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Mesaj de Ziua Educatorului
stăzi, de Ziua Educatorului, vă doresc
din tot sufletul „La Mulţi Ani!”, să
aveţi parte de multe bucurii în fiecare
zi la catedră, de sănătate, de împliniri
pe plan profesional şi personal!

Ştim cu toţii că situaţia dascălu-
lui în România nu este una roză şi noi,
cei care vă reprezentăm în dialogul cu

autorităţile, încercăm zilnic să o îmbunătă-
ţim şi să aducem educaţia pe podiumul prio-
rităţilor acestei naţiuni! 

Avem şi noi dreptul să cerem să fim res-
pectaţi la fel cum sunt respectaţi dascălii din
ţările civilizate, vrem stima pe care o meri-
tăm pentru că educăm generaţiile viitoare
ale României, vrem să trăim şi noi decent. 

Suntem convinşi că, împreună şi cu per-
severenţă, vom reuşi să ne recăpătăm statu-
tul şi respectul avute odată. Fără educaţie şi
oameni dedicaţi care să o facă, o naţiune nu
are valoare! 

Nelson Mandela spunea că „Educaţia
este cea mai puternică armă pe care voi o
puteţi folosi pentru a schimba lumea” şi
avea mare dreptate! 

La mulţi ani, dragi colegi! 

Simion HANCESCU 
Preşedinte Federaţia Sindicatelor

Libere din Învăţământ 

Mesaj de Ziua Învăţătorului
stăzi, 5 iunie, sărbătorim Ziua În-
văţătorului, un moment important,
prin care actorii sistemului educa-
ţional şi societatea în ansamblul ei
îşi exprimă recunoştinţa faţă de
cei care pun bazele educaţiei şco-
lare şi creează fundamentul viito-
rilor adulţi.

Cu această ocazie le urez „La mulţi
ani!” tuturor cadrelor didactice şi le mul-
ţumesc pentru dăruirea cu care, zi de zi,
îndrumă paşii elevilor spre cunoaştere. Îi
asigur că munca şi pasiunea lor, dragos-
tea faţă de elevi şi încercarea permanentă
de a răspunde exigenţelor şi standardelor
educaţionale ale societăţii contemporane
sunt cunoscute şi apreciate.

Remus PRICOPIE,
Ministrul Educaţiei Naţionale

Profităm că este an electoral
şi forţăm puţin lucrurile

l Interviu cu dl. Gabriel Ploscă,
preşedintele SLLICS Neamţ

Întâlnirea Primului-ministru al României
cu liderii FSLI

Domnule Gabriel Ploscă, ca de obicei,
vă propun să facem o trecere în revistă a
faptelor lunii trecute. Cu ce începem?

Cred că activitatea sindicală din ul-
tima perioadă a fost marcată de întâlnirea
pe care a avut-o Primul-ministru al Ro-

mâniei cu liderii federaţiilor sindicale din învă-
ţământul preuniversitar. Şi cred că ar fi necesar
să precizăm aici şi cum s-a ajuns la această în-
tâlnire pe care noi am cerut-o, de fapt, de foarte
multă vreme. Şi să mai spunem că, paralel cu
această solicitare, am înaintat mai multe docu-
mente cu revendicările noastre la toate autori-
tăţile statului care au putere de decizie:
Guvernul României, Parlamentul României şi
chiar Instituţia Prezidenţială. În momentul în
care din teritoriu au apărut anumite semnale că
s-ar putea să fie ceva probleme legate de buna
desfăşurare a Bacalaureatului, a fost necesar să
intensificăm demersurile noastre în rezolvarea
problemelor ridicate.

- În ce sens?
În sensul că nu primeam nici un răspuns

concret vizavi de solicitările noastre; cu alte cu-
vinte, nici da, nici ba, excepţie făcând întâlnirea
pe care am avut-o cu Ministrul Educaţiei când
am discutat cele 22 de puncte ale revendicărilor
noastre, probleme care au fost practic aduse la
cunoştinţa colegilor în numărul anterior al re-
vistei noastre. Aceasta a fost o discuţie la nivel
de ministru însă noi aveam nevoie de o hotărâre
la nivel guvernamental, pentru a avea cât decât
garanţia că lucrurile vor trece de faza de pro-
misiuni. A existat deci o anumită presiune pe
Primul-ministru pentru ca întâlnirea cu liderii
să devină un fapt concret.

n fiecare an, pe 30
Iunie, de Soborul Sfin-
ţilor 12 Apostoli, ne în-
dreptăm privirea spre
apostolul neamului ro-
mânesc, Învăţătorul.
Sărbătorim în primul

rând ziua normaliştilor, a ab-
solvenţilor de liceu pedagogic,
adică a acelor persoane veşnic
tinere pentru care meseria de
învăţător este vocaţională, de
aceea încă din adolescenţă au
decis să se dedice şcolii, să pă-
trundă tainele pedagogiei, să
se apropie de sufletul copilului

pentru a-l îmbogăţi cu învăţă-
tură. Ei înşişi bogaţi „în lip-
suri, în îndatoriri şi în iubiri de
moşie”, cum se spunea la un
congres învăţătoresc din 1923,
învăţătorii sunt adevăraţii
creatori de bogăţie spirituală. 

Sărbătorim apoi toţi lucră-
torii cu har din şcoala româ-
nească indiferent de
denumirea cu care activează
sau cu care s-au pensionat:
educatoare, învăţători, institu-
tori, maiştri instructori, antre-
nori, profesori, asistenţi,
conferenţiari, directori, decani,

rectori etc. Cu toţii aparţin ace-
leaşi familii, toţi au ceva din
portretul uman al învăţătoru-
lui.

Învăţătorul este un apostol
al lumii moderne, un propovă-
duitor modest, cu inimă mare,
cu răbdare desăvârşită, bună-
voinţă şi înţelepciune să dea şi
la alţii. Adeseori cu grijile
casei în spinare deschide
poarta şcolii şi acolo le lasă, în

30 IUNIE – ZIUA ÎNVĂŢĂTORULUI
„Ziua în care

şi regii visează să fie învăţători”

Consiliul Director al
Asociaţiei Învăţătorilor din

judeţul Neamţ
(continuare în pag. 3)
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Profităm că este an electoral şi forţăm puţin lucrurile
Faptul că ea s-a produs e deja un bun

câştigat. Dar, de fapt, ce s-a hotărât?
S-a hotărât un lucru în legătură cu

care Ministrul Educaţiei şi-a exprimat, în
public, de mai multe ori acordul. Este
vorba de reducerea normei didactice cu
două ore pentru cei care au gradul I şi

peste 25 de ani vechime, un lucru extraordinar
după părerea mea – atât pentru cei care îndepli-
nesc aceste condiţii, cât şi pentru colegii noştri
mai tineri. Aceasta fiindcă se micşorează numă-
rul de ore pentru această categorie, creşte nu-
mărul de norme disponibile. Pe scurt, această
hotărâre înseamnă mai multe locuri de muncă.

– Concret?
Concret s-a hotărât ca acest lucru să fie pus

în fapt începând cu data de 1 septembrie 2014.
Şi acest lucru, dar şi altele probabil, s-ar putea
să apară într-o Ordonanţă de Urgenţă a guver-
nului care la această oră tocmai a intrat în şe-
dinţă...(N.R. Interviul a fost realizat pe data de
18 iunie.)

– Alte aşteptări?
S-a mai discutat la întrevederea menţio-

nată, şi iarăşi avem promisiuni că acest lucru va
deveni realitate pentru colegii care îl doresc,
despre reducerea vârstei de pensionare cu trei
ani, fără ca acest fapt să fie considerat pensio-
nare anticipată, dar aici trebuie modificate mai
multe acte normative. Există, de asemenea,
foarte mari şanse pentru reintroducerea grada-
ţiei de merit pentru personalul didactic auxiliar.
În ceea ce priveşte salarizarea personalului ne-
didactic, prima durere este legată de faptul că
nu este evidenţiat sporul de vechime în aceste
salarii. Dacă acest lucru s-ar realiza, ţinând
seama şi de nivelul la care ajunge salariul
minim pe economie acum – începând cu data
de 1 iulie, va fi de 900 de lei – desigur că ar
creşte şi veniturile acestor oameni.

– Şi de ce arată lucrurile aşa complicat?
O să explic încă o dată de ce aici lucrurile

merg mai greu. Fiindcă noi nu putem despărţi
personalul nedidactic, personalul muncitor din
învăţământ, de restul personalului din sectorul

bugetar. Există muncitori pentru învăţământ şi
muncitori pentru sănătate. Încadrarea e sub ace-
laşi generic: muncitor pentru sectorul bugetar.
Ori dacă se rezolvă acest lucru, el nu se poate
face doar pentru muncitorii din învăţământ.

– E o chestiune generală...
Da şi asta înseamnă că efortul financiar

este mult mai mare. În acest caz, şi din această
cauză, lucrurile trenează. Noi am făcut un apel
ca şi sindicatele din celelalte domenii bugetare
să se alăture eforturilor noastre pentru a putea
rezolva, împreună, această problemă.

– Ce se întâmplă cu durerea numărul 1, cu
Legea numărul 1?

Desigur s-au discutat şi probleme legate de
modificarea Legii
Educaţiei – modifi-
carea componenţei
Consiliului de Ad-
ministraţie, de pildă
–, iar dl. Victor
Ponta a dat verde
lucrărilor, în acest
sens. Şi vreau să vă
informez că, până în
momentul de faţă, a
avut deja loc o întâl-
nire între reprezen-
tanţii Federaţiilor
sindicatelor preuni-
versitare şi universi-
tarul „Alma mater”
cu reprezentanţi ai
Comisiei de Învăţă-
mânt din Senat, din
care a făcut parte şi
doamna Ecaterina

Andronescu. S-a stabilit, tot împreună cu Pri-
mul-ministru, ca după 1 ianuarie 2015 să în-
ceapă concursurile pentru ocuparea posturilor
de inspectori generali, inspectori generali ad-
juncţi şi apoi cele pentru directori – noi văzând
în această măsură o încercare de a se reduce in-
fluenţa politicului la numirea în aceste funcţii.
Dacă toate aceste lucruri s-ar realiza, eu cred că
ar fi un început bun, chiar dacă asta nu ar re-
zolva toate problemele. S-a mai discutat despre
decontarea navetei şi s-au primit asigurări că
Hotărârile judecătoreşti se vor da aşa cum pre-
văd actele normative – în fiecare trimestru, câte
25%. Şi aici, în Neamţ lucrurile au derapat
foarte puţin şi, în general, putem spune că ele
au funcţionat...

– Adică în ce sens au funcţionat?
Oamenii şi-au primit integral banii pentru

trim. II şi au primit şi restanţele din trim. I,
acolo unde s-a urmat traseul de care vorbeam
în numărul trecut al revistei. Sigur că au fost şi
câteva cazuri în care s-a greşit şi nu s-au cerut
sumele care erau necesare şi bugetele au fost
fundamentate prost din capul locului. Acolo
unde există asemenea discrepanţe, ele vor fi re-
zolvate la rectificarea de buget. Ne bucurăm
însă că lucrurile au început să se mişte şi, ca să
fim sinceri, profităm şi noi că este an electoral
şi forţăm puţin lucrurile. 

– Chiar aşa?
De fapt nu este vorba decât de cerinţa legi-

timă de recuperare a unor drepturi pe care noi

le-am avut şi care ne-au fost tăiate în 2010,
după cum bine se ştie: tăieri de salarii, de drep-
turi... Nu încercăm decât să recuperăm ce ni s-a
luat...

– S-a semnat vreun protocol, ceva?
Nu, deocamdată nu s-a semnat nimic. Dar

dacă câteva din doleanţele noastre se regăsesc în
Ordonanţa de Urgenţă de astăzi, este ca şi cum
am fi înscrişi în acea foaie de parcurs. Desigur
suntem în continuare vigilenţi şi rămânem pe ba-
ricade – ca să zic aşa. Trebuie să monitorizăm si-
tuaţia în continuare şi să facem presiuni în zonele
sensibile. Pentru că, din experienţa de până
acum, am constatat că politicienii uită uşor...

Şedinţa Biroului Executiv Naţional
al Confederaţiei Sindicatelor Democratice

din România

Ştiu că aţi participat de curând la şe-
dinţa Biroului Executiv Naţional al Con-
federaţiei Sindicatelor Democratice din
România, al cărui membru sunteţi... Nou-
tăţi?

Dintr-o agendă destul de încărcată,
cred că două sunt problemele care trebuie

aduse neapărat în atenţia colegilor noştri. În pri-
mul rând este vorba despre eforturile care se fac
în continuare la nivel confederativ pentru a se
modifica anumite prevederi ale Legii de Dialog
Social, care este o lege ce îngrădeşte foarte mult
posibilităţile noastre de acţiuni sindicale reven-
dicative şi posibilitatea încheierii Contractelor
de muncă, la nivel teritorial. Din păcate încă nu
există un punct de vedere comun al confedera-
ţiilor sindicale şi patronale şi se pare, tot din pă-
cate, că vom mai avea mult de lucru până la
rezolvarea acestei probleme. Sigur că rezistenţa
cea mai mare vine din partea confederaţiilor pa-
tronale şi aş putea să spun că unele dintre ele,
deşi nereprezentative, sunt extrem de vocale şi
că ar dori să se revizuiască totul, fără să se
schimbe nimic.

– A doua problemă?
S-a iscat o adevărată nebunie în ultimele

zile, în legătură cu acordarea unor tichete de va-
canţă, aşa-zisele „vouchere de vacanţă”, despre
care chiar şi unii dintre colegii noştri cred că
este un cadou picat din cer şi că vom primi câte
50 de milioane de lei înainte de vacanţă. Ce fru-
mos ar fi fost! Trebuie precizat mai întâi că
acest act normativ nu este nou. El a apărut pen-
tru prima dată în 2009, nu s-a aplicat nici o
clipă, şi acum a fost scos de la naftalină, periat
puţin şi rebotezat

– „Voucher”, ce minunat sună acest cu-
vânt!

E minunat, dar actul normativ în discuţie
spune clar că nu putem primi respectivele
obiecte dacă banii n-au fost prevăzuţi în bugetul
pe acest an. Şi, după cum vă daţi seama, oricâte
rectificări am face nici nu poate fi vorba de aşa
ceva în bugetul pe 2014. Apoi, dacă suntem
atenţi la nuanţe, acolo se vorbeşte despre sume
până la 50 de milioane de lei, – mai precis, până
la 6 salarii minime pe economie. Atenţie: „Până
la...!”.

– Parcă am fi într-un coşmar. Sau într-un
banc cu proşti?

(urmare din pag. 1)
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Profităm că este an electoral
şi forţăm puţin lucrurile

lasă intră cu zâmbetul pe buze şi căl-
dură radiantă. De veacuri, cuvântul
lui, al magistrului are cele mai solide
şi mai adânci rădăcini în memoria
omului. „Doamna învăţătoare/domnul
învăţător, aşa a spus!” a devenit pentru
fiecare din cei care au urmat o şcoală

o formulă magică, un crez şi nimeni nu va
putea vreodată să o pună la îndoială.

În ciuda nedreptăţilor şi umilinţelor cu
care îl tratează cârmuitorii, învăţătorul nu-şi
abandonează munca şi cu dăruire neştirbită
îşi face nobila meserie. Hrana sufletească şi
haina ponosită îi dau putere, îi ţin de cald pe
un drum pe care îl urmează neabătut şi apos-
tolic. Ştie că elevii au mai mult ca oricând
nevoie de privirea lui senină, înţelegătoare.
Azi, mai mult ca oricând trebuie să preia din
îndatoririle părinţilor, deoarece aceştia sunt
copleşiţi de grijile zilei de azi şi mâine şi
adesea sunt plecaţi pe alte meleaguri, pentru
a-şi căuta o pâine trudită.

În mesajul Tronului către un congres
AGIRO interbelic, regele Ferdinand spunea:
„Dacă soarta nu m-ar fi pus acolo unde sunt,
aş fi fost învăţător”.

La mulţi ani, învăţătorule, rege neînco-
ronat al educaţiei!

„Ziua în care
şi regii visează

să fie învăţători”
(urmare din pag. 1)

c

După 27 mai a.c., în urma de-
ciziei senatorilor de a modi-
fica Legea 75/1994, prin
amendamentele propuse, fie-
care autoritate şi instituţie pu-
blică se obligă să menţină
permanent Steagul Naţional al

României arborat şi să folosească si-
giliile cu Stema Naţională. Această
măsură care priveşte şi intonarea
Imnului Naţional în şcoală, poate
deveni utilă pentru sistemul educa-
ţional românesc, deoarece în acest
mod elevilor din ciclul primar le este
insuflat sentimentul patriotic şi ace-
ştia vor învăţa să respecte şi să ono-

reze însemnele naţionale. Pe de altă
parte, obligativitatea acestei preve-
deri ar putea transforma intonarea
Imnului de Stat în rutină, iar în mo-
mente speciale acesta ar putea să
nu-şi mai regăsească adevărata va-
loare simbolică. Elevii trebuie să
conştientizeze importanţa simbolu-
rilor naţionale, să le accepte şi să le
înţeleagă în mod voluntar, să le re-
cunoască şi să le folosească ca pe un
catalizator pentru performanţă.

n Pe 4 iunie, PS Ioachim Bă-
căuanul, episcop-vicar al Arhiepis-
copiei Romanului şi Bacăului, a

premiat toţi şefii de promoţie din
liceele romaşcane. La festivitatea
care a avut loc la Colegiul Naţional
„Roman-Vodă” au fost prezenţi, ală-
turi de directorii liceelor romaşcane,
şi primarul Romanului, Laurenţiu
Dan Leoreanu, inspectorul şcolar ge-
neral Viorel Stan, protopopul de
Roman Dragoş Munteanu, inspectori
şcolari, preoţi şi profesori.

Au fost premiaţi şi au primit di-
plome de excelenţă, cărţi şi o sumă
de bani: Vlad Ilie şi Mirabela Ivan,
şefi de promoţie la Colegiul Naţional
„Roman-Vodă”, Antonela Fechetă,
şef de promoţie la Liceul Tehnologic

„Vasile Sav”‘, Elena Bostan, şefa de
promoţie de la Colegiul Tehnic
„Miron Costin”, Alexandra Mancaş,
de la Colegiul Tehnic „Petru Poni”,
Ioana Bâlbâe, de la Colegiul Tehnic
„Danubiana”, Adriana Botezatu, şefa
de promoţie de la Liceul cu Program
Sportiv, şi Mihail Mere-Albe, şeful
de promoţie de la Liceul Teologic
Ortodox „Episcop Melchisedec”.

