
Lui Florin, salutare
Sunt fericit c\ am f\cut parte din aceea[i familie
sindical\, c\ am luptat `mpreun\ pentru orice
realizare", m\rturisea bunul meu prieten Florin pe
patul de spital, `n decembrie 2009, `nvingându-[i
o `ngrozitoare suferin]\ fizic\, ba, [i mai mult,
`mp\cându-se cu sine, cu destinul [i cu trecerea
`n eternitate.

A trecut deja un an f\r\ tine, cel care ne
d\deai bine]e `ntr-o formul\ personal\: "Salut
iubire"... dup\ care orice umbr\ sau urm\ de
`ndoial\ sau ne`ncredere disp\rea, r\s\rea

soarele [i luam totul de la cap\t.
A[a se muncea la Sindicat [i a[a a fost, mai bine, mai

greu, dar a fost frumos [i s-a pus um\rul la greu, chiar [i de
c\tre cei mai reticen]i. Erai argatul Institu]iei, eram [i noi
arga]ii aceleia[i institu]ii, al\turi de Tine. Luptam, ne potic-
neam, dar mergeam mai departe. 

M\rturisesc, cu toat\ sinceritatea, c\ e[ti mereu cu mine,
al\turi de mine, [i la [edin]ele de la Asocia]ia ~nv\]\torilor, cu
nenea Ghi]\ [i când m\ mai duc pe la noi s\-i mai v\d pe
Gabi, Ion, G\bi]a, Dana, Ani, Sandu [i Maria, [i chiar la livad\,
`n momentele mele de destindere sau de `ndoial\.
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 Simbolul CCredin]ei
– ppunct dde rreper `̀n

abordarea eeduca]iei
religioase ddin [[coal\

u prilejul anivers\rii
a 1685 de ani de la
Sinodul I Ecumenic
desf\[urat la
Niceea `n anul 325,
Biserica Ortodox\
Român\ a hot\rât
ca anul 2010 s\ fie
declarat „anul oma-
gial al Crezului orto-
dox.” 

Simbolul de Credin]\
sau Crezul reprezint\ o
expunere `n rezumat a
`nv\]\turii de credin]\ cre[tine.
De[i `n Noul Testament nu se
afl\ un crez formulat ca atare,
totu[i la `nceputul Bisericii
Cre[tine au circulat diverse for-
mul\ri de credin]\ care rezu-
mau istoria unic\ a mântuirii.
Originea crezului se afla `n
contextul botezului, deoarece
m\rturisirea credin]ei repre-
zenta o condi]ie pentru primi-
rea botezului. (Faptele Apos-
tolilor VIII, 36 – 38).

Printre simbolurile de
credin]\ care au circulat `nc\
din vechime [i s-au p\strat `n
tradi]ia dogmatic\ [i cultic\
sunt: Crezul Apostolic (sau
Crezul roman vechi), care de[i
nu a fost acceptat de c\tre
Bisericile Ortodoxe, `ncepând
din Evul Mediu a fost folosit `n
cult de c\tre Biserica
Apusean\ [i, ulterior de c\tre
cea protestant\, Crezul
atanasian [i Crezul niceo-con-
stantinopolitan sau Simbolul
credin]ei care constituie textul
de credin]\ prin excelen]\ al
cre[tinismului, `ntrucât a reu[it
s\ reconcilieze concep]ia
monoteist\ cu cea trinitar\
despre Dumnezeu. 

Controversele [i ereziile
dezb\tute `n cadrul primelor
patru sinoade ecumenice au
constituit probleme `n special
`n r\s\ritul Imperiului roman. ~n
aceast\ perioad\, Hristologia
nu a creat probleme serioase
`n Apus, `ntrucât filosofia
roman\, mai practic\, [i-a
impus modelul `n gândirea
Bisericii, orientând-o spre
problemele practice.

Dac\ la Sinodul I ecumenic
(desf\[urat la Niceea `n anul
325) a fost comb\tut\ erezia
lui Arie care contesta dum-
nezeirea Fiului lui Dumnezeu,
la sinodul al II-lea ecumenic
(desf\[urat `n anul 381 la
Constantinopol) s-a comb\tut
erezia lui Macedonie care
nega dumnezeirea, egalitatea
[i consubstan]ialitatea Sfân-
tului Duh cu Dumnezeu Tat\l [i
cu Fiul. Denumirea de Simbol
niceo-constantinopolitan se
refer\ nu atât la contextul
istoric [i textual `n care acesta
a fost creat, cât la judecata de
receptare [i de valoare a
m\rturisirilor f\cute `n cadrul
celor dou\ sinoade. Simbolul
constantinopolitan s-a p\strat
`n limbile greac\ [i latin\. 

~ntrucât rolul major al
Crezului era acela de a p\stra
adev\rata `nv\]\tur\ de
credin]\ `n fa]a ereziilor, autori-
tatea bisericeasc\ a primelor
veacuri cre[tine avea menirea
s\ transmit\ credin]a apos-
tolic\ nealterat\. Simbolul
niceo-constantinopolitan a
avut un rol esen]ial `nc\ de la

`nceput `n via]a Bisericii
cre[tine, având `n vedere fap-
tul c\ este o expunere a istoriei
lui Dumnezeu `n leg\tur\ cu
crea]ia [i `n mod special cu
omul. 

Ca `ndreptar de via]\
cre[tin\ [i p\str\tor al
`nv\]\turii bisericii, Crezul are
menirea de a transmite ade-
v\rul de credin]\ nealterat de
la o genera]ie la alta. Simbolul
de credin]\ reprezint\ o
deschidere spre eviden]a ade-
v\rurilor interioare ale bisericii
[i exprim\ via]a `n Hristos
având un caracter eclesiologic
[i sacramental. Simbolul
niceo-constantinopolitan re-
prezint\, prin excelen]\, o
m\rturisire dogmatico-liturgic\. 

Simbolul de credin]\ este
nelipsit din c\r]ile de cult [i de
rug\ciune. Afirmarea credin]ei
prin Crez nu reprezint\ doar un
act intelectual, ci presupune o
adev\rat\ angajare a fiin]ei
umane ca tot. 

2010 Anul omagial al Crezului ortodox

Pa[i spre reorganizarea
Federa]iei

n acela[i timp, Federa]ia se preg\te[te de reorganizare,
o mi[care normal\ dup\ 20 de ani de existen]\. Gabriel
Plosc\ a explicat care s`nt direc]iile FSLI: "~n plan
na]ional am participat la lucr\rile Biroului Operativ al
Federa]iei [i la lucr\rile Colegiului liderilor. Principalele
probleme dezb\tute at`t `n Birou c`t [i `n Colegiu au fost
cele organizatorice. Aurel Cornea, pre[edintele
federa]iei, a renun]at la aceast\ func]ie, deoarece s-a
pensionat. La Consiliul Na]ional desf\[urat la Piatra
Neam] pe 29 octombrie, `n conformitate cu statutul fed-
era]iei, a fost numit un pre[edinte interimar - Simion
Hancescu - cel care a de]inut p`n\ la Consiliul Na]ional

func]ia de prim-vicepre[edinte al federa]iei. Interimatul va fi p`n\ la
Conferin]a Na]ional\. Am decis ca aceast\ conferin]\ na]ional\ s\
aib\ loc pe 7 mai 2011, la Bucure[ti [i s-a stabilit norma de
reprezentare, de un delegat la o mie de membri de sindicat. ~n
acela[i timp, ]in`nd cont de nevoia ca federa]ia s\ se reorganizeze, [i
]in`nd seama de contextul social actual, se vor face propuneri pentru
modificarea statutului federa]iei, validarea acestor propuneri fiind de
competen]a conferin]ei na]ionale".
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R\m`n acelea[i „dureri”
ai multe evenimente s`nt `n prim-planul agendei de
lucru a sindicatului `n aceast\ perioad\. ~n primul r`nd,
se sper\ `n realizarea unui dialog `n ceea ce prive[te
legea educa]iei [i legea salariz\rii. "Din punct de
vedere organizatoric, noi am preg\tit [edin]a
Consiliului Jude]ean [i `nt`lniri cu liderii de sindicat din
[coli. P`n\ atunci sper\m s\ str`ngem mai multe infor-
ma]ii despre legea educa]iei [i despre legea
salariz\rii. Pe 17 noiembrie am avut o `nt`lnire la
Senat, la care a participat [i liderul federa]iei noastre,
dar nu au fost discu]ii pe articolele de lege, ci pe prin-
cipii. Vedem c\ Guvernul se `nc\p\]`neaz\ `n privin]a

asum\rii acestei legi, `n ciuda celor decise de Curtea
Constitu]ional\. ~n ceea ce prive[te legea salariz\rii, s`nt foarte
multe semne de `ntrebare. Se spune c\ legea 330 nu se va mai
aplica. Se vorbe[te de am`narea legii salariz\rii, care ar urma s\
`nlocuiasc\ legea 330. Totu[i, salarizarea trebuie s\ se fac\ `ntr-
un fel `n 2011. Pornim de la salariile "m`ncate" cu 25%. Legat de
enun]urile potrivit c\rora vom avea m\riri salariale, acestea vor
pleca de la salariile mic[orate, nu de la cele de la `nceputul anu-
lui 2010. Ne `ngrijoreaz\ infla]ia, cea mai mare din
Europa.Categoric c\ aceast\ sc\pare de sub control a infra]iei va
greva traiul colegilor no[tri", a subliniat Gabriel Plosc\.
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n epoca glorioas\ a
internetului, toat\
lumea vorbe[te
despre... internet.
Evident, pro si con-
tra. Exege]ii din
domeniu v\d `n el o
”uria[\ realizare a
min]ii omene[ti". O
n\scocire "epoca-
l\", "diabolic\". Pro-
fanii, precau]i [i ne-

`ncrez\tori, cred c\ internetul
"ne idiotizeaz\" total. Viza]i
direct fiind pu[tanii de [coal\ [i
studen]ii. La `ntrebarea moro-
me]ian\ "pe ce v\ baza]i?" `n
afirma]ia dumneavoastr\, r\s-
punsul nu-i doct. E [ubred r\u.
~n consecin]\, adev\rul-
adev\rat trebuie s\ fie undeva
la mijloc. Adic\, importan]a
internetului nu poate fi contes-
tat\ de nimeni. Este o realizare

"palpabil\", practic\, de zi cu
zi. Internetul ne faciliteaz\
accesul la informa]ie [i
cunoa[tere. Aten]ie, direct,
precis, nelimitat. Numai c\, `n
toate cele lume[ti trebuie s\
existe o m\sur\. S\ nu uitam
c\ omul e m\sura tuturor
lucrurilor. }inem cont de asta,
e bine. Nu ]inem cont, e r\u.
Devenim dependen]i de inter-
net. {i dependen]a...h\, h\...

Recent, dou\ prestigioase
cotidiene franceze-Le Monde
[i Le Figaro-au `ncercat s\
arunce noi lumini asupra
problemei. Au pornit de la isto-
ria umanit\]i plin\ cu desco-
periri de marc\ [i au continuat
cu urm\rile imediate. De pild\,
apari]ia tiparului a desfiin]at
profesia [i voca]ia de copist.
Num\rul celor care f\ceau

sc`r]a-sc`r]a pe h`rtie a sc\zut
alarmant. N\scocirea telefonu-
lui a trimis `n derizoriu genul
epistolar. Cine mai pierde as-
t\zi vremea cu scrisori lacrimo-
gene de dragoste? C`nd, vorba
aia, po]i apela la internet, pac-
pac. C`nd p`n\ [i medita]iile la
mate si fizic\ se fac pe inter-
net, bine`nteles contra cost.
Alte mari descoperiri cu urm\ri
rapide? Radioul a ruinat s\lile
de concert, iar televiziunea a
pus la zid cinematograful. Deja
pe cale de dispari]ie.

{i totu[i, folosirea excesiv\
a internetului provoac\ neajun-
suri. Ne face sedentari, co-
mozi, superficiali. Interesul
pentru c\r]i este `n sc\dere
alarmant\. O dovede[te [i
v`nzarea tot mai anemic\ a
c\r]ilor.Tinerii nu mai doresc

s\ citeasc\ c\r]i [i, `n general,
ei nu mai v\d nicio pierdere `n
asta. ~ntr-un viitor apropiat, din
cauza internetului, cartea va
deveni un lux. Oare omenirea
chiar inten]ioneaz\ s\ renun]e
la principalul vector al culturii [i
civiliza]iei pe care l-a repre-
zentat cartea? Atunci nu e `n
regul\. Internetul ac]ioneaz\
asupra creierului nostru d`nd
na[tere unui om de suprafa]a.
Tinerii, elevii sunt tot mai atra[i
de filmele proaste, idioate, cu
ipochimeni violen]i [i nervo[i,
ra[i `n cap [i un[i cu ulei. Cu
f\tuci cu picioare lungi [i
z`mbet de papu[\ gonflabil\.
De aici [i ideea c\ internetul
folosit `n exces ne idiotizeaz\.
Hai ca-i prea de tot! Este?

Dumitru RRUSU

INTERNETUL NE  IDIOTIZEAZ|?

rofesorii `[i vor recupera banii
pe care ar fi trebuit s\ `i
primeasc\ din noiembrie 2008
[i p`n\ `n decembrie 2010 `n
baza legii 221 (cea care se
referea la majorarea salariilor
cu 25%). Mai multe detalii ne-
au fost oferite de pre[edintele
Sindicatului Liber din ~nv\]\-
m`nt, Gabriel Plosc\: "~n ceea
ce prive[te ac]iunile `n instan]\

pe legea 221, am c`[tigat `n toate cele
151 de dosare la instan]a de fond.
Hot\r`rile s`nt definitive [i executorii. ~n
cazul a trei dosare avem deja sentin]e ire-
vocabile, ceea ce ne d\ speran]e c\ [i `n
cazul celorlaltor dosare va fi aceea[i
sentin]\. 

Dincolo de acest lucru, trebuie sublini-
at faptul c\ aceste hot\r`ri judec\tore[ti,
fiind promulgate dup\ 1 ianuarie 2010, ies
de sub inciden]a ordonan]ei de guvern 71,
prin care sumele datorate `n urma acestei
hot\r`ri judec\tore[ti se e[aloneaz\ la
plat\, `ncep`nd cu 2012. Deci, `n mod nor-
mal, ar trebui puse `n aplicare imediat. A[
vrea s\ men]ionez c\ am `nceput procese-
le printre primii din ]ar\, `n decembrie
2008. Drumul la instan]a nem]ean\ a fost
ceva mai anevoios, dosarele st`nd mult la
Curtea Constitu]ional\. Dar tot r\ul spre
bine! La vremea respectiv\ am fost apos-
trofa]i de colegi c\ se `nt`rzie, de[i nu era
vina noastr\.Avem aceast\ hot\r`re aplic-
abil\ p`n\ la luna decembrie a anului
2009, `n timp ce al]ii o au doar p`n\ `n

aprilie 2009. {i, `nc\ o dat\ subliniez,
pl\]ile trebuie f\cute f\r\ e[alonare. Avem
informa]ii c\ ministerul a cerut deja `n
[coli, prin intermediul inspectoratului
[colar, s\ se calculeze ce sume s`nt
datorate. Noi sper\m c\ acest lucru s-a
f\cut pentru ca sumele s\ fie prev\zute `n
buget pentru a fi pl\tite.

Desigur c\ acum se impune ca, `n
fiecare [coal\, organiza]iile sindicale s\
cear\ cu fermitate ca aceste drepturi
salariale s\ fie pl\tite. Dac\ vom `nt`mpina
greut\]i `n ob]inerea acestor drepturi sala-
riale, vom apela la mijloacele legale pentru
a impune respectarea legii: pl`ngeri
penale, execut\ri silite [i ac]iuni la Curtea
European\ a Drepturilor Omului".

M. GGHEGHICI

Am c`[tigat procesul pe Legea 221!
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In mmemoriam

Prof. ddr. MMihai
FLOROAIA
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ac\-i octombrie, e Halloween !
Semnalul acestei s\rb\tori
este dat la sf`r[it de brum\rel
mai cu seam\ `n [coli, unde
tinerii dornici s\ se dea `n
spectacol `[i `ncearc\ cu
aceast\ ocazie limitele imagi-
na]iei pentru a da culoare unei
s\rb\tori se pare foarte
`ndr\git\ [i pe m\sur\ de
spectaculoas\. Chiar dac\ nu
apar]ine tradi]iei autohtone,

s\rb\toarea de Halloween cap\t\ uneori
[i nuan]e mioritice prin grija unor dasc\li
care `ncearc\, astfel, s\ dea un sens
aparte acestor manifest\ri, a[a cum s-a

`nt`mplat `n acest an la {coala „Mihai
Eminescu” Roman. “{i de aceast\ dat\
spectacolul nostru de Halloween a fost
prev\zut ca o activitate `n cadrul orei de
englez\, scopul fiind acela ca elevii s\
`n]eleag\ ce reprezint\ aceast\
s\rb\toare `n primul r`nd pentru cei
c\rora le apar]ine, prin tradi]ie. Ca un ele-
ment de noutate, al\turi de personajele
negative menite s\ alunge spiritele
`ntunericului, am adus `n plus personajele
pozitive, luminoase, asta ca un fel de
adaptare la concep]iile noastre tradi-
]ionale, române[ti”, a spus Paaulaa OOdille
Dogaan, profesor de limba englez\ la
{coala „Mihai Eminescu”. 

Cu toate c\ este o tradi]ie importat\
nu de mult pe plaiurile mioritice,
s\rb\toarea de Halloween se `ncadreaz\
deja cu regularitate [i `n calendarul autoh-
ton, sf`r[itul lunii octombrie fiind un bun
prilej, mai ales pentru tineri, de a organiza
petreceri care mai de care mai pompoase
care anim\ la vreme de toamn\ mai ales
scolile [i liceele unde spectacolele se ]in
lan]. Dup\ regula calendarului, ritualul
alung\rii spiritelor malefice este prev\zut
de fiecare dat\ pe 31 octombrie, `ns\ `n
acest an s\rb\toarea a fost devansat\ cu
dou\ zile, av`nd `n vedere faptul c\
aceast\ dat\ s-a suprapus `n [coli cu
zilele de weekend.

HALLOWEEN CU NUAN}E MIORITICE

decizie fericit\ luat\ la nivelul intregii ]\ri face ca ele-
vii s\ se bucure de vizite gratuite la muzee, `n acest
scop fiind programat\ prima zi din fiecare lun\ a ca-
lendarului pentru a lua contact cu oferta muzeelor,
acest program care asigur\ accesul gratuit la cultur\
al tinerilor urm`nd s\ fie implementat `ncep`nd chiar
din luna decembrie a anului `n curs. Noua m\sur\
luat\ la nivel de ]ar\ va opera [i pentru muzeele
roma[cane, beneficiul care rezult\ din aceasta fiind `n
exclusivitate al tinerilor care, astfel, vor fi cu siguran]\
mai motiva]i s\ participe la fenomenul cultural promo-
vat prin intermediul acestor institu]ii. 

~n ceea ce prive[te accesul elevilor la expozi]iile muzeelor,
ace[tia au beneficiat [i p`n\ acum de reduceri la taxa de intrare,

mai ales `n cadrul grupurilor organizate, anumite evenimente sau
zile deosebite marcate `n calendarul na]ional sau interna]ional
permi]`nd accesul tinerilor chiar `n condi]ii de gratuitate, cum a
fost cazul recent al “Zilei mondiale a educa]iei”, c`nd elevii au
umplut s\lile muzeelor roma[cane. “Este o m\sur\ binevenit\ `n
contextul `n care `n ]\rile din Occident se practic\ asta, poate,
a[a, elevii vor fi atra[i mai mult spre muzeele din ]ara noastr\.
Chiar [i `n condi]iile de p`n\ acum, de la `nceputul anului [colar
actual la Muzeul de Art\ din Roman am avut un num\r de vizita-
tori nea[teptat de mare. La `nceputul lunii octombrie, de pild\,
c`nd a fost s\rb\torit\ Ziua Mondial\ a Educa]iei, ne-am confrun-
tat chiar cu o situa]ie aparte, aproape neav`nd loc pentru mul]ime
elevilor care au dorit s\ viziteze atunci muzeul nostru”, a declarat
Mihaaelaa CCiobaanu, muzeograf la Muzeul de Art\ Roman.

LIBER LA MUZEU

aravana “~nvaa]\ ppentru ttine” a
poposit de cur`nd [i `n
municipiul Roman, aceasta
f\c`nd parte din primul proiect
na]ional de promovare a
`nv\]\rii pe parcursul `ntregii
vie]i. Proiectul `n discu]ie este
dezvoltat `n cadrul unui
parteneriat complex format,
`ntre al]ii, din Asocia]ia
Observator pentru Dezvol-

tarea ~nv\]\rii Permanente, Funda]ia
pentru Dezvoltarea Societ\]ii Civile [i
Gnosos Consult, finan]area fiind asigu-
rat\ cu sprijinul Fondului Social
European, prin POS DRU 2007-2013,
Invesste[te `̀n ooaameni. Majoritatea
roma[canilor, de la pensionari, chiar, la
tineri `n c\utarea unui loc de munc\ [i
p`n\ la oameni cu specializ\ri deosebite
interesa]i s\ evolueze `n profesie, cu to]ii
au fost anima]i de sloganul caravanei
care, astfel, s-a bucurat de un interes
deosebit, chiar dac\ o parte dintre cei
interesa]i au fost atra[i doar de tricourile
promo]ionale oferite cu aceast\ ocazie.  

~ntre cei care s-au `nt`lnit cu caravana
s-au num\rat [i cunosc\tori care au
accesat deja portalul www.invatapentruti-
ne.ro, platforma online dedicat\ facilit\rii
ob]inerii de informa]ii [i resurse utile
despre oferta de cursuri de calificare [i
recalificare la nivel na]ional. “Am profitat
de prezen]a caravanei la Roman [i, pro-
fesor fiind, am c\utat s\ v\d cu ce a[
putea s\ ajut chiar acest proiect binevenit
pentru majoritatea categoriilor de
cet\]eni. Astfel, m-am g`ndit c\ ar fi
potrivit s\ popularizez aceast\ ini]iativ\ `n

liceul unde predau, fiind
vorba de o unitate cu profil
voca]ional, deoarece, cu
siguran]\, la terminarea
studiilor elevii vor dori s\
opteze pentru alte profesii
dec`t cele pentru care au
dob`ndit competen]e `n
anii de studiu. Cum acest
proiect are incluse chiar [i
cursuri gratuite, m-am
g`ndit c\ poate, astfel, unii
vor descoperi o oportuni-
tate pentru a-[i g\si un

rost `n via]\ a[a cum `[i doresc”, a
declarat Lucciaa MMoiss\, profesor  la Liceul
cu Program Sportiv Roman. 

Caravana ~nv\]\rii Permanente va fi
prezent\ p`n\ pe 30 noiembrie `n 19
localit\]i din toat\ ]ara, scopul fiind acela
de a promova oferte de preg\tire, cursuri,
dezvoltare personal\ [i consiliere, pre-
cum [i de a oferi informa]ii celor interesa]i
despre cum pot deveni mai competivi pe
pia]a muncii.

Grupaj dde AA. OOPRI{ 

CARAVANA... BUCHISELII LA ROMAN

UN CR|CIUN…
ECOLOGIC

entru micu]ii care `nva]\ s\ fac\ primii pa[i c\tre abecedar
la Gr\dini]a cu program prelungit num\rul 3 din Roman
apropiata s\rb\toare a Cr\ciunului pare s\ soseasc\ de
pe alt t\r`m, de unde oamenii sunt mai `ng\duitori cel pu]in
cu natura [i cu tradi]iile. Astfel se face c\ prichindeii din
grupa educatoarei AAnnaa PPaavveell [i-au propus s\ dea o
pild\… ecologica oamenilor maturi, oblig`ndu-i, astfel, s\
mai reflecteze, deocamdat\ `n ceea ce prive[te mult
a[teptatul brad de s\rb\tori. Trupa de pitico]i din grupa ini-
moasei  educatoare  de  la aceast\ gr\dini]\ roma[can\
[i-a propus, sub coordonarea “doamnei”, fire[te, s\-i
bucure pe cei din jur cu un Cr\ciun al copiilor, sub semnul

purit\]ii [i al grijii pentru ziua de m`ine, asta a[a ca s\-i sensibilizeze
pe cei care se pare c\ se pricep s\ dea mai mult  sfaturi. “Este un
proiect `n faz\ de `nceput, scopul nostru fiind acela de a trage un sem-
nal de alarm\, acum, `n pragul s\rb\torilor de iarn\, mai ales `n ceea
ce prive[te necesitatea de a renun]a la t\ierea de brazi din p\dure, `n
condi]iile `n care pia]a ne ofer\ `n prezent at`tea alternative `n m\sur\
s\ ne ajute pe noi dar, mai ales, pe cei care vor veni dup\ noi, s\ ne
bucur\m de natur\ cu toate consecin]ele pozitive care rezult\ din
aceast\ grij\. Sper ca mesajul nostru s\ fie receptat de c\tre c`t mai
mul]i oameni maturi, `n acest sens miz`nd pe faptul c\ ac]iunile copi-
ilor au avut `ntotdeauna darul de a-i sensibiliza pe oameni `ntr-un mod
aparte”, a m\rturisit AAnnaa PPaavveell, educatoare la Gradini]a Nr. 3 Roman.

Dincolo de tonul aparent copil\resc al acestei ac]iuni, CCrr\\cciiuunnuull
CCooppiiiilloorr este o ac]iune foarte serioas\, pl\nuit\ `n cel mai mic detaliu
cu g`ndul c\ astfel de activit\]i ar putea sem\na bucurie [i speran]\ `n
ajunul celei mai luminoase s\rb\tori a românilor din calendarul fiec\rui
an…

espre volumul de versuri al lui Petru[ Andrei s-ar putea
spune, f\r\ a abuza de paradox – de[i acesta ]ine, la
r`ndul s\u, de conven]ia genului - , c\ toate cele 174 de
sonete din Crepusculul de miere sunt tot at`tea suspine.
Multe n\scute dintr-o dragoste r\nit\ sau tr\dat\ – de
iubit\, prieteni sau de lume, dar niciodat\ de Cuv`nt. Care
redevine [i r\m`ne sacru pentru poetul nostru, ca `n bi-
blicele sale ~nceputuri, repercut`nudu-se tainic `n Poezie. O
iubire care `mbr\]i[eaz\ totul. ~l are `n sine pe Dumnezeu
Cuv`ntul. Altfel nu se poate. Iat\ de ce, dincolo de orice
considerente ]in`nd de conven]ia estetic\ a genului,
Iubirea e, pentru Petru Andrei, incomparabil mai mult: o
atitudine fiin]ial\. ~n fa]a femeii-mam\, `nv\]\toare, iubit\-

a oamenilor a[a cum sunt, cu bune [i cu rele, a vie]ii `nse[i. {i iat\,
de ce cred c\, f\r\ a diminua cu nimic dimensiunea erotic\ a c\r]ii –
absolut fireasc\ `ntr-un volum de sonete -, se cuvine a z\bovi mai
`nt`i asupra chipurilor mereu unduitoare ale cuv`ntului, surprinse ful-
gurant, dar obsesiv de iriz\rile acestui crepuscul de miere.

Foarte con[tient `nc\ de la `nceput de menirea lui superioar\,
poetul nostru i-a cerut Domnului s\-l fac\ “ un simplu me[ter de
cuvinte “, dar, `n loc de asta, s-a pomenit... “privighetoare” (C`nd mi-
a fost dat...). Numeroasele arte poetice `ncearc\ uneori r\spunsuri la
`ntreb\ri directe: Ce-i poezia?, sfid`nd riscul  lunec\rii `n didacticism.
Laitmotivul  ideatic r\m`ne, `n contextul temei cuv`ntului, cel din Eu
m-am luptat (cu Timpul [i Cuv`ntul): “S\ adun\m din trestii de cuvinte
miere”, iar ultimul vers, amintind de st\nescianul “Acoper\-mi inima

cu ceva”, iradiaz\ vulnerabila tandre]e  a celui care are nevoie ca de
aer de comunicare [i cuminecare: 

Uneori, umorul se `mbin\ cu o seriozitate u[or deviat\ `n didacti-
cism, dar `n buna tradi]ie shakespearian\ a sonetului, ca `n Poete,
cum se scrie... : 

« Oglind\ clar\ via]a ta s\ fie/ {i zilele izvor de ap\ vie, / Altfel,
`n apa mor]ii se `neac\ ».

Alteori `ns\ poetul e sedus de postura romantic\ a contempl\rii
« cu ochi vis\tori » a « stelei singur\t\]ii » (Priveam spre stele).
Oricum, el e pe deplin `ncredin]at c\-n poezie se afl\ mult c\utatul
“leac de neuitare” [i “...c\-n fiin]a ta g\se[ti puterea / S\ afli-n trestii
de cuvinte mierea” – motiv recurent, cum am observat (Tu nu-]i
dori...). La fel de `ncredin]at e [i de importan]a menirii sale, cel c\ruia
i-a fost dat “s\ nal]e-n slav\ c`ntul” prin care noul Orfeu poate fi
“m`ntuit”, iar via]a celorlal]i – luminat\.

