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În aşteptarea parafei lui Victor Ponta...
l Interviu cu dl. Gabriel

Ploscă, preşedintele
SLLICS Neamţ

Domnule Ploscă, a cam tre-
cut vacanţa destul de re-
pede... Suntem cu urechile
ciulite în aşteptarea ultime-
lor noutăţi oficiale. Că de
zvonuri suntem sătui...

– Pe 9 şi pe 10 septem-
brie a avut loc şedinţa Birou-

lui Operativ al Federaţiei. Printre
alte subiecte discutate în după-
amiaza primei zile, s-au trecut în re-
vistă temele şi aşa-zisa foaie de
parcurs, discutate cu ministrul Edu-
caţiei în întâlnirile anterioare. Şi am
constatat că singurele lucruri rezol-
vate până acum erau reducerea nor-
mei cu două ore şi accesul
personalului didactic auxiliar la gra-
daţia de merit – prevederi introduse
în Ordonanţa nr 49, pentru modifi-
carea Legii Educaţie Naţionale. Ră-
măseseră suspendate astfel foarte
multe lucruri importante: salariza-
rea cadrelor didactice precum şi a
personalului didactic auxiliar, a per-
sonalului nedidactic, ieşirea la pen-
sie...

– Adică n-au fost chiar numai
laptele şi mierea negociate...

– Nu, n-aş zice. Şi ne-am con-
fruntat cu fel şi fel de chichiţe. Când
se vorbea, de pildă, despre reduce-
rea normei, guvernanţii, ca de obi-
cei, au mai adăugat o codiţă:
încadrarea în fondul de salarii! Era
o prevedere care, de fapt, ducea la
neaplicarea acestei deicizii. Redu-
cându-se norma unui cadru didactic
cu grad I şi vechime peste 25 de ani,
era normal ca cel care prelua aceste
ore să fie şi plătit. Dar aceşti bani

nu erau prevăzuţi în fondul de sala-
rii... Anomalia se rezolvase cumva
încă de la începutul lui septembrie
prin nişte precizări ale Ministrului,
însă noi am cerut ca ele să fie re-
luate într-un document emis de Gu-
vern. Nu poţi – când vine Curtea de

Conturi în control – să te justifici cu
nişte precizări.

– Parcă ne cam învârtim în
jurul cozii...

– Acelaşi lucru i l-am spus şi eu
preşedintelui Simion Hăncescu în
pauza şedinţei. Şi i-am propus să
iniţiem cât mai rapid un dialog cu

puterea, cu factorii ei de decizie, cu
care să stabilim lucruri concrete.
Altminteri, noi vorbim, noi auzim.
Apoi, profitând şi de faptul că se
afla de faţă şi Liviu Marian Pop, am
început să sunăm la ministerele im-
plicate: Finanţe, Muncă, Educaţie.

Nu am reuşit să ne vedem decât seara
cu Ministrul Educaţiei şi câţiva di-
rectori generali din minister, într-o
întrunire care a durat de la orele
20,00 la 23,30, şi care a reluat te-
mele enunţate anterior.

La discuţiile de a doua zi, mier-
curi, 10 septembrie, au participat

Ministrul delegat pentru Dialog So-
cial, iar de la Ministerul Muncii n-a
venit Rovana Plumb, dar au venit
doi directori dintre care unul era Di-
rectorul Direcţiei de Politici Sala-
riale, un bun profesionist cu care
s-au putut discuta lucruri concrete.
După cum am mai spus într-un in-
terviu apărut în revista noastră, fiind
într-un an electoral, noi încercăm să
forţăm puţin lucrurile. Mă gândesc
la faptul că, dacă poliţiştilor cu stu-
dii superioare li s-a majorat deja sa-
lariul cu 25%, ar fi cazul să obţină
şi profesorii ceva. Deja ni s-a pro-
mis că până în anul 2020, anual, în
octombrie vom primi 150 de euro,
care să fie tot un ajutor pentru carte
şi formare, dar care să fie sub formă
forfetară, în sensul că cheltuirea ba-
nilor nu va mai trebui justificată cu
fel de fel de chitanţe şi facturi.

– E un lucru încurajator. Mai
multă încredere în dascăli nu strică
niciodată. 

– Vreau să mai spun un lucru
foarte, foarte important pe care ar
trebui să-l ştie toţi directorii din ju-
deţul Neamţ, şi anume că Federaţia
Sindicatelor Libere din Învăţământ
este aceea care a intervenit atât în
ianuarie, cât şi acum, pentru a se re-
zolva problema degrevărilor pentru
directorii din şcoli. Pentru că existau
nişte anexe din legea bugetului care
spuneau că degrevarea nu se poate
face decât pentru 4 ore. Acum, lu-
crurile au revenit la normal şi norma
obligatorie a rămas în jur de 4 ore,
pentru că un om nu poate fi un ma-
nager performant lucrând şi aproape
o normă întreagă la catedră. S-a mai
discutat, din nou, despre plata hotă-
rârilor judecătoreşti...

Despre tăierea limbii
u au trecut prea multe secole de când, pe
aproape de graniţele de azi ale României,
mincinoşii şi calomniatorii erau pedepsiţi
prin tăierea limbii. Societatea vremii încă
nu inventase puşcăriile în care, acţionând
după sacrele drepturi ale omului, să i se
asigure deţinutului televizor în celulă şi
alte înlesniri similare. 

Hoţului i se reteza mâna cu care şparlise; ca-
lomniatorului, limba; carieristului, nasul (Asta
se întâmpla şi pe la noi.). Desigur, nu accept bar-
baria unor asemenea pedepse. Numai că eu tră-
iesc (încă) în anul de la Chist 2014.

Ei, şi dacă veni vorba de minciună şi calom-

nie, aflu că o fostă jucătoare de baschet, de la
Bucureşti, plătită din bani publici pentru a face
dreptate, a decretat că toţi profesorii şi toţi me-
dicii încă existenţi în frumoasa noastră ţară sunt
nişte hoţi, pe care dumisa, cu legea în braţe, îi
va întemniţa.

Bine! Dacă are femeia dreptate, unde să
bagi la başcă sute de mii de infractori? Nu-i
unde… Atunci să li se taie mâna cu care au furat,
nu-i mai simplu? Sau limba?

Dar dacă vorbitoarea din Capitală minte şi
calomniază, ce-i de făcut? Cine îi taie limba şi
nasul? Nu, ferească Dumnezeu! nu cu briceagul
sau cu bisturiul, ci printr-o grevă generală a celor

cumplit calomniaţi, cu lozinca: ori noi, ori ea!
Vise, vise…

Grevă generală în România de azi? Haida-
de! Prin urmare, doamna ameninţă că va trece
de le a mânca ciuperci la sancţiuni. Fiindcă
poate. La puşcărie cu dăscălimea degradată şi
coruptă! Şi cu doctorii, câţi vor mai fi fiind prin
biata ţară!

Un mare englez spunea că fiecare popor are
conducătorii pe care îi merită!

Sau, în vorbirea strămoşilor mei, răzeşi: la
aşa sac, aşa petic!

Mihai Emilian MANCAŞ

–

N

A consemnat Mircea ZAHARIA
(continuare în pag. 2)

Cu prilejul debutului unui nou an şcolar, întotdeauna un mo-
ment de emoţie, de bucurie şi de optimism, cu speranţa unui viitor
real al învăţă mântului românesc, cu speranţa că, în sfârşit , das-
călii se vor bucura de respectul şi preţuirea pe care le merită, trans-
mitem, în numele Sindicatului Învăţământ şi al Asociaţiei
Învăţătorilor din Judeţul Neamţ, tuturor slujitorilor catedrei, ele-
vilor şi părinţilor urarea de sănătate, succese şi bucurii şi cât mai
multe împliniri profesionale şi personale.

Redacţia APOSTOLUL
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Dialoguri la Agapia
ub acest titlu simplu şi direct, poetul şi pro-
fesorul Gheorghe Simon a publicat, recent,
la Editura „eLiteratura”, din Bucureşti, o
carte inedită (în conţinut) faţă de cele ante-
rioare, de versuri, un volum cu interviuri.
Autorul, atât pe post de reporter dar şi de
intervievat, şi-a adunat sub cele două co-
perţi câteva interviuri luate de-a lungul vre-

mii unor mari personalităţi ale literaturii române
contemporane: academicianul Zoe Dumitrescu-
Buşulenga, poetul Ioan Alexandru, ambasadorul
şi exegetul Mihai Zamfir, un intreviu cu un coleg
– un profesor de matematică dar şi interviurile pe
care le-a acordat el câtorva colegi de breaslă de la
diferite publicaţii: Teodor George Calcan, Daniel
Corbu, Nicolae Sava.

Evident, „greutatea” cărţii o dau cele trei per-
sonalităţi scriitoriceşti cu care a stat de vorbă poe-
tul de la Agapia, acestea fiind în anii din urmă între
oaspeţii de seamă ai mănăstirii care a găzduit mulţi
scriitori români importanţi. Cele trei personalităţi
răspund zecilor de întrebări ale poetului cu răbdare
şi îngăduinţă, construind în interiorul interviurilor
lor adevărate eseuri, pe temele alese de interlocu-
tor, despre literatură, despre viaţă, familie, despre
viaţa literară dar şi cea politică de la Bucureşti.

„Cu lapte, fără zahăr”
în „Filmul de Piatra” 

Anul acesta, aflat la cea de 7-a ediţie, festi-
valul „Filmul de Piatra” s-a desfăşurat la Piatra
Neamţ în perioada 5-7 septembrie, dar şi cu seri

de proiecţie la Cluj, pe 11 sept. şi Timişoara, pe
14 sept.

Începând cu ediţia de anul trecut, organizato-
rii au renunţat la finanţările publice, transformând
evenimentul în manifest de voluntariat şi iniţiativă
independentă. Demersul  le-a fost susţinut de o

S

Rubrică de N. SAVA

În aşteptarea parafei lui Victor Ponta...
Nu se discută prea des despre acest su-

biect?
– Nu. Şi unora dintre colegii noştri li

se pare că acest lucru merge automat, dar
nu e deloc aşa. Plăţile s-au făcut în martie,
în iunie, şi acum, în septembrie. Dar de
fiecare dată există probleme fiindcă ori
şcolile nu şi-au calculat bine aceste sume,

nu le-au inclus în buget sau n-au cerut suplimen-
tarea către Consiliile locale, ori chiar acestea nu
au cerut mai departe de la Finanţe sumele nece-
sare. Există mici disfuncţionalităţi pe care mult
promisa şi discutată machetă de calcul şi urmă-
rire a acestor plăţi le-ar fi putut preveni. Dacă ar
fi existat. Am început să ne cam săturăm de
aceste blocaje, deseori artificiale, şi din această
cauză am trimis din nou adrese în şcoli atenţio-
nând oamenii că acum urmează ultima rectifi-
care de buget pe 2014. Dacă nu sunt cerute
sumele necesare, pentru ce avem de plătit până

la sfârşitul anului – şi pe salarii şi pe hotărâri ju-
decătoreşti – rămânem cu buzunarele goale. Pen-
tru că, vorba aceea, trimestrul V nu mai există...

– În privinţa salarizării se vede vreo lu-
mină?

– Da. Cert este că întâlnirile noastre din 9 şi
10 septembrie au determinat o întâlnire a lideri-
lor celor două federaţii şi a Ministrului Educaţiei
cu Primul-ministru, pe data de 12 septembrie.
Despre rezultatele acestei discuţii, domnul Si-
mion Hăncescu, liderul FSLI, ne-a transmis că
s-au convenit următoarele:

a) Trecerea nedidacticului la auxiliar. Până
în acest moment, personalul nedidactic nu bene-
ficia de anumite drepturi specifice învăţământu-
lui, fiind inclus în marea masă a bugetarilor.

b) Aplicarea graduală a Legii 221 până la fi-
nele anului 2017. Noi am solicitat o creştere de
10% a salariilor în 2015, 2016 şi 2017 încât să
ajungem practic la salariile pe care le-am avut
înainte de masacrarea lor în 2010.

c) Suma de două miliarde de lei ce repre-

zintă ultima tranşă pentru sentinţele judecătoreşti
din 2017, să rămână în sistem pentru transferarea
ei la salarii. Adică, dacă bugetul ar rezista la plata
celor două miliarde de lei – cu care, oricum, nu
trecem nici de 4% din buget, aceşti bani să intre
în continuare în bugetul anual al învăţământului.

d) Soluţionarea decontării navetei. O idee
pentru aceasta ar fi ca banii să fie transferaţi prin
bugetul Educaţiei.

e) Pensionarea mai repede cu trei ani (pentru
cine doreşte), fără diminuarea pensiei.

f) Reducerea normei didactice pentru cei cu
gradul I şi peste 25 de ani vechime să nu mai fie
condiţionată de încadrarea în buget.

Urmează ca toate aceste lucruri să fie trecute
într-un document scris pe care Victor Ponta ur-
mează să-l semneze pe data de 5 octombrie.

– Nu pot să vă doresc decât ca acest lucru
chiar să se întâmple. Ar fi o răsplată meritată a
eforturilor pe care Federaţia Sindicatelor Libere
din Învăţământ le-a întreprins de-a lungul tim-
pului.

–

(urmare din pag. 1)

e linia preocupărilor
constante pentru for-
mare, vineri, 19 sep-
tembrie, a început la
Piatra Neamţ, în or-
ganizarea SLLICS
Neamţ, o nouă se-
siune de formare pe
sănătate şi securitatea

muncii în unităţile şcolare.
Acest program de for-

mare continuă se adresează
tuturor persoanelor din uni-
tăţile de învăţământ din Ro-
mânia şi este derulat în
cadrul proiectului „Dezvol-
tarea structurilor de dialog
social în sectorul educa-
ţie”, finanţat de Guvernul
Norvegian prin Programul
Norvegian de Cooperare
pentru România, ca parte a
Acordului de Extindere a
Spaţiului Economic Euro-
pean, în scopul sprijinirii
creşterii economice si dez-
voltării sustenabile şi a con-

solidării relaţiilor bilaterale
dintre România si Norve-
gia. Programul este imple-
mentat de Confederaţia
Sindicatelor Democratice
din România (CSDR), în
calitate de promotor al pro-
iectului, împreună cu Con-
federaţia Norvegiană a
Sindicatelor – Landsorga-
nisasjonen i Norge (LO),
Federaţia Sindicatelor Li-
bere din Învăţământ
(F.S.L.I.) şi Sindicatul Lu-
crătorilor din Şcoli din
Norvegia – Skolenes Lan-
sforbund (SL), în calitate de
parteneri având ca obiec-
tive: evaluarea activităţii
comitetelor de securitate şi
sănătate în muncă, respec-
tiv oferirea de soluţii pentru
îmbunătăţirea activităţii co-
mitetelor de securitate şi să-
nătate în muncă din
Româ nia.

Acest program de for-

mare include 25 de colegi
din diferite şcoli din Neamţ,
care au parcurs deja două
etape ale programului şi
care, la rândul lor, vor ac-
tiva în acele comisii de Cul-
tura sănătăţii şi securităţii
muncii care trebuie să
existe în şcoli. Deşi această
problemă este prioritară în
mai toate statele europene,
deşi în România există o le-
gislaţie destul de solidă în
acest sens, şcolile noastre o
neglijează în bună măsură.
Dar conştientizarea şi iden-
tificarea situaţiilor care ar
putea afecta siguranţa ele-
vilor şi a personalului şcolii
este mereu binevenită şi re-
prezintă un plus în asigura-
rea condiţiilor optime în
vederea obţinerii unor re-
zultate optime de către
elevi, ne-a declarat domnul
Gabriel Ploscă, preşedintele
FSLI Neamţ. (Red.)

Ziua cu multe flori
n fiecare an, la mijlocul lui septembrie, într-o anumită zi, muni-
cipiul de sub Cozla înfloreşte. Nu e sărbătoare politică, nici reli-
gioasă. Şi totuşi e invazie de flori spre bucuria florăreselor, care
îşi freacă palmele a câştig. Flori cu flori în mână. Citeşte: copii
cu flori. Ce se întâmplă?

E 15 septembrie, ziua în care şcolile îşi deschid larg porţile.
E ziua „ naţională” a şcolii româneşti. Ziua în care prichindeii vin
la şcoală cu ghiozdanele tixite de vise. Invadează pur şi simplu
curtea şcolii, „bobocii” speriaţi şi sfioşi, „veteranii”, gălăgioşi cu

tupeu. Ăi din clasa întâi plâng ca la plecarea pe front. Necazul lor?  Mă-
micile pleacă acasă şi ei rămân cu Doamna. 

Invitaţii care vorbesc puştanilor în careu spun numai politicale. Fac
campanie electorală, ăi mici nu înţeleg nimic. În orice „ spici” auziţi:
şcoli noi, calculatoare, performanţe, laboratoare occidentale şi tot aşa.
Exact ca în alte vremuri.

Şi totuşi, florile din 15 septembrie au adus lumină şi vreme fru-
moasă. Florile de toamnă împodobesc toate şcolile nemţene. Şi Şcoala
nr. 16 din Săvineşti – sat, şi Şcoala nr. 9 din cartierul Gara Veche, şi
Şcoala „Elena Cuza” din Precista. Florile încălzesc totul în jur şi privirile
învăţătoarei şi gesturile triste ale anonimelor oameni ai şcolii. Ziua cu
cele mai multe flori, nu se uită niciodată. Este?

Frumuseţea copiilor îmbrăcaţi de „ sărbătoare” după posibilităţi,
pune parcă la colţ indiferenţa oamenilor mari faţă de destinele şcolii.
Când un simplu ghiozdan de elev ajunge până la 400 de lei, e greu de
trăit. Poate de asta. În prima zi de şcoală apostolii neamului sunt aco-
periţi de flori. Pe 15 septembrie şcoala s-a acoperit de flori şi gânduri
frumoase. Hai să fim şi noi alături de puştanii patriei, de prichindeii în
uniformă. Succes în noul an şcolar tuturor! Să ajungeţi toţi „ domni” şi
să nu vă părăsiţi patria niciodată! Locul vostru e în România! Iubiţi-vă
ţara şi neamul. (Dumitru RUSU)

Programul de formare continuă

Cultura sănătăţii şi securităţii muncii

P
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erie de personalităţi, printre care Principele
Nicolae al României, Ada Milea, Alexan-
dru Dabija şi Ion Barbu. Aşa că ediţia din
2014 a fost organizată de peste 80 de volun-
tari, desfăşurându-se în mai multe locaţii: în
piaţeta de la Turnul lui Ştefan, în Teatrul Ti-
neretului, pe vârful muntelui Cozla şi, pen-
tru prima oară, în singurul cinematograf

rămas funcţional, dar aproape uitat, din Piatra
Neamţ, „Dacia” Panoramic

Pe lângă cele 67 de scurt-metraje din selecţie,
Filmul de Piatra a mai cuprins o selecţie de lung -
metraje româneşti, un spectacol de teatru, o serie
de concerte, alte evenimente inedite. Dintr-un
număr total de 205 înscrieri, au fost alese 45 de tit-
luri pentru competiţie şi 22 în afara competiţiei. În
concurs s-au prezentat 13 scurtmetraje la categoria
Ficţiune, 8 la Documentar, 8 la Animaţie, 7 la Film
experimental şi 9 la Videoclip.

Între cele 13 scurtmetraje se află şi filmul „Cu
lapte, fără zahăr”, realizat de cinci tineri nemţeni
– Andrei Florescu (scenarist şi coregizor), Răzvan
Macovei (regizor), Ciprian Iacob (muzică), Cezar
Antal şi Răzvan Maximov (actori). În filmul lor
joacă şi actorii Victor Rebengiuc şi Andi Vaslu-
ianu. Filmul a fost nominalizat şi la festivalul in-
ternaţional de film „Anonimul”, ediţia din acest
an, între cele 31 finaliste în competiţie, selectat din
cele peste 400 de scurtmetraje din mai multe ţări.

Poeţi nemţeni, în italiană
Criticul literar şi traducătorul Geo Vasile a

publicat o antologie de poezie română în limba
italiană cu vreo 30 de poeţi, de la Mihai Eminescu
până la cea mai tânără poetă a ultimului val, Mi-
runa Vlada. Între ei sunt şi poeţii nemţeni Aurel

Dumitraşcu şi Adrian Alui Gheorghe. Aurel
Dumitraşcu este prezent cu poeziile Tatăl nostru,
Câteva cuvinte în zori, Nopţi de câlţi, Cine va
vorbi, În bibliotecă, O femeie şi al doilea război
ruginit, iar Adrian Alui Gheorghe cu poemele Cu-
cuta, Poetul bătrân îşi declamă faima, Oraşul
fără nici un locuitor, Poem. Iniţiativa antologato-
rului este lăudabilă însă criteriile de selecţie par a
fi inexistente, din antologie lipsind cel puţin vreo
20 de mari poeţi români în timp ce unele nume
(cam tot pe atâtea) din cele selectate în antologie
nu pot fi considerate reprezentative pentru poezia
română modernă, cei doi poeţi din Neamţ fiind o
excepţie fericită. O antologie a poeţilor nemţeni
traduşi în italiană a apărut în anul 2001, în tradu-
cerea lui Ştefan Damian, „Appoggiato ad un libro
fiorito” (Sprijinit pe o carte înflorită), destul de
completă, care cuprinde zece poeţi. 

s
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l1500 de cadre didactice din România,

R. Moldova, Ucraina şi Serbia au participat
la al XXXVI-lea congres al AGIRo

(Comunicat oficial. Text prescurtat.)

n 1898 se desfăşura primul congres al Aso-
ciaţiei Generale a Învăţătorilor din Româ-
nia. ,,Învăţător” însemna cadru didactic, aşa
cum Ziua Învăţătorului instituită atunci, la
30 iunie, era şi este ziua tuturor slujitorilor
şcolii. La sfârşit de august 2014, timp de
nouă zile, aproape 1500 de învăţători, edu-
catoare şi profesori au participat la Suceava,

Cernăuţi, Chişinău şi Eforie Sud la a XXXVI-a
ediţie a acestui cel mai mare forum anual de dez-
batere din învăţământul românesc după cum apre-
cia însuşi ministrul Remus Pricopie. Colegilor din
România li s-au alăturat peste 300 de dascăli din
Republica Moldova, 150 din regiunile ucrainene
Cernăuţi, Odessa, Transcarpatia şi Vinniţa, zeci de
colegi din Serbia (Voivodina şi Serbia de răsărit),
un grup reprezentativ de cadre didactice de la şco-
lile de grafie chirilică din toate raioanele nistrene
ale Moldovei, profesori de etnie sârbă şi ucrai-
neană din România.

Gazde ne-au fost Universitatea ,,Ştefan cel
Mare” din Suceava, Colegiul Tehnic de Industrie
Alimentară Suceava, Asociaţia Generală a Învăţă-
torilor din România – filiala Republica Moldova,
Asociaţia Învăţătorilor ,,George Tofan”– Rădăuţi,
Uniunea Interregională „Comunitatea Româ-
nească din Ucraina” şi Liceului Teoretic „Carmen
Sylva” din Eforie. (...)

Lucrările congresului de la Suceava au stat
sub semnul aniversării a 100 de ani de la congresul
din 1914 din cetatea de scaun a Moldovei aflată
atunci sub stăpânire austriacă. Aici, ministrul
Remus Pricopie a transmis omologului său Serghei
Kvit, din Ucraina, prin intermediul consulului ge-
neral al Ucrainei la Suceava, medalia de aur a con-
gresului, medalie care de 8 ani este o ştafetă
înmânată unor miniştri din diferite ţări pentru
aportul lor la modernizarea învăţământului şi în-
curajarea cooperării internaţionale în sfera educa-
ţională. Excelenţa Sa Vasyl Boiechko, consulul
general cu studii de învăţător la bază, a adăugat
Sperăm să ne ajute Dumnezeu şi Europa, lumea
civilizată, să trăim în pace pentru viitorul omeni-
rii. Această medalie înseamnă respectul dumnea-
voastră faţă de Guvernul ucrainean. Congresul a
hotărât ca în al doilea semestru al anului şcolar
2014/2015 medalia să fie transmisă ministrului
educaţiei Srgean Verbici, din Serbia. Colegii ro-

mâni din Serbia şi colegii sârbi din România s-au
angajat să pună la cale detaliile organizatorice ale
înmânării efective a medaliei în acord cu asociaţia
omologă din Serbia şi cu ministerul din Belgrad.

Fiecare grup de participanţi a intonat imnul
ţării pe care a reprezentat-o. Drapelele celor 4 ţări
au însoţit participanţii în toate zilele congresului.
Fiindcă 24 august a coincis cu ziua independenţei
Ucrainei, preşedintele AGIRo şi alţi participanţi au
purtat cocarde ucrainene, iar cei 500 de profesori
din sala filarmonicii din Chişinău au fluturat sute
de foi în culorile galben-albastre ale statului ucrai-

nean atât de încercat în ultima perioadă.
A fost remarcat faptul că în Serbia de răsărit

s-a încheiat, în mandatul actualului ministru sârb,
primul an în care în câteva şcoli publice s-au ţinut
ore de limbă română într-una dintre administraţiile
şcolare pentru o parte din cei 1.617 elevi care au
cerut-o, că în mandatul actualului ministru ucrai-
nean au fost bugetate locuri la catedra de limbă ro-
mână din Ismail după ce în mandatul fostului
ministru aceste locuri fuseseră suprimate.

Î

Cuvânt de salut către Congres
(text publicat în Buletinul Congresului)

MOTTO: Numai prin asocierea forţelor individuale
şi coordonarea lor armonioasă s-a realizat progresul.

(Edmond Perier)

embrii Asociaţiei Învăţătorilor din filiala AGIRo Neamţ îngenunchează în faţa dumneavoas-
tră, pentru modul în care, ca nişte adevăraţi prometei, aţi întreţinut şi întreţineţi cu măiestrie
focul cunoaşterii către un mâine nou, imprevizibil, căruia îi suntem datori în permanenţă cu
un răspuns.

Mulţumirea din ochii copiilor noştri aduce fericirea şi liniştea cadrelor didactice, care
modelează cu grijă multiplele calităţi spre folosul şi bucuria lor, a generaţiilor viitoare.

Şi pentru că aţi reuşit să sădiţi în sufletele copiilor cunoaşterea, înţelepciunea, afecţiunea,
dăruirea şi speranţa, vă mulţumim din toată inima, urându-vă multă sănătate, frumoase îm-

pliniri şi să aveţi parte numai de bucurii. (...)
În cei 47 de ani cât am predat la catedră şi 23 de ani de activitate în cadrul Asociaţiei Învăţăto-

rilor filiala Neamţ, am avut multe realizări dar şi neîmpliniri.
Pentru evitarea neîmplinirilor am căutat să mă conduc în viaţă după modelele dascălilor mei,

cărora le datorez foarte mult. Ei mi-au insuflat, pe lângă dragostea de învăţătură, şi pe cea de ţară,
de popor, de semeni.

De la ei am înţeles că numai prin instruire, educaţie şi disciplină, ne vom forma ca adevăraţi
apostoli ai neamului.

Amintirile de la Şcoala Normală „Gheorghe Asachi” din Piatra Neamţ rămân veşnice.
Relevantă în acest sens, este mărturia unui fost coleg normalist, profesorul universitar Gheorghe

Scripcaru – fost rector al Institutului de Medicină din Iaşi: Şcoala Normală, cu profesorii ei, mi-a
structurat convingerea că sensul existenţei umane rezidă în valori, astfel că toată viaţa, cu profesorii
mei în suflet, am căutat transcendenţa acestor valori, drept remediu al tuturor frustrărilor şi neli-
niştilor inerente vieţii.

Pentru că tăria unui lanţ stă în tăria fiecărei zale, să ne strângem tot mai puternic rândurile în
asociaţia noastră AGIRo, să facem propunerile care se cuvin pentru buna desfăşurare a activităţilor
noastre, de zi cu zi, începând cu legile legate de învăţământ (Legea Învăţământului), pentru că noi
suntem aceia care profesăm şi ştim mai bine ca oricine ceea ce trebuie şi cum trebuie desfăşurată
munca la catedră, în întreaga noastră activitate în şcoală, în familie şi în societate.