Diplome de excelenţă din par-
tea Arhiepiscopiei Romanului şi Ba-
căului au primit şi directorii tuturor
liceelor romaşcane, în calitate de re-
prezentanţi ai corpului profesoral din
şcoală. 

n

legeţi dvs. Mai precizez că la capitolul 6
al acestei Ordonanţe se precizează: „an-
gajatorii acordă tichete/vouchere de va-
canţă numai în cazul în care în anul
financiar anterior, au obţinut venit sau
profit, după caz”. Cum nimeni nu a putut
să prevadă bani în buget pentru un capitol

care nu exista, se poate constata uşor că ne
aflăm în faţa unei farse. Cel puţin pentru mo-
mentul ăsta, pentru că la anul, când aplicarea ei
ar putea fi pusă pe bazele legale pe care le im-
pune, s-ar putea ca nimeni să nu-şi mai aducă
aminte de această năstruşnicie a guvernului,
după depăşirea campaniei electorale. Ideea în
sine nu e proastă şi chiar ar putea fi benefică şi
pentru angajaţi, şi pentru turismul românesc. Ar
putea, dacă...

Acţiuni sindicale pe plan local

Ne-aţi vorbit până acum despre acţiuni
la nivel central. Acasă cum stăm?

Pe plan local, prin acţiunile în ins -
tanţă, cerem ca în stabilirea salariilor
noastre să se ia în calcul ca valoarea
coefi cientului 1 de ierarhizare să fie egal
cu 400, aşa cum s-a stabilit prin Legea

221. Acum, sigur, suntem la Judecata de fond
şi sperăm să avem succes. Un semnal bun este
că la Curtea de Apel Bacău am avut câştig de
cauză pe acţiunile legate de recuperarea sutei
de euro pentru anul 2010. În ce sens am avut
câştig de cauză? Recursul depus de către In-
spectoratul Şcolar Neamţ a fost respins, hotă-
rârile judecătoreşti rămânând definitive şi
irevocabile.

– Altceva?
După ce am negociat cu diferiţi operatori

din turism, sau am primit oferte de la bazele
noastre, ale sindicatelor, am început de la sfâr-
şitul lunii mai să rezolvăm cererile colegilor
noştri pentru biletele de tratament şi odihnă.
Această ofertă a fost afişată pe situl nostru şi
deja mulţi dintre colegi şi-au exprimat opţiuni
care au fost onorate. E o acţiune care continuă
şi pe care ne străduim s-o facem cât mai bine.

Ziua învăţătorului,
între tradiţie şi dispoziţie

A mai iscat zâzanie în ultimele săptă-
mâni şi privirea luminoasă sau chiorâşă
asupra datei de 5 iunie. Sindicatul
Neamţ ce vede în calendar?

Hotărârea ca ziua de 5 iunie să fie
sărbătorită în fiecare an ca ZI A EDU-
CATORULUI a fost luată de către Gu-

vernul Tăriceanu în 2007, fără să se consulte
nici un partener social. Ne-am pomenit peste
noapte cu o lege care în câteva paragrafe pre-
cizează că Ministerul împreună cu Inspectora-
tele şcolare trebuie să iniţieze acţiuni specifice
pentru sărbătorirea acestei zile etc. etc. Anul
acesta, împreună cu ISJ Neamţ am transmis
către şcoli mesajul ca fiecare Comisie paritară
să stabilească şi să întreprindă acţiunile speci-
fice impuse de această dată. Totul, fără suspen-
darea cursurilor, care n-ar fi avut nici o bază
legală. Zvonoteca spune că în nu’ş ce judet, şi
profesorii şi copiii au stat acasă. Păi, foarte rău.
Dacă aşa s-a întâmplat, e foarte rău. Dacă s-a
discutat despre acţiuni specifice, înseamnă că
şi profesorii şi copiii trebuie să fie la şcoală şi
să întreprindă acele acţiuni.

Tradiţional, ZIUA ÎNVĂŢĂTORULUI se
sărbătorea pe 30 iunie. Noi am sărbătorit-o la
Roman, cu sprijinul Consiliului local, încă din
anul 2000, lucru care s-a întâmplat şi la Piatra
Neamţ. În momentul de faţă, după toate neca-
zurile cu tăierea salariilor şi a altor drepturi, nu
a mai fost posibil acest lucru. În faţa acestei
aberaţii – o zi impusă de tradiţie şi o alta im-
pusă de o lege care n-a consultat pe nimeni –
credem că se impune ca Ministerul Educaţiei,
Asociaţia Învăţătorilor şi Sindicatele să se
aşeze la masa tratativelor şi, de comun acord,
să stabilim o singură dată pe care să mergem.
Nu vorbim aici de 5 octombrie – ZIUA MON-
DIALĂ A EDUCAŢIEI, care este la locul ei,
ci de o zi a noastră, o sărbătoare la nivel naţio-
nal.

- Cred că aşa ar fi cazul...

A

–

–
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Activitatea 4: Program pentru infor-
marea şi creşterea conştientizării privind
egalitatea de gen şi de şanse în rândul
partenerilor sociali din cele 3 regiuni şi
în instituţiile de educaţie.

Sub-Activitatea A .4.3 – Organizarea
a 3 workshop-uri, de 3 zile fiecare, în
cele 3 regiuni – „PROMOVAREA IN-
STRUMENTELOR INOVATOARE
PRI VIND IMPLEMENTAREA CON -
CEP TU LUI DE EGALITATE DE
ŞANSE ÎN ŞCOA LA ROMÂNEASCĂ”

Workshop-ul desfăşurat în intervalul
16-18 mai 2013 la Piatra-Neamţ a vizat
dezbateri pe tema accesului egal pe piaţa

muncii, moderate de experţi locali, în vede -
rea promovării setului de instrumente
ino vatoare destinate grupului ţintă, an-
terior elaborate în cadrul activităţii A. 4.2

(cursuri on-line şi materiale de suport pre-
cum mini-ghiduri, flyere şi materiale in-
formative, stocate pe stick-uri USB etc.),
pentru a promova egalitatea de şanse în
rândul copiilor şi tinerilor în cadrul şcolilor
implicate în acest proiect. 

Obiectivele secundare ale acestei
activităţi au fost:

1. Schimbul de idei şi cunoştinţe rezul-
tate din activităţile anterioare;

2. Consolidarea relaţiilor interperso -
nale dintre participanţi;

3. Stabilirea unor baze pentru
activităţile viitoare ale proiectului.

Participanţii, în număr de 66 (49
membri ai grupului ţintă şi 17 din echipa
de implementare a proiectului), au fost

organizaţi pe grupe de lucru, ce au vizat
validarea şi promovarea instrumentelor
inovatoare, anterior elaborate:

1. curs on-line: „Şcoala incluzivă
între deziderat şi realitate, postat pe
platforma www.equal.ro, cu următorul
conţinut:

Ø „Diferiti, dar egali” 
Ø Stereotipuri valorice în şcoala
românească

Ø Delimitări conceptuale 
Ø Caracteristicile şcolii incluzive
Ø Managementul şcolii incluzive 
Ø Ce putem face pentru a fi incluzivi?
Ø Metode de lucru 
Ø Instrumente de lucru. 

Ideea promovată de acest curs şi
susţinută de moderatorul activităţii, Mihaela
Popa, expert în cadrul proiectului, este că
şcoala incluzivă reprezintă instituţia şcolară
din învăţământul de masă, unde au acces
toţi copiii unei comunităţi, în care sunt
integraţi într-o formă sau alta şi copiii cu
cerinţe speciale, unde programul activităţii
didactice are la bază un curriculum specific
(individualizat şi adaptat) şi unde partici-
parea personalului didactic la activităţile
edu cative se bazează pe un parteneriat între
profesori, specialişti şi părinţi. 

PROMOVAREA PRIN ACTIVITĂŢI INOVATOARE A EGALITĂŢII DE ŞANSE ŞI DE GEN ÎN CADRUL
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La începutul lunii iunie, la
Liceul Teologic Romano-
Catolic „Sfântul Francisc de
Assisi” a avut loc ceremo-
nia de absolvire a promo-
ţiei 2014. Alături de
absolvenţi au fost profesorii,

preoţii formatori şi părinţii, care au
umplut sala de festivităţi a liceului. 

Evenimentul a fost deschis de
cuvântul preotului Cristinel Sociu,
directorul instituţiei, apoi absol-
venţii din promoţia 2014 au răs-
puns, pentru ultima dată, prezent,
în calitate de elevi. Catalogul a fost
strigat de cei doi diriginţi ai pro-
moţiei din acest an, profesorii

Petru Flenchea, pentru clasa a XII-a
A, şi Felicia Hopulele, pentru clasa
a XII-a B. 

Cel mai bun absolvent al pro-
moţiei a fost desemnat Marius
Cornel Ilinca, deţinătorul unui por-
tofoliu impresionant de diplome şi
premii la concursuri şi olimpiade
şcolare, între care se detaşează
două premii I la faza naţională a
olimpiadelor de specialitate.

n Pe 4 iunie, la Liceul de Arte
„Victor Brauner” din Piatra-Neamţ
a avut loc o întâlnire între cadrele di-
dactice şi elevii implicaţi în proiec-
tul european „Muzicieni pentru

mileniul III”. Acest proiect a fost
obţinut de Liceul de Arte în cadrul
programului Life Long Learning,
subprogramul Leonardo da Vinci.

Finanţarea proiectului acoperă
deplasarea în Granada, Spania, a
două fluxuri de elevi, însoţiţi de un
cadru didactic pe o perioadă de o
săptămână. Primul flux de elevi în-
soţiţi de prof. Narcisa Pavel a re-
venit în ţară şi a oferit elevilor din
fluxul doi care urmează să se de-
plaseze la rândul lor în Granada
impresii despre experienţa acumu-
lată în Spania. 

Parteneriatul transnaţional cu-
prinde: Banda Municipal de Música
de Granada, Real Conservatorio
Superior de Música „Victoria Euge-
nia” de Granada, M.E.P. Europro-
jects Granada şi Liceul de Arte

n
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2. mini-ghidul – sinteză a ghidului
realizat – „Ghidul privind Egalitatea de
şanse şi de gen în România”: activitatea
a fost moderată de Ioana Petreuş, Rauca
Titu, Dumitru Ilieş, experţi în cadrul
proiectului, care au reuşit cu ajutorul
colegilor din atelierul de lucru, să identifice
elementele reprezentative din ghidul elabo -
rat, stabilind structura minighidului. 

3. broşura: descrierea activităţilor
din proiect, cu elemente reprezentative
de la seminariile Open Space Technology
(OST) si workshop-urile desfăşurate la
Bucureşti, Piatra-Neamţ, Bistriţa: activi -
tatea a fost moderată de Gabriel Ploscă,
Gabriela Grigore, Ana Costin, experţi în
cadrul proiectului, care, cu ajutorul
colegilor din atelierul de lucru, au stabilit
structura broşurii.

4. flyere informative – activitatea a
fost moderată de Ciprian Murariu şi Ionel
Hociung, experţi în cadrul proiectului, care
au promovat flyerele propuse a fi dis-
tribuite în centrele de informare existente
în şcolile implicate în proiect.

5. stick-uri USB – ce vor conţine
informaţii de genul: 
Ø modele de programe CDŞ/CDL 
Ø ghiduri realizate în alte proiecte – Phare
2002 – Acces egal la educaţie pentru

grupuri dezavantajate – ghiduri pentru pro-
fesori şi învăţători. 

Activitatea a fost moderată de Maria
Miheştian, Castanela Popescu, Minodora
Lemnaru, Monica Drâmbe, experţi în
cadrul proiectului, care, cu ajutorul
colegilor din atelierul de lucru, au promo-
vat programe CDŞ/CDL, existente pe site-
ul MEN, precum şi altele noi, propuse spre
validare şi promovare.

6. Caiete de lucru pentru preşcolari şi
şcolari „Diferiţi, dar egali!” – auxiliare di-

dactice. În vederea promovării schimbului
de idei şi bune practici rezultate din
activităţile curente, grupul de lucru, consti-
tuit în cadrul proiectului POS-
DRU/97/6.3/S/63072 „Promovarea prin
activităţi inovatoare a egalităţii de şanse şi
de gen în cadrul organizaţiilor partenerilor
sociali, cu accent pe instituţiile de edu-
care”, a definitivat caietele de lucru pen-
tru preşcolari şi şcolari, auxiliare
didactice cu referire la egalitatea de şanse,
în special de gen, de etnie, mediu social
etc., ţinând cont de categoria de vârstă,
conţinut (exerciţii complexe şi variate, cu
un nivel de dificultate spre care copilul să
poată trece treptat, care combină imaginile
cu exerciţiile), abilităţile formate, design.

Activitatea finală, desfăşurată în data
de 18 mai 2013, a constat în prezentarea în

plen a instrumentelor inovatoare realizate
în cadrul Activităţii 4: Program pentru in-
formarea şi creşterea conştientizării privind
egalitatea de gen şi de şanse în rândul
partenerilor sociali din cele 3 regiuni şi în
instituţiile de educaţie.

www.equal.ro
platforma.equal.ro

Victor Brauner” Piatra-
Neamţ. Managerul de pro-
iect este prof. dr. Luminiţa
Moscalu.

Elevii au avut ocazia să
obţină competenţe de impre-
sariat artistic şi managemen-

tul spectacolului, dar şi competenţe
lingvistice. La finalul proiectului,
elevii vor obţine un certificat care
le va facilita integrarea pe piaţa eu-
ropeană a muncii.

n Din datele statistice comu-
nicate de Inspectoratul Şcolar Ju-
deţean Neamţ, pentru prima
sesiune a examenului de baca-

laureat din 2014, în cele 37 de
licee din judeţ s-au înscris 3.783 de
candidaţi din seria curentă. În cur-
sul acestui an şcolar, în judeţ au
existat în cataloage 4.427 de elevi
de clasa a XII-a. Diferenţa dintre
cele două valori, care, în procente,
reprezintă aproximativ 15%, este
reprezentată de elevii care au ab-
solvit, dar nu s-au înscris la exame-
nul de bacalaureat, dar şi de
numărul mare de corigenţi înregis-
traţi. Alături de absolvenţii din
seria curentă, îşi vor încerca din
nou şansa de reuşită şi 655 de ab-
solvenţi din seriile anterioare. Re-
zultatele se vor afişa pe 7 iulie,

când se vor putea depune şi contes-
taţiile. Probele scrise vor fi susţi-
nute în 12 centre de examen,
repartizate în întregul judeţ. Pentru
evaluarea lucrărilor au fost stabi-
lite şase centre de evaluare.

n Ro-Sat One, echipa Cole-
giului Naţional de Informatică din
Piatra – Neamţ, coordonată de pro-
fesor Diana Bejan, a urcat pe cel
mai înalt loc de la concursul or-
ganizat de Agenţia Spaţială Eu-
ropeană (European Space Agency
– ESA) şi de Centrul norvegian
pentru educaţie în domeniul spa-
ţiului cosmic (Norwegian Centre

for Space-related Education –
NAROM). Competiţia a presupus
proiectarea unui satelit care ar
putea fi trimis în spaţiu şi a urmărit
atragerea tinerilor către ştiinţe şi
inginerie. Echipele participante au
proiectat şi realizat un „satelit” de
forma şi dimensiunile unei cutii de
suc, a cărui misiune a fost să simu-
leze căutarea de forme de viaţă pe
alte planete. Concursul Cansat Eu-
rope 2014 s-a desfăşurat în pe-
rioada 1-6 iunie la Andenes,
Norvegia, iar nemţenii au luat star-
tul alături de alte şase echipe din
Europa. (Red.)

„
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Seminar european de schimb de bune
practici „Egalitatea de şanse – o provocare
permanentă pentru formarea profesională
continuă a profesorilor români şi europeni”
Piatra Neamţ – 28 noiembrie 2013
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În ţinutul de poveste, trecând codrii de
aramă, spre ţinuturile lui Ştefan, cu privelişti
de poveşti humuleştene şi arome de cozonaci
şi smirnă mănăstirească, ne-am întâlnit la
Pia tra Neamţ, de acum nu numai parteneri...
dar şi prieteni din Italia, Spania şi România.

Prima parte a zilei a fost marcată de vi -
zitarea Şcolii Gimnaziale din comuna
Vânători, jud. Neamţ, exponent remarcabil
de bune practici privind egalitatea de şanse
în educaţie. Implicarea tuturor era acom -
paniată de curiozitatea de a vedea pe viu o

şcoală din mediul rural, care poate fi un e -
xemplu mai bun, mai elocvent decât o şcoală
din oricare alt oraş.

Şi surpriza nu a întârziat să apară... Încă
de la poartă am fost emoţionaţi de un grup
de copii în costume populare care ne-au făcut

o întâmpinare tradiţională cu pâine şi sare.
O şcoală îngrijită, cu grădină cu flori, cu

brazi falnici la intrare, cu profesori zâm-
bitori, cu elevi plini de entuziasm.

Rând pe rând am vizitat clase, labora-
toare, ateliere de lucru, biblioteca, spaţii
conexe... toate scoase ca din cutie, dichisite
şi aranjate mai ceva ca la oraş. 

O multitudine de activităţi, cercuri
(fizică, astronomie, ecologie, sport), ateliere
de lucru, after school într-o acceptiune
inedită pentru păstrarea tradiţiilor (cusături,
modelaj, olărit, ţesut, design etc) şi
pregătirea suplimentară pentru şcoală.

În cadrul întâlnirii cu directorul şcolii,
am aflat cum a fost posibilă realizarea tuturor
acestor lucruri, cum au fost folosite diferite

tipuri de finanţări (fonduri bugetare, fonduri
extrabugetare, sponsorizări, fonduri eu-
ropene, proiecte). 

Dar poate nimic nu ar fi fost posibil fără
implicarea profesorilor în activităţi de volun -
tariat, fără contribuţia părinţilor, a meşterilor
satului, a măicuţelor de la mănăstirile din jur,
a comunităţii în general, a Primăriei, a tu-
turor celor care doresc ce e mai bun pentru
tânăra generaţie, care trebuie să vadă că se
poate trăi la fel de bine şi în mediul rural, res -
pectând şi ducând mai departe în egală
măsură, fete şi băieţi, din familii cu nivel so-
cial diferit, tradiţiile, meşteşugurile şi
ocupaţiile. 

Şi poate
acest exemplu
de bună prac -
tică nu ar fi fost
elocvent fără
lecţia de patri-
otism oferită de
elevii şcolii în
serbarea impre -
sio nantă până
la lacrimi.

Căci aşa
cum scria pe
f ront i sp ic iu l
şcolii... 

„Nu e artă mai frumoasă decât arta
educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar
figuri fără viaţă. Educatorul crează un
chip viu. Uitându-se la el se bucură şi
omul... şi Dumnezeu...” (Ioan Gură de Aur) 

După înregistrarea participanţilor, în cursul
întregii după amieze, seminarul a continuat
în două sesiuni, cu prezentarea exemplelor
de bune practici din România şi Europa.

Cuvântul de deschidere a fost susţinut de
domnul Gabriel Ploscă, care a prezentat
programul de desfăşurare a seminarului, a
prezentat invitaţii reprezentanţi a organiza -
ţiilor partenere din Italia şi Spania. 