Sugestii eliade[ti despre Les Trois Grâces r\zbat din Uitate sunt
iubirile, `n care Arta triumf\ ca ideal [i foc sacru, `n vreme ce, mai rar,
ecouri argheziene din unii Psalmi `nfioreaz\ “revan[ard” versul

aproape p\unescian prin patos [i `ncr`ncenare `n  A trebuit...( ca [i `n
De-ar fi...: ori `n Eu de la nimeni...): “A trebuit ca unul s\-[i dea via]a/
S\ li se ierte altora p\catul / {i-am vrut ca eu s\ fiu sacrificatul / {i s\
devin acelora paia]a”. ~n aceea[i not\ satiric\ [i amar\, finalul poeziei
Am hot\r`t... `nal]\ o statuie poetului “din pietrele ce-au fost zv`rlite-n
el”. Dezgustul de lumea mercantil\ [i “imund\” se preschimb\
arghezian `ntr-o autodestructiv\ dorin]\ de a-i pedepsi pe ceilal]i prin
propria moarte, pe care le interzice `ns\ s-o depl`ng\: “Nu m\ iubi]i!
/ Aceasta mi-i dorin]a”. ~nver[unat, a[a cum sun\ titlul altui sonet pe
aceea[i tem\, poetul, revoltat de mizeria unei lumi `n care “tot soiul
de lichele” sunt “Preocupate doar s\ fac\-avere”, `[i g\se[te
“m`ng`iere” tot `n “c`ntec”, iar alt\ dat\, refugiul - `n visuri (La vis s\
nu renun]i). Cel mai pur dintre ele, nemurirea conferit\ de opera sa,
r\m`ne [i marea, ultima “solu]ie” de a dep\[i orice criz\ existen]ial\.
Averea dob`ndit\ “cu fruntea n\cl\it\ de sudoare” r\m`ne, paradoxal,
cu at`t mai iluzorie cu c`t e mai legat\ de materialitate; dar “avu]ia”
adev\rat\ a poetului, “creatura asta vis\toare”, e de alt\ natur\,
superioar\: “Eu cochetez mereu cu Ve[nicia / S\-mi oblojesc, cu
visu-i, s\r\cia” (Eu m-am visat...).

E, probabil, cea mai frumoas\ abstragere a poetului `n Cuv`ntul
sacru, de la Origini. O retragere `n Art\, ca sustragere victorioas\ din
fa]a mor]ii, a perisabilului. Dar [i o nostalgie a Paradisului pierdut, `n
care el, poetul, aspir\ s\ se `ntoarc\ prin cuv`nt, ca un r`u revenit la
matc\ sau, cum scria Camil Petrescu, a[a cum “un afluent urmeaz\
legea fluviului”.

Magda IIFTIMIE

Despre Cuv`ntul f\r\
de crepuscul…

D

ELEVII CHIULANGII,
~N VIZOR

bsenteismul `n [colile de toate rangurile, de la elevii de
gimnaziu p`n\ la liceenii care domin\ topul clasamentelor
anuale, nu constituie o noutate de ieri de ast\zi,
fenomenul fiind `nregistrat cu prec\dere `n ultimii ani,
acesta merg`nd cot la cot cu caren]ele societ\]ii române[ti
care a l\sat urme ad`nci [i `n s\lile de clas\. Astfel, numai
pentru anul [colar 2009 – 2010 un raport `ntocmit la nivelul
Inspectoratului {colar Jude]ean Neam] scoate `n eviden]\
faptul c\ un num\r de 189 de elevi nu au fost niciodat\ la
[coal\, de[i au fost `nscri[i `n cataloage, stoparea acestui
fenomen oblig`nd uneori la demararea unor programe
speciale `n acest scop. “~n ceea ce prive[te fenomenul
acesta al absenteismului, fa]\ de anii anteriori unitatea

noastr\ st\ ceva mai bine. Practic, revine mereu `n discu]ie ve[nica
problem\ a copiilor de etnie rrom\ care, fie c\ au ce m`nca, fie c\ n-au
ce m`nca, ace[tia tot nu vin la [coal\, fapt care ne-a determinat s\
realiz\m un proiect `n colaborare cu p\rin]ii acestor elevi [i cu sprijinul
domnului inspector Alexe, care r\spunde la nivelul Inspectoratului
{colar Neam] de aceste probleme. Astfel, c\ut\m s\ ]inem permanent
leg\tura cu dirigin]ii care au elevi de etnie rrom\ `n clase, dar [i cu
p\rin]ii acestor copii pentru a g\si, `mpreun\, c\i [i solu]ii `n m\sur\
s\-i motiveze mai mult s\ frecventeze cursurile a[a cum prev\d regu-
lamentele [colare”, a declarat prof. MMihaai AArmaanu, directorul {colii
“Mihai Eminescu” din Roman. 

~ntre principalele motive pentru care elevii absenteaz\ sau chiar
abandoneaz\ [coala se num\r\ s\r\cia care limiteaz\ posibilit\]ile
p\rin]ilor de a oferi copiilor resursele materiale necesare educa]iei.
A[a st`nd lucrurile, [i `n acest an [colar elevii cu posibilit\]i materiale
reduse care frecventeaz\ cursurile de zi `n licee [i colegii se bucur\
de acel ajutor de 180 de lei, o “burs\ a speran]ei” asigurat\ prin pro-
gramul guvernamental “Bani de liceu” implementat tocmai pentru a
preveni absenteismul [i abandonul [colar.
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Olimpiade
la Neam]

a Neam] se va
organiza olimpiada
na]ional\ de limba
greac\. Dar nu este
singurul concurs
important ce va fi
g\zduit de jude]ul
nostru. Inspectora-
tul {colar Jude]ean
Neam] a primit din
partea Ministerului

Educa]iei, Cercet\rii, Tinere-
tului [i Sportului vestea c\ la
Piatra-Neam] se va desf\[u-
ra, `n luna mai a anului viitor,
Olimpiada Interna]ional\ de
limb\, literatur\ [i cultur\
româneasc\ pentru elevii din
gimnaziu [i liceu. Dup\ numai
o lun\, ISJ Neam] a aflat c\ [i
`n 2011 jude]ul nostru va orga-
niza alte dou\ etape finale ale
`ntrecerilor celor mai bine
preg\ti]i elevi: olimpiada
na]ional\ de informatic\ (`n
vacan]a intersemestrial\),
respectiv concursul na]ional al
produselor finale ob]inute prin
implementarea proiectelor
educa]ionale cu finan]are
rerambursabil\ (`n vacan]a de
Pa[ti).

Formare
continu\
pentru
dasc\li

Casa Corpului Didactic
ofer\ [i pentru acest an [colar
o gam\ variat\ de programe
de formare continu\ pentru
cadrele didactice din jude].
Pentru a-[i prezenta oferta,
institu]ia a organizat, `n
perioada 1 - 5 noiembrie,
tradi]ionala "S\pt\m`n\ a
por]ilor deschise". Mihaela
Sofronia - directorul Casei
Corpului Didactic Neam], ne-a
declarat c\ "lansarea ofertei
de cursuri de formare a avut
loc at`t la sediul Casei
Corpului Didactic, c`t [i la fili-
alele care func]ioneaz\ `n

cadrul Liceului Economic
«Vasile Conta» T`rgu-Neam],
al Colegiului Tehnic «Miron
Costin» Roman, respectiv `n
cadrul {colii generale nr. 1
Bicaz. Fa]\ de anii trecu]i am
propus multe cursuri noi, core-
late cu nevoile de formare a
personalului din `nv\]\m`ntul
preuniversitar".

Catalogul complet al pro-
gramelor de formare continu\
poate fi consultat de cadrele
didactice interesate la adresa
de internet www.ccdneamt.ro.

Ne preg\tim
de gal\

Inspectoratul {colar vrea
s\ ofere, cu fast, recuno[tin]a
sa fa]\ de dasc\lii [i elevii cu
merite deosebite. "Nu am
decis `n ce zi vom organiza
manifestarea, `ns\ va fi pro-
gramat\ `ntre 8 [i 25 decem-
brie. Ca loc de desf\[urare,
gala va fi g\zduit\ cel mai
probabil de Hotelul Ceahl\u.
Ne-am propus s\ `i premiem
pe cei care au f\cut sau fac
cinste [colilor din jude]ul nos-
tru. Vom acorda c`te zece pre-
mii pe mai multe categorii:
pentru absolven]i de marc\ ai
`nv\]\m`ntului nem]ean, pen-
tru profesori, pentru cei mai
buni directori, pentru cei mai
merituo[i elevi, pentru
reprezentan]ii autorit\]ilor
locale care s-au implicat `n
via]a [colii etc. Ne dorim ca
aceast\ gal\ s\ devin\
tradi]ional\", a declarat
Lumini]a V`rlan - inspector
[colar general al ISJ Neam]. 

Elevii au
noi lideri
Adunarea general\ a

Consiliului Jude]ean al
Elevilor Neam], desf\[urat\
pe 10 noiembrie `n sala
"Calistrat Hoga[" a Consiliului
Jude]ean Neam], [i-a desem-
nat liderii: t`rgnem]eanca
M\d\lina Aanei (elev\ a
Colegiului Na]ional "{tefan cel

Mare") este noul pre[edinte.
M\d\lina a fost preferata
electorilor dintre to]i cei [apte
candida]i `nscri[i pentru
func]ia de pre[edinte al
Consiliului. Echipa de condu-
cere a CJE Neam] a fost com-
pletat\ cu doi vicepre[edin]i
(Octavian Andrei B\rbule]
T\r\ntu[ - Colegiul Na]ional
"Gheorghe Asachi" Piatra-
Neam] [i Amalia Popa -
Colegiul Na]ional "Roman
Vod\" Roman) [i un secretar
(Andreea Tarnowschi - Liceul
Comercial "Spiru Haret"
Piatra-Neam]). {efi de depar-
tamente au fost numi]i
Andreea Maria Zaharia
(Grupul {colar Bicaz -
"Concursuri [colare [i
extra[colare"), Alin Mahu
(Colegiul tehnic Piatra-Neam]
- "Cultur\, educa]ie [i
preg\tire [colar\"), Silvia
Bab\t\ (LPS Piatra-Neam] -
"Sport [i programe pentru
tineret"), {tefana Horciu
(Liceul Comercial "Spiru
Haret" Piatra-Neam] -
"Avocatul elevului") [i Cristina
Ioan (Colegiul Na]ional de
Informatic\ Piatra-Neam] -
"Mobilit\]i [i consiliere").
Membrii Biroului Operativ al
CJE Neam] vor avea mandate
de doi ani.

Modelele de
subiecte

Pe site-ul http://subiec-
te2011.edu.ro/, Centrul Na]io-
nal de Evaluare [i Examinare
(CNEE) a publicat modelele

de subiecte pentru examenele
na]ionale din anul 2011.
Modelele de subiecte (pentru
toate tipurile de probe) sunt
`nso]ite de preciz\ri privind
scopul evalu\rii, statutul disci-
plinei, structura subiectelor,
competen]ele de evaluare
detalii privind evaluarea, inclu-
siv baremele de evaluare [i
de notare. Publicarea acestor
modele de subiecte a fost
f\cut\ `n conformitate cu
Metodologia de organizare [i
desf\[urare a Evalu\rii
Na]ionale pentru elevii clasei
a VIII-a, `n anul [colar 2010-
2011 [i cu Metodologia de
organizare [i desf\[urare a
examenului de Bacalaureat –
2011. Pentru Evaluarea Na-
]ional\ la clasa a VIII-a se
reg\sesc modelele de su-
biecte pentru limba [i literatu-
ra român\ [i matematic\, pre-
cum [i pentru limba [i literatu-
ra matern\. Pentru examenul
de Bacalaureat 2011 sunt
prezentate, pentru informarea
elevilor [i a profesorilor, pro-
cedurile de desf\[urare a pro-
belor A [i B (de evaluare a
competen]elor lingvistice de
comunicare oral\ `n limba
român\ [i `n limbile materne),
a probei C (de evaluare a
competen]elor lingvistice ̀ ntr-o
limb\ de circula]ie interna-
]ional\ studiat\ `n liceu) [i a
probei D (de evaluare a com-
peten]elor digitale). De ase-
menea, sunt publicate modele
de subiecte pentru toate pro-
bele scrise.

Marius GGHEGHICI

noiembrie 2010
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...[i pove[tile unui cangur
ove[tile Cangurului
reprezint\, de ase-
menea, un frumos [i
interesant concurs lit-
erar, de lectur\, `ns\,
organizat de Fun-
da]ia pentru Integrare
European\ Sigma, ca
parte din cunosacuta
[i apreciata serie
Cangurul. Din acest
an, pot intra [i liceenii
`n competi]ie, care se

desf\[oar\ dup\ urm\torul ca-
lendar: concursul interna]ional
de limb\ [i civiliza]ie Cangurul
lingvist- 12 noiembrie, francez\
[i spaniol\ (clasele III- XII); 26
ianuarie 2011, englez\- ger-
man\ (clasele III- XII), Pove[tile
Cangurului (român\- maghiar\)
clasele I-IV, 20 mai 2011, iar
clasele V-XII, 3 decembrie 2010. 

Concursul Interna]ional de
Matematic\ Aplicat\ Cangurul:
Cangura[ul Explorator (clasele

II- IV) 17 decembrie 2010,
Cangura[ul matematician (sec-
]iunile român\, maghiar\, ger-
man\)- clasele I- III, 13 aprilie
2011, iar clasele IV- XII pe 18
martie 2011; proba de baraj la
clasele IV-XII va avea loc pe 28
mai 2011.

"Dorim s\ dezvolt\m intere-
sul elevilor pentru lectur\, s\ `i
convingem de importan]a [i fru-
muse]ea parcurgerii unor opere
literare, s\ le test\m viteza de
citire, nivelul de `n]elegere a tex-
tului [i a limbii române", pre-
cizeaz\ ini]iatorii `ndr\gitului
concurs, referindu-se la seg-
mentul lingvistic.

~n privin]a matematicii,
Cangurul este cel mai popular
concurs din lume, av`nd, la ulti-
ma edi]ie, peste 5 milioane de
participan]i.

Mihaela DDR|GOI

Scrisoarea unui copac...
Drag\ omule, cu m`hnire `]i spun…” Ar putea fi `nceputul
scrisorii unui copac c\tre cineva, oricine, pe care `ncearc\
s\-l conving\ de important]a protej\rii p\durilor. Subiect
frumos, a[adar, pentru o nou\ edi]ie a consacratului con-
curs epistolar organizat de Compania Na]ional\ Po[ta
Român\, sub egida Uniunii Po[tale Universale. Acesta se
adreseaz\ copiilor [i adolescen]ilor p`n\ `n 15 ani [i se
desf\[oar\ `n trei etape: 28 ianuarie 2011- desemnarea
c`[tig\torilor fazei jude]ene, 18 februarie 2011-
desemnarea c`[tig\torilor fazei regionale, `n care mai intr\
reprezentan]ii jude]elor Boto[ani, Ia[i, Suceava, Vaslui [i
Bac\u [i 11 martie 2011- desemnarea celor trei c`[tig\tori
la nivel na]ional. 

Cele mai bune epistole intr\ [i `ntr-o competi]ie interna]ional\,
"arbitrat\" de UNESCO. Organiza]ia va premia opt lucr\ri, trei cu
medalii de aur, argint [i bronz, [i cinci cu men]iuni speciale.

Pentru prima etap\ a competi]iei, cea jude]ean\, participan]ii
trebuie s\ trimit\ lucr\rile p`n\ la data de 14 ianuarie 2011, pe
adresa: Oficiul Jude]ean Re]ea Po[tal\ Neam], Piatra Neam], str.
Cuejdi, FN, Mall Forum Center, etaj 2, cu men]iunea "Pentru con-
cursul epistolar".

„Aminte[te-]]i cc\ ̀̀ naainte dde aa ̀̀ ndr\zni ss\ ̀̀ nccepi aa fformaa uun oom,, ttre-
buie ss\ tte ffi ff\ccut ttu `̀nssu]i oom,, ttrebuie ss\ gg\sse[ti `̀n ttine eexemplul
pe ccaare ttrebuie ss\-ll ddaai.” 

J. J. Rousseau

up\ cum bine [tim cu to]ii, educa]ia religioas\ nu reprezint\ o
simpl\ meserie pe care o poate `ndeplini oricine [i oricum, ci
constituie o deprindere care se `nsu[e[te cu mult efort [i cu
credin]\. Personalitatea profesorului de religie, a preotului
profesor `[i las\ direct amprenta asupra profilului spiritual al
elevilor s\i. I.P.S. Antonie Pl\m\deal\ afirma c\ „a fi educa-
tor e adev\rat\ art\. Dar…e [i [tiin]\. Arta `i d\ preotului
mobilitatea, metoda, adaptarea la psihologia [i caracterul
preopinentului, suple]ea [i omenia, dar [tiin]a, prin care
`n]eleg cultura preotului, `i d\ solu]iile. F\r\ cea dint`i nu se
poate, f\r\ cea de-a doua, cea dint`i r\m`ne f\r\ sens [i
con]inut”. 

Profesorul pentru educa]ia religioas\ din [coli trebuie
privit sub raportul voca]iei [i sub raportul preg\tirii [i al

`mplinirii preg\tirii sale teologice pe care o are. Examenul activit\]ii sale
`l va da `naintea lui Dumnezeu nu a oamenilor, de aceea el trebuie s\ fie
creator [i reformator de suflete. 
Una dintre calit\]ile dasc\lului, care joac\ un rol esen]ial, este voca]ia sa.
P.C. Pr. lector dr. Costache Grigora[ abordeaz\ dou\ laturi ale aceleia[i
probleme: natura voca]iei [i con[tiin]a proprie asupra voca]iei. 

Misiunea predicatorului, a catehetului fiind preg\tirea drumului m`ntuirii
pentru credincio[i [i pentru el, trebuie s\ aib\ o `nalt\ cultur\ general\
pentru a face leg\tura `ntre diverse domenii de activitate, pentru a putea
r\spunde la problemele vie]ii, o bun\ forma]ie psihologic\, el (profesorul)
constituind un reper, un factor [i model implicat `n procesul de formare a
tinerei genera]ii. S\ fie `nso]it de entuziasm, s\ fie elocvent, cu un spirit
de observa]ie foarte bogat av`nd `n vedere diversitatea celor cu care
lucreaz\ [i nu `n ultimul r`nd, s\ fie muncitor.

Referitor la elocven]a profesorului, Cicero spunea c\ ,,a fi elocvent
`nseamn\ a [ti s\ vorbe[ti de lucruri mici `ntr-un stil simplu, de lucruri
mediocre `ntr-un stil temperat, iar de lucruri mari `ntr-un stil sublim,
m\re]. Dac\ voi]i cu adev\rat s\ `nv\]a]i pe al]ii `nl\tura]i orice cuv`nt
care poate duce confuzie”.  

Predarea religiei trebuie s\ aib\ un caracter bl`nd, de atragere, de
convingere; ]in`ndu-se seama de puterea de `n]elegere a copilului se va
c`[tiga `ncrederea lui pentru ca apoi s\ primeasc\ cu pl\cere ceea ce i
se ofer\. Se vor evita pe c`t posibil terminologia ne`n]eleas\, greoaie,
dogmele prea ad`nci care, r\m`n`nd nep\trunse de elevi, le `nstr\ineaz\
sufletele de religie. 

O `nsu[ire de c\petenie pentru orice educator, mai cu seam\ pentru
cel care pred\ religia, este moralitatea sa. Ea trebuie s\ se realizeze `n
toat\ via]a noastr\, s\ aib\ cuv`nt p`n\ [i `n simplele gesturi pe care le
facem.                                

Prima calitate moral\ o reprezint\ credin]a neclintit\, convingerea
cre[tin\. Cel ce transmite `nv\]\tura de credin]\ trebuie s\ fie un bun

conving\tor [i convertitor la cre[tinism, dar pentru aceasta s\ fie el con-
vertit, s\ aib\ un suflet cald, o g`ndire [i o sim]ire `nchinate lui Dumnezeu,
s\ m\rturiseasc\ starea cea nou\ precum Sf`ntul Apostol Pavel: ,,…nu
mai tr\iesc eu, ci Hristos tr\ie[te `n mine. {i via]a mea de acum, `n trup,
o tr\iesc `n credin]a `n Fiul lui Dumnezeu…”.  (Galateni II, 20)  

O alt\ calitate de seam\ a preotului profesor este smerenia cre[tin\.
S\ fie un bun pedagog [i dasc\l cre[tin, p\truns de spiritul supremului
pedagog care este Iisus Hristos, singurul ~nv\]\tor care ne-a trimis lumi-
na cea adev\rat\. ,,Eu, Lumin\ am venit `n lume, ca tot cel ce crede `n
Mine s\ nu r\m`n\ `n `ntuneric”(Ioan XII, 46). 

Profesorul de religie este mai mult un pedagog cre[tin, un preot al
M`ntuitorului Hristos, de aceea s\ se poarte cu grij\ spre a-i fi binepl\cut
lui Dumnezeu, s\ fie modelul inspirator al deplinei convertiri cre[tine at`t
prin cuno[tin]ele religioase c`t [i prin credin]a [i faptele sale. 

Nu `n ultimul r`nd, educatorul cre[tin trebuie s\ fie un om al rug\ciu-
nii ne`ncetate [i sincere. Lec]ia de religie `ncepe [i se termin\ cu
rug\ciunea. Profesorul va merge la catehizare cu sufletul `n\l]at de pu-
terea rug\ciunii, s\ se roage [i pentru cei pe care-i catehizeaz\. 

~n cadrul lec]iei de religie, profesorul trebuie s\ tr\iasc\ adev\rurile
religioase pe care le expune. ,,Religia, zice Paroz, este o via]\, un foc
sf`nt, [i c`nd acest foc nu arde `n inima institutorului, c`nd nu-i `nsufle]e[te
`nv\]\m`ntul, c`nd nu-i `nsufle]e[te vorbele, sim]\mintele [i purtarea,
`nv\]\m`ntul religios este o liter\ moart\ care nu va putea da niciodat\
rodul ce se poate a[tepta de la el”.

Dr. MMihai FFLOROAIA  

D

Profesorul de religie `ntre profesionalism [i voca]ie

„

P

L

(urmaare ddin ppaag. 11)

n cadrul orelor de religie, elevii trebuie s\ con[tien-
tizeze faptul c\, `n aceste articole scurte ale
Simbolului de credin]\, adev\rurile prezentate nu
sunt doar logice ci mai ales ontologice, fapt pentru
care reactualizeaz\ m\rturisirea f\cut\ la botez. Cu
alte cuvinte, majoritatea subiectelor abordate la
orele de educa]ie religioas\, fie ele de natur\ dog-
matic\, istoric\, liturgic\ sau cultico-practic\, pot

avea drept punct de plecare acest simbol al credin]ei `n jurul
c\ruia se deruleaz\ `ntreaga spiritualitate cre[tin\. 

Simbolul Credin]ei reprezint\ actul de identitate al fiec\rei
persoane, iar tinerilor le ridic\ unele semne de `ntrebare pre-
cum: existen]a Sfântei Treimi, rela]ia Fiului lui Dumnezeu cu
Tat\l, sfin]enia, sfintele taine, moartea, judecata etc. O parte din
r\spunsurile la aceste `ntreb\ri pot fi g\site `n [coal\, la orele
de religie, `ns\ r\spunsul final va fi aflat ulterior de la preo]ii
bisericii. 

~

2010 Anul omagial al Crezului ortodox
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GGGGâââânnnndddduuuurrrr iiii
aaaalllleeee  ffffoooo[[[[tttt iiii lllloooorrrr   eeee lllleeeevvvv iiii
~n timp, „Petru Rare[” a devenit un mit.
Mitul [colii.
Mitul ~nv\]\turii.
Mitul Profesorului.
S\ absolvi „Rare[ul” e o m`ndrie unic\. „Petru Rare[” este

un blazon al performan]ei.
(Viorel TTUDOSE, director Ziarul „CEAHL|UL”)

Liceul „Petru Rare[” reprezint\ un fel de etalon de calitate,
pe care l-am c\utat dup\ absolvire [i pe care l-am g\sit cu
greu `n alte locuri. Sper din toat\ inima s\ fi contribuit [i eu cu
ceva durabil pentru liceul meu `n cei patru ani petrecu]i acolo.
Dac\ nu, m\car aceste c`teva r`nduri s\ r\m`n\ ca o dovad\
scris\ c\-i sunt recunosc\tor pentru tot ce a f\cut el pentru
mine.

(Radu IIFTIMIE, profesor, Departamentul de Chimie
Université de Montréal)

La mul]i ani Liceului „Petru Rare[”! Tot ceea ce am realizat
bun `n via]\ se datoreaz\ p\rin]ilor mei, profesorilor, `n special
celor de la Liceul „Petru-Rare[”, [i prietenilor din adolescen]\.
(…) Nic\ieri `n lume nu exist\ locuri mai frumoase dec`t la noi,
la Neam]…

(R\du]a-DDana ((Vi[an) MMATACHE, promo]ia 1982
ambasadorul României la Stockholm)

La mul]i ani liceului drag! Cu mult\ bucurie `n suflet v\
`mbr\]i[ez virtual la aceast\ s\rb\toare a liceului, oriunde sun-
tem acum. Anii de liceu ne apropie pentru c\ atunci am pus
temelia devenirii noastre ca oameni. Noi am fost privilegia]i de
un loc `nc\rcat de istorie, un liceu ridicat peste o curte dom-
neasc\. Am fost privilegia]i de asemenea de profesori de
excep]ie, care ne-au `nv\]at s\ g`ndim critic, s\ ne croim dru-
mul `ntr-o lume complex\, s\ accept\m consecin]ele deciziilor
noastre, dar, mai presus de orice, ei ne-au ajutat s\ ne cre\m
o identitate, recunosc`nd [i cultiv`nd talentul fiec\ruia dintre
noi.

(Lucia ((Ostahie) GGR|DINARIU, promo]ia 1981,
mesaj din China)

Emo]iile primei zile de [coal\ `n clasa a IX-a, curiozitatea
de a ne cunoa[te profesorii, bucuria dep\[irii examenului de
treapt\ a II-a, lucr\rile de control [i tezele, pauzele a[teptate
uneori cu ner\bdare, preg\tirile intensive pentru olimpiade,
onoarea de a ne reprezenta liceul la na]ionale sau la
interna]ionale, instruirea practic\ [i practica agricol\, matri-
colele (sau mai degrab\ lipsa lor) [i benti]ele (ascunse uneori
prin buzunare), excursiile [i prieteniile, ambi]ia, spiritul de con-
curen]\/autodep\[ire… sunt doar c`teva dintre lucrurile care
ne leag\ suflete[te pe cei care, cu onoare, ne numim „absol-
ven]i de Rare[”.

(Dr. CC\t\lina-IIulia PP~SLARIU, promo]ia 1985)

Cu ocazia `mplinirii a 140 de ani, doresc `ntregului colectiv
de  profesori  mult\  s\n\tate [i s\ p\stra]i acela[i spirit care
m-a ajutat at`t de mult `n via]\. Spun aceasta din toat\ inima [i
totodat\ din m`ndria de a m\ num\ra printre absolven]ii
colegiului mult „temut” [i apreciat.

(Cu deosebit\ stim\, ing. MMihai DDASC|LU, [eful
promo]iei 2009 de la UPB)

Absolven]i de marc\
 Daniel TT\taru – matematician de renume mondial, din 2001 profe-

sor la U.C. Berkeley; `n anii 80, medaliile ob]inute la olimpiadele inter-
na]ionale de matematic\ prevesteau o carier\ de excep]ie `n domeniul
matematicii; este considerat `n prezent printre cei mai buni matematicieni
din lume;  Constantin LL\c\tu[[u – considerat ast\zi cel mai mare alpinist
român, primul român care a cucerit Everestul `n 1995;  Ioan SScurtu –
istoric, membru al Academiei Oamenilor de {tiin]\ din România;  Orest
P`slariu RRangghilof – prim solist al Teatrului de Operet\ Ion Dacian; 
Valeriu LLazarov – realizator programe TV `n România, Spania;  Vasile
Muraru – actor;  Radu IIftimie – profesor la Universitatea din Montreal; 
Virggil MMih\ilescu BB`rliba – Director Filialei Academiei Române din  Ia[i; 
Nicolae DD\sc\lescu – general locotenent (general de armat\) al armatei
române;  Dana RR\du]a MMatache – ambasador al României `n Regatul
Suediei;  {tefan CCazimir – profesor universitar, scriitor, istoric literar,
eseist, deputat;  Emanuel EElenescu – compozitor; [i mul]i al]ii.

Performan]e ale elevilor
Medalia]i lla OOlimpiadele iinterna]ionale:  T\taru DDaniel – Matematic\;

 Iftimie VV. RRadu – Chimie;  Savin II. VVasile-OOvidiu – Matematic\; 
Ib\nescu SS. MMihai – Fizic\;  Corduneanu DD. AAdrian-DDumitru –
Matematic\;  Savin II. VVasile-OOvidiu – Matematic\;  Corduneanu DD.
Adrian-DDumitru – Matematic\;  Alistar SSabina-{{tefania – Chimie; 
Ciobanu CC\t\lin – Fizic\;  Mih\ilescu IIon-GGabriel – Fizic\.

Proiecte, programe,
parteneriate 2010-2011
 POSDRU: Training orientat spre practic\ prin firm\ simulat\ / de

exerci]iu (TOPFSE);  Comenius:  mobilitate individual\  –  Liviu
Constantin Olaru (Malta, noiembrie 2010), Grigori Cristina;  ECDL; 
CISCO;  ECO [coala;  Observator astronomic – `n curs de dotare; 
Sta]ie meteo – `n curs de dotare;  Platform\ educa]ional\ online – `n
curs de dezvoltare;  Alian]a Colegiilor Centenare – [coal\ fondatoare,
proiecte `n cadrul alian]ei;  Educa]ie civic\;  {coal\ de var\: European
Summer Entrepreneurs, iunie 2010 Dur\u organizat\ de Centrul Europe
Direct NE.   Proiecte, parteneriate ini]iate de prof. psiholog Ramona
Vornicu 2010-2011:  Proiectul „TINERII ~~MPOTRIVA VIOLEN}}EI”” derulat
`n parteneriat cu Organiza]ia „Salva]i Copiii”, coordonat de Ministerul
Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului, `n parteneriat cu Institutul de
{tiin]e ale Educa]iei, Organiza]ia „Salva]i Copiii” [i finan]at de Fondul
Social European; perioada de colaborare [i desf\[urare: oct. 2010 -
noiembrie 2011;  Proiectul „S|PT|MÂNA FFAMILIEI, SS|PT|MÂNA
F|R| TTV: 222 - 228 nnoiembrie””, `n parteneriat cu Asocia]ia ZIBO HELP din
Satu Mare [i aprobat de ISJ; Proiectul „COMUNICARE {I CONFLICT”
derulat `n CNPR pe parcursul anului [colar 2010/2011.

Realiz\ri `n cadrul
programului ECO-{COALA

an [colar 2009-2010
Colegiul Na]ional “Petru Rare[” Piatra Neam] s-a `nscris `n programul

Eco-{coala `n ianuarie 2007 ca urmare a parteneriatului existent `ntre
[coala noastr\ [i APM Neam]. Dup\ trei ani de activitate `n cadrul pro-
gramului Eco-{coala, Colegiul Na]ional “Petru Rare[” a ob]inut Simbolul
Mondial Steagul Verde [i Statutul de Eco-{coala `n cadrul Seminarului
Na]ional “Parteneriat `n Educa]ia pentru mediul `nconjur\tor” desf\[urat `n
data de 9 octombrie 2010 la Universitatea Bucure[ti.

ECDL
Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai r\sp`ndit pro-

gram de certificare a competen]elor digitale recunoscut la nivel interna]ional `n peste 148 de ]\ri [i num\r\ p`n\ `n prezent
peste 10 milioane de persoane `nregistrate `n program.

La `nceputul anului [colar 2008-2009 a fost lansat  de c\tre ECDL România Concursul „Primele 10 Licee”, concurs ce
avea `n vedere achizi]ionarea de carduri, sesiuni de examinare sus]inute, activit\]i de promovare a conceptului ECDL prin
diverse concursuri sau activit\]i extra[colare. Acest concurs a continuat [i pe parcursul anului [colar 2009 – 2010.

Cele 10 licee c`[tig\toare `n anul [colar 2009 – 2010 sunt:

CCoodd cceennttrruu DDEENNUUMMIIRREE CCEENNTTRRUU JJUUDDEE}} NNrr.. CCaarrdduurrii
22000099-22001100

423 Colegiul Na]ional "A.T. Laurian" - Boto[ani Boto[ani 538
222266 CCoolleeggiiuull NNaa]]iioonnaall ""PPEETTRRUU RRAARREE{{"" - PPiiaattrraa NNeeaamm]] NNeeaamm]] 227733
73 COLEGIUL NA}IONAL MIHAI EMINESCU - Oradea Oradea 264
380 Colegiul Na]ional "PETRU RARE{" - Suceava Suceava 234
81 Colegiul Na]ional de Informatic\ "Tudor Vianu" - Bucure[ti Bucure[ti 226
254 Liceul Teoretic "MARTON ARON"- Miercurea Ciuc Harghita 203
218 Colegiul Economic "ION GHICA" - Târgovi[te Dambovi]a 198
277 Liceul Teoretic "Al. Marghiloman"-Buz\u Buz\u 184
221 Colegiul Na]ional Liceal "ALEXANDRU ODOBESCU" - Pite[ti Arge[ 182
98 {coala Normal\ Nicolae Iorga - Boto[ani Boto[ani 178

~n anul [colar 2009-2010 o jum\tate din absolven]ii claselor a XII-a de la Colegiul Na]ional „Petru Rare[” [i-au echivalat examenul de
competen]e digitale cu permisul ECDL. ~n prezent sunt `nscri[i `n programul de certificare ECDL aproximativ 300 dintre elevii no[tri.

Prof. MMihaela DDUN|RE 

Scurt istoric
La data de 1 septembrie 1869, Consiliul Comunal Piatra a aprobat cu unanimitate de voturi `nfiin]area unui gimnaziu.
La 8 noiembrie 1869, cu Ordinul nr. 13.797, Ministerul nume[te profesori pe Calistrat Hoga[ – pentru partea literar\ [i pe Ion Negre –

pentru partea [tiin]ific\. Conducerea gimnaziului i-a fost `ncredin]at\ lui Calistrat Hoga[.
La 27 noiembrie 1869, ora 11.00, `n fa]a autorit\]ilor locale se deschid cursurile gimnaziului clasic, acesta func]ion`nd `ntr-o cl\dire `nchiriat\.
P`n\ s\ ajung\ la dezvoltarea de ast\zi, gimnaziul a trecut prin mai multe etape:
1877, august, 31– Consiliul Comunal Piatra transform\ gimnaziul clasic `n gimnaziu real, al doilea din Vechiul Regat;
1885, aprilie, 1– Gimnaziul trece `n `ntre]inerea statului;
1887– ~ncepe construirea unui local propriu pentru gimnaziul real din Piatra, pe locul fostei Cur]i Domne[ti a lui {tefan cel Mare;
1892, noiembrie, 8– Are loc  inaugurarea localului propriu;
1893– Ministerul Cultelor [i Instruc]iunii acord\ [colii denumirea Gimnaziul „Petru Rare[”;
1897, septembrie, 1– Gimnaziul real se transform\ `n liceu real. Ia fiin]\ biblioteca liceului;
1898, septembrie, 1– Potrivit Legii Haret, Liceul „Petru Rare[” devine liceu de 8 ani cu sec]iile modern\ [i real\;
1924-1926– Se construie[te etajul la actuala cl\dire a liceului;
1948/1949– Liceul devine [coal\ medie func]ion`nd cu clasele I-XI;
1957, noiembrie, 15– Se `nfiin]eaz\ sec]ia sportiv\ a Liceului „Petru Rare[”
1965/1966– Se trece `ncep`nd cu clasa a IX-a, la programul liceului de 12 ani, clasele V-VIII func]ion`nd `n lichidare;
1976– Liceul „Petru Rare[”  va func]iona ca liceu de matematic\-fizic\;
1987– Se re`nfiin]eaz\ clasele de gimnaziu; 
1994– Se d\ `n folosin]\ corpul nou al liceului;
2000– Liceul `[i schimb\ titulatura `n Colegiul Na]ional „Petru Rare[”;
2004– Se finalizeaz\ lucr\rile de consolidare la sala de sport;
2007– Se termin\ lucr\rile de renovare a s\lii de festivit\]i.
~n prezent, [coala func]ioneaz\ ca liceu teoretic cu profil real [i umanist, av`nd [i clase de gimnaziu.

Programe, proiecte,
colabor\ri

Proiecte eeuropene `̀n uultimii 55 aani
„Computer Science – Why?” – [coal\ coordonatoare;

parteneri: o [coal\ din Spania [i o [coal\ din Turcia;
„Tradition de mariage” – [coal\ coordonatoare; partener: o

[coal\ din Fran]a.
Dou\ mobilit\]i individuale;
Colabor\ri cu Centrul Cultural Francez, Centrul Cultural

American.
Colabor\ri nna]ionale

membru fondator la Asocia]ia Colegiilor Centenare;
colaborare cu diferite colegii din ]ar\; de exemplu, CN „Emil

Racovi]\” Ia[i, `n cadrul unui proiect POSDRU.
Colabor\ri llocale

cu toate organismele administra]iei locale
cu diferite asocia]ii culturale, sportive, ONG-uri etc.

Baza material\
S\li ddestinate eelevilor

 S\li de clas\: 28  Laboratoare de informatic\: 4 pentru clase
`ntregi + 1 pentru o grup\  Laboratoare de [tiin]e: 1 fizic\, 1 chimie,
1 biologie  Cabinete: 1 cabinet de limbi moderne  Sal\ [i teren de
sport  Sal\ de festivit\]i / spectacole cu 300 de locuri  Sal\  pen-
tru evenimente (club).

Materiale, mmijloace dde `̀nv\]\m`nt

 IT:  calculatoare `n laboratoarele destinate elevilor: 135  cal-
culatoare pentru administra]ie, cabinete, bibliotec\: 22  laptopuri
destinate activit\]ii `n clase: 11  table interactive: 2  videoproiec-
toare: 8  2 LAN ce cuprind toate calculatoare din [coal\  conectare
la Internet prin trei linii de la doi furnizori.
 Laboratoarele [[tiin]e:  fizic\: informatizat (calculatoare cu sis-

teme de achizi]ii de date pentru lucr\ri frontale pentru 10 grupe des-

tinate tuturor capitolelor studiate `n liceu, materiale didactice noi `n
propor]ie de 60%) chimie [i biologie: materiale didactice noi `n pro-
por]ie de 80%.
 Bibliotec\ [[colar\ ccu ppeste 550000 dde vvolume [[i ssal\ dde llectur\.

S\li ddestinate pprofesorilor

 Cancelarie  Cabinet metodic  Cabinete de specialitate: 4
 S\li pentru materiale: 9.

PERFORMAN}E
Marea majoritate a absolven]ilor CNPR devin studen]i la facul-

t\]ile ce au constituit prima lor op]iune; mediile generale ale elevilor
din CNPR sunt, `n general, foarte mari; de exemplu, absolven]ii din
promo]ia 2008-2009 au terminat clasa a XII-a cu media 8,97 [i au
ob]inut la bacalaureat media 9,36; absolven]ii CNPR sunt preg\ti]i s\
urmeze cele mai variate domenii de preg\tire superioar\; `n promo]ia
2008-2009, orient\rile absolven]ilor au fost spre: [tiin]e politice,
inginerie [i informatic\, medicin\ [i [tiin]e ale naturii, [tiin]e econom-
ic [.a. ~n anul [colar 2008-2009 [i anul [colar `n curs s-au `nregistrat
peste 600 de particip\ri la diferite concursuri; dintre participan]i, 49 de
elevi s-au calificat pentru fazele na]ionale ale olimpiadelor [colare; de
c`nd exist\ olimpiadele interna]ionale, CNPR a `nregistrat 13 par-
ticip\ri la acestea, dintre care 6 la matematic\, 4 la fizic\, 2 la chimie
[i 1 la limba latin\; la diferite alte concursuri interna]ionale, s-au
`nregistrat 32 particip\ri.

Cine suntem?
 44 de profesori titulari dintre care 81% au gradul didactic I; 

4 profesori au ob]inut doctoratul `n specialitate;  5 profesori sunt
doctoranzi;  4 profesori sunt autori de manuale aprobate de
Ministerul Educa]iei,Cercet\rii, Tineretului [i Sportului;  majoritatea
profesorilor au studii [i articole de specialitate publicate `n diferite
reviste;  6 profesori sunt evaluatori ECDL;  2 profesori instructori
CISCO;  3 profesori sunt specializa]i `n proiectarea [i programare a
bazelor de date – OracleAcademy.
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n perioada 10-16
octombrie a avut loc
`n Polonia work-
shopul european
Auschwitz and the
Holocaust in the
context of teaching
remembrance in Eu-
rope, aflat la a V-a
edi]ie, organizat de
Consiliul Europei [i
Ministerul Educa]iei
din Polonia, prin
programul Pesta-
lozzi (un program al

Consiliului Europei pentru dez-
voltarea profesional\ a profeso-
rilor [i a altor categorii profe-
sionale implicate `n educa]ie.
Are trei mari arii de activitate:
workshopuri europene organi-
zate de statele membre ale
Uniunii Europene, seminare
europene organizate de Aca-
demia Bad Wildbad [i module
europene pentru formarea for-
matorilor).

La acest schimb de expe-
rien]\ interna]ional au participat
20 de profesori din diferite ]\ri
europene (Polonia, Germania,
Spania, Georgia, Slovacia,
Croatia, Grecia, Cipru). Jude]ul
Neam] a fost reprezentat de
Mihaela-C\t\lina T\rc\oanu,
profesor de limba [i literatura
român\ la Colegiul Na]ional
„Calistrat Hoga[”. Tematica
Holocaustului poate fi consider-
at\ o oportunitate pentru a crea
o memorie comun\ european\. 

La deschiderea oficial\
care a avut loc la Institutul de
Istorie al Universit\]ii Pedago-
gice din Cracovia au participat
dr. Fabienne Regard, expert la
Consiliul Europei, Stefania
Wilkiel, reprezentantul Minis-
terului Educa]iei Na]ionale din
Polonia [i Krystyna Oleksy,
directorul Centrului Interna]ional
pentru Educa]ie despre
Auschwitz [i Holocaust [i al
Muzeului Auschwitz-Birkenau.
Timp de dou\ zile au putut fi
audiate diferite conferin]e cu o
tematic\ variat\: Auschwitz-ul [i
Holocaustul `n contextul unei
memorii europene; Ziua
comemor\rii Holocaustului [i a
prevenirii crimelor `mpotriva
comunit\]ii; Predarea Holoca-
ustului `n Polonia. Perspectiv\
istoric\; Rolul siturilor de
comemorare [i a muzeelor de
istorie pentru educa]ie `mpotriva
Holocaustului [i pentru educa]ie
pentru drepturile omului `n
Uniunea European\. Pentru a
con[tientiza mo[tenirea inter-
cultural\ a Cracoviei au fost de
asemenea vizitate: Muzeul
Fabrica Schindler, Muzeul
Galicia, castelul Wawel, pia]a
central\, sinagoga Remuh,

vechiul cimitir evreiesc,
Podgórze (fostul ghetou  din
Cracovia) etc.

Programul workshopului a
inclus [i trei zile petrecute la
Oswiecim - Auschwitz,
www.auschwitz.org.pl. Dac\ `n
diminea]a primei zile partici-
pan]ii au putut audia conferin]a
Ocupa]ia german\ `n Polonia –
Principii politice [i rasiste ale
politicii naziste de exterminare
[i realizarea ei `n lag\rele de
concentrare de la  Auschwitz,
dup\-amiaz\ au vizitat Aus-
chwitz I. Tot `n dup\ amiaza zilei
de 12 octombrie, participan]ii au
aflat despre pachetul european
pentru profesori "Vizit\ la
Auschwitz”, precum [i cum s\
preg\teasc\ o vizit\ `ntr-un sit
memorial. Oswiecim ast\zi -
ora[ul celor trei perspective
este tema unei alte conferin]e.
~nt`lnirea cea mai emo]ionant\ a
fost `ns\ cea cu un supravie-
]uitor al lag\rului, Kazimierz
Smolen. 

~n urm\toarele zile au fost
vizitate expozi]iile dedicate
romilor, ungurilor [i francezilor
`n Auschwitz I, colec]ia de art\
de la Auschwitz I realizat\ de
supravie]uitori, precum [i
Auschwitz-Birkenau II. 

