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Profesorul Mihai Emilian Mancaş, la 81 de ani
nul dintre apostolii impor-
tanţi ai Neamţului care au lu-
minat multe generaţii de
adolescenţi din acest judeţ,
profesorul Mihai Mancaş,
statornic şi vrednic colabora-
tor al revistei APOSTOLUL,

a împlinit vineri, 18 iulie, 81 de ani.
Profesorul Emilian Mancaş provine
dintr-o familie de dascăli (a şasea
generaţie), din satul Dobreni, fiind
absolvent al Colegiului „Petru
Rareş” din Piatra Neamţ şi al Facul-
tăţii de Litere din Bucureşti. A pre-
dat la Liceul Teoretic Bicaz, la
Colegiul Naţional „Petru Rareş” şi
la Colegiul „Calistrat Hogaş” din

Piatra Neamţ. A debutat la vârsta de
17 ani în revista „Iaşul Nou” şi a
continuat să scrie în presa culturală,
locală şi centrală, apoi a colaborat
cu gazetele din judeţul Neamţ. În
1990 fiind ales în Adunarea Consti-
tuantă, a fost parlamentar câţiva ani,
participând efectiv la elaborarea
unor legi importante. În ultimii ani,
a publicat mai multe volume de
proză, poezie şi teatru, în total vreo
zece cărţi, unele în colaborare
(Freamătul luminii, Iepurii de la Ie-
pureni, Bistriţă apă vioară, Poezii
din juneţe, Teatru, Zilele, Mămăliga
ş.a.). Înainte de 1989 a făcut drama-
tizări după Ion Creangă şi Sado-

veanu, fiind laureat la câteva ediţii
ale Concursului naţional de teatru
„I.L. Caragiale”. Profesorul Mihai
Emilian Mancaş, fiu al satului Do-
breni, a fost distins cu titlul de ce-
tăţean de onoare al acestei comune
în luna mai a acestui an. Evenimen-
tul a avut loc la Căminul Cultural
Dobreni, în prezenţa autorităţilor lo-
cale, a profesorilor şi rudelor celui
care a slujit atât catedra cât şi cartea
românească.

Să îi transmitem domnului pro-
fesor un deferent La mulţi ani!

N. S.
(continuare în pag. 3)

Şcoala „Chiriac Nicolau”
din Vânători‐Neamţ
va împlini 120 de ani

espre una din şcolile cele mai vechi din
judeţ, cea din Vânători-Neamţ, aflăm
dintr-o relatare a învăţătorului Nicolae
Florian în cartea sa „Comuna Vânători-
Neamţ. File de monografie”, volum
aflat în curs de apariţie. În 1894, arhi-
mandritul Chiriac Nicolau intenţio-
nează să construiască gropniţele

mănăstirilor Neamţ şi Secu după modelul
celei de Pecerska, de lângă Kiev. Cum oferta
lui, făcută Comitetului Mănăstirii Neamţ, a
fost respinsă, se adresează prefectului de
Neamţ. Acesta i-a propus ca să construiască o
şcoală în satul Vânători-Neamţ, prefectul de
atunci, Constantin V. Andrieş, având, se pare
sprijin politic la Vânători-Neamţ, iar arhiman-
dritul Chiriac Nicolau era prieten cu preotul
Vasile Bârliba. Acesta acceptă propunerea
prefectului şi încep demersurile oficiale.

„Domnule Prefect, Subsemnatul arhi-
mandrit Chiriac Nicolau din sfânta Mănăstire
Neamţu, dorind a construi un local de şcoală
pentru băieţi şi fete în comuna Vânători-
Neamţ până la concurenţa sumei de 9000 de
lei ce o dau comunei cu condiţiunea de a purta
numele „Şcoala Primară Arhimandritul Chi-
riac Nicolau”. Vă rog domnule Prefect, bine-
voiţi a dispune primirea ofertei, trimitere
cuvenitelor planuri şi devize, punerea la dis-
poziţie a terenului cum şi a unei persoane teh-
nice care să conducă lucrarea. Voi adăuga încă,
că această ofertă a mea o fac numai pentru in-
teresul instrucţiunii copiilor sătenilor, în con-
diţiunile de  a  nu  schimba niciodată destina-
 ţia construcţiunei.  Primiţi,  Vă rog,  Domnule

Ne aşteptam ca Ordonanţa să rezolve mai multe
probleme ale învăţământului preuniversitar
l Interviu cu dl. Gabriel Ploscă,

preşedintele SLLICS Neamţ

Munciţi de câţiva ani buni pentru modi-
ficarea Legii Educaţiei. Cum a fost pri-
mită de către FSLI această Ordonanţă
de urgenţă?
n Pe 9 şi 10 iulie 2014, a avut loc şe-

dinţa Colegiului Naţional al Liderilor Fe-
deraţiei Sindicatelor Libere din

Învăţământ pentru a analiza cele întâmplate în ul-
tima vreme în viaţa sindicală, pentru a vedea
priorităţile de moment şi viitor, şi pentru a stabili
strategiile ce urmează a fi adoptate. Mai întâi,
preşedintele FSLI, Simion Hancescu a prezentat

o informare asupra ultimelor acţiuni ale Federa-
ţiei şi a salutat apariţia Ordonanţei de urgenţă re-
feritoare la unele modificări ale Legii Educaţiei
Naţionale, chiar dacă noi nu suntem mulţumiţi în
totalitate de prevederile acesteia. Noi ne aşteptam
ca prin această OUG să fie rezolvate mai multe
probleme ale învăţământului preuniversitar. 

- Trăim totuşi în România, unde una vor-
bim şi alta ne înţelegem... E bine măcar că nu
s-a ales praful chiar de toate.
n E bine că s-a legiferat posibilitatea redu-

cerii cu două ore a normei cadrelor cu gradul I
şi peste 25 de ani de vechime în muncă. E bine

Cinstirea iei româneşti la Şcoala
Gimnazială „Daniela Cuciuc”

Cinstirea iei româneşti la Şcoala
Gimnazială „Daniela Cuciuc”
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A consemnat Mircea ZAHARIA
(continuare în pag. 2)

Nicolae SAVA
(continuare în pag. 14)
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În perioada 23-29 iunie, în parohia „Înăl -
ţarea Sfintei Cruci” din Dumbrava Roşie
s-a desfăşurat cea de-a patra ediţie a ta-
berei de pictură „Bizantion”, un proiect
educaţional derulat de Asociaţia culturală
„Arte.ro” din Piatra Neamţ. În cadrul ta-
berei, peste 60 de copii, cu vârste de la 6

la 18 ani, membri ai Clubului de pictură al Aso-
ciaţiei, dar şi elevi ai şcolii din Dumbrava
Roşie, au învăţat tehnica picturii de icoane pe
sticlă după modelul „Nicula”, realizând aproxi-
mativ 100 de lucrări, reunite într-o expoziţie
vernisată la finalul cursurilor. La sfârşitul fie-
cărui an şcolar, aşa cum ne-am obişnuit de
patru ani încoace, organizăm, spre bucuria co-
piilor, Tabăra de la Dumbrava, din parohia Pă-
rintelui Constantin Lungu. Încercăm să-i

învăţăm pe copiii care participă la tabără, alte
tehnici artistice – pictura pe lemn, pictura pe
sticlă, sculptura. Dincolo de orele de muncă,
participanţii iau prânzul împreună, participă la
jocuri, activităţi recreative, merg în excursie,
fac totul împreună, a conchis prof. Cristina S.
Petrariu, preşedintele Asociaţiei culturale
„Arte.ro”. 

l În jude-
ţul Neamţ, po-
trivit datelor
comunicate de
ISJ, procentul
de promova-
bilitate la
E v a l u a r e a

Naţională din acest an a fost de 66,03%, com-
parativ cu 73% cât s-a înregistrat anul trecut,
înainte de contestaţii. La limba şi literatura ro-
mână, promovabilitatea a fost de 69,56%, iar la
matematică, de 66,62%. Având în vedere că, la
simularea Evaluării Naţionale din luna mai,
procentul de promovabilitate a fost de 45%, în-
seamnă că absolvenţii claselor a VIII-a au mai
pus puţin osul la carte. Concluzionând, înainte
de contestaţii, 11 absolvenţi au primit media 10,
mai puţini decât anul trecut, când s-au înregis-
trat 30 de medii de 10 la nivelul judeţului. 168
de lucrări au fost notate cu nota 10: 34 la limba
şi literatura română, faţă de 58 câte au fost anul
trecut, şi 134 la matematică, comparativ cu
anul trecut, când 347 de elevi au reuşit să ia
nota 10.

l

ă s-a insistat puţin pe modul
de organizare al Consiliilor de
administraţie, dar cu rezerva
că trebuie neapărat să apară
metodologia funcţionării aces-
tora. Suntem nemulţumiţi însă
pentru că ne aşteptam ca
această ordonanţă să rezolve

definitiv problema celor care doresc
să se pensioneze mai devreme, fără
ca aceasta să fie considerată pensio-
nare anticipată şi ni s-a spus – pre-
textându-se intervenţia Fondului
Monetar Internaţional – că acest
lucru va fi posibil din septembrie,
odată cu modificarea Legii pensiilor.
S-au pus în evidenţă numeroasele in-
tervenţii ale FSLI pentru elaborarea
Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor din învăţă-
mântul preuniversitar, un document
absolut necesar pentru a avea criterii
clare în organizarea acestei zone a
învăţământului românesc. S-au re-
luat discuţiile şi s-a insistat pentru
rezolvarea problemei salarizării per-
sonalului nedidactic – o situaţie spe-
cială despre care am vorbit şi în
numărul anterior al revistei.

– De fapt problema era aceea a
individualizării acestei categorii de
bugetari...
n Ne bucură să putem spune că

în Neamţ am găsit audienţă în
această problemă rezolvabilă doar
printr-o iniţiativă parlamentară: după
discuţii fructuoase cu senatorul
Liviu Bumbu, am emis un document
care descrie situaţia şi oferă soluţii,
document ajuns şi pe masa senatori-
lor Eugen Ţapu Nazare şi Ioan Che-
laru. Aceasta pentru că suntem
încredinţaţi că o problemă obiectivă
poate fi rezolvată indiferent de cu-
loarea politică a celor implicaţi în
decizie. Cel puţin aşa ni s-a promis.

– Cum mai stăm cu plata sume-
lor câştigate în instanţă?

n Mari discuţii au fost şi pe
acest subiect, pentru că şi în acest
moment mai sunt judeţe care nu au
reuşit să dea aceşti bani, conform
legii. În Neamţ nu avem decât câteva
cazuri nerezolvate datorate, în prin-
cipal, deficienţelor de comunicare şi
de circulaţie a hârtiilor – dar sperăm
că şi acestea îşi vor găsi rezolvarea
la rectificarea bugetară. 

Ceea ce însă au cerut mai toţi li-
derii conducerii Federaţiei este ca
plata acestor hotărâri să se facă prin
Ministerul Educaţiei, care minister
ne-a promis că va elabora o machetă
de calcul a hotărârilor judecătoreşti,
o machetă pe care noi vom putea ur-
mări mult mai clar sumele pe care
trebuie să le primească fiecare mem-
bru de sindicat, fiecare unitate şco-
lară. Iar banii ar trebui să vină direct
de la minister, fără să mai fie impli-
cate primăriile. Aşadar ar trebui ca
solicitările să se facă pe traseul: Uni-
tăţi şcolare – Inspectorate şcolare –
Ministerul Educaţiei – Ministerul de
Finanţe, iar banii să urmeze, invers,
acelaşi drum. Ni s-a spus că minis-
terul agreează această idee, dar să
vedem ce se va întâmpla mai de-
parte...

– Există zvonul că atât de per-
fectibila Lege a Educaţiei ar cam
trage să moară.

n Trebuie să vă spun neapărat
că, chiar în acest moment, se lu-
crează la un nou proiect al Legii
Educaţiei. Deşi există în sertarele
parlamentarilor încă două proiecte
de lege, rămase acolo de când legea
a fost promulgată prin asumare gu-
vernamentală: Legea 1/2011. Desi -
gur, noi am dori ca acest lucru să se
facă cât mai repede, dar trebuie să
vedem ce se va întâmpla după ale-
geri; pentru că – cum am mai spus-o
şi altă dată – politicienii uită re-
pede...

– Obiective ale activităţii ime-
diate?

nMai întâi, în învăţământ, – tot
aşa cum am mai spus – trebuie revi-
zuită nu doar legislaţia de bază, ci şi
legislaţia secundară. Din păcate,
pentru ca o lege să se aplice, mai tre-
buie o serie întreagă de acte norma-
tive, metodologii etc. Apoi trebuie
să negociem un nou Contract colec-
tiv de muncă, actualul, la nivel de
ramură pe învăţământ preuniversi-
tar, urmând să expire în noiembrie
2014. De asemenea noi dorim să op-
timizăm şi să asigurăm o mai bună
funcţionare a comisiilor de dialog
social, inclusiv a comisiilor paritare
de la toate nivelurile, minister, in-
spectorat şi, mai ales, unităţi şcolare.

– Strategii de acţiune? 
n N-aş putea spune că au apă-

rut, numaidecât, noutăţi. S-a discutat
despre necesitatea unei viziuni clare
asupra obiectivelor noastre, asupra
a ceea ce ne propunem să realizăm.
Trebuie să facem astfel încât să im-
punem o mai bună vizibilitate a sin-
dicatelor şi lucrul acesta îl putem
realiza nu numai prin apariţiile în
mass-media, ci şi prin activităţile
noastre, în special în disputele comi-
siilor de parteneriat sau dialog bi-
partit, tripartit, sau de altă natură. Şi
trebuie, tot ca mişcare strategică, să
încercăm să atragem cât mai multe
fonduri europene şi să realizăm o cât
mai largă implicare a sindicatelor în
această zonă.

Apoi s-a vorbit despre necesita-
tea unei activităţi permanente de
formare a liderilor noştri şi despre
preocuparea continuă de asigurare
de facilităţi pentru membrii de sin-
dicat. Menţionez că noi am demarat
deja în Neamţ aceste activităţi.
Amintesc aici acele bonusuri pe care
le avem la medicamente, la analize
medicale, la produse alimentare şi
chiar la cele culturale – vizionare de
spectacole la Teatrul Tineretului. Şi
o să continuăm...

Un alt obiectiv strategic este
optimizarea organizării şi funcţionă-
rii organizaţiilor de sindicat, şi mă
refer clar, în primul rând, la cele ju-
deţene. Desigur că există încă dis-
funcţionalităţi, lacune de
comunicare dintre sindicatele jude-
ţene şi cele de bază, şi invers, dar
trebuie să facem în aşa fel încât să
realizăm o mai bună circulaţie a in-
formaţiei, a deciziilor, a consultării
membrilor de sindicat.

– Suntem cu un picior în va-
canţa de vară. Pe când următoarea
întâlnire a liderilor?
nAm hotărât la această ultimă

întâlnire ca prima noastră acţiune
pe care trebuie s-o realizăm este în-
tocmirea unui document cu toate
nemulţumirile noastre, cu toate re -
ven dicările care trebuie să fie îna -
intate până la primul-ministru.
Ideea este ca FSLI împreună cu Mi-
nisterul Educaţiei să stabilească
priorităţile înscrise în acea „foaie
de parcurs”, de la salarizarea perso-
nalului didactic şi nedidactic până
la modificarea sau apariţia unei noi
Legi a Educaţiei. Dorim de ase-
meni să avem un nou statut al per-
sonalului didactic, cum am avut
până în 2011, un statut care să
existe separat de Legea Educaţiei.
Ne-am dori chiar să existe o lege a
învăţământului preuniversitar, alta
decât cea a învăţământului univer-
sitar – după cum şi statutul cadrelor
didactice din cele două forme de în-
văţământ ar trebui să fie separat.
Apoi urmează să ne reunim în
prima săptămână din septembrie şi,
în funcţie de răspunsurile pe care le
vom primi la nivel de ministru şi
prim-ministru, să hotărâm acţiunile
revendicative pentru problemele
enunţate mai sus. Dar, deocamdată,
nu ne pronunţăm până nu vom
vedea acele răspunsuri concrete...

– Atunci ne vedem în septem-
brie...

Ne aşteptam ca Ordonanţa să rezolve mai multe probleme
ale învăţământului preuniversitar

c

(urmare din pag. 1)



Lecţia de istorie

TELEGRAME r TELEGRAME r TELEGRAME r TELEGRAME r TELEGRAME r TELEGRAME r

APOSTOLULIulie-august 2014
Pag. 3

Dintre miile de absolvenţi de liceu, cei
care au încheiat anul şcolar cu medii
de 10 pot fi număraţi pe degete. Astfel,
judeţul Neamţ are 9 elevi de nota 10. Este
vorba despre George Cristian Gavriloaia
de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”
din Târgu Neamţ, Ilie Iulian Vlad şi Mi-

rabela Elena Ivan de la Colegiul Naţional
„Roman Vodă” din Roman, Victor Eduard
Robu de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”
din Săbăoani, Antonela Mariana Fecheta de la
Liceul Tehnologic „Vasile Sav” din Roman,
Alexandra Georgiana Bârsan de la Liceul Teo-
retic Bicaz, Dragoş Gabriel Negreanu de la Co-
legiul Naţional „Petru Rareş” din Piatra Neamţ,
Lămâiţa Traistă şi Lorena Strechie de la Cole-
giul Naţional de Informatică din Piatra Neamţ,

care au reuşit şi performanţa de a termina cu
media 10 toţi anii din gimnaziu şi liceu.

l La bacalaureat, după rezolvarea con-
testaţiilor, procentul de promovabilitate a cres-
cut cu mai bine de două procente, şi a ajuns la
67,18%. La nivelul judeţului Neamţ numărul
contestaţiilor a fost de 1035, la un total de 4162
de elevi prezenţi la toate probele de examen.
Lucrările au fost recorectate la Centrul Regio-
nal de Contestaţii de la Iaşi. Dacă o parte dintre
absolvenţi au depus contestaţii cu speranţa că
vor promova, alţii au dorit să obţină note mai
mari pentru a-şi creşte şansele de a intra la fa-
cultăţile pe care le doresc. Au fost admise 408
contestaţii, în 627 de cazuri nota rămânând
aceeaşi. Au existat si 44 de teze cu note micşo-

rate. Nu s-au mai înregistrat alte note de 10, bi-
fând în continuare un singur 10 la nivel de
judeţ. 

l Dintre candidaţii la BAC de anul acesta,
din 4.438 de înscrişi, s-au prezentat 4.162 si au
lipsit 276. Şase dintre prezenţi, toţi de la zi, au
fost eliminaţi din examen, pe motiv de fraudă.
Procentul de promovabilitate la candidaţii de la
zi este 68,58%, la cei de la seral promovabili-
tatea e de 34,26%, iar la fervenţă redusă, de
26%. Au intrat în examen 4.004 candidaţi de la
zi, 108 de la seral si 50 de la frecvenţă redusă.
Singura medie de 10 la BAC este a Mădălinei
Cerbu, absolventă a Colegiului National „Petru
Rareş”.