Doamna Andra Cornea împreună cu
reprezentanţii instituţiilor partenere Stefano
Peltrini, Giuseppe De Carlo, Massimiliano
Marcellini, Antonio Tores, De Haro Maria
Vanesa au luat cuvântul rând pe rând punc-

tând exemple de bune practici în ceea ce
priveşte parteneriatul în cadrul proiectelor
POSDRU.

În prima etapă au fost prezentate
rapoartele activităţilor din vizitele de
studiu în Spania şi Italia, de către doamnele
Margareta Mancaş (Spania) şi Mihaela Di-
aconescu (Italia).

Rapoartele au cuprins exemple de bune
practici depistate şi evaluate în timpul
vizitelor de studiu din cele două ţări,
experienţele trăite şi modurile de aplicare în
România. Fiecare prezentare a cuprins şi
analize de oportunităţi de implementare a
metodelor, tehnicilor şi bunelor practici, pre-
cum şi analize privind asemănări şi
diferenţieri între practicile din cele trei ţări.

Doamna Maria Cruz Torrijos,
reprezentanta Fundaţiei FEI, a prezentat o lu-
crare care definea, pornind de la observarea
realităţilor imediate din cadrul fiecărei
societăţi, 10 paşi în promovarea egalităţii
de şanse şi de gen.

Vizualizarea exemplelor pozitive,
renunţarea la stereotipuri, schimbarea

ID 63072
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abordării problematicii în şcoli şi instituţii,
elaborarea de programe şcolare, manuale şi
materiale tematice, generalizarea învăţării
centrate pe elev şi pe grup, atragerea familiei
spre actul educaţional şi/sau şcoala
părinţilor, diversificarea activităţilor extra -
şcolare, incluziunea socială, identificarea de
elemente transferabile... sunt câteva din
temele abordate.

În continuare doamna Benedetta
Fontana, reprezentantă a Fundaţiei Ikaros
Italia, a prezentat lucrarea Metode,
metodologii şi bune practici în pro-
movarea egalităţii de şanse şi de gen, în
educaţia privind combaterea discrimi -
nării, stereotipurilor.

Metodele prezentate au pornit de la
prezentarea experienţelor, jocuri, (Amprenta
mea, Cartea de identitate, Găseşte
asemănările, Puzzle, Etichetele etc) elabo-
rarea de scenarii, dezbateri, aprofundarea
sentimentelor, identificarea nevoilor elevilor.

Au fost prezentate şi diverse materiale şi

manuale pentru incluziunea socială, pentru
grupuri defavorizate... toate elaborate pentru
creşterea empatiei, a încrederii, a coeziunii
de grup.

Doamna Muraru Alina de la CSEI „Al.
Roşca” Piatra Neamţ a prezentat, ca exemplu
de bună practică, proiecte şi activităţi de
volun tariat din cadrul Strategiei Naţionale
de Acţiune Comunitară, proiect desfăşurat
de ani buni la nivel naţional, cu mare impact

asupra tinerilor din toate mediile şi nivelele
şcolare.

Lucrarea doamnei Mihaela Diaconescu
de la Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri
Coandă Bucureşti a ilustrat un mod de con-
tinuare a proiectului „Promovarea prin
activităţi inovatoare a egalităţii de şanse şi
de gen în cadrul organizaţiilor partenerilor
sociali, cu accent pe instituţiile de educaţie”
la nivelul unităţii şcolare prin proiectul
educaţional „Green for Europe, green for
tolerance”, ce conţine activităţi diverse pen-
tru combaterea discriminării, creşterea
toleranţei, empatiei şi facilitarea organizării
şi participării la activităţi de voluntariat. Este
în acelaşi timp un exemplu de bună practică
pentru dezvoltarea coeziunii sociale prin
parteneriatul şcoală – comunitate. 

Totodată lucrarea „Nediscriminarea
între concepte şi realitate” a adus în atenţie
bune practici legate de educaţia civică,
învăţarea centrată pe elev, strategii didactice
pentru diversitate, nevoi specifice, educaţie
interculturală, aspecte de gen ale activităţii
de profesor şi aspecte manageriale privind
analiza şi planurile operaţionale ce privesc
nediscriminarea. 

Rolul mass media în facilitarea
promovării egalităţii de şanse a fost subiectul
prezentării efectuate de doamna Monica
Drâmbe de la Colegiul Tehnic „Petru Poni”
Roman, exemplificată cu diferite materiale

şi aprecieri asupra efectelor acestora. Subiec-
tul a provocat dispute aprinse, păreri şi idei
de implicare a mass media în procesul
educaţional, posibilităţi de formare a tineri -
lor, de promovare a egalităţii de şanse şi de
gen folosind imaginea, muzica, artele în ge -
neral, dar şi noi tehnologii IT.

La sfârşitul fiecărei lucrări au avut loc
dezbateri, contraexemple, aprecieri şi
precizări de alte oportunităţi şi/sau amenin -
ţări care au conturat cadrul în care profesorii,
reprezentanţii comunităţii, psihologii, auto -
rităţile, părinţii se pot implica activ pentru
schimbarea mentalităţilor, abordărilor sau
educării persoanelor în scopul oferirii de
şanse egale în dezvoltare şi carieră.

Au fost înmânate diplomele de partici-
pare şi cu toţii am simţit că ştim mai mult, că
avem de împărtăşit acasă o experienţă
inedită, că parcă vrem să ne implicăm mai

mult, să facem lucruri noi pentru copiii şi
tinerii pe care îi educăm. De noi depinde ce
şi cum vor fi ei mâine... de ei depinde cum
vom trăi noi cu toţii...

www.equal.ro
platforma.equal.ro
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Muzicienii şi pedagogia; magiştri şi discipoliDincolo de portativ 3
Leopold Mozart, Joseph Haydn, Antonio Salieri, Karl Czerny, Franz Liszt, Rimski Korsakov, Ottorino Respighi

n alt părinte pedagog a fost
Leopold Mozart – tatăl lui
Wolfgang Amadeus.

Din păcate, nu se ştiu
prea multe despre metodele
folosite de Leopold Mozart cu
cei doi copii ai săi, Wolfgang
şi Nanerl. Dar este de înţeles

că el a fost un mare pedagog, că pe-
dagogia sa, probabil intuitivă şi
pragmatică, a dat roadele cunoscute.
Nu se ştie, de asemenea, dacă a avut
şi alţi discipoli în afară de fiii săi.
Cert este că Leopold a avut un tact
pedagogic înnăscut şi că, în acest
demers, a dat dovadă de multă pa-
siune şi spirit de sacrificiu, ca şi în
cazul lui Bach. „Dumnezeu a dat co-
piilor mei atâtea talente, încât, pen-
tru buna lor educaţie, aş fi fost tentat
să jertfesc totul [...] Copiii mei, după
cum ştiţi, sunt obişnuiţi cu munca.
Dacă  sub  scuza de a face una alta
s-ar obişnui cu lenevia, mi s-ar dă-
râma toată construcţia...”, scria Leo-
pold către un prieten.

Cu tactul şi rigoarea specifice
nemţeşti, Leopold era sigur că efor-
turile sale vor fi răsplătite într-o zi.
În momentul când el a considerat
oportun, i-a scos pe cei doi copii în
societate, uimind pe spectatori cu
realizările muzicale ale familie sale,
mai ales cu cele ale lui Wolf gang.

„Este primul miracol pe care l-am
văzut în viaţa mea”, spunea unul din
cei care-l ascultaseră pe Wolfgang,
iar pentru fericitul şi merituosul pă-
rinte-pedagog a fost „o mare bucurie
şi o mare izbândă”. 

La rândul său, Wolfgang dădea
şi el lecţii, dar în scopul de a-şi ame-
liora existenţa destul de strâmtorată.
Nu o făcea de plăcere, ci de nevoie,
aşa cum rezultă dintr-o scrisoare tri-
misă de la Paris tatălui său, căruia i
se plângea de lecţiile plictisitoare pe
care trebuia să le facă pentru nişte
elevi care nu aveau nici talent, nici
bunăvoinţă şi care nu-şi plăteau la
timp şi cinstit costul acestora, con-
siderându-l „un neamţ prost”. 

Şi Joseph Haydn a fost un bun

pedagog, mai întâi la curtea prinţu-
lui Eszterhazy, unde trebuia să se
ocupe şi de pregătirea cântăreţilor şi
instrumentiştilor, în scopul perfec-
ţionării lor şi adaptării la rigorile
sale muzicale.

După încetarea obligaţiilor sale

de capelmaistru al curţii, tot mai
mulţi tineri apelau la acesta, pentru
a-şi perfecţiona arta instrumentală
sau componistică. Printre discipoli
s-a numărat şi Beethoven, chiar dacă
pentru scurt timp. Nu întâmplător,
pentru calităţile sale pedagogice, ti-
nerii învăţăcei îl apelau Papa Haydn,
poate şi din cauză că era cel mai în
vârstă magistru la acea vreme.

În această perioadă a muzicii
clasice ar trebui să subliniem şi re-
putaţia de pedagog a lui Antonio
Salieri, aciuat la curtea imperială
vieneză, în calitate de conducător al
Capelei muzicale. Chiar dacă în ca-
litate de compozitor el nu a strălucit,
se pare că avea multă trecere în rân-
dul tinerilor care doreau să se afirme
în arta muzicală. Printre aceştia îl
amintim pe Beethoven, Schubert,
Liszt şi mulţi alţii.

Dar, din păcate, despre metodele
sale de lucru nu putem remarca
vreuna anume, din lipsă de informaţii. 

Odată cu trecerea la epoca ro-
mantică, activitatea pedagogică a
unor mari muzicieni se remarcă prin
sisteme mai bine organizate. Dintre
aceştia, trebuie să-l menţionăm pe

Karl Czerny, elev al lui Beethoven
şi profesor al lui Liszt. El a lăsat va-
loroase studii pentru pian, ce se fo-
losesc şi azi în pedagogia muzicală
din toată lumea.

La rândul său, Franz Liszt a
avut şi merite pedagogice, el ducând
mai departe ceea ce învăţase de la
profesorul său, mai ales în ultimii
săi ani de viaţă. Atunci când a fost
chemat să predea pianul, trei luni pe
an, la conservatorul de muzică din
Budapesta, unde a încercat să aplice
metoda  germană la cursurile sale,
şi-a atras antipatia naţionaliştilor
maghiari. Această situaţie i-a provo-
cat lui Liszt o amărăciune ce-i va
umbri aceşti ani şi-l va determina să
plece la Weimar, în Germania.

În orele de pian pe care le făcea
cu elevii săi, Liszt aborda o atitudine
pedagogică originală, dar valoroasă
pentru timpul acela. El îşi privea
discipolii ca pe nişte colegi mai ti-
neri. Acestora, în afară de pian, le

mai preda şi orga, harpa şi chiar
trombonul, comportându-se ca un
adevărat maestru în aceste împreju-
rări. Dar Liszt îi îndruma pe disci-
polii săi mai mult în arta interpretării
decât în tehnica specifică instrumen-
tului şi ţinea cont de personalitatea
fiecăruia dintre cei cu care lucra.

La Weimar, Liszt atrăgea un
număr mare de tineri, care erau fas-
cinaţi de personalitate sa; erau ade-
vărate „lecţii de caracter”, cum
aveau să comenteze unii dintre
elevi, iar Victor Hugo îl numea pe
Liszt „Orfeu de la Weimar”.

Mai trebuie să subliniem că sub
îndrumarea lui Liszt s-au perfecţio-
nat în jur de 400 de muzicieni euro-
peni din sec. al XIX-lea, între care:
Smetana, Borodin, Nikisch, Rimski-
Korsakov, N. Rubinstein, Saint
Saёns, Weigartner şi alţii. Aşa se şi
explică faptul că maniera interpretă-
rii sale pianistice s-a transmis neal-
terată din generaţie în generaţie,
până azi; mulţi pianişti din sec al
XX-lea au fost elevii lui Liszt, „o
adevărată filiaţiune pedagogică a

pianiştilor din toată lumea”, cum
spunea muzicologul român Theodor
Bălan.

Pentru scopuri didactice, Liszt
a făcut nenumărate transcripţii pen-
tru pian ale unor mari creaţii simfo-
nice, între care şi integrala
simfoniilor lui Beethoven, pentru
pian la patru mâini. În acest fel, în
absenţa unei orchestre simfonice, cei
cu aptitudini pianistice medii pot cu-
noaşte marea literatură simfonică a
unor compozitori.

Dintre compozitorii ruşi,
Rimski Korsakov s-a remarcat prin
talentul său pedagogic, prin rezulta-
tele şi renumele său, chiar dacă el
fusese un autodidact. Totul a început
la conservatorul din Sankt Peters -
burg, unde a fost solicitat să predea
compoziţia. Pentru a-şi putea înde-
plini această obligaţie, Rimski Kor-
sakov studia tratatele de specialitate,
pentru a nu se lăsa „descoperit” în
faţa studenţilor. În foarte scurt timp,
el s-a impus ca unul din cei mai re-
numiţi profesori ai acestei instituţii
de învăţământ muzical, la serviciile
sale apelând chiar şi tineri din alte
ţări. Unii dintre aceştia au ajuns ei
înşişi muzicieni cunoscuţi.

Dintre muzicienii sec. al XX-
lea, cu siguranţă compozitorul italian
Ottorino Respighi a fost un bun
profesor. Din păcate, biografii, mai
ales soţia sa, Elsa, nu au insistat asu-
pra acestei laturi a personalităţii lui.

Elsa, înainte de a-i deveni soţie,
i-a fost studentă la conservator. Ea a
fost atrasă de modul pragmatic al
profesorului Respighi de a lucra cu
elevii săi, capacitatea de a se face în-
ţeles, scop în care el recurgea la cele
mai neaşteptate „reprezentaţii” su-

gestive, unele chiar comice, mai ales
atunci când corecta temele. Elsa era
fascinată de personalitatea lipsită de
ostentaţie a profesorului său, de răb-
darea, dar şi de severitatea stăpânită,
de libertatea pe care o acorda elevi-
lor săi în exprimarea muzicală şi în
creativitatea componistică.

George GRIGORICĂ
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Cine apără zestrea patrimonială nemţeană?
l De vorbă cu Victor Munteanu,

directorul Direcţiei Judeţene
pentru Cultură Neamţ

ine sunteţi, de unde veniţi şi încotro vă în-
dreptaţi?

– M-aţi luat cam tare, pentru că sen-
sul inchizitorial al celor trei întrebări cu-
prinse întruna mă pune în situaţia de a nu
şti ce să răspund. Dacă nu aţi fi poetul pe
care îl ştiu, v-aş întreba dacă ştiţi ce mă
întrebaţi.

Încercăm să definim omul cu care stăm de
vorbă.

– Cine sunt?! Multă vreme a trecut până să
aflu răspunsul la această întrebare. Ştiam doar
că am o adresă exactă: născut la Băluşeşti, co-
muna Icuşeşti, judeţul Neamţ. În rest, viaţa m-a
aşteptat să văd că, la fel ca orice altă fiinţă, nu
sunt făcut de pomană. Târziu am descoperit că
sunt un om creat pentru a fi liber să aleagă bi-
nele sau răul. Încotro mă îndrept? Spre dobân-
direa veşniciei. 

Vorbiţi ca un teolog…
– Nu. Vorbesc doar ca un simplu om care a

ajuns la o anumită conştiinţă a sinelui.
Cine controlează şi dirijează cultura de

azi?
– Dacă ar fi să împărţim cultura în monu-

mente istorice şi arheologie şi patrimoniu mobil
şi imaterial, aş spune că patrimonial istoric, ar-
heologic şi imobil este cuantificat într-o anu-
mită măsură şi trăieşte prin nişte cifre relative,
date fiind cele încă nedescoperite până acum.
Însă patrimoniul imaterial şi valorile spirituale,
în genere, ale acestui început de mileniu nu sunt
contabilizate de nimeni. Nici de instituţia sta-
tului, nici de organizaţiile profesionale ale ar-
tiştilor, nici de new-age-işti, francmasoni sau
alţi ocultişti. Dicţionarele enciclopedice – din
care istoria României lipseşte aproape în tota-
litate – sunt partinice şi arbitrare. Astăzi, cultura
a devenit ultimul produs de interes public.

Ce face instituţia pe care o conduceţi pen-
tru spiritualitatea nemţeană? Adică ce direcţie
are această cultură pentru scriitorii, plasticie-
nii, actorii, muzicienii ş.a. de pe întinsul jude-
ţului?

– Direcţia nu este decât cea dictată de lege.
În conformitate cu H.G. 90/2010, instituţia are
şase atribuţii generale referitoare la protejarea
patrimoniului cultural naţional, controlul res-
pectării legislaţiei privind dreptul de autor şi
drepturile conexe şi colectarea taxelor pentru
Fondul Cultural Naţional. Totodată, solicită şi
primeşte de la autorităţi date şi informaţii nece-
sare pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revine.

Ce diferenţă este între DJC Neamţ de azi
şi cea de pe vremea lui Ceauşescu?

– Dacă ar fi să trecem cu vederea (ceea ce,
oricum, nu se poate!) scoaterea lui Dumnezeu
din casa omului şi ateismul, în genere, instituţia
de atunci avea un rol bine determinat în inter-
zicerea de pe piaţă a produselor stradale, me-
diocre şi subculturale. În pofida efectului
nedorit al oricărei oprelişti, cenzura avea, în
anumite cazuri, un rol chiar pozitiv, în sensul
că n-aveai voie să apari în public cu orice bâz-
dâganie îţi trăsneşte prin cap. Lucru care, din
păcate, astăzi a ieşit de sub orice control. De
aici mutilarea limbii române, topşourile şi ab-

jecţiile publice din media, precum şi indiferenţa
totală a Consiliului Naţional al Audiovizualului
faţă de noţiunea elementară de moralitate. În
acest context, unde să mai încapă valorile pe-
rene ale neamului?

Ce reprezintă, de fapt, patrimoniul pe care
îl păzeşte instituţia dvs.?

– Patrimoniul este, după cum zice şi dicţio-
narul, totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor cu
valoare economică, precum şi a bunurilor ma-
teriale la care se referă aceste drepturi; este un
bun moştenit de la părinţi, o posesiune eredi-
tară. Dacă nu suntem în stare să producem noi
valori pentru urmaşi, atunci măcar să păstrăm
întreagă moştenirea de la strămoşi. Din păcate,
această moştenire culturală se risipeşte pe zi ce
trece.

Care este zestrea patrimonială a judeţului
şi cum este ea împărţită pe categorii?

– Judeţul Neamţ are un număr de 537 de
monumente, din care 170 de situri arheologice,
335 de monumente istorice, 14 mănăstiri şi
patru schituri, 39 de biserici de lemn, trei case
memoriale şi 29 de monumente de for public.
Dintre acestea, 106 sunt din categoria valorică
„A” (de importanţă naţională) şi 431 categoria
valorică „B” (de importanţă locală). În ceea ce
priveşte starea lor de conservare, patru dintre
ele sunt în stare de colaps, cinci de precolaps şi
22 în stare precară şi mediocră. 

Protejarea acestor monumente ridică pro-
bleme?

– Sunt multe de spus la acest capitol. Din
cauza iresponsabilităţii – ca să nu zic neprice-
perii – unor proprietari de monumente s-a ajuns
până acolo încât s-au investit milioane de euro
de la UE şi de la buget pentru efectuarea lucră-
rilor de restaurare, conservare şi consolidare, o
parte din aceşti bani fiind gata să piară pe apa
sâmbetei din cauza unor lucrări făcute de mân-
tuială. Astfel, la Cetatea Neamţului, pereţii in-
teriori ai sălilor de la parter şi de la etaj sunt
umeziţi de la infiltraţiile ploilor, ameninţând se-
rios investiţiile de până acum. În plus, treptele
de la intrarea în Biserica „Sf. Nicolae” şi în Sala
plăieşilor sunt turnate din beton!, lucru care
atinge culmea nedumeririi. La Ruinele beciului
Curţii Domneşti din municipiu, avem de-a face
cu infiltraţia de apă provenită de la nivelul plan-
şeelor, care sunt false şi maschează plafonul de
beton ce acoperă beciul încă de la prima restau-
rare…

Ce măsuri aţi luat pentru remedierea aces-
tor cazuri? 

– Am sancţionat cu avertisment proprieta-
rul, dându-i un termen pentru lucrările de reme-
diere.

Alte situaţii frecvente mai întâlniţi?
– E vorba de conflictele de natură juridică

în ceea ce priveşte calitatea de proprietar al
unora dintre monumente, dar şi de intervenţia
neautorizată a proprietarilor de drept asupra
imo bilelor, îndepărtându-le de la valoarea lor
istorică. Totodată, proprietarii – publici sau pri-
vaţi – nu au resurse financiare pentru a le între-
ţine, lăsându-le în paragină şi intrând, astfel,
sub incidenţa Legii 422/2001…

Ce monumente în stare de copaps, preco-
laps şi mediocră de conservare aveţi în vizor? 

– Cele de importanţă zonală şi chiar naţio-
nală, precum Conacul Catargi din Tupilaţi (al
cărui proprietar, Mihălcuţ Cezar-Florin, a fost
sancţionat de poliţia de patrimoniu de trei ori
cu amenzi cuprinse între 4.000 şi 8.000 de lei),
iar doi foşti primari ai Primăriei Tupilaţi şi res-
ponsabili de urbanism-amenajare-teritoriu
(UAT) au fost cercetaţi cu dosar penal pentru
neglijenţă în serviciu. În stare de colaps se află
şi Ruinele palatului, ale beciului, trapezei, pre-
cum şi Zidul de incintă ale Mănăstirii Tazlău.
La fel şi Biserica Adormirea Maicii Domnului
din Bălăneşti – comuna Bârgăuani. În stadiul
de precolaps se află Casa Corbu din P. Neamţ
(proprietar Ţocu Iulian Costel, cu dosar penal
pentru executarea de lucrări fără autorizaţie de
construire), Ruinele palatului cnejilor din satul
Ceahlău, Casa entomologului Aristide Caradja
din Grumăzeşti, Ansamblul de Curte boierească
din Tupilaţi. În stare precară sau mediocră de
păstrare sunt Biserica de lemn Buna Vestire din
municipiu (Cartierul Dărmăneşti – Dealul
Cozia), Poşta centrală, Casa Albu – ambele tot
din P. Neamţ, Fostul cazino din Bălţăteşti, Cor-
pul de chilii din Mănăstirea Pângăraţi, Biserica
de lemn Sf. Ioan Bogoslov din Piatra Şoimului,
Conacul Krupenski din Podoleni, Ansamblul
Spitalului Unificat, Casa Iohan Simeon Bruc-
kner – Spiţerul municipiului, Hanul Viţig, azi
locuinţe, Casa vornicului Done, azi Casa Celi-
bidache – toate din Roman, Casa Iordache Can-
tacuzino şi Hanul de la Şerbeşti din Ştefan cel
Mare ş.a. 

Am înţeles că nu prea aveţi personal pentru
a controla aceste monumente…

– Sperăm că şefa direcţiilor de cultură din
ţară, doamna Luminiţa Constantin de la minis-
ter, va depune tot efortul pentru a ne scoate din
acest impas. Volumul de muncă este mare, iar
un monument istoric sau arheologic trebuie
controlat, dacă nu cel puţin o dată pe semestru,
măcar o dată pe an. Şi-atunci, cum să facă faţă
o singură persoană la cele 537 de obiective ale
judeţului? Însă, din fericire, deficienţa de per-
sonal de la noi a fost compensată cu activitatea
remarcabilă a subcomisarului de poliţie de pa-
trimoniu Vitalie Josanu, care, în ultimii ani, a
înaintat în instanţe 41 de dosare penale, fără să
mai punem la socoteală avertismentele şi amen-
zile, precum şi cele 27 de dosare cu furturi din
biserici. 

Consider că zestrea patrimonială a judeţu-
lui trebuie tratată cu maximum de seriozitate,
ştiut fiind faptul că, datorită mănăstirilor sale,
Neamţul este supranumit pretutindeni „Athosul
Românesc”.

A consemnat Nicolae SAVA
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BULETINUL ASOCIAŢIEI ÎNVĂŢĂTORILOR
DIN JUDEŢUL NEAMŢ (AINT)

l Adunarea Generală a Asociaţiei
Învăţătorilor din judeţul Neamţ
n ziua de 20 mai 2014, în sala „Leon
Mrejeriu” de la Căminul Învăţătorilor din
Piatra Neamţ a avut loc şedinţa anuală a
Adunării generale, organul suprem de
conducere alcătuit din toţi membri activi
ai Asociaţiei Învăţătorilor. Au participat
peste 50 de educatoare, învăţători şi pro-

fesori. Preşedintele AINT, prof. Rusu Liviu, a
prezentat Raportul de activitate pentru perioada
mai 2013 – aprilie 2014 şi Proiectul de program
pentru perioada următoare. Ambele documente
au primit aprobarea Adunării Generale. De ase-
menea au fost prezentate Raportul financiar-
contabil pe anul 2013 şi Raportul Comisiei de
cenzori.

l Noi membri în Consiliul Director al
Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ

Adunarea generală a ales noi membri ai
AINT: prof. Mirela Fârţală de la Liceul „Carol
I” din Bicaz, Înv. Elena Poenaru de la Şcoala
Gimnazială Români şi prof. Tatiana Antono-
vici.

l Unde vrem să ajungem?
Să construim organizaţii în fiecare unitate

şcolară cu personalitate juridică din judeţ, co-
ordonate de cele patru subfiliale: Piatra-Neamţ,
Roman, Tg. Neamţ şi Bicaz.

Dorim să construim un grup de comuni-
care prin e-mail. Pagina web a Asociaţiei va
conţine un forum de discuţie pentru toţi colegii
noştri.

Vom înfiinţa un Centru de informare şi do-
cumentare în parteneriat cu Asociaţia Naţională
a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC
Piatra Neamţ).

Vrem să edităm şi să publicăm semestrial
un newsletter/buletin pentru informarea mem-
brilor asociaţiei şi a celorlalţi colegi cu privire
la toate acţiunile, noutăţile, exemplele de bună
practică, experienţele didactice.

Să organizăm, cu ajutor local, o tabără de

vară pentru membrii Asociaţiei, o oportunitate
de a ne cunoaşte, de a schimba informaţii, opi-
nii şi experienţe în favoarea creşterii eficienţei
actului educaţional.

Vrem să devenim furnizor de formare con-
tinuă şi să organizăm primele cursuri.

Vrem să creăm o stare de bine, de împli-
nire pentru membri noştri.

Pentru toate acestea şi pentru alte proiecte
avem nevoie şi de sprijinul dumneavoastră.

l Comemorare
În ziua sfântă a Înălţării Domnului, 29 mai

2014, membrii AINT împreună cu cei din Aso-
ciaţia Naţională „Cultul eroilor” – Filiala
Neamţ au comemorat la Biserica – Catedrală

„Sfântul Ioan” de la Curtea Domnească pe toţi
învăţătorii şi profesorii eroi, care au căzut la da-
torie pentru neam şi pentru Ţară. Transmitem
aleasa noastră recunoştinţă Preotului Paroh
Prof. Dan – Ovidiu Cojan pentru sprijinul acor-
dat în organizarea acestei acţiuni a Asociaţiei
Învăţătorilor.

l Parteneriat cu Şcoala Gimnazială
Dulceşti, judeţul Neamţ

În cadrul proiectului Valorile satului româ-
nesc păstrate în muzeul etnografic, în ziua de
10 iunie 2014 a avut loc Concursul interjude-
ţean „Creangă şi copiii” organizat de Şcoala

Dulceşti în parteneriat cu ISJ Neamţ, Casa Cor-
pului Didactic, Primăria Comunei Dulceşti, Bi-
serica „Pogorârea Sfântului Duh” Dulceşti şi
Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Neamţ. Preş-
colarii şi şcolarii din clasele I-IV au realizat
desene şi colaje având ca tematică opera lui Ion
Creangă.

La Căminul cultural din satul Corhana s-a
desfăşurat un frumos program artistic cuprin-
zând dramatizări şi scenete inspirate din poveş-
tile lui Creangă. Elevii s-au întrecut şi într-un
concurs cu tema „Viaţa şi opera marelui poves-
titor”.

Cadrele didactice au participat la un sim-
pozion la care s-au prezentat proiecte didactice,
exemple de jocuri creative folosite în cadrul
orelor de limba şi literatura română şi în cadrul
activităţilor extracurriculare.

AINT reprezentată de prof. Rusu Liviu,
preşedintele Asociaţiei şi înv. Daniela Ciuraru,
preşedinta filialei Roman, a acordat participan-
ţilor diplome şi premii.

l 30 iunie – Ziua Învăţătorilor
Ca în fiecare an, AINT va sărbători Ziua În-

văţătorului la sfârşitul lunii iunie. Activităţile
se vor desfăşura în perioada 27 – 30 iunie 2014
cu participare colegilor din Republica Mol-
dova. Vor fi organizate întâlniri cu personalităţi
ale vieţii ştiinţifice şi artistice, o adunare festivă
urmată de un program artistic, expoziţii de carte
şi lucrări plastice.

l Congresul XXXVI al Asociaţiei Generale
a Învăţătorilor din România (AGIRo)
Al XXXVI-lea Congres al AGIRo se va

desfăşura în perioada 20 – 28 august 2014. În
acest an Congresul va avea o desfăşurarea iti-
nerantă: Suceava – Cernăuţi – Suceava – Iaşi –
Chişinău – Eforie Sud.

Informaţii suplimentare se pot obţine la se-
diul Asociaţiei din Piatra Neamţ, str. Mihail Sa-
doveanu, nr. 21, telefon 0233.228.262.
Înscrierile la Congres se pot face la sediul Aso-
ciaţiei.

Î

ată că unul din cele mai importante obiec-
tive ale Asociaţiei Învăţătorilor prinde
viaţă. Este vorba de atragerea de noi
membri şi constituirea de noi filiale.

Pe data de 24 aprilie 2014 la Liceul
Bicaz a avut loc, în prezenţa a 40 de cadre
didactice, adunarea de constituire a filia-

lei Asociaţiei Învăţătorilor, prezentarea statutu-
lui, alegerea organelor de conducere, stabilirea
acţiunilor de perspectivă. Evenimentul a fost
precedat de o serie de întâlniri şi discuţii cu
membri ai Consiliului Director ai Asociaţiei În-
văţătorilor din judeţul Neamţ (profesorii Liviu
Rusu, Ştefan Corneanu, Vasile Săilă). Aceste
acţiuni au fost facilitate de cei doi directori ai
Liceului „Carol I”, prof. Rodica Iorga şi prof.

George Lazăr. Colegii noştri au primit cu soli-
citudine iniţiativa asociativă, dovadă că 18 pro-
fesori au depus deja cererile de înscriere în
Asociaţia Învăţătorilor. S-a luat legătura şi cu

cele două Şcoli Gimnaziale din oraş (Dodeni şi
Mărceni). Cadrele didactice de la aceste şcoli
au îmbrăţişat această idee şi urmează ca în tim-
pul următor să se alăture filialei din Bicaz.

Ca preşedintă a acestei filiale a fost aleasă
profesoara Mirela Fârţală care va trebui să com-

pleteze componenţa Consiliului Director al
Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ.

În timpul următor va trebui să reorganizăm
filiala Tg. Neamţ şi să constituim filiala din
zona Roznov. Numai aşa procesul de consoli-
dare a Asociaţiei va fi cu adevărat încununat de
succes.

Ne exprimăm convingerea că printr-o
muncă de convingere mai intensă în toate uni-
tăţile şcolare din judeţ ne vom bucura de mai
multă audienţă şi sprijin din partea colegilor
noştri.

Prof. Ştefan CORNEANU
Vicepreşedintele Asociaţiei Învăţătorilor

din Judeţul Neamţ

Să fie
într‐un ceas bun!

I
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„Partir c’est mourir
un peu...”

ubesc şi urăsc finalurile.
Scot la iveală din noi partea
aceea adâncă şi bună şi caldă
şi sensibilă... Dar, poate din
orgoliul (inexplicabil, ce e
drept) al celui care nu vrea
să i se vadă lacrimile, le tră-

iesc teatral. V-am privit cu spe-
ranţă, curiozitate, admiraţie şi
dragoste, dându-mi seama că voi
sunteţi o parte din mine. Vă amin-
tiţi, poate, de ceea ce vă spuneam
uneori, cum că omul este suma tu-
turor oamenilor pe care îi întâl-
neşte şi a tuturor lucrurilor pe care
le face. Poate nu am reuşit întot-
deauna să ne facem înţeleşi, poate
nu v-am înţeles întotdeauna, poate
n-am găsit calea optimă de a vă în-
văţa şi nu vreau să dau vina pe cir-
cumstanţe, dar timpul vă va face să
înţelegeţi că, de fapt, rostul nostru
în viaţă sunteţi VOI. Aceasta este
menirea nostră, nu meseria, ceea
ce facem nu se regăseşte în nomen-
clator. Asta pentru că nu se poate
măsura sau plăti. Şi sunt sigură că,
în maturitatea care a început deja
să vă caracterizeze, simţiţi asta.
Am încercat nu doar să vă transmi-
tem informaţii, ci să vă şi ascultăm
neliniştile şi dorinţele, să vă încu-
rajăm visele şi să potolim vâltorile
din sufletele voastre de adolescenţi
căutători de soare... Am încercat să
fim drepţi, corecţi şi cinstiţi cu voi,
atat cât firea umană imperfectă ne
permite. Nu ne-am dorit să fim
modele pentru voi, dar am încercat
să facem dovada echilibrului sufle-
tesc şi intelectual. V-am îndemnat
la iubire şi iertare, v-am explicat că
a munci nu este o ruşine, ci o vir-
tute care te înalţă. Poate nu v-am

pregătit suficient pentru eşec, pen-
tru lacrimi, pentru suferinţă... doar
pentru că nu vi le dorim... dar, dacă
ele se vor încăpăţâna să apară în
viaţa voastră, suntem siguri că veţi
găsi forţa nu doar să le depăşiţi, ci
să vă ridicaţi şi mai puternici de-
asupra lor. Mulţi dintre voi aţi fost
încercaţi deja de viaţă, poate prea
devreme, dar admirăm la voi dem-
nitatea cu care aţi ştiut să vă purtaţi
durerea si decenţa cu care v-aţi de-
păşit condiţia. Trebuie să urmaţi
visurile părinţilor voştri, care au
vrut pentru voi tot ceea ce n-au
reuşit sau n-au putut ei să împli-
nească. Sunteţi diferiţi, şi acest
lucru l-aţi interpretat greşit uneori,
dar sunteţi grup, o forţă care are
posibilitatea să schimbe lumea.
Dacă nu lumea largă, măcar lumea
mică din jur şi pe cea din sufletul
vostru.

Nu vă dau sfaturi, doar vă în-
demn să iubiţi cu pasiune tot ce vă
înconjoară, să citiţi cateva rânduri
zilnic, să vă rugaţi atunci când su-
fletul vostru e în cumpănă, să vă ri-
dicaţi de fiecare dată când veţi

cădea, să cântaţi şi să dansaţi pen-
tru a simţi bucuriile vieţii, să iertaţi
ca să vi se ierte, dar, mai presus de

toate, să nu faceţi nimic de care v-aţi
putea ruşina vreodată. Cinstea este
o virtute fundamentală pe care o
veţi aprecia de-a lungul vieţii. Să
culegeţi de la oamenii pe care îi în-
tâlniţi tot ceea ce e nobil, să vă ale-
geţi modelele cu grijă, nu vă lăsaţi
ademeniţi de vedetele de carton
sau de promisiuni deşarte... viaţa
nu se rezumă la bani, vedeţi prea
bine... Un proverb turcesc spune că
„Sub cele o mie de măşti ale sale,
omul are două feţe” – feriţi-vă de
asta! Nu judecaţi după aparenţe,
priviţi în sufletul omului şi nu vă
credeţi superiori, fiţi modeşti şi în-
văţaţi să vorbiţi şi să tăceţi atunci
când situaţia o cere. Acestea sunt
îndemnuri pentru voi, pentru mine
şi pentru toţi cei care nu doar
speră, ci cred că prin valori adevă-
rate ne construim viitorul.

Sunt recunoscătoare pentru
ceea ce am trăit împreună, pentru
ceea ce am învăţat unii de la alţii şi
îmi pare rău pentru ceea ce aţi aş-
teptat poate de la mine şi nu m-am

priceput să vă învăţ. Mă bucur că
ne-am sincronizat clipele, sper că
şi gândurile...Vă doresc să aveţi şi

voi în viaţă sentimentul că vă so-
cotiţi viaţa în oameni, nu în ani.

Şi totuşi... „Partir c’est mourir
un peu”, cum spune poetul, poate
pentru că tatuajul este deja făcut...

Rondelul plecării
Edmond Haraucourt

Plecând, murim câte puţin,
Căci mori în tot ce ţi-e drag ţie:
Îţi laşi din suflet o fâşie
În orice loc şi ceas senin.
Plecarea-i un nostalgic chin,
Vers ultim dintr-o poezie;
Plecând, murim câte puţin,
Căci mori în tot ce ţi-e drag ţie.
Şi pleci, şi e un joc deplin,
Şi până-n clipa de vecie,
Îţi semeni inima pustie
În despărţirile ce vin;
Plecând, murim câte puţin…

Prof. Ana-Maria TICU
Colegiul Tehnic

„Ion Creangă”, Tg. Neamţ

Educaţia e în altă parte
ţi observat? Peste tot în lume, educaţia
este în impas. Profesorii au sentimentul
că vorbesc pereţilor, iar elevii din bănci,
trăiesc în altă lume. O lume a lor, aiuri-
toare. Se concentrează greu, sunt neliniş-
tiţi, ţipă ca Sharapova fără motiv, nu-şi
găsesc locul şi identitatea. Rapiditatea cu
care tehnica de ultimă oră – televizoare,

tablete, computere, telefoane mobile sofisticate
– le transmit stimuli, îi face imuni la prelegerile
„statice” ale dascălilor. Învăţătorii şi profesorii
sunt priviţi cu suspiciune de către elevi. Asta în
condiţiile în care cerinţele şi pretenţiile sunt din
ce în ce mai mari. Cel puţin la noi, cantitatea de
informaţie pe care elevul trebuie s-o acumuleze
încă de la vârste foarte fragede, este destul de
mare. Startul e fabulos, în clasele mici, elevii

urmăresc dascălul, dar până la urmă se plicti-
sesc de atâta vorbărie nefolositoare. Aici e buba
educaţiei. Le dăm informaţii cu ghiotura, dar nu
le arătăm ce să facă cu ele, şi nici la ce sunt
bune acestea în mileniul III în care ne aflăm. 

Urmarea? O cunoaşteţi, unii elevi abando-
nează şcoala, alţii rămân dar sunt total dezinte-
resaţi de cele zise de omul de la catedră. Numai
că, au venit examenele: „bac”- ul şi sesiunea
pentru studenţi. Nepotul subsemnatului, student
la Iaşi, deja a promovat primul examen. Cu
brio. A cotizat cu 40 de lei, la cumpărarea unei
imprimante pentru calculator. Atât a cerut pro-
ful examinator. Pentru că, studenţii au fost de
gaşcă, au promovat toţi. Fetele cu 9, băieţii cu
10, că sunt mai deştepţi. Acum urmează un exa-

men mai greu. Profesorul examinator are un
„defect”. Din când în când, adoarme exami-
nând. Când se scoală pune 3 întrebări studen-
tului ce vorbeşte şi îl trece sau îl pică, în raport
de cum răspunde. Nepotul meu e cam pramatie,
iar la carte e „tufă de Veneţia”. Cum va pro-
ceda? Ingenios. Când va constata că e „bâtă” la
cele 3 întrebări, apelează la arma secretă. Va
spune: „D-le profesor, înainte de a răspunde,
permiteţi-mi să vă transmit din partea celui mai
bun amic al dv. cele mai calde urări de bine!”.
Şi evident va rosti numele amicului, din studen-
ţie... Reacţia fiorosului examinator? „De ce n-
ai spus, bă, că îl cunoşti pe Jenică? Dă
carnetul!”. E bine?

Dumitru RUSU

A

Cu dedicaţie, absolvenţilor din fiecare an

I
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Omagiu adus
dascălilor... 

hiar dacă în acest an a Ziua Învăţătorului
a căzut în plină derulare a testărilor pen-
tru elevii din ciclul gimnazial, ea a adus
în şcolile romaşcane freamăt de sărbă-
toare, iar evenimentul a fost marcat prin
serbări menite să aducă omagiul elevilor
pentru dascălii lor. Un moment deosebit
a avut loc chiar în data de 5 iunie şi s-a

desfăşurat la Şcoala gimnazială „Vasile Alec-
sandri” Roman, unde conducerea instituţiei a
organizat un veritabil spectacol devenit aici, în
ultimii ani, o adevărată tradiţie. Astfel, în pre-
zenţa a numeroşi dascăli, pe scena special ame-
najată în corpul B al instituţiei au urcat cei mai
talentaţi elevi ai şcolii care i-au încântat pe cei
prezenţi, fie că au cântat sau au dansat, fie că
şi-au dovedit talentul interpretativ la pian sau
vioară. În cadrul acestui spectacol a fost pre-
zentat şi un scurt film despre mitul educatoru-
lui, o producţie ce a emoţionat copiii şi
educatorii deopotrivă. La finalul manifestării,
copiii au adus prinos de recunoştinţă celor că-
rora le datorează tainele buchiselii şi au oferit

flori educatorilor care, la rândul lor, au răsplătit
cu ropote de aplauze evoluţia ucenicilor lor.
„Pentru noi a devenit o tradiţie ca în preajma
acestei zile să organizăm un spectacol de care
să se bucure atât cadrele didactice, cât şi copiii
noştri. Copleşiţi de problemele de zi cu zi pe
care trebuie să le rezolvăm pentru a menţine
ştacheta performanţelor în şcoală, găsim răgaz,
totuşi, pentru a marca de fiecare dată Ziua În-
văţătorului, şi a ne reaminti mereu de rolul pe
care cei responsabili cu educaţia îl joacă în evo-
luţia acestor copii minunaţi”, a mărturisit cu-
prinsă de emoţie prof. Maria Campău,
directorul Şcolii gimnaziale „Vasile Alec-
sandri” Roman.

Închinare martirilor Brâncoveni 
ub coordonarea Prof. Dr.
Ana Bobu, un grup de
circa 30 de elevi de la
Şcoala „Alexandru Ioan
Cuza” Roman au lucrat
timp de aproximativ
două luni, realizând o
panoplie diversă de

planşe desenate în care sunt re-
prezentate chipurile familiei de
martiri Brâncoveanu. Iniţiativa
profesorului romaşcan vine,
astfel, să marcheze Anul cultu-
ral 2014, dedicat Sfinţilor mar-
tiri Brâncoveni în Biserica
Ortodoxă Română, precum şi
alte sărbători şi evenimente
apropiate de momentul lansării
expoziţiei, precum Ziua de 1
Iunie şi Ziua Eroilor, marcată
la sărbătoarea Înălţării Domnu-

lui. Lucrările, majoritatea exe-
cutate pe hârtie, în format A4,
au fost adunate într-o expoziţie

care poate fi admirată la biblio-
teca Şcolii „Alexandru Ioan
Cuza”. Dincolo de faptul că,
astfel, am marcat nişte mo-
mente importante din calenda-
rul acestui an, prin această
iniţiativă am încercat să dăm o
încărcătură aparte orelor de

Religie, dar şi să ţinem vie în
memoria copiilor figura bravi-
lor noştri înaintaşi care au pus
mai presus ţara şi credinţa or-
todoxă decât propria viaţă.
Aceasta nu este o activitate
izolată, în contextul în care de
fiecare dată urmărim calenda-
rul marilor evenimente istorice
precum şi al sărbătorilor reli-
gioase, oferind, astfel, o educa-
ţie complexă copiilor noştri.
Este vorba despre o educaţie la
temelia căreia căutăm mereu
să punem tradiţia noastră atât
de bogată şi de complexă, care,
din păcate, tinde să intre într-
un con de umbră, pe fondul
globalizării la care suntem cu
toţii părtaşi, a mărturisit Prof.
Dr. Ana Bobu.

Festin dedicat copiilor…
arcată în majoritatea instituţiilor romaşcane
de învăţământ prin serbări cu tematică
adecvată acestui eveniment, Ziua
internaţională a copiilor a fost sărbătorită şi
într-un cadru mai special chiar pe data de 1
iunie, la Cercul Militar Roman unde a avut
loc prima ediţie a spectacolului intitulat
„Copilăria – tărâm de poveste”, organizat de

Asociaţia Cultural – Artistică „Gong”, în partene-
riat cu Asociaţia Club Sportiv A&M Dance Club
Roman. În prezenţa unui public numeros, majori-
tatea fiind copii, organizatorii au oferit celor mici
un program variat, presărat cu momente de teatru
şi dans, dar şi cu multe surprize – protagoniştii de
pe scenă fiind, de asemenea, copiii. 

În aplauzele sălii plină „ochi” au evoluat tru-
pele de dans „Fresh Kids” şi „Destiny”, coordonate
de profesoara Alina Iuliana Boiciuc, reprezentând
Asociaţia Club Sportiv A&M Dance, dar şi copiii
cu talent într-ale artei dramatice care au prezentat
dramatizări după „Turtiţa fermecată”, „Ridichea
uriaşă” şi „La dentist cu Isteţel”. Ropote de aplauze
au adunat cu acest prilej membrii trupei de teatru
„Mini – Gong” formată din Adina Mărtinaş, Matei
Prisecaru, Amalia Gulea, Daria Boiciuc, Laura
Bradu, Ştefan Stoica, Veronica Zănescu, Ştefana
Păun, Matei Paiu, Sofia Popiţan, Adina
Manolache, Sebi Neculai, Vlad Canarău, Matei
Bălan, Rareş Grosu, Sorina Niţă, Alin Gabor,

Cezara Loghin, Alexandru Oprea, Cristina Vochiţa
şi deja consacrata Carina Mihăilă, câştigătoarea de
anul trecut de la Concursul naţional „Next Star”.
Tot acest program a avut în spate bagheta magică
a doamnei Cătălina Bostan, Preşedintele Asociaţiei
cultural-artistice „Gong” Roman şi coordonator al
tinerilor actori amatori de la „Gong”. La final, ar-
tizana acestei reprezentaţii s-a declarat mulţumită
de reuşita acestei prime ediţii a „sărbătorii copiilor
de pretutindeni, dar şi a tuturor celor care mai au,

încă, suflet de copil”. După căderea cortinei, copiii
care au urcat pe scenă au primit diplome de parti -
cipare şi pungi cu cadouri, fiind astfel răsplătiţi
pentru efortul depus cât şi pentru succesul specta-
colului.

a aproximativ o lună de la celebrarea
Zilei Europei, romaşcanii au fost invitaţi
să susţină un test pentru a-şi exprima
opiniile legate de beneficiile aduse de
aderarea la Uniunea Europeană (U.E.),
dar şi pentru a dovedi gradul de familia -
rizare cu conceptul de „cetăţenie

europeană”. Iniţiativa unui astfel de proiect au
avut-o reprezentanţii Consiliului Judeţean al
Elevilor, împreună cu Asociaţia de Iniţiativă
Locală „Roman 2002”, activitatea rezultată în
urma acestei colaborări urmărind, practic, pro-
movarea unor informaţii privitoare la benefici-
ile aduse de aderarea României la Uniunea
Europeană, precum şi la aspecte legate de valo -
rile promovate în cadrul U.E. Chestionarul

elaborat în cadrul parteneriatului menţionat a
fost aplicat trecătorilor, pe stradă, tinerii care au

participat ca voluntari la această acţiune fiind
mulţumiţi de receptivitatea cu care au răspuns
cei care au primit acest test. Concluziile acţiunii
au evidenţiat faptul că cei care au dorit să
răspundă la test au dovedit că nu sunt deloc
străini de rolul şi influenţele U.E., mesajul, ca
şi impactul acţiunii desfăşurate la începutul
lunii iunie fiind considerate, la final, pozitive.
În cadrul aceluiaşi proiect, mai este prevăzută
o acţiune care figurează pe agenda lunii iulie a
partenerilor implicaţi, aceasta urmând să fie
adresată exclusiv tinerilor, propunerea constând
în organizarea unui concurs de filme de scurt-
metraj având drept temă conceptul de
„cetăţenie europeană”.

Pagină realizată de A. OPRIŞ

Test pentru Europa…L
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„ Îngerul
păzitor” de la

Piatra – Neamţ
l Trei întrebări

pentru Dl. Prof. Dr. Vasile Postolică

Informaţia
de bază care
a generat
acest dialog
este recenta
apariţie a
unui text sem-
nat de Dvs. în

Encyclopedia of Bu-
siness Analytics and
Optimization, edi-
tată de Montclair
State University,
USA. Este un lucru
pentru care vă felicităm şi cu care noi, conci-
tadinii Dvs., ne mândrim. Cum a reuşit textul
Dvs. să treacă Oceanul?

– Prin exigenţa specifică performanţei şti-
inţifice. Solicitarea prestigiosului profesor
John Wang, de la universitatea americană spe-
cificată, de a scrie un capitol în această Enci-
clopedie este o consecinţă a contribuţiilor
internaţionale efectuate în domeniul eficienţei
prin optimizare.

– Aveţi în spate o prestigioasă carieră
universitară. Ştiu, de asemenea, că aţi parti-
cipat la foarte multe congrese internaţionale.
Puteţi aşadar, în deplină cunoştinţă de cauză,
să apreciaţi nivelul final de pregătire, de per-
formanţă al studenţilor români în raport cu
restul absolvenţilor europeni. Unde se află Ro-
mânia în acest raport?

– În acord cu normalitatea mondială.
– Profesorul Solomon Marcus, un reper

intelectual al României de astăzi, a venit de
câteva ori în Neamţ, ca răspuns al invitaţiei
Dvs. personale. Originalitatea gândirii şi far-
mecul Domniei sale au rămas vii pentru multă
vreme, în memoria celor care au avut inspira-
ţia de a nu rata aceste întâlniri. Povestiţi-ne,
dacă sunteţi amabil, câteva episoade care au
marcat relaţia dvs. cu academicianul Solomon
Marcus.

– Domnul academician îmi spune „înge-
rul păzitor” de la Piatra – Neamţ. Cât îmi este
îngăduit să apreciez, deţine o grandoare spiri-
tuala fundamentată pe Ştiinţe. În anul 1982,
am publicat împreună cu colegul meu, profe-
sorul Teodor Hăvârneanu de la Universitatea
„Al. I. Cuza” din Iaşi, articolul intitulat «Dis-
tributions for Set Functions (I)». An. Şt. Univ.
„Al .I .Cuza” Iaşi, România, 28, 1982, p. 19 –
24. Dezvoltată şi completată lucrarea a fost
publicată cu titlul „The Schwartz Spaces and
Distributions for Set Functions (II)”. Bull.
Math. de la Soc. Sci. Math. de la Roumanie,
Tome 33 (81), no 3, 1989, p. 239-248, cu re-
comandarea domnului academician Solomon
Marcus. Atunci „ne-am întâlnit”. Prezenţele la
Piatra -Neamţ au fost necesare şi benefice în-
văţământului nemţean.

A întrebat Mircea ZAHARIA

Mişcare şi veselie pentru cei mici...
a cumpăna lui Cireşar,
mai precis joi, 12 iunie,
Şcoala „Alexandru Ioan
Cuza” a fost gazda celei
de a doua ediţii a Con-
cursului judeţean pen-
tru copii desfăşurat

sub genericul „Sport, miş-
care, sănătate”, acţiune la
care au răspuns prezent circa
200 de elevi şi preşcolari de
clasa pregătitoare şi clasa I, re-
prezentând şcolile şi grădini-
ţele din municipiul Roman
precum şi din comunele înve-
cinate. Manifestarea a fost or-
ganizată de instituţia gazdă în
colaborare cu Grădiniţa cu
Program prelungit Nr. 3
Roman, un sprijinul substan-
ţial în organizarea şi susţinerea
acţiunii fiind asigurat de mai
mulţi sponsori din Roman şi

din comuna Ion Creangă. Con-
cursul s-a desfăşurat pe două
secţiuni, respectiv una artistică
şi una sportivă, practic nefiind
vorba de o competiţie, ci mai
degrabă de un bun prilej pen-
tru cei mici de a practica miş-

carea şi de a se simţi bine pe
scena amenajată în aer liber în
curtea şcolii organizatoare.
Astfel, muzica, dansul, com-
petiţiile şi, mai ales, voia bună
au fost ingredientele principale
ale manifestării care a adus bu-
curie pentru toţi participanţii
consideraţi, la final, cu toţii
câştigători. În cadrul secţiuni-
lor propuse de către organiza-
tori au evoluat grupuri şi
formaţii de dans popular, dans
de societate şi dans modern,
secţiunea cu caracter sportiv
prilejuind participanţilor bucu-

ria de a se întrece pe role, tri-
ciclete sau chiar trotinete. Ca
şi în cazul ediţiilor anterioare,
scopul acestui concurs a fost
acela de a dezvolta interesul
copiilor pentru mişcare şi pen-
tru sport, pentru a le oferi, ast-
fel, o alternativă la jocurile pe
calculator şi nu în ultimul rând
acela de a crea deprinderi con-
stante pentru practicarea miş-
cării în aer liber.

La ediţia din acest an au
participat clasele pregătitoare
şi clasele I de la instituţia
gazdă, majoritatea grupelor de
la Grădiniţa cu Program pre-
lungit Nr. 3 Roman, preşcolari
şi şcolari reprezentând şcolile
din localităţile Gâdinţi şi Ion
Creangă, copiii de la Grădiniţa
cu program normal a Şcolii
„Sergiu Celibidache” Roman
precum şi cei de la Grădiniţa
din satul Cotu Vameş, coordo-
naţi şi supravegheaţi de ca-
drele de specialitate. La finalul
manifestării cei mai talentaţi
dintre participanţii care au
urcat pe scena Concursului
„Sport, mişcare, sănătate” au
fost răsplătiţi cu premii asigu-
rate de un grup de sponsori
care au înţeles deplin menirea
unor astfel de acţiuni destinate
copiilor.

A. OPRIŞ

Lauri pentru „Gong”
n compania celor mai galonate trupe de
teatru amatori din ţară, actorii trupei ro-
maşcane „Gong” au strălucit din nou şi
au cules şase premii valoroase şi ropote
de aplauze la Festivalul Naţional de Tea-
tru pentru Tineret „Primavera”, de la Si-
naia, precum şi la Concursul Naţional de
Teatru Liceal şi Studenţesc „Ion Luca Ca-

ragiale”, de la Ploieşti. La Sinaia, unde au evo-
luat pe impozanta scenă a Cazinoului,
romaşcanii au obţinut Premiul I la trupe, Pre-
miul pentru cea mai bună actriţă în rol principal
– Roxana Buzău, pentru rolul Safta, din specta-
colul „Satul electronic”, iar micuţa dar de-acum
cunoscuta Carina Mihăilă a obţinut Premiul I la
concursul de interpretare lirică „Din drag de…
Marin Sorescu”, parte a celei de a VII-a ediţii a
Festivalul Naţional de Teatru pentru Tineret
„Primavera”. Panoplia acestor premii a fost
completată la Ploieşti cu Premiul pentru cel mai
bun spectacol oferit de o trupă de liceeni, Pre-
miul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar
– Daria Rusu, pentru rolul Baba Marghioala din
spectacolul „Satul electronic” şi Premiul pentru
cea mai bună actriţă în rol principal – Roxana
Buzău, (tot) pentru rolul Safta, toate în cadrul
ediţiei a XI-a a Concursul Naţional de Teatru
Liceal şi Studenţesc „Ion Luca Caragiale”.

Derulată sub sloganul „Trăieşte Teatrul”,
ediţia a VII-a a festivalului de la Sinaia a reunit
nume importante ale scenei româneşti: actorii
Crina Matei, Dragoş Stamate, Adrian Păduraru
(preşedintele juriului), Liviu Chiţu, George Piş-

tereanu, spectacolele celor nouă trupe finaliste
fiind însoţite de o întreagă suită de manifestări
culturale: workshop-uri de teatru şi ateliere de
actorie, conferinţe de presă, lansări de carte, o
proiecţie de film românesc.

Pentru „Gong”, premiile obţinute la cele
două festivaluri sunt cu atât mai valoroase cu
cât în formula actuală a echipei majoritatea ti-
nerilor actori sunt debutanţi. O echipă care a

făcut însă faţă cu brio provocărilor de pe scenă,
onorând, astfel, tradiţia rezultatelor de excepţie
obţinute în ultimii ani la cele două concursuri na-
ţionale, dar şi talentul şi strădania celor două co-
ordonatoare, respectiv Cătălina Bostan, regizorul
trupei, şi prof. Constanţa Munteanu.

A. OPRIŞ
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3/1943 – n. Vasile Vasile, la Borleşti,
Neamţ), profesor, dirijor, muzicolog. A ab-
solvit Seminarul Teologic de la Mănăstirea
Neamţ, Conservatorul de Muzică „Gheorghe
Dima” din Cluj (1967-1971) şi Facultatea de
Filologie a Universităţii din Iaşi (1967-
1974). Doctor în pedagogie (1993) şi în mu-
zicologie (1994). A predat la şcoli generale

din Bacău şi Piatra-Neamţ, până în 1990. A fondat
şi a fost director al Şcolii Populare din Piatra-
Neamţ (1972-1976), cercetător ştiinţific la Institutul
de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti (1990-1995),
profesor asociat la Catedra de muzică bizantină din
cadrul Academiei de Muzică, Bucureşti (1990-
1995), conferenţiar la Universitatea Naţională de
Muzică (1994-2006), profesor universitar la Facul-
tatea de Teologie „Cuvioasa Filoftzeia” din Piteşti

(din 2006). Scrieri: „Iubirea de moşie e un zid”,
„Profiluri de muzicieni români, sec. XIX-XX, vol.
I”, „Gavriil Galinescu – reprezentant de seamă al
muzicii româneşti”. La mulţi ani!

■ 4/1952 – n. Iosif Haidu, la Făgăraş, Braşov,

pictor, absolvent al Facultăţii de Artă din Iaşi
(1977), membru al U. A. P. (1982), profesor la Clu-
bul Copiilor şi la Cenaclul „ProArte” din Roman.
Numeroase expoziţii personale, de grup şi colec-
tive. Lucrări în colecţii din ţară şi din străinătate
(Olanda, Franţa, Germania, Cipru, Portugalia, Ita-
lia, Israel, Turcia, S. U. A.). Premii: Bienala naţio-
nală de artă „Lascăr Vorel” (2001), Premiul pentru
30 de ani de activitate pedagogică şi 25 de ani de
activitate expoziţională (2009). La mulţi ani!

■ 6/1944 – n. Calinic Argatu, la Crăcăul-
Negru, Neamţ, cleric orthodox roman, absolvent al
Seminarului Teologic de la Mănăstrirea Neamţ
(1964), a urmat şi a absolvit (1968) cursurile Insti-
tutului Teologic al Universităţii din Sibiu şi tot în
acel an este hirotonit preot, iar la 31 decembrie
1972, este tuns în monahism. A fost stareţ al Mă-
năstirii Sinaia (1. 08. 1977-1. 03. 1981), apoi este
stareţ la Mănăstirea Cernica (1. 03.1981-1985), ales
arhiereu vicar al Episcopiei Râmnicului şi Argeşu-
lui. În 1990, este ales Episcop al nou înfiinţatei
Episcopii a Argeşului şi Muscelului. Arhiepiscop,
septembrie 2009. Din 2006 este membru al Uniunii
Scriitorilor din Românnia. La mulţi ani!

■ 7/1925 – n. Elena Botez-Butnaru, la Pia-
tra-Neamţ. soprană, a fost eleva Sidoniei Hogaş, a
absolvit Academia de Muzică şi Artă Dramatică,
Bucureşti, a fost solistă la Opera din Bucureşti şi
prim-solistă la Opera din Timişoara, interpretând,
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Un proiect de succes –
„Jurnal de adolescent în Europa secolului XXI”

roiectul bilateral Comenius „Jurnal de ado-
lescent în Europa secolului XXI” a prile-
juit în perioada 5-15 mai 2014 derularea
mobilităţii unui grup de 21 de elevi ai Co-
legiului Naţional „Gheorghe Asachi” din
Piatra-Neamţ, însoţiţi de 8 profesori, la
şcoala parteneră din cadrul acestui proiect
– Mustafa Doğan Anadolu Lisesi, din ora-

şul Erzincan. În mai 2013, colegiul nostru fusese
la rândul său gazda primei mobilităţi din cadrul
acestui proiect care a avut ca obiective dezvolta-
rea abilităţilor de comunicare ale adolescenţilor,
cunoaşterea şi înţelegerea unor modele culturale
diferite, acceptarea multiculturalităţii, educarea
spiritului de toleranţă, valorificarea moştenirii
culturale sub toate aspectele ei (istorie, folclor,
literatură, muzică, dans, gastronomie). Liceul
care ne-a fost gazdă pentru aproape două săptă-
mâni se află în oraşul Erzincan, în inima Anato-
liei orientale. Un oraş cu peste 100.000 de
locuitori, cu o istorie străveche, dacă ne gândim
la faptul că a fost fondat în vremea hitiţilor, do-
minat de un munte de o frumuseţe aparte, Ergan
Dağı. Programul oferit de generoasele noastre
gazde a fost variat, interesant, bogat, ne-a arătat
că Turcia este o ţară plină de culoare, farmec şi
de lucruri surprinzătoare. Este greu de ales o ac-
tivitate din programul la care am participat, dar
nu cred că se pot uita momentele când elevii au
alcătuit un dicţionar româno-turc, pentru a faci-
lita comunicarea între ei, au învăţat şi cântat îm-
preună „Hayat bayram olsa” / „If only life would
be like a feast”, au citit fragmente emoţionante

din jurnalele personale scrise în perioada proiec-
tului, evocând căldura cu care au fost primiţi în

familiile elevilor din Erzincan, au învăţat o teh-
nică de a picta fascinantă – tehnica Marbling sau
Ebru, au participat la workshop-ul „Never Gip
Up”, au mâncat împreună din bunătăţile tradiţio-
nale pregătite de gazdele noastre: tandir, kaşarli
pide, asure, o mâncare tradiţională cu 45 de in-
grediente, baklava, kataif, ayran; nu au lipsit pi-
laful, sarmalele, türk Kahvesi şi Çay, adică
savuroasa cafea turcească şi ceaiul, din care am
băut zilnic cantităţi impresionante. Vizitele în
oraş şi excursiile la moscheea „Terzi Baba” şi
Universitatea din Erzincan, la izvoarele Eufratu-
lui şi la apele minerale şi cascada de la Girlevik,
la castelul din Kemah, Trabzon (vechea colonie
greacă Trebizonda), Mănăstirea Sumela şi Istan-
bul (Palatul Topkapi / Topkapi Sarayi, Hagia
Sofia, Moscheea Albastră, croaziera de-a lungul

Bosforului) ne-au făcut să cunoaştem şi să înţe-
legem câteva din elementele care dau unicitate
culturii şi istoriei Turciei. Ca profesor de istorie,
am fost impresionată de respectul tuturor pentru
valorile şi simbolurile naţionale (personalitatea
lui Mustafa Kemal Atatürk, imn, drapel), pentru
importanţa dată studiului istoriei (alături de stu-
diul istoriei Turciei şi istoriei universale există
oră specială dedicată studiului activităţii şi per-
sonalităţii lui Atatürk); în fiecare zi de luni, la ora
8 dimineaţa, se desfăşoară o ceremonie specială,
care presupune intonarea imnului naţional al Tur-
ciei, ridicarea drapelului naţional, prezentarea
unui mesaj al conducerii colegiului adresat ele-
vilor cu privire la programul şcolar al săptămânii
în curs. De asemenea, am remarcat importanţa
dată studiului matematicii (la liceu, indiferent de

profil, absolvenţii dau examen la matematică),
interesul pentru studierea limbilor străine (en-

gleza şi germana), curăţenia şi dotarea colegiului
(fiecare clasa are „smart board” conectată la In-
ternet, profesorul are la dispoziţie softuri educa-
ţionale pentru fiecare disciplină), dar şi faptul că
elevii turci care doresc, pot purta însemne reli-
gioase în spaţiul şcolar, lucru neobişnuit pentru
noi. Mustafa Doğan Anadolu Lisesi este un liceu
în care învaţă peste 400 de elevi, îndrumaţi de 39
de profesori; numărul mediu al elevilor în clasă
este de 20, ceea ce permite o individualizare reală
a activităţii didactice. Directorul colegiului, pro-
fesor de istorie Sikti Küçüktaş, reperezintă un
model de manager implicat în viaţa comunităţii
şi a şcolii; alături de el s-a aflat o echipă de pro-
fesori iminoşi: Burcu Yoğurtcu, coordonatorul
proiectului, Namik Kavaz, Müge Sönmez, Taliha
Ilgin, Zeliha Olmeztürk. Le spunem tuturor „Te-
şekkürler”! Adică, mulţumesc! O remarcă merită
şi elevii români, care au dat dovadă de o rapidă
adaptare la o realitate culturală diferită de cea ro-
mânească, au înţeles că în ciuda faptului că sun-
tem diferiţi, putem găsi multe elemente comune
între România şi Turcia. Consideră că „Jurnalul
de adolescent în Europa secolului XXI” repre-
zintă un proiect de succes, care a contribuit din
plin, prin experienţele trăite în cadrul celor două
mobilităţi, la dezvoltarea personală a celor im-
plicaţi în proiect, la înţelegerea dimensiunii mul-
ticulturale a lumii în care trăim.

Prof. Mihaela GHERGHELESCU
Colegiul Naţional „Gheorghe Asachi”

Piatra-Neamţ 
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ca soprană, peste 30 de ani, alături de Nico-
lae Herlea, Dan Iordăchescu, Viorica Cortez.
Turnee: Franţa, Italia, Germania, Polonia ş.
a. Colaborează la Catedra de canto a Liceu-
lui de Artă „Victor Brauner” din Piatra-
Neamţ. La mulţi ani!

■ 9/2001 a absolvit prima promoţie a
Colegiului Universitar de Muzică din Pia-

tra-Neamţ.
■ 13/1883 – n. I. Şoanţ I.

Mironescu, la Tazlău, Neamţ
(d. 22. 07. 1939), în familia So-
fiei (n. Honcu) şi a lui Ioan Mi-
ronescu, învăţător. Studii: în
satul natal, la Piatra-Neamţ şi
Iaşi. Facultăţile de Medicină,
cu doctorat (1912), şi studii de
specializare la Berlin. Profesor
universitar şi şef de clinică

(1921). A debutat cu proză scurtă („La priveghiu”
şi „La praznic”) în revista elevilor. Colaborează cu
schiţe, nuvele şi publicistică socială la „Viaţa ro-
mânească”, „Avântul”, „Însemnări ieşene”, „În-
semnări literare”, „Solia Moldovei”. Debut

editorial: „Sandu Hurmuzel”, nuvele, (1916). G.
Ibrăileanu îl privea „cu atâta interes şi simpatie, de
parcă ar fi fost un urmaş direct al lui Ion Creangă”
(Demostene Botez). Cel care s-a preocupat mai
mult şi mai atent de I. I. M. este profesorul univer-
sitar Ilie Dan, îngrijitorul şi prefaţatorul volumului
„Scrieri”.Alte volume: „Oameni şi vremuri”, 1920;
„Într-un colţ de rai” (desene de A. Murnu), 1930;
„Catiheţii de la Humulelşti”, 1938; „Tulie Radu

Teacă”, pref. Mihail Sadoveanu, 1940; „Scrieri”,
ed. îngr. de Cezar Ţucu, 2006.

■ 13/1949 – n. Eugen Steţcu, la Roman, poet
format în cenaclurile literare „Cezar Petrescu” şi
„Panait Muşoiu” din oraşul natal. Debut (1996) cu
placheta „Mitologii şi sentimente”, cu o prefaţă de
Eugen Simion, urmată de „Pe vocala unui zeu”,
2005, şi „Pânza mov a obsesiei”, 2012.

■ 14/1884 – n. Ioachim Botez, la Bistricioara,
Neamţ (d. 12. 06. 1956, Bucureşti), profesor, pro-
zator. După absolvirea şcolii primare în satul natal
şi a Liceului „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti,
funcţionează ca învăţător de ţară, apoi termină Fa-
cultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti. A pre-
dat la Liceul „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ şi
apoi la o şcoală din Bucureşti. Colaborări: „Foaia
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Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 16)

n cadrul simpozionului „Cărturarul Petru
Ursache în căutarea omului frumos”, or-
ganizat în cadrul Zilelor Bibliotecii Jude-
ţene „G. T. Kirileanu”, Premiul Naţional
„Petru Ursache” a fost acordat scriito-
rului Adrian G. Romila din Piatra
Neamţ. Cercetător în domeniul esteticii

folclorului, discipol al profesorului Petru Ursa-
che, care i-a şi coordonat lucrarea de doctorat
cu tema „Imaginea raiului în cultura populară”,
Adrian G. Romila s-a afirmat ca eseist, proza-
tor, critic literar. Juriul de acordare a premiului,
format din Magda Ursache (Iaşi), Antoaneta
Olteanu (Bucureşti), Lucian Pricop (Bucureşti)
şi Adrian Alui Gheorghe, directorul bibliotecii,
a motivat această alegere subliniind că opera
eseistică a scriitorului Adrian G. Romila pro-
movează valorile autentice, susţine cultura tra-
diţională, prin atitudine publică se situează de
partea „culturii de caracter”, atât de necesară
perioadei pe care o traversăm.

Aieşit recent de sub tipar primul
număr al „Buletinului bibliotecii ju-

deţene „G. T. Kirileanu”, publicaţie care va
apărea semestrial, sub coordonarea directorului
instituţiei, dr. Adrian Alui Gheorghe, redactorii
Virgil Cojocaru, Costache Agache, Cristina Ca-
tană, Dan Iacob, Mihaela Mereuţă, Bogdan Dă-
nilă (tehnoredactare), şi un colegiu de redacţie
format din toţi bibliotecarii din judeţ, peste 120
de „lucrători cu cartea”. În numărul de faţă
aflăm răspunsuri ale bibliotecarilor la un che-
stionar întocmit de revistă, cu cifre şi date edi-
ficatoare – locuitori, spaţii de funcţionare şi
starea acestora, număr de volume, achiziţii,
sume alocate de primărie, utilizatori, carte rară,
personalităţile locului, studiile bibliotecarilor,
propuneri etc. O primă concluzie care se des-
prinde din aceste răspunsuri este că cele mai
multe primării din judeţ nu acordă nici un fel
de atenţie bibliotecilor din comune (achiziţie de
carte, spaţii, buget).

După ce „O ...ladă” a obţinut, pe scena
Teatrului de Comedie Bucureşti, pre-

miul pentru cel mai bun spectacol, în cadrul
celei de-a XΙΙ-a ediţii a festivalului „festCO”
(Juriu: Ana Ciontea, Cristina Modreanu, Ghe-
orghe Visu etc.), spectacolele „OO!” şi „O
...ladă”, creaţii colective după Ion Creangă, re-

gizate de Alexandru Dabija, au fost prezentate
în cadrul Bienalei Internaţionale a Teatrului
„Eugene Ionesco” de la Chişinău, pe 12 şi pe
13 iunie a.c. Secţiunea Personalităţi notorii ale
Teatrului Românesc, dedicată anul acesta lui
Alexandru Dabija, a inclus câteva dintre spec-
tacolele de marcă ale regizorului afirmat la Pia-
tra-Neamţ: „Gaiţele” şi „Titanic Vals”,
specta cole ale Teatrului Odeon din Bucureşti,
şi „Vârciorova. Carantină”, Teatrul Bacovia din
Bacău. Alte prezenţe prestigioase pe scena fes-
tivalului: Teatrul SHAKESPEARE’S GLOBE
– Anglia, Compania BRAF – Paris, Asociaţia
de Teatru ANTRAKT – Polonia, Compania
Hachimaru – Japonia, Compania de Dans Orly
Portal – Israel.

Pe 10 iunie, Centrul pentru Cultură şi
Arte „Carmen Saeculare” a organizat în

sala „Mihail Sadoveanu” a Consiliului Jude-
ţean, un spectacol de gală prilejuit de închide-
rea anului şcolar 2013 – 2014. Astfel, în holul
principal de la parter, clasele de pictură şi gra-
fică ale Şcolii Populare, coordonate de pictorii
Arcadie Răileanu şi Radu Macavei, au prezen-
tat o expoziţie de artă plastică cu cele mai noi
lucrări ale cursanţilor, iar pe scena sălii de la

parterul Consiliului Judeţean elevii celorlalte
clase ale Şcolii Populare au oferit publicului
prezent momente de dans şi de muzică.

Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu”
Neamţ a finalizat selecţia echipei de

10 concurenţi calificată în finala celei de-a
XXIV-a ediţii a Concursului literar „La iz-
voarele înţelepciunii”. Desfăşurată în partene-
riat cu Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion
Creangă” din Chişinău, amicala competiţie din-
tre nemţeni şi basarabeni are anul acesta ca
temă viaţa şi opera regretatului scriitor Dumitru
Matcovschi, stins din viaţa în 26 iunie 2013 şi
omagiat anul acesta în Republica Moldova sub
semnul manifestărilor din „Anul literar Dumi-
tru Matcovschi”, la 75 de ani de la naşterea sa.
Astfel, din cei 23 de eleve şi elevi ajunşi în faza
judeţeană, juriul i-a selectat pe Lavinia-Nico-
leta Budurcă, Ioana-Andra Creangă, Cristina
Ionescu, Ana-Delia Neculăeş, Raluca-Ioana Tă-
băcaru (de la Colegiul Naţional „Calistrat
Hogaş”, îndrumaţi de prof. Cristina Neculăeş),
Patricia Archip, Adriana Butuc, Elvis Dumitru,
Alexandra Lupu şi Bianca Pandelea (de la Co-
legiul Naţional „Gh. Asachi” şi pregătiţi de
prof. Oana Zugravu). 

Aşadar, pe 5 iulie, când la Chişinău va avea
loc etapa finală, cei 10 elevi din Neamţ se vor
întâlni  cu  finaliştii din Republica Moldova
într-un nou concurs dedicat mai cu seamă oma-
gierii limbii române, literaturii ce consolidează
idealul unităţii de neam şi spiritului mereu viu
al redescoperirii de sine, sub semnul creativită-
ţii şi prieteniei.

Sub antetul Uniunii Artiştilor Plastici din
România – Filiala Neamţ, Primăriei

Piatra-Neamţ şi Complexului Muzeal Judeţean
Neamţ, joi, 19 iunie 2014, la Galeria „Lascăr
Vorel” a avut loc vernisajul expoziţiei „Arta
plastică nemţeană 2014”. Evenimentul a fost
realizat cu sprijinul Consiliului Local şi al Pri-
măriei Piatra-Neamţ. Expun artiştii plastici
Mihai Agape, Grigore Agache, Dumitru Bos-
tan, Dumitru Bezem, Mihai Răzvan Ceacâru,
Doina Daşchievici, Laurenţiu Dimişcă, Violeta
Dinu, Ciprian Istrate, Ştefan Potop, Arcadie Ră-
ileanu, Mircea Romanescu, Lucian Tudorache,
Gheorghe Vadana. Expoziţia a fost prezentată
de scriitorul şi criticul de artă Lucian Strochi,
şi va putea fi vizitată în perioada 16-30 iunie.

(N.S.)

Î

INFOCULT
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opulară”, „Anuarul Liceului «Petru Rareş»”,
„Curentul”. Apariţia cărţii sale „Însemnările
unui belfer I-II”, reţine atenţia lui Pompiliu
Constantinescu şi Eugen Lovinescu îl anunţă
„un mare prozator în devenire”, dar celelalte
volume apărute după 1944 plătesc tribut sis-
temului politic al vremii. „Schiţe şi însemnări
din şcoala de ieri şi de azi”; „După o jumătate

de veac”; „De azi şi de demult”; „Prin Bucureşti
odinioară şi astăzi” şi multe traduceri.

■ 15/1929 – n. Petru Petrescu, la Piatra-
Neamţ. Ocazional cursuri la Institutului de Artă din
Iaşi. A deprins tehnicile grafice sub îndrumarea lui
Vasile Dobrian. Membru UAP, specializat în teh-
nici de mozaic, sgraffito, ceramică pictată, frescă,
vitralii, pictură în ulei. A participat la peste 80 de
saloane oficiale, expoziţii naţionale, interjudeţene,

internaţionale. Expoziţii externe: Anglia, Cehoslo-
vacia, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Iugoslavia,
Japonia, Olanda, Polonia, Spania, Venezuela. Pre-
mii la Bienala „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamţ, şi la
„Voroneţiana”, Suceava.

■ 18/1938 – n. Paul Fin-
drihan la Icuşeşti, Roman (d.
22. 07. 2004, Piatra-Neamţ),
profesor, publicist, a absolvit
Liceul „Roman-Vodă”, apoi Fa-
cultatea de Filologie-Istorie a
Universităţii Bucureşti (1960).
A fost profesor şi director la Să-
băoani, Neamţ, iar între 1966-
1998, referent şi secretar literar

al Teatrului Tineretului din Piatra-Neamţ, autor (în
colaborare) a primului corpus de documente privind
activitatea Teatrului Tineretului, membru în comisia
de redactare a unui „Lexicon” al teatrului românesc.
A editat – singur sau în colaborare – Revista „Zig-
zag” /1984-1989). Autor (în colaborare) al unor lu-
crări dramatice pentru repertoriul TT: A participat
la realizarea manifestării cu public, „Antologia
Scriitorilor Români Contemporani” şi a „Colocvii-
lor critice”. A colaborat la: Ziarul „Ceahlăul” şi la
revistele „Ateneu”, „Asachi” şi „Apostolul”.

■ 20/1938 – n. Mihai Merticaru, la Beţeşti,
Rediu, Neamţ, profesor, poet, publicist, membru al
Uniunii Scriitorilor, a absolvit Facultatea de Filo-
logie, Iaşi. A fost redactor la Ziarul „Ceahlăul”. Co-
laborări: „Convorbiri literare”, „Antiteze”,
„Asachi”, „Spirit critic”, „Flacăra” şi în reviste di-
dactice. Cărţi de poezie: „Vânătoare princiară”,
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Un mărţişor pentru Ion Creangă
entru a-i determina pe elevii noştri să ma-
nifeste interes pentru lectură şi pentru
opera marelui povestitor, Ion Creangă, la
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Nicolau”
Români, Structura Goşmani, se derulează
Proiectul educaţional/Concurs Naţional
„Ion Creangă, mărţişorul literaturii ro-

mâne”,iniţiat de prof. înv. primar Elena-Daniela
Poenaru şi prof. Mioara Dragoi, proiect în cola-
borare cu Biblioteca Comunală Români, Comi-
tetul de părinţi al şcolii, Biblioteca şcolii, Parohia
Goşmani, Inspectoratul Şcolar Neamţ, CCD
Neamţ, Asociaţia Învăţătorilor Neamţ, Biblioteca
Judeţeană „G.T.Kirileanu”, Complexul Muzeal
Judeţean Neamţ/Muzeul memorial „Calistrat
Hogaş”, şcoli din judeţ şi din afara judeţului, pro-
iect în care au fost antrenaţi elevi şi cadre didac-
tice din întreaga ţară. 

Proiectul educaţional/Concurs Naţional
„Ion Creangă, mărtisorul literaturii române”, s-a

derulat în anul şcolar 2011-2012 la nivel local şi
începând din anul şcolar 2012-2013 şi până în
prezent, se desfăşoară la nivel naţional.

În fiecare an, pregătim cu migală şi dăruire
mărţişoare care să aducă spiritul înnoirii în viaţa
celor dragi dar nu uităm nici că, la 1 martie 1837,
neamul românesc a primit un mărţişor nepreţuit:
pe marele povestitor ION CREANGĂ.

Observând că tot mai mulţi copii manifestă spi -
rit inventiv în realizarea creaţiilor artistice, ne-am
gândit să îmbinăm literatura cu arta plastică, dând
astfel posibilitatea elevilor să folosească diverse
procedee artistice în realizarea unor lucrări inspi-
rate din opera marelui nostru povestitor Creangă,
şi implicarea lor într-o competiţie cu alţi elevi din

ţară. Citind poveştile lui Ion Creangă, copiii cu-
nosc numeroase figuri din viaţa satului: oameni
şi buni şi răi, şi harnici şi leneşi, şi cinstiţi şi ne-
cinstiţi, optimişti, veseli, glumeţi, dar hotărâţi să
lupte pentru o viaţă mai bună. Întreaga operă a
scriitorului este presărată cu proverbe, zicători şi
expresii populare, care îmbogăţesc vorbirea co-
piilor şi-i fac să pătrundă în tainele limbii materne
şi în comorile înţelepciunii populare. 

Concursul vizează educarea respectului faţă
de valorile naţionale prin implicarea efectivă în
păstrarea şi promovarea acestor valori, stimularea
şi afirmarea potenţialului artistic şi creativ al co-
piilor din ciclurile preprimar, primar, gimnazial
şi liceal, formarea unor deprinderi de muncă în
echipă care să le dezvolte competenţe reale de in-
terrelaţionare.

Organizarea concursului a avut ca obiective
principale, preţuirea operei marelui povestitor
nemţean, îmbogăţirea vocabularului cu expresii
populare, proverbe şi zicători, stimularea creati-
vităţii şi a expresivităţii prin participarea elevilor
la şezătoarea „Micii gospodari” precum şi reali-
zarea unor mărţişoare, desene, machete şi colaje
reprezentative.

Proiectul a fost lansat ca în fiecare an, în at-
mosferă de sărbătoare „de ziua recoltei” la bise-
rica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Parohia
Goşmani, com. Români, jud. Neamţ, având ca in-
vitaţi cadre didactice, reprezentanţi ai Consiliului
Judeţean, ai Consiliului Local dar şi membri ai
comunităţii.

Activităţile noastre s-au derulat după cum ur-
mează:

l „Ne organizăm!”– membrii comunităţii au
fost informaţi despre obiectivele proiectului, ac-
tivităţile propuse, rezultatele aşteptate, beneficiari.

l „Ne împărtăşim ideea!” – Proiectul edu-
caţional a fost prezentat în şcolile partenere şi
participante, în cadrul unor activităţi şcolare şi
extraşcolare (şezătoare, cenaclu, reviste şcolare).

l „Ce pot face două mâini dibace!”– elevii
au fost îndrumaţi în realizarea mărţişoarelor, crea-
ţiilor plastice/colajelor, măştilor şi machetelor.

l „Ne mândrim cu lucrările noastre!”– se-
lectarea lucrărilor, pregătirea şi aranjarea spaţiului
pentru expoziţie.

l „După muncă şi răsplată!”– evaluarea şi
premierea lucrările primite.

Premierea a avut loc în cadrul şezătorii

„Micii gospodari”, spectacol realizat la Biblioteca
Judeţeană „G.T.Kirileanu”, în prezenta doamnei
director al Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Nico-
lau” Români, prof. Aldea Mihaela, a domnului
Liviu Rusu, preşedinte al Asociaţiei Învăţătorilor
Neamţ, precum şi a membrilor acesteia, a repre-

zentanţilor bibliotecii „G.T.Kirileanu” şi a invi-
taţilor prezenţi la această manifestare. Momentul
omagial a fost întregit de „micii solişti” de mu-
zică populară şi de „micii dansatori” dovedind că
sunt reali păstrători ai tradiţiilor populare din
zona în care locuiesc. 

Tot în cadrul acestei manifestări, domnul
preşedinte al Asociaţiei Învăţătorilor Neamţ, a
omagiat şi felicitat întreaga activitate desfăşurată
în cadrul acestui proiect, a oferit cadouri surpriză
şi diplome de merit micilor interpreţi şi cadrelor
didactice participante. 

„Micii actori” şi-au arătat talentul prin arta
interpretării, „pictorii”, prin lucrările inspirate din
diverse lecturi, iar micuţele „mâini dibace” prin
arta creaţiei, dovedind astfel imaginaţie, talent şi
dragoste faţă de lumea minunată a basmelor şi
poveştilor lui Creangă. 

Parteneriatul a presupus muncă în echipă,
iniţiativă creatoare, elaborarea unor lucrări co-
mune, definirea unor schimburi de idei şi infor-
maţii. 

În derularea proiectului iniţiat şi în toată ac-
tivitatea noastră la clasă, am încercat să stimulăm
şi să dezvoltăm creativitatea elevilor alegând me-
todele şi procedeele de lucru care să activeze pre-
darea-învăţarea, care să-i implice pe elevi în
procesul de învăţare, să-i ajute să devină partici-
panţi activi la propria formare.

Abordarea interdisciplinară a temelor ne-a per-
mis să integrăm noul în cercuri tot mai largi.

P
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Catedrala de azur”,
„Scriere cuneiformă”,
„Întâlnire pe pod”, „Im-
periul lupului”, „Împără-
ţia clipei. 333
micropoeme în stil
haiku”, „Arca lui Pe-

trarca”, „Împărăţia frigului”,
„Geometrie lirică. 66 de so-
nete”, „Umbra păsării, poeme
alese”; „Arta euritmiei, 74 de
sonete” şi cărţi didactice. („Repere literare şi stilis-
tice” ş. a.) La mulţi ani!

■ 21/1884 – n. Gheorghe Măcărescu, la
Girov, Neamţ (d. dec. 1953, Ocnele Mari), magis-
trat, om politic. A absolvit Facultatea de Drept, Iaşi,
desăvârşindu-şi studiile la Sorbona. Deputat. A edi-
tat ziarele „Gazeta Partidului Naţional Ţărănesc”

(1924) şi „Vremea nouă” (1929). De numele său
este legată construirea unor clădiri: a Şcolii Nor-
male, a Şcolii Nr. 1 (azi, Muzeul de Artă), a Teatrul
ş. a. După 1944, persecutat, arestat (1951). A dece-
dat în penitenciar.

■ 21/1949 – n. Dan Cepoi,
la Târgu-Neamţ (d. 2008, Piatra-
Neamţ), pictor, absolvent al Fa-
cultăţii de Arte Plastice, Iaşi.
Membru al U. A. P. În paralel cu
activitatea didactică la Piatra-
Neamţ, expune permanent, în ca-
drul expoziţiilor colective,
ocazionale sau anuale, şi parti-

cipă la Taberele de Creaţie estivale organizate la
Almaş, Văratec, Durău, Dumbrava. Este prezent în
selecţiile Filialei Neamţ a U. A. P. pentru expoziţiile
deschise la Galeria „Cupola”, Iaşi (1985), Saloanele
„Vatra”, Târgu-Mureş şi Galeriile „Alfa”, Piatra-
Neamţ (1987), Galeriile Municipiului Bucureşti
(1986), Bienal „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamţ. Au pu-
blicat reproduceri după lucrările sale revistele: „Arta”,
„Orizonturi româneşti”, „Vatra”. Prezent în nume-
roase colecţii particulare din ţară şi de peste hotare. 

■ 24/1924, n. Georgeta Pralea-Buzilă. la Pia-
tra-Neamţ, distinsa profesoară de limba şi literatura
română, la Şcoala Normală şi la Liceul „Petru
Rareş” din Piatra-Neamţ. 

■ 24/1864, s-a sărbătorit pentru prima dată
ziua oraşului cu numele Piatra-Neamţ (primar,
D. Şoarec). Până atunci oraşul s-a numit Piatra.
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plăcut şi interesant pentru elevi să con-
state că ceea ce ştiu, îi ajută să cunoască
şi mai mult. 

Prezentarea şi argumentarea în faţa
părinţilor a unor produse ale activităţii
celor mici, a unor programe tematice
prilejuite de evenimente organizate prin
activităţi minuţios pregătite, avanta-

jează întotdeauna elevul formându-i abilităţi
de care se poate bucura în viitor.

Gama de modalităţi prin care se poate
realiza apropierea copiilor de carte este di-
versă şi îmbogăţită permanent de curaj, pro-
fesionalism şi devotament. 

De aceea, prin acest parteneriat, am încer-
cat ca prin cooperare, colaborare şi muncă în
echipă, prin orice înfiripare de speranţă clădită
pe munca de documentare, prin seriozitate şi
perseverenţă, să formăm oamenii de care co-
muna noastră se va mândri în viitor, trecând
astfel, peste barierele socio-economice şi asu-
mându-ne rolul de catalizator, al procesului de
dirijare a micilor şcolari, pe drumul cunoaşte-
rii. 

Trecutul înseamnă istorie şi cultură, pre-
zentul – transformare şi devenire – iar viitorul
multe speranţe.

Prof. înv. primar,
Elena-Daniela POENARU

Şcoala Gimnazială „Gheorghe Nicolau”
Români, Structura Goşmani

Un mărţişor
pentru Ion Creangă
E

Cu dragoste, Măriei sale Dascălul Apostol!

n aste vremuri în care
Dascălul de şcoală româ-
nească este supus la multe
schimbări, când unii din-
tre cei ce ar trebui să-l pre-
ţuiască îl acoperă cu
nepăsarea, cu umilirea sau
chiar cu agresiuni verbale
sau fizice, Măria Sa nu-şi

uită menirea de Apostol al nea -
mului şi duce cu îndârjire mai
departe lumina învăţăturii ce ne
dă înţelepciunea şi verticalitatea
noastră, dăruire ce vine să supli-
nească lipsurile ce ar condamna
viitorul nostru – „Viitorul unei
naţiuni este hotărât de modul în
care aceasta îşi pregăteşte tinere-
tul”, afirma încă din secolul al
XVII-lea marele umanist olan-
dez Erasmus, iar Spiru Haret
(1851-1912), primul român doc-
tor în matematici la Sorbona
(1879), ctitorul învăţământului

României moderne, afirmă „cum
arată şcoala astăzi, aşa va arăta
ţara mâine!”. 

Dascălii, prin întreaga lor
activitate, prin întregul lor com-
portament trebuie să fie un
model şi să le cultive elevilor
prin tot ce fac, pasiunea pentru
studiu, entuziasmul, hărnicia,
cinstea, dreptatea, devotamentul
faţă de instituţia în care învaţă.
Un astfel de Dascăl este doamna
Archip Maria de la Şcoala Gim-
nazială „Daniela Cuciuc” pro-
fesoară de fizică-chimie,
discipline pe care le-a îndrăgit
pornind din pasiunea pentru şti-
inţele exacte.

Pe lângă munca la clasă,
formează olimpici, făcându-i pe
cei care-şi doresc, cu ajutorul
sprijinului oferit, să-şi depăşească
limitele. Amintesc aici rezultatele
obţinute la Concursul internaţio-

nal „Magda Petrovanu” de la Iaşi,
Concursul naţional „Ştefan Pro-
copiu”, alte concursuri lansate de
multitudinea parteneriatelor edu-
caţionale iniţiate de şcoală cu
sprijinul doamnei profesoare şi,
nu în ultimul rând, Olimpiada
Naţională de chimie la care a fost
şi însoţitorul lotului judeţean de
olimpici la chimie.

Elevi ca Minuţ Mihai Dimi-
trie-Mişa (olimpic naţional şi cel
ce vrea să se implice în construi-
rea unei „Românii noi”), Mihal-
cea Leonard (cercetaş de frunte),
Vârlan Vlad, Coţofan Alexandru,
Coroamă Larisa şi Coroamă
Diana, toţi participanţi şi pre-
mianţi la concursurile menţio-
nate, sunt o parte dintre cei ce
s-au bucurat de un profesor de-
votat.

Mărturia doamnei profesor
spusă cu modestie după una din
recentele activităţi, vă va con-
vinge de realitatea celor scrise.

Prof. Niculina NIŢĂ

Î

Ecoul predării chimiei în Şcoala „Daniela Cuciuc”
unt profesor de chimie la Şcoala „Daniela Cu-
ciuc” din Piatra-Neamţ şi împreună cu profe-
sor Mariana Cozma de la Şcoala „Gheorghe
Nicolau” Români din judeţul Neamţ am iniţiat
proiectul „CHIMIA ŞI CALCULATORUL …
ALTFEL” ce a avut răsunet în toată ţara. Con-
cursul s-a desfăşurat online şi a avut trei sec-
ţiuni: 

n prezentări Power Point;
n rebusuri, ghicitori, aritmografe chimice, pro-

bleme în versuri;
n sistematizări ale cunoştinţelor dobândite cu

ajutorul diferitelor metode (diagrame Venn, cior-
chine, copacul ideilor).

Am primit lucrări ale elevilor din 19 judeţe ale
ţării şi municipiul Bucureşti, am semnat 32 de acor-
duri de parteneriat cu profesori, atât din mediul
urban, cât şi din rural (chiar cei mai mulţi). Au răs-
puns provocării noastre şcolile din: 
Jud. Arad: Arad; Jud. Brăila: Grădiştea (Şc. Gim-
nazială „Emil Drăgan”); Jud. Buzău: Şc. Gimna-
zială din Cochirleanca; Bucureşti: Şc. nr 119; Jud.
Caraş Severin: Şc. Gimnazială din Slatina-Timiş;
Jud. Cluj: Dej (Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”);

Jud. Constanţa: Şc. Gimnazială din Peştera; Jud.
Dâmboviţa: Bucşani (Şc. Gimnazială „Dora Dal-
les”); Jud. Dolj: Băileşti (Şc. Gimnazială nr 1, Li-
ceul teoretic „Mihai Viteazul”); Jud. Ialomiţa:
Slobozia (Liceul tehnologic „Înălţarea Domnului”,
Şc. Gimnazială nr 3); Jud. Iaşi: Şc. Gimnazială din
Cristeşti; Jud. Ilfov: Chiajna (Şc. gimnazială „Ale-
xandru Odobescu”), Moara Vlăsiei; Jud. Maramu-
reş: Băseşti; Jud. Mureş: Sighişoara (Şc.
Gimnazială „Radu Popa”), Găneşti (Şc. Gimnazială
„Fogaraşi Samuel”); Jud. Neamţ: Colegiul Naţional
de informatică Piatra Neamţ, Liceul Tehnologic
Oglinzi, Şc. Gimnazială din Piatra Şoimului, Liceul
Săbăoani; Jud. Suceava: Şcolile gimnaziale din Mă-
lini, Buneşti, Todireşti; Jud. Teleorman: Roşiori;
Jud. Timiş: Margina (Şcoala gimnazială „Sorin
Titel”), Şc. nr 13 Timişoara; Jud. Tulcea: Jijila;
Jud. Vaslui: Şcolile gimnaziale din Valea Grecului,
Ghermăneşti, Creteştii de Sus.

Prof. Maria ARCHIP,
Şcoala Gimnazială „Daniela Cuciuc”, Piatra Neamţ

S

Moto: Un învăţător/dascăl are efect asupra eternităţii; nu
se poate spune niciodată unde se opreşte influenţa sa.

(HennryAdams)
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27/ 1926 – S-a dezvelit altorelieful ce-l re-
prezintă pe Calistrat Hogaş şi basoreliefurile
lui Ion Negre şi Mihai Stamatin, fixate în
fundalul ansamblului monumental flancat de
scările care duc spre intrarea Colegiului Na-
ţional „Petru Rareş”, realizat de sculptorul
Vincenzo Puschiasis.

■ 27/1951 – n. Lau-
renţiu Dumitraşcu, la Moi-
neşti, Bacău, arhitect, stabilit cu
părinţii la Bicaz (1958), apoi în
Piatra-Neamţ. Absolvent al In-
stitutului de Arhitectură „Ion
Mincu”. Membru al U. A. P.
(1990). Diverse şi multiple pro-
iecte de amenajare a unor zone
(Bălţăteşti, Bicaz, C.F.S. Săvi-
neşti ş. a.). Lucrări de artă mo-

numentală („Anamorfoze”), lucrări de scenografie
(diverse spectacole: la TT, la Teatrul Naţional din
Iaşi, Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani ş. a.),
proiecte de construcţii în ţară şi în străinătate. 

■ 28/1912 – n. Sergiu Celibidache, la Roman

(d. 14. 08. 1996, la reşedinţa sa din La Neuville-
sur-Essonne, departamentul Loiret, lângă Paris),
muzician, compozitor, membru de onoare al Aca-
demiei Române. După absolvirea liceului în oraşul
natal, începe studii la Politehnică, apoi de matema-
tică, le abandonează şi se consacră muzicii. În
1936, pleacă la Berlin unde studiază la Şcoala de
Înalte Studii Muzicale (Academia de Muzică), tot
aici va debuta (1945) la pupitrul Filarmonicii, în
locul rămas liber după suspendarea din funcţie a di-

rectorului Wilhelm Furtwängler, suspectat de a fi
colaborat cu regimul nazist.  În acelaşi timp, au-
diază cursuri de filosofie. Suferă o mare deziluzie
când, în 1954, Herbert von Karajan este ales dirijor
pe viaţă, ca succesor al lui Furtwängler. Dirijează
cu regularitate renumite orchestre simfonice euro-
pene în Germania, Franţa, Suedia Conduce Or-
chestra Simfonice a Radiodifuziunii din
Stockholm, cu care va reveni în ţară în 1958. Între
1960-1962 ţine cursuri de perfecţionare în arta di-
rijorală la Accademia Musicale Chigiana din Siena
(Italia), iar mai târziu la Fontainebleau (Franţa) şi
la München (Germania) pentru tineri dirijori. Este
autorul unui impresionant „Requiem”, patru sim-
fonii şi un Concert pentru pian şi orchestră. Din
1969, conduce Orchestra Filarmonică din Paris, iar
din 1979, devine directorul Filarmonicii din Mün-
chen, pe care o va dirija şi la Ateneul Român (1978
şi 1990). 

Rememorări nemţene

(urmare în pag. 17)
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Proiectul educaţional
,,Valorile satului românesc

păstrate în muzeul etnografic”
Oriunde am fi,

ceea ce am învăţat e lângă noi.
(Shakespeare)

ogăţia patrimoniului de valori a culturii
materiale şi spirituale ale poporului român
a făcut posibilă iniţierea acestui proiect.

Readucerea în prezent a unor lucruri
deosebite legate de cultura neamului, cum
ar fi obiecte vechi (căni, străchini, oale şi
ulcele de lut, stative şi obiecte de ţesut, co-
voare, prosoape), veşminte tradiţionale (ii,

fote, cămăşi, bete, iţari, basmale, opinci, suman),
icoane etc. m-a determinat să realizez, în locali-
tatea mea natală, un muzeu etnografic al satului.

Prin proiect urmăresc dezvoltarea unor apti-
tudini intelectuale, însuşirea cunoştinţelor şi dez-
voltarea abilităţilor practice la copii. Implicarea
elevilor în realizarea proiectului e ca o lecţie
practică de cunoaştere, păstrare şi continuare a
tradiţiilor culturale, obiceiurilor zonei din care
fac parte, elemente care compun dragostea de
ţară, de neam, sentimente care nu vor fi niciodată
perimate.

Scopul proiectului a constat în realizarea
unui muzeu etnografic specific zonei Dulceşti,
loc pentru desfăşurarea unor activităţi care im-
plică obiceiurile, tradiţiile, zilele naţionale: Ziua
Naţională a României, Obiceiuri de Crăciun şi

Anul Nou, Sărbătoarea satului, Zilele câmpului,
Ziua mamei, Ziua copilului etc.

Importanţa existenţei unui muzeu etnografic
în localitate şi desfăşurarea unor activităţi în ca-
drul acestuia cu alte ocazii (vizite, lansări de
carte); implicarea şcolii şi grădiniţei în acţiuni
şcolare şi extraşcolare legate de viaţa satului ro-
mânesc, implicarea părinţilor şi a comunităţii lo-
cale în proiect ca parteneri în educaţie şi
păstrarea filonului specific românesc; realizarea
unui schimb de idei, materiale didactice, obiecte
cu specific popular şi valorificarea experienţelor
pozitive în rândul cadrelor didactice, al copiilor,
părinţilor şi partenerilor au stat la baza acestui
proiect.

Educarea unei atitudini corecte şi pozitive
faţă de cultura, tradiţiile şi obiceiurile poporului
român; educarea şi dezvoltarea sensibilităţii co-
piilor, cadrelor didactice şi sătenilor faţă de va-
lorile culturale ale neamului românesc, repere
morale pentru tânăra generaţie; familiarizarea cu
aspecte ale culturii naţionale cusut, ţesut, împle-
tit, olărit au constituit obiectivele proiectului.

Proiectul are ca teme şi activităţi:
l Îmbogăţirea muzeului etnografic înfiinţat în
cadrul comunei Dulceşti cu noi obiecte;
l Tradiţii, obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou din
zona Dulceşti – serbări;
l Învierea Domnului în tradiţia poporului român
– masă rotundă, expoziţie cu ouă încondeiate, co-

zonac şi pască după re-
ţete specifice zonei;
l Primăvara în satul ro-
mânesc – activităţi cul-
turale, artistico-plastice
şi de înfrumuseţare a
localităţii natale.
l,,Creangă şi copiii”–
concurs privind opera
lui Creangă, activităţi
artistico-plastice şi o pa -
radă a costumelor popu -
lare.

Proiectul se deru-
lează pe parcursul a
patru ani 2011-2012/
2012-2013/ 2013-2014/

2014-2015 cu prelungire. La proiect sunt impli-
caţi preşcolari, şcolari, cadre didactice părinţi şi
localnici.

Ilustrarea valorilor, tradiţiilor naţionale ro-
mâneşti din ţinutul Moldovei prin opera marelui
scriitor ION CREANGĂ, dezvoltarea interesului

copiilor pentru cultura neamului românesc, po-
sibilitatea de a oferi copiilor variante de petrecere
a timpului liber în afara calculatorului, afirmarea
şi stimularea potenţialului creativ al preşcolarilor
şi şcolarilor prin intermediul artelor plastice, li-
teraturii şi artei teatrale au fost argumente în ini-
ţierea şi desfăşurarea concursului şi simpo zi -
onului.

De asemenea am avut ca obiective: stimula-
rea interesului copiilor pentru lectură prin studiul
aprofundat al operei lui Creangă; educarea dra-
gostei şi admiraţiei faţă de opera sa; dezvoltarea
capacităţii de exprimare plastică, literară, artis-
tică; cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor;
atragerea efectivă şi afectivă a elevilor şi preşco-
larilor în organizarea unor activităţi cu caracter
extraşcolar, contribuind la creşterea calitativă a
acestora. 

Am bucuria să vă prezint a treia ediţie a
Concursului Interjudeţean „Creangă şi copiii” la
care au participat 210 elevi, din 14 şcoli parte-
nere. Concursul a avut două secţiuni pentru elevi:

Participare indirectă
- desen/pictură, colaje, având  ca tematică

B
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spect din opera lui Creangă – tehnici diferite
de lucru;

Participare directă
- concurs cu echipaje de câte 4 copii –

viaţa şi opera marelui povestitor (conform
programei învăţământului primar);

- dramatizări, scenete, monolog, şezători,
montaje literar – muzicale.

Ariile curriculare incluse în concurs sunt: limba
şi literatura română, educaţia artistico-plastică, edu-
caţia muzicală şi activităţi practice. 

Activitatea s-a desfăşurat pe 10 iunie 2014 la
Căminul Cultural Corhana, comuna Dulceşti şi
a avut un impact pozitiv asupra copiilor, deoarece
indiferent de secţiunea la care s-au înscris şi au par-
ticipat, toţi copiii au fost câştigători; efortul lor a fost
răsplătit prin diplome, dulciuri.

Scopul meu a fost să aduc în inimile copiilor cât
mai multă bucurie, să le stimulez dragostea faţă de
opera lui Creangă şi dorinţa de a participa la alte edi-
ţii ale concursului.

Am reuşit acest lucru cu ajutorul colegilor, cu
sprijinul conducerii şcolii director prof. Mihai Ţur-
canu, conducerea primăriei – primar Mihai Michiu,
prof. Ana David, preot Ştefan Coşa, prof. Dana Ciu-
raru, prof. Liviu Rusu, preşedintele Asociaţiei Învă-
ţătorilor Neamţ, membri ai juriului şi prof. înv.
preşc. Luminiţa Dascălu – membră în comitetul de
organizare.

În cadrul proiectului se organizează un Simpo-
zion Interjudeţean
„Creangă şi copiii” pentru
cadre didactice cu partici-
pare indirectă şi cuprinde: 
l Planificări calendaris-
tice, proiecte didactice la li-
teratura pentru copii
(opţional), lectură;
l Jocuri creative folosite în
cadrul orelor de limba şi li-
teratura română sau în ca-
drul activităţilor extracurri -
culare;
l Materiale diverse privind
viaţa şi opera marelui po-
vestitor Ion Creangă;

l Poezii, proză 1 Iunie – Ziua copilului.
Mulţumesc colegilor care au înţeles mesajul

concursului, au prezentat activităţi şi materiale in-
teresante. Vă invit şi vă aştept cu drag la ediţiile ur-
mătoare.

Instituţii implicate în proiect: Inspectoratul
Şcolar Judeţean Neamţ, Inspectoratul Şcolar Jude-
ţean Timiş, Casa Corpului Didactic Neamţ, Asocia-
ţia Învăţătorilor Neamţ, Primăria Comunei Dulceşti,
Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt” Dulceşti, Bise-
rica Precista Mică Roman, Biserica catolică din Cor-
hana, Şcoala Gimnazială Dulceşti, Grădiniţa P.P. Nr.
2 Timişoara, jud. Timiş, Şcoala „Alexandru Ioan
Cuza”- Grădiniţa P.P. Nr. 3 Roman, Colegiul Tehnic
„Petru Poni” – Grădiniţa P.P. Nr. 6 Roman, Liceul
Tehnologic „V. Sav” Roman – Şcoala Gimnazială
„Carol I”, Şcoala Gimnazială Gâdinţi, Şcoala Gim-
nazială Tămăşeni, Şcoala Gimnazială Cordun,
Şcoala Gimnazială Ion Creangă, Liceul Teoretic
„Vasile Alecsandri” Săbăoani, Şcoala Gimnazială
Nr. 1 Pildeşti – Cordun, Biblioteca comunală Dul-
ceşti, Şcoala Gimnazială „Nicolae Apostol” Rugi-
noasa.

Coordonator proiect, concurs
şi simpozion interjudeţean

Prof. înv. primar
RODICA M. POPA

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dulceşti

S‐a stins
un profesor iubit,

Octavia Gaidău

În noaptea de 26 spre 27 mai, 2014,
a încetat să mai bată inima uneia dintre
cele mai iubite profesoare din Piatra –
Neamţ, doamna Octavia Gaidău (7 ianua-
rie 1926-26 spre 27 mai 2014). A fost iu-
bită de colegi şi elevi în egală măsură. A
fost un om demn, corect, foarte cinstit şi
foarte bine pregătit profesional. Profesoara
de Limba şi Literatura Franceză, Octavia
Gaidău şi-a desfăşurat activitatea la Şcoala
generală nr. 4, apoi, până la pensionare, şi-
a îndeplinit datoria de dascăl la Liceul
„Calistrat Hogaş” din Piatra-Neamţ, fiind
respectată şi preţuită de toate persoanele
care au cunoscut-o. În tinereţe a desfăşurat
şi activitate gazetărească. A trecut printr-o
viaţă plină de greutăţi, dificultăţi şi priva-
ţiuni, fiind persecutată politic de regimul
comunist ani la rând, împreună cu soţul
său, inginerul Grigore Gaidău, decedat în
anul 1988. În ciuda tuturor adversităţilor
şi încercărilor vieţii, munca şi conduita sa
au fost mereu apreciate. A fost un om de o
mare bunătate, probitate morală şi gene-
rozitate. A trăit discret, nu a deranjat şi nu
a supărat pe nimeni. A murit la fel de dis-
cret precum a trăit. A trăit frumos, a fost
un om frumos, a făptuit doar lucruri bune
şi frumoase. A lăsat în urmă durerea de a
nu o mai revedea decât în fotografii. A fost
înhumată, la cimitirul Borzoghean, în ziua
de joi, 29 mai 2014. (M.S.G.)
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TEATRUL TINERETULUI
PIATRA NEAMŢ

Stagiunea 2013‐2014

PROGRAM AGENŢIA TEATRALĂ:
Marţi – Vineri: 11-12 şi 16-

19; Sâmbătă – Duminică: 16-19 l
Se pot rezerva bilete la adresa de e-
mail: rezervarebiletett@gmail.com
(de luni până vineri) sau la numerele
de telefon: 0752.149.735,
0233.211.036 l Pentru a fi valabile,
biletele aferente rezervărilor trebuie
achitate cu două zile îna intea specta-
colului.

Gărgăriţele se întorc
pe pământ

de Vasili Sigarev 
traducere: Masha Dinescu

În distribuţie: Ioan Paraschiv,
Dragoş Ionescu, Ingrid Robu, Ale-
xandra Suciu, Gina Gulai, Florin
Mircea jr., Cezar Antal, Loredana
Grigoriu

Regia: Alexandru Mâzgăreanu,
scenografia: Romulus Boicu

Un spectacol tensionat maximal,
încărcat de duhurile şi energiile vieţii
pustiite, deznădăjduite. Ceea ce se
vede la suprafaţă este mizeria, vio-
lenţa, prostia, însă această lume supra-
vieţuieşte fiind vitalizată de izvorul
interiorităţii, în care licăreşte, încă,
umanul: iubirea, prietenia, compasiu-
nea. Lumea în care ai văzut lumina
zilei poate fi un coşmar, dar trebuie să
te lupţi ca să te trezeşti; altfel rămâi
fără simţul lucidităţii, iar naivitatea
este sancţionată drastic în jungla celor
fără scrupule. În spatele unei violenţe
extreme se află întotdeauna o traumă,
pare să ne strige Vasili Sigarev, iar
trauma este undeva, în copilărie, când
greşelile adulţilor îi mutilează afectiv
pe cei nevinovaţi. 

Indeterminabilul raport vis/reali-
tate, misterioasa graniţă dintre lumea
celor vii şi a celor morţi sunt exploa-
tate intens de către tânărul regizor. Tul-
burarea şi angoasa celor vii îi cheamă
pe cei morţi, dar aceştia nu pot fi nimic
mai mult decât tăcuţi martori ai sufe-
rinţei.

În „Gărgăriţele se întorc pe pă-
mânt”, sordidul vieţii e luminat discret
de speranţă, de încredere în capacitatea
omului de a-şi păstra căldura senti-
mentelor, indiferent de desfigurarea la
care îl supune mediul social. Această
lume supusă morţii are frumuseţea fra-
gilă a unui zbor de gărgăriţă înainte de
căderea primei zăpezi. 

Raluca NACLAD, secretar literar

REPERTORIUL
stagiunii 2013‐2014
n O ... Ladă
creaţie colectivă după Ion

Creangă
text: Genţiana Ionescu, scenogra-

fie: Romulus Boicu, muzică şi versuri:
Ada Milea, regie: Alexandru Dabija.

n Jurnalul unor nebuni
montaj dramatic din povestirile şi

teatrul scurt ale lui Cehov şi monolo-
gul lui Gogol, un spectacol de Louise
Dănceanu.

n Subpământeanul
de Hristo Boytchev, un spectacol

de Tudor Tăbăcaru.
n Hippolytos
după Euripide, regia şi scenogra-

fia Horaţiu Mihaiu, univers sonor
Cezar Antal.

n Tape
de Stephen Belber, regia Răzvan

Muraru.
n Contra iubirii 
de Esteve Soler, regia Bobi Pri-

cop, scenografia Adriana Dinulescu,
muzica Cezar Antal.

n Frumoasa călătorie a urşilor
panda 

povestită de un saxofonist care
avea o iubită la Frankfurt

de Matei Vişniec, regia Adrian
Tamaş.

Ingrid Robu, Ioan Paraschiv

Ingrid Robu

Loredana Grigoriu, Ioan Paraschiv

Alexandra Suciu, Ioan Paraschiv