Profesorii participan]i au
aflat cum s\ organizeze o vizit\
`nr-un sit memorial `n contextul
complexit\]ii istoriei, memoriei
[i simbolismului s\u [i cum s\
evalueze o vizit\ cu elevii `ntr-
un sit memorial. Via]a `nainte [i
dup\:  context educa]ional a fost
tema colocviului de la Centrul
de Studii Evreie[ti Auschwitz,
iar Rolul [i importan]a ghidului
`n Muzeul [i situl memorial de la
Auschwitz a fost tema ultimei
`nt`lniri (la Auschwitz lucreaz\
250 de ghizi, iar muzeul poate fi
vizitat numai `n grupuri `nso]ite
de ghizi).

O vizit\ la Holocaust ar tre-
bui s\ trezeasc\ `ntreb\ri (de
exemplu, ce poate fi f\cut pen-
tru prevenirea crimelor `mpotri-
va comunit\]ii pentru a nu se
mai `nt`mpla niciodat\?) [i nu s\
furnizeze r\spunsuri gata
f\cute. Chiar dac\ participarea
la acest workshop a `nsemnat
ratarea interviului pentru Gala
premiilor `n educa]ie, organizat\
de Funda]ia „Dinu Patriciu” la
care am fost finalist la categoria
profesorul anului pentru al
doilea an consecutiv (zborul cu
care trebuia sa ajung pe 16 `n
]ar\ a fost anulat din cauza
ce]ii), a meritat, a fost o expe-
rien]\ unic\, at`t pe plan cogni-
tiv, dar mai ales pe plan afectiv.

Mihaela CC\t\lina
T|RC|OANU

Workshop european Pestalozzi:

Auschwitz-ul [i
Holocaustul `n contextul
pred\rii comemor\rii
`n Europa

~

Constantin Munteanu:

LACRIMILE T|CERII
e crede]i despre un film f\cut `n 1984, care `i are `n dis-
tribu]ie pe Dan Condurache, Carmen Galin, George Cons-
tantin, Dorel Vi[an, Gina Patrichi, Ana Ciontea, Constantin
Codrescu, Vasile Moraru- [i al]i actori importan]i- film
interzis de cenzur\ [i laureat `n 1990, dup\ premiera la
public, cu Marele Premiu al Cinematografiei? Dup\ infor-
ma]iile de mai sus, oricine poate crede bine; eu cred
foarte bine, pentru c\ am v\zut [i filmul. Este vorba de
Sezonul pesc\ru[ilor, pelicul\ realizat\ de regizorul
Nicolae Opri]escu (n-a]i prea auzit de el pentru c\ dup\
interzicerea filmului a cam fugit `n Fran]a), pe un scenariu
de Constantin Munteanu, care e, `n continuare, concitadi-
nul nostru.

De[i afirmat ca romancier `nc\ `nainte de '89 (Zaruri
de cret\, Ziua magnoliilor viscolite, Cursa rapid\, Vremea

br`ndu[elor, Teona, Sf`r[itul `nser\rii), Constantin Munteanu a debu-
tat ca dramaturg (Valea R`sului, premiera la TT, 1974 [i Nimic despre
S`nziene, Teatrul Dramatic Bra[ov, 1982), a scris numeroase scenarii
de teatru pentru radio [i TV [i chiar a scos un volum de teatru (A
fluierat `n timpul Evangheliei, 2003).

Cartea pe care o semnal\m ast\zi, Lacrimile t\cerii, face parte
din ciclul Cristina sau via]a la second hand, a ap\rut la editura
Business Adviserv din Bucure[ti, se afl\ `n c`teva libr\rii din ora[ [i

poate fi cump\rat\ `n cur`nd [i la chio[curile de difuzare a presei
apar]in`nd Sedpress Ceahl\ul.

Lacrimile t\cerii, probabil cel mai bun roman al scriitorului- drept
care ar fi meritat [i un titlu mai fericit- duce, epic, mai departe
"povestea" [i pove[tile fizicianului Mihai Vl\deanu din Valea
Br`ndu[elor, scriitor de succes acum, `n periplul din S`nzienii
Moldovei `n Dallas-ul Texasului de peste g`rl\. Substan]a narativ\ a
romanului e bogat\, iar desele referiri la `nt`mpl\ri consemnate `n
alte romane, sau apar]in`nd unor biografii (reale sau imaginare) ale
autorului devenit personaj principal, nu d\uneaz\ interesului nostru
pentru ac]iunea cotidian\ a romanului. R\m`n prezente obsesiile
scriitorului, eternele lui angoase- `n primul r`nd rela]ia tandr\ cu pro-
priul scris- obsesia drept\]ii, libert\]ii, a r\st\lm\cirii istoriei [i a sis-
temului axiologic care asigur\ perenitatea. Cum ziceam mai la deal,
parantezele [i referirile la alte romane nu d\uneaz\ lecturii- ele doar
condimenteaz\, clarific\ [i dau parfum unei situa]ii- fiind, `n mod
programat, cheia `n care trebuie citit acest roman: "M\ fr\m`nt\
ideea c\ retr\iesc drama personajelor mele scrise c`ndva; acum m\
scriu ele pe mine, aceea[i melodie, dar `n alt\ gam\..."

Citi]i cartea plec`nd de la aceast\ fraz\ [i ve]i avea `n fa]\ o
foarte frumoas\ ([i imposibil\) poveste de dragoste, un prilej de a
v\ testa propria sensibilitate [i de a v\ confrunta cu una dintre cele
mai personale imagini a lumii de peste Ocean. Cum scriam la
`nceput despre "Sezonul pesc\ru[ilor", autorul acestui text are reale
virtu]i de scenarist [i dramaturg. A[a c\ nu m-a[ mira dac\
"Lacrimile t\cerii" ar deveni scenariul unui film de succes.
Bine`n]eles, cu titlul schimbat. (M.Z.))

n perioada 31
august – 4 septem-
brie  2010, am par-
ticipat la un curs de
formare continu\ `n
cadrul Programului
Sectorial Comenius,
beneficiind de spri-
jinul financiar al
Comisiei Europene
`n cadrul Progra-
mului Sectorial Co-
menius al Progra-
mului de ~nvatare pe

tot Parcursul Vie]ii.
Acesta a fost organizat de

European Initiative for
Education – E-Learning, Wiener
Neustadt, Austria. Ini]iativa
European\ pentru Educa]ie
este o asocia]ie european\,
care ofer\  cursuri speciale de
training avansat `n cadrul pro-
gramului LLP al Comunit\]ii
Europene. 

La curs au participat:  per-
soane din România, din Italia [i
din Suedia. Trainerul acestui
curs a fost dl. Peter Mazohl,
care este [i pre[edintele organi-
za]iei European Initiative for
Education – E-Learning, Wiener
Neustadt. 

~n vederea unei preg\tiri efi-
ciente pentru participarea la
activitatea de formare selectat\
din baza de date, am studiat
obiectivele propuse de organi-
zatori [i zona Wiener Neustadt
`n care s-a desf\[urat cursul. 

Prin  participarea  la cursul
„Planificarea [i Managementul
Proiectelor Europene” ( curs de

formare continu\ Comenius, AT-
2010-228-001) mi-am `mbog\]it
cuno[tin]ele  despre tehnicile de
a planifica [i gestiona proiectele,
m-am familiarizat cu metodele
de creativitate, care pot fi uti-
lizate pentru cre[terea calit\]ii
proiectelor [i pentru a economisi
timp `n faza de planificare.
Cuno[tin]ele aprofundate sunt
utile pentru planificarea unor
proiecte diverse.

Cursul,  structurat astfel: 25
ore de predare `n laborator [i 25
ore e-learning, `ncepe cu o intro-
ducere `n managementul de
proiect [i ofer\ defini]ii de baz\
ale terminologiei tehnice [i o
imagine de ansamblu a
aspectelor cheie. Este accentu-
at\ latura creativ\ prin
prezentarea tehnicilor de cre-
ativitate utilizate `n metodele de
evaluare a proiectelor. Sunt
abordate [i aplicate prin tehnici
specifice structura unui proiect,
managementul riscului, man-
agementul calit\]ii [i instru-
mente de lucru. ~n cadrul fiec\rui
modul am rezolvat exerci]ii prac-
tice pentru fixarea unor aspecte
cheie. 

Programul activit\]ilor de
formare: 
 Prima zi,  31 august

2010: Introducere `n programa
cursului. Prezentarea tuturor
participan]ilor la curs. Bazele
parteneriatului european [i de
management de proiect -  o
schi]\ a cursului. O introducere
`n managementul de proiect,
defini]ii de baz\ ale terminolo-

giei tehnice [i o imagine de
ansamblu a aspectelor cheie.
Prezentare general\ a structurii
proiectului. Planificarea ate-
lierelor de lucru. Exerci]iu prac-

tic: definirea obiectivelor unui
proiect (de grup de lucru,
prezentare). Ce este un proiect?
Ce este managementul de
proiect?
 A doua zi, 1 septembrie

2010: Prezentarea tehnicilor de
creativitate pentru planificare [i
de fapt constatare (brainstorm-
ing, Mind Mapping, "cereri de
carte" [i alte metode); • Lucr\ri
practice (`n grupuri) pentru a
ob]ine experien]\ cu metodele
prezentate; • Metode de evalu-
are pentru proiecte; Exerci]iu
practic: Crearea unui concept de
evaluare pentru un parteneriat
european; Metode de creativi-
tate: Brain Writing 635; Rules
For Card Queries Resource;
Evaluation & Evaluation
Methods; Focus Groups; Survey
Design file Principles of
Questionnaire Construction.
 A treia zi, 2 septembrie

2010: Structura unui proiect:  •
Ini]ierea; • Planificarea; •
Executarea; • Controlul [i
Monitorizarea; • ~nchiderea.
Introducere `n metoda de rafina-
ment gradual\. Utilizarea de
instrumente de colaborare. 
 A patra zi, 3 septembrie

2010:  Planificarea de reuniuni [i
utilizarea tehnicilor de moderare
pentru  a organiza reuniuni la un

nivel de `nalt\ calitate [i mai efi-
cient. Exerci]iu practic: Lista de
verificare a unei reuniuni de
parteneriat (interna]ional). Pla-
nificarea unui LLP-parteneriat

(parteneriat multilateral) sau
Grundtvig Parteneriat cu sfaturi
practice pentru a completa for-
mularul de candidatur\ al unui
parteneriat multilateral sau al
unui parteneriat Grundtvig. 
 Ziua a cincea, 04 sep-

tembrie 2010: Monitorizarea [i
controlul unui proiect; Manage-
mentul calit\]ii; Exerci]iu practic:
proiectarea  managementului
calit\]ii  pentru un proiect.
Evaluarea final\.  Evaluarea
cursului.  Concluzii.

La finalul acestui curs am
primit un Certificat de participare
pe care sunt trecute  noile com-
peten]e dobândite.

Participarea la programul de
formare continu\ `ntr-o alt\ ]ar\
mi-a oferit ocazia s\ `mi
`mbun\t\]esc competen]ele de
formator, precum [i cele privind
“planificarea [i managementul
proiectelor europene”. Utilitatea
const\ [i `n dimensiunea inter-
cultural\ [i european\ a
educa]iei `n general [i `n dome-
niul Managementului de pro-
iecte, prin dezvoltarea de par-
teneriate LLP `ntre diferite t\ri
ale Uniunii Europene.

Gabriela LLivia
CURP|NARU

Programul Sectorial Comenius
MOBILIT|}I INDIVIDUALE –  FORMARE CONTINU|
PENTRU PERSONALUL IMPLICAT ~N EDUCA}IE DIN

~NV|}|MÂNTUL PREUNIVERSITAR

~
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Noiembrie 2010

Noiembrie/1934. Acum 76 de ani, a ap\rut primul num\r
al revistei „Apostolul” (seria I), sub `ngrijirea Cercului
Didactic din Piatra-Neam].
 Noiembrie/1860, s-a mutat Preparandia ({coala

de ~nv\]\tori) de la Ismail la Piatra-Neam].
 1/1895, n. la T`rgu-Neam], Mihail D. Stamate (d.

7. 05. 1978. Bucure[ti), poet, prozator. Absolvent al
{colii Normale ,,Vasile Lupu” din Ia[i. Din 1939, la
Bucure[ti, (inspector [colar, inspector general `n M. I.). A
publicat culegerile cu con]inut pedagogic versuri, articole
politice [. a.. Membru `n comitetele de redac]ie: „Zori de
zi”, „Petrodava”, „Apostolul”, „Glasul poporului”. La

„S\pt\m`na” (T`rgu-Neam]). 
 1/1930, se inaugureaz\ noul local al {colii Primare de B\ie]i

din Piatra-Neam], local `n care, `n prezent se afl\ Muzeul de Art\.
 2/2002, d. la Piatra-Neam], Eduard Covali (n. la Orhei,

Basarabia, 11. 09. 1930). V. „Apostolul”, septembrie 2010.
 3/1919, se `nfiin]eaz\ {coala Normal\ de ~nv\]\toare din

Piatra-Neam], director, profesoara de limba [i literatura român\
Eugenia Popovici.
 3/1971, d. la Piatra-Neam] preotul, profesorul, arheologul,

c\rturarul Constantin Matas\ (n. la R\pciune-Hangu, Jude]ul
Neam], 22. 01. 1878), `ntemeietorul Muzeului de Istorie din Piatra-
Neam] (1934). 
 10/1910, n. la Galbeni, Jude]ul Bac\u, publicistul Nicolae Gr.

Ste]cu, profesor de limba român\ la Liceul „Roman Vod\” din
Roman.
 13/1960, d. la Piatra-Neam], c\rturarul G. T. Kirileanu (n.

13/25. 03. 1872, Holda-Bro[teni). 
 13/1941, n. Buda, Comuna Bl\ge[ti, Jude]ul Bac\u, poetul,

prozatorul, dramaturgul George Chiril\ absolvent al Liceului Petru
Rare[ din Piatra-Neam], apoi al Facult\]ii de Filozofie a Universit\]ii

din Ia[i. Profesor la Liceul din Roznov, Neam], redactor la TV, la
Editura „Minerva”, la revistele „Contemporanul”, „Pentru Patrie”,
„Mondo-Media”, „Cronica Român\”, director general al Consiliului
Na]ional al Audiovizualului, redactor la Agen]ia ROMPRES. 
 15/1845, n. la Ghind\oani, Jude]ul Neam], filosoful Vasile

Conta (d. 22. 04. 1882), creatorul primului sistem filozofic original `n
g`ndirea româneasc\ modern\. 
 15/1912, se deschide {coala Normal\ de B\ie]i „Gheorghe

Asachi” din Piatra-Neam], director Panaite Popovici. 
 21/2007, d. Ioanichie Balan, n. la St\ni]a, `n Jude]ul Neam].

Dup\ absolvirea Liceului Comercial din Roman (4. 11. 1949), a
venit la M\n\stirea Sih\stria, unde a fost tuns `n monahism (14. 04.
1953), hirotonit diacon, (15. 04. 1953). Din 1955, se face remarcat
ca un bun predicator [i ca scriitor. 
 21/1955 n. la Sabasa-Borca, `n Jude]ul Neam], poetul Aurel

Dumitra[cu (d. 16 septembrie 1990, Bucure[ti), autor al dou\ c\r]i
de poezie antume („Furtunile memoriei”,1984; [i „Biblioteca din
Nord”, 1986) [i, prin grija bunului s\u prieten, poetul Adrian Alui
Gheorghe, al mai multor volume postume: „Mesagerul”, „Tratatul de
eretic\”, „Fiara melancolic\”, „Carnete maro, I-IV”, „Scene din via]a
poemului”, „Frig sau despre cum poezia ne-a furat moartea.
Epistolar (1978-1990)”. 
 22/1901, d. la Bucure[ti, publicistul, prozatorul [i autorul dra-

matic V. A. Urechia (n. la Piatra, }inutul Neam], 27. 02. 1834), pro-
fesor la universit\]ile din Ia[i, Bucure[ti, ministru al `nv\]\m`ntului,
deputat, senator, membru fondator al Academiei Române,
pre[edinte al Ligii pentru Unitatea Cultural\ a Tuturor Românilor [.
a.
 27/1869, se `nfiin]eaz\, la Piatra-Neam], Gimnaziul

Comunal, devenit, `n 1897, Liceul „Petru Rare[”, al c\rui local s-a
inaugurat `n noiembrie 1892. Director Calistrat Hoga[.
 27/1940, n. la Dochia, `n Jude]ul Neam], istoricul Ioan

Scurtu, profesor la Universitatea Bucure[ti.
 27/1965, apare primul num\r al revistei „Flori de munte” edi-

tat\ la Liceul „Petru Rare[” din Piatra-Neam]. (C.T.)

VIVAT  PROFESORES!
n vara lui '58, pe uli]ele t`rgului de sub Cozla, putea fi v\zut
la promenad\, un personaj oarecum exotic. Era `nalt, dis-
tins, frumos ca un legionar roman, plin de [arm. Cine era
str\inul fum\tor de pip\? Conferen]iarul  universitar
N.Gostar de la Universitatea "Al.I.Cuza"din Ia[i. Profesorul
subsemnatului de la Istoria universal\ antic\. De ce"cam-
pase" `n urbea noastr\? Pl\nuia s\ deschid\ un [antier
arheologic pe locul anticei cet\]i de la B`tca Doamnei. {i l-a
deschis. Toat\ vara, mahalagiii din Precista l-au admirat
pe distinsul universitar de mod\ veche, cum urca tacticos
c\r\rile piepti[e ce duceau spre [antier. De parc\ ar fi
`ndeplinit un ritual sacru. Din c`nd `n c`nd era `nso]it [i de
preotul C. M\tase, fondatorul Muzeului de Arheologie din

Piatra Neam]. Ne  referim  la  muzeul din cartierul  Precista. Cum la
acea vreme m\ aflam sub vraja lui Clio-student la istorie `n primul an-
am fost al\turi de mentorul meu, la bine [i la r\u. C`nd zic r\u, m\
refer la clima du[m\noas\ de pe v`rful muntelui. La zilele ploioase, cu
v`nt.

Se zice c\ cel mai bun arheolog este `nt`mplarea. Miz`nd pe
aceast\ ”carte”, universitarul a folosit metoda s\p\turilor prin sonda-
je. A br\zdat tot [antierul cu [an]uri orientate spre satul Ag`rcia. For]a
de munc\ pentru s\p\turi a fost recrutat\ din r`ndul elevilor mari din
zon\. Destul de greu. Exista mentalitatea `n r`ndul localnicilor v`rstni-
ci din satul Doamna, c\ pe B`tca este ascuns\ undeva comoara Anei,
so]ia domnitorului Alexandru cel Bun. Cine o va descoperi `nt`mpl\tor
sau voit, `[i va pierde min]ile. Bolunze[ti mintena[. Acest zvon pani-
card, p\strat [i transmis din genera]ie `n genera]ie, ne-a provocat
destule necazuri. Recolta s\p\turilor arheologice? Bun\. S-au
descoperit arme, unelte, podoabe, ceramic\... din vremuri antice,
vechi [i de demult. Toate au fost periodizate [i clasate de specialistul
"cu pip\". Pe baza acestor materiale, reputatul arheolog N.Gostar a
scris lucrarea "Cet\]i dacice din nordul Moldovei".

De ce am intrat cu pixul `n via]a profesorului meu? Din respect [i
admira]ie. A fost un mare dasc\l, de nota zece. Domnul profesor a
mi[cat c\ru]a istoriei cu c`]iva centimetri. Nu i-a l\sat pe str\mo[i `n
afara istoriei. A venit din"dulcele t`rg"s\ cerceteze via]a dacilor de pe
B`tca Doamnei. A dacilor viteji condu[i de regele Dicomes. {i mai am
un motiv pentru care `l admir, de[i nu mai este printre noi. Care? ~n
aceast\ toamn\ Universitatea "Al.I.Cuza"din Ia[i `mpline[te 150 de
ani de existen]\. Este cea mai veche  universitate din ]ar\ . A"livrat"
României numai dasc\li de calibru. Unii mai buni dec`t al]ii. Niciunul
din ei nu i-am uitat pe dasc\lii din studen]ie: Petrescu D`mbovi]a,
C.Cihodaru, Gh.Platon, D.Berciu, N.Gostar. Dac\ vre]i s\ le revede]i
portretele vizita]i amfiteatrul"istoricilor"din b\tr`na universitate. To]i
sunt prezen]i la marea s\rb\toare. Ce le c`nt\ studen]ii actuali? Vivat
profesores! ~n memoria lor, tr\iesc [i ast\zi. Nu gre[esc cu nimic.

Dumitru RRUSU

ispun`nd de o „memorie de
diamant”, consider`nd „aminti-
rile vie]ii tezaurul cel mai
scump”, apreciindu-le valoa-
rea documentar\ [i con[tient\
de importan]a `ntreprinderii,
Olga-Eleonora Loghin (pentru
cine nu [tie, „`nv\]\toare [i
profesoar\ la [coli din Jude]ul
Vaslui” `n prezent stabilit\ `n
Piatra-Neam]), colaboratoare
a ,,Revistei de Pedagogie” [i a
Revistei „Tribuna {colii”, la

pu]in timp dup\ debutul editorial cu volu-
mul „Abonament la Apocalips\. Femeia,
politica [i Ilumina]ii – Poeme aspre [i
acide” (Editura „Crigarux”, 2010), a oferit,
la scurt timp, cititorilor, sub auspiciile
aceleia[i edituri, un consistent volum de
„memorii de ieri [i de azi”, „Testamentul
maturit\]ii”, cu o postfa]\ semnat\ de edi-
tor („O tulbur\toare carte-document”).

Dup\ cum afl\m din „avertismentul”
autoarei, a[ezat `n primele pagini, cartea
este o evocare a existen]ei „unei familii
vechi de români, inteligen]i [i foarte harni-
ci, persecuta]i de oligarhia comunist\ `n
fel [i chip...”

Cartea poate fi considerat\ un roman,
av`nd `n vedere discursul narativ al aces-
teia, alc\tuit din scurte proze de sine
st\t\toare ce pot fi citite [i independent,
cu ac]iunea desf\[urat\ pe o perioad\ de
mai bine de jum\tate de secol, populat cu
numeroase personaje, unele
bine portretizate, prin tu[e
sigure [i sugestive, cu
descrieri de natur\, `n care
sunt surprinse vie]uitoare ale
„universului mic”, amintind
de Emil G`rleanu [i George
Top`rceanu.

De la un cap\t la altul,
romanul semnat de Olga-
Eleonora Loghin este un aspru
rechizitoriu la adresa comunis-
mului, `n general, [i a comunis-
mului din România, `n special, a
c\rui perioad\ de instaurare i-a marcat
copil\ria [i tinere]ea, rechizitoriu realizat
cu luciditate [i obiectivitate, c`nd se fac
referiri la anii de `nceput ai acestei
perioade din istoria neamului nostru (1948-
1958), afirma]iile fiind sus]inute [i de
c`teva documente anexate la text. De alt-
fel, comunismul, cu tot ce a `nsemnat el `n
via]a oamenilor, este un lait motiv al c\r]ii. 

Demne de men]ionat sunt digresiu-
nile, aparent nejustificate, care con]in
povestiri din zestrea livresc\ a autoarei,
fie c\ este vorba de opere din literatura
român\ [i universal\ sau din c\r]i de isto-
rie, geografie, [tiin]\. Acestea, pe l`ng\

interesul informativ, au [i o picanterie
aparte, `nvioreaz\ lectura, `mpr\[tie
monotonia dar, mai ales, contribuie la
realizarea portretului personajului princi-
pal al c\r]ii, t`n\ra Olgu]a, alter ego-ul
autoarei. Sunt re]inute [i alte personaje
bine portretizate: Tincu]a (pe care o com-
par\ cu P. P. Carp), Titus, fratele; p\rin]ii,
c`]iva activi[ti de partid [i securi[ti, dar

men]ion\m, `n special, cel dedicat femeii
ideale: „Dac\ este inteligent\ [i con[tien-
tizeaz\ comportamentul ei, se poate
autoeduca prin voin]\. S\ vorbeasc\ pe
un ton mai cobor`t, cu calm, cu m\sur\, s\
renun]e la comportamentul milit\ros, de

comand\, s\-[i `ndulceasc\
vocea. S-o men]in\ a[a, s\
arate un spirit prietenos, deli-
cat, sincer, plin de afec]iune
pentru cei din jur, s\ mai [i
z`mbeasc\ un pic. S\ dis-

cute numai c`nd trebuie [i ce
trebuie, nu s\ vorbeasc\ aco-
perindu-i pe to]i. C`nd merge,
indiferent unde, s\ poarte un
pantof adecvat, ca s\ nu trop\ie
precum vaca `n grajd, [i s\ aib\
o ]inut\ [i un mers elegant, plin
de distinc]ie, s\ nu-[i mi[te

poponea]a de parc\-i pus\ pe arcuri”.
Pentru men]inerea interesului con-

stant al cititorului, autoarea recurge la
dou\ procedee: i se adreseaz\ direct,
solicit`ndu-i aten]ia (ex. „Rog frumos pe
cititorul meu s\ m\ cread\ pe cuv`nt...”),
apoi, `n cea de a doua parte a c\r]ii, intro-
duce un dialog, av`nd ca partener de
discu]ie pe veri[oara sa Tincu]a, apel`nd

la stilul oral. Acesta va fi [i cauza care
genereaz\ unele automatisme de limbaj,
sintagme ne`ngrijite (ex. „cunoscut la to]i
elevii” ̀ n loc de „cunoscut tuturor elevilor”),
c`teva construc]ii sintactice nefericite,
folosirea liniei de dialog de mai multe ori `n
aceea[i interven]ie a unui singur personaj,
dezacorduri comise din cauza folosirii
gre[ite a articolului posesiv-genitival
(„marii dasc\li al or`nduirii socialiste”),
apari]ia unor forme verbale neacceptate
de normele `n vigoare (verbul „a ap\rea”,
nu „a apare” [. a.), crearea de cuvinte, dar
nu `n spiritul limbii (ex. „temperatoare”),
repetarea sup\r\toare a unui cuv`nt sau a
unei sintagme de mai multe ori `n aceea[i
pagin\, uneori chiar `n aceea[i construc]ie
sintactic\ (v. la p. 27, cuv`ntul „sania”),
prezen]a unor pleonasme („o ]]in mminte
aproape toat\ pe dde rrost”) [i chiar
folosirea incorect\ a virgulei.  

„Testamentul maturit\]ii” este o carte
ce merit\ s\ fie citit\, at`t de cei care, la fel
ca autoarea, au tr\it acei ani traumati-
zan]i, c`t [i de cei tineri, pentru care
aceast\ nara]iune este o poveste plin\ de
`nv\]\minte.

Constantin TTOM{A

REMEMOR|RI NEM}ENE
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(urmaare ddin ppaag. 11)

mi d\ putere s\
trec peste multe
momente grele,
a d u c â n d u - m i
aminte de cuvin-
tele tale: "url\, ]ip\
s\ ias\ turb\-
ciunea din tine,
c\ci dup\ ce te
lini[te[ti e[ti mai
bun ca pâinea

cald\"... Dac\ m\ gândesc
bine, nu a[ putea spune ce
ne-a legat atât de puternic `n
ultimii 16 ani, cât am lucrat
`mpreun\, al\turi pe baricada
sindical\. (Poate Mircea sau
Dida s\ [tie mai bine, sau mai
mult, dar nu vor s-o spun\,
sau poate o vor spune!) Te
invidiam pentru lini[tea ce-o
ar\tai, mai ales `n momentele

cele mai grele. Erai imper-
turbabil. "{i mâine e o zi..."
Erai ca o statuie rece [i inert\
`n fa]a talazurilor politice, dar
erai, `n acela[i timp, [i un bal-
sam lini[titor pentru zbuciumul
meu interior. Probabil asta ne
f\cea s\ fim mult `mpreun\. {i
tu m\ c\utai [i m\ stârneai s\
m\ dezl\n]ui, ca apoi s\ m\
po]i potoli, iar dac\ se `ntâm-
pla s\ nu se poat\, g\seam
amândoi o r\t\cire, o fug\ de
o zi sau dou\, din fa]a urgiei,
cât mai departe, cât mai as-
cuns, pentru a reveni amândoi
mai buni [i mai cura]i. Toate
astea m\ fac s\-mi amintesc
cu emo]ie [i tres\rire de tine,
toate acestea `mi `nt\resc
convingerea c\ am lucrat
al\turi de un om ales, de un
om adev\rat, de un coleg
minunat, c\ `n anul ce s-a

scurs deja f\r\ tine, eu m\
simt ceva mai singur [i mai
trist.

{i cum n-ar fi a[a, când
pân\ [i so]iile noastre, f\r\ s\
ne repro[eze direct, glumeau
c\ suntem ori siamezi, ori con-
cubini?

Mi-e dor de tine, Florine,
de clipele acelea unice, când
noi ref\ceam lumea [i o
f\ceam mai bun\ [i mai
dreapt\, când nimic nu putea
s\ ne urneasc\ din drumul
nostru, când eram mai pu]in
noi [i mai ales un crez [i-un
vis.

Pentru toate acestea te
iubesc [i te respect [i o voi
face mereu, pân\ când ...
A[teapt\-m\, a[a cum ai [tiut
s\ a[tep]i mereu, [i eu voi veni
sigur, a[a cum e scris, ne vom
re`nt`lni, a[a e scris `n stele...

~]i mul]umesc prieten bun
[i drag [i, acum, `mi `nsu[esc
pe deplin cuvintele, care devin
[i ale mele:

"Sunt fericit c\ am f\cut
parte din aceea[i familie sindi-
cal\, c\ am luptat `mpreun\
pentru orice realizare".

Cu dragoste [i respect, al
t\u

{tefan CCORNEANU 

~

Lui Florin, salutare

1.04.1944 - 5.12.2009
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[ ddori uun ppunct dde
vedere pprofesional aal
actri]ei TToni ZZaharia,
asuppra aacestei eedi]ii aa
Festivalului. DDe ffappt,
v\ ccer oo oochire ccrit-
ic\, ddupp\ cce sselec-
]ionerii ffestivalului
(Mihaela MMichailov [[i
Olti]a CC`ntec)) aau aavut
[i eei, pprin ffiecare
opp]iune, pposibilitatea

de aa ddemonstra ccum pprivesc
teatrul.

Antoaneta ZZaharia: Festi-
valul a cuprins dou\ sec]iuni- pro-
fesioni[ti [i [coli de teatru. La
sec]iunea {coli de teatru s-au
putut acorda premii pentru spec-
tacol, regie, actorie. Mare parte
din spectacolele prezentate de
[colile de teatru au fost exame-
nele f\cute de studen]i `n facul-
tate. Declar cu bucurie c\ am
v\zut actori foarte bine preg\ti]i [i
foarte talenta]i. E un fapt tonic,
mai ales acum c`nd se spune c\
`nv\]\m`ntul artistic superior s-a
degradat, c\ actorii s`nt slab
preg\ti]i, c\ nu mai exist\ [coala
[i actorii de alt\dat\... Ve[nicul
citat pe care `l aude toat\ lumea.

 Toat\ llumea [[i, mmereu,
cu ffiecare sschimbare dde
genera]ie.

A.Z.: Dar nu este deloc
adev\rat. Fiindc\ am v\zut tineri
actori, [i `n special b\ie]i, foarte
talenta]i. At`t din "[coala" de la
Bucure[ti, Cluj, Ia[i...

Previziunile nu s`nt at`t de
sumbre pe c`t s-ar p\rea. Ce este
trist este c\ ceea ce depinde,
artistic, de studen]i, ei fac. Dar
ceea ce nu depinde de ei- [i asta
`nseamn\ angajarea `ntr-un
teatru- perspectivele [i viitorul `n
acest domeniu- nu arat\ deloc

roz. Nu se [tie c`]i dintre ace[ti
studen]i buni sau foarte buni vor
ajunge vreodat\ ([i dac\ vor
ajunge) s\-[i afle locul pe o
scen\ de teatru profesionist.

 Cum ss-aa vv\zzut ddra-
maturgia rromââneasc\ `̀n rrepperto-
riul ffestivalului?

A.Z.: Am v\zut spectacole pe
texte de Bogdan Georgescu,
Maria Manolescu, Mihaela
Michailov, Theo Herghelegiu,
Gianina C\rbunariu- ultima rea-
liz`nd `n regie proprie un specta-
col cu un mesaj extrem de ge-
neros la Yorick - Studio din T`rgu
Mure[. Un alt stil de spectacol
av`nd ca tem\ proprietatea a
reu[it David  Schwartz pe un text
de Mihaela Michailov, la Teatrul
Luni de la Green House
Bucure[ti. ~n ce prive[te dra-
maturgia româneasc\, a[a cum
s-a v\zut ea la Festivalul de la
Piatra Neam], primul lucru care
ar fi de re]inut este c\ temele ei
majore s`nt cele sociale: propri-
etatea, oamenii str\zii, emigra]ia,
starea jalnic\ a României.

Cum sst\m ccu rregia?
AA .. ZZ .. :: La regizori tineri s-au

remarcat Cristian Ban, cu dou\
spectacole (la Teatrul Odeon [i
Teatrul din Sf. Gheorghe) [i
t`n\rul regizor Alexandru
Mâzg\reanu, care a realizat un
spectacol la Teatrul Nottara din
Bucure[ti (True West de Sam
Shepard). Ei doi, de[i s`nt foarte
tineri trebuie re]inu]i `n topul
a[tept\rilor noastre. Al\turi,

bine`n]eles, de Gianina
C\rbunariu, care [i-a regizat pro-
priul text despre care am amintit.

 C\ vveni vvorba dde
rateuri. FF\r\ aa nnominalizza, cca ss\
nu nne aapprindem ppaie `̀n ccapp, `̀n cce
pproppor]ie aau ffost sselectate `̀n ffes-
tival ssppectacole ccare nn-aar ffi ttrebuit
s\ ffie aaici?

AA .. ZZ .. :: ~n propor]ie de vreo 36
la sut\, aproape 40 la sut\ au
fost spectacole care nu meritau
aceast\ scen\. Juriul a trebuit s\
elimine vreo 12- 13 spectacole,
care nu concurau la nici o nomi-
nalizare. A fost vorba `n primul
r`nd de recitaluri construite prost,
cu proiec]ii care deveneau per-
sonaje, cu rela]ii prost sau defec-
tuos exprimate. Lucruri apucate
regizoral prost, care nu aveau

cum s\ aib\ nici un impact
emo]ional la public.

O aaglomera]ie dde vvre 332
de ssppectacole aar ccam ttrebui ss\
reflecte, `̀ntr-oo bbun\ mm\sur\, [[i
starea tteatrului rromâânesc aactual.
Care aar ffi aaceast\ mm\sur\;
care aar ffi- `̀n aaceast\
aglomerare dde rrecitaluri,
colocvii, ggale, ffestivaluri-
nota ppersonal\ aa ffestivalu-
lui nnem]ean?

AA .. ZZ .. :: Orice s-ar
spune, festivalul de la
Piatra Neam] are o identi-
tate real\. Dincolo de
emblema sa- Pledez pen-

tru tine(ri)- aceasta se reg\se[te,
`n competi]ia `ntre tineri p`n\ `n
35 de ani: actori, regizori,
scenografi. Dac\ privi]i cu aten]ie
celelalte festivaluri, o s\ obser-
va]i c\ nici un t`n\r actor nu are
[ansa unui premiu, `n competi]ie
fiind cu un monstru sacru al
scenei române[ti. De obicei,
regret c\ trebuie s-o spun, acele
jurii dau `ntotdeauna prioritate
v`rstei [i notoriet\]ii. Chiar dac\
un actor t`n\r a f\cut un lucru de
excep]ie, el nu va fi niciodat\ pre-
miat de UNITER `n competi]ia cu
un nume foarte puternic. A[adar,
`n acest context, Festivalul de
Teatru de la Piatra Neam] ofer\
tinerilor [ansa unei recunoa[teri
de care viitorul va trebui s\ ]in\
seama. A[a consider eu.

 Considera]i bbine.
Mul]umesc.

AA ccoonnsseemmnnaatt
MMiirrcceeaa ZZAAHHAARRIIAA
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Pelerinaj
`n Nordul Moldovei

rumul spre m\n\stiri reprezint\ un drum spre noi
`n[ine. Pentru români, acest drum este un dat de
Sus. Oric`t de departe ne-am afla de matricea spir-
itualit\]ii noastre, oric`t de mult am r\t\ci pe
c\r\rile acestei vie]i, odat\ [i odat\ tot ne vom
`ntoarce acas\…

De parc\ drumul vie]ii noastre p\m`nte[ti ar fi
trebuit s\ porneasc\ din tinda vetrelor p\rinte[ti
p`n\ spre sfintele por]i ale Cerului, spre vetrele
acestea de lumin\: m\n\stirile [i schiturile
române[ti. 

Drumul spre m\n\stiri se dovede[te a fi singurul `n stare
s\ ne purifice, s\ ne aduc\ at`t de necesara transfigurare,
ajut`ndu-ne `n chip miraculos – s\ descoperim Calea,
Adev\rul [i Via]a.

Por]ile m\n\stirilor române[ti se deschid spre noi,
`mbin`ndu-ne cu tihna sfintelor slujbe, cu mireasm\ de t\m`ie
[i sfinte moa[te. Din icoane [i fresce nepre]uite, ve[nicia
prive[te `n ochii no[tri.

La Girov, por]ile bisericii parohiale cu hramul Sfin]ilor
Voievozi Mihail [i Gavriil sunt larg deschise pentru elevii {colii
cu clasele I-VII din aceast\ localitate.

P\rintele paroh Gh. Lupa[cu este preotul de suflet al copi-
ilor, i-a botezat, le c\l\uze[te drumul vie]ii lor spirituale, `i
binecuv`nteaz\ la fiecare `nceput de an, `i prime[te cu
dragoste la sfintele slujbe sau cu frumoasele colinde de
Cr\ciun…

S\rb\toresc [i comemoreaz\ `mpreun\ `n fiecare an, de
Ziua Eroilor, pe vrednicii `nainta[i care [i-au jertfit via]a pentru
sf`ntul p\m`nt românesc.

De fiecare dat\ elevii particip\ cu programe artistice spe-
ciale.

Pentru a-i r\spl\ti pentru eforturile depuse, preotul le-a
sponsorizat  o excursie  de o zi `n Nordul Moldovei. Excursia
s-a desf\[urat `n ziua de 2 septembrie 2010 [i au beneficiat
elevii membri ai forma]iei de dansuri populare, de dansuri
moderne [i premian]i ai {colii Girov.

Elevii au fost `nso]i]i [i coordona]i de doamna director
Florentina Georgeta Molc\lu] [i alte c`teva cadre didactice din
[coal\.

A fost o zi de `nceput frumos de toamn\, o zi care va
d\inui `n amintirea tuturor.

Dorin]a preotului a fost aceea ca elevii s\ vin\ `n contact
cu starea unui loc `nc\rcat de istorii tumultoase, de frumuse]i
naturale fermec\toare, de spiritualit\]i r`vnite.

Nordul Moldovei este binecuv`ntat cu locuri de un farmec
deosebit [i cu oameni de o frumuse]e similar\ locurilor, cu
suflete sensibile, legate de natura ancestral\, de tradi]iile [i
datinile multiseculare, de credin]a [i obiceiurile cre[tine bimi-
lenare.

Multe dintre faptele lor de credin]\ [i eroism, de vitejie [i
evlavie au fost consemnate `n numeroase cronici, izvoare
istorice [i literare, `n opere artistice [i mai ales `n monumente,
toate d`nd m\rturie despre calit\]ile morale speciale ale
locuitorilor din aceste ]inuturi.

Beneficiari ai acestei excursii, elevii vor avea un reazem
sufletesc de nepre]uit s\ poarte `n cuget Humorul, Vorone]ul,
Moldovi]a, Sucevi]a, Dragomirna…

~~nnvv\\]]\\ttoorr,, AAnnaa LLUUPPAA{{CCUU
{coala Girov

n argoul pu[timii cu adida[i, ”cool”
`nseamn\ ”marf\”, ”beton”,
”[mecherie” de ultimul r\cnet.
Pornind de la ”savantele” explica]ii
sunt tentat s\-l consider ”cool”[i
pe excep]ionalul meu coleg de
studen]ie, Sicu. S\-i zic: ”Sicu cel
cooool!” Argumente? Are o
biografie captivant\. E dotat cu o
minte ager\ [i elastic\, d\ruit\ de
Doamne Doamne. Se burica tot
timpul [i se credea de[teptul

de[tep]ilor. Tr\nc\nea chiar [i c`nd se afla ”`n
front”. Numai c\, logoreea sa exagerat\ i-a
creat mari necazuri. {i `n studen]ie, [i `n
armat\, [i la catedr\ ca dasc\l. Inep]ii nu l-au
`n]eles. {ti]i ce-a ajuns ipochimenul `n via]\?
AMBASADOR, nici mai mult, nici mai pu]in.
~n diploma]ie treptele m\ririi sunt numeroase
[i anevoioase. Cum se numesc? Ata[at cul-
tural, secretar III, secretar II, secretar
I...ambasador. Pe ultima treapt\ a ajuns Sicu.
Cum? Prin munc\ `nd`rjit\, studii str\lucite,

examene, concursuri...Nu a l\sat cartea din
m`n\ niciodat\. N-o las\ nici acum, de[i este
pensionar.  

Ce [tim despre Sicu cel cooool? A v\zut
lumina zilei `n Basarabia str\bunilor dar a
copil\rit `n ” dulcele t`rg al Ia[ilor”. Sub teiul
lui Eminescu, `n Copou. A fost `nv\]\cel la
Liceul ” Costache Negruzzi”, de unde a con-
fiscat toate coroni]ele de premiant. C`nd a dat
admiterea la Universitatea ”AL.I. Cuza”, a
venit `n amfiteatru cu calimar\ [i toc. Ca pe
vremea lui Cantemir. A ob]inut media cea mai
mare la Facultatea de istorie. Ca student i-a
audiat timp de 5 ani, pe distinsul profesor C.
Cihodaru, pe academician Gh. Platon, pe
nonconformistul [i fermec\torul N. Gostar
care a f\cut s\p\turi arheologice `n ’58 la
B`tca Doamnei. Remarcabilul profesor ne
sf\tuia zilnic s\ `nv\]\m limbi str\ine, s\
tocim m\car 5 cuvinte pe zi. Fiind premiant [i
`n anii studen]iei, Sicu cel...a fost ”oprit” la
Universitate ca asistent. ” S-a ajuns”. A avut
voca]ie [i ca universitar. Cu figura lui distins\

de b\rbat cultivat, studen]ii l-au acceptat ad-
hoc. L-au poreclit ”Cartu[”, dup\ eroul unui
film francez de cap\ [i spad\, interpretat de
Jean Paul Belmondo. Amintiri, amintiri!

Eroul nostru ”cool” a fost selectat pentru
cariera de diplomat de c\tre cei de la MAE. {i
dus a fost. La `nceput `n ]ara lui Göthe [i
Schiller ca ata[at cultural. Au urmat: Madrid,
Santiago de Chile, Rio de Janeiro [i Monte-
video. A fost  pe r`nd, director de Central\
M.A.E., vicepre[edinte al Asocia]iei Amba-
sadorilor [i Diploma]ilor de Carier\ din
România. Ce este acum? Pensionar [i un
mare om. Vine `n fiecare var\ la Ia[i [i se
`nt`lne[te cu colegii de studen]ie. Care este
numele lui `ntreg? ~l g\si]i pe coperta c\r]ii
sale, intitulat\ ” Papionul bine temperat”, Ed.
Junimea. ~n aceea[i editur\ au ap\rut volu-
mele de poezii ”Anotimpuri aiurea ( 2005),
”V`n\torii de vise” ( 2006) [i ”Ho] `n Gr\dina
Raiului” ( 2007). S\ ne tr\ie[ti colega! S\ ne
mai scrii. Tot frumos, c\ altfel o `ncurci.   

DDuummiittrruu RRUUSSUU

SICU CEL COOOOL

Festivalul de Teatru Piatra Neam], 
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