Poştăriţa Cristinel

l

refect. Arhim. Chiriac Nicolau”. Prin
decizia nr. 24, Consiliul comunei ad-
mite primirea sumei, iar două luni mai
târziu, regele Carol I semna Decretul
nr. 3303 prin care se aproba ca această
comună să primească donaţiunea. S-a
găsit terenul (un schimb de 20 de pră-
jini făcut de Marghioala Lupu cu co-

muna), s-a pus piatra fundamentală în ziua de
22 aprilie 1895, iar la data de 8 octombrie
1895 s-a făcut inaugurarea. Au vorbit prefec-
tul Constantin Andrieş, cel care va scrie şi
prima monografie a şcolii, arhimandritul Nar-
cis Creţulescu, stareţ al Mănăstirii Neamţ, re-
vizorul şcolar Titus Mărdărescu, învăţătorul
Vasile Trifan.

Chiriac Nicolau era pietrean, născut în
anul 1839, fiu al preotului Nicolau de la Bi-
serica Precista, fiind adus de mic la Secu pen-
tru a se pregăti să devină preot. Se mută la
Neamţ, unde va cânta şi în vestitul cor al că-
lugărilor de la Neamţ. A participat la Războiul
de Independenţă, având gradul de arhimandrit
confesor al unei brigăzi militare din Galaţi,
iar după război a fost revizor al bisericilor din
Dobrogea, în această calitate străduindu-se să
introducă limba română în bisericile şi şcolile
nou organizate. Rostuindu-şi cu timpul o fru-
moasă avere, a făcut multe fapte de laudă în
folosul celor mulţi: şcoala din Vânători-
Neamţ, pe care a dotat-o cu o bibliotecă de
5000 de volume, iar pentru dirigintele şcolii
a construit o locuinţă (actualul sediu al Biblio-
tecii care îi poartă numele), a făcut reparaţii
la biserica din satul Lunca (Vânători-Neamţ),
la Mănăstirea Neamţ. Pentru activitatea des-
făşurată în timpul vieţii a primit titlul de Ca-
valer al ordinului „Steaua României” şi al
Ordinului „Coroana României”. Ultimii ani
din viaţă i-a petrecut la Mănăstirea Neamţ,
trecând în veşnicie în luna iunie 1907. Şcola-
rilor din comună, prezenţi la înmormântare, li
s-au dat câte o carte de rugăciuni, un bănuţ de
argint, colacul şi lumânarea. În prezent, în
semn de recunoştinţă, una din străzile princi-
pale din comună poartă numele Chiriac Nico-
lau.

Şcoala „Chiriac Nicolau”
din Vânători‐Neamţ
va împlini 120 de ani

(urmare din pag. 1)
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Şcoala Vânători: Dascăli de altădată
Gheorghe Cucescu

nstitutorul Gheorghe Cucescu, fiul lui Petru
şi al Mariei Garofeanu, s-a născut în 1898 în
localitatea Baia unde a urmat clasele pri-
mare. În 1916 a absolvit cursurile Şcolii
Normale Vasile Lupu din Iaşi şi la începerea
războiului s-a înrolat voluntarm la vârsta de
19 anim în Regimentul 16 infanterie care fu-
sese înfiinţat în 1877 la Botoşani şi Dorohoi,

iar din 1881 avea garnizoană şi în Fălticeni. A fost
însumat soldat şi a trecut prin toate gradele militare
până la cel de locotenent (Înalt Decret nr. 2460). A
luptat la Topliţa, Tulgheş şi la Cărbuneşti după care
a fost demobilizat în mai 1918. A fost din nou mo-
bilizat pentru campania din Ardeal. La încheierea
campaniei a fost demobilizat începând din mai
1920. Pentru bravura de care a dat dovadă pe front
a fost decorat cu Steaua României şi Coroana Ro-
mâniei în grad de cavaler . A primit şi Virtutea mi-
litară, Crucea de război şi medalia Victoria.

Începând din 1920 a fost numit institutor gra-
dul I la Şcoala din Vânători Neamţ. La data de 4
martie 1921 s-a căsătorit cu învăţătoarea Elena
Câmpeanu (25 ani) născută la Humuleşti, fiică a lui
Neculai şi Ruxanda Stoianovici. Fost luptător des-
toinic în linia întâi a fost împroprietărit, pe fosta
moşie a Mânăstirii Neamţ, cu un lot de 3 hectare
pentru care achitase în întregime costul terenului,

încă din septembrie 1924.
Aveau un copil. Divor-
ţează şi pleacă la Bacău.
În ianuarie 1930 era sub-
director la Şcoala Nor-
mală de Băieţi din Bacău,
dar avea rezervată cate-
dra de la Şcoala Vânători
unde spera să revină în
luna septembrie a acelu-
iaşi an. Fiind plecat din
localitate, comisia de îm-
proprietărire a considerat

că şi-a abandonat terenul şi l-a atribuit unui invalid
din Primul Război Mondial. Nemulţumit de acest
abuz Gh. Cucescu se adresa consilierului agricol şi
cerea să fie repus în drepturi deoarece avea titlu de-
finitiv nr. 220541 pentru cele 3 hectare şi argu-
menta că în baza legii nu se pot face mutări de
loturi, ci doar rectificări la punerea pietrelor defi-
nitive ceea ce lotul său avea pus şi adăuga cu năduf:
una a vrut regele şi alta fac oamenii.

Nu ştiu dacă a mai revenit la Şcoala din Vână-
tori. 

Alexandru Moisei

nvăţătorul Alexandru Moisei cel care a
muncit cu rezultate meritorii la Şcoala Nem-
ţişor, s-a născut la 29 august 1882 în satul
Socea din comuna Cândeşti. După absolvi-
rea şcolii primare în satul natal, îl găsim
între elevii Liceului
Petru Rareş din Pia-
tra Neamţ în 1897-

1899, iar în perioada
1899-1905 urmează
cursu rile Şcolii Normale
Vasile Lupu din Iaşi, la
absolvirea căreia a fost
numit învăţător la Şcoala
din Nemţişor, începând cu
1 septembrie 1905. S-a
căsătorit cu Aristiţa, năs-
cută la 13 martie 1887,
fiică a preotului Neculai
Cârlănescu din Bogdăneşti, judeţul Suceava.

În martie 1910 Alexandru Moisei a susţinut
examen pentru definitivare în învăţământ. Nemul-
ţumit de condiţiile în care îşi desfăşura activitatea;
şase ani a funcţionat în şcoala instalată în magazia
fostei mori a Mânăstirii Neamţ de pe malul Nem-
ţişorului, care s-a risipit ca urmare a inundaţiilor
din 1930, a scris tuturor forurilor insistând pentru
construirea unui nou local de şcoală în sat. A luptat
până  şi-a văzut  visul împlinit,  căci noua şcoală
s-a inaugurat la 14 august 1911. Harnic şi perse-
verent, pe lângă activitatea din şcoală, a cules şi a
publicat folclor (constând în cântece de stea, plu-
guşoare, colinde, alte datini şi obiceiuri) din satele
Cândeşti, Nemţişor, Războieni şi Vânători Neamţ.
A colaborat la diverse reviste precum Ion Creangă,
Ghilaşul ş.a.

În anul 1916 a fost mobilizat şi în calitate de
ofiţer şi-a condus ostaşii din Regimentul 55 Infan-
terie în luptele de la Buşteni, unde a fost împuşcat
mortal, la 27 octombrie 1916, la numai 34 de ani.
A fost înmormântat la Ploieşti. I-am găsit fotogra-
fia într-un Tablou al învăţătorilor eroi din judeţul
Neamţ. 

Omul Alexandru Moisei a căzut la datorie.
Ne-au rămas faptele sale şi crezul într-o lume mai
bună – aspiraţii ce pot constitui un remarcabil
model pentru cei care se dedică nobilei misiuni de
educator.

În semn de neuitare şi omagiu, strada princi-
pală din satul Nemţişor îi poartă numele, iar Con-
siliul Local i-a acordat post mortem în 2006, prin
Hotărârea Nr.41, titlul de Cetăţean de onoare al co-
munei Vânători-Neamţ.

Neculai FLORIAN

I Î
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PROMOVAREA PRIN ACTIVITĂŢI INOVATOARE A EGALITĂŢII DE ŞANSE ŞI DE GEN ÎN CADRUL
ORGANIZAŢIILOR PARTENERILOR SOCIALI, CU ACCENT PE INSTITUŢIILE DE EDUCAŢIE

ID 63072

Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cerc-
etare Ştiinţifică Neamţ, în calitate de beneficiar, împreună cu
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (F.S.L.I.), Uni-
unea Judeţeană a Sindicatelor Libere din Învăţământ
Bistriţa Năsăud, Fundación y Educacion Integral S.L. –
Spania, Fondazione IKAROS – Italia, Amber Business Con-
sulting România şi Camporlecchio Educational – Italia în

calitate de parteneri, au participat la CONFERINŢA DE

ÎNCHIDERE, organizată în data de 29 noiembrie 2013, în Pia -

tra-Neamţ, la Grand Hotel Ceahlău. 

Conferinţa, moderată de Gabriel PLOSCĂ, manager

proiect, a avut drept scop promovarea rezultatelor obţinute în

cadrul acestui proiect şi a fost un moment de bilanţ:

BILANŢ al realizării
obiectivelor

specifice
ale proiectului:

BILANŢ al atingerii
grupului ţintă
al proiectului:

Ø evaluarea situaţiei egalităţii de şanse şi de gen la nivel european şi naţional prin
realizarea a 3 întâlniri în 3 regiuni de dezvoltare a României cu participarea experţilor
europeni şi prin elaborarea unui document de sinteză;
Ø facilitarea accesului la transferul european de bune practici în domeniu;
Ø informarea şi creşterea conştientizării privind egalitatea de gen şi de şanse în rândul

partenerilor sociali şi în instituţiile de educaţie de la nivelul a 3 regiuni de dezvoltare
prin activităţi inovatoare de informare şi prin crearea unei platforme multi-regionale
de informare şi parteneriat cu 32 de puncte de informare în şcoli din mediul rural şi
urban.

Ø Personal al partenerilor sociali – 500 din care: Femei – 300
Ø Personal al organizaţiilor societăţii civile – 35
Ø Personal al autorităţilor publice centrale şi locale – 60
Ø Experţi mass-media – 10
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ID 63072
Activitatea 1.1 – Workshop Bistriţa – 30 iunie – 3 iulie 2011, Piatra-Neamţ – 5-8 iulie 2012, Bucureşti – 21-24 septembrie 2011
Activitatea 1.2 – Sinteza concluziilor celor 3 workshop-uri urmate de 3 mese rotunde

Activitatea 2.1 – Pregătirea tehnică şi organizaţională a platformei multiregionale de comunicare 
Activitatea 2.2 – Conceperea Manualului utilizatorului şi lansarea platformei

Activitatea 3.1 – Organizarea a 3 Seminarii regionale – Bistriţa 23 – 26 februarie 2012, Piatra-Neamţ 8 – 11 martie 2012,
Bucureşti 5-8 aprilie 2012

Activitatea 3.2 – Conferinţa Naţională – Promovarea Ghidului pentru egalitate de şanse şi de gen în România – Bucureşti
– 19 iulie 2012

Activitatea 3.3 – Postarea Ghidului elaborat pe website-ul proiectului
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ID 63072
Activitatea 4.1 – Organizarea a trei Seminarii Open Space Technology – Bucureşti 8 – 11 noiembrie 2012, Piatra-Neamţ

29 noiembrie – 2 decembrie 2012, Bistriţa 3 – 6 decembrie 2012
Activitatea 4.2 – Realizarea practică a setului de instrumente inovatoare
Activitatea 4.3 – Realizarea a 3 workshop-uri de 3 zile în fiecare din cele 3 regiuni „Promovarea instrumentelor inovatoare

privind implementarea conceptului de egalitate de şanse în şcoala românească” Bistriţa – 25-27 aprilie 2013, Piatra-Neamţ –
16-18 mai 2013, Bucureşti 7-9 iunie 2013

Activitatea 4.4 – Actualizarea Ghidului pentru egalitate de şanse şi de gen în România, elaborat anterior

Activitatea 4.5 – Organizarea unor cursuri de formare în fiecare din cele 3 regiuni
Activitatea 4.6 – Organizarea unor reuniuni pentru consiliere/ orientare în vederea dezvoltării carierei profesionale
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Activitatea 5.1 – Selectarea unui număr de 30 de participanţi pentru vizitele de studiu din Spania şi Italia
Activitatea 5.2 – Organizarea a două vizite de studiu în Spania şi Italia 7-11 octombrie 2013

Activitatea 5.3 – Pregătirea şi organizarea unui seminar de schimb de bune practici cu participare europeană – Piatra-
Neamţ 28 noiembrie 2013.

BILANŢ
al produselor
realizate prin

proiect, prezentate
de Mihaela POPA,

Elena – Roxana
IRINA, Alexandra
CORNEA şi Ioana

PETREUŞ

Ø Un document sinteză cu tema „Analiza europeană, naţională şi multiregională a
situaţiei egalităţii de şanse şi de gen”

Ø 32 de puncte de informare

Ø Un site web http://www.equal.ro

Ø platformă multiregională de comunicare destinată instituţiilor de educaţie şi
autorităţilor publice locale http://platforma.equal.ro 

Ø Un manual al utilizatorului platformei de comunicare

Ø Un Ghid pentru egalitate de şanse şi de gen în România

Ø Un set de instrumente inovatoare de promovare a egalităţii de şanse şi de gen:

Ø Curs online „Şcoala incluzivă între deziderat şi realitate”

Ø programa şcolară pentru opţionalul: „Şanse egale pe piaţa muncii” (Curriculum
la decizia şcolii)

ØMaterialul didactic auxiliar pentru preşcolari – „Diferiţi, dar egali” 

ØMaterialul didactic auxiliar pentru elevii claselor I-IV – „Diferiţi, dar egali” 

Ø 4 flyere pe tema egalităţii de şanse şi de gen

Ø Un Minighid pentru egalitate de şanse şi de gen în România 

Ø Broşura EQUAL
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BILANŢ
al indicatorilor

proiectului:

BILANŢ
al relaţiilor

interpersonale:

www.equal.ro
platforma.equal.ro
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Mobilitatea în România, la Colegiul Naţional „Gh. Asachi”, realizată în cadrul proiectului
Comenius „The Science, Culture and Economics of Europe’s Land”

n perioada septembrie 2012 – august 2014
se desfăşoară la Colegiul Naţional „Gheor -
ghe Asachi” Piatra-Neamţ un proiect mul-
tilateral din cadrul programului de
Învă ţare pe Tot Parcursul Vieţii, Progra-
mul sectorial Comenius. Proiectul are ca
temă „Science, Culture and Economics.

Together can they ensure Europe’s land and re-

sources are managed effectively?” şi are 12 ţări
partenere: UK– coordinator, Spania, Franţa,
Norvegia, Olanda, Cehia, Bulgaria, Turcia, Litu-
ania, Italia, Germania şi bineînţeles România.
Proiectul a urmărit printre altele: încurajarea şi
implicarea elevilor în activităţi de protejare a
mediului înconjurător, promovarea învăţării
limbilor străine şi diversităţii lingvistice,
cunoaşterea diversităţii Europei, dezvoltarea
unui set de valori europene precum: cooperare,
toleranţă, diversitate, multicultura lism, solidari -
tate. 

România a participat la următoarele
mobilităţi: Germania (8-12 octombrie 2012),
Marea Britanie (2-8 decembrie 2012), Repub-
lica Cehă (14-20 aprilie 2013), Franţa (22-27
septembrie 2013), Olanda (6-12 aprilie 2014),
Turcia (5-12 mai 2014).

Mobilitatea în România a avut loc în pe-
rioada 25-31 mai, liceul nostru primind oaspeţi
din patru ţări: Franţa, Turcia, Olanda şi R. Cehă.

Tema mobilităţii a fost Agricultura
ecologică – o soluţie de viitor pentru o
agricultură europeană durabilă şi
sustenabilă. S-a ales această temă deoarece
conceptul agriculturii ecologice permite
soluţionarea unei dileme care marchează lumea
contemporană: poluarea sau scăderea eficienţei
economice. Ca obiectiv general am urmărit pro-
movarea conceptului de agricultură ecologică
în vederea conştientizării elevilor asupra
importanţei produselor ecologice.

Activităţile desfăşurate în această mobili-
tate au început de luni, 26 mai, cu vizitarea
liceul nostru (unde profesorii străini au fost
fascinaţi de cataloagele noastre!) şi grădiniţa de
aplicaţie (la care elevii de la clasele de peda-
gogie fac practică pedagogică) unde „piticii” au
pregătit spectacole pe tema reciclării materi-
alelor. Toţi oaspeţii noştri au fost încântaţi de
reprezentaţiile copiilor de grădiniţă.

După amiaza am vizitat Biblioteca
Judeţeană „G.T. Kirileanu” unde echipa fiecărei
ţări a prezentat următoarele teme (în format
powerpoint): 

1. Scurtă prezentare despre şcoala şi oraşul
din care provine echipa;

2. Imaginaţi-vă că sunteţi proprietarul a 100
ha. de pământ agricol şi vreţi să faceţi agricultură

organică. Răspundeţi la următoarele întrebări:
Cum poţi deveni un agricultor organic? Care
sunt paşii pe care trebuie să-i parcurgeţi (con-
form legislaţiei europene precum şi a legislaţiei
naţionale a ţării voastre) pentru a face conversia
spre agricultura ecologică? (Folosiţi linkul:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/sitemap/i
ndex_en.htm);

3. Realizaţi şi interpretaţi un chestionar la
nivelul şcolii voastre despre ce ştiu elevii referi -
tor la agricultura ecologică; chestionarul poate
fi bazat pe întrebările din linkul: http://ec.eu-
ropa.eu/agriculture/organic/organic-farming/fre-
quently-asked-questions/index_en.htm;

4. De completat „Dicţionarul multilingvis-
tic” cu termeni de agricultură ecologică. 

Sfârşitul programului ne-a găsit admirând
panorama oraşului de pe muntele Cozla, unde
am ajuns cu telegondola.

Datorită temei despre agricultura ecologică,
următoarele două zile s-au axat pe realizarea de
vizite de documentare la o fermă de vaci şi o
păstrăvărie; din păcate nu am putut vizita şi
stâna ecologică (aşa cum era programat)
deoarece în noaptea precedentă a fost o furtună
puternică şi drumurile forestiere erau efectiv im-
practicabile. În schimb am avut posibilitatea să
degustăm aceste produse ecologice (brânzeturi,
peşte, carne de vită şi porc) care ne-au încântat
cu savoarea lor! 

La baza hipică „V. Bărbuceanu” localizată
în frumosul ştrand al oraşului ni s-au prezentat
baza precum şi modul de colectare a gunoiului
de grajd care este dus la rampa de gunoi
ecologică a oraşului, fiind astfel folosit la fer-
tilizarea terenurilor agricole. Tot aici toţi cei 28
de oaspeţi împreună cu elevii noştri au asistat la
demonstraţii de călărie şi, spre încântarea lor, au
călărit ori s-au plimbat cu trăsura!

O altă vizită de documentare care a
demons trat protejarea resurselor naturale şi a
mediului înconjurător a fost realizată în
staţiunea turistică Lacul Roşu. În drum spre
acesta am trecut prin Cheile Bicazului care i-au
impresionat pe oaspeţi prin frumuseţea lor
sălbatică, iar la întoarcere am vizitat mânăstirea
de la Pângăraţi. Trebuie să spun că toţi au fost
impresionaţi de frumuseţea peisajului, de
măreţia şi sălbăticia munţilor, dar şi de ospitali -
tatea românilor. Profesorii din Olanda şi Franţa
mi-au mărturisit că au venit în România
încărcaţi de prejudecăţi dar s-au convins că nu
este aşa cum suntem prezentaţi în mass-media!

Joi, în laboratorul de informatică, toţi elevii
grupaţi pe echipe s-au concentrat pe următoarele
activităţi:

– selectarea a 4-5 fotografii din cele luate
în zilele anterioare necesare realizării expoziţiei
fotografice; 

– realizarea de postere (folosind fotografiile
luate şi resurse de pe net) care să promoveze
agricultura ecologică;

– completarea chestionarului referitor la
gradul de satisfacţie al activităţilor desfăşurate
în cadrul mobilităţii.

Au urmat apoi alte activităţi:
– la lotul experimental unde s-au plantat

răsadurile de roşii (care au fost sădite şi îngrijite
de elevi încă din luna martie!); 

– Vizitarea expoziţiilor: obiecte casnice
vechi, ţesături tradiţionale, diferite aranjamente

florale uscate, produse bio ale magazinului RAI:
ceaiuri, tincturi, creme, produse apicole etc.;

– realizarea expoziţiei de fotografii; 
– participarea la târgul culinar – mâncăruri

tradiţionale realizate (pe cât posibil) din ali-
mente bio;

După amiaza s-a vizitat Muzeul de etno-
grafie din centrul vechi al oraşului. 

Vineri, ultima zi din program, a fost
dedicată susţinerii Simpozionului Internaţional
„Organic farming – a choice for the future!”. S-au
înmânat diplomele şi dvd-urile participanţilor!

De asemenea, pentru a evidenţia impactul
pe care întregul proiect l-a avut asupra elevilor,
s-a realizat o activitate numită Cafeneaua
Publică unde elevii au avut posibilitatea să-şi
exprime părerile despre proiect la modul trecut,
prezent, viitorul apropiat şi viitor! 

Petrecerea de rămas bun, care a constat în
participarea la banchetul claselor a XII-a, a fost
un foarte bun prilej de a împărtăşi cu oaspeţii
distracţia şi dansurile noastre populare (au
învăţat să danseze hore, sârbe şi...braşoveanca!). 

În final voi cita ceea ce a scris un elev par-
ticipant la proiect:

„...Concluzia este: suntem diferiţi, dar asta
e în regulă, e şi normal să fim; trăim în ţări
diferite, avem alte tradiţii şi obiceiuri şi deşi „is-
toriile” noastre s-au întâlnit poate cândva, totuşi
ne-am dezvoltat în direcţii diferite. Şi da, avem
blocuri mai înalte decât turcii, mai multe
cafenele decât olandezii, mâncăm mai sănătos
decât cehii şi avem mai multe biserici decât

francezii şi toate astea sunt mai mult decât mi-
nunate, pentru că toate diferenţele şi
asemănările, fie ele mari sau mici, pe care am
avut şansa să le vedem în acest proiect ne-au
schimbat, ne-au transformat, în bine zicem noi,
pentru ca am avut şansa să vedem, să trăim, să
experimentăm... Cu ocazia proiectului nu am
învăţat numai să mâncăm şi să trăim mai sănătos
(ceea ce îşi propunea proiectul), ci am învăţat şi
lucruri precum toleranţa, cooperarea şi cel mai
important, am învăţat să lăsăm ideile preconce-
pute şi stereotipurile la o parte pentru a fi des -
chişi cu cei din jur”.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul
Comisiei Europene. Această comunicare
reflectă numai punctul de vedere al autorului şi
Comisia nu este responsabilă pentru eventuala
utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

Responsabil de proiect,
Prof. Maria MAGDALINA

Colegiul Naţional „Gheorghe Asachi”, Piatra Neamţ

Î
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Omagiu maestrului Sergiu Celibidache
inele lunii iunie a adus pe agenda Şcolii de
Arte „Sergiu Celibidache” o manifestare
menită să marcheze împlinirea a 102 ani de
la naşterea marelui dirijor, născut la Roman,
pe 28 iunie 1912. Astfel, sub genericul „In
memoriam Sergiu Celibidache”, în faţa unui
public numeros prezent în sala de festivităţi
„Mihail Jora” a instituţiei, Prof. Dr. Ovidiu

Trifan, cadru didactic al şcolii şi iniţiatorul acestei
manifestări, a susţinut o conferinţă legată de viaţa
şi activitatea celui considerat a fi printre cei mai
valoroşi dirijori şi compozitori contemporani. Evo-
carea marelui muzician a fost însoţită de proiecţii
de film inedite, decupate din producţia „Grădina lui
Celibidache”, film realizat de Serge Ioan Celi-
bidache, fiul celebrului muzician care a marcat is-
toria culturală a urbei muşatine şi a lumii.
Evenimentul a căpătat o greutate prin prezenţa ilus-
trului profesor romaşcan Gheorghe A.M. Ciobanu
– autorul lucrării „Mileniul III pe portativ” – care a
vorbit despre universalitatea maestrului, aspect sub-
liniat şi de Prof. Dan Laurenţiu Leoreanu, primarul
Romanului, prezent de asemenea la această
comemo rare. Programul zilei a fost încheiat de

recitalul tânărului Andrei Preda, fost elev al acestei
şcoli, ocazie cu care publicul a avut bucuria să se

reîntâlnească cu acordurile pianului primit în cus-
todie de şcoala romaşcană în urma turneului „Pianul
Călător” din acest an, care l-a avut ca solist pe
marele pianist Mihail Horia.

Goethe printre „muşatini”... 
upă o serie de activităţi
derulate la nivel local şi cu
resurse proprii în scopul
studiului aprofundat al
limbii, culturii şi
civilizaţiei germane, Prof.
Dr. Ovidiu Albert, coordo-
natorul Asociaţiei de

volun tari „Muşatinii” din cadrul
Colegiului Naţional „Roman-
Vodă” vine cu o iniţiativă
benefică pentru 15 liceeni dornici

să cunoască limba germană. Ast-
fel, după o selecţie prealabilă
făcută în cadrul asociaţiei, tinerii
romaşcani vor participa în a doua
jumătate a lunii iulie la o „Şcoală
de vară” în limba germană, la
care va fi prezent şi un vorbitor
nativ de limbă germană, pe toată
perioada acestui eveniment.
„Având în vedere faptul că
numărul orelor de germană pre-
date în şcolile din Roman a

scăzut în
ultimii ani,
în contextul
în care
există încă
cereri pen-
tru stu die -
rea acestei
limbi, am
iniţiat pen-
tru început
cursuri în
cadrul aso -
ciaţiei, fapt
care s-a bu-
curat de o

reală atenţie a elevilor. Practic,
acest proiect permite organizarea
unui curs modern, interactiv, de
introducere în studiul limbii ger-
mane, adresat începătorilor,
menit să trezească interesul pen-
tru studiul acestei limbi. Am avut
în vedere şi avantajele pe termen
lung oferite elevilor, în sensul că
îmbunătăţirea abilităţilor de co-
municare în limba germană îi va
ajuta în alegerea unei oferte de
studii şi cercetare în străinătate
sau pe piaţa forţei de muncă din
ţară unde sunt prezente foarte
multe companii germane”, a spus
Prof. Dr. Ovidiu Albert, el însuşi
un bun cunoscător al limbii ger-
mane. 

Programul acestei şcoli de
vară se adresează tinerilor cu
vârsta cuprinsă între 14 şi 18
ani, se va derula la Colegiul
Naţional „Roman-Vodă”, şi
urmează să fie realizat în
colabo rare cu un specialist din
cadrul Institutului „Goethe” din
Bucureşti.

„Petale şi culoare”
din suflet de copil...

ot mai des în ultimii ani acţiunile
desfăşurate în şcolile romaşcane pun în
practică proiecte menite să promoveze
conceptele de integrare şi incluziune în
învăţământul de masă a copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale. Din fericire, majori-
tatea acestor acţiuni îşi ating pe deplin
scopul, constituind un câştig major nu
doar pentru cei vizaţi, ci şi pentru comu-

nitate în ansamblul ei. O astfel de acţiune a avut
loc, spre finele lui Cireşar, la Grădiniţa Şcolii
„Carol I”, din cartierul Nicolae Bălcescu, unitate
aflată în structura Liceului Tehnologic „Vasile
Sav” Roman. Proiectul educaţional Petale şi cu-
loare a reunit la lucru atât pe cei 12 copii cu
cerinţe educaţionale speciale din şcoală, înscrişi
în programul educaţional de sprijin, dar şi aproxi -
mativ 70 de elevi. Astfel, sub coordonarea
iniţiatorilor acestui proiect, micuţii au avut ocazia
de a-şi manifesta creativitatea şi simţul artistic re-

alizând desene
inspirate din
natură, lucrări
care, ulterior,
au făcut obiec-
tul expoziţiei
intitulate Drep -
tul la şansă!
Cu ocazia ver -
ni sajului, „ar -
tiştii” au fost
răsplătiţi cu

premii în cărţi şi diplome ofe rite de preşe dintele
Con si liului Judeţean, Culiţă Tărâţă şi înmânate
protagoniştilor de către domnul Mihai Hanganu,
consilierul preşe dintelui C. J. Neamţ.

În concursul romaşcanilor au intrat şi lucrări
artistice realizate în diverse tehnici de copii de
grădiniţă reprezentând instituţii de profil din
Neamţ, Hunedoara, Timiş, Vaslui, Vâlcea, Buzău,
Caraş Severin, Galaţi, Gorj, Botoşani, Argeş şi
Bucureşti, manifestarea devenind astfel una de
amploare naţională. La reuşita punerii în practică
a proiectului educaţional Petale şi culoare şi-a
adus contribuţia un colectiv format din prof.
Grigore Văduva, director adjunct al L. T. „Vasile
Sav”, profesorii pentru învăţământul preşcolar
Lăcrămioara Amăzăroaie şi Luminiţa Dascălu,
profesori pentru învăţământul primar Rodica
Sârbu, Ioan Vâtcă şi Cornelia Gherman,
învăţătoarea Silvia Tăbăcaru, precum şi profe-
sorii Ioan Diaconu şi Magda Croitoru. 
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Cinstirea iei româneşti la Şcoala Gimnazială „Daniela Cuciuc”
in iniţiativa unei echipe condusă de
doamna directoare Niculina Niţă, (profeso-
rii: Elena Aniţulesei, Dana Dobreanu, Car-
men Nohai, Elena Filipov, Constanţa
Pavăl, Lucian Strochi, Teodora Nechifor,
Maria Archip, ş.a.), pe 20 iunie 2014, la
Şcoala Gimnazială „Daniela Cuciuc”,
odată cu festivitatea de premiere a elevilor

merituoşi, a avut loc şi o manifestare de suflet de-
dicată iei româneşti.

A fost aceasta un mod de a răspunde apelului
lansat de mass-media, pentru punerea în valoare
a frumuseţii şi importanţei iei româneşti, în cadrul
proiectului „Ziua universală a iei”, desfăşurat în
perioada 20-25 iunie 2014.

Şi, pentru a fi în ton cu costumele, festivita-
tea s-a bucurat şi de un scurt program artistic

adecvat, în care protagoniste au fost surorile
Amalia şi Andreea Dandu, ambele făcând parte
din constelaţia celor mai strălucitoare steluţe, cu
care se mândreşte şcoala noastră, supranumită
Galaxia Mărăţei.

Amalia, elevă în clasa a III-a A, a interpretat
rolul lui Nică Apetrei (Ion Creangă), învăţat sub
atenta şi competenta îndrumare a doamnei învă-
ţătoare Elena Filipov; Andreea, elevă a domnului
profesor Gheorghe Muraru, a reuşit să electrizeze
în scurt timp audienţa, care a aplaudat şi a dansat
pe ritmurile „Horei Româneşti” interpretată ex-
cepţional de „privighetoarea şcolii noastre”. 

De remarcat că, un grup de eleve, proaspete
absolvente, venite să participe la premierea cole-
gilor mai mici „au încins” ad-hoc o superbă horă
românească. 

Festivitatea de premiere, a debutat cu prezen-
tarea şi felicitarea „elevului excelenţă”Alexandru
Coţofan din clasa a VII-a B, (îmbrăcat din cap
până în picioare într-un autentic costum naţional
moldovenesc), care a terminat şi acest an şcolar
cu toate mediile de 10, şi a primit recent şi „cheia
şcolii” de la şefa de promoţie din clasa a VIII-a
B.

Apoi diriginţii au anunţat numele premianţi-
lor, care au apărut îmbrăcaţi în superbe ii albe sau
multicolore, şi au fost acordate coroniţe de sân-
ziene protagonistelor acestui frumos moment, iar
pentru cele mai frumoase ii au fost acordate şi di-
plome. (N.R. Text prescurtat)

Profesor de religie,
Dana-Mariana DOBREANU

D

T



Ultima oră la Roman

Arte [i meserii r Arte [i meserii r Arte [i meserii r Arte [i meserii r Arte [i meserii r Arte [i meserii

APOSTOLUL Pag. 11
Iulie-august 2014

ă rog, să citiţi cu atenţie următoarea epi-
gramă: „Mereu cu prostul neînvăţat / Te
cerţi puţin şi ai scăpat / Dar faci o muncă
colosală / Cu prostul care are şcoală”.
Respectiva epigramă am citit-o de pe pe-
retele galantei Universităţi din Iaşi. Recu-
nosc m-a înveselit profund m-a

determinat să privesc şi mai atent mediul încon-
jurător.

Din întâmplare citesc cartea Cele opt păcate
capitale ale omenirii civilizate de Konrad Lo-
renz, apărută în Ed. Humanitas, care se referă
tot la prostia omenească. Să amintim care sunt
aceste păcate, după Lorenz: suprapopularea,
pus tiirea spaţiului natural de viaţă, întrecerea
omului cu sine, moartea termică a simţurilor, de-
gradarea genetică, ruptura cu tradiţia, receptivi-
tatea crescândă la îndoctrinare şi cursa înarmării

nucleare. Astea sunt singurele păcate care îm-
ping omenirea spre prostie? Evident că nu. Au-
torul cărţii plusează, ne prezintă şi ura, în toată
splendoarea ei. Da, da aţi citit bine, URA care
macină încet dar sigur societatea în care trăim.

„Ura – precizează autorul – nu te poate face doar
orb şi surd, ci te putea face şi incredibil de
prost”. Cum defineşte DEX-ul cuvântul prost?
Simplu. Un om lipsit de inteligentă, fără jude-
cată, fără minte, nătărău, tont, prostănac. Avem
noi, românii, asfel de specimene printre noi?
Din păcate da. Butonaţi telecomanda de televi-
zor un ceas şi deveniţi doctori în problemă.

Când Dom’ Trandafir profesor de română
la... cere mită de la candidaţii la „bac”, diagnos-
ticul e „prostie crasă”. Că pentru luare de mită
Dom’ profesor şi-ar putea încheia cariera didac-
tică într-un mod care nu face cinste nimănui,
asta deja e altă poveste. Tristă, ruşinoasă. Cu re-
petate anchete la Poliţie şi Parchet. De când e
lumea şi pământul, elevii încearcă să-i fenteze
pe profesori, străduindu-se să copieze. Se co-
piază cu telefonul mobil, prin sistemul „hands
free”, cu pixul dotat cu cameră video, cu bă-
trâna fiţuică. Tot la „bac”, la Arad, un elev a
cerut de patru ori să iasă la toaletă. Ce s-a con-
statat? Candidatul era blindat cu materiale com-
promiţătoare. Prostie copilărească. Este? Dar
prostie.

Dumitru RUSU

Prostia care duce
la surzenie

M

Poeţii de la catedră... 
nimaţi de gânduri şi de trăiri numai de ei ştiute, din când în când dascălii
din şcolile muşatine răbufnesc în explozii de lumină interioară făcându-ne
părtaşi la frumuseţea şi de viaţă ziditoarea nobleţe a versului...

Primul dintre dascălii ieşiţi la rampă cu o carte de poezii pe la cumpănă
de Cireşar a fost Mirela Simfora Şoimaru, profesorul de Limba şi literatura
română de la Colegiul Naţional „Roman Vodă” care, în câteva cuvinte, ne
prezintă volumul intitulat „Lumini în noapte” ca fiind „o carte care se în-
scrie în categoria lirismului subiectiv, dar şi a celui generalizat, astfel încât

fiecare cititor se poate regăsi măcar în una dintre poezii”. Deşi are o experienţă
de 32 de ani la catedră, distinsa profesoară romanvodistă s-a aflat la un debut în-
nobilat de intervenţia „greilor” culturii din urbea muşatină, dascăli de asemenea
şi semnatari de lucrări deosebite precum Violeta Lăcătuşu şi mai marele
cărturarilor din târg, prof. Gheorghe A.M. Ciobanu. Acestora li s-au alăturat cu
ocazia lansării volumului „Lumini în noapte” profesori din şcolile romaşcane,
colegi şi prieteni, dar şi un grup de elevi romanvodişti pregătiţi de prof. Anda
Nacu care au interpretat de o manieră emoţionantă câteva dintre poeziile de
dragoste cuprinse în volum...

Livada din... Dumbravă 
onsecvent în ultimii ani cu surprizele la care ne-a supus în nota-i
binecunoscută care îmbină sufletul domnului Trandafir cu talantul adunării
măiastre de cuvinte, Nelu Dumbravă, prof. înv, primar la Şcoala „Carmen
Sylva” din comuna Horia, dascăl rebusist binecunoscut romaşcanilor, nu lasă
vacanţa să dea peste noi, aşa, nepregătiţi, ci ne dăruieşte o „Livada cu ron-
deluri”, care mai de care mai pline de savoare poetică în măsură să stârnească
în sufletul cititorului volburi de lumină şi minunate trăiri... Cu antecedente în
abordarea acestui gen liric, după volumul cu dedicaţie „Rondelurile
rebusiştilor” apărut anul trecut, maestrul Dumbravă mărturiseşte: „Am con-

statat că prinde bine acest gen liric oarecum scos de la... naftalină şi m-am socotit să
dedic şi altora câteva versuri, în speranţa că şi cartea aceasta o să fie bine primită de
cititori, mai ales că am adunat aici multe pasiuni şi cunoştinţe în care cu siguranţă se
vor regăsi cei cărora mă adresez”.

„Livada cu rondeluri” este o carte pe cât de specială, pe atât de savuroasă, rondelul
fiind „o floare miraculoasă încremenită superb în faza dumnezeiască de boboc”, după
cum plastic se exprimă dascălul şi condeierului Ion Fercu, profesor şi membru al Uniunii
Scriitorilor din România care prefaţează volumul amintit. 

Vacanţă la Clubul Copiilor... 
hiar dacă Măria Sa,
vacanţa mare, şi-a intrat
pe deplin în drepturi,
Clubul Copiilor Roman
freamătă precum în
zilele pline de activitate
din timpul anului şcolar.

În ultimii ani am
participat la activităţile Şcolii
de vară iniţiată la nivel de mu-
nicipiu de Primăria Roman, şi
am decis ca în acest an să
iniţiem şi noi astfel de activităţi,
la care să aibă acces atât copiii
care au frecventat cercurile
clubului pe parcursul anului
şcolar, cât şi alţii dornici să-şi

petreacă vacanţa într-un mod
plăcut, dar mai ales util
formării lor viitoare. Programul
ales este unul mai relaxat, în
bună măsură diferit de ceea ce
facem noi aici în timpul anului
şcolar, la activităţile organizate
fiind cuprinşi toţi coordonatorii
cercurilor, a declarat prof. Mag-
dalena Gheorghiţă, directorul
Clubului Copiilor Roman, cea
care în ultimii ani a pus în
practică numeroase proiecte de
amploare la nivelul municipiu-
lui, cu implicarea unor instituţii
de referinţă precum Primăria
municipiului sau Arhiepiscopia

Romanului şi Bacăului. 
Programul numitului

„Club de vacanţă” a debutat
încă din primele zile de
vacanţă, urmând să se încheie
în data de 2 august, asta dacă
nu vor exista cereri din partea
părinţilor pentru prelungirea
perioadei prevăzută iniţial. În
tot acest interval, zilnic, sunt
programate activităţi diverse,
profesorii clubului urmând să
facă de serviciu pe rând, fiind
rezervate, astfel, zile pentru
activităţi muzicale, pentru artă
plastică, design, carting, şah
sau dansuri.

Vacanţă cu... Isoscel
ntr-o bună tradiţie împământe -
nită la Roman, graţie preocu -
părilor profesorului Mihai
Gavriluţ, şi în acest an elevii
pasionaţi de Matematică au par-
ticipat la cea de a VI-a ediţie a
taberei de vară „Viitorii mate -
maticieni”. Astfel, timp de o

săptămână circa 60 de copii cuprinşi în
învăţământul primar au fost prezenţi în
perioada 2-6 iulie la cursurile organi-
zate la Colegiul Naţional „Roman-
Vodă” unde au avut parte de o pregătire
specială. În cadrul activităţilor de
pregătire au fost abordate subiecte care

nu se regăsesc în activitatea de la clasă
a profesorilor de matematică, dar cu
care elevii se întâlnesc la competiţiile
de înalt nivel dedicate acestei disci-
pline. Aici nu a venit oricine, elevii
fiind selectaţi de către educatorii din
şcolile de provenienţă sau chiar
recomandaţi de către părinţii acestora
pe baza aptitudinilor deosebite pe care
le dovedesc în ceea ce priveşte studiul
acestei discipline. Rolul acestei tabere
este tocmai acela de a oferi elevilor
pasionaţi de matematică şi care au
abilităţi speciale pentru acest domeniu
posibilitatea de a-şi exersa aceste

calităţi şi de a progresa, a spus prof.
Mihai Gavriluţ, organizatorul taberei,
preşedintele în exerciţiu al Filialei
Roman a S.S.M.R. Majoritatea elevilor
participanţi au reprezentat instituţii de
învăţământ gimnazial din municipiul
Roman şi din zonă, şcoli cu
performanţe recunoscute precum
Colegiul Naţional „Roman-Vodă”,
Şcoala „Vasile Alecsandri” sau Şcoala
„Alexandru Ioan Cuza”, tabăra fiind
rezervată viitorilor matematicieni de la
clasa a III-a, la clasa a VII-a. Pregătirea
în cadrul taberei a fost asigurată de
profesorii Alexandru Negrescu, asis-

tent universitar la Universitatea
Politehnică din Bucureşti, membru al
Comisiei Naţionale a Olimpiadei de
Matematică, Constantin Apostol, din
Râmnicu Sărat, de asemenea fost
membru al aceleeaşi comisii, Neculai
Roman, profesor la Mirceşti, unul din-
tre cunoscuţii „geometrişti” din ţară,
învăţătoarea Camelia Manea, de la
Colegiul Naţional „Roman-Vodă”, şi,
nu în ultimul rând, de profesorul Mihai
Gavriluţ, inimosul organizator al aces-
tui eveniment. 

Grupaj de A. OPRIŞ

A C

C

Î



Dubito, ergo cogito

APOSTOLULPag. 12

Arte [i meserii r Arte [i meserii r Arte [i meserii r Arte [i meserii r Arte [i meserii r Arte [i meserii r

Iulie-august 2014

Să fii câştigător, cu cele mai mici şanse...
Doamnă directoare, Mariana Roşanu, ce

este „A doua şansă”?
– „A doua şansă” a demarat ca un pro-

gram PHARE pentru grupurile dezavanta-
jate, fiind apoi preluat în sistemul
educaţional românesc ca un program cu fi-
nanţare de la Guvern. La nivelul judeţului
Neamţ sunt mai multe şcoli gimnaziale

care derulează programul „A doua şansă” pentru
completarea învăţământului primar sau secundar
inferior, astfel ca la absolvire cursanţii să poată
beneficia de o adeverinţă de 10 clase, necesară
pentru inserţia pe piaţa muncii, oriunde în Eu-
ropa. 

– Cui se adresează acest program?
– Programul se adresează acelor tineri sau

adulţi care, din diferite motive, au abandonat în-
văţământul la zi, pentru ca mai apoi, având ne-
voie de angajare pe piaţa muncii, să revină la
şcoală pentru a-şi completa cele 10 clase obliga-
torii. În spatele diplomei de recunoaştere a studii-
lor, stă munca asiduă a unei echipe de profesori
care au făcut la rândul lor cursuri de formare,
pentru a se instrui în cele mai potrivite metode de
abordare a unor persoane tinere, venite din dife-
rite medii sociale, având nivele diferite de dez-
voltare cognitivă şi – în general – un grad scăzut
al respectului de sine, cumulat cu o dezvoltare
emoţională deficitară şi teama de a nu se râde de
ignoranţa lor.

– În ce constă „misiunea” cadrelor didactice
implicate în acest demers?

– Misiunea cadrelor didactice de la „A doua
şansă” este de a forma competenţe de comunicare
în limba română şi o limbă europeană de circula-
ţie, competenţe de calcul şi gândire logică, com-
petenţe tehnice pentru utilizarea calculatorului,
de cunoaştere a mediului şi a proceselor fizice şi
chimice, competenţe sociale. De o mare impor-
tanţă este consilierea psihologică săptămânală
care îi ajută să conştientizeze nevoile de aparte-
nenţă la un grup formal, cum este clasa neomo-
genă de cursanţi, nevoia de recunoaştere a
efortului de învăţare, nevoia de a învăţa şi de a-şi
lărgi orizontul de cunoaştere. Cursanţii au de în-
vins teama de şcoală şi de profesori, teama de
eşec şi de marginalizare pe motivul lipsei de cu-
noaştere. 

– Cât de flexibil este acest program?
– Este suficient de flexibil, dacă ţinem cont

de faptul că poate fi organizat în regim simultan
cu tineri ce au terminat diferite clase, se învaţă
zilnic, după ora 15.00, iar cunoştinţele cursanţilor
se evaluează cu note de la 1 la 10, la fel ca la în-

văţământul de zi. Promovarea dintr-o clasă la alta
se face prin cumulare de credite, fapt ce permite
ca orice cursant care a luat note peste 5 să treacă
la un modul/clasă superioară, iar cel ce nu a obţi-
nut minim 5 să se pregătească în continuare pen-
tru a promova modulele ce îi aduc credite şi-i
permit promovarea. Nu există repetenţie la „A
doua şansă”, iar profesorii sunt pregătiţi să-i în-
curajeze şi să lucreze cu ei până la obţinerea unui
nivel acceptabil de cunoştinţe, deprinderi şi ati-
tudini ce ţin de competenţe ale educaţiei de bază.

– De când se desfăşoară acest program la
Şcoala Gimnazială nr. 5 din Piatra Neamţ?

– Se derulează din 2008, deci putem spune
că avem o experienţă de 6 ani în lucrul cu alfabe-
tizarea adulţilor. La început am avut o clasă de în-
văţământ primar, cu cursante preponderent de
etnie rromă, care doreau să poată citi subtitrarea
la filme, destinaţia unui autobus sau ce scrie pe o
etichetă. Înscrierea la şcoala de şoferi era o altă

cauză pentru care cursantele doreau să ştie să ci-
tească şi să scrie. Multe dintre ele aveau familie
şi copii, responsabilităţi, dar şi multe piedici de
la familie, datorate barierelor culturale. La fina-
litatea învăţământului primar ele au renunţat să
urmeze ciclul gimnazial, considerând că era su-
ficient ce au învăţat, dar mai ales considerând că
învăţatul este pentru copiii lor.

– Programul vizează numai ciclul primar?
Are şi o componentă practică?

– Nu, din 2008 am început „A doua şansă” şi
cu o clasă de secundar inferior, în care s-au înscris
tineri care abandonaseră şcoala la sfârşitul clasei
a 4-a, a 5-a, a 6-a sau a 7-a. Aceşti cursanţi au
avut şansa să termine cele 10 clase obligatorii, dar
s-au putut iniţia şi într-o meserie, la alegere. Încă
de la primele serii, cursanţii au optat pentru me-
seria de „Lucrător în alimentaţie publică”, aşa că
Şcoala Gimnazială Nr. 5 a încheiat un parteneriat
cu un liceu ce avea personal specializat pentru
acest profil şi o bază materială adecvată practicii
profesionale a elevilor. Am avut diferite partene-
riate cu asociaţii şi fundaţii ce le-au asigurat un
pachet de mâncare zilnic, haine şi produse de
igienă personală. La clasele mari ale programului
„A doua şansă” accentul se pune atât pe comple-

tarea competenţelor de bază, cât şi pe competenţe
profesionale, necesare inserţiei sociale pe piaţa
muncii. În cadrul orelor de practică, cursanţii au
învăţat prepararea unor meniuri simple, tehnici
de servire şi prezentare a preparatelor, aflând lu-
cruri noi despre igiena alimentaţiei, dar mai ales
exersând organizarea şi igienizarea locului de
muncă.

– Aţi sesizat transformări comportamentale
la aceşti elevi? 

– O, desigur! Sub ochii noştri, tinerii crispaţi
şi speriaţi de şcoală, ce abia se înscriau la curs,
au devenit siguri pe ei, comunicativi, zâmbitori,
capabili să rezolve o sarcină, să respecte părerile
altora sau rigorile unui punct de lucru, să ofere o
floare, sau să spună „mulţumesc pentru răbdarea
cu care ne-aţi explicat pentru a mia oară un
lucru”. Cei care la început de program scriau bă-
nuitori pe o coala de hârtie „Povestea vieţii mele”
– necesară unei cunoaşteri mai bune a cauzelor
abandonului şcolar, reuşeau, în câteva luni, să so-
cializeze cu colegii, să povestească, deschis, prin
ce experienţe de viaţă au trecut şi cât de rău le
pare că au abandonat şcoala şi au pierdut vremea
cu anturaje diverse, crezând că se vor descurca în
viaţă fără studii. Vă daţi seama că nu este uşor să
lucrezi cu astfel de oameni, cu care viaţa nu a fost
deloc generoasă,care au nevoie mult mai mare de
încurajare, de înţelegere, de toleranţă şi răbdare.
E o mare responsabilitate să dai drumul în viaţă
unui tânăr absolvent de 10 clase prin programul
„A doua şansă”, care, descoperind dragostea de
învăţătură, doreşte să continue liceul şi, cel puţin
la nivel declarativ, să se angajeze ca să urmeze
cursurile unei facultăţi. Cei mai mulţi însă, doresc
să finalizeze şcoala obligatorie pentru angajare şi
să-şi găsească apoi rostul în viaţă, familie sau co-
munitate. Nu este puţin lucru pentru ei, şi consi-
derând nivelul de la care au pornit la înscrierea în
programul „A doua şansă”, putem spune catego-
ric că revenirea la şcoală le-a produs multe schim-
bări în bine de care nici măcar ei nu sunt
conştienţi.

- Am aflat că aţi făcut ce-aţi făcut şi i-aţi tri-
mis şi în străinătate …

- Anul trecut am depus aplicaţii/ cereri de fi-
nanţare europeană pentru toate categoriile de
elevi din şcoală: preşcolari, şcolarii mici şi mari,
dar şi pentru cursanţii de la „A doua şansă”. A fost
o surpriză şi pentru noi că, dintre toate proiectele
depuse, au câştigat cele pentru grupurile dezavan-
tajate de la „A doua şansă”.

–

Interviu cu
Prof. Mariana Roşanu –

Director, Şcoala Gimnazială Nr. 5
Piatra Neamţ

IULIE

1/1933, s-a deschis Clubul de Vacanţă al
Casei Şcoalelor, cu 100 de normaliste din
toată ţara. A funcţionat în fiecare an, seria I
(iulie), seria a II-a (august). Aici s-a creat un
„Imn” al coloniei – un omagiu adus oraşului
Piatra-Neamţ.

■ 1/1933, s-au deschis, la Şcoala Nor-
mală de Fete din Piatra-Neamţ, cursurile de

limbă franceză ale studentelor de la Universitatea
ieşeană, conduse de prof. univ. Nicolae Şerban, la
care au predat profesori francezi.

■ 1-3/1912, a avut loc al XI-lea Congres al În-
văţătorilor, la Roman. 

■ 2/2007 – d. Traian Cicoare, la Piatra-Neamţ
(n. 25. 01 1925, Vâgiuleşti, Mehedinţi, azi, Gorj),
profesor, publicist, colaborator al revistei noastre.

■ 3/1949 – n. Florin-Mircea Zaharescu, la
Sibiu, sculptor, stabilit la Roman, membru U. A. P.

A debutat la Salonul de Ară Plastică de la Sibiu
(1974). A expus la: Bacău, Constanţa (1979, 1983,
1984), Roman (2004, 2005, Piatra-Neamţ (2003-
2012), la Bienala „Lascăr Vorel” (1980). Autor al
sculpturii monumentale „Roman Muşat” (bronz 7

m) amplasată în piaţa centrală a Oraşului Roman,
busturile: Miron Costin, în faţa hotelului din Roman
(2011), al lui Sergiu Celibidache, în faţa casei com-
pozitorului (2012), al compozitorului Mihail Jora,
lucrarea monumentală „Mihail Sadoveanu”, la
Hanu-Ancuţei (2002). Este autor a numeroase scul-
pturi religioase, basoreliefuri, grupuri statuare în bi-
sericile catolice din Şcheia, Adjudeni, Sagna, Slănic
Moldova, Buruieneşti, Rotunda, Târgu-Ocna, Insti-
tutul Franciscan din Roman ş. a. La mulţi ani!

■ 4/1914, n. Nichita Bistriceanu, la Piatra-

Neamţ (d. 30. 12. 1997), ziarist,
poet, prozator, absolvent al
Şcolii Normale de Băieţi
„Gheor ghe Asachi” din Piatra-
Neamţ şi al Şcolii Militare de
Ofiţeri, de Rezervă, învăţător
timp de 17 ani (Tarcău, Arde-
luţa, Cracău-Negru şi Bistriţa),
ziarist („Flacăra” şi „Ceah-
lăul”din Piatra-Neamţ, „Steagul
Roşu” din Bacău). În război, a
participat pe front, şi în Est, şi

în Vest. A fost primit în Uniunea Scriitorilor (1951),
când, se pare, Mihail Sadoveanu i-a atribuit numele
Nichita Bistriceanu. A făcut parte din Filiala Piatra-
Neamţ a Uniunii Scriitorilor, punând bazele Cena-
clului literar „Slova nouă”. Cartea apărută postum
– „Glasul sufletului meu. Poezii – jurnal de război”
(2007) – este alcătuită din pagini scrise de Nichita
Bistriceanu înainte de Al Doilea Război Mondial,

Rememorări nemţene
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e scurt, 9 cursanţi din grup au avut şansa
să facă un stagiu de pregătire profesio-
nală de 3 săptămâni în Leipzig, Germa-
nia, în cadrul proiectului Leonardo da
Vinci, finanţat cu fonduri de la Comisia
Europeană. În cadrul proiectului „A
doua şansă la educaţie, prima şansă la
formare profesională” am demarat o

pregătire intensivă lingvistică, pedagogică şi
culturală cu toţi cursanţii, pentru a avea o bază
de selecţie mai mare. A fost o cursă contra cro-
nometru pentru echiparea tinerilor cu tot ce e
nevoie pentru a se descurca într-o ţară străină,
vorbind la nivel acceptabil limba respectivă,
intrând în contact cu altă cultură şi obiceiuri.
Profesorii au lucrat în echipă şi entuziasmul
nostru i-a făcut şi pe ei să creadă că se vor des-
curca şi vor fi apreciaţi, dacă vor folosi tot ce
au învăţat la pregătirea pentru proiect. În mod
neaşteptat, chiar înainte de plecare au abando-
nat doi elevi dintre cei mai pregătiţi, aşa că a
trebuit să apelăm la rezerve şi să-i „mobilăm”
cu încredere. În final au ajuns la destinaţie, s-au
încadrat bine în cerinţele şi disciplina partene-
rului german, s-au bucurat de excursiile şi vi-
zitele pregătite de gazde, dar mai ales au
întâlnit alţi tineri din ţări europene cu care au
comunicat!

– S-a concretizat într-un fel, pentru cursanţi,
experienţa europeană?

– Aceşti tineri, pregătiţi la „A doua
şansă”, au trecut „examenul” Europei şi s-au
întors încrezători în forţele proprii, având un
portofoliu bogat de experienţe, fotografii şi
mai ales un certificat de participare la stagiu
de pregătire profesională, recunoscut oriunde
în Europa, Certificatul de competenţe profe-
sionale Europass, dar mai ales cu oferte de
muncă pentru după ce termină şcoala! 

Ne bucurăm că am putut contribui la
schimbarea în bine a destinului unor tineri ini-
moşi de la care am învăţat ce înseamnă să fii
câştigător, cu cele mai mici şanse.

A consemnat
Prof. Monica CRISTEA

Să fii câştigător,
cu cele mai mici

şanse...

P

Cărţile profesorilor noştri

O carte document: 

„MUNTELE
SFÂNT DIN
MACEDONIA” 

de Mihail Stere Derdena

artea lui Mihail Stere Derdena, cu titlul de
mai sus, este cea de-a zecea publicată de
acest autor în cei cincisprezece ani de la de-
butul său editorial („Trei teme literare”,
1998).

Autorul, profesor de limba şi literatura
română este cunoscut în mediul intelectual
din Ţinutul Neamţ (între 1952-1953 a lu-

crat pe şantierul viitorului baraj al hidrocentralei
de la Bicaz, iar mai târziu a predat într-un sat de
lângă Piatra-Neamţ) mai ales prin colaborările
sale publicistice pe probleme de limbă (în special
la revistele „Apostolul” şi „Asachi”, în rubrica:
„Atenţie la limba română!”).

Ca unul dintre cei care au fost victime ale re-
gimului comunist (condamnat la cinci ani de în-
chisoare şi domiciliu obligatoriu), a scris şi a
publicat o carte sugestiv intitulată – „Mărturisirea
unui neînvins” (1998), iar ca om al cetăţii, preo-
cupat de bunul mers al societăţii româneşti, nu a
putut rămâne indiferent şi a elaborat alte două
cărţi de atitudine: „Scrieri de atitudine civică” şi

„Suflete de crin şi caractere pilduitoare” (2004).
Cartea de acum – „Muntele Sfânt din Mace-

donia”, rod al unei călătorii la Muntele Athos
(două săptămâni petrecute la Schitul Românesc
Prodromu) nu este cum s-ar putea crede, înainte
de lectură, o descriere realizată de un turist sau
un pelerin, care a trecut pe la toate aşezămintele
monahale aflate în Grădina Maicii Domnului.

Putem spune că şederea autorului la Schitul
Prodromu a fost declicul care a declanşat dorinţa
sa de a pune la îndemâna celor interesaţi o carte
document despre cele două lăcaşuri sfinte. Pe
lângă istoricul fiecărui aşezământ, cititorului îi
sunt prezentate anumite minuni ce s-a petrecut
de-a lungul anilor, făptuite, cu ajutorul Maicii
Domnului de unele icoane şi de către moaştelor
unor monahi care s-au ostenit pe Muntele Athos
şi au intrat în rândul sfinţilor.

Deloc de neglijat sunt informaţiile referitoare
la contribuţia românească – a domnitorilor, a dre-
gătorilor, a oamenilor înstăriţi şi nu numai – din
cele mai vechi timpuri şi până la sfârşitului celui
de Al Doilea Război Mondial, contribuţie mate-
rializată în construirea, reconstruirea şi înzestra-
rea multora dintre aşezămintele monahale
existenţa astăzi pe muntele Sfânt din Macedonia.

Deosebit de interesante şi utile, mai ales pen-
tru cititorii tineri şi cu mai puţine cunoştinţe de
istorie, de geografie mai veche, coroborate cu
date recente, sunt anumite precizări de felul: „ţara
[…] situată de-a lungul litoralului estic al Mării
Negre a purtat o pluralitate de nume, dintre care
cel mai cunoscut este Georgia. În antichitatea pre-
creştină s-a numit Colchida (din această ţară sud-
caucaziană au luat lâna de aur Argonauţii,
conduşi de Iason, ducând-o în Tesalia, provincie
din centrul Greciei). Prin Evul Mediu, s-a numit
Iviria, şi, mai încoace, Gruzia. Iar georgienii îşi
numesc ţara Sakartvelo”. La acestea, aproape in-
variabil autorul face legătura cu istoria şi cultura
de pe meleagurile locuite de români: „Se cuvine
să mai arătăm că din această ţară caucaziană se
trăgea şi un important cărturar şi prelat din Ţara
Românească, numit Antim Ivireanul” (urmează
date esenţiale despre acesta).

Mai adăugăm contribuţiile din domeniul lin-
gvistic referitoare la anumite practici şi obiecte
de cult, la ierarhii bisericeşti şi nu numai.

În concluzie, Mihail Stere Derdena pune la
dispoziţia celor interesaţi o carte document reali-
zată pe baza unei documentaţii făcute cu acribie
(v. şi bibliografia selectivă).

Constantin TOMŞA

C

ăstrate de fiica acestuia, Georgeta Nechita,
îngrijitor al ediţiei, Emil Bucureşteanu, fost
coleg de redacţie la „Flacăra”. 

■ 6/1958 – n. Adrian Alui Gheorghe,
în Grumăzeşti, Neamţ. Facultatea de Filolo-
gie, Iaşi, dr. în filologie din anul 2004 cu teza
„Tinereţe fără bătrâneţe şi sentimentul tragic
al timpului”. A condus Cercul Literar „Tine-

reţe fără bătrâneţe” din Piatra-Neamţ. Profesor, zia-
rist, director de muzeu,
consilier, consilier şef, director
al Direcţiei pentru Cultură
Neamţ, deputat, în prezent, di-
rector al Bibliotecii Judeţene
„Gh. T. Kirileanu” Neamţ. Co-
laborează la cele mai impor-
tante reviste din ţară. Iniţiator al
mai multor publicaţii literare
din Neamţ. Distins cu Premiul
Naţional al U. S (volumul de

poezie „Îngerul căzut”) şi cu Ordinul Meritul Cul-
tural, în Grad de Ofiţer, categoria A, în anul 2010.
Cetăţean de Onoare al municipiului Piatra-Neamţ,
din anul 2005. A publicat peste 30 de cărţi din crea-
ţia proprie – poezie, proză, teatru, publicistică –
„Ceremonii insidioase”, „Poeme în alb-negru”, „In-

timitatea absenţei”, „Cântece de îngropat pe cei
vii”, „Fratele meu, străinul”, „Supravieţuitorul şi
alte poeme”, „Titanic şvaiţer. Momente şi schiţe”,
„Goliath”, „Bătrânul şi Marta”, „România pe înţe-
lesul tuturor”, „Gloria milei”, „Ce rost are să trăieşti
în România?”, „Frig sau despre cum poezia ne-a
furat moartea. Epistolar (1978 – 1990)” „Urma” şi
a îngrijit multe cărţi ale lui Aurel Dumitraşcu. La
mulţi ani!

■ 6/2002 – d. Piatra-Neamţ, Marin-Marcel

Drăgotescu (n. 4. 02. 1934, Craiova), profesor,
scriitor, licenţiat în istorie, autor a numeroase cărţi
despre monumentele istorice şi de arhitectură din
Judeţul Neamţ.

■ 9/1946 – n. Mircea-
Răzvan Ciacâru, la Cluj, pic-
tor, autor a multor expoziţii
personale la Piatra-Neamţ, în
ţară şi peste hotare (Belgia, Ita-
lia, Israel, Olanda, Germania),
participant la numeroase expo-
ziţii de grup. Repartizat în Ju-
deţul Neamţ (1973), a predat
desenul la şcolile din Bălţăteşti
şi Negreşti, a apoi, la Şcoala
Populară de Artă, până în 1981,
când  s-a  transferat  ca muzeograf restaurator la
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omplexul Muzeal Judeţean Neamţ. Expoziţii
personale la Piatra-Neamţ (1974-2013),
Hanul cu Tei, Teatrul de Comedie, Teatrul
Mic, Bucureşti (1981-1983). Expoziţii de
grup şi colective la Timişoara, Arad, Turnu
Severin, Iaşi ((1970-1973), la Palatul Parla-
mentului (2014), Bienala „Lascăr Vorel”,
Piatra-Neamţ (1976-2007), Expoziţia „Voro-

neţiana”, Suceava (1979, 1980). La mulţi ani!
■ 15/1954 – n. Ioan Popei, la Agapia, Neamţ,

artist plastic, a absolvit Şcoala Populară de Artă, par-
ticipă la expoziţii de grup cu artiştii din Piatra-Neamţ
şi la taberele de creaţie. Este autor de pictură reli-
gioasă, cu care se afirmă în ţară şi în străinătate. Ex-
poziţii: Franţa, Olanda, Australia, Austria, Germania,
Ungaria. Are lucrări în colecţii din Europa, Australia
şi S. U. A. A primit Marele Premiu al Expoziţiei Ta-
berei de Creaţie Botoşani, Premiul pentru Portret la
Concursul „Arthur Verona” ş. a. La mulţi ani!

■ 15. 07. 1976 – n. Daniel Dieaconu la Piatra-
Neamţ, profesor, istoric, eseist, documentarist,
După absolvirea Facultăţii de Istorie a Universităţii
Bucureşti (2002), a obţinut catedra de specialitate
la şcoala din Grinţieş. Din 2008, este cercetător şti-

inţific în cadrul Centrului de
Cercetare pentru Dezvoltare
Regională şi Integrare Euro-
peană al Universităţii Bucu-
reşti, participând la mai multe
proiecte, iar din 2012, este pro-
fesor mentor pentru istorie. A
obţinut titlul de doctor în istorie
(2007). Este specialist „Come-
nius” în „Folclorul şi tradiţiile
familiei” (Malta – 2011), mem-

bru al mai multor consilii ştiinţifice consultative. A
scris şi editat, cărţi (menţionăm volumele în nume
propriu): „La poale de Ceahlău. Oameni, locuri,
fapte. Între istorie şi legendă”, „Ceahlăul, muntele
legendelor sau legenda muntelui”, „Legendele
Muntelui Ceahlău”, „Evreii din Moldova de Nord”,
„Realitatea unui mit: Corneliu Zelea Codreanu”,
„Mitologie şi creştinism la Muntele Ceahlău. ş. a.
La mulţi ani!

■ 16/1970 – n. Ciprian Istrate, la Piatra-
Neamţ, artist plastic, absolvent al Facultăţii de Teo-
logie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, Secţia
pictură religioasă – artă sacră (2008). Între 1996 şi
2008, a organizat şi deschis expoziţii personale la
Centrul Culturii Franceze, Galeriile „Top Art”, Ga-
leriile „Vert”, Galeriile „Lascăr Vorel” toate în Pia-
tra-Neamţ; Centrul Ecumenic Durău, Galeria „Ana”
Bucureşti, Palatul Parlamentului, Bucureşti (2014).
A pictat 16 biserici şi 12 catapetesme în judeţele
Iaşi, Suceava, Bacău, Neamţ, Harghita. I s-a acordat
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Directorii de altădată
m slujit şcoala patru decenii aşa cum m-am
priceput. M-am plimbat cu catalogul în
mână prin şase şcoli pietrene şi-am bene-
ficiat de controlul şi îndrumarea a peste
15 directori. Majoritatea „tovi”-lor erau
bine pregătiţi, bine intenţionaţi şi de
multe ori colegi adevăraţi. Cum orice
lege are excepţii, am întâlnit şi directori

care nu aveau nici o tangenţă cu funcţia în dis-
cuţie. Motivul? Erau activişti de partid, nu pe-
dagogi. Pe atunci şcoala era sub papuc politic,
ca şi astăzi. Cine a citit Jurnalele poetului Du-
mitraşcu de la Borca înţelege uşor aserţiunea
făcută. 

Cu primul meu director m-am întâlnit în
com. Săvineşti, era învătător şi se numea N.
Pârloagă. Dom’ Nicu, cum îi spuneau apropiaţii
era fiul satului, om gospodar şi veteran de răz-
boi. Cum locuia vis-a-vis de şcoală, ne supra-
veghea de pe prispa proprie. Ştia în orice
moment cine a întârziat la şcoală, cine se face
că face treabă, cine... Cum a fost un sluşbaş
obedient al partidului de guvernământ a condus
mulţi ani şcoala. Acum se odihneşte în ţintiri-
mul satului din preajma şcolii. În anii socialis-
mului victorios cei mai evidenţiaţi directori
erau: Tuglea de la Şc. nr. 3 Piatra Neamţ, Cio-
chină şi Daraban – Şc. nr. 4, Bordeianu – Şc.
Gen. nr. 5, Mihăilescu, Şc. nr. 6. ...La şedinţele
cu directorii la nivel de judeţ de la Liceul „Petru
Rareş” mai erau elogiaţi „ţăranii”, Dimon de la
Dumbrava Roşie, Mircea – Pângăraţi, Iacob-
Tarcău, ...Curios, niciunul nu mai este în viaţă.
Lumea i-a uitat, definitiv. Au intrat în categoria
„oamenilor care au fost”. Aşa vom păţi şi noi.
Oricine se naşte, moare.

În 1982, directorul Şc. gen. nr. 4 din Piatra
Neamţ, Eugen Ciochină a ieşit la pensie. La
banchetul colectiv de adio a cuvântat astfel:
„Părăsesc acest colectiv cu tristeţe, dar cu o
nespusă bucurie că rămân în urma mea, profe-
sori şi învăţători de mare valoare”. Şi dus a fost.
În anul urmator când cortegiul funerar a trecut
prin faţa şcolii, elevii l-au întâmpinat luându-şi
rămas bun. Mi-e dor de directorii de altă dată.
Mi-e dor de Dom’ Baciu Aurel, de la şcoala
mea primară din Precista. De ce nu se mai or-
ganizează concursuri pentru ocuparea posturi-
lor de directori? Chiar aşa, de ce?

Dumitru RUSU

Profesorul Mihai Emilian Mancaş,
la 81 de ani

(urmare din pag. 1)

Non omnis moriar! 
i-am făcut totdeauna reproşuri pentru
incapacitatea mea nativă de a scrie fru-
mos urări şi felicitări. Această neputinţă
m-a salvat de la tortura telegramelor de
felicitare pentru „cel mai iubit fiu al po-
porului”, dar acum îmi creează mari
probleme de comunicare.

Până la vreo cincizeci de ani, eram
convins că viaţa mea cam pe acolo se va opri.
Asta poate şi pentru că părinţii mei, pe care
nu i-am cunoscut cu mintea maturului, dar
i-am iubit şi îi iubesc cu fanatism, au plecat
de lângă mine prea devreme, tineri încă. De
aceea, prin 1983 mi-am scris primul testa-
ment, de mână, cu pixul. L-am pus sub sticlă
şi l-am uitat acolo, unde zace şi azi. 

De atunci, din ziua de 18 iulie 1983, sunt
convins că fiecare dimineaţă pe care o întâm-
pin este un dar nesperat de la Dumnezeu,
poate la rugămintea părinţilor cei duşi acolo.

Şi iată că s-au făcut 81! 
Am fost un norocos. Într-o lume smintită,

cu războaie, luptă de clasă, birocraţie, carie-
rism, hoţie individuală şi de stat, aceasta de
pe urmă exercitată de marile puteri ale lumii
în paguba bietei mele patrii, am făcut totuşi
aproape ce am vrut, cum am vrut şi când am
voit, ajutat de soartă, mai ales de o soţie care
mi-a suportat, de vreo 62 de ani încoace, toate
mofturile şi păcatele vrute şi
nevrute, de o fiică iubitoare,
căreia îi cam datorez atin-
gerea acestei vârste de ad-
junct de patriarh şi de o
nepoată la care mă uit ca la
o minune a bărtâneţelor
mele fericite.

Am avut şansa uriaşă a
unei meserii frumoase, izvor
de prietenii, de neuitare din
partea multora, de foarte
puţine vorbe crucişe, de
multe cuvinte care îmi vin
mereu de-a dreptul la inimă.
Nu am alcătuit liste şi statis-
tici, dar sunt mândru de

realitatea că foarte mulţi ucenici ai mei şi-au
depăşit dascălul: o armie de oameni de carte,
de iniţiativă şi de suflet! Asta nu mi-o poate
lua nimeni, niciodată. 

Non omnis moriar! 
La bătrâneţe, când trebuia să trec la

odihnă, poate chiar la cea veşnică, am adău-
gat încă opt cărţi celei scrise pe când aveam
doar 23 de ani. Asta ca să se bucure acolo,
sus, cei care mi-au condus mâna şi mintea
către literatură: mama, Victor Savin, Constan-
tin Borş, Haralamb Mihailescu şi mai ales
Dumitru Almaş – bădia Tache, veşnicul meu
mentor.

De aceea, mulţumindu-vă plat şi banal,
că altcum nu ştiu, pentru urările dumneavoas-
tră, scrise cu atâta dragoste!, repet drept re-
plică ceea ce ar trebui să fie un principiu
fundamental al existenţei noastre:

Bucuraţi-vă că trăiţi! 
Mihai

(NR. Acest text, dincolo de o mărturisire
de credinţă – cuvânt de mulţămire adresat de
M. E. M. celor care l-au firtirisit la aniversară
– e preluat de pe facebook, dar titlul ne apar-
ţine. Sintagma e citată în textul d-lui profesor
Mancaş şi ascunde, poate, aceeaşi speranţă
mărturisită de bătrânul Quintus Horatius Flac-
cus: „Non omnis moriar multaque pars mei/
Vitabit Libitinam” – Nu voi muri de tot şi o
parte din mine va ocoli moartea. Vom muri şi
vom vedea.)

M

A

Mihai şi Alexandrina Mancaş, Liviu Rusu şi Gheorghe Amaicei
la sărbătoarea revistei APOSTOLUL, martie 2014
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istincţia „Cuvioasa Pa-
rascheva” de către Pa-
triarhia României
(1999), distincţia „Step-
hanus Magnus Defensor
Fidei Cristiani”, Iaşi
(2002), Premiul special
la Bienala „Lascăr

Vorel” (2007). La mulţi ani!
■ 17/1934 – n. Veronica

Filip, în Comuna Şagani, Jude-
ţul Cetatea Albă din Basarabia.
Este absolventă a Liceului Pedagogic de Fete din
Piatra-Neamţ, secţia educatoare, afirmată în mod
strălucit în învăţământul preşcolar. Unitatea de în-
văţământ, din Piatra-Neamţ, unde a funcţionat până
la pensionare, în semn de preţuire, îi poartă numele.
La mulţi ani!

■ 23/1950 – n. Lucian Strochi, la Petroşani,
Hunedoara, profesor doctor în filologie, scriitor, cri-

tic literar şi de artă. Absolvent al Facultăţii de Filo-
logie a Universităţii din Bucureşti, a fost profesor
la Tazlău, bibliotecar, la Piatra-Neamţ; după 1990,
director la Casa Franţei, funcţionar la Prefectură, la
Consiliul Judeţean şi la Primăria Piatra-Neamţ, di-
rector al Direcţiei pentru Cultură, director artistic al

Teatrului Tineretului. A debutat
în „Steagul roşu” din oraşul
natal. Participă la concursuri,
obţinând peste 80 de premii.
Editorial a debutat cu volumul
de proză scurtă „Penultima par-
tidă de zaruri” (1985). Este
autor a peste treizeci de volume
de proză scurtă, roman, poezie,
teatru, teorie şi critică literară,

antologii. Este membru al U. S. R. şi al U. A. P. R.
Cărţi: „Penultima partidă de zaruri”; „Gambit”;
„Cuvântul cuvânt”; „Purtătorul de cuvânt”; „Cica-
tricea”; „Sonete”; „Memoria fulgerului”, povestiri;
„Monere 50”; „Emisferele de Brandenburg”; „In-
troducere în fantastic”; „Fantasticul în proza româ-
nească”; „Paradoxala Olanda”; „Antologie a
muntelui”; „Ceasornicul lui Eliade”; „Teatru”; „Ore
suplimentare”; „Funia de nisip”; „Alfabetul anima-
lelor”; „Despre esenţe şi tincturi”; „Poesii vechi şi
nouă”; „Gânduri-rânduri”; „Ancade şi alte poezii
de formă fixă”. La mulţi ani! 

AUGUST

■ 2/2006, d. Ion Cârnu la Piatra-Neamţ, (n.
19. 12. 1947, Satul Borniş, Comuna Dragomireşti,
Neamţ), poet, prozator, publicist, colecţionar de
monede, discuri, călimări, manuscrise, iniţiator al
unor manifestări culturale.

Rememorări nemţene

d

(continuare în pag. 16)

Dorel Rusu – Steaua blestemată şi Destine după gratii
emarcăm apariţia, la Editura Cetatea
Doamnei, Piatra-Neamţ, a lucrării Steaua
blestemată, semnată de către domnul pro-
fesor Dorel Rusu, carte ce ilustrează o faţă
mai puţin cunoscută din istoria locală, în
perioada comunistă. Aceasta reprezintă
primul volum al trilogiei Genţiana, care

mai cuprinde Octogonul speranţelor şi Freamă-
tul Bistriţei.

Structurat în două volume ce totalizează 450
de pagini, studiul profesorului Dorel Rusu repre-
zintă rezultatul unei munci asidue de aproape ju-
mătate de secol (începând cu anul 1961, cu
intermitenţe), timp în care s-a documentat în ar-
hive, presa locală, lucrări ale înaintaşilor şi, nu
în ultimul rând, a reconstituit unele evenimente
din relatările persoanelor care le-au trăit sau ale
urmaşilor acestora.

Pe baza documentelor, autorul realizează o
radiografie a unor evenimente petrecute pe me-
leagurile Bistriţei şi în comunele de pe Valea
Muntelui precum: conspiraţii ale serviciilor se-
crete străine, Al doilea război mondial, sfârşitul
mişcării legionare, perioada de rezistenţă, falsi-

ficarea alegerilor din 1946, naţionalizarea, lagă-
rele de exterminare, prigoana împotriva Bisericii
Ortodoxe Române, evenimentele din decembrie
1989 etc. 

Prin paginile sale, lucrarea ne oferă o ima -
gine convingătoare a unei epoci contorsionate,
dinamice, tensionate, controversate, dar de un
eroism real. 

După bibliografia impresionantă, cartea
oferă cititorilor şi un dicţionar explicativ al ter-
menilor utilizaţi (arhaisme, regionalisme, ter-
meni de „specialitate” utilizaţi în perioada
regimului sovietic etc.).

Cel de-al doilea volum, Destine după gratii,
ilustrează un aspect şi mai sângeros, acela al su-
ferinţelor locuitorilor din satele de pe Valea
Muntelui Ceahlău în lagărele şi închisorile co-
muniste. De la listele persoanelor care au suferit,
la biografiile şi familiile acestora, lucrarea im-
presionează prin relatarea cruzimilor suferite de
către unii dintre înaintaşii noştri. Astfel se ex-
plică şi subtitlul ales pentru carte, File din istoria
muntenilor, fragmente din viaţa foştilor deţinuţi
politici de pe Valea Muntelui, care constituie un

adevărat „fir roşu” al întregii prezentări.
Nu pot încheia scurta prezentare fără a cita

din cuvântul de recunoştinţă al autorului: „În-
chin această carte tuturor muntenilor din comu-
nele Izvorul Alb, Buhalniţa, Hangu, Ceahlău,
Bistricioara, Grinţieş, Poiana Teiului, Farcaşa,
Borca – din judeţul Neamţ, Broşteni şi Crucea
– din judeţul Suceava. Aduc un pios omagiu tu-
turor gospodarilor de pe această Vale care au
luptat, şi unii au căzut eroic, împotriva acţiunilor
sistemului diabolic comunist sovietic şi româ-
nesc, tuturor preoţilor, călugăriţelor şi călugări-
lor ortodocşi, de pe Valea Muntelui, care au fost
prigoniţi pentru că s-au nevoit pentru păstrarea
neamului românesc şi a Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne...”.

O lucrare importantă, reprezentativă pentru
istoria locală a acestei perioade, bine documen-
tată, scrisă pe un ton ce încearcă să elimine orice
notă de subiectivism, cartea profesorului Rusu
constituie un element de referinţă pentru persoa-
nele interesate şi pasionate de studiul istoriei.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

Natalia Rusu – Din amintirile unei octogenare
atalia Rusu este o basara-
beancă din Tighina care a
cunoscut ororile celui de Al
Doilea Război Mondial refu-
giindu-se de două ori din lo-
curile de baştină, stabilin-
 du-se, până la urmă, în ora-

şul Roman, unde a activat ca pro-
fesoară de limba şi literatura ro -
mână la Liceul Roman Vodă şi Li-
ceul Nr. 5.

Spirit neliniştit, după ieşirea
la pensie, căută să iasă din tiparele
obişnuitului; îşi aşterne gândurile
pe hârtie şi le încredinţează şi al-
tora spre luare aminte. Colabo-
rează la realizarea crestomaţiei
folclorice Panorama teatrului fol-
cloric (anul 2000), publică culege-
rea de folclor Plaiuri muşatine
(2001), scrie volumul de poezii
Basarabia, raza mea de soare
(2002). În 2004 apare volumul de

poezii Poiana cu flori târzii. De
succes se bucură şi volumele de
poezii pentru copii Bucurie şi
Lumea bucuriei mele. Am mai lec-
turat din lucrările doamnei Rusu,
un volumaş (de buzunar) de poezii
intitulat Iubirea mea cea mare.

Anul acesta am primit de la
doamna Natalia Rusu un volum de
proză, Din amintirile unei octoge-
nare, cu dedicaţia de rigoare: Cu
simpatie şi urări de bine.

Din amintirile unei octoge-
nare, se înţelege de la sine, este o
carte de memorialistică, viaţa refu-
giaţilor din Basarabia fiind plină
de peripeţii dramatice, uneori chiar
tragice. „Amintirile” doamnei
Rusu sunt un document care ne
vorbeşte despre ce a fost războiul,
dar nu numai atât. Autoarea ne po-
vesteşte cum a trecut prin viaţă,

pornind de la moşii şi strămoşii ei,
ce preocupări au avut aceştia, cu ce
necazuri s-au înfruntat. Exprima-
rea este clară, precisă, uneori do-
cumentară, specifică profesorului
de limba şi literatura română. 

Doamna Rusu îşi află originile
undeva prin Grecia secolului XIX
(insula Chios), ne descrie cum era
lumea pe atunci în Odessa şi Basa-
rabia rusească, care erau preocupă-
rile oamenilor, condiţiile lor de
viaţă. Unul din aceşti oameni este
mama sa, Nina, un adevărat erou
de roman. Cartea, cu o întindere de
354 de pagini, se încheie, desigur
înainte de cuprins, cu câteva rân-
duri memorabile (pag.352):

Am scris…am scris… am
scris… printre atâtea lucrări şi tre-
buri cotidiene. Şi timpul a fugit,
cum spune înţeleptul:

„Fugit irreparabile tempus”.
Dar nu şi visele. Cu ce mă

ocup acum?
Cârpesc visele neîmplinite cu

stele, ca să nu se mai vadă gău-
rile…

În multe alte pagini Din amin-
tirile unei octogenare se mai întâl-
nesc multe rânduri de lirism, de
poezie. Începutul cărţii, cu plecarea
a trei fete din insula Chios, din îm-
brăţişarea sărăciei, spre Odessa, spre
o viaţă mai bună, revelează, prin
epicul cărţii, prin ficţiune, şi calita-
tea de romancier a doamnei Rusu.

Un roman în care Nina să fie
personajul principal, tipul femeii
din acele timpuri, ar merita scris.
Eu, care am aceeaşi vârstă ca a
doamnei Rusu, îl aştept.

Emil BUCUREŞTEANU

R

N
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2/1959 – n. Mihai Pascaru, la Topoliceni,
Poiana Teiului, Neamţ, profesor universitar
doctor, poet, prozator. A fost elev al Liceului
Forestier din Piatra-Neamţ şi a absolvit Fa-
cultatea de Istorie şi Filozofie de la Univer-
sitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca.
Participă, din 1980, la editarea Revistei „Na-
poca universitară” şi co-

laborează la revistele „Echi -
nocţiu”, „Tribuna”. Între 1990-
1995, a susţinut o rubrică de
„gânduri”, în cotidianele „Ar-
dealul” şi „Unirea” din Alba
Iulia, unde, în prezent, este
cadru didactic la Catedra de So-
ciologie şi Asistenţă Socială a
Universităţii „1 Decembrie
1918”. În 1996, a debutat edito-
rial cu volumul „Gânduri scă-

pate de sub control”, urmat de: „Grămadă ordo-
nată”, „Piramida. Satul şi copilăria lui Andrei Du-
mitriu”, „Cuţitul de vânătoare. Întâmplări din
Munţii Apuseni”, „Definiţii”, „Definicione” ş. a. La
mulţi ani!

■ 19/1879 – n. Lascăr L. Vorel, la Copou, Iaşi.
(d. februarie 1918, München, Germania) pictor
postimpresionist. S-a născut într-o familie mixtă,
cehi-români, fiind strănepotul lui Anton Vorel, un
farmacist bine cunoscut, ce venise în România din
Boemia. După studiile liceale şi Şcoala de Arte Fru-
moase din Iaşi, şi-a continuat studiile în Imperiul
German, unde s-a stabilit în 1899, şi şi-a petrecut
apoi o mare parte din viaţă. La 17 octombrie 1900
s-a înscris la Akademie der Bildenden Künste Mün-
chen. Se întâlneşte la cursuri cu N. N. Tonitza şi

Grigore Negoşanu. Expune ule-
iuri şi guaşe în cadrul Societăţii
Tinerimea Artistică. Singura
expoziţie personală, la Galeria
„Golz” din München (1931).
Retrospective: Galeriile „Ma-
gheru” (1958), Simpozion oma-
gial la Piatra-Neamţ (1979). În
prezent, Muzeul de Artă din
Piatra-Neamţ deţine o parte a
lucrărilor reprezentative din
creaţia lui Lascăr Vorel, aduse
în ţară în 1918, după moartea artistului. A fost reîn-
humat în Cimitirul „Eternitatea” din Piatra Neamţ,
mormântul fiind declarat monument istoric. În
1993, la Piatra-Neamţ, a fost înfiinţată Galeria
„Lascăr Vorel” şi tot în acest oraş se organizează
Bienala de pictură „Lascăr Vorel”. 

■ 27/1884 – n. Alexandru A. Naum la Iaşi (d.
1974, Iaşi, înmormântat la Cândeşti, Neamţ.), poet,

Rememorări nemţene
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oarte mulţi dintre muzicienii români s-au
afirmat şi prin activitatea lor pedagogică. 

Gheorghe Dima, se ştie, după înfăp-
tuirea României Mari, a fost numit direc-
tor al nou înfiinţatului Conservator de mu -
zică din Clujul eliberat, acolo unde s-a
dovedit şi un valoros profesor.

Ciprian Porumbescu şi-a început
experienţa pedagogică la Ilişeşti-Suceava, ca
învăţător. Firea lui deschisă şi darul înnăscut de
a se apropia de oameni l-au ridicat în ochii ne-
vinovaţi ai copiilor, de dorinţa de învăţătură.

Aceştia învăţau cu
nesaţ nu numai bu-
chiile dar şi cântecele
pe care Ciprian le com-
punea pentru ei, pentru
serbările şcolare. În
anul 1881 el obţine,
prin concurs, postul de
titular al catedrei de
cânt la şcolile româ-
neşti din Braşov: Gim-
naziul (liceul) Andrei
Şaguna şi Şcoala româ-
nească din Şcheii Bra-

şovului. Elevii îl îndrăgeau şi-l respectau pentru
talentul lui muzical şi pentru frumoasele mani-
festări artistice organizate. Cu sprijinul acestora
şi al altor iubitori de muzică din oraşul de la
poalele Tâmpei, Ciprian Porumbescu va pune
în scenă prima operetă românească, „Crai
Nou”. În acelaşi timp, Porumbescu avea şi elevi
particulari din Braşov, pe care-i iniţia în tainele
muzicii.

Marea cântăreaţă
Hariclea Darclée, în
afară de strălucita sa
carieră internaţională,
s-a ocupat de formarea
unor tinere talente în
cânt. Stabilindu-se în
ţară, în ultimii săi ani de
viaţă, ea ar fi dorit să
contribuie şi la conso-
lidarea şcolii naţionale
de canto. Din păcate,
autorităţile de atunci nu

au sprijinit-o şi nu au valorificat potenţialul său
profesional şi pedagogic, ea stingându-se din
viaţă cu durerosul regret de a nu-şi fi realizat şi
acest vis.

Cealaltă cântăreaţă, Elena Teodorini, a ur-
mărit şi ea acest ideal.
A început în Italia, pa-
tria operei, deschizând
la Milano, în 1902, un
curs de belcanto, cu trei
secţiuni, pe stadii de
competenţă a elevilor.
Rezultatele acestui curs
nu au întârziat să apară,
dovadă fiind o scri-
soare de mulţumire din
partea unui meloman,
în care se spunea: „Fe-
licitări eminentei artiste, doamnei Elena Teodo-
rini, pentru nepreţuita audiţie oferită de şcoala
de artă şi de canto pe care a fondat-o...”.

Cu siguranţă că Elena Teodorini ar fi ac-
ceptat să deschidă o astfel de şcoală în ţară. Aici
însă ea nu a găsit „nici mediul favorabil, nici
ajutorul moral, nici condiţiunile materiale ne-
cesare”, spre a-i „asigura şi o carieră pentru vii-
tor”, aşa cum rezultă dintr-un memoriu aflat
într-un manuscris de la Biblioteca Academiei
Române, cu toate că „voci generoase şi talente
adevărate” se găseau din belşug.

Cea mai fertilă perioadă de profesorat a
Elenei Teodorini s-a consumat în capitala Ar-
gentinei, Buenos Aires, unde şi-a pus la punct
un sistem propriu de instruire a elevilor talen-
taţi, prin metode ştiinţifice muzicale alcătuite
de ea însăşi. Aici, cântăreaţa a înfiinţat „Aca-
demia lirică Hèléne Teodorini”, a cărei valoare
se poate aprecia şi prin numărul mare de artişti
lirici formaţi aici. Marele tenor Enrico Caruso,
vizitând această şcoală, îi înmână cântăreţei
noastre o diplomă din pergament „frumos or-
namentat pe margini cu ramuri de măslini” şi
pe care scria: „Elenei Teodorini, neuitată artistă,
maestră incomparabilă. Pentru dv., gentilă şi
mare prietenă, în amintirea plăcerii ce am avut
de a fi ascultat pe elevele dvs. care, sub magis-
trala dvs. îndrumare, trebuie să dea rezultatele
vizate şi dorite de dv. şi de arta lirică”. Buenos
Aires, 5 iulie 1915. De altfel, toţi cei care au
cunoscut această activitate au avut numai cu-

vinte de laudă pentru strădaniile şi rezultatele
activităţii pedagogice ale Elenei Teodorini.

Ca semn al aprecierii de care se bucura ar-
tista româncă, autorităţile argentiniene i-au în-
credinţat conducerea Conservatorului guverna -
mental din Buenos Aires. Din păcate însă, o
serie de intrigi răutăcioase de aici au determi-
nat-o pe cântăreaţă să plece în Brazilia, la Rio
de Janeiro. De aici va pleca în anul 1917 în
America de Nord, unde primise o ofertă mai
avantajoasă, în vederea remedierii „unor de-
fecte vocale la o serie de talente slab îndrumate
de profesorii locali”. Referindu-se la o anumită
elevă, Elena Teoodorini afirma că: „Nici un
profesor de la Nord Amerique, nici la Paris, n-a
putut să-i scoată acest defect (glas tremurat,
n.n.)…”, dar ea reuşise. Aceasta dovedeşte pri-
ceperea şi măiestria sa pedagogică de a rezolva
cele mai dificile cazuri în domeniul cântului,
ceea ce o va face cunoscută şi renumită în
lume.

Revenind pentru scurt timp la Paris, Elena
Teodorini se va reîntoarce la Rio de Janeiro,
unde va deschide Ecole superior de canto „Ars
et vox”. Aici va activa timp de cinci ani, cu re-
zultate dintre cele mai notabile. În paralel cu
activitatea pedagogică şi managerială, Elena
Teodorini va contribui la intensificarea vieţii
muzicale şi culturale din capitala Argentinei, or-
ganizând spectacole prin care promova şi mu-
zica românească. La împlinirea vârstei de 60 de
ani, Elena Teodorini a fost sărbătorită atât de
colegi şi de elevi, cât şi de autorităţile oraşului.
Chiar preşedintele Republicii Brazilia a onorat-o
cu prezenţa sa la concertul omagial de la Palatul
Republicii. Cu această ocazie au cântat şi cei
mai valoroşi artişti pe care profesoara i-a for-
mat. Un critic muzical o considera pe marea
noastră cântăreaţă „marele maestru al învăţă-
mântului”, singura care are „în cel mai înalt
grad intuiţia talentelor în dezvoltare”, care reu-
şea „să cureţe vocile de toate impurităţile, indi-
când secretul dicţiunii perfecte, şi mai ales pe
acelea de a emoţiona şi a înfiora”. Întreaga
presă din această ţară elogia fără rezerve meri-
tele şi valoarea româncei Elena Teodorini. Ea
era adevărata ambasadoare a României în Ame-
rica Latină, nu acel diplomat român de la Rio,
care terfelea prestigiul ţării. „Ce draci de fiinţe

F

Elena Teodorini
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stetician şi traducător, profesor universitar la
Cluj. Fiul cel mai mare al lui Anton Naum.
Absolvent al Facultăţii de Litere şi Filozofie,
Iaşi. A debutat la „Independentul”, 1883. Co-
laborări: „Cele Trei Crişuri”, „Minerva”,
„Revista Contimporană” ş. a. Cărţi: „Idealis-
mul şi realismul în artele plastice”, „Phidias
şi Pantheonul”, „Impresionismul şi neoim-

presionismul în pictură”, „Însemnătatea culturii ar-
tistice”, „Rugăciune în cadru”, „Istoria artelor.
I-II”. 

■ 28/1917, d. Calistrat Hogaş la Roman (n.
19. 04. 1847, Tecuci,) 

■ 24/1928 – d. Aurel Băeşu, la Piatra-Neamţ. 
■ 30/1934, preotul Constantin Matasă, înte-

meietorul Muzeului de Istorie din Piatra-Neamţ, a
prezentat, la Universitatea Radio, conferinţa „Ceta-
tea-Neamţ”.

■ 30/1960 – n. Ştefan Potop, la Tazlău,
Neamţ, profesor, artist plastic. După clasele primare

şi gimnaziale frecventate în satul natal, a continuat
la Iaşi, cursurile liceale şi ale Academiei de Arte
„George Enescu”, pe care a absolvit-o în anul 1987.
Este profesor la Liceul de Artă „Victor Brauner” din
Piatra-Neamţ şi deţine funcţia de preşedinte al Fi-
lialei Neamţ a Uniunii Artiştilor Plastici din Româ-

nia. Expoziţii: Bacău, Baia
Mare, Bucureşti, Buzău, Gura
Humorului, Iaşi, Piatra-Neamţ,
Târgu-Mureş, Veneţia, Praga.
Tabere de creaţie: Ardeluţa,
Brateş, Viişoara, Borca, Dum-
brava, Potoci, Durău, Varatic,
Tarcău. La mulţi ani!

■ 30/1924 – n. Adria-Ale-
xandra Pamfil-Almăjan, la

Bucureşti (d. 25. 08. 2012, Pia-
tra-Neamţ), actriţă, absolventă
a Institutului Regal de Muzică
şi Artă Dramatică – Conserva-
torul de Artă, absolvit (1947). A
debutat la Teatrul Sărindar
(1944). Fiind membră a Tinere-
tului Liberal, a făcut câteva zile
şi nopţi de beci, după care a fost
dată afară de la Teatrul Armatei
şi a luat drumul pribegiei. A
jucat pe mai multe scene ale
teatrelor din ţară şi, după experienţa de la Teatrul
din Reşiţa, a ajuns la Teatrul de Stat Bacău – Secţia
Piatra-Neamţ (1961), devenind un nume de mare
prestigiu pe scena Teatrului Tineretului. Numeroase
roluri, în spectacole incluse în repertoriul dintre anii
1961 şi 1997, când a ieşit la pensie. I s-a acordat tit-
lul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Piatra-
Neamţ.

Rememorări nemţene

e

e trimite Guvernul ca să reprezinte
România, bătaie de joc”, exclama re-
voltată cântăreaţa noastră, la 19 de-
cembrie 1921.

Dar oricât de bine s-ar fi simţit ea
în Brazilia, unde a fost fericită cum nu
a fost în altă parte, „o fericire calmă

care convine vârstei mele (avea 65 de ani),
iubită până la adoraţie de elevii mei”, tot Ro-
mânia era cea în care ea dorea să se întoarcă.
Dorinţa i s-a împlinit în 1922. Aici, în ţara
ei avea gânduri mari: înfiinţarea în cadrul
Academiei lirice a unei „clase pentru dez-
voltarea şi perfecţionarea declamaţiei lirice”,
cu scopul de a-i determina pe cântăreţii ro-
mâni „să rămâie în ţară pentru a ilustra sce-
nele noastre”. În vederea acestui important
proiect, Elena Teodorini a întocmit un plan
personal, precum şi schema de funcţionare
pe trei categorii de cursuri.

Din păcate, autorităţile nu au dat curs
solicitării artistei şi visul ei nu s-a putut îm-
plini. Singurul lucru pozitiv a fost că, în
toamna anului 1925, împotriva unor atitudini
ostile, ea a fost numită profesoară la catedra
specială de operă a conservatorului bucureş-
tean. „Parcă o văd şi acum – spunea una din
elevele sale – când venea la curs: în rochie
neagră cu multă dantelă, un trandafir roşu la
piept (o veche obişnuinţă, n.n.) şi o pălărie
mare… Era foarte zgârcită la vorbă, cel
puţin cu noii studenţi, distantă, rece, ne
dădea impresia unui sfinx! Rar un cuvânt de
încurajare sau de laudă [...] Vocea o socotea
un mijloc de exprimare, nu un scop în sine
[...] ca o paletă bogată cu multiple variaţii de
culori, capabilă să redea toate emoţiile, stă-
rile sufleteşti, situaţiile. Iată ce ne cerea
Elena Teodorini”, îşi amintea Edgar Istrati,
fost elev al cântăreţei. Înţelegem că această
mare cântăreaţă a fost şi o reputată profe-
soară de canto, care a contribuit la formarea
şcolii româneşti de canto, alături de alţi pe-
dagogi din muzica românească.

George GRIGORICĂ

Elena Teodorini

Dincolo de portativ 4

n

Facultatea de muzică Piatra Neamţ,
o oportunitate pentru viitorii artişti
l Conf. univ. dr. Radu Oţel,

despre admiterea din acest an

– Ce îşi propune Academia de Muzică
„Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Extensia
Piatra-Neamţ?

– Academia de Muzică Gheorghe Dima
Cluj-Napoca, Extensia Piatra-Neamţ îşi pro-
pune să educe în mod profesionist absolvenţi
de liceu sau chiar cadre didactice indiferent de
specializarea urmată. Ne propunem astfel să
realizăm un mediu favorabil tradiţiei şi culturii
muzicale şi să atragem tineri pasionaţi şi talen-
taţi în acest do-
meniu.

– Ce ne pu-
teţi spune despre
concursul de ad-
mitere din acest
an?

– Admiterea
din acest an va
avea două se-
siuni: în prima se-
siune, înscrierile
vor avea loc între
22-24 iulie, iar
concursul se va
desfăşura între 25-27 iulie. În a doua sesiune,
înscrierile vor avea loc în data de 8 septembrie,
iar concursul efectiv se va desfăşura în perioada
9-11 septembrie.

– De câte locuri bugetate dispuneţi pentru
anul universitar 2014-2015?

– Pentru anul universitar următor, Extensia
Piatra-Neamţ are disponibile 28 de locuri bu-
getate, care vor fi distribuite pe două speciali-
zări: interpretare muzicală (vioară, violă,
violoncel, contrabas, chitară clasică, pian, per-
cuţie, canto clasic) cu o durată a studiilor de 4
ani şi pedagogie muzicală, cu o perioadă de stu-
dii de 3 ani. De asemenea, studenţii pot opta şi
pentru modulul de Muzică vocală tradiţională,
care se desfăşoară pe o durată de 3 ani în paralel
cu una dintre specializări.

– Care sunt criteriile de înscriere la con-
curs?

– Se pot înscrie la concurs, fără limită de
vârstă, absolvenţi ai liceelor de specialitate teo-
retice şi pedagogice, educatori şi învăţători
aflaţi în activitate. Pe lângă aceştia, pot parti-
cipa şi candidaţi cu diplomă de bacalaureat, fără
pregătire de specialitate dar cu aptitudini muzi-
cale.

– Academia de Muzică „Gheorghe Dima”
Cluj-Napoca, Extensia Piatra-Neamţ are to-
tuşi, un profil special. Cum vor reuşi să treacă
examenele de admitere cei care nu au termi-
nat un liceu de specialitate şi cum vor putea
face faţă cerinţelor de pe parcursul anului
universitar?

– Pentru examenul de admitere, în perioada
17-21 iulie şi 3-7 septembrie, se asigură – în
funcţie de solicitări – cursuri gratuite de pregă-
tire cu personalul didactic al facultăţii. Pe par-
cursul anului universitar, în activitatea
profesională a facultăţii se lucrează diferenţiat,
în funcţie de gradul de pregătire a studenţilor.

– Ce facilităţi propune instituţia dumnea-
voastră viitorilor studenţi?

– Academia de Muzică „Gheorghe Dima”
Cluj-Napoca, Extensia Piatra-Neamţ oferă stu-
denţilor spaţii de cazare în cămin şi burse con-
form reglementărilor în vigoare: burse de merit,
burse de studiu, burse de ajutor social.

– De ce ar trebui să optăm pentru Acade-
mia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Na-
poca, Extensia Piatra-Neamţ?

– În primul rând, pentru că Extensia Piatra-
Neamţ a academiei clujene şi-a creat deja un
nume printre facultăţile de profil din provincie
şi nu numai, având deja un prestigiu de peste
un deceniu. Este o facultate acreditată, ce oferă
viitorilor studenţi posibilitatea de a face studii
plătite de stat. În al doilea rând, facultatea este
o oportunitate pentru candidaţii din Neamţ. Iar
diploma, fiind emisă de o instituţie de învăţă-
mânt superior acreditată este recunoscută atât
pe plan naţional cât şi internaţional. 

A consemnat Nicolae SAVA
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. (†) SFÂNTUL VOIEVOD ŞTEFAN CEL
MARE (1434–1504) Domn al Moldovei
(între anii 1457 şi 1504); 510 ani de la moarte 

02. GÂRLEANU, EMIL (1878–1914)
prozator, publicist; 100 ani de la moarte 

04. 150 ani de la înfiinţarea UNIVERSI-
TĂŢII DIN BUCUREŞTI

05. COCTEAU, JEAN (1889–1963)
scriitor, pictor, cineast francez; 125 ani de la naştere 

06. ZIUA JUSTIŢIEI ROMÂNE (prima du-
minica a lunii iulie) 

11. OLIVIER, LAURENCE (1907–1989)
actor şi regizor englez de film; 25 ani de la moarte 

14. ZIUA NAŢIONALA A FRANŢEI
15. 100 ani de la declanşarea PRIMULUI

RĂZBOI MONDIAL 
20. 45 ani de când astronautul Neil Amstrong

a coborât pe suprafaţa Lunii 

21. ALECSANDRI, VASILE (1821–1890)
scriitor, om politic, academician; 193 ani de la naş-
tere

24. NOICA, CONSTANTIN (1909–1987) fi-
losof, eseist, academician; 105 ani de la naştere

24. ZIUA IMNULUI NAŢIONAL AL RO-
MÂNIEI, „DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE!”

28. BABEŞ, VICTOR (1854–1926) medic,
bacteriolog, academician; 160 ani de la naştere 

30. TEODOREANU. AL. O. (PĂSTOREL)
(1894–1964) scriitor; 120 ani de la naştere

August 2014

03. MICLE, VERONICA (1850–1889) poetă;
125 ani de la moarte 

11. ISTRATI, PANAIT (1884–1935) prozator;
130 ani de la naştere 

13. OPRESCU, GEORGE (1881–1969) isto-
ric de artă, academician; 45 ani de la moarte

13. PACEA, ION (1924–1999) pictor, acade-

mician; 15 ani de la moarte 
19. VOREL, LASCAR (1879–1918) pictor;

135 ani de la naştere
20. 130 ani de la apariţia, la Bucureşti, a ziarului

de informaţii UNIVERSUL, primul mare cotidian
20. 175 ani de la înfiinţarea, la Paris, a SOCIE-

TĂŢII PENTRU ÎNVĂŢĂTURA POPORULUI
20. PAPA PIUS AL X-LEA (1835–1914); 100

ani de la moarte
24. BORGES, JORGE LUIS (1899-1986),

scriitor argentinian, 115 ani de la naştere 
26. CORTÁZAR, JULIO (1914–1984) scriitor

argentinian; 100 ani de la naştere 
26. DAVILA, CAROL (1828–1884) medic

român de origine franceza; 130 ani de la moarte 
27. ZIUA NAŢIONALA A REPUBLICII

MOLDOVA
31. 50 ani de la apariţia, la Bacău, a revistei de

cultură ATENEU
31. ZIUA LIMBII ROMÂNE.

Sursele educaţiei religioase la ciclul primar
rice formă de predare (lecţia de religie, cateheza, predica, omilia etc.)
are drept obiectiv general revelarea lui Dumnezeu, prezenţa şi lucrarea
Sa în istorie şi în viaţa oamenilor. Astfel, lecţia de religie va pregăti pe
elevi pentru a înţelege istoria mântuirii şi pentru a participa activ la
aceasta.

Referitor la materialul de predat, marele pedagog Jan Amos Co-
menius afirma: „Izvorul e întreitul cuvânt al lui Dumnezeu şi anume:
Sfânta Scriptură, lumea şi noi înşine... În Sfânta Scriptură avem cu-

vântul lui Dumnezeu, în lume operele Sale, şi în noi înşine inspiraţia Sa...” 
La clasele primare, pentru ca elevii să poată recepta cât mai corect învă-

ţătura şi să o primească afectiv se vor folosi foarte des imaginile, reprezen-
tările, planşele, icoanele, filmele, fotografii din Ţara Sfânta, obiecte de cult
etc. Primele teme nu se vor alege din Istoria Sfântă, nici din Istoria Biseri-
cească, ci din „istorioarele morale”, povestirile religios–morale, întâmplări
din viaţa cotidiană etc. În prezentarea „istorioarelor” trebuie avute în vedere
următoarele condiţii: să se prezinte subiectul în mod liber, mobil, însoţit de
gesturi convingătoare, să aibă cursivitate şi coerenţă, iar tonul prezentării să
treacă prin gama tuturor sentimentelor.

G. G. Antonescu în „Pedagogia generală” (Bucureşti, 1930, p. 522 –
523), relatează o poveste cu un colorit moral idealist pentru elevii din clasele
primare şi, de ce nu, chiar şi pentru gimnaziu. Povestioara este preluată din
„Cartea vieţii” a lui Foerster şi se intitulează „Gogoaşa fluturelui”:

„Ia închipuiţi-vă, că găsiţi o gogoaşă, fără a şti că din ţesătura asta
rece şi moartă are să iasă în primăvară un fluture frumos. Are să vă dea prin

minte poate, că e vreo gânganie moartă şi aveţi s-o aruncaţi cât colo. Tocmai
aşa e şi cu unii oameni. Întreaga lor fiinţă e ca o gogoaşă de mătase, în care
s-au învăluit şi s-au închis, iar cine se uită la dânşii aşa, pe dinafară, îi vine
să creadă că nu se poate să mai iasă ceva bun din ei.

Şi totuşi, nu le lipseşte decât soarele, soarele de primăvară, spre a se
trezi în ei viaţă nouă. Iar soarele acesta puteţi să fiţi voi. Căci ceea ce e soa-
rele pentru gogoaşa fluturelui, pentru oamenii îndârjiţi şi înăspriţi de sufe-
rinţă este compătimirea sinceră şi bunătatea.

Dacă păstraţi gogoaşa într-o pivniţă întunecoasă, din ţesătura ei nu mai
iese la iveală un fluture pestriţ cu aripi; iar dacă un om n-are parte de-un
pic de gingăşie şi iubire rămâne toată viaţa o omidă. Dacă întâlneşti vreodată
un astfel de om învăluit în gogoaşă, nu-l goni de lângă tine, cum fac atâţia
oameni nechibzuiţi, ci pune mai degrabă la încercare puterea soarelui tău şi
încearcă, dacă nu-i poţi întinde din nou aripile. Iar dacă nu izbuteşti, nu-i
purta pică, ci întreabă-te, cât frig şi întuneric şi cât aer de pivniţă i-a trebuit,
ca să-l împietrească astfel pentru totdeauna...!”

Astfel de istorioare marchează profund sufletele elevilor şi ale celor ma-
turi. Vor dezvolta sentimente de dragoste, preţuire, ajutor faţă de cei din jur,
mai ales faţă de persoanele care se adaptează cu greu în societate, faţă de ele-
vii care se adaptează greu cerinţelor colectivului, şcolii etc.

Povestirile de acest gen pot reprezenta, câteodată şi recompensa pentru
bună purtare şi rezultatele deosebite ale copiilor.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

O

-a împlinit un an de la trecerea la cele veşnice a colegului nostru de
liceu Vasile Tofan, născut la Ghindăoani, Judeţul Neamţ.

Datorită neplăcutelor şi nefericitelor întâmplări prin care am trecut
la începutul lunii februarie a acestui an, am uitat cu totul ce i s-a în-
tâmplat lui Lică (aşa îi spuneam noi) în vara anului 2013, şi, inclusiv,
de rugămintea ce mi-o adresase soţia sa, distinsa profesoară de limba
şi literatura română, Floarea Tofan, de a scrie câteva rânduri (ştiind că
mă îndeletnicesc cu scrisul), un text omagial pe care urma să-l includă

într-o culegere dedicată memoriei soţului său. Aşa se întâmplă de regulă: ne-
cazurile proprii te fac să uiţi de neca-
zurile altora.

Zilele trecute, mi-a fost împrospă-
tată memoria cu imaginea fostului
coleg de acum mai bine de jumătate de
secol. Am primit prin poştă o carte-
album – „Lumina unei vieţi. În memoriam, prof. Vasile Tofan”, publicată la
Suceava, sub semnătura prof. Floarea Tofan, la un an de la moartea soţului său.

Acum mă grăbesc să repar, dacă se poate spune aşa, neglijenţa faţă de
memoria colegului meu, evocând personalitatea celui care, prin tot ce a făcut,
în 75 de ani de viaţă şi în lunga-i carieră didactică de peste patru decenii, şi-a
înscris numele în galeria intelectualilor de excepţie, născuţi şi educaţi în Ju-
deţul Neamţ, cu care se mândreşte marea familie a absolvenţilor Liceului
„Petru Rareş” din Piatra-Neamţ.

Intenţionam să alcătuiesc un portret al profesorului de matematică Vasile
Tofan, prezentând activitatea sa de excepţie atât la catedră (la Liceul Militar
„Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, unde şi-a început cariera,
după absolvirea Facultăţii de Matematică şi Fizică a Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi, în 1960, la Liceul „Petru Rareş” din Suceava, unde a

predat din 1971 până la pensionare, la care a fost şi director, dar şi ca inspector
şcolar de specialitate), cât şi ca publicist în domeniul ştiinţific, ca animator
cultural, dar mai ales ca Om.

Citind cartea primită, mi-am dat seama că întreprinderea mea nu s-ar
putea ridica la valoarea portretului pe care a reuşti să-l alcătuiască Doamna
profesoară Floarea Tofan, prin sumarul atât de divers şi bine structurat al vo-
lumului, în care a pus laolaltă textele proprii şi texte ale celor apropiaţi (rude
mai vârstnice sau mai tinere), ale foştilor elevi, ale foştilor colegi de liceu
din Piatra-Neamţ, ale colegilor de catedră sau de la Inspectoratul şcolar, ale

prietenilor, printr-o bogată ilustraţie
disipată în text sau în album la final
de carte şi nu în ultimul rând cu citate
semnificative extrase din operele oa-
menilor de ştiinţă şi de cultură din pa-
trimoniul cultural şi universal, citate

extrase de cel omagiat, în decursul vieţii, texte care conturează cum nu se
poate mai bine profilul cultural şi moral al celui care nu a trecut prin viaţă
întâmplător.

Când s-a împlinit un an de la trecerea la cele veşnice, un omagiu mai ni-
merit şi mai convingător, nici că putea alcătui doamna profesoară Floarea
Savin, pentru soţul său, OMUL care a lăsat un semn aparte în urma trecerii
sale efemere prin această VIAŢĂ.

Şi aşa cum se obişnuieşte în asemenea momente, adresăm şi noi zicerea
de cuviinţă: Să trăiţi mulţi ani, Doamna Tofan, să-l pomeniţi pe cel care va
fost alături patruzeci şi şase de ani! 

Constantin TOMŞA

S

02

In memoriam: Profesorul VASILE TOFAN
(20. 11. 1938 – 18. 06. 2013)
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Lansare de carte:
„Muzică pentru pisici”
oetul nemţean cu nume italienesc, Giuseppe
Masavo (pseudonimul literar al lui Giu-
seppe M. Asăvoaiei, profesor şi antrenor de
schi de performanţă
la Borşa, Maramu-
reş şi Piatra Neamţ,
la Liceul cu pro-
gram sportiv, din

2006) şi-a lansat de cu-
rând la Biblioteca jude-
ţeană „G.T. Kirileanu”,
cel de-al doilea volum de
versuri – „Muzică pentru
pisici”, carte apărută re-
cent la Editura „Limesc”
din Cluj.

Optzecist întârziat,
cu un debut în revistă (prin publicaţiile studenţeşti
clujene), cu un sfert de veac în urmă, Giuseppe a
atras atenţia criticii literare încă de atunci, repu-
tatul profesor, critic literar dar şi poet, Ion Pop de
la Cluj propunându-i un debut editorial la
„Dacia”, vechea editură clujeană, dar manuscrisul
a rămas rătăcit prin sertarele acesteia. Astfel că
evenimentele din 1989 l-au prins încă nedebutat,
deci cvasinecunoscut printre congenerii săi.

De fapt, e vorba de o poetică a întâlnirii.
Emoţia întâlnirii se produce la nivelul senzaţiei.
Nu întâmplător el ţine să pună un motto din Andre
Gide unuia dintre textele sale: Orice cunoaştere
ce n-a fost precedată de o senzaţie îmi este nefo-
lositoare. O menţiune aparte merită poemele in-
spirate de emoţia întâlnirii – chiar şi doar pe
calea undelor – cu un prieten de demult şi de de-
parte, cu un fragment de peisaj sau cu o reminis-
cenţă a trecutului. Sunt poeme simple, „umane”
şi poate tocmai de aceea emoţionante – scrie în
prefaţa cărţii poetul Mircea Petean. Lansarea din
sala Cupolă a Bibliotecii a fost prefaţată de poeţii
Emil Nicolae şi Nicolae Boghian, criticul literar
şi prozatorul Adrian G. Romila, întâlnirea fiind
moderată de scriitorul Adrian Alui Gheorghe. 

Expoziţia naţională
de cartofilie

„Parfum de ilustrate”
Cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la edita-

rea primelor cărţi poştale ilustrate româneşti

(1894-2014), sub genericul „Parfum de ilustrate”,
Asociaţia filateliştilor Neamţ, Clubul colecţiona-
rilor Piatra Neamţ, Complexul muzeal judeţean
Neamţ şi Federaţia filatelică română Cartoclub,
au organizat la Piatra Neamţ, în perioada 3-6 iulie
2014, Expoziţia naţională de cartofilie, ediţia a
XXI-a. Iniţiatorul şi organizatorul acestei mani-
festări anuale la Piatra – Neamţ este ing. Viorel
Nicolau. Notăm că la Muzeul de istorie şi arheo-
logie Piatra-Neamţ a avut loc vernisajul Expozi-
ţiei naţionale de cartofilie şi de literatură, lansarea
cărţilor „Piatra Neamţ – Odinioară, oraş euro-
pean” şi „Personalităţi nemţene – Nicu Albu”,
apărute la Editura „Cetatea Doamnei” precum şi
Simpozionul naţional de cartofilie (ediţia XXI-a)
– „Istoria şi poveştile de lângă noi”. 

Tot prin tradiţie, pe terasa Restaurantului
„Unic” s-a desfăşurat un Târg al Colecţionarilor,
unde nemţenii au ocazia de a face schimb de piese

filatelice sau numismatice cu colegii lor din ţară,
iar cei interesaţi şi-au putut completa colecţiile cu
piese rare.

De remarcat că, la fiecare din ediţiile ante-
rioare ale acestor întâlniri vin la Piatra Neamţ cei
mai importanţi colecţionari din ţară, numismaţi şi
filatelişti de renume, semn că filateliştii nemţeni
şi conducerea lor este nu numai cunoscută şi re-
cunoscută în România, ci şi apreciată de întreaga
breaslă a colecţionarilor români. 

Şezătoare
la Bicazu Ardelean

Cu concursul Societăţii Scriitorilor din jude-
ţul Neamţ, la Şcoala gimnazială nr. 1 din Bicazu
Ardelean, în prezenţa unui numeros public tânăr,
la sfârşitul lunii iunie, a avut loc o manifestare li-
terar-culturală consacrată unor recente apariţii edi-
toriale, precum şi aniversării a 50 de ani de la
debutul lui Marin Sorescu. Criticul literar dr. Cri-
stian Livescu a susţinut o prelegere pe această
temă, câţiva elevi au oferit un recital din poezia
„ironistă” a celui evocat şi a fost lansat romanul
„Cravaşa” de Constantin Virgil Gheor ghiu, publi-
cat în 1960, la Paris, a cărui acţiune de mare dra-
matism, se petrece la poalele Ceahlăului, posibil
de localizat între Bicazu Ardelean şi Dămuc. A
fost recenzat nr. 35 al revistei „Antiteze”, iar doi
interpreţi folk redutabili, Marius Coşereanu şi
Cristina Marin, au oferit un aplaudat recital de

muzică şi poezie. Iniţiativa manifestării, aflată la
a III-a ediţie, aparţine prof. Cornel Duculescu, di-
rectorul şcolii, care a folosit prilejul spre a mul-
ţumi unor cadre didactice de aici recent
pensionate (Ana Voaideş, Gh. Tepeş Daraban, Le-
ontina Ţepeş, Teodor Paveliu, Laura Ciucanu),
precum şi profesoarei Alexandra Mocanu, care a
pregătit regia momentelor lirice.

„Vacanţele Muzicale”,
din nou la Piatra Neamţ
În organizarea Centrului pentru cultură şi arte

„Carmen Saeculare”, cea mai longevivă manifes-
tare muzicală din judeţul nostru, „Vacanţe Muzi-
cale la Piatra Neamţ” (a debutat în anul 1972), a
revenit cu cea de a 41-a ediţie, între 6-12 iulie,
după doi ani de nejustificată absenţă.

Spectacolele au avut loc în sala „Calistrat
Hogaş” a Consiliului judeţean şi în Piaţa Turnului
lui Ştefan cel Mare, la orele 19,00 şi 21,00, ca şi

în ediţiile prece-
dente, fiecare seară
fiind dedicată unui
alt gen de muzică.
Nu au evoluat, în
această ediţie, ele-
vii liceelor de pro-
fil muzical din
judeţ. Mo tivaţia
profesorilor: copiii
fiind în vacanţă
sunt greu de adus
pe sce nă (?!).

Astfel, dumi-
nică, 6 iulie, a avut
loc festivitatea de
deschidere şi un
concert simfonic
cu Orchestra „Ca-

merata regală”, iar luni, pianista Raluca Ouatu, cu
invitaţii săi au susţinut un recital. Au mai fost pro-
gramate, în cadrul Serii muzicii tradiţionale, An-
samblul artistic „Ciprian Porumbescu” din
Suceava, un concert de cameră cu „Cvartetul
Transilvan”, condus de Gabriel Croitoru, un con-
cert de jazz, cu celebrul pianist Mircea Tiberian şi
colegii săi. Corul de cameră „Cappella Transylva-
nica” a susţinut un concert joi în sala Consiliului
judeţean, iar în Piaţa Turnului a cântat Mircea Ba-
niciu şi Trupa Band. Tot în Piaţa Turnului a evo-
luat vineri trupa „Millenium” din Chişinău, iar în
ultima zi, sâmbătă, a fost seara muzicii de operă,
cu Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău.

(N.S.)
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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.

Hippolytos
după Euripide

În distribuţie: Răzvan Bănuţ, Lo-
redana Grigoriu, Daniel Beşleagă,
Lucreţia Mandric, Victor Giurescu,
Ecaterina Hâţu, Cătălina Ieşanu,
Dragoş Ionescu, Cezar Antal, Rareş
Pârlog, Dan Grigoraş, Adina Suciu,
Corina Grigoraş

Regie şi scenografie: Horaţiu
Mihaiu; mişcare scenică: András Ló-
ránt; univers sonor: Cezar Antal

Pentru spectatorul tocit sufle-
teşte de ororile cu care îl alimentează
zilnic jurnalele de ştiri, tragediile care
înfiorau sufletul grecilor până la cat-
harsis (purificare) nu mai înseamnă
mare lucru. Timpul parcă nu mai are
răbdare, totul se comprimă, astfel
încât frumoasele înflorituri retorice
ale textelor vechi nu mai strălucesc.
În prezent, montarea unei tragedii an-
tice este o iniţiativă rară, cel puţin în
teatrul românesc.

Horaţiu Mihaiu nu e un icono-
clast care să rescrie total tragedia an-
tică pe coordonatele contempora nei -
tăţii, cu mijloace şi forme în stare să
violenteze pe omul actual. Opţiunea
sa pentru acest spectacol este o vi-
ziune a frumuseţii. Verbalizarea, co-
regrafia, decorul, costumele, lumini -
le, ambianţa sonoră – toate au o pu-
ternică funcţie estetică. Chiar dacă
textul lui Euripide este redus maxi-
mal, fără a afecta coerenţa narativă,
regizorul îi rămâne credincios trage-
dianului grec, neîmprumutând şi de la
cei care l-au succedat în abordarea
poveştii de iubire a Phaedrei pentru
Hipppolytos. Mişcarea dirijată spre
expresivitatea corporală potenţează
emoţia cuvântului. Frământările ges-
tuale ritmice ale Phaedrei spun mai
mult decât retorismul frazei antice.

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 Hippolytos
după Euripide, regia şi scenogra-

fia Horaţiu Mihaiu, univers sonor
Cezar Antal.
n Gărgăriţele se întorc pe

pământ
de Vasili Sigarev, regia Ale-

xandru Mâzgăreanu.
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.