Urez mult succes lucrărilor congresului şi sper să putem pleca acasă cu mulţumirea ca ne-am
implicat, creativ şi eficient, în rezolvarea cerinţelor actuale ale învăţământului şi şcolii româneşti.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!  
Prof. Gheorghe AMAICEI

M

Viorel DOLHA, preşedinte AGIRo
(continuare în pag. 4)
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„DESTINul”
prof. Matilda
Teodorescu 
e 7 august, la Biblioteca
Judeţeană „G. T. Kiri-
leanu” a avut loc lansarea
volumului „Destin”, sem-
nat de prof. Matilda Teo-
dorescu şi apărut, de
curând, la Editura „Bril-
liance” din Piatra-Neamţ.

Cartea este un exerciţiu de me-
morie confesivă, învăluit într-un
abur cu lumină de smalţ şi poate
fi citită şi ca un decupaj din

fresca unei epoci. Per-
sonajele, aproape pal-
pabile, se regăsesc cu
uşurinţă în ambele re-
gistre ale binomului
viaţă – poveste şi aco-
peră, iscusit, o în-
treagă tipologie ce
conferă amplitudine
într-un volum bine în-
chegat. Autoarea com-
pletează, fericit, po -
vestea cu ilustraţiile
presărate în cuprinsul
cărţii, îmbogăţind în
valenţe experienţa lec-
turii. Despre „desti-
nul” volumului aflat la

prima întâlnire cu publicul cititor au făcut „pre-
dicţii” Mihaela Luca, Constantin Bostan şi
Ciprian Chiriac, în ambianţa pastelurilor so-
nore oferite, la vioară, de maestrul Victor Mus-
caliuc, profesor la Liceul de Arte „Victor
Brauner” din Piatra-Neamţ. 

O revistă pentru biblioteca
dumneavoastră

Deosebit de consistent este şi acest nou
număr al revistei „Conta”, (numărul 15, august
2014), publicaţie de „literatură & arte & atitu-
dini”, editată de Biblioteca judeţeană „GT Ki-
rileanu” Neamţ, în colaborare cu Asociaţia
culturală „Conta” Piatra Neamţ. Doar spicuirea

P

ongresul va expedia miniştrilor educaţiei
din Ucraina şi Serbia lista localităţilor de pe
raza administraţiilor şcolare Odessa, respec-
tiv Pojarevaţ, Zajecear şi Iagodina în care în
luna septembrie să se anunţe elevii de etnie
română/vlahă/moldoveană că pot studia
limba română din octombrie 2014. (...)

S-a amintit apoi de faptul că atât în Ro-
mânia cât şi în Republica Moldova în şcoli se stu-
diază exclusiv limba română ca limbă de stat. Dacă
Kievul acceptă că acestea două şi nu altele sunt ţă-
rile ,,mamă” pentru românii/moldovenii din regiu-
nea Odessa a Ucrainei, s-a exprimat speranţa ca
Ucraina să nu meargă în continuare pe o mână cu
Tiraspolul cultivând o limbă ,,moldovenească” ar-
tificială. (...) 

La congresul AGIRo, domnul ministru Remus
Pricopie a pus în discuţie în premieră şi a lansat noi
măsuri şi strategii: obligativitatea grupei mari la gră-
diniţă din 2015 şi a învăţământului obligatoriu de la
3 ani din 2018, problema „acută” a creşelor pentru
copiii sub 3 ani, ocuparea prin concurs până în sep-
tembrie 2015 a tuturor celor 10.000 funcţii de con-
ducere, acordarea unei sume de bani cadrelor
didactice, echivalentul a 150 de euro, pentru a-şi
cumpăra materiale didactice, cărţi şi reviste, abona-
mente la diferite site-uri specializate sau reviste spe-
cializate, dar şi pentru participarea la conferinţe.

Viorel Dolha, preşedintele AGIRo, a ţinut să
remarce că are încredere în spusele domnului mi-
nistru fiindcă acesta a înfăptuit tot ceea ce promisese
cu exact un an în urmă la congresul de la Slatina
(vezi manuale digitale, completarea legii educaţiei
etc.).

Un memoriu cuprinzător cu problemele iden-
tificate pe parcursul celor 9 zile de congres îi va fi
înmânat domnului ministru în zilele următoare. Nu
vor lipsi sesizări privind neaplicarea unor ordine de
ministru şi texte legale în vigoare dar şi propuneri
de îmbunătăţire a programelor şcolare. S-a solicitat
obligativitatea editurilor la o ordine cronologică
identică a predării conţinuturilor în manualele alter-
native, măsură care ar face ca auxiliarele şi culege-
rile unei edituri să poată fi folosite şi de elevii care
au un manual al altei edituri, eliberând astfel elevii
şi dascălii din ,,captivitatea” auxiliarelor şcolare edi-
tate exclusiv de o anumită editură. Măsura ar con-
duce la dispariţia de pe piaţă a unor auxiliare
obscure şi la impunerea unora valoroase care ar
putea fi sursă de a exersa pentru elevi indiferent de
manualul pe care l-au primit. Încă la întâlnirea din
seara dinaintea congresului, i s-a cerut domnului
ministru Pricopie eliminarea din cadrul ministerului
şi sancţionarea exemplară a cel puţin două persoane

responsabile în promovarea unor programe şcolare
şi manuale care sfidează bunul simţ. Se aşteaptă ca
MEN să dea urgent o lecţie în rândul propriului apa-
rat de conducere, lecţie care să dovedească cum că
exigenţa din sistem nu este aplicabilă doar elevilor
care nu învaţă sau care copiază ci şi decidenţilor
care dovedesc superficialitate, ignoranţă şi dispreţ
faţă de lege.

S-au vizitat Suceviţa, Putna, Mănăstirea Bog-
dana unde odihnesc primii voievozi moldoveni şi Ră-
dăuţiul, unde, după spusele presei locale, ,,delegaţii
au avut parte de o primire aşa cum o făceau bucovi-
nenii cu voievozii din vechime”. Doar cine nu a fost
acolo va considera exagerate aceste aprecieri la
adresa momentelor emoţionante puse la cale de către
profesorii şi elevii rădăuţeni în cinstea oaspeţilor.

Sute de participanţi s-au deplasat în 22 august
la Cernăuţi unde s-au depus flori şi s-a cântat la sta-
tuile lui Mihai Eminescu şi Taras Şevcenco, unde
au avut loc întâlniri cu reprezentanţi ai administra-
ţiei şcolare regionale la sediul acesteia şi la renumita
universitate cernăuţeană. Vizita a vrut să simboli-
zeze şi susţinerea pentru independenţa şi integritatea
Ucrainei. Au urmat vizitele la mănăstirea Bănceni,
unică în lume credem, la mormântul lui Aron Pum-
nul şi la gimnaziul în care a învăţat Eminescu. În
Cernăuţi am putut cumpăra de la chioşcurile de
presă publicaţii locale în limba română, lucru care
sperăm să fie curând posibil şi în alte regiuni din
Ucraina şi Serbia în care procentul de români este
cu mult mai mare decât ponderea românilor din ora-
şul Cernăuţi (5%).

Sute de colegi din România, Ucraina şi Serbia
s-au deplasat apoi pentru două zile în Chişinău,
unde, în organizarea filialei MD a AGIRo au ani-
versat, împreună cu peste 300 de cadre didactice din
Republica Moldova, 95 de ani de la congresul înfi-
inţării în 1919 a Asociaţiei Învăţătorilor din Chişi-
nău. De departe, AGIRo-MD, condusă de distinsa
doamnă preşedinte Mariana Marin, este filiala noas-
tră cea mai activă. A dat iarăşi o lecţie de profesio-
nalism, de organizare riguroasă şi de o ima ginaţie
de neegalat izvorâtă dintr-o sensibilitate care este
poate brandul suprem al spiritului moldovean. Nu
a lipsit din nou de la congres doamna ministru Maia
Sandu, deţinătoarea în 2012 a medaliei de aur a
AGIRo, care a împărtăşit din noile prevederi ale co-
dului educaţiei şi care a avut cuvinte de aleasă apre-
ciere pentru participanţi. A fost prezentă conducerea
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, au conferenţiat
nume de prestigiu din ştiinţele educaţiei. Chişinăul
cu Aleea clasicilor şi monumentul lui Ştefan cel
Mare au constituit alte ,,lecţii” pentru toţi. La Orhe-
iul Vechi,  un loc ce nu are asemănare în Europa,
ne-a fost oferită posibilitatea de a participa la etno-

festivalul muzical internaţional ,,Gustar” – un ade-
vărat Woodstock local.

La Eforie Sud, prin implicarea conducerii Li-
ceului Teoretic „Carmen Sylva”, sutele de dascăli
din cele 4 ţări au avut posibilitatea participării la nu-
meroase ateliere de dezvoltare profesională, de di-
seminare a bunelor practici, lansări de carte,
expoziţii de auxiliare şcolare. În 27 august s-a în-
tâlnit cu participanţii doamna Ecaterina Andro-
nescu, preşedinte a comisiei senatoriale pentru
învăţământ şi preşedinte de onoare al AGIRo care
a recunoscut birocratizarea sistemului, care a dus ca
dascălii „să se ocupe mai mult de hârtii decât de
copii”.(...)

Cu sprijinul colegilor Ghenadii Cepurnoi din
Vinniţa, al lui Nicolai Fedoreţ din Odessa, al doam-
nei Olga Ostafi din Cernăuţi, al Interregionalei ,,Co-
munitatea Românească” din Ucraina, al celorlalţi
colegi din Ucraina sperăm ca până în 2015 să avem
încheiate protocoale de parteneriat cu asociaţii omo-
loage de la nivel naţional din Ucraina. Cu sprijinul
doamnei director Vesna Schubert, al colegilor Tra-
ian Căta, Diana Şolkotovici, Dorinel Stan, al
CNMNRS, al celorlalţi colegi români din Serbia şi
al colegilor sârbi din România sperăm ca până în
2015 să avem încheiate protocoale de parteneriat cu
asociaţii omoloage de la nivel naţional din Serbia.

Din 2015 AGIRo speră la un alt nivel, mult mai
structurat, al colaborării cu colegii din Serbia şi
Ucraina, bazat exclusiv şi doar prin intermediul aso-
ciaţiilor omoloage naţionale din Serbia şi Ucraina
şi al viitoarelor asociaţii ale cadrelor didactice de
etnie română din Serbia, respectiv Ucraina. În R.
Moldova, de ani buni, colaborăm instituţional doar
prin asociaţia învăţătorilor de acolo şi nicidecum
prin iniţiative în nume propriu, nereprezentative,
sporadice şi efemere.

Le mulţumim celor 1500 de slujitori ai şcolilor
din cele 4 ţări, unii veniţi de la peste 1.000 km, pen-
tru demonstraţia de forţă făcută în interesul copiilor
ale căror suflete le au în palme, în interesul unei mai
intense colaborări între statele noastre democrate,
vecine şi prietene.

În noul an şcolar, să fiţi călăuziţi, dragi colegi,
după mottoul congresului ,,Educaţie, Inovaţie, Pa-
siune”.

Fericiţi elevii care vă au la catedră pe cei care
aţi cheltuit bani, timp, energii şi nesomn ca să fiţi
mai bine informaţi şi cu o mai mare stimă de sine
atunci când veţi fi în faţa lor!

N.R. Am preluat acest comunicat oficial, în-
trucât textele promise de participanţii la Congres,
din partea Asociaţiei Învăţătorilor, nu au sosit la
redacţie până la data trimiterii revistei la tipar.

Congresul AGIRo 2014
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âtorva titluri din interiorul revistei consti-
tuie o bună invitaţie pe care o facem citi-
torilor pentru lectura revistei.

După editorialul „Un ţipăt pre
limba surdului mut” de Adrian Alui
Gheorghe), citim Poeme de Gabriel

Chifu şi un portret al autorului Gabriel Chifu
– 60. Poetul şi „logosul ca act” (un exerciţiu
transhermeneutic de Ion Popescu-Brădiceni)
şi o cronică la cartea acestuia, „Punct şi de
la capăt” (o cronică de Ioan Groşan). Mai
citim: Poeme de Horaţiu Mihaiu; Petru Ur-
sache: un an de la plecare. „Dessinezmoi un
mouton!” (o evocare de Magda Ursache);
„Pagina scrisă absoarbe suferinţa cam cum
absoarbe tifonul sângele dintr-o rană ma-
joră...” (scriitorul Radu Vancu în dialog cu

Adrian G. Romila);
Un poem de Radu
Vancu; Jurnalul unei
dezamăgiri (Geo Şer-
ban în dialog cu Emil
Nicolae); Nicolae
Labiş în 1200 de pa-
gini! (un comentariu
de Emil Nicolae);
Geopoetica: Poeme de
Gregory Corso (SUA)
(în româneşte de Vlad
A. Gheorghiu); Poeme
de Michel Ducobu
(Belgia) (traducere de
Sonia Elvireanu); Ce-
naclul de joi (Tudor
Gheorghiu, Ştefan Lu-

jinschi, Alexandra Andreea
Grama, Delia Tărcăoanu, Irina
Niţu); Cenaclurile literare, azi
(„Zona nouă”, Sibiu: Vlad Po-
joga, Daniel Coman, Sânziana
Sipoş, Cătălina Stanislav; „Ce-
naclul de la CUZA”, Iaşi: Cris-
tina Alexandrescu, Ştefan
Diaconu, Pavel Cazacu) (prezen-
tare şi selecţia versurilor de Vlad
A. Gheorghiu); Premiul revistei
CONTA la Concursul Naţional
„Porni Luceafărul...”, iunie 2014,
Botoşani: Otilia Iuliana Oniciuc;
LITERA/TURA/VURA. 

Revista „Conta” – o carte
care nu poate lipsi din nici o bi-
bliotecă particulară. 

c

Titularizarea
ezultatele la titularizare s-au anunţat pe 25 iulie,
dată la care revista Apostolul era deja trimisă la
tipar. Înainte de soluţionarea contestaţiilor, pro-
centul de promovabilitate în Neamţ era de
48,55%. Au intrat în examen 556 de cadre didac-
tice, care s-au bătut pe mai puţin de 55 de locuri
titularizabile. Unii s-au înscris în competiţie cu
speranţa că ar putea lua o notă care să conteze în

următorii doi ani şcolari, în cazul în care va apărea vreun
post titularizabil în specializarea lor, chiar dacă acum nu
existau şanse la titularizare. Rezultatele: 270 de candi-
daţi, adică 48,55% au obţinut note peste 7, ceea ce, teo-
retic, le poate asigura un post definitiv în învăţământ.
Practic, cei mai mulţi se vor mulţumi cu posturi libere
temporar sau cu fracţiuni de normă din mai multe şcoli.
Alţi 171 de candidaţi – 30,75% au primit note între 5 si
6,99, iar 115 dintre cei prezentaţi – 20,68%, au primit
note de la 1 la 4,99. Examenul de titularizare a avut loc
pe 21 iulie şi s-a dat în două centre: la „Spiru Haret” şi
Şcoala nr. 5, ambele în Piatra – Neamţ. În ziua exame-
nului, au părăsit sălile de clasă 31 de candidaţi – 27 ca
să îşi salveze pielea, invocând motive personale, şi patru
– din motive medicale. Prezenţa a fost astfel de 91,44%
şi niciunul dintre cei rămaşi la evaluare nu a încercat să
fraudeze, astfel încât să rişte excluderea din examen şi
învăţământ, chiar şi ca suplinitor, din toamnă.

Definitivatul
a definitivat, promovabilitatea în Neamţ a fost de
63,12% şi acestea sunt rezultate finale, după so-
luţionarea contestaţiilor. Au fost 27 de teze supuse
recorectării şi după această procedură, cinci can-
didaţi au promovat cu medii peste 8, patru au pri-
mit note mai mari decât cele iniţiale, dar nu au
promovat, patru au primit note mai mici decât
cele iniţiale, iar în cazul a 14 candidaţi, notele ini-

ţiale nu s-au modificat. Pe ansamblu, rezultatele finale
ale celor 179 de candidaţi din judeţ care au participat la
proba scrisă arată că procentul de promovabilitate este
de 63,12%, cu 113 medii peste 8. Dintre aceştia,
17,31%, adică 31, au medii între 9 şi 10 – există o medie
de zece a unei candidate de la psihologie, 45,81% – 82
de candidaţi au medii între 8 si 8,99; 5,58% – 7 candi-
daţi au medii între 7 si 7,99, 12,8% – 26 de candidaţi au
medii de la 6 la 6,99; 11,17% – 20 de candidaţi au medii
între 5 si 5,99; 7,26% iar 13 candidaţi au medii mai mici
de 5. (Red.)

BACALAUREAT 2014 
În judeţul Neamţ
La sesiunea din vară s-au înscris

iniţial 4.438 de candidaţi şi au reu-
şit să treacă testele 2.720 de elevi,
rata de promovabilitate la nivel ju-
deţean fiind 65,35%, superioară
celei de la nivel naţional, situată
în jurul a 60 de procente. La

prima sesiune au fost 1.138 de respinşi,
276 de absenţi şi 6 eliminaţi. Cel mai
frumos rezultat din judeţ a fost obţinut
de către Mădălina Cerbu, absolventă a
Colegiului National Petru Rareş, tânăra
primând nota maxima la toate cele trei
probe scrise – română, matematică şi
biologie.

l În toamnă, înainte de contestaţii,
rezultatele au fost mai proaste. S-au în-
scris în total 1.191 de elevi, majoritatea
din promoţia 2014. S-au prezentat la exa-
mene 1.006, iar 6 dintre aceştia au fost
eliminaţi pentru tentative de fraude. Din-
tre cei prezenţi doar 289 au fost declaraţi
admişi, restul fiind respinşi, majoritatea
cu medii ruşinoase, mai mici de 5. Dintre
putinii fericiţi ce au trecut examenul ma-
turităţii, doar unul singur a avut o medie
mai mare de 9, fiind vorba, din nou,  des-

pre o elevă de la Petru Rareş. Au mai fost
8 candidaţi cu medii cuprinse între 8 şi 9,
alţi 38 cu medii cuprinse între 7 şi 8 iar
restul au trecut testele cu note mai mari
de 6. Cei nemulţumiţi de notele obţinute
au depus contestaţii luni după amiază, 1
septembrie. Rezultatele finale vor fi afi-
şate joi, 4 septembrie. 

lDupă corectarea contestaţiilor, alţi
9 elevi au reuşit să treacă examenul, ast-
fel că numărul total al fericiţilor a ajuns
la 298, ceea ce face ca procentul de pro-
movabilitate să ajungă la 29,62%, la nici
jumătate faţă de sesiunea din vară, când
promovabilitatea a trecut de 65%. Au fost
depuse după examenele de toamnă 226
de contestaţii, corectate în centrele din ju-
deţul Bacău. Profesorii au considerat că
doar 62 pot fi admise, adică acestea au
suferit modificări atât în plus cât şi în
minus. 164 de teze au rămas nemodifi-
cate, notele de după recorectare fiind mă-
rite ori micşorate cu cel mult jumătate de
punct iar regula prevede că în astfel de
cazuri nota iniţială rămâne neschimbată.
În aceste condiţii, 20 de teze au primit
note mai mari, dar 42 de candidaţi au pri-
mit note mai mici decât cele iniţiale, ceea
ce probabil i-a făcut să regrete pe cei care
au contestat corectarea iniţială.

Ponderea candidaţilor care au luat bacalaureatul în toamnă
a urcat la 23,78%, după contestaţii

onderea candidaţilor care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea au-
gust-septembrie 2014 a crescut la 23,78%, de la 22,27%, după contestaţii, in-
formează Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Rata finală de promovare este cu 2,28% mai mare decât cea din sesiunea
similară din 2013. Potrivit MEN, dintre cei 52.399 de candidaţi care s-au pre-
zentat la examen, 12.458 au promovat. Din totalul celor respinşi, 248 reprezintă
absolvenţi eliminaţi pentru fraudă, iar 9.127 sunt absolvenţi cu medii pe seg-

mentul 5,00 – 5,99. 
Cele mai multe medii, 10.812, au fost înregistrate pe segmentul 6,00 – 6,99, con-

diţia de promovare fiind obţinerea unei medii de minimum 6. Rezultatele finale au
fost afişate pe 4 septembrie în toate centrele de examen.

Ponderea candidaţilor din Capitală care au promovat bacalaureatul în sesiunea
august-septembrie 2014 a crescut, după soluţionarea contestaţiilor, la 18,96%, de la
16,89%. 

În ţară
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Trei nemţeni la Brukenthal
n perioada 5-30 septembrie, pictorii din
Neamţ – Ştefan Potop, Dumitru Bostan şi
sculptorul Lucian Tudorache – expun lu-
crările lor la Palatul Brunkenthal din
Sibiu, unul din marile muzee de artă ale
Europei. Cei trei artişti sunt cunoscuţi pu-
blicului iubitor de artă din judeţ dar şi din

ţară, „ieşirile” lor peste gra-
niţele judeţului şi ţării fiind
numeroase.

Pictorul Ştefan Potop,
născut la Tazlău, la 30 au-
gust 1960, a absolvit Liceul
de Artă din Bacău şi Facul-
tatea de Arte Plastice

„Geor ge Enescu” – Iaşi, promoţia 1987, obţi-
nând Diploma de licenţă în profilul Arte Plas-
tice specializarea pictură, restaurare. Este
profesor la Liceul de Artă „Victor Brauner” Pia-
tra Neamţ şi preşedintele Asociaţiei Filiala
Neamţ a U. A. P. A debutat în 1986, la Bucu-
reşti, într-o expoziţie studenţească.

Dumitru Bostan s-a
născut la 27 noiembrie
1962 în Piatra Neamţ. Este
absolvent al Institutului de
Arte Plastice Nicolae Gri-
gorescu din Bucureşti, sec-
ţia artă monumentală-
restaurare. Este membru al
Uniunii Artiştilor Plastici
din România, prezent în Enciclopedia Artiştilor
Români Contemporani de Vasile Florea şi în

volumul Un secol de arte frumoase în Moldova
de Valentin Ciucă. 

Lucian Tudorache s-a
născut la 29 aprilie 1965, în
Independenţa, Galaţi, face
Liceul de Artă „Octav Băn-
cilă” din Iaşi şi Academia
de Arte „George Enescu”,
specializarea sculptură.
Participă la câteva expoziţii
internaţionale importante.
Numeroase premii, între care: 2007 – Premiul
pentru sculptură – Bienala Internaţionala de
Artă Plastică „Lascăr Vorel”, Piatra Neamţ;
1996 – Diploma de Onoare – Piscu, Galaţi;
1988 – Premiul Uniunii Artiştilor Plastici, Pâ-
râul Rece, Braşov; 1987 – Premiul II pt. scul-
ptură, Slănic Moldova, Bacău.

Î

Limba română – „ca un fagure de miere”…
a 31 august, ar fi trebuit să
celebrăm Ziua Limbii Ro-
mâne. Dar, ca şi anul trecut,
sărbătoarea a trecut aproape
neobservată. Nu mi-aş dori
să-şi aroge cineva dreptul de
a fi avut această iniţiativă.
Aparent, limba română nu a

fost sărbătorită. Eu aş spune că ea
este sărbătorită de foarte multe ori,
în fiecare an. Şi atunci când sărbă-
torim Independenţa, Ziua Naţio-
nală, Ziua Copilului, Ziua Mamei,
Ziua Drapelului naţional, Ziua Ar-
matei, Ziua Pompierilor, Ziua Ma-
rinei, Ziua Vânătorilor de Munte…
Asta pentru că elementul definitoriu
al unui popor, al unei naţiuni, este
limba vorbită, cea care ne însoţeşte
în tot ceea ce facem. Exemplul cel
mai elocvent este chiar la vecinii
noştri, ungurii, care – deşi populaţia
majoritară este formată dintr-un
amalgam de grupuri care nu au
nicio legătură cu originea etnică pri-
mordială (români, evrei, germani,
secui, armeni, sârbi, croaţi, slovaci
etc.) – se definesc doar prin limba
pe care o vorbesc, maghiara.

De la Micu‐Klein
la Eminescu

Limba unui popor tezauri-
zează întreaga istorie a acestuia:
socială, religioasă, morală etc. Cu-
noscând originile limbii române,
vom cunoaşte originile poporului
român. Bătăliile pentru aflarea
adevărului au generat conflicte po-
litice, care au adus schimbări esen-
ţiale în istoria socială a României.
Revoluţia de la 1848, care a con-
sfinţit naşterea tricolorului româ-
nesc, a fost precedată de puternicul
curent de la sfârşitul sec. al XVIII-
lea, născut la Blaj şi denumit
Şcoala Ardeleană, reprezentată de
Petru Maior, Samuil Micu, Gheor-
ghe Şincai ş.a. Curent având la

bază lupta începută de episcopul
greco-catolic de Făgăraş, Inochen-
tie Micu-Klein, pentru recunoaşte-
rea populaţiei româneşti din
Transilvania ca fiind cea mai veche
şi mai numeroasă. Şi, chiar dacă
iniţierea şi introducerea cultului
greco-catolic, făcute de Micu-
Klein, au adus mari suferinţe cre-
dincioşilor ortodocşi, curentul
Şcolii Ardelene a impus ideea ori-

ginii latine a limbii române, iar, ca
o consecinţă, înlocuirea alfabetului
chirilic cu cel latin. Unii dintre ei,
aşa-numiţii „extremişti”, au dus
teoria autohtonismului lingvistic la
forme care astăzi ne fac să zâmbim,
de genul „gâtlegău” pentru cravată
sau „nassuflete” pentru batistă.
Dincolo de exagerările, inerente
oricărui curent literar sau ştiinţific,
„iluminismul” Şcolii Ardelene a
marcat un moment de cotitură în is-
toria provinciilor româneşti şi a
limbii române. Istoric, a trezit con-
ştiinţa naţională, stabilind premi-
sele ideilor revoluţiei de la 1848.
Lingvistic, a impus nu numai ca-
racterele latine, dar şi conştiinţa
apartenenţei la marea familie a lim-
bilor latine, separându-ne clar şi
definitiv de influenţele slave, care
păreau definitorii atâta timp cât se
foloseau caracterele chirilice, chiar
dacă acestea erau inspirate după al-
fabetul grecesc. Toate aceste evo-
luţii şi-au găsit reflectarea în viaţa,
opera şi gândirea genialului Mihai
Eminescu. Filosofic, Mihai Emi-

nescu aparţine umanităţii. În expre-
sia sa literară, Mihai Eminescu a
propulsat limba română în spaţiul
literaturii universale. De aceea, în
fiecare an, când îl sărbătorim pe
Eminescu, sărbătorim, de fapt, tot
ceea ce are limba română mai fru-
mos şi mai demn, ca emanaţie a
unui popor cu o cultură care face
legătura firească dintre originile şi
evoluţia civilizaţiei europene.

„Limba noastră‐i
vechi izvoade…”
Acest vers al poetului basara-

bean Alexei Mateevici, din oda
„Limba noastră”, sugerează nu
numai vechimea limbii române, ci
şi ideea că limba atestă originile
unui popor. Paranteză:

Citeam zilele trecute recenzia
unei cărţi a unuia dintre lingviştii
importanţi ai secolului al XX-lea,
italianul Mario Aleni. 

L

a 24 iulie 1921, se năştea la Hangu, în familia
Mariei (casnică) şi a lui Ion Galinescu, cântă-
reţ bisericesc, învăţătorul Teoctist Galinescu,
nepot al compozitorului şi folcloristului Gav ri il
Galinescu. Termină şcoala primară în sat, apoi
Şcoala Normală „Gheorghe Asachi” din Pia-
tra-Neamţ, iar în 1942, a fost încorporat şi a

urmat Şcoala de Ofiţeri de Infanterie (de rezervă).
După 23 August 1944, a luptat pe frontul din Ardeal,
unde a fost rănit. În noiembrie 1944, se întoarce la
catedră. După patru ani, va fi arestat (12. 06. 1948),
condamnat la zece ani muncă silnică, parte din pe-
deapsă executată la Aiud, parte la Canalul Dunăre –
Marea Neagră, de unde a fost eliberat la 11. 08.
1983, iar în ianuarie 1954, s-a căsătorit cu educatoa-
rea Florica Gheorghieş. Nemaifiind încadrat în în-
văţământ, a lucrat la serviciul contabilitate la I. F. E.
T., apoi la Cooperativa de Consum a Raionului

Ceahlău şi la Districtul Hangu, Drumuri Naţionale,
până în 30. 04. 1970, când a fost reintegrat în învă-
ţământ şi a lucrat până la pensionare (1981). După
1989, învăţătorul-pensionar Galinescu revine în
prim-planul vieţii sociale a comunei, fiind cooptat
în Consiliul Local din Hangu, ca o recunoaştere a
meritelor sale de opozant al regimului comunist, de
lider al organizaţiei locale a veteranilor de război şi
de personalitate de seamă a comunei, întreaga sa
energie, experienţă şi cunoştinţe fiind îndreptate spre
reactivarea tradiţiilor culturale ale comunei, prin
scrieri de memorialistică, activităţi artistice cu ca-
racter folcloric şi organizarea corului căminului cul-
tural. El este cel care a fondat Fundaţia Culturală
„Gavriil Galinescu” şi Revista „Ţara Hangului”
(1995). Cărţi: „În zile de sărbători”, 2005 (colab.
Felicia German); „Plutaşii pe Bistriţa”, 2006; „Ţara
Hangului, pagini de monografie”, 2007. (N. S.)

Apostolul hanganilor: Teoctist Galinescu
L
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Trupa de teatru AlfaOmega
Art a jucat la Viena

u multe aplauze, amintiri de neuitat, cu-
vinte de mulţumire ale unor oameni cu
care au legat prietenii, cu sufletul plin de
fericire şi împlinire s-au întors acasă, din
Viena, membrii Trupei de teatru AlfaO-
mega Art. „O experienţă pe care nu o
vom uita niciodată”, spun cu toţii, o ex-

perienţă culturală chiar în oraşul muzicii lui
Mozart şi al valsului lui Strauss. Actorii trupei
de teatru, Ecaterina Petruca, Catrinel Vişan,
Bogdan Ciurezu şi Claudiu Ladan, sub îndru-
marea actriţei Gina Gulai, au susţinut, la Insti-
tutul Cultural Român din Viena, pe 31 iulie, ora

17, spectacolul „Bertha” într-o atmosferă
plină de emoţie, bucurie şi căldură sufle-
tească venite din partea câtorva zeci de oa-
meni din comunitatea românilor din Viena.
O trupă micuţă de actori şi-au propus să ducă
peste graniţele ţării bucurie, zâmbete şi
multă dragoste pentru semenii lor. Toţi mem-
brii trupei aduc multe mulţumiri Primăriei
Piatra Neamţ pentru susţinerea materiala a
proiectului „Teatrul, un mod de exprimare
fără bariere”, Institutului Cultural Român
din Viena, pentru găzduire. Sperăm să repe-
tăm această frumoasă şi memorabilă expe-
rienţă şi în alt oraş cultural al Europei, speră
Gina Gulai, coordonatorul trupei de teatru.
Să-i felicităm pe micii actori care ne-au re-
prezentat cu cinste la Viena!

C

Limba română – „ca un fagure de miere”…
ână în 2003, acesta, prin studiile sale, era
considerat unul dintre fondatorii curentu-
lui Continuităţii, iniţiat de savantul şi
prof. universitar din SUA, Maria Gimbu-
tas. În 2003, Mario Aleni, în contradicţie
totală cu opera sa, publică lucrarea
„Limba etruscă – o formă arhaică a limbii

maghiare”, tradusă rapid şi publicată de Acade-
mia Ungară, în 2005. Demonstrând, cu argu-
mente îndoielnice, originea maghiară a
etruscilor, consideraţi de către istoriografia ita-
liană ca fiind strămoşii incontestabili ai limbii
şi poporului italian, savantul italian şterge în-
treaga istorie de sorginte latină a istoriei ita-
liene, a Romei antice şi a Imperiului Roman
chiar la apogeul său. Nu mă voi referi la moti-
vul ştiinţific sau, mai degrabă, pecuniar al lui
Mario Aleni. Concluzia are însă consecinţe pro-
funde, nu numai pentru Italia, dar şi pentru în-
tregul spaţiu european şi, mai ales, pentru
popoarele latine (spanioli, francezi, italieni,
portughezi, români). Conform logicii aleni-iste,
dacă etruscii vorbeau şi scriau în limba ma-
ghiară, atunci împăraţii şi cetăţenii Romei im-
periale vorbeau limba maghiară. Şi, dacă
legiunile romane au cucerit şi stăpânit Dacia,
înseamnă că pe acest teritoriu au învăţat limba
latină populară, care mai apoi a devenit limba
oficială a Romei. Indirect, Mario Aleni de-

monstrează că dacii vorbeau o limbă cu caracter
latin, că aceasta a stat la originea civilizaţiei eu-
ropene, că populaţia din România nu a emigrat,
nu a fost exterminată, ba, mai mult, este pilonul

limbii şi civilizaţiei romane. Avea deci dreptate
Alexei Mateevici, în versurile sale, când afirma:
„Limba noastră-i vechi izvoade/ Povestiri din
alte vremuri;/ Şi citindu-le ‘nşirate,/ Te-nfiori
adânc şi tremuri…”.

Dar avem şi noi, românii, de ce să ne înfio-
răm şi să tremurăm: unul din argumentele italia-
nului sunt semnele de pe Tăbliţele de la Tărtăria,
pe care el le identifică drept alfabetul populaţiei
secuieşti din România. Asta ar atesta existenţa
de peste 3.000 de ani a secuilor pe teritoriul Da-
ciei. Şi, dacă ele se regăsesc şi în scrierile vechi
greceşti, feniciene, etrusce, italiana veche şi ibe-
rică, înseamnă că toate aceste popoare şi civili-
zaţii au maghiarii drept strămoşi. Mai rămâne de
demonstrat că ceea ce a scris cronicarul ungur
Simon de Keza, la 1283, în monumentala sa cro-
nică Gesta Hunnorum et Hungarorum – „De
aceea (secuii) amestecându-se cu blackii, se zice
că se foloseau de literele lor” – este o prostie şi,
de ce nu, cronica să fie anulată. Oare tablele cu
numele localităţilor secuieşti din Harghita sunt
inscripţionate şi cu aceste caractere vlahe (româ-
neşti) din prostie sau ca un omagiu adus vechiu-
lui alfabet vlah (dacic)?

De la „beţia de cuvinte”
la „măi animalule”

Limba română, ca orice limbă, este într-un
continuu proces de primenire. Doar că, aproape
concomitent cu adoptarea alfabetului latin, a în-
ceput şi bătălia pentru păstrarea cât mai curată
a exprimării, pentru stoparea îmbogăţirii voca-
bularului cu expresii şi cuvinte nepotrivite spi-
ritualităţii româneşti. Altfel spus, împotriva
„stricătorilor” de limbă. În prima linie, s-au aflat
membrii Societăţii „Junimea”, de la Iaşi, în
frunte cu Titu Maiorescu, urmat de Ion Creangă,
Vasile Pogor, P.P. Carp, Th. Rosseti, I. Negruzzi,
care au şi creat „Convorbiri literare” şi „Dacia
literară”. După 1885, odată cu strămutarea miş-
cării la Bucureşti, li s-au alăturat şi Mihai Emi-
nescu şi I.L. Caragiale. În „teoria formelor fără
fond”, Maiorescu constată că în cultura română
s-a produs „un simplu transplant de forme stră-
ine de sufletul românesc”. O constatare care este
mai actuală ca oricând. La 1866, critica „beţia

de cuvinte,
„bombasticis-
mul”, falsele
etimologisme
şi neolo-
gisme. Este
limbajul coa-
nei Chiriţa şi
al lui Guluţă,
este limbajul
Ziţei lui Cara-
giale. În faţa
asaltului in-
culturii, Ma-
i o r e s c u
propune în
1904 o re-
formă a orto-
grafiei. După 1990, presiunile asupra limbii
româneşti au evoluat către „măi animalule” şi
„măi găozarule”. Generaţia studiilor şi mastera-
telor „online” se „focusează”, „prioritizând” un
proiect „fortuit” la o „locaţie potrivită”. Sau, în
limbaj manelist, nu doresc, „pă bune” „să se facă
de cacao” sau „dă porc”, „să-ţi trăiască familia ta”
şi să „moară mă-sa”. În „puii mei”… Tinerii cu
„piar” merg la „târg de joburi”, nu la târg de lo-
curi de muncă. „Adi de Vito e cool”, ca şi mu-
zica sa. Ziţele, Chiriţele şi Guluţii de azi nu
merg la prăvălie sau la magazin, ci la „shop”,
„market”sau „mall”. Nu se duc la cumpărături,
ci la o partidă de „shoping”. O convorbire, co-
locviu, conversaţie, discuţie, dezbatere este un
„talk-show” sau un „chat”, depinde de mijloa-
cele de comunicare. Un discurs este un
„spici”(speech).

În Franţa, s-a făcut o campanie naţională de
combatere a englezismelor. La noi, după „Doar
o vorbă să-ţi mai spun”, totul a murit odată cu
inegalabilul George Pruteanu. Ici şi colo, prin
gazete necitite de cineva, sau pe „blog”- uri, unii
intelectuali mai scriu câte ceva, cât să nu supere
vedetele, pe mai-marii zilei din administraţie
sau atotputernicele posturi de televiziune. Că as-
tăzi şi politica, şi şcoala, şi democraţia, şi drep-
tatea, şi drumul de la agonie la extaz se face „pe
sticlă”. În rest, totul e bine. Pardon, „O.K.”.

Inclusiv Academia Română, atâta cât mai
există.

Prof. Constantin Horia ALUPULUI-RUS

P
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Muzicienii şi pedagogia; magiştri şi discipoliDincolo de portativ (5)

şa cum mai spuneam, George Enescu ar fi
fost un pasionat pedagog, dacă vioara şi
pana nu i-ar fi acaparat timpul şi energia.
Totuşi, sporadic, el a acceptat şi această ac-
tivitate. Este cunoscut cazul violonistului
Yehudi Menuhin care cu greu a reuşit să-l
determine pe Enescu să-i dea măcar câteva
lecţii. În relaţiile cu elevul său, Enescu îi

lăsa multă libertate şi nu-şi impunea punctul său
de vedere, el nu-i explica prea mult, ci îi sugera
soluţia tehnică sau
expresivă a momen-
tului în lucru. Aşa,
Menuhin reuşea să
înţeleagă, dincolo de
orice teorie, cum tre-
buie să fie interpre-
tată o anumită lu-
 crare, fără a-i dena-
tura cu nimic stilul,
epoca şi particu la -
rităţile creaţiei în
sine.

Cu toate aces-
tea, stilul de lucru al
maestrului  Enescu
s-a imprimat în adâncul conştiinţei elevilor săi
care, pe picioarele lor fiind, simţeau că aşa cum
i-a învăţat profesorul, este cel mai bine; totul
purta „pecetea sa”. 

Faţă de elevii săi, Enescu nu dorea să fie con-
siderat profesor, ci mai degrabă un „camarad mai
vârstnic”. Acestora le spunea „tineri colegi”, iar
lecţiilor, „sugestii în materie de interpretare”.

Revenind la cazul Menuhin, acesta era fas-
cinat de modul în care profesorul său, George
Enescu, îl călăuzea pe drumurile întortocheate ale
interpretării muzicale. Nici o lecţie nu semăna cu
alta. „O lecţie era o inspiraţie, nicidecum o nouă
etapă în desfăşurarea procesului de învăţământ.
Erau momente de creaţie a muzicii, ca şi cum aş
fi fost orchestra pe care o dirija, sau solistul uce-
nic, iar el îndeplinea în acelaşi timp rolul de pia-
nist şi dirijor de orchestră, căci în timp ce mă
acompania la pian, cânta din gură pasaje ale di-
feritelor instrumente din partitură. Uneori îşi lua
vioara pentru a ilustra mai bine … un vibrato sau
un glissando, arareori se întâmpla să-mi ţină o di-
sertaţie asupra teoriei violonistice…”, îşi amintea
mai târziu violonistul Yehudi Menuhin.

Lecţiile lui Menuhin cu maestrul Enescu au
început în anul 1925, pe când adolescentul avea
doar 11 ani şi era destul de avansat la vioară. A
ţinut însă mult să se desăvârşească cu George
Enescu, de care-l va lega şi o strânsă prietenie,
care a ţinut până la moartea maestrului său.
Acesta l-a ajutat pe Menuhin să pătrundă mai pro-
fund în tainele artei violonistice. Discuţiile dintre
cei doi nu se purtau ca de la magistru la discipol,
ci ca de la om la om – Enescu ţinea la Yehudi ca
la propriul copil. Unii chiar lansau zvonul că Me-
nuhin ar fi fost copilul său adevărat. Mai târziu,
ei au cântat împreună, ca parteneri de scenă,
Enescu fiind la vioară, la pian sau la pupitru. Me-
nuhin, la rândul său, ţinea foarte mult la maestru,
care era pentru el mai mult decât un părinte şi tot-
deauna i-a purtat o frumoasă şi pioasă amintire.
Cu orice ocazie, Yehudi Menuhin ţinea să preci-
zeze numele lui Enescu, precum şi rolul hotărâtor
şi covârşitor în formarea sa ca violonist şi muzi-
cian.

Marele dirijor Sergiu Celibidache şi-a des-
coperit vocaţia pedagogică abia spre sfârşitul vie-

ţii, în calitate de profesor onorific la mai multe
instituţii de învăţământ muzical din Europa. A
mai susţinut şi cursuri sezoniere la reşedinţa sa
din Neuville, lângă Paris. „Îmi place mai mult să
dau lecţii, decât să dirijez, este mai important şi
îţi dă, în anumite cazuri, o satisfacţie mai mare”,
mărturisea dirijorul. O făcea de multe ori în aer
liber, ca în antichitate, fără constrângeri didactice,
de programe şi planuri de învăţământ sistematic.
Îi stimula pe elevi să pună întrebări, dezamă-
gindu-i apoi cu concluzia că oricum, degeaba le
pun, pentru că nu vor avea răspuns. Aceeaşi de-
zamăgire o simţeau discipolii când aflau că nu
vor avea parte de explicaţii exhaustive la proble-
mele puse. „Poate cineva să-mi ofere o explicaţie
raţională pentru culoarea verde, care mie îmi
place atât de mult?”, întreba Celibidache.

Deoarece elevii săi proveneau din ţări dife-
rite, Celibidache dialoga cu ei în limba lor, cu o
uşurinţă de invidiat (franceză, germană, italiană,
engleză). Astfel de lecţii erau ţinute şi în cadrul
unor cursuri scurte, chiar la Universitate sau la
Conservator. Întrebat fiind cu privirea la educaţia
muzicală normală din Germania, el spunea că
„Mai mizerabilă nici că se poate, că universităţile
imprimă o orientare greşită” studenţilor, că insti-
tuţiile de învăţământ muzical sunt „un monument
funerar al mediocrităţii” şi o „crimă la adresa cul-
turii”.

Celibidache mai obişnuia să ţină cursuri şi
conferinţe T.V., în scopul de a explica publicului
larg tezele sale cu privire la filosofia muzicii.

Dar acesta a predat şi cursuri despre dirijatul
de orches-
tră la Aca-
d e m i a
O r  c h e s  -
trală, la
Schleswig-
Holstein,
în nordul
Germaniei,
pentru 120
de studenţi
s e l e c ţ i o -
naţi de către un juriu internaţional, timp de şase
săptămâni, în vederea perfecţionării candidaţilor.
Erau o formă de studii superioare, un fel de mas-
ter-class. Bătrânul dirijor le descifra studenţilor
tainele transcedentale ale muzicii, chiar dacă ace-
ştia nu puteau pătrunde cu uşurinţă în aceste
taine. Lucrurile se complicau şi mai mult la partea
practică, unde fiecare student trebuia să rezolve
pe viu momente ale interpretării. „O repetiţie este
o sumă de nenumăraţi NU. Nu aşa de repede…
Nu aşa de tare … Nu aşa, nu aşa … Şi câţi de Da?
Unul singur”, îi prevenea Celibidache, marele di-
rijor.

Selecţia, în urma căreia erau aduşi studenţii,
continua la aceste cursuri, deoarece magistrul, în
loc să-i încurajeze, le spunea cu cinism ironic:
„Nu aveţi nimic de pierdut. Până acum nu a co-
respuns niciunul”.

În relaţia cu studenţii săi, Celibidache avea
un comportament şi un limbaj neconvenţionale,
în care folosea cuvinte şi propoziţii enigmatice,
care solicitau inteligenţa lor în a descifra unele
afirmaţii precum: „Nu există interpretare” sau
afirmaţia lui Mahler care spunea că „Partitura cu-
prinde totul în afară de ceea ce este esenţial”.

Cursurile se încheiau cu un turneu al Orches-
trei Festivalului, care se bucura de un succes tri-
umfal, pentru că „Celibidache este cel mai

grozav”, recunoşteau toţi. Cu această orchestră,
Celibidache lucra cu aceeaşi severitate şi tenaci-
tate ca şi la alte ansambluri renumite, până ce in-
strumentiştii erau epuizaţi, pentru ca în final,
maestrul să concluzioneze: „Uimitor, ce bine
cântă azi copiii!”.

Cum să nu te laşi acaparat de un asemenea
maestru? Studenţii îi suportau cu stoicism toate
pretenţiile şi orice dojană, dar o făceau cu dra-
goste şi respect, convinşi fiind că rezultatul nu
poate fi decât benefic. Atunci când vreun student
mai indisciplinat deranja, maestrul îl dădea afară
de la curs, fără nici o reţinere, după care totul con-
tinua cu aceeaşi rigoare, ca şi cum nimic nu s-ar
fi întâmplat.

Desigur că, de la înălţimea şi autoritatea sa,
maestrul îşi permitea să uzeze de metodele amin-
tite, devenind în faţa cursanţilor un adevărat pres-
tidigitator, un adevărat magician în această artă,
iar cei care au lucrat cu acest mare dirijor au rămas
marcaţi de personalitatea sa.

Vom încheia acest scurt periplu în lumea pe-
dagogiei muzicale, aducându-l în atenţie pe Ion
Baciu, cel care, cu personalitatea sa de excepţie,
a ridicat prestigiul orchestrei Filarmonicii Mol-
dova din Iaşi, dirijând-o şi conducând-o, ca direc-
tor, timp de un sfert de secol.

Tânăr fiind, ca proaspăt absolvent al Conser-
vatorului bucureştean, Ion Baciu a predat şi ore de
muzică la un liceu din Ploieşti. Felul său de a fi îi
determina pe elevii săi să îndrăgească această dis-
ciplină, unii chiar dedicându-se, în cele din urmă,
profesiei muzicale. Printre aceştia s-a numărat şi
Rodica Stănculescu-Vosganian, care a studiat con-
servatorul, devenind compozitoare. Una din lucră-
rile ei a fost dirijată chiar de fostul ei profesor.
Este vorba de „Poem pentru orchestră”.

Maria Baciu – soţia dirijorului – povesteşte
de o reîntâlnire nostimă dintre profesorul Baciu
care avea 50 de ani şi una dintre fostele sale eleve.
După terminarea unui concert, o doamnă s-a apro-
piat de dirijor, spunându-i:

„ – Maestre, nu mă cunoaşteţi. Aveam 15 ani
când am învăţat muzica la şcoală cu dumneavoas-
tră. Acum sunt în corul filarmonicii, am urmat
conservatorul”.

Ion Baciu, zâmbind amabil îi răspunse:
„– Îmi pare rău că nu pot să-mi amintesc toate

fetele frumoase şi cu codiţe de atunci. Mă bucur
că faceţi muzică”.

În concluzie,
putem spune că pe-
dagogia muzicală nu
a fost neapărat o pro-
fesie titrată. Foarte
mulţi muzicieni şi-
au descoperit această
vocaţie lucrând cu
cei care solicitau
acest serviciu şi,
chiar în lipsa unor
studii de specialitate,
au obţinut rezultate
remarcabile.

În fapt, fiecare
dintre muzicienii
lumii au fost, într-un fel sau altul, rezultatul de-
mersurilor pedagogice ale celor dinaintea lor şi că-
rora, chiar dacă nu au lucrat direct cu ei, le-au
urmat exemplul pe acest drum, ducând, la rândul
lor, mai departe flacăra acestei fascinante arte.

George GRIGORICĂ

A

George Enescu, Sergiu Celibidache, Ion Baciu
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n, de-acum, cunoscuta Colecţie „Perso-
nalităţi nemţene” a Editurii „Cetatea
Doamnei” din Piatra-Neamţ (manager
ing. Viorel Nicolau), a apărut, la începu-
tul acestui an, 2014, o reeditare pe cât de
interesantă, pe atât de necesară, pentru
cetăţenii Ţinutului Neamţ, dar şi pentru
cei care vizitează această parte de ţară.

Este vorba de cartea ce poartă numele unui om,
care a trăit şi şi-a marcat trecerea pe aceste lo-
curi prin diferite realizări în folosul comunităţii,
devenind o prezenţă emblematică a vremii sale,
a doua jumătate a veacului al XIX-lea – NICU
ALBU.

Din paginile cărţii, ce poartă semnăturile
lui Constantin Paţilea şi Viorel Nicolau, citito-
rul are posibilitatea, dacă nu ştia deja, să afle
cine a fost această personalitate. Reluăm şi noi
câteva informaţii. Nicu Albu s-a născut în ziua
de 2 februarie 1853, la Piatra-Neamţ, a fost ab-
solvent al Şcolii Publice de Băieţi Nr. 1 din lo-
calitatea natală (1865) şi a celor secundare la
Academia Mihăileană din Iaşi, apoi al Facultăţii
de Medicină a Universităţii „Alexander von
Humboldt” din Berlin, fără examen de doctorat.
În timpul vacanţelor, a călătorit în Austria, El-
veţia şi Suedia, şi a cunoscut modul de organi-
zare şi administrare a muncii de exploatare a
pădurilor, activitate de care se va ocupa după
revenirea în ţară (pe moşia Hangu, pe care o
avea tatăl său în arendă). Va fi arendaş al mo-
şiilor din Roznov, Turtureşti şi Mărăţei, dar se
va consacra după 1878 exploatărilor forestiere
(numele său fiind asociat cu prima instalaţie de
la Tarcău şi Brateş), construind drumuri fores -
tiere, şosele, căi ferate (s-a inaugurat linia în-
gustă Bacău – Piatra-Neamţ, şi s-a construit cea
dintre Piatra-Neamţ – Tarcău). A fost deputat
(1891-1894), senator (1905-1907; 1907-1908),
prefect al Judeţului Neamţ (1885-1888; 1995-
1999; 1907) şi primar al oraşului natal (1901-
1904, câteva luni în 1907). În timpul
mandatelor sale s-a terminat construcţia şose-
lelor începute de Gheorghe Ruset-Roznovanu,
s-au construit şapte poduri mari peste Bistriţa,
şoseaua peste Petru-Vodă, ce leagă oraşul
Târgu-Neamţ de Valea Bistriţei. Lui i se dato-
rează amenajarea Grădinii publice, a Parcului
„Cozla” (inaugurat la 15. 08. 1904) şi a Grădi-

nii zoologice (1904), introducerea curentul
electric în oraş, aducţiunea de apă potabilă, con-
struirea de străzi, trotuare ş. a., extinderea linii-
lor telefonice în judeţ. A iniţiat mutarea gării
din oraş pe actualul amplasament. A sprijinit
apariţia publicaţii lor: „Mişcarea”, „Propăşi-
rea”, „Munca” ş. a.

Dar cartea celor doi autori, Constantin Pa-
ţilea şi Viorel Nicolau, mai oferă şi alte infor-
maţii cu referiri la cadrul social, politic,
economic şi cultural al acelor vremuri: perioada

ocupaţiei străine (rusească, între 1853-1854, şi
austriacă 1854-1857) în Principatele Române,
datorată Războiului din Crimeia; Unirea de la
1859, dezvoltarea şcolii româneşti din Moldova
(Şcoala Publică de Băieţi Nr. 1 din Piatra-
Neamţ, Academia Mihăileană din Iaşi), viaţa

culturală şi artistică din Europa (Germania,
Austria, Elveţia, Suedia), Războiul pentru In-
dependenţă de la 1877-1878, activitatea politică
cunoscută de Nicu Albu din interior ca deputat
şi senator (1885-1907), precum şi relaţiile pe

care le-a întreţinut cu mari personalităţi politice
ale timpului, personalităţi prezentate în datele
lor esenţiale; viaţa economică şi chiar unele as-
pecte ale vieţii mondene (călătorii cu pluta, pe
Bistriţa, inclusiv a principilor moştenitori, vii-
torii suverani ai României, care au fost găzduiţi
de familia Nicu Albu în casa de pe Strada „Şte-
fan cel Mare”.

Demne de reţinut sunt şi referirile asupra
unor evenimente importante de după moartea
lui Nicu Albu (deschiderea Congresului Naţio-
nal al Ligii Culturale la Piatra-Neamţ şi dezve-
lirea în aceeaşi zi, 19 mai 1913, a statuii lui
Mihail Kogălniceanu). 

Dar cea mai impresionantă componentă a
cărţii, pe care o semnalăm acum cititorilor re-
vistei Apostolul, considerăm că o constituie ico-
nografia alcătuită din aproximativ o sută
douăzeci de imagini ce reproduc fotografii ale
diverselor personalităţi ale vremii (Alexandru
Ioan Cuza şi Elena Cuza, Carol I, Vasile Conta,
Mihail Kogălniceanu, I. C. Brăteanu, V. A. Ure-
chia ş. a,), vederi din Piatra-Neamţ şi din Jude-
ţul Neamţ (Fostul Palat Administrativ, clădirea
Primăriei din Piatra-Neamţ, la începutul seco-
lului al XX-lea, Prefectura Neamţ, Liceul
„Petru Rareş”, Teatrul „Roxy”,biserici, mănăs-
tiri), steme (Stema Districtului Neamţ, la 1866;
stema Oraşului Piatra-Neamţ), sigilii/ştampile
(ştampila Poştei Districtuale „Pietra”, 1852; Pe-
cetea „Expediţiei Poştei Târgului Piatra”, 1855,
Ştampila Şcolii Primare de Băieţi Nr, 1, 1899,
amprenta ştampilei Poştei „Piatra”, pe prima
marcă românească, „Cap de bour”) şi timbre,
unele cu valoare filatelică deosebită (Fr. Nietzs-
che; Mihai Eminescu), aspecte din viaţa şi
munca oamenilor de pe Valea Bistriţei (imagini
din exploatări forestiere, plute pe Bistriţa, ţapi-
nari) şi facsimile (actul de naştere şi actul de
deces ale lui Nicu Albu), marea majoritate păs-
trate, în original, în colecţiile celor doi autori,
cunoscuţi în lumea filateliştilor din România şi
nu numai.

Şi toată această bogăţie, exprimată în text
şi în imagini, într-o carte de mai puţin de o sută
de pagini.

Constantin TOMŞA

Teste de evaluare pentru viitorii asistenţi medicali

emnalăm apariţia lucrării
Teste de evaluare pentru
examenul de absolvire – spe-
cialitatea asistent medical
generalist, la Editura Alfa a
Casei Corpului Didactic
Neamţ, 2014, eveniment în
premieră pentru şcolile de

profil din judeţul nostru. 
Colectivul de autori, cadre di-

dactice la Şcoala Postliceală Sani-
tară Piatra-Neamţ, compus din trei
medici (Corina-Elena Burculeţ,
Carmen Dumitreasa, Nicoleta-
Nina Lamatic) şi trei asistenţi me-
dicali generalişti (Eugenia Ghiniţă,
Silvia Luca, Elisabeta Pricop) do-
resc să vină în întâmpinarea elevi-
lor şcolilor sanitare în vederea

pregătirii acestora pentru exame-
nele de certificare a competenţelor
profesionale de la finalul ciclului
de studii. 

Având în vedere profesia de
asistent medical generalist, indis-
pensabilă pentru domeniul sănătă-
ţii, autorii propun un set de itemi
cu structură variată necesari şi utili
elevilor atât în pregătirea pentru
evaluările formative şi sumative,
cât şi în vederea susţinerii exame-
nului de certificare a competenţe-
lor profesionale pentru absolvenţii
şcolilor postliceale de profil. 

Apariţia unui astfel de volum
a rezultat atât din necesitatea pre-
gătirii cursanţilor şcolilor sanitare
în vederea susţinerii examenelor de
absolvire, cât şi datorită faptului că

o astfel de lucrare de sinteză răs-
punde cerinţelor actuale privind
evaluarea continuă în învăţământul
postliceal sanitar. 

Prin structura şi modul de
abordare al subiectelor propuse,
culegerea de faţă vine în ajutorul
elevilor şcolilor postliceale sani-
tare, specialitatea asistent medical
generalist, dorind să le ofere aces-
tora un barometru raportat la curri-
culum-ul de specialitate în vigoare,
aprobat prin O.METC nr.
2713/29.11.2007. 

Structurată în 24 de capitole,
pe disciplinele (modulele) de spe-
cialitate medicală şi nursing speci-
fic, lucrarea păstrează proporţia în
ceea ce reprezintă nursing-ul, sim-
ptomatologia, tratamentele, ceea ce
constituie actul medical în sine.
Numărul itemilor variază de la o
disciplină la alta, în funcţie de nu-
mărul de ore alocat, numărul com-
petenţelor specifice şi modalitatea

integrării fiecărei discipline/modul
în curriculum-ul de specialitate.
Tehnicile de nursing constituie un
adevărat „fir roşu” al întregii lu-
crări, ţinta fiind aspectele practice
ale profesiei medicale. La sfârşitul
fiecărui capitol sunt consemnate
răspunsurile corecte ale itemilor,
astfel încât aplicantului i se oferă
posibilitatea de a-şi verifica şi co-
recta răspunsurile date. 

Experienţa în specialitate a au-
torilor se reflectă în modul în care
au fost concepuţi, structuraţi, veri-
ficaţi şi evaluaţi itemii propuşi spre
publicare. 

Recomandăm prezenta cule-
gere de teste atât elevilor şcolilor
sanitare, cadrelor medicale de spe-
cialitate, dar şi tuturor celor intere-
saţi de specificul acestui profil sau
care doresc să urmeze o calificare
în domeniu.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA 

… A păstra sănătatea este o datorie morală şi religioasă, sănătatea
este baza tuturor virtuţilor sociale şi ele nu mai pot fi utile atunci când
nu suntem bine.

Samuel Johnson

Semnal editorialSemnal editorial
O REEDITARE NECESARĂ

„Nicu Albu”,
de Constantin Paţilea

şi Viorel Nicolau
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„Familia, şcoala iubirii”... 
e fiecare dată, atât la în-
ceputul cât şi la finele
vacanţei de vară, tinerii
din parohia romano-ca-
tolică „Fericitul Ieremia
Valahul” Roman se
adună sub oblăduirea şi
îndrumarea preoţilor

care slujesc aici în campusurile
tradiţionale de-acum, ultima
din seria acestor manifestări
fiind programată în ajun de nou
an şcolar, în perioada 8-13 sep-
tembrie. Iar pentru că familia
creştină constituie un liant, dar
şi o temelie a devenirii tinerilor
enoriaşi, genericul autumnal a
fost „Familia, şcoala iubirii”, o
temă care a adunat câteva zeci
de tineri, şi mulţi animatori
care au răspuns de organizarea
activităţilor, alături de cei doi

preoţi care slujesc aici.
Nu este pentru prima oară

când organizăm un astfel de
campus, în parohia noastră
avem deja zece ani de tradiţie
şi experienţă în acest sens, iar
faptul că am programat activi-
tăţile în ajun de nou an şcolar
vine în sprijinul tinerilor care,
astfel, se pregătesc pentru un
nou parcurs în anul scolastic.
Tema din acest an am ales-o
pentru ca aceşti tineri să-nţe-
leagă ce-nseamnă o adevărată
familie creştină, care sunt va-
lorile şi implicaţiile sale so-
ciale şi, de aici, implicit, să
înţeleagă pe ce anume trebuie
să se axeze în activitatea lor
cotidiană nu numai în biserică
ci şi în societate, a spus Pr.
Alois Moraru, parohul Bisericii

„Fericitul Ieremia Valahul”. 
În acord cu tema aleasă,

activităţile campusului de
toamnă au demarat chiar în
ziua praznicului Naşterii Sfin-
tei fecioare Maria, sărbătoare
comună atât în Biserica Orto-
doxă, cât şi în Biserica Ro-
mano-Catolică. De asemenea,
„Toamna împreună” a consti-
tuit şi o piatră de temelie pentru
planul catehetic ce va fi urmărit
în parohie pe tot parcursul anu-
lui şcolar când tinerii participă
cu consecvenţă la activităţile
pe care singuri le propun, după
un calendar ce are în vedere
evenimentele dar şi marile săr-
bători creştineşti din cuprinsul
anului.

Pagină de A. OPRIŞ

D

La şcoală,
cu binecuvântare... 
ub mângâierea razelor soarelui blând,
tomnatec, al praznicului Înălţării Sfin-
tei Cruci, ajunul noului an şcolar a
prilejuit cea de a II-a ediţie a
manifestării „Lăsaţi copiii să vină la
mine şi nu-i opriţi!” organizată la Cen-
trul Eparhial Roman cu binecu-
vântarea şi susţinerea nemijlocită a

P.S. Dr. Ioachim Băcăuanul, episcop vicar al
Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Ca şi
anul trecut, scopul acestui evenimentul a fost
acela de a oferi un sprijin material unui
număr de 100 de elevi din Protopopiatul
Roman proveniţi din familii cu stare
materială precară, care, astfel, au fost
sprijiniţi pentru a-şi putea continua studiile. 

Întâlnirea ierarhului romaşcan cu copiii
a inclus un moment liturgic specific în-
ceputului de an şcolar, la care, alături de
copii, au participat părinţii acestora, cadre
didactice din şcolile romaşcane şi din
localităţile din împrejurimile Romanului,
precum şi consilierii eparhiali şi preoţi din
parohiile Protopopiatului, în frunte cu Pr. Dr.
Alexandru Dragoş Munteanu, Protopop al
Protopopiatului Roman, cel care a coordonat
activităţile incluse pe agenda evenimentului. 

Spre deosebire de manifestarea din sep-
tembrie 2013 care a avut acelaşi generic, în-
tâlnirea din acest an cu copiii s-a bucurat de
o organizare aparte, punctele demne de re-
marcat fiind spectacolul oferit pe scena
amenajată în aer liber în incinta Centrului
Eparhial de către copiii din şcolile
romaşcane, dar şi apariţia surpriză din fi-
nalul evenimentului când o trupă de tineri

deghizaţi în personaje din îndrăgitele desene
animate marca Walt Disney au împărţit
cadouri copiilor prezenţi. Astfel, pe lângă
binecuvântarea ierarhului locului, cei 100 de
copii selectaţi să facă parte din proiectul
derulat în acest an au primit o bursă de 100
de lei, suma fiind aceeaşi ca în 2013 când,
tot la iniţiativa P.S. Dr. Ioachim Băcăuanul,
120 de elevi din învăţământul primar, gim-
nazial şi liceal din Protopopiatul Romanului
au primit în dar ghiozdane complet echipate
pentru şcoală.

15 septembrie în şcolile romaşcane
Tuturor vă urez mult succes şi sănătate, pu-
tere de muncă şi rezultate frumoase în acest
an şcolar! Să priviţi cu drag misiunea care
vă revine vouă, dragi elevi, de a vă ridica
la dimensiunea exigenţelor profesorilor
voştri, de a forma mereu o echipă şi, astfel,
de a obţine tot ceea
ce vă doriţi pe traseul

acestui nou urcuş. Astfel,
vă dau acum o frumoasă
pildă şi vă invit să vă faceţi
un crez din vorbele neînfri-
catului militant sud-african
Nelson Mandela care spu-
nea că Educaţia este cea
mai puternică armă pe care
o puteţi folosi pentru a
schimba lumea”, aşa a cu-
vântat edilul romaşcan,
Prof. Dan Laurenţiu Leo-
reanu, la întâlnirea cu elevii
şi cadrele didactice de la
Şcoala gimnazială „Calis-
trat Hogaş” din Roman.

Lipsite de prezenţa in-
spectorului şcolar general, prof. Viorel Stan, ma-
nifestările de la Roman care au marcat
deschiderea noului an şcolar au avut, totuşi, parte
de răspunsul altor reprezentanţi de marcă ai In-
spectoratului Şcolar Judeţean, precum şi din par-
tea celor mai reprezentative instituţii judeţene.
Atâtea emoţii trăim cu toţii în această zi încât ar
fi cu neputinţă să nu ne aducem mereu aminte de
acest început, pe tot parcursul acestui an şcolar.
De aceea, trebuie să privim mereu pe cei din jurul
nostru cu ochii şi cu sufletul, pentru ca, astfel, să
ne putem da mâna într-o lucrare în măsură să ne
responsabilizeze şi să ne bucure pe toţi a mărtu-
risit cu emoţie preşedintele Consiliului Judeţean
Neamţ, ing. Culiţă Tărâţă, prezent la deschiderea
anului şcolar la Colegiul Naţional „Roman Vodă”.
Vorbe frumoase, de suflet, dar şi verbe în măsură
să înflăcăreze la acest nou asalt al cunoaşterii au
mai rostit şi Lucian Micu, viceprimarul Romanu-
lui, ing. Dan Manoliu, vicepreşedintele C.J.
Neamţ, consilieri locali sau oameni de afaceri,
foarte mulţi prezenţi la evenimentele care au mar-
cat ziua de 15 septembrie în şcolile romaşcane.
Iar pentru că tot a fost ziua lor, a dascălilor şi a

ucenicilor acestora porniţi cu entuziasmul speci-
fic acestei adevărate sărbători să străbată acest
drum nou şi vechi, deopotrivă, nu se poate vorbi
despre deschiderea anului şcolar la Roman fără a
pomeni despre gestul prof. Mihaela Tanovici, dir.
C.N.R.V. care şi-a adus „întăriri” la prima întâl-

nire cu elevii în persoana unui olimpic romanvo-
dist, dând, astfel, spre luare aminte, modelul către
care ar trebui tins nu doar în cazul elevilor de ex-
cepţie. 

Răsfirată pe parcursul a câtorva ore bune,
încă de la primul sunet de clopoţel, ziua de 15
septembrie a adunat emoţii, chiar lacrimi din par-
tea unora dintre „boboci”, însă toate la un loc, aşa,
una cu alta, au compus o filă de calendar care
parcă rămâne veşnică pentru fiecare memorie... A
fost o zi a angajamentelor, a speranţelor şi foarte
adesea a binevenitei binecuvântări, fie că acestea
au venit de la reprezentanţi ai unor parteneri de
seamă ai şcolii, cum ar fi instituţia Poliţiei, sau
chiar din partea preoţilor, ortodocşi şi catolici,
care au rostit rugăciuni emoţionante pentru a pune
temelie unui bun început. Cât despre neputinţe şi
despre limitele de-acum interminabile ale siste-
mului răsreformat şi mai mereu cu hibe, n-am
auzit să grăiască cineva decât seara, la televizor,
după sărbătoarea înluminată de soarele tomnatec
dar şi de flacăra mulţimii de suflete adunate întru
gând de bună zidire în curtea şcolilor, mai noi sau
mai vechi, din dulcele nostru târg...

S
„
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Carla
şi visul chinezesc... 

e vreo doi, trei ani, încoace, pe firma-
mentul atletismului feminin de perfor-
manţă din România şi-a făcut loc, încet
dar sigur, numele unei tinere legitimată
la Liceul cu Program Sportiv Roman
(L.P.S.) care, sub îndrumarea antreno-
rului emerit Emilian Floroiu a obţinut
rezultate de excepţie la nivel de juniori

în proba de aruncare a discului, călcându-
le, astfel, pe urme celebrelor sale înaintaşe Ar-
gentina Menis şi, mai în anii din urmă,
Nicoleta Grasu, plecată spre culmile marii
performanţe sportive tot din urbea muşatină. 

Este vorba de Carla Francesca Sescu,
multiplă campioană naţională de juniori care,
într-o probă deloc uşoară din atletism, a reali-
zat vara aceasta
încă o perfor-
manţă demnă de
trecut în CV –
locul VIII ocu-
pat la Jocurile
Olimpice ale
T i n e r e t u l u i
(JOT) de la
N a n j i n g
(China), certifi-
când astfel cali-
tăţile sale în
virtutea cărora
specialiştii îi în-
trevăd un viitor
frumos la viitoarele mari competiţii interne şi
internaţionale. 

Sincer, înaintea acestui eveniment care a
avut loc în luna august, chiar am încurajat-o
pe eleva mea să viseze la o poziţie pe podiu-
mul întrecerii, însă chiar şi aşa un loc în «Top
TEN» la acest nivel, avem un rezultat de pal-
mares care ne dă speranţe pentru viitor dacă
evoluţia Carlei va fi una constantă şi ascen-
dentă, ca şi până acum. Practic, până să ajun-
gem în finala JOT din China am avut de
parcurs o serie de etape dificile în care ne-am
confruntat cu sportivi de mare valoare. Îmi
amintesc etapa desfăşurată la Ultrecht
(Olanda), unde Carla a fost la doar 12 centi-
metri de locul I, obţinând medalia de argint la
Festivalul Olimpic al Tineretului European la
care au participat circa 6.000 de sportivi, din
49 de ţări. Ceea ce ne dă speranţe este faptul
că, acum, privind la rezultatele înregistrate de
Carla la competiţiile majore la care a parti-
cipat, se poate afirma clar că ea este mai bună
decât era Nicoleta Grasu la vârsta ei. Obiec-
tivul nostru de aici înainte este acela de a ne
menţine acolo unde am ajuns cu multă, multă
muncă în toţi aceşti ani de când lucrez cu ea
la L.P.S. Roman, a spus antrenorul emerit
Emilian Floroiu. 

Născută pe 29 mai 1997, Carla Francesca
Sescu concurează în prezent la nivel de ju-
niori, însă în anul 2013 a ocupat locul al III-
lea într-o competiţie de seniori la startul căreia
s-a aliniat şi Nicoleta Grasu, recordul ei per-
sonal fiind o aruncare de 49,45 metri, realizată
în 2014, inferioară rezultatului de 47,40 metri
reuşit în vara acestui an la Nanjin.

Vara cu „Gong”…
unt tineri, plini de en-
tuziasm, talentaţi „până
la Dumnezeu”, cum se
spune atunci când su-
perlativul nu mai suportă
grad de comparaţie, şi
chiar dacă au crescut

fără teatru, dar au ajuns să ducă
numele Romanului peste tot,
pe scenele importantelor festi-
valuri teatrale de amatori din
ţară. Vara abia încheiată a fost
pentru ei, pentru trupa de actori
amatori „Gong”, una peste
măsură de plină de evenimente
care a culminat cu participarea
la Festivalul de Teatru Tânăr
„Ideo ideis”, de la Alexandria,
cel mai important eveniment al
teatrului de amatori de la noi
din ţară.

În luna iunie am fost
prezenţi la Festivalul Naţional
de Teatru pentru Tineret «Pri-
mavera» Sinaia, ediţia a VII-a,
respectiv la Concursul
Naţional de Teatru Liceal şi

Studenţesc „Ion Luca Cara-
giale” din Ploieşti, ediţia a XI-
a, de la care ne-am întors acasă
cu şase premii foarte valo -
roase, majoritatea individuale,
dar şi premiul pentru cel mai
bun spectacol oferit de o trupă
de liceeni, «Satul electronic»
de Valeriu Butulescu. Expri -
mările noastre de pe cele două
mari scene aveau să fie urmate
însă de participarea la Festi-
valul de Teatru Tânăr «Ideo
ideis», la finele lunii august,
eveniment care adună an de an
peste 300 de participanţi. De
nouă ani, micuţul orăşel
Alexandria este locul de întâl-
nire al tuturor iubitorilor de
teatru. Aici se-ntâmplă să
mergi pe stradă şi să te saluţi
prieteneşte cu Marcel Iureş, la
terasa de la Conciato poţi să
stai de vorbă cu Medeeea
Marinescu, sau poţi fi aplaudat
la sfârşitul spectacolului de
însuşi Mircea Albulescu, astfel

că «Ideo Ideis» a devenit visul
oricărui tânăr îndrăgostit de
teatru, a spus regizoarea trupei,
Cătălina Bostan. 

Prezenţa trupei „Gong” la
acest prestigios eveniment a
fost posibilă ca urmare a unei
preselecţii la care s-au înscris
33 de trupe din ţară, fiind ad-
mise nouă trupe în urma
vizionării înregistrărilor filmate
a spectacolelor propuse de
fiecare trupă în parte şi a unui
interviu filmat cu fiecare dintre
membrii trupei. Festivalul s-a
desfăşurat pe parcursul a nouă
zile, perioadă în care tinerii ac-
tori amatori romaşcani au luat
parte la o serie de workshop-uri,
întâlniri cu personalităţi de
marcă ale culturii şi teatrului din
România, participarea la acest
maraton artistic fiind, după cum
s-a exprimat doamna Cătălina
Bostan, „contactul cu lumea
mare a teatrului, o experienţă de
neimaginat”...

hiar dacă festivalul nu a avut în program
o competiţie în accepţiunea clasică, spe-
cific marilor festivaluri de gen, trupele
prezente la Alexandria au urcat pe scenă,
romaşcanii fiind prezenţi şi de data
aceasta cu spectacolul „Satul electronic”
care s-a bucurat de un mare succes. 

Evoluţia trupei noastre a cules ropote de
aplauze, stârnind un val de simpatie atât în rân-
dul spectatorilor, cât şi printre membrii juriului
compus în majoritatea sa din actori de renume.
Bucuria noastră a fost fără margini în momentul
în care am aflat că, urmare a reprezentaţiei
noastre de excepţie, am fost invitaţi să
participăm cu spectacolul «Satul electronic» la
Festivalul Comediei Româneşti, eveniment or-
ganizat de Teatrul de Comedie Bucureşti, sub

bagheta maestrului George Mihăiţă. Deşi trăim
într-un oraş mic în care nu avem teatru, prin
ambiţie şi multă muncă am demonstrat că se
poate! Ne dorim mai mult, ne dorim o sală de
spectacole, ne dorim un festival de teatru aşa

cum au mai toate oraşele din ţară şi am convin-
gerea că puterea exemplului şi rezultatele minu -
nate ale acestor copii talentaţi vor încuraja
susţinerea unei educaţii alternative, prin artă,
pentru alţi tineri talentaţi din comunitatea
noastră, a mărturisit cuprinsă de emoţie regi-
zoarea trupei romaşcane. 

Iar cum toate aceste performanţe trebuiau
să poarte un nume, se impune să-i amintim, în
final, pe cei care au purtat cu mândrie ecoul
„Gong”-ului şi al urbei muşatine la festivalul de
la Alexandria, după cum urmează: Roxana
Buzău, Andrei Damian, Xenia Balan, Sergiu
Ursache, Daria Rusu, Eduard Guguianu,
Mădălina Borş şi Eduard Mihoc, toţi aceştia
având roluri în spectacolul „Satul electronic”.
Lor li s-au alăturat la „Ideo ideis” mai vechii

membri ai trupei Amalia Popa şi Vlad Ianuş,
deja studenţi la teatru, ca şi Gabriela Şoltuz, o
altă speranţă a teatrului românesc care a cunos-
cut consacrarea la Roman, în cadrul minunatei
trupe „Gong” .

Aşa actori, aşa răsplată… 

S
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1860, a apărut „Instrucţiunea publică”, la
Iaşi, revistă editată de V. A. Urechia (15. 02.
1834, Piatra-Neamţ – 22. 11. 1901, Bucureşti). 

■ 1935, a apărut „Preocupări didac-
tice”, la Piatra-Neamţ revistă lunară sub re-
dacţia prof. Virgil Dobrescu şi a
institutorului Petre But-
nariu.

■ 1935, în Revista „Apos-
tolul”, s-a publicat articolul, de
o mare actualitate şi în zilele
noastre, intitulat „Cum zelul
dascălului poate corecta insufi-
cienţa legiuitorului pedagogic”.

■ 1/1931, Şcoala Nor-
mală de Învăţătoare din Pia-
tra-Neamţ s-a mutat în localul
nou, propriu. 

■ 1/1998, Grupul Şcolar de Chimie din Pia-
tra-Neamţ primeşte numele de Grupul Şcolar
„Gheorghe Cartianu” (azi, Colegiul Tehnic).

■ 6/1861 – n. Teodor Crivăţ, la Rediu, Neamţ
(d. 1931, Bucureşti), profesor, om politic, publicist.

După clasele primare în satul natal, urmează Gimna-
ziul Clasic din Piatra-Neamţ, apoi Facultatea de Şti-
inţe, Bucureşti (matematica). Cadru didactic la: Buzău,
Galaţi, Iaşi (Şcoala Normală „Vasile Lupu”), Bucureşti
(Liceul „Sfântul Sava” şi Gimnaziul „Dimitrie Cante-
mir”). Membru al P. N. L., deputat, senator în Parla-
mentul României. Cărţi: „Bătălia de la Racova din
Ianuar 1475” (1912); „O crimă. Studiu istoric” (1917);
„Demonstraţia postulatului lui Euclid” (1918) ş. a.

■ 7/9/1919 – n. Tereza Gogu-Ungureanu, la
Piatra-Neamţ (d. 2008, Piatra-Neamţ), profesoară, ar-

tist plastic, absolventă a Acade-
miei de Arte Frumoase, Iaşi. A
debutat la „Saloanele Moldovei”.
Iaşi (1941) – Premiul pentru
acuarela „Victorie” şi pentru
portretul „Moşul”. A expus, în
acelaşi cadru, până în 1943.
Prima expoziţie personală la
Piatra-Neamţ (1950) – urmată
de, aproximativ, alte 30. Profe-
soară, la Roznov, Casa Pionieri-
lor din Piatra-Neamţ. A realizat

lucrarea religioasă „Schimbarea la Faţă” (Biserica
Domnească, Piatra-Neamţ), reluată pentru Palatul
Culturii Feroviarilor, Chişinău. 

■ 8-10/1935, se desfăşoară, la Timişoara, Con-
gresul Asociaţiei Culturale a Învăţătorilor Ro-
mâni. A fost ales preşedinte institutorul Leon
Mrejeriu din Piatra-Neamţ, care, fiind prefect, a tre-
cut sarcina lui D. V. Ţoni. 

Rememorări nemţene

n

A plecat dintre noi încă un prieten
ele mai frumoase, importante
şi necesare daruri pe care ni le
oferă viaţa sunt iubirea şi
prietenia, flori rare, trăiri
umane înalte, tulburătoare,
care cer conştiinţă, taină, co -
nexiuni de gânduri, vorbe,
fapte şi obiceiuri.

Timpul se scurge ireversibil, es-
tompând, inevitabil, amintiri şi în-
tâmplări. Totul se şubrezeşte pe
lumea aceasta. Poate şi unele priete-
nii se şubrezesc. Numai prieteniile
adevărate rămân eterne. Rămân şi
dincolo de moarte. Nimeni nu poate
evita moartea. Nimeni nu poate în-
vinge moartea. Toţi murim. Moartea
nu poate să fie biruită. Pentru ca
moartea să fie învinsă, avem o sin-

gură speranţă: Domnul nostru, Iisus
Hristos. E singura fiinţă divin-
umană care a înviat din morţi. Aces-
tei singure speranţe i se adaugă
sfânta muncă înviorătoare, efortul,
creaţia.

În ultima vreme, mi-au fost
luaţi de pe pământ prieteni dragi. Cu
unii am copilărit în Rucărul natal, cu
alţii am trăit în bunătate în orfelinat,
alţii mi-au fost camarazi în liceu şi
în facultate, mai apoi, cu alţii am îm-
părţit bune şi rele, lumini şi umbre
la locurile de muncă din învăţămân-
tul nemţean.

La sfârşitul acestui iulie, când
ţara este răvăşită de ploi distrugă-
toare, când vremurile sunt tot tul-
buri, năbădăioase, anapoda, ceasor -
nicul s-a oprit dureros, brutal, pentru
totdeauna şi pentru colegul şi prie-
tenul meu Ştefan Corneanu, fost
profesor la Liceul din Bicaz, apoi,
ani buni, inspector şcolar şi, din nou,
profesor la Colegiul Naţional „Ca-
listrat Hogaş”.

Aşa i-a fost scris şi lui. Aşa a
hotărât destinul lui. Profesor înzes-
trat, cărturar adevărat, dinamic, pu-
ternic, mereu fremătător, şi-a înde -
plinit cu prisosinţă datoriile sale
umane, profesionale şi cetăţeneşti,
dând repetate dovezi că nu a pus
nimic mai presus decât interesele
şcolii, culturii şi naţiei sale, slujite
cu eforturi însemnate.

Pentru şcoală, pentru limba şi
literatura română şi-a cheltuit anii
existenţei şi ai bărbăţiei sale. 

A avut un adevărat cult pentru
şcoală, ţară şi neamul său, ca şi pen-
tru Mihai Eminescu, „Poetul nepe-
reche”. Cu o teză despre Eminescu
şi-a luat licenţa în filologie la Uni-
versitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi şi tot
cu o teză despre Eminescu a obţinut
gradul didactic I, la aceeaşi presti-
gioasă Universitate.

Recita, ori de câte ori avea pri-
lejul, cu pioşenie, cu înaltă distincţie
literară şi sufletească, mulţimi de
versuri eminesciene. Între altele,
avea preferinţă pentru mari poeme
ale „Luceafărului de la Ipoteşti”,
precum: Odă, în metru antic (Nu
credeam să învăţă a muri vreodată;
/ Pururi tânăr, înfăşurat în manta-
mi, / Ochii mei nălţam visători la
steaua / Singurătăţii.), sau Glossă
(Viitorul şi trecutul / Sunt a filei
două feţe, / Vede-n capăt începutul /
Cine ştie să le înveţe. / Tot cea fost
ori o să fie / În prezent le-avem pe
toate, / Dar de-a lor zădărnicie / Te
întreabă şi socoate.), sau O,
mamă... (O, mamă, dulce mamă, din
negură de vremi / Pe freamătul de
frunze la tine tu mă chemi; (...); Iar
dacă împreună va fi ca să murim, /

Să nu ne ducă-n triste zidiri de ţin-
tirim, / Mormântul să ni-l sape la
margine de râu, / Ne pună-n încăpe-
rea aceluiaşi sicriu; / De-a pururea
aproape vei fi la sânul meu, / Mereu
va plânge apa, noi vom dormi
mereu.)

A luptat o viaţă întreagă pentru
înălţarea şcolii nemţene, pentru
dreptate, libertate şi adevăr. Calita-
tea sa reprezentativă a fost lupta
pentru ordine socială şi morală, fă-
când o strânsă legătură între cultură
şi politică. Nu şi-a închis viaţa în
cercul restrâns al sinelui şi al fami-
liei sale. Ocupaţiile sale au fost mul-
tilaterale: şcoală, viaţă culturală,
viaţă sindicală. 

Am lucrat împreună mulţi ani la
Inspectoratul Şcolar al judeţului
nostru. N-a dezertat de la datoriile
sale. A fost un bun profesor şi in-
spector şcolar. A scris, adesea mâh-
nit, articole pătrunzătoare despre
instrucţia şi educaţia şcolară, despre
drepturile sindicaliştