
Onor ministerul educa]iei
cerea, prin intermediul inspec-
toratelor [colare , colectivelor
de cadre didactice s\ fac\
amendamente, cât mai multe -
oricum nu le va citi nimeni- la
proiectul legii educa]iei
na]ionale. Mul]i dintre colegii

no[trii , nedumiri]i ,se `ntrebau de ce este
nevoie de o asemenea fars\, din moment
ce guvernul anun]ase c\ `n curând `[i va
asuma r\spunderea pe acest proiect,
probabil `n data de 28.10.2010.

~n plus ,`n prim\vara acestui an, au
fost organizate dezbateri `n toate unit\]ile
[colare [i oamenii, cu bun\ credin]\, au
venit cu propuneri bune care s\ elimine
disfunc]ionalit\]ile din sistemul de

`nv\]\mânat [i s\ asigure modernizarea
lui.

Sindicatele  s-au str\duit [i ele s\
ofere oportunit\]i pentru cei care aveau
ceva de spus (salaria]i din `nv\]\mânt,
p\rin]i, elevi) `n leg\tur\ cu sistemul
educa]ional românesc, au centralizat ideile
[i le-au `naintat ministerului [i Camerei
Deputa]ilor unde a avut loc, mai `ntâi ,dez-
baterea proiectului legii educa]iei
na]ionale. Mai mult , reprezentan]ii sindi-
catelor au fost prezen]i permanent la
discu]iile din comisia de `nv\]\mânt a
Camerei Deputa]ilor, `ncercând s\ `i deter-
mine pe membrii comisiei s\ ]in\ seama
de propunerile oamenilor [colii. 

C\ numai o mic\ parte din aceste
propuneri s-au reg\sit `n forma final\ a
proiectului de lege adoptat de Camera
Deputa]ilor, este o alt\ problem\ [i a
demonstrat `nc\ o dat\ c\ `n România se

dispre]uiesc principiile democra]iei [i c\
cei de la putere decid cum doresc.

Acum, un lucru este cert. Guvernul a
decis s\-[i asume r\spunderea, de[i `n
senatul României - camera parlamentului
decizional\ pentru aceast\ lege- nu s-au
`ncheiat `nc\ dezbaterile. S-a uitat [i de
faptul c\ `n toamna lui 2009 un alt proiect
al legii educa]iei e[uase, fiind declarat
neconstitu]ional deoarece nu fusese supus
dezbaterii parlamentare.

{i atunci de ce atâta grab\, mai ales c\
proiectul propus spre asumare nici nu
r\spunde nevoilor de modernizare real\ pe
care le a[teapt\  `nv\]\mântul românesc?

R\spunsul este unul simplu. ~n vede-
rea proiec]iei bugetului pe 2011 se dore[te
s\ fie legiferat un sistem de `nv\]\mânt cu
costuri cât mai mici ,adic\ subfinan]at ca [i
pân\ acum, chiar dac\ astfel vom mima
iar\[i jocul "de-a educa]ia". Dar chiar a[a!
De ce avem nevoie de atâta educa]ie?!?

Gabriel PPLOSC|
Pre[edintele Sindicatului din

~nv\]\mânt Neam] 
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Scrisoare de departe
(urmaare ddin ppaag. 11)

ntr-unul din interviurile acordate domnului Adrian Alui
Gheorghe, p\rintele Iustin P`rvu spunea: „Fiecare din-
tre pov\]uitori va da seam\, mai apoi, pentru c`t de
cinsti]i au fost cu cei pe care i-au `nv\]at. C`nd `nve]i
pe altul, c`nd pov\]uie[ti, arunci o s\m`n]\. Dac\
s\m`n]a e mincinoas\, ea va rodi pe m\sur\. Pentru
lipsa noastr\ de orientare de azi ne vor judeca tinerii
peste o vreme. Ce le vom spune? C\ n-am [tiut? C\
nu ne-a p\sat? Cu scuze nu repari ceea ce ai stricat
din egoism sau indiferen]\."

Adev\r gr\it-a p\rintele Iustin, unul dintre
mucenicii zilelor noastre, un exemplu demn de urmat pentru toate
categoriile sociale [i profesionale. Pe el nu l-au speriat nici
Aiudul, nici Pite[tiul, nici uneltirile unor `nalte fe]e biserice[ti [i nici
judec\]ile celor infesta]i de microbul masoneriei [i al ecumenis-
mului. Pe noi ce ne sperie? O armat\ de troglodi]i cu nume de
politicieni?

Stima]i colegi, `nv\]\tori, dirigin]i, profesori de istorie, c`nd le
vorbi]i copiilor despre {tefan cel Mare [i Sf`nt [i le spune]i c\ timp
de 40 de ani s-a b\tut cu p\g`nii pentru a ne l\sa nou\ p\m`ntul
[i credin]a neatinse, c`nd le povesti]i cum turba de furie c`nd erau
r\pi]i copiii [i fetele tinere pentru a fi f\cu]i slugi, ce sim]i]i? Ce
sim]i]i c`nd ast\zi ]ara noastr\ se "concesioneaz\" bucat\ cu
bucat\, c`nd Ardealul url\ de durerea fiilor care au murit pentru
ca el s\ r\m`n\ pe veci p\m`nt românesc [i nu regiune autonom\
maghiar\? Ce sim]i]i c`nd s`nte]i `ndemna]i de pre[edintele ]\rii
s\ intra]i de bun\voie slugi la p\g`ni? Care pre[edinte de ]ar\, `n
istoria lumii, [i-a mai `ndemnat poporul s\-[i p\r\seasc\
p\m`ntul [i s\ plece pribeag prin lume, b\t`nd din poart\-n poart\
pentru un codru de p`ine?

Dac\ s`nte]i pedagogi, spune]i-le copiilor adev\rul, spune]i-le
c\ România trece printr-o perioad\ pe care istoria o va con-
damna amarnic. Asculta]i cu aten]ie glasul p\m`ntului [i ve]i auzi
de dincolo de moarte corul celor c\zu]i pentru patrie. Ei s`nt cei
care ne vor blestema dac\ ne vom pierde identitatea. Ei au tr\it
[i au murit s\raci, dar demni [i m`ndri c\ erau români.

C`t am fost `n ]ar\, `n toate discu]iile avute cu colegii mei sau
pur [i simplu cu diverse alte persoane, le spuneam mereu c\ cine
nu are coloan\ vertebral\ nu merit\ respectul celor din jur. Foarte
mul]i m-au judecat dup\ propriile lor convingeri [i m-au `ntrebat
dac\ nu mi-e team\ s\ vorbesc. Mereu le-am r\spuns c\ eu nu
m\ tem dec`t de Dumnezeu [i de pedeapsa Lui. Ce-mi pot face
sau ce-mi pot lua oamenii? Averea? Nu am. Diploma? Nu au
cum. Serviciul? {i ce? Voi g\si altul. Via]a? La ce le folose[te?
Deci nu am ce pierde. At`ta timp c`t mai s`nt vie, spiritul nu mi-l
poate ucide nimeni.

Nu e a[a, domnilor inspectori? C`nd ve]i cobor` de pe jil]uri [i
v\ ve]i `ntoarce `ntre colegi, cum crede]i c\ ve]i fi primi]i? A]i fost
p\rta[i  la  distrugerea sistematic\ a `nv\]\m`ntului românesc [i
n-a]i f\cut nimic. P\cat, pentru c\ o parte dintre dumneavoastr\
s`nte]i ni[te pedagogi [i oameni deosebi]i. Ce s-a `nt`mplat?
Unde v-a]i poticnit?

Doamn\ Inspector General, a]i afirmat pe un post de televizi-
une local prin luna aprilie sau mai a acestui an, c\ actualul minis-
tru al `nv\]\m`ntului este cei mai competent de p`n\ acum. De
ce? Pentru c\ vine dintr-o alt\ lume `n care a tr\it f\r\ grija zilei
de m`ine? Pentru c\ habar nu are despre ce vorbe[te la con-
ferin]ele de pres\? Sau pentru c\ este singurul ministru al
`nv\]\m`ntului de p`n\ acum care nu are `n el nimic sf`nt?
Privindu-l cu aten]ie, orice om cu fric\ de Dumnezeu vede `n ochii
s\i sticlo[i h\ul acela negru ce se casc\ `n interiorul fiin]ei sale,
h\u `n care vrea s\ ne arunce [i pe noi, `mpreun\ cu r\m\[i]ele
unui `nv\]\m`nt românesc de calitate care a produs cei mai mul]i
olimpici interna]ionali de-a lungul timpului.

Doamna Profesor de limba român\, Eminescu a f\cut la tim-
pul s\u o afirma]ie valabil\ mereu: "Neamul românesc n-a dus
niciodat\ lips\ de inteligen]\, dar a dus lips\ de caracter." Am
dreptate? Am [i o [ti]i [i dumneavoastr\ foarte bine! {i revin la
p\rintele Iustin care spunea `n acela[i interviu: "Omul cump\rat
cu bani ([i cu func]ii politice, a[ ad\uga eu) nu are valoare, `[i
pierde valoarea [i credin]a, r\m`ne ca o moned\ calp\."

Cu toate acestea, eu m\ m`ndresc cu "dulcele grai moldove-
nesc", cu tradi]iile noastre din str\buni, cu icoanele noastre
f\c\toare de minuni, cu m\n\stirile noastre unice `n lume, cu tot
ceea ce `nseamn\ România [i pl`ng [i m\ rog pentru ea [i pen-
tru bineie ei.

Sper ca septembrie 2011 s\ m\ g\seasc\ acolo unde mi-e
locul, `n mijlocul prichindeilor [i s\ m\ pot bucura din nou de
z`mbetul, de st`ng\ciile [i de n\zb`tiile lor.

{i am s\ `nchei tot cu un fragment din acela[i interviu cu
p\rintele Iustin: "~n momentul c`nd te raportezi la istoria patriei
tale, ai cu ce s\ te identifici. Dar `n momentul `n care declari c\
te identifici cu istoria lumii, adic\ cu cea a c`torva sute de
popoare, `nseamn\ c\ nu mai apar]ii niciuneia."

PS: {i pixul, [i foile s`nt din România.

levii care studiaz\ limba englez\
la Grupul {{colar ""Vasile SSav" au,
de ceva vreme, [ansa s\ se
bucure de cursuri de un `nalt stan-
dard profesional, gra]ie expe-
rien]ei dob`ndite `n predarea
acestei limbi de c\tre dou\ cadre
didactice care au beneficiat,
recent, de o burs\ de specializare
la celebrul Oxford House College
din Londra. Este vorba despre
dou\ tinere profesoare, respectiv
Roxana NNeme[u [i C\t\lina

Bulancea, care, `n dorin]a de a se perfec]iona,
au accesat `n acest scop o burs\ Comenius
pus\ la dispozi]ie prin intermediul Agen]iei
Na]ionale de specialitate. "Am accesat saitul
agen]iei [i am `naintat un dosar pentru ramu-
ra "~nv\]are ppe ttot pparcursul vvie]ii", drept
urmare fiind acceptat\ la aceast\ burs\, `n
Londra, pe o perioad\ de dou\ s\pt\m`ni.
Cursul `n sine a cuprins 40 de ore, pe parcur-

sul acestora altern`nd ateliere de lucru cu
orele de curs, plus un program de interasis-
ten]e `n cadrul c\ruia am asistat la orele
sus]inute de c\tre profesori nativi. A fost o
experien]\ fantastic\ `n contextul `n care
exist\ o mare diferen]\ `ntre sistemul
educa]ional de la noi [i cel britanic", a spus
prof. CC\t\lina BBulancea de la Grupul {colar
"Vasile Sav". 

Rezultatele celor 40 de ore de preg\tire
intens\ efectuat\ la Londra se simt `n prezent
la clas\, unde apetitul elevilor `n ceea ce
prive[te studiul [i `nv\]area limbii lui
Shakespeare a crescut vizibil, chiar dac\
dot\rile necesare de-acas\ nu sunt compara-
bile cu cele de la Londra.  "Noi, ca elevi, ne
dorim tot timpul ca orele s\ treac\ mai
repede, s\ plec\m mai repede acas\, dar
acum, de c`nd facem cursurile cu doamna
profesoar\ Bulancea, lucrurile s-au schimbat
sim]itor `n sensul c\ sistemul acesta ne place
[i ne motiveaz\ mai mult [i chiar ne pare r\u

c\ se termin\ ora de englez\ parc\ prea
repede", a m\rturisit Laura IIordache, elev\ `n
clasa a XII-a la "Vasile Sav". 

Con]inutul cursului la care au participat
cele dou\ cadre didactice s-a axat pe teorii
contemporane, `ntre marile c`[tiguri dob`ndite
astfel num\r`ndu-se `ncurajarea autonomiei
de `nv\]are, precum [i necesitatea de a veni
`n `nt`mpinarea diferitelor stiluri de `nv\]are.

Oxfordul de la „Vasile Sav”

oda medita]iilor cu profesorii de la clas\ sau cu al]i profe-
sori ale[i pe spr`ncean\ a fost [i va r\m`ne `n România
etern\ [i fascinant\ un fenomen de mas\ care nu ]ine nici
de numele ministrului aflat `n capul mesei dezastrului
na]ional din educa]ie [i nici de pre]ul vinetelor de la pia]\.
Cerin]ele marilor examene pe care tinerii vor cu to]ii s\ le
ia "din prima", uneori calitatea `ndoielnic\ a unora dintre
dasc\li [i, nu de pu]ine ori, ]`fnele unor p\rin]i cu bani,
sau imposibilitatea asum\rii unor responsabilit\]i a
p\rin]ilor prea ocupa]i, toate acestea [i alte astfel de
motive conduc spre medita]iile care se pare c\ [i-au
c`[tigat un loc aparte `n istoria [colii române[ti. 

Mai nou, `ns\, potrivit unui amendament adoptat
recent de membrii Comisiei pentru ~nv\]\m`nt din Senat cu ocazia
dezbaterii noii legi a educa]iei, cadrele didactice care presteaz\ ast-
fel de activit\]i particulare s-ar putea s\ dea de bucluc, activitatea cu
pricina fiind socotit\ chiar ca o abatere disciplinar\, urm`nd s\ fie

sanc]ionat\ ca atare. Astfel, amendamentul `n cauz\ prevede interzi-
cerea activit\]ii de meditare, contra cost,  a propriilor elevi, cu referire,
deocamdat\, la cadrele didactice din `nv\]\m`ntul preuniversitar. ~n
cazul `n care prevederea legislativ\ va fi validat\, abaterile de la
aceasta vor fi sanc]ionate, gradual, put`nd s\ duc\ p`n\ la excluderea
din sistem. De subliniat este faptul c\ inten]ia ini]iatorilor acestei
propuneri este departe de a limita pia]a medita]iilor, aceasta venind
doar s\ stopeze a[a zisele medita]ii "imorale", `n contextul `n care
mul]i p\rin]i, mai ales din categoria celor "f\r\ dare de m`n\", se pl`ng
de faptul c\ profesorii care ]in medita]ii cu elevii de la clas\ au
tendin]a de a fi subiectivi `n apreciere, tocmai pentru ca, astfel, s\-[i
atrag\ "clien]ii".

Dintotdeauna, disciplinele care au dominat topul solicit\rilor de
pe pia]a medita]iilor au fost matematica, de departe pe primul loc,
limba român\, `ns\ nici profesorii care predau limba englez\, de
pild\, nu se pl`ng, acestora fiindu-le asigurat\ safteaua, cel mai ade-
sea `ncep`nd chiar din vremea primelor clase de gimnaziu…

Interzis la medita]ii „imorale”!

up\ ce, nu de mult, un t`n\r a fost
ucis la Craiova, `n apropierea
liceului la care `nv\]a, autorit\]ile
jude]ene nem]ene au inclus pe
agenda priorit\]ilor m\suri supli-
mentare pentru protec]ia elevilor
din [coli [i licee. ~n acest context,
pe viitor se are `n vedere chiar
`nfiin]area unor posturi de ofi]eri
de securitate pentru ca, astfel,
lini[tea elevilor dar [i a profeso-
rilor din toate institu]iile de
`nv\]\m`nt s\ nu devin\ o prob-
lem\ mai mare de c`t este evalu-

at\ `n momentul de fa]\.  
P`n\ acum problema pazei `n [coli a

cunoscut mai multe etape de c\ut\ri [i de
renun]\ri, deopotriv\, `ns\ lipsurile tot mai

accentuate cu care se confrunt\ sistemul a
f\cut ca securitatea [colilor s\ r\m`n\ `n grija
managerilor acestora, dot\rile fiind, cel mai
adesea f\cute din resurse extrabugetare.
Astfel, la Roman cel pu]in, majoritatea [colilor
de]in instala]ii de supraveghere, at`t pentru
incinta [colilor, c`t [i pentru spa]iile exterioare
ale acestora, ceea ce, p`n\ acum, a `mpiedi-
cat producerea unor evenimente nepl\cute
privind securitatea acestor institu]ii. 

Legat de aten]ia recent\ acordat\ la
nivelul forurilor jude]ene, deja s-a `ntocmit [i
o list\ care cuprinde institutiile predispuse s\
fac\ parte din harta ce reprezint\ zonele de
risc infrac]ional ridicat, documentul fiind
`ntocmit de c\tre Inspectoratul {colar
Jude]ean (ISJ), la solicitarea prefectului
jude]ului Neam]. Drept repere fundamentale,

la `ntocmirea materialului au fost luate `n cal-
cul statisticile din ultimii doi ani legate de
comiterea faptelor de violen]\ `n [coal\, dar
[i alte elemente cum ar fi distan]a pe care
elevii o au de parcurs de acas\ p`n\ la [coal\
sau circula]ia din zon\, care pot reprezenta
poten]iale riscuri pentru elevi. Conform statis-
ticilor realizate de Inspectoratul {colar
Jude]ean, perioada scurs\ de la `nceputul
anului [colar a fost una lini[tit\ `n [colile
nem]ene, `n compara]ie cu alte perioade.
Astfel, `n acest interval de timp au fost
`nregistrate doar 35 de cazuri de violen]\ `n
care au fost implica]i 28 de elevi, respectiv
dou\ fete [i 28 de b\ie]i, violen]a fizic\ fiind,
din fericire, `n urma celei verbale [i psiholo-
gice `n topul abaterilor s\v`r[ite de c\tre elevi.

Grupaj dde AA. OOPRI{

Securitatea `n [coli, pe lista priorit\]ilor

mili]i, de la politicieni
[i, uneori, p`n\ la
ucenicii dinaintea
c\rora cei mai mul]i
`[i pun sufletu-n
palme, sc`rbi]i de
bun\ seam\ de
promisiunile minci-
noase dintotdeauna
ale guvernan]ilor [i
ale st\p`nilor de tot

felul care-i trimit s\-[i mai ia "un
job", `ngrijora]i c\ le mor copiii de
foame din pricina salariilor
aproape `njum\t\]ite, dasc\lii,
ace[ti kamikaze ai interminabilei
tranzi]ii române[ti din mediul
educa]ional se duc, pe rând, pe
rând, `n c\utarea unei p`ini mai
albe [i a altor z\ri mai senine. 

Fa]\ de anul trecut, de pild\,
conform bazei de date a

Sindicatului Liber al Lucr\torilor
din ~nv\]\m`nt [i Cercetare
(SLLIC) Neam], num\rul celor
care [i-au luat lumea `n cap `n
perioada 1 septembrie - 5
octombrie 2010 este de 30, to]i
ace[ti "dezertori" de nevoie fiind
cadre didactice cu studii supe-
rioare, dintre acestea un num\r
de patru plec`nd chiar de pe
pozi]ia de titulari de catedre.

Asta, `n contextul `n care pe par-
cursul anului [colar trecut al]i 35
de  dasc\li au plecat din sistem,
mul]i dintre ei  cu ochii [i cu
inima, mai ales, l\crim`nd de
durere la g`ndul c\ nu [i-au putut
pune `n slujba semenilor harul
dumnezeiesc de a aduce lumina
slovei `n sufletele ucenicilor `ntru
buchiseal\ …

Exodul continu\

Protest degeaba...
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a mijlocul lunii octombrie das-
c\lii roma[cani s-au al\turat
colegilor din `n-
treaga ]ar\, con-
cert`ndu-se, ast-
fel, `n ac]iunea de
pichetare a sedi-
ilor partidului de
guvern\m`nt, ac-
]iune care, la Ro-
man cel pu]in, a

decurs c`t se poate de pa[nic
[i de civilizat, ceea ce a ie[it
`n eviden]\ fiind doar
nemul]umirea reprezen-
tan]ilor acestei bresle.

Ac]iunea a venit dup\ marele miting de la
Bucure[ti, organizat de sindicatele din

`nv\]\m`nt, toate aceste manifest\ri venind
`nc\ o dat\ s\ trag\ un semnal de alarm\
asupra situa]iei dezastruoase a sistemului
educa]iei na]ionale [i a celor care o
deservesc, dasc\lii fiind dintotdeauna min]i]i
[i p\c\li]i de guvernan]ii c\rora, acum, se
pare c\ le-a cam venit vremea scaden]elor. 

Din p\cate, ceea ce se `ntrevede la ori-
zontul educa]iei na]ionale nu aduce mai
deloc lini[te `n r`ndul cadrelor didactice, pe
l`ng\ acestea elevii [i p\rin]ii acestora fiind
alte victime `ntr-un sistem care mai merge
doar din iner]ia `nv\]\m`ntului ceau[ist...
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(urmaare ddin nnum\rul ttreccut)

a Ioan Gherasim descoperim, cum e [i firesc, o erudi]ie teo-
logic\ aparte, dar [i calit\]i ale prozei artistice: claritate a
nara]iunii, bog\]ie a imaginilor plastice [i a ornamentelor
stilistice, oralitate [i vigoare ale frazei, toate realizate cu un
elan retoric sprinten [i lirism poematic, c`nd realizeaz\ per-
sonaje dragi sufletului s\u. Cu pricepere pune `n pagin\, f\r\
ostenta]ie, elemente devenite legendare, hagiografice, apo-
crife, folclorice, biografii, date istorice [i este preocupat de
ap\rarea con[tiin]ei ortodoxe [i a tradi]iei Bisericii Ortodoxe
Române, dar [i acordarea de sfaturi pentru `nfr`narea viciilor,
apel`nd la norma moral\, la echilibru `ntru rigorile vie]ii
cre[tine [i rezistent\ `n fa]a ispitelor p\m`nte[ti, pentru stim-
ularea valorilor suflete[ti: cinstea, milostenia, ospitalitatea.

~ntreaga alc\tuire a c\r]ii este o demonstra]ie din partea autorului c\, prin
pilde, po]i zidi suflete[te, motiv declarat, care l-a determinat s\ se apuce
de scris.

„Profe]ie mincinoasa”, de[i pare eterogen\, prin diversitatea proble-
maticii abordate, este unic\ prin ideea con]inut\, prin pledoaria pentru
morala cre[tin\ sus]inut\ printr-o multitudine de pilde; este o carte intere-
sant\, demn\ de a sta `n biblioteca oric\rui cititor, dar, din p\cate, se
`nscrie `n linia, obi[nuit\ `n ultimul timp, de editare neglijent\ a c\r]ilor. S\
ne explic\m. De[i, I. G. m\rturise[te c\ „`l doare limba român\”, adic\
folosirea incorect\ a acesteia, are [i el c`teva „alunec\ri”, pe care le sem-
nal\m. Este vizibil\ lipsa unui control riguros asupra tehnoredact\rii c\r]ii
prin intermediul calculatorului (nu [tim cine a tehnoredactat, cine a corec-
tat, cui apar]ine realizarea copertei [i ce reprezint\ imaginea de pe

aceasta; toate trebuiau men]ionate pe primele pagini ale c\r]ii)) [i chiar
transcrierea CIP-ului BNR, `nc`t ne permitem, av`nd `n vedre valoarea
con]inutului, s\ recomand\m reeditarea c\r]ii [i, `n aceast\ idee, sem-
nal\m c`teva gre[eli care necesit\ o corectare `n spiritul normelor limbii
române `n vigoare: folosirea corect\ a semnelor de punctua]ie (dup\
propozi]iile interogative sau exclamative nu mai folosim alt semn de

punctua]ie, dup\ cel care indic\ felul enun]ului; virgula nu se folose[te,
de regul\, `ntre subiect/subiectiv\ [i predicat/predicativ\, nici `nainte de
„[i”, „ori”, „etc.”, „sau”, dec`t `n anumite cazuri; recomandam aten]ie la
scrierea cuvintelor: „o data”/„odat\”; „niciun”/„nici un”; „`nnoda” nu
„`noda”; „`not” nu „`nnot”; „a prop\v\dui” nu „prop\vedui”; la fel a
ortogramelor „l-a”/„la”; „s-a”/„sa”; preciz\m: punctele de suspensie (...)
sunt `n num\r de trei; nu se folose[te cratima (-) pentru linia de dialog (–)
[i nici pentru a marca paranteza deschis\ (– text –), de care autorul
abuzeaz\ `n carte, folosind-o, de multe ori, `n locul virgulei [. a; unele
cuvinte, nume proprii compuse, nume de localit\]i sau de persoane  tre-

buie scrise corect (ex. „megalopolis” nu „megapolis”, „Orientul Apropiat”
nu „orientul apropiat”; „Pliniu cel B\tr`n” nu „Pliniu cel b\tr`n”; „München”
nu „Munchen”, „André Gide” nu „Andre Gid”); folosirea prescurt\rii
corecte [i numai c`nd e posibil\ (ex. nu „fer. Augustin”); respectarea unor
titluri a[a cum au fost ele scrise de autorul acestora (ex. „Scrisoarea V”
nu „Scrisoarea a V-a”); folosirea corect\ a formelor flexiunii verbale (ex.
„a ap\rea” nu „a apare”); evitarea pleonasmelor, a repeti]iilor sup\r\toare
[i, mai ales, a dezacordurilor (ex. „America a devenit o ]ar\, care `nc\ se
str\duie[te s\ devin\...”; „alte meleaguri ai Americii”); evitarea invent\rii
de cuvinte („receptatorul”, c`nd avem forma consacrat\ „receptorul”;
„conlocutor”, c`nd avem „interlocutor”) [i a traducerii unor termeni din
român\ `n român\, mai ales c\ nu `ntotdeauna corespondentele propuse
sunt exacte (ex. „exclusiv”/„numai”); evitarea termenului sintagm\, c`nd e
vorba de construc]ii sintactice, propozi]ii [i fraze (ex. „du[manul binelui
este «mai binele»”); nu se folosesc [i  ghilimelele si italicele pentru
acela[i text. Se impune, de asemenea, consultarea surselor competente
`nainte de a face anumite afirma]ii referitoare la diverse momente
istorice. ~n acest sens, facem urm\toarele corecturi: str\bunicul Regelui
Mihai I nu este Carol I, deoarece acesta nu a fost tat\l, ci fratele lui
Ferdinand;  nu putem fi de acord cu formularea „Din lumea aceea inter-
belic\ `nceput\ de Carol I”, av`nd `n vedere c\ primul rege al românilor
nu a tr\it intre cele doua r\zboaie mondiale. Pentru cititor, formularea
autorului este echivoc\. 

De[i unele gre[eli, semnalate de noi acum (mai sunt [i altele), le
consider\m doar „sc\p\ri” de corectur\, le-am prezentat din dorin]a de a
nu se mai repeta, a[a cum deja am men]ionat, la o eventual\ reeditare.
Cartea ar merita o noua `nf\]i[are din acest punct de vedere.

Constantin TTOM{A
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Ca la `nceput
de an [colar

proape 70.000 de elevi au trecut prin m`inile medicilor [i asis-
ten]ilor medicali, iar rezultatele triajului epidemiologic, efec-
tuat `n perioada 16 - 28 septembrie, au scos la iveal\
nenum\rate cazuri de p\duchi, r`ie sau micoze, angine ori
alte boli infec]ioase. ~n total, 857 de cazuri. Scopul triajului a
fost acela de a depista [i izola  `nainte de intrarea `n colec-
tivitate, suspec]ii [i bolnavii de boli contagioase. Potrivit
medicilor de la compartimentul Igien\ {colar\ din cadrul
Direc]iei de S\n\tate Public\, controlul a fost f\cut `n 538
unit\]i de `nv\]\m`nt din jude], fiind supu[i triajului epidemio-
logic 69.871 de pre[colari [i [colari. Dintre cei examina]i,
857 de copii de gr\dini]\ [i elevi din licee [i [coli profesionale
aveau probleme de s\n\tate, din care 239 aveau p\duchi,

vreo 13 - scabie, 393 au fost descoperi]i cu angine (ro[u `n g`t) 148 boli
infec]ioase (viroze respiratorii, infec]ii acute ale c\ilor respiratorii) [i 44 cu
diverse micoze. 

Colegiul Na]ional
„Roman-Vod\”

la aniversare
Colegiul Na]ional "Roman-Vod\" a `mplinit 138 de ani de excelen]\

`n educa]ie, eveniment cu prilejul c\ruia unitatea de `nv\]\m`nt a organi-
zat o serie `ntreag\ de manifest\ri `n cursul acestei s\pt\m`ni.
Festivit\]ile au culminat cu o `nt`lnire emo]ionant\ `ntre genera]ii, `n Sala
Garabet Ibr\ileanu, la care au participat primarul Lauren]iu Leoreanu [i
city managerul Ovidiu Bojescu, inspectorul [colar general Lumini]a V`rlan
dar [i adjunctul Vasile Munteanu, protopopul Florin Aurel }uscanu, actu-
ali [i fo[ti elevi [i profesori ai [colii. Un moment important `n desf\[urarea
evenimentelor l-a reprezentat revenirea `n b\nci a absolven]ilor din
promo]ia 1950, al c\ror reprezentant, inginerul Nicolae Ciobanu, s-a aflat
`n dialog cu Andreea Timofte, elev\ `n ultimul an de liceu. Activit\]ile de-
dicate anivers\rii [colii au cuprins [i mai multe sesiuni de referate [i
comunic\ri, dar [i `ntreceri sportive. Gimnaziul "Roman-Vod\" are ca
dat\ de na[tere ziua de 30 septembrie 1872.

Olimpiada copiilor
"Pentru viitor"

Doi copii din Piatra-Neam], Cerasela S\ndulescu [i Elena Ro[u, din
cadrul Complexului de Servicii "Elena Doamna", s-au calificat la etapa
na]ional\ a Olimpiadei copiilor "Pentru viitor". Aceasta va avea loc peste
dou\ s\pt\m`ni, la Palatul Copiilor din Bucure[ti. Olimpiada copiilor
"Pentru viitor" este un concurs de aptitudini, nu de cuno[tin]e [colare. ~n
cadrul etapei regionale care a avut loc la Ia[i [i-au dovedit talentul peste
40 de copii cu v`rste cuprinse `ntre 10 - 14 ani, selecta]i de Direc]iile
Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ie a Copilului din fiecare judet.
Participan]ii sunt `ntr-o situa]ie de risc de excluziune sociala, deoarece
provin din familii defavorizate. 

Patrule [colare
Directorii unit\]ilor de `nv\]\m`nt din Neam] pot constitui, dac\ con-

sider\ necesar, patrule [colare de circula]ie. Potrivit Regulamentului
Ministerului Educa]iei [i Cercet\rii acestea trebuie s\ fie formate din elevi
din clasele V - XII [i s\ ac]ioneze `n perimetrul unit\]ilor de `nv\]\m`nt,
pe drumurile prev\zute cu cel mult dou\ benzi pe sensul de mers. ~n
fiecare unitate de `nv\]\m`nt se pot `nfiin]a una sau mai multe patrule
[colare de circula]ie, ]in`ndu-se cont de num\rul elevilor `nscri[i la
respectiva unitate de `nv\]\m`nt, intensitatea traficului rutier din zona `n
care este situat\ [coala precum [i de modul de organizare a programu-
lui de `nv\]\m`nt. De altfel, reprezentan]ii Direc]iei Generale de

Management ~nv\]\m`nt Preuniversitar recomand\ ca orar de
func]ionare a patrulei, intervalul dintre ie[irea de la cursuri a elevilor din
ciclul primar [i intrarea la curs a celor din ciclul gimnazial. Activitatea
acestor elevi trebuie s\ fie `ndrumat\ de un cadru didactic care, la r`ndul
lui va fi `nso]it de un poli]ist rutier desemnat de inspectoratul de poli]ie
jude]ean, care are obliga]ia, s\ se implice `n organizarea [i instruirea per-
manent\ a membrilor patrulelor [colare de circula]ie, precum [i s\ par-
ticipe, nemijlocit, la activit\]ile desf\[urate de acestea.

„Educa]ia Ta Conteaz\!”
Proiectul "Educa]ia Ta Conteaz\!", care are drept obiectiv prevenirea

[i combaterea abandonului [i absenteismului [colar, se va derula  `n anul
[colar 2010-2011. Ini]iat de Grupul de Ac]iune Comunitar\ V\leni,
Neam], acesta const\ `ntr-un parteneriat `ncheiat `ntre [coal\, poli]ie [i
prim\rie. Factorii implica]i ]i-au propus, printre altele, identificarea
cauzelor care genereaz\ absenteismul [i abandonul [colar, asigurarea
unui mediu securizat `n [coli [i `n apropierea acestora [i reducerea
absenteismului [colar. Activit\]ile cuprinse `n proiect s`nt implementate
`ncep`nd de luni, 11 octombrie. Astfel, fiecare dintre parteneri implica]i `n
desf\[urarea proiectului va trebui s\ `ndeplineasc\ o serie de activit\]i.
Reprezentan]ii Postul de Politie V\leni vor efectua descinderi `n barurile
din comun\, pentru a depista elevii care nu fecventeaz\ orele de curs.
Asisten]ii sociali din cadrul Prim\riei V\leni vor trebui s\ efectueze
anchete sociale la domiciliile elevilor afla]i `n situa]ie de abandon [colar
sau absenteism pentru a evalua situa]ia acestora. 

Proiecte cu vecinii
Inspectoratele [colare din Neam] [i Harghita au dat lovitura pe pia]a

proiectelor cu finan]are nerambursabil\. Cele dou\ inspectorate [colare
au primit aprobarea de a derula, `n urm\torii trei ani, dou\ proiecte care
le vor aduce nu mai pu]in de [ase milioane de euro! "~n colaborare cu
colegii de la Harghita am `ntocmit [i depus un proiect ("Profesionalizarea
carierei didactice - noi competen]e pentru actori ai schimb\rilor `n
educa]ie din jude]ele Harghita [i Neam]") care vizeaz\ formarea cadrelor
didactice, formarea [i dezvoltarea competen]elor `n vederea `mbun\t\]irii
managementului [i calit\]ii procesului educa]ional. Vor fi organizate patru
module de perfec]ionare, la care s\ participe `n total 3.200 de persoane.
Un al doilea proiect depus `mpreun\ cu ISJ Harghita este cel care
vizeaz\ perfec]ionarea directorilor `n probleme de management al riscu-
lui financiar, dar [i a personalului didactic auxiliar [i nedidactic - bibliote-
cari, contabili, secretare. Acest proiect ("Profesionalism la toate nivelele
`nv\]\m`ntului preuniversitar") are o valoare de dou\ milioane de euro.
Din cele dou\ jude]e, 1.460 persoane din `nv\]\m`ntul preuniversitar vor
fi instruite `n domenii de specialitate [i se va `mbun\t\]i oferta de formare
continu\ pentru personalul didactic cu rol de decizie, prin realizarea
cursurilor din cadrul modulului Managementul financiar", a declarat Maria
Ghini]\ - purt\tor de cuv`nt al Inspectoratului {colar Jude]ean Neam].

Videoconferin]e
de la Microsoft

Proiectul viz`nd instalarea `n toate unit\]ile de `nv\]\m`nt din jude],
precum [i la Inspectoratul {colar, a unui sistem de transmisie video on-
line se apropie de materializare. Recent, firmei Microsoft România i-au
fost transmise toate datele de contact ale [colilor cu personalitate juridic\
`n vederea mont\rii echipamentelor necesare pentru realizarea sistemu-
lui de tip videoconferin]\. Iar, ceea ce este cel mai important poate,
realizarea leg\turilor on-line dintre [coli [i Inspectoratul {colar se face
f\r\ vreun aport financiar din partea acestora. "Jude]ul Neam] este prin-
tre primele din ]ara care vor beneficia, gra]ie generozit\]ii Microsoft
România, de un sistem tip videoconferin]\ care va lega institu]ia noastr\
[i unit\]ile de `nv\]\m`nt. Probabil p`n\ la sf`r[itul anului se va trece la
instalarea echipamentelor. Avantajele unui astfel de sistem sunt clare:
rapiditatea transmiterii, simultane, de informa]ii, eliminarea deplas\rilor
la [edin]ele periodice pe care le avem programate, respectiv posibilitatea

realiz\rii unui feed-back instantaneu prin discu]ii purtate `ntre noi [i direc-
tori", a declarat inspectorul [colar general Lumini]a V`rlan.

Olimpiada
interna]ional\

Cei aproximativ 150 de elevi care vor participa, la anul, la Olimpiada
interna]ional\ de limb\, cultur\ [i civiliza]ie româneasc\ ce va fi g\zduit\
de Piatra-Neam] vor fi caza]i nu la internatele liceelor din municipiu ci `n
unit\]i hoteliere din zon\. De acela[i tratament vor avea parte [i invita]ii
organizatorilor, `n spe]\ reprezentan]ii ambasadelor statelor care vor
avea elevi `n concurs [i trimi[ii c`torva edituri str\ine. Confirmarea a venit
din partea directorului general `n Ministerul Educa]iei - Liliana Preoteasa
[i a inspectorului [colar general de limba român\ Mina Maria Rusu, care
au anun]at c\ toate cheltuielile pentru cazarea participan]ilor vor fi supor-
tate de minister. Olimpiada interna]ional\ de limb\, cultur\ [i civiliza]ie
româneasc\ se va desf\[ura la sf`r[itul lunii mai 2011. 

Marius GGHEGHICI

Tezele,
`n decembrie [i mai

Ministerul Educa]iei a f\cut lumin\ asupra tezelor [colare. Datele
limit\ pentru `ncheierea acestora s`nt 17 decembrie (semestrul I) [i 20
mai (semestrul II). Excep]ie fac elevii anilor terminali, `n semestrul II. La
clasa a opta, termenul este 13 mai 2011, iar la clasa a XII-a/ a XIII-a 29
aprilie 2011. 

La gimnaziu, clasele V-VII, se vor sus]ine teze la limba [i literatura
român\ [i matematic\. Elevii claselor a opta vor avea o disciplin\ `n plus,
la alegere `ntre geografie [i istorie.

La liceu, disciplinele difer\ `n func]ie de filiere.

La [coal\, `n uniform\
A revenit `n discu]ie subiectul uniformelor [colare, `n care elevii au

avut mereu c`[tig de cauz\, `n sensul c\ inten]ia de a se reveni la sacou
[i sarafan a e[uat de fiecare dat\. Factorii de decizie s`nt mult mai
hot\r`]i de aceast\ dat\, insist`nd asupra revenirii la uniforma [colar\ ca
m\sur\ important\ de siguran]\ a elevilor [i cadrelor didactice `n [coli.

"Chiar dac\ unii vor fi nemul]umi]i de costurile implicate de uni-
formele [colare, plusurile s`nt mult mai mari [i pot s\ justifice aceast\
investi]ie", a declarat prefectul Mihai Archip, la ultima `nt`lnire cu [efii
`nv\]\m`ntului nem]ean, cu ocazia prezent\rii raportului de activitate din
anul [colar 2009-2010. 

Despre [coal\, 
mai mult de bine

~nv\]\m`ntul nem]ean a ie[it foarte bine la bilan]ul aferent anului
[colar 2009-2010, prezentat la jum\tatea acestei luni. Raportul a fost
publicat `n detaliu [i pe site-ul Inspectoratului {colar Neam]. La
prezentarea acestuia au participat to]i directorii unit\]ilor de `nv\]\m`nt
din jude], al\turi de conducerea I{ [i reprezentan]ii autorit\]ilor locale [i
jude]ene.

Neam]ul are not\ mare la promovabilitate, peste 95%, `n 2009-2010,
indiferent de forma de `nv\]\m`nt. ~n ceea ce prive[te rezultatele [colare,
au fost printre cele mai mari `nregistrate `n ultimii 20 de ani.

Raportul eviden]iaz\, de asemenea, punctele tari ale educa]iei
nem]ene, pe fiecare curriculum [colar `n parte, cu rezultatele deosebite
ob]inute la concursuri [i olimpiade [colare, at`t la nivel na]ional, c`t [i
interna]ional, dar [i capacitatea extraordinar\ de implicare [i profesio-
nalism de care au dat dovad\ conducerile unit\]ilor de `nv\]\m`nt [i
echipele `n elaborarea unor proiecte pe diferite programe cu finan]are
structural\, care au fost aprobate [i se afl\ în diferite stadii de imple-
mentare. 

Mihaela DDR|GOI

L
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~n ]inutul Bistri]ei [i Ceahl\ului, un ora[ -
ca at`tea altele `n ]ara noastr\, dar unic  prin
existen]a sa bimilenar\, cu ob`r[iile `n
zidurile geto – dacice ale Petrodavei este
ora[ul meu, al nostru: Piatra Neam].

Caracterul particular al acestui ora[,
str\lucirea peisajului, din culme `n culme
p`n\ `n dep\rtare [i maiestoasa
singur\tate a Cehl\ului l-au f\cut pe
Gheorghe Asachi ca `n anul 1841 s\ con-
struiasc\ aici o fabric\ de h`rtie, printre
primele din ]ar\, cu ma[ini [i me[teri de la
Viena [i Praga.

Fascinat [i iubitor `n mod egal de
natur\ `n anul 1897,  primarul ora[ului
Piatra Neam], Nicu Albu,  pune bazele
Parcului Dendrologic Cozla – parc ame-
najat `n urma unei mari alunec\ri de
teren. Acest parc avea s\ devin\ baza de
practic\ a viitorilor speciali[ti silvicultori.
Ca o necesitate - prin extinderea

exploat\rilor forestiere de pe valea Bistri]ei -
s-a `nfiin]at, `n noiembrie 1949, {coala Tehnic\

Profesional\ de celuloz\ [i h`rtie, care a fost
transformat\ `n [coal\ Tehnic\ cu profilurile
celuloz\ [i h`rtie [i exploatarea [i industri-
alizarea lemnului, `ntre anii 1950 – 1955.

De la 1 iunie 1969 [i p`n\ `n anul 2000
[coala este cunoscut\ sub denumirea de
Liceul Industrial Forestier cu profilurile silvi-
cultur\, exploat\ri [i construc]ii forestiere [i
industrializarea lemnului. Dup\ acest an se
transform\ `n Colegiul Tehnic.

Institu]ia este amplasat\ `n cea mai
veche zon\ de locuire a ora[ului, una din
vetrele istorice ale T`rgului Pietrei, `ntr-un
cadru natural pitoresc, `nconjurat de munte [i
p\duri, oferind elevilor posibilitatea de a-[i
`ndeplini visul – `ntoarcerea la natur\.
Cl\direa `n care Colegiul Tehnic
func]ioneaz\ face parte din patrimoniul
na]ional, dat`nd din anul 1929, c`nd a fost
construit\ din dona]ia familiei Lalu Dumitru,
care a [i propus ca patron spiritual pe Sf`ntul
Dimitrie – Izvor`torul de Mir .

Colegiul Tehnic din Piatra Neam]
reprezint\ un centru al iubitorilor de natur\,
al celor ce sunt fascina]i de tainele
cunoa[terii [i prelucr\rii acestor bog\]ii natu-
rale care sunt lemnul [i p\durea, fiind o
pepinier\ de speciali[ti dedica]i protec]iei [i
resurselor naturale [i mediului pentru toate
jude]ele Moldovei, reprezent`nd un unicat
prin baza material\ de]inut\ [i specializ\rile
oferite.

Adaptarea la provoc\rile lumii contempo-
rane continu\ prin diversificarea activit\]ilor,
modernizare [i dotare informatizat\, prin
optimizarea calit\]ii `nv\]\m`ntului [i prin

facilit\]i `n folosul elevilor.
Colegiul Tehnic aduce

un aer de prospe]ime
anim`nd spiritul de
emula]ie pentru cei mai
importan]i forestieri: ele-
vii. Aici elevii g\sesc o
poart\ deschis\ spre a
deveni ”speciali[tii verzi”
ai ]\rii noastre.

Colectivul de cadre
didactice ale Colegiului
prive[te cu optimism,
responsabil [i asumat,
spre viitor [i `[i ia `mpre-
un\ cu fo[tii, actualii si
viitorii elevi angajamentul
de a iubi [i p\stra NATU-
RA.

Nimic durabil nu se
ob]ine `n via]\ dec`t prin munc\, prin perse-
veren]\, prin d\ruire de sine [i din [i pentru
iubire de oameni.

Colegiul Tehnic Forestier „Sf. Dimitrie”
din Piatra Neam] produce genera]ii pe care
le educ\ s\ foloseasc\ ra]ional resursele
naturale, s\ `ntreprind\ ac]iuni ecologice,
venind `n ajutorul naturii [i genera]iilor
urm\toare de a beneficia de resursele natu-
rale.

Activitatea didactic\ din aceast\ [coal\ a
colectivelor de cadre didactice [i elevi se
poate m\sura prin premiile ob]inute la
olimpiadele [colare pe discipline [i la
concursurile tematice.

Preocup\rile corpului profesoral ca [i ale
celor mai mul]i dintre elevi sunt de `nalt\
]inut\, particip`nd la realizarea unor proiecte
de actualitate, de mare utilitate educa]ional.
Prin implementarea proiectului Phare VET s-a
ajuns la o baz\ material\ performant\, care
a atras [i sper\m s\ mai atrag\ `n continuare
elevi.

Atelierele [coal\, dotate cu utilaje din
ultimele genera]ii, ofer\ satisfac]ii elevilor de

la specializarea prelucarea lemnului. Suntem
m`ndri c\ `n unele dintre institu]iile impor-
tante ale ora[ului ( vezi cl\direa veche a
Tribunalului ) s-au folosit lambriuri [i lemn
sculptat efectuate de elevii no[tri `n atelierele
[coal\. 

Puntea spiritual\ `ntre culturile europene
a fost realizat\ prin programele Leonardo [i

Comenius. Prin implementarea lor, at`t
cadrele didactice c`t [i elevii acestui Colegiu
au cunoscut [coli similare din Austria,
Fran]a, Anglia [i Grecia. S-au realizat rela]ii
de parteneriat cu Colegiul similar din
Râmnicu V`lcea.

Colectivul de cadre didactice a Colegiului
Tehnic este interesat de proiecte cu finan]are
european\ spre a atrage surse de finan]are

pentru cursuri de formare [i pentru moder-
nizarea permanent\ a bazei materiale.

Colegiul Tehnic se poate m`ndri cu o bib-
liotec\ unde elevii g\sesc materiale de infor-
mare de ultim\ or\ [i cu o Sal\ de Festivit\]i
demn\ de invidiat de multe unit\]i [colare din
Piatra Neam]. Aici s-au organizat concursuri
de cultur\ general\, spectacole tematice, aici
func]ioneaz\ o trup\ de teatru `n limba

M.Z. – AA]i ffost pprofesor ””normal”” bbun\ bbucat\ dde vvreme. AA]i
fost, aapoi, DDirector dde CC.C.D.- NNeam]… NNumirea `̀n ffunc]ia dde
Director AAdjunct aal CColeggiului TTehnic ddin PPiatra NNeam]  rreprezint\
un ppas `̀nainte - `̀napoi - `̀n ccariera ddumneavoastr\ ddidactic\?

DD .. VV .. – Mai mare dec`t Director C.C.D., echivalentul func]iei de
Inspector General Adjunct, n-am cum s\ mai fiu, dar Director
Adjunct de [coal\ am mai fost doi ani, chiar `n stagiu, la Miercurea-
Ciuc, `n rest, de 25 de ani, sunt un profesor „normal”.

M.Z. –– BB`ntuim, ddup\ RRevolu]ie, `̀ntre rreforme, ccontrareforme,
ultrareforme,   mmeggareforme… CCare aar ffi pprimele ttrei llucruri ccare aar
asiggura nnormalitatea `̀nv\]\m`ntului rromânesc?

DD .. VV .. - ~nv\]\m`ntul românesc nu poate fi altfel dec`t ]ara…
Lupta cu reformele ne-a z\p\cit [i obosit `n cei 20 de ani, dar sis-
temul are o iner]ie fabuloas\ [i rezist\, adic\ tot mai sunt profesori
cu drag de [coal\, tot se mai face carte `n România, chiar mai bine
ca `n multe state europene. {i ca s\ r\spund la `ntrebare:
inteligen]\, bun\ credin]\, demnitate.

M.Z. –– DDincolo dde eemblemele lliceului, uunde… aa]i aacceptat ss\ ffi]i
director aadjunct, eexist\ nnote sspecifice ccare ss\ aateste iindividualitatea

acestei iinstitu]ii dde `̀nv\]\m`nt? CCare ssunt aacum [[i ccare ccrede]i cc\
ar ttrebui ss\ ffie `̀n vviitor?

DD .. VV .. – Liceul ale c\rui probleme le gestion\m ast\zi are clase
de: silvicultur\, prelucrarea lemnului, protec]ia mediului, mecanic\,
electric [i  `nv\]\m`nt postliceal, care preg\te[te tehnicieni `n sil-
vicultur\; mai avem [i cursuri de conducere tractor (la care am de
g\nd s\ m\ `nscriu [i eu) [i [coal\ de [oferi.  ~n aceast\ combina]ie
de specializ\ri suntem unici `n Moldova [i cred c\ at`ta vreme c`t
mai avem p\duri, o s\ fie nevoie [i de speciali[ti care s\ o
ocroteasc\ [i s-o valorifice corect. 

~n final, doresc s\ mul]umesc tuturor colegilor care m-au ajutat
`n efortul de a deslu[i mersul trebii, pe care am g\sit-o mai mult
dec`t `ncurcat\, dar ca de obicei, profesorii [i elevii care iubesc
[coala asta au f\cut ca totul s\ fie posibil. Sub deviza „Ordine [i
disciplin\” a mai `nceput un an [colar la Colegiul Tehnic Forestier
din Piatra Neam]. Doamne- ajut\! 

A cconsemnat 
Mircea ZZAHARIA

CE MAI FACE DIDA VASILCA?

Originea numelui DIMITRIE este gre-
ceasc\, amintind de vechea zei]a DEME-
TER. Cre[tinismul a impus numele masculin
DEMETRIOS, explicat `ndeob[te ca simplifi-
care a lui DEMETER, care `nseamn\ „maica
poporului” (demos – popor [i meter-mama ).
La noi exist\ numele b\rb\te[ti Dumitru,
Dimitrie, cu prescurt\ri ca Mitrea, Mitru,
Mitu, Dima [i diminutive ca, Mitru[, Mitru],
Mitrel, Mitric\, Mitu[, Mitu], Mitel, Mitic\,
uneori Mitty, la care, prin mimetism occiden-
talizat s-a ad\ugat numele femeiesc,
Dumitra, Demetra, Dumitri]a, Dumitrela,
Dumitrica, cu diminutivele: Dumi, Mita,
Dumea.

Anul bisericesc, `n tradi]ia ortodox\,
`ncepe la 1 septembrie [i se `ncheie la 31
august. Pe parcursul s\u, desf\[urarea
zilelor [i mai ales a s\rb\torilor nu este una
`nt`mpl\toare, mecanic\; acest an bise-
ricesc reprezint\ istoria vie]ii la Iisus Hristos
[i a m`ntuirii noastre prin EL. S\rb\torile
Domnului [i ale Maicii Sale, `n num\r de 12,
sunt numite „S\rb\tori ~mp\r\te[ti”  [i deter-
min\ sensul cre[tin, bisericesc, al `ntregului
an. Dac\ acest an sacru nu `ncepe cu
na[terea Domnului [i nu se `ncheie odat\
cu moartea [i ~nvierea este pentru c\
leg\turile M`ntuitorului cu lumea nu pot fi
m\rginite la existen]a sa p\m`nteasc\, iar
lucrarea Lui `n lume nu s-a `ncheiat odat\ cu
moartea [i `nvierea, c\ci prin Pogor`rea
Sf`ntului Duh asupra Apostolilor s\i, exis-
ten]a Sa este perceput\ `n lume sub forma
Bisericii.

Ziua s\rb\torii cre[tine a Sfântului
Dumitru Izvor\torul de Mir este numit\ po-
pular, „S`medru” sau „Ziua Soroacelor”.
~mpreun\ cu „S`ngiorzul” (Sfântul
Gheorghe), „S`medru” `mparte anul pastoral
`n dou\ anotimpuri egale: vara, de la 23
aprilie p`n\ la 26 octombrie, av`nd ca mijloc
al anotimpului 20 iulie (S`ntilie) [i iarna, `ntre
26 octombrie [i 23 aprilie, cu mijloc la 16
ianuarie (S`mpetru de iarn\). ~n ajunul
s\rb\torii Sf`ntului Dumitru, oamenii aprind
focuri `n cur]i. Peste acestea obi[nuiesc s\
sar\ copiii, pentru a fi s\n\to[i sau tinerii
pentru a se c\s\tori. C\rbunii r\ma[i sunt
sf\r`ma]i [i pres\ra]i prin gr\dini [i livezi,
pentru ca anul ce va veni s\ fie `mbel[ugat.
Se crede c\ dac\ este bel[ug de gutui [i

nuci, atunci iarna va fi grea. ~n aceast\ zi se
fac [i pomeni pentru mor]i, femeile
`mp\r]ind copiilor nuci, mere, struguri [i
prune uscate. Ziua propriu-zis\ a Sf`ntului
Dumitru este considerat\ un adev\rat indi-
cator meteorologic. Dac\ este frig, iarna va
fi bun\. Dac\ este nor, v`nt [i ploaie, va fi
z\pad\ mult\, ger [i o iarn\ lung\. Dac\

este lun\ plin\, iarna va fi ploioas\, iar dac\
este lun\ nou\, iarna va fi scurt\ [i u[oar\.

Oamenii ]in s\rb\toarea Sf`ntului
Dumitru pentru a fi feri]i de boli, iar animalele
de lupi. Cailor li se tunde coama, pentru a
avea p\r frumos. Ziua de S`medru se mai
nume[te Ziua Soroacelor, pentru c\ `n
aceast\ zi se rezolvau [i se lichidau toate
socotelile, chiriile, `mprumuturile, slujbele
sezoniere [i alte in]elegeri `ncheiate cu 6 luni
`n urm\, la S`ngiorz (23 aprilie) [i se
`ncheiau noi `nvoieli. ~n popor exist\ [i o

vorb\ de duh legat\ de Ziua Soroacelor:
„Arvuna te leag\, plata te scap\, dar cine-a
luat pe datorie, pl\te[te de dou\ ori”.

Sf`ntul Dimitrie din Tesalonic, „Mare
Mucenic”, face parte, la fel ca Sf`ntul
Gheorghe, Sf`ntul Teodor Stratilat, Sf`ntul
Teodor Tiron [i al]ii, din categoria sfin]ilor
militari, reprezenta]i `n icoanele destinate
`nchin\rii credincio[ilor, `n ve[mintele cores-
punz\toare slujirii pe care au exercitat-o `n
timpul vie]ii, adic\ `narma]i [i uneori c\lare.
Biserica nu a considerat niciodat\ condi]ia
de soldat ca fiind incompatibil\ cu calitatea
de cre[tin: „Dragoste mai mare ca aceasta
nimeni nu are ca via]a s\ [i-o pun\ pentru
prietenii s\i” (In. 15,13). Biserica `i
s\rb\tore[te la  29 august pe to]i osta[ii
cre[tini c\zu]i pe c`mpurile de b\t\lie.

Sf`ntul Dimitrie a suferit martiriul la
`nceputul sec al IV-lea, `n timpul persecu]iei
lui Diocle]ian. Istoria p\timirii sale spune c\
Maximian `l numise pe t`n\rul Dimitrie pro-
consul, iar acesta, `n loc s\ execute ordinul
de exterminare a tuturor cre[tinilor din
Tesalonic, propov\duia Evanghelia. Arestat
[i `ntemni]at, l-a `ncurajat pe t`n\rul Nestor,
prietenul s\u, s\ lupte singur `mpotriva gla-
diatorului, care `i omora pe cre[tini `n aren\,
arunc`ndu-i `n suli]e. Dup\ victoria [i marti-
riul lui Nestor, Dimitrie a fost str\puns cu
suli]e `n temni]\, la ordinul lui Maximian. Se
pr\znuie[te pe 26 octombrie Sf`ntul Dimitrie
sau Emeterie.

Icoana greceasc\ a Sf`ntului Dimitrie din
sec. al XV-lea `l reprezint\ `n picioare,
frontal. Tunica foarte scurt\ nu `i ajunge
p`n\ la genunchi [i las\ s\ se vad\
picioarele legate cu [ireturi `ncruci[ate.
Peste tunic\ poart\ o cuiras\ [i o cruce
mic\ cu 8 bra]e pe piept, iar pe umeri `i st\
aruncat\ o mantie. Coiful `i st\ at`rnat pe
um\rul st`ng; este `narmat cu o suli]\ pe
care o ]ine `n m`na dreapt\, iar st`nga este
a[ezat\ pe un scut bogat ornamentat. O
cruce `nalt\ (ad\ugat\ mai t`rziu) `n spatele
scutului trebuie s\ reprezinte adev\rata
arm\ care l-a f\cut pe mucenic `ndr\zne] `n
ceasul mor]ii sale.

Prof. DDumitri]a VVASILCA

POVESTEA NUMELUI

LLaa     mmuuuu ll ]] ii     aann ii !!

„Cu prilejul s\rb\toririi Zilelor Liceului,
doresc s\ adresez tuturor truditorilor
acestei istorice [i prestigioase unit\]i de
`nv\]\m`nt un sincer  La Mul]i Ani cu
s\n\tate, putere de munc\ [i mult\ spe-
ran]\ `n viitorul [colii noastre!”

DDiirreeccttoorr,, pprrooff.. iinngg.. PPeettrree DDEEJJUU

Gloria ssportiv\ aa hhandbalului rromânesc, pprof. VVIORICA IIONIC| dde lla CColegiul TTehnic
Piatra NNeam], aa ffost iinvitat\ dde PPre[edintele FF.R.H. RRomânia, ddl. CCristian GGa]u, lla  TTrofeul
„ CCARPA}I ”” `̀n pperioada 227 - 330 ooctombrie 22010, lla TTurnu - SSeverin.

CCCCOOOOLLLLEEEEGGGGIIIIUUUULLLL TTTTEEEEHHHHNNNNIIIICCCC FFFFOOOORRRREEEESSSSTTTT IIIIEEEERRRR    „„„„SSSSFFFFÂÂÂÂNNNNTTTTUUUULLLL DDDDIIIIMMMMIIII TTTTRRRRIIIIEEEE””””
PPPPIIIIAAAATTTTRRRRAAAA NNNNEEEEAAAAMMMM}}}}     --     66660000     DDDDEEEE AAAANNNNIIII     DDDDEEEE EEEEXXXXIIIISSSSTTTTEEEENNNN}}}}||||

englez\ [i tot aici tinerii [colii noastre pre-
ocupa]i de perpetuarea frumoaselor obiceiuri
populare române[ti sus]in spectacole de
muzic\ [i tradi]ii.

Faptul c\ `n anii din urm\ am fost ”ciun-
ti]i” prin dezafectarea cantinei [i c\minului,
reprezint\ o pierdere pentru  toat\ lumea, iar
noi `l recunoa[tem ca pe un punct slab.

Dragi viitori absolven]i ai claselor a VIII
–a din ora[ [i din `mprejurimi, colectivul de
cadre didactice al Colegiului Tehnic Forestier
”Sf. Dimitrie” din Piatra Neam] v\ invit\ s\ v\
specializa]i `n meseriile de: silvicultur\, pre-
lucarea [i industrializarea lemnului, mecanic
utilaj forestier, protec]ia mediului, meserii de
prezent [i viitor pentru zona noastr\.

De Sf`ntul Dumitru v\ invit\m pe to]i:
absolven]i, elevi actuali [i viitori, agen]i eco-
nomici, reprezentan]i ai comunit\]ii locale,
Inspectorat [colar, s\ s\rb\torim o nou\
aniversare a [colii Forestiere – a 61-a.

Prof. RRodica MMIHALACHE

ZIUA FF|R| MMA{INI LLA PPIATRA NNEAM}
18 sseptembrie 22010

Elevul Colegiului Tehnic - Rusu Andrei clasa a XII –a A, sub `ndrumarea d-nei prof.
Ispas Ramona,  a ob]inut locul I la Ciclism. 
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(Rezultate lla CConcursul NNa]ional dde  CCrea]ie  LLiterar\ "" IIulia  HHa[deu"
din CChi[in\u, eedi]ia aa XXII aa,  22010)

n  toamna  acestui  an,  mai  exact  pe  data  de  13
octombrie,  a  avut  loc  la Chi[in\u,  Republica Moldova ,
Gala  laurea]ilor  Concursului  Na]ional  de  Crea]ie Literar\
"Iulia  Ha[deu".

Participan]ii  au  fost  elevii  de  gimnaziu  [i  de  liceu
din  Republica  Moldova,  România  [i  diaspora.  Sec]iunile
la  care tinerii  creatori  au  concurat au fost:  poezie,  proz\
[i  eseu. Delega]ia  jude]ului  Neam]  a  fost  alc\tuit\  din  6
elevi  nominaliza]i  de  juriu pentru a  participa  la  premiere,
`nso]i]i  de  profesoara  Monica Cristea. To]i  copiii  au  fost
membri ai  Cenaclului  "Eurocultin"  de  la  {coala  cu  clase
I-VIII,  Nr. 2  din  Piatra-Neam]. "Au  fost"  pentru  c\,  `ntre
timp,  dou\  domni[oare  au  intrat   din  toamna  acestui  an

`n  clasa a IX -a la Colegiul Na]ional "Petru Rare["  din   localitate.
~n sala  `nc\p\toare  a  Bibliotecii "Onisifor Ghibu",  din Chi[in\u,  a

avut  loc  decernarea  premiilor.  Al\turi  de  elevi,  profesori  [i  p\rin]i  a
fost  prezent  [i  domnul  Ion  Ciobanu - ministrul  Tineretului  care,  `n
interven]ia  sa,  a  subliniat  necesitatea  de  a cultiva  creativitatea [i  per-
sonalitatea  tinerei  genera]ii.  Al\turi  de  domnia  sa ,  scriitorul  Arcadie
Suceveanu,  vicepre[edintele  Uniunii  Scriitorilor din   Moldova , a  dorit
s\  atrag\  aten]ia  asupra    unei  condi]ii  fundamentale  `n  formarea
intelectualului  autentic  [i  anume  dezvoltarea  gustului  pentru  lectur\,

frecventarea  cu  asiduitate  a  bibliotecii. Men]ion\m  prezen]a  la  activi-
tate  a  scriitorilor: Valentin  Be[leag\, C\t\lina  Trifan,  Aurelia  Borzin,
Liliana  Arma[u,  Mircea Ciobanu. Pre[edintele  juriului  a  fost  la
aceast\  edi]ie Emilian  Galaicu  P\un.

Dup\  un  scurt  spectacol,  realizat  pe  textele  uneia  dintre  laure-
ate,  au  fost  acordate  diplome  [i  premii  `n  c\r]i  [i  `n  bani.
Organizatorii,  ajuta]i  de  sponsori, au oferit cazarea [i masa iar  `n  cea
de-a  doua  zi,  respectiv  pe  14  octombrie,  vizite  la  muzee,  galerii  de
art\  [i  obiective  turistice  importante.  Divers\  [i  impresionant\  a  fost
imaginea  capitalei  `n  s\rb\toare, deoarece se  pr\znuia  hramul  ora-
[ului. O mul]ime  de  vizitatori  de  aflau  printre  standurile  `ntinse de-a
lungul   bulevardului   "{tefan  cel  Mare " .  Exponatele:  culinare,  tex-
tile, artizanat, de tehnic\  modern\, chiar  de  armament  [i produse  cos-
metice au  creat  o  atmosfer\  pitoreasc\, `n  timp  ce forma]ii  artistice
de  muzic\ [i  dansuri,  populare  [i  culte,  `ntregeau  ansamblu  unei
capitale  `n  s\rb\toare. Desigur  n-au  lipsit  nici  focurile  de  artificii [i
forma]ii  `n  vog\  care  au  evoluat pe  multiplele  estrade  ridicate  peste
noapte.

Iar  soarele,... ei  bine,  soarele  a  str\lucit bl`nd  peste  ora[ul  care
a  primit  cu  bra]ele  deschise  [i  delega]ia de  6+1  de  la  Piatra-Neam].

Rezultatele  elevilor  no[tri  sunt  urm\toarele:

POEZIE
 premiul  I  - Dorneanu  Anda ,  cl. a IX-a, Colegiul  Na]ional "Petru

Rare[";

 premiul II  - R\ileanu  Antonio,  cl. a VII -a, {coala  cu  clase  I-VIII
Nr. 2 , Piatra-Neam];
 premiul III - Nu]u Irina,  cl a VIII -a;
 men]iune  - Nohai  Claudiu.

PROZ|

 premiul  I - Popu]oaia Ruxandra,  cl. a IX-a,  Colegiul Na]ional
"Petru Rare[";
 premiul II - Nohai  Claudiu.

ESEU

 premiul II - Ilinca Theodora Ionescu,  cl.  a VII -a,  {coala  cu  clase
I-VIII Nr. 2 , Piatra-Neam];
 premiul  III - Nu]u Irina.

Ar  mai  fi  de  adaugat  c\ `n  cele  12  edi]ii, printre  laurea]i  s-au
aflat  peste  60  de  elevi din cenaclurile "Tinere]e  f\r\  b\tr`ne]e"  [i
"Eurocultin",  iar  num\rul  diplomelor  ob]inute trece  de  80.

Profesor
Monica CCRISTEA,

coordonatoarea  cenaclului  "Eurocultin"

CÂND {ASE ESTE EGAL CU OPT (6 = 8)

n perioada 2009-2011, {coala
Oan]u deruleaz\ proiectul multila-
teral Comenius, din cadrul progra-
mului Education and Culture
Lifelong Learning Programme,
Multimedia EE-PPlatform ffor tthe dde-
mocratic llearning oof tthe fforeign
languages.

A patra `nt`lnire din proiect a
avut loc la Publiczne Gimnazjum nr
1 im. Frañciszka Beciñskiego din
Radziejow, Polonia, `n perioda 20
septembrie 2010-25 septembrie

2010.
La aceast\ reuniune de proiect au partici-

pat patru cadre didactice -respectiv echipa de
proiect-de la {coala Oan]u:Irina Elena-Roxana
(coordonator), Corfu Vasile, M`]\ Doina [i Perju
Viorel [i [ase elevi - respectiv Moale[ Ana-
Roxana, Ungureanu Cosmin, Co[ni]\ Lucian,
Butunoi Mihai, Ungureanu Sebi din clasa aVIII
a [i Ungureanu Silviu- clasa aVII a.

~n cele [ase zile petrecute `n Radziejow s-au
desf\[urat activit\]ile men]ionate `n proiect.

~nt`lnirea a debutat cu prezentarea obiec-
tivelor urm\rite p`n\ la aceast\ `nt`lnire,
respectiv promovarea activit\]ilor din proiect [i
lucrul la manualul de limba francez\. Echipa
[colii Oan]u [i-a dus la `ndeplinire obiectivele
astfel:

- pentru manualul de limba francez\, pen-
tru `nceput, s-au ad\ugat 58 de documente [i
25 de exerci]ii

- pentru manualul de limba englez\-
englez\ literatur\:11 documente [i englez\
limb\:39 documente

- pentru promovarea proiectului :
Pe data de 29 mai 2010, doamna profesor

Elena-Roxana Irina a participat la Simpozionul
na]ional {coala Modern\, organizat de CCD
Neam], unde a prezentat filmul unei lec]ii
demonstrative de predare a limbii franceze uti-
liz`ndu-se Platforma Claroline, un material ppt
de prezentare a platformei. Imagini pot fi
v\zute pe site-ul http://www.ccdneamt.ro/
Galeria%20de%20imagini/33%20Simpozion%
20Scoala%20Moderna%202010/Imagini%20d

e%20la%20Simpozionul%20National%20SCO
ALA%20MODERNA%202010

~n luna septembrie, cu c`teva zile `nainte
de plecare, s-a realizat expozi]ia de pictur\ la
CCD Neam].Picturile au fost realizate de elevul
Co[ni]\ Lucian din clasa aVIIIa [i reprezint\
c`teva din minunatele locuri care l-au impre-
sionat de-a lungul anului, `n ]\rile implicate `n
proiect.Sinceritatea, simplitatea [i detaliul te
fac s\ realizezi imensul impact pe care acest
proiect l-a avut `n sufletul copiilor, n\sc`ndu-se,
astfel, Europa vv\zzut\ pprin oochi dde ccopil.

Fiecare echip\ si-a prezentat activitatea
din ultima perioad\. Coordonatorul interna-
]ional a felicitat `n mod deosebit echipa {colii
Oan]u pentru toate activit\]ile de promovare a
proiectului [i pentru toat\ contribu]ia la proiect.

Ajun[i la a patra `nt`lnire cu echipele din
proiect, elevii nu au mers nepreg\ti]i c) au
`ncercat pe toat\ perioada vacan]ei s\ identi-
fice toate situa]iile neprev\zute care s-ar putea
ivi `n utilizarea platformei [i au participat la un

focus-grup cu elevii din ]\rile
partenere sub atenta `ndru-
mare a domnului profesor
coordonator interna]ional de
proiect, Alexandru M`]\.

Partenerii din Polonia au
prezentat un minunat program
artistic cu melodii din reperto-
riul interna]ional iar elevii
no[tri au prezentat la r`ndul lor
dou\ melodii tradi]ionale
române[ti.

Gazdele au prezentat
[coala, moment ̀ n care elevii au
putut revedea echipa de proiect
din Polonia. Dup\ cursuri, cele
dou\ echipe de elevi au f\cut un
tur al micu]ului ora[, polonezii
ar\t`ndu-se a fi ni[te gazde mi-

nunate.
S-a lucrat la implementarea exerci]iilor pe

platform\, utiliz`ndu-se programele Hot
Potatoes  [i Quiz  Faber.

Este de apreciat faptul c\ pe toat\ perioa-
da desf\[ur\rii proiectului, `ntre to]i partenerii a
existat o foarte bun\ colaborare. S-a comunicat
at`t telefonic, c`t [i prin intermediul e-mail-ului.    

S-a lucrat efectiv pe platform\, stabilindu-
se criterii de realizare a lec]iilor, care vor fi uti-
lizate de to]i partenerii, s-au stabilit clasele [i
lec]iile avute `n vedere `n perioada imediat ur-
m\toare.S-au verificat materialele puse pe plat-
form\ [i s-au dat indica]ii pentru urm\toarele
activit\]i.S-au f\cut preciz\ri `n leg\tur\ cu
completarea manualului de bune practici [i a
suportului de curs.

Au  fost analizate activit\]ile derulate `n
proiect p`n\ `n prezent, s-au stabilit sarcinile
fiec\rui partener ̀ n parte, perioada ̀ nt`lnirilor ime-
diat urm\toare c`t [i obiectivele avute `n vedere.

La final s-a realizat evaluarea reuniunii [i,
`ntr-un cadru festiv, s-au oferit certificatele de
participare. 

~mbin`nd tehnologia informa]ional\ cu isto-

ria [i geografia, elevii au putut s\ mai
descopere `n minunata Polonie, ora[ul Torun-
casa lui Nicolaus Copernic, despre care se
spune c\ "a oprit soarele [i a pus p\mântul `n
mi[care", Biserica gotic\ `n care a fost botezat
Nicolaus Copernic, Muzeul Nicolaus Copernic,
Turnul ~nclinat, Muzeul de turt\ dulce-unde au
participat efectiv la realizarea unei buc\]i din
minunata turt\ dulce [i au primit un certificat de
mici cofetari, ora[ul Gdansk-Muzeul chihlim-
barului, Centrul ora[ului, cunoscut [i ca "Stare
Miasto" sau ora[ul vechi `ntins dealungul râului
Motlawa, râul care se vars\ `n Vistula, St.
Catherine's Church cu interiorul construit `n
stilul gotic. Prim\ria ora[ului (a fost construit\
`ntre 1587 [i 1595),  Muzeul Morskie,  Biserica
Sw. Katarzyny, Monumentul Muncitorilor C\zu]i
pe {antierul Naval, Curtea lui Artur (Dwor
Artusa).

Preocup\rile echipei de proiect se vor con-
cretiza [i `n editarea unei metodologii [i a unor
manuale electronice pentru `nv\]area limbilor
englez\, francez\, spaniola [i italiana, `n publi-
carea unui manual de bune practici legate de
implementarea sistemului Claroline [i `n
redactarea unui suport de curs pentru formarea
continu\ a profesorilor `n folosirea sistemului
Claroline. 

O ultim\ `nt`lnire-a cincea din proiect va
avea loc `n luna iunie `n România, moment
deosebit [i unic pentru [coala noastr\, care a
fost aleas\ ca ultim punct de oprire dup\ doi
ani de munc\ intens\. Cu inima frem\t`nd de
emo]ie, dar [i de onoare [i bucurie, a[tept\m
cu ner\bdare `nt`lnirea final\, care va avea loc
la {coala Oan]u, `n perioada 30 mai-3 iunie
2011 [i unde v\ a[tept\m [i pe dumneavoas-
tr\, s\ ne fi]i al\turi!

Profesor IIRINA
ELENA-RROXANA

{COALA CU CLASELE I-VIII OAN}U
SAM PÂNG|RA}I-NEAM}

PROJECT AWARDED WITH THE EUROPEAN LANGUAGE LABEL 2009
BY THE EUROPEAN COMMISSION

Platforma Claroline-{coala Oan]u `n POLONIA
Multimedia E-Platform for the democratic learning of the foreign languages

MULTIMEDIA {I
INTERACTIVITATE ~N
E-LEARNING

a urmare a ob]inerii unui grant Comenius din partea
Agen]iei Na]ionale pentru Programe Comunitare `n
Domeniul Educa]iei [i Form\rii Profesionale
(http://www.llp-ro.ro), `n cadrul  PROGRAMULUI DE
~NV|}ARE PE TOT PARCURSUL VIE}II, ac]iunea
COMENIUS-  Formare continu\ pentru profesori [i alte
categorii de personal implicat `n educa]ie, am participat,
`n perioada 29 iunie - 4 iulie 2010, la  cursul de formare
structurat "Multimedia  si interactivitate in e-Learning",
sus]inut de profesor Peter Mazohl,  la Bundes-
gymnasium Babenbergerring, Wiener - Neustadt,
Austria.

La acest curs au participat profesori din Grecia,
Spania [i România.

Programul de formare "Multimedia [i interactivitate `n e-
Learning a avut o durat\ de 50 de ore: 25 face to face [i 25 de ore
de e-Learning folosind platforma Moodle (hhttttpp::////wwwwww..aaddvvaanncceedd-
ttrraaiinniinngg..aatt//mmooooddllee;; hhttttpp::////wwwwww..ffuurrtthheerr-ttrraaiinniinngg..nneett//eelleeaarrnniinngg),  [i a
urm\rit dezvoltarea abilit\]ilor participan]ilor `n a crea unit\]i e-
Learning, folosind con]inut multimedia. Acest lucru poate fi f\cut
prin dezvoltarea unor programe interactive (de exemplu, fi[iere
small shockwave) [i integrarea acestora `ntr-o platform\ de e-
Learning (Moodle). Cursul  de formare a mai oferit, de asemenea,
cuno[tin]e despre diferite programe [i metode de dezvoltare a
con]inutului. A fost un curs `n care au fost asamblate elemente de
studiu cu elemente de auto-`nv\]are [i de aplica]ii, incluz`nd
unit\]ile de formare profesional\ speciale, sprijinite de tutori. De
asemenea programul  a implicat familiarizarea cu sistemele multi-
media:  grafic\, procesare imagine, video, sunet; dezvoltarea [i
integrarea unui exemplu `ntr-un curs Moodle; Participan]ii au avut
posibilitatea s\ con[tientizeze astfel avantajele e- Learning - ului.

~n vederea certific\rii, la finalul cursului, participan]ii au avut de
creat pe platforma Moodle o lec]ie `n care s\ foloseasc\ drept
resurse Fotostory, un pachet eXe SCORM despre software-ul
folosit [i un test `n care s\ fie integrate imagini etc. 

Participan]ii au primit, la sf`r[itul perioadei de formare, pe l`ng\
Certificatul de participare la curs, un Certificat de Mobilitate
Europass.

Cursul m-a `ncurajat s\ adopt o abordare reflexiv\ asupra
modului `n care predau, m-a `ncurajat s\ citesc mai mult despre
ultimele cercet\ri `n domeniul pred\rii,  `n disciplina pe care o
predau,  m-a f\cut s\ con[tientizez existen]a unor noi metode de
evaluare,  de notare a deprinderilor [i competen]elor dob`ndite `n
[coal\,  `n context de `nv\]are informal. 

Profesor-mmetodist MMioara RRO{U
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up\ o lung\ [i grea suferin]\
(pe care un om ca el n-ar fi
meritat-o! n.n.) a `ncetat din
via]\, `n cursul zilei de vineri, 8
octombrie 2010, profesorul
Ionel Bl\ju], fost Inspector
General Adjunct al I.S.J.
Neam], unul dintre ini]iatorii
mi[c\rii de reformare a vie]ii
sociale [i `nv]\mântului de
dup\ Decembrie '89, ca mem-

bru al F.S.N.
Anii de [coal\ (din clasa I primar\,

anul 1950 [i pân\ la absolvirea liceului,
anul 1961, s-au dep\nat pe b\ncile
Liceului "Petru Rare["  din Piatra Neam].
Dup\ un an de suplinire `n `nv\]\mânt la
{coala General\ P`ng\ra]i, a urmat
cursurile Facult\]ii de Geografie-
Geologie a Universit\]ii "C. I. Parhon" din
Bucure[ti `ncheiate `n 1967 cu pro-
movarea examenului de stat [i reparti]ia

ministerial\ `n `nv\]\mânt la {coala Ge-
neral\ Cuiejdi- Gârcina, unde func]io-
neaz\, ca profesor de istorie- geografie,
pân\ `n anul 1979.

Anii de debut `n satul Cuiejdi i-au adus
afirmarea [i recunoa[terea unei marcante
personalit\]i pedagogice `n specialitate,
fiind apreciat [i respectat de elevi, p\rin]i [i
colegi. ~n anul 1980 este promovat ca
inspector [colar de specialitate.

~n aceast\ nou\ ipostaz\ didactic\ se
manifest\ alte laturi ale personalit\]ii
sale; corectitudinea, sim]ul datoriei [i al
drept\]ii, obiectivitatea [i principialitatea
`n evaluare [i apreciere, fiind mult iubit [i
stimat nu numai de colegii de specialitate,
ci de `ntreg personalul din `nv\]\mântul
nem]ean, integrându-se `ntr-un colectiv
de inspectori [colari de cert\ valoare pro-
fesional\, didactic\ [i pedagogic\, con-
dus pe acea vreme de prof. Maria U]\,
inspector general.

Dupp\ decembrie '89, animat sincer
de dorin]a de schimbare politic\ [i
social\, se `nregimenteaz\ `n Frontul
Salv\rii Na]ionale din jude]ul Neam], par-
ticip\ la evenimentele fierbin]i din
`nv\]\mânt [i revine la Inspectoratul
{colar, de data aceasta `n func]ia de
inspector general adjunct. ~n anul 1995 s-a
retras de la Inspectoratul {colar [i a
revenit la {coala nr. 2 Piatra Neam], unde
[i-a desf\[urat activitatea pân\ `n 2001,
când a solicitat pensionarea.

S-a stins din via]\, con[tient, `ngân-
durat [i pu]in dezam\git de marasmul
politic din ]ar\ [i de condi]iile grele de
munc\ [i via]\ ale colegilor s\i, l\sând `n
urm\ icoana unui profesor deosebit, om
de o `nalt\ probitate moral\, cinstit, drept,
onest [i harnic, care [i-a dedicat `ntreaga
via]\ [i energie pe altarul [colii
române[ti. Genera]ii de dasc\li [i elevi `i
vor p\stra o vie [i ve[nic\ amintire,
recuno[tin]\ [i respect.

9 octombrie 2010
{tefan CCORNEANU

Prof. Ionel Bl\ju]
(5 martie 1944- 8 octombrie 2010)

OCTOMBRIE 2010

octombrie 1936, `n Revista „Apostolul”, a fost prezentat\
elogios Revista „Calendarul Osta[ului” editat\ de
Regimentul 15 R\zboieni din Piatra-Neam].
 ~ntre 1 octombrie 1881-28 februarie 1882, a fost

revizor [colar de Neam] I. LL. CCaragiale. A locuit la Piatra-
Neam].
 ~ntre 1 octombrie 1896-15 octombrie 1899, a

ap\rut, la Piatra-Neam], „Revista Societ\]ii Corpului
Didactic din Jude]ul Neam]”
 4/1876, n. la Buhalni]a, D. MM. CC\dere, profesor de

fizic\-chimie la {coala Normal\ „Vasile Lupu” din Ia[i, con-
structror al Cabanei „Dochia”.
 4/1955, n. la Piatra-Neam], Simion PPurice (d. Piatra-

Neam], 1996), prof. univ. dr. la Facultatea de Medicin\ din Bucure[ti. S-a
afirmat [i ca teoretician `n pedagogie.
 5 octombrie, Ziua Mondial\ a Educa]iei
 10/1937, n. la Borle[ti, jud. Neam], prof de limba francez\

Gheorghe BBlaga (d. 30. 04. 2006), inspector [colar, animator cultural,
redactor [ef al Revistei „La Tazl\u”.
 16/1875, n. `n com. M\lini, jud. Suceava, prof. Mihai SStamatin,

fost mul]i ani director al Liceului „Petru Rare[” din Piatra-Neam],
ini]iatorul Muzeului Regional „Cozla” (1920, `n localul Liceului). ~n 1924,
s-a a[ezat, la intrarea principal\ a [colii pe care a condus-o, un basore-
lief (al\turi de cel al lui Ion Negre) executat de sculptorul Mihail Onofrei.
 19/1908, n. la Negre[ti, jud. Neam], Dumitru AAlma[ (Ailinc\i)

scriitor, prof. univ. dr. la Facultatea de Istorie a Universit\]ii Bucure[ti.
 23/1950, n. scriitorul Nicolae SSava, la V`n\tori-Neam]. Dup\

absolvirea Liceului Agroindustrial din T`rgu-Neam], a practicat diverse
meserii, p`n\ `n ianuarie 1990, c`nd a devenit redactor la ziarul
Ceahl\ul, unde lucreaz\ [i `n prezent: A publicat mai multe c\r]i de
poezie dintre care amintim: Despre prietenie, `n Caietul debutan]ilor,
1980 – 1981, B., 1981; Fericit precum mirele, I[., 1983 (1984);
Privighetoarea, I[., 1989; Via]\ public\, Piatra Neam], 1995; Proz\,
domnilor, proz\, Bt., 1997; Insolen]a nop]ilor, Bt., 2004. Este membru

al Uniunii Scriitorilor din România. Acum, la `mplinirea v`rstei de [ase
decenii, Redac]ia Revistei „Apostolul” `i ureaz\ La mul]i ani!
 25/1932, ora 20,20, la emisiunea „Universitatea Radio”, istoricul

Constantin MMatas\ a prezentat conferin]a „Ceahl\ul, muntele vr\jit”.
 26/1936, n. la Poiana, jud. Bac\u, prof. Gheorghe BBunghez. A

fost: pre[edinte al Comitetului de Cultur\ [i Art\ al Jud. Neam], direc-
tor al Teatrului Tineretului, director al Centrului de Libr\rii (Actualul S.
C. Bibliopolis) [i a ini]iat multe manifest\ri, ajunse `n prezent la edi]ii de
ordinul zecilor: Vacan]e Muzicale la Piatra-Neam], Festivalul de Teatru,
Festivalul de Art\ Plastic\ „Lasc\r Vorel”, Sadoveniana, Stagiunea per-
manent\ a Filarmonicii „Moldova” din Ia[i la Piatra-Neam], precum [i
editarea seriilor a II-a [i a III-a ale Revistei  „Asachi”.
 26/1947, n. scriitorul Constantin MMunteanu, `n familia de ]\rani

a Mariei (n. Munceleanu-Cr`[m\riuc) [i a lui Neculai Munteanu, din
satul Fedele[eni, comuna Strunga, Jude]ul Ia[i. Dup\ absolvirea
Facult\]ii de Fizic\ a Universit\]ii din Bucure[ti, din septembrie 1969
p`n\ `n iulie 1989, a fost fizician la Combinatul de Fire [i Fibre Sintetice
din S\vine[ti, Jude]ul Neam]. A publicat: romanele  Zaruri de cret\,
1976 ; Ziua magnoliilor viscolite, B.1979; Cursa rapid\, 1982; Vremea
br`ndu[elor, 1984; Teona, 1989; Sf`r[itul `nser\rii, 1989; Maria,
prin]es\ de Place Pigalle, 1995 [.a.; piese de teatru, pentru radio [i tv.,
scenarii de film. 
 29/1996, d. la Bucure[ti, prof. Constantin CCri[an (n. la T`rgu-

Neam], 21. 11. 1939), absolvent al Liceului „Petru Rare[” din Piatra-
Neam], seria 1956, publicist, sociolog literar, estetician, autor al mai
multor volume. Ultima carte, publicat\ post-mortem, „Eminescu versus
Dumnezeu sau Blestemul `n genunchi” (1999).
 30/1932, Festivitate Na]ional\, la M\n\stirea Bistri]a, de

s\rb\torire a 500 de ani de la moartea lui Alexandru cel Bun. Au par-
ticipat: Regele Carol al II-lea, membri ai Guvernului României (primul
ministru Iuliu Maniu, ministrul ~nv\]\m`ntului Dimitrie Gusti), numero[i
oameni de cultur\, `ntre care Nicolae Iorga, cel care a condus lucr\rile
de deschidere a morm`ntului Marelui Voievod. A impresionat corul
elevilor pietreni condus de muzicologul George Breazul, rectorul
Conservatorului din Bucure[ti [i Gheorghe Dimitrie, profesor la {coala
Normal\ „Gheorghe Asachi” din Piatra-Neam]. (C.T.)

eculai Popa s-a n\s-
cut la 13 august 1919,
`mpreun\ cu sora sa
geam\n\, Maricica,
`n satul T`rpe[ti,
comuna Petricani, din
jude]ul Neam]. A
urmat {coala de
c`nt\re]i de la Piatra-
Neam], unde are ca
director pe preotul
Constantin Matas\,

arheolog amator [i fondatorul
Muzeului de istorie din Piatra-
Neam]. Dup\ absolvire, `n 1938,
se `nroleaz\ ca voluntar `n armat\
[i particip\ la Al II-lea R\zboi
Mondial. Este r\nit [i l\sat la vatr\
`n anul 1944.

Perioada anilor 1952–1957 o
petrece `n `nchisoare, ca de]inut
politic. ~n 1958 `ncep cercet\ri
arheologice `n Zona Petricani, iar
`ntre anii 1961–1965, c`nd `ncep
s\p\turile se produce [i debutul
lui Neculai Popa, ca artist, sculp-
tor naiv. Pasiunea de colec]ionar
a avut-o `nc\ din copil\rie. Astfel
s-a n\scut ideea `nfiin]\rii unui loc
`n care s-au adunat multe lucruri
colec]ionate sau create de
Neculai Popa [i so]ia sa, Elena,
pentru a fi p\strate `ntr-un muzeu
al satului, m\rturii ale spiritului
unei epoci care `ncepea s\ dis-
par\.

Primul muzeu a func]ionat din
1964 p`n\ `n 1974, `n vechea
cl\dire de serviciu a `nv\]\torului
satului dar camerele destinate
muzeului devin ne`nc\p\toare,
ceea ce-l determina pe marele
artist ca `n 1976,  s\ construiasc\
`n curtea sa o cl\dire destinat\
muzeului. Astfel apare MUZEUL
POPA care cuprinde  mai multe
sectoare: arheologie, numisma-

tic\, etnografie, icoane, sculptur\
naiv\ `n piatr\ [i lemn, m\[ti [i
costume populare, obiecte din
gospodaria româneasc\, de-a
lungul timpului.

Talentul [i creativitatea artis-
tului popular au dus la ad`ncirea
pasiunii sale pentru tradi]ie [i fol-
clor, pentru p\strarea [i conser-
varea valorilor noastre spirituale,
iar exponatele s-au adunat cu
mult\ d\ruire [i osteneal\.

Particip\ cu cele mai reu[ite
crea]ii la numeroase expozi]ii `n
]ar\ [i str\in\tate: Italia, Polonia,
Iugoslavia, Fran]a, Elve]ia, Argen-
tina, S.U.A., Mexic, Belgia, Ger-
mania, Olanda, Mongolia, China,
Suedia, Japonia, Cehoslovacia,
Bulgaria etc. ~n ]ar\ a avut expo-
zi]ii personale la: Bucure[ti,
Bac\u, Piatra-Neam], Pite[ti,
Curtea de Arge[, Ia[i, Constan]a,
Sl\nic Moldova [i `n multe alte
localit\]i.

~n afara colect\rii obiectelor
tradi]ionale românesti, Neculai
Popa a fost el `nsu[i creatorul
unora dintre acestea; a fost cre-
ator [i p\str\tor al tradi]iilor ro-
mâne[ti, `n cele mai importante
momente ale vie]ii: na[terea [i
botezul, pe]itul [i c\s\toria, tradi]ii
de `ngrop\ciune... Toate acestea
le-a cuprins [i le-a descris `n
c\r]ile sale: LUMEA SATULUI DE
ALT|DAT|, CARTEA VIE}II
MELE, DIN LUMEA V|ZUT| {I
CEA NEV|ZUT|, DE LA TINE-
RE}E PÂN’ LA B|TRÂNE}E... 

O stea din constela]ia culturii
[i folclorului românesc s-a stins.
MAESTRUL a plecat, dar  noi `i
vom p\stra memoria.

Profesor
Dan AAGRIGOROAE

REMEMOR|RI NEM}ENE

OCHI
A{A DE NEGRI

mintirile
~mi  circula
Prin  constiinta.
~mi  amintesc
Trecutul
Si  prezentul apropiat.
Stiu
Ca  viata
Poate  avea orice culoare
Dar  mai  ales
Neagra
La  fel  ca  ochii tai.
Din cauza  mea

Tu 
Nu  vezi  culorile.
Din  cauza  mea
Tu  nu  vei putea
Vedea
Rosul  iubirii,
Albastrul  tristetii,

Galbenul sperantei.
Tot  ce  vei  vedea
Va  fi
Negru  pe  alb.

Claudiu NNOHAI,
clasa a VI-a A

PARCUL CU S|LCII

Timpul a venit [i-a fugit,
dar Ea-i blocat\-n alt\ lume, pe banca
lor din parcul cu salcii.
Cu privirea uitat\-n Nic\ieri, cu g`ndul
departe,
e at`t de absent\..
Slab, `n iri[ii alba[tri `nc\ p`lp`ie flac\ra
veche
a pove[tii sf`r[ite `nainte de vreme,
dar nu-i mai arde inima, nu-i mai tresare
sufletul
ca-n alte timpuri..

Din cerul senin de var\ al ochilor ei cad
pic\turi de ploaie cu gust de mare,
cu parfum de-amintire.
S-a cuprins cu propriile bra]e [i viseaz\,
dar...nu-i la fel..

~n timp ce buzele uscate-ar mai cer[i un
ultim s\rut,
~n spate, nev\zut,
sub o salcie b\tr`n\,
El prive[te `n gol [i murmur\ continuu
acel r\mas bun
ce nu l-a putut rosti
la desp\r]ire.

Irina NNU}U,
clasa a VII-a E

A{ VREA

A[ vrea s\ pot face ceva. 
A[ vrea s\ strig, 

dar [tiu c\
de frica ie[irii din normalitate, 
nimeni nu [i-ar `ntoarce privirea spre
mine. 
A[ vrea s\ bat pe cineva pe um\r, 
dar [tiu 
c\ a[ da de un corp rigid
ce `mi va inspira 

acela[i fior alb [i rece.
A[ vrea 
s\ dispar\ toat\ umezeala asta
ce pare c\ s-a `mbibat `n buzele oame-

nilor,
care refuz\ s\ se mai deschid\.

A[ vrea un cer albastru. 
A[ vrea o ploaie luminoas\.
A[ vrea un curcubeu. 

A[ vrea un c`ntec. 
A[ vrea ca voi s\ tr\i]i,
de n-a]i fi murit de mult.

Ruxandra PPOPU}OAIA, 
clasa a VIII-a D

EL  DESPRE  EA
Ea a plecat `ntr-o diminea]\ . 
Niciodat\ a mea – sufletul nim\nui . 
Amintirea ei suspendat\ `n nuan]e de
fum . 
Am c\utat un loc s\ o ascund . 
S-a pierdut `n ferestre-ncuiate sub
p\m`nt .
{i n-am min]it defel .
Dimine]i pustii . 
Nefast nesomn  ce zace-n mine.
Pleoape prinse-n cui .
Culeg nisip , 
adun c\rbune-n palm\ . 
Timpul o urm\re[te-n t\cere .
Dar nu va fi a lui .
{i nici a mea .

A nim\nui . 
Anda DDORNEANU, 

clasa a VIII-a

EUROCULTIN - un cenaclu al performan]ei

OMAGIU 

NECULAI POPA
S-a stins
o lumin\

a tradi]iei
[i culturii

române[ti...
(~n diminea]a zilei de 20

octombrie 2010, s-a stins din
via]\ cel care a fost „creator

popular”, cum `i pl\cea lui s\
semneze, Neculai Popa, din

T`rpe[ti, jud. Neam])
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e aproape 20 de
ani, dup\ decembrie
'89, `n toate jude]ele
]\rii [i la nivel
na]ional [i-au reluat
activitatea (au re`n-
viat din propria ce-
nu[\) Asocia]iile
`nv\]\torilor. }elul
lor cel mai arz\tor,
imediat dup\ do-
bândirea persona-
lit\]ii juridice, a fost

redobândirea unor imobile, a
unor terenuri [i valori ce au
apar]inut [colii, `nv\]\mântului,
ca bun patrimonial.

~n cele mai multe cazuri,
`ntr-o mare m\sur\, re`nfiin]area
asocia]iilor a `nsemnat un real
câ[tig [i `n planul libert\]ii [i
democra]iei [i al refacerii pres-
tigiului [colii române[ti. Din
nefericire, procesul accelerat de
degradare a st\rii materiale [i
economice din ]ar\ a avut cele
mai grave consecin]e asupra
`nv\]\mântului: pe de o parte, a
sc\zut calitatea procesului
instructiv- educativ, preg\tirea
elevilor pe toate ciclurile [i
secundar [i superior cu con-
secin]e grave asupra tineretului,
`n prezent, pe plan moral-
educativ, iar `n timp, pe plan
social-economic; pe de alt\
parte, a sc\zut numeric [i calita-
tiv corpul de cadre didactice de
toate gradele printr-o salarizare
de mizerie [i umilin]\ [i printr-o
`njosire [i def\imare de
ne`ng\duit din partea puterii
executive [i administrative.

Dac\ pe plan local
asocia]iile [i-au reg\sit un anu-
mit loc [i un oarecare rost, pe
plan na]ional, organizarea, struc-
turile centrale, activit\]ile organi-
zate sunt total deficitare, lipsite
de sens, de for]\ [i finalitate. 

Organizarea de congrese
anuale "de dragul lor", timp [i
bani irosi]i de poman\, ca s\ nu
mai punem la socoteal\
oboseala [i nervii oamenilor, nu
justific\ cu nimic, `n nici un fel,
esen]a, fondul [i sensul acestei
Asocia]ii Na]ionale AGIRO de
cea mai larg\ cuprindere a inte-
lectualit\]ii. Nu au condus la uni-
tate, ci dimpotriv\, disipare a
coeziunii [i a for]ei de ac]iune.
Drept dovad\, `n acest moment,
cel mai critic pentru `nv\]\mân-
tul românesc, când aproape to]i
oamenii din `nv\]\mânt sunt `n
strad\ [i protesteaz\, asocia]iile
`nv\]\torilor stau `n expectativ\
[i pe plan local, [i pe plan
na]ional, f\r\ s\ se implice, f\r\

s\ apere cum ap\rau odinioar\
statutul [i condi]iile de munc\ [i
via]\ ale dasc\lilor. De aceea
facem un apel cât se poate de
urgent [i serios la toate cadrele
didactice de toate gradele [i pe
toate ciclurile de `nv\]\mânt
pentru câteva ac]iuni extrem de
importante [i urgente:

- reorganizarea `n toate
unit\]ile de `nv\]\mânt a aso-
cia]iilor `nv\]\torilor [i cre[terea
lor numeric\;

- afilierea acestora la
Asocia]ia jude]ean\ [i contu-
rarea unor programe de ac]iune
[i proteste privind:

- p\strarea titulariz\rii, a
locurilor de munc\ [i a unit\]ilor
[colare conform legilor `n
vigoare;

- asigurarea condi]iilor
didactico-materiale [i igienico-
sanitare pentru desf\[urarea
activit\]ii `n [coli;

- `ncetarea reducerii
locurilor de munc\, asigurarea
salariz\rii `n condi]iile legilor `n
vigoare, a tuturor sporurilor [i
drepturilor conform Statutului
Personalului Didactic;

- scoaterea total\ a [colii de
sub influen]a politicului;

- numirea cadrelor de con-
ducere `n `nv\]\mânt pe criterii
valorice, profesionale, prin con-
curs deschis [i nu prin clientel\
politic\;

- reintroducerea `n regula-
mente [colare a unor prevederi
disciplinare [i de ordin moral-
comportamental `n rândurile
elevilor, care s\ conduc\ la
diminuarea violen]ei, indisci-
plinei [i comportamentului de-
viant.

Numai to]i `mpreun\, prin
ac]iune [i lupt\, vom putea
`mplini aceste deziderate [i
altele pe care le ve]i concepe [i
propune printr-o str`ns\ colabo-
rare. Mai mult ca oricând este
necesar ca pe t\râm absolut [i
numai profesional s\ ne unim
for]ele, s\ ne d\m m`na pentru a
putea trece aceste zile de grea
cump\n\ pentru `nv\]\mântul
românesc. V\ a[tept\m al\turi
de noi, dorim propunerile [i sug-
estiile domniilor voastre de
ac]iune. Ne pute]i oricând con-
tacta la sediul nostru din strada
Sadoveanu, Asocia]ia ~nv\]\-
torilor Neam] sau la tel.
0233228262.

CCoonnssiilliiuull DDiirreeccttoorr
PPrrooff.. {{tteeffaann
CCOORRNNEEAANNUU

Asocia]ia ~nv\]\torilor
trebuie s\ devin\ o
for]\ real\ `n
`nv\]\mântul românesc

n perioada 3 – 5
octombrie 2010 s-a
desf\[urat, la Cluj-
Napoca, cea de a IV-a
edi]ie a Consf\tuirilor
na]ionale a inspecto-
rilor [colari pentru
`nv\]\m`nt particular
[i alternative educa-
]ionale din ]ara noas-
tr\. Organizat\ de
c\tre Ministerul Edu-
ca]iei, Cercet\rii, Ti-

neretului [i Sportului `n parteneriat
cu Inspectoratul {colar Jude]ean
Cluj, ac]iunea a reunit peste 80 de
cadre didactice (inspectori [colari,
directori ai unit\]ilor de `nv\]\m`nt
particular [i alternativ, pre[edin]i ai
federa]iilor [i asocia]iilor care pro-
moveaz\ alternativele educa]io-
nale `n cadrul `nv\]\m`ntului pre-
universitar românesc). Eveni-
mentul a fost g\zduit de {coala
Interna]ional\ [i de Liceul Waldorf
din Cluj-Napoca, dou\ unit\]i de
`nv\]\m`nt reprezentative pentru
jude]ul Cluj. 

Printre problemele dezb\tute
s-au num\rat: priorit\]i ale
`nv\]\m`ntului preuniversitar par-
ticular [i alternativ `n anul [colar
2010–2011, alternativele educa-

]ionale – o perpetu\ provocare,
pedagogia Freinet – pedagogie a
muncii motivate, a comunic\rii [i
cooper\rii, planul Jena, Step by
Step – o alternativ\ educa]ional\
centrat\ pe copil, pedagogia
Waldorf – un viitor prezent, ele-
mente de curriculum Montessori,
adaptarea [colii la nevoile elevilor
secolului XXI etc. 

Privite la `nceput cu reticen]\,
ini]iativele private pentru
`nv\]\m`ntul alternativ au ajuns
ast\zi a fi acceptate [i apreciate
de foarte mul]i dintre cei implica]i
`n actul educa]ional. Dac\ p`n\ nu
demult, societatea româneasc\ se
ferea s\ abordeze subiectul alter-
nativelor educa]ionale care exis-
tau `n vest, ast\zi observ\m o
preferin]\ c\tre aceste sisteme,
lucru deloc neglijabil pentru cei
interesa]i s\ des\v`r[easc\ refor-
ma `n `nv\]\m`nt.

Deoarece la nivelul jude]ului
Neam], func]ioneaz\ ca alterna-
tiv\ educa]ional\ doar programul
Step by Step, voi prezenta succint,
`n cele ce urmeaz\, c`teva carac-
teristici ale acestuia. Conceput `n
spiritul respectului fa]\ de nece-
sit\]ile specifice fiec\rei ]\ri [i
tradi]iilor culturale, `n spiritul

respect\rii Drepturilor Omului [i a
Conven]iei Drepturilor Copilului,
programul creeaz\ temelia atitu-
dinilor, cuno[tin]elor [i deprinde-
rilor de care pre[colarii [i elevii au
nevoie `n rapida schimbare a tim-
purilor viitoare. Alternativa edu-
ca]ional\ Step by Step respect\
curriculum-ul na]ional, standar-
dele na]ionale, este adaptat cul-
turii locale [i, `n acela[i timp, inte-
greaz\ standardele [i cele mai
bune practici interna]ionale din
domeniul educa]iei.

Programul promoveaz\ edu-
ca]ia centrat\ pe elev, predarea
orientat\ dup\ nevoile [i interese-
le copilului, `nv\]area organizat\
`n centre de activitate, implicarea
familiei [i comunit\]ii `n educa]ia
copiilor, respectarea [i aprecierea
diversit\]ii umane, sus]inerea
incluziunii grupurilor defavorizate.
Alternativa educa]ional\ Step by
Step are misiunea de a dezvolta `n
fiecare copil capacitatea de a fi
creativ, de a-[i forma o g`ndire crit-
ic\, a face op]iuni [i a avea
ini]iativ\, a defini [i a rezolva o
problem\, a comunica u[or cu
semenii, a-i `n]elege [i a negocia.

La programul Step by Step
fiecare clas\ are c`te dou\ cadre

didactice. La `nceputul zilei `n
clasa de Step by Step are loc
`nt`lnirea de diminea]\, care nu
este o or\ de curs propriu-zis\, iar
durata ei este variabil\ [i poate
]ine chiar de la 8,00 p`n\ 9,00.
Este un prilej pentru copii s\
comunice [i s\ afle tema [i activi-
t\]ile zilei. Aceste activit\]i nu sunt
condi]ionate de timp. Aceasta este
una dintre caracteristicile alterna-
tivei educa]ionale Step by Step,
care se adreseaz\ numai copiilor
din `nv\]\m`ntul preprimar [i pri-
mar. Elevii `[i desf\[oar\ activi-
tatea de `nv\]are dup\ modelul
[colii depline, `ntre orele 8-16, pe
centre de activitate: citire, scriere,
matematic\, [tiin]e, arte, con-
struc]ii, alte imagini. Elevii au
responsabilit\]i diferite: exist\
copii care r\spund de prezen]\, de
aranjarea materialelor `n centre,
de `ngrijirea florilor etc., fapt ce `i
face mai aten]i, mai responsabili
fa]\ de ceea ce se `nt`mpl\ `n jur. 

~n contextul dinamicii actuale,
aceste programe ofer\ o alterna-
tiv\ real\ sistemului clasic de
`nv\]\m`nt, at`t pentru elevi, c`t [i
pentru cadrele didactice [i p\rin]i.

Dr. MMihai FFLOROAIA

n aprofundat studiu etnodemogra-
fic, sociolingvistic [i politic al celor
mai nordici dintre românii auto-
htoni, popula]iei române[ti din
Ucraina, al leg\turilor transfronta-
liere poart\ semn\tura a doi români
ucraineni deschiz\tori de drumuri,
adep]i ai u[ilor deschise: Ion
Popescu, doctor `n filosofie, [i
Constantin Ungureanu, doctor `n
istorie.

Analiza situa]iei din interiorul co-
munit\]ii române[ti din Ucraina i-a

adus pe autori la concluzia existen]ei unei influ-
en]e obiective a st\rii lucrurilor din societatea
ucrainean\ care, debarasându-se de sistemul
totalitar, nu a dep\[it, `ns\, tendin]ele autoritare
ale perioadei de tranzi]ie.

O istorie a popula]iei române[ti din actualul
teritoriu al Ucrainei din cele mai vechi timpuri
pân\ ast\zi când cu toate adversit\]ile vre-
murilor sunt a treia etnie dup\ ucraineni [i ru[i.
O analiz\ a personalit\]ilor de origine român\ [i

contribu]iei lor `n
toate domeniile la
d e z v o l t a r e a
Ucrainei.

R e p a r t i ] i a
românilor pe zo-
ne- raioane, ora-
[e, asimilarea lor
`n unele localit\]i,
factorii sociali,
rolul [colii (foarte
pu]ine [coli `ns\
`n limba român\),
rolul bisericii
(slujbe [i `n limba
român\).

Pagini cutremur\toare din anii deport\rilor:
mor]ii, disp\ru]ii, mii de familii distruse.

Documente, tabele, din care rezult\ com-
ponen]a etnic\ [i situa]ia lingvistic\ din diferite
perioade `n care zona s-a aflat sub diverse
st\p`niri.

Activismul proromânesc care a dus la orga-

nizarea primului Congres al românilor din
Ucraina ̀ n iunie 1992, prima Consf\tuire a orga-
niza]iilor române[ti din Ucraina, 1996, Con-
gresele intelectualit\]ii, apeluri [i scrisori
deschise, organizarea de asocia]ii etnoculturale
care s\ p\streze [i popularizeze tradi]ii [i obi-
ceiuri române[ti.

Cartea abund\ `n informa]ii [i fotografii de
la diverse `nt`lniri, activit\]i desf\[urate de
românii din Ucraina. Rolul avut de familie `n
p\strarea românismului [i compara]iile cu alte
etnii.

Ap\rut\ sub egida Uniunii Interregionale
Comunitatea româneasc\ din Ucraina [i a
Centrului Bucovinean Independent de Cercet\ri
Actuale de pe l`ng\ Uniunea Societ\]ilor
Române[ti "Pentru Integrare European\", la
Editura Primus, din Oradea, `n 2009, cartea s-a
bucurat de contribu]ia unor personalit\]i din
Ucraina [i România, dar [i de sprijinul unor
români simpli.

Doi europeni, Ion Popescu [i Constantin
Ungureanu, `n competi]ie cu ei `n[i[i `n lupta
pentru unitate, democra]ie, echilibru.

Parlamentar `n Ucraina, membru al delega]iei
Ucrainei `n Adunarea Parlamentar\ a
Consiliului Europei, militantul Ion Popescu
declar\: "Dorim s\ fim cei mai buni cet\]eni ai
statului ucrainean dar, `n acela[i timp, s\ fim
[i buni români [i s\ devenim cât mai repede
[i cet\]eni ai Europei Unite, al\turi de fra]ii
no[tri de neam din Albania, Bulgaria, Croa]ia,
Rusia, Serbia, Ungaria sau Ucraina, bulgarii,
croa]ii, ru[ii, s`rbii, ungurii sau ucrainenii din
România!".

Viorel NNICOLAU

Pluralismul educa]ional
`n `nv\]\m`ntul preuniversitar românesc

ASOCIA}IA PPENSIONARILOR DDIN ~~NV|}|MÂNT
"EDUCATORUL NNEM}EAN"

anun]\ ddeschiderea aactivit\]ii ppermanente, `̀n zzilele dde
LUNI [[i JJOI `̀ntre oorele 110 [[i 116, `̀n ccadrul SSENIOR CCLUB ddin
Piatra NNeam], sstrada MMihail SSadoveanu, nnr. 221.

Se vvor ddesf\[ura: ccursuri dde [[ah [[i bbridge; cconcursuri dde
[ah, ttable, rremi, ttenis dde mmas\; aaudi]ii mmuzicale [[i vvizion\ri dde
filme ppe DDVD; llans\ri dde ccarte [[i vvernisaje eetc.

Intrarea sse fface ppe bbaza llegitima]iei dde mmembru.

ANIVERSARE
{{ccooaallaa nnrr.. 22,, ddiinn mmuunniicciippiiuull PPiiaattrraa NNeeaamm]],, ppee ccaarree oo aanniivveerrss\\mm ppee 2277 ooccttoommbbrriiee 22001100 llaa

`̀mmpplliinniirreeaa aa 115500 ddee aannii,, aa aavvuutt ppaarrttee ddee `̀nnvv\\]]\\ttoorrii [[ii pprrooffeessoorrii ccaarree [[ii-aauu ff\\ccuutt ccoonn[[ttiiiinncciiooss ddaattoorriiaa
[[ii ss-aauu ]]iinnuutt llaa ccuurreenntt ccuu ttoott ccee iinntteerreessaa [[ccooaallaa [[ii pprrooggrreessuull eeii,, ccoommpplleettâânndduu-[[ii ccuunnoo[[ttiinn]]eellee pprriinn ccoonn-
ttiinnuuaa mmuunncc\\,, eerraauu `̀nnnnooiittoorrii `̀nn aaccttiivviittaattee [[ii `̀nn mmeettooddee [[ii `̀nn ooppeerree `̀nn ccaarree ssee oogglliinnddeeaa ssuufflleettuull lloorr pprroo-
pprriiuu.. 

{{ccooaallaa ddee iieerrii aa ddaatt [[ccooaallaa ddee aazzii ccaa oo `̀nnll\\nn]]uuiirree aa vvrreemmuurriilloorr.. GGhheeoorrgghhee NNiiccoollaauu ssaauu EEuuggeenn
MMiittrruu,, ffoo[[ttii `̀nnvv\\]]\\ttoorrii [[ii ddiirreeccttoorrii aaii aacceesstteeii [[ccoollii,, aarr ppuutteeaa ffii mm`̀nnddrrii ddee uurrmmaa[[iiii lloorr ddiinn zziilleellee nnooaassttrree..
CCoolleeggiiii ddee aasstt\\zzii ddee llaa [[ccooaallaa nnrr.. 22 ddiinn PPiiaattrraa NNeeaamm]] ssuunntt ddeemmnnii uurrmmaa[[ii aaii ccoolleeggiilloorr ddee iieerrii pplleeccaa]]ii
ppee ddrruummuull ff\\rr\\ ddee `̀nnttooaarrcceerree,, rriiddiiccâânndd pprreessttiiggiiuull [[ccoolliiii pprriinn ccaalliittaatteeaa pprroocceessuulluuii ddee `̀nnvv\\]]\\mmâânntt ppee
ccaarree `̀ll ddeessff\\[[ooaarr\\..

{{ccooaallaa nnrr.. 22 ddiinn mmuunniicciippiiuull PPiiaattrraa NNeeaamm]] aa ddeevveenniitt [[ccooaall\\ eettaalloonn ddâânndd aabbssoollvveenn]]ii ddee 88 ccllaassee
ccuu oo pprreegg\\ttiirree ffooaarrttee bbuunn\\.. 

CCoonndduucceerreeaa [[ccoolliiii ccuu ccllaasseellee II-VVIIIIII nnrr.. 22 ddiinn PPiiaattrraa NNeeaamm]] aa rreeuu[[iitt ss\\ ffoorrmmeezzee uunn ccoolleeccttiivv ppuu-
tteerrnniicc,, uunniitt ccuu mmuulltt\\ ppuutteerree ddee mmuunncc\\ ffaapptt ccaarree ssee ccoonnccrreettiizzeeaazz\\ `̀nn rreezzuullttaattee ddeeoosseebbiitt ddee ffrruummooaassee
ppee ccaarree llee oobb]]iinnee..

CCoolleeggiiii ddiinn AAssoocciiaa]]iiaa ~~nnvv\\]]\\ttoorriilloorr ddiinn jjuuddee]]uull NNeeaamm]] vv\\ ffeelliicciitt\\ ddiinn ttooaatt\\ iinniimmaa ppeennttrruu rreezzuullttaatteellee
ffooaarrttee ffrruummooaassee oobb]]iinnuuttee [[ii vv\\ ddoorreesscc mmuulltt\\ ppuutteerree ddee mmuunncc\\,, mmuulltt\\ ss\\nn\\ttaattee [[ii rreezzuullttaattee llaa ffeell ddee
ffrruummooaassee `̀nn mmuunnccaa ddee aappoossttoollaatt ppee ccaarree oo pprreessttaa]]ii `̀nn rrâânndduull [[ccoollaarriilloorr..

GGhheeoorrgghhee AAMMAAIICCEEII,,
Pre[edintele Asocia]iei ~nv\]\torilor din jude]ul Neam] 

Românii din Ucraina, `ntre trecut [i viitor

~

~
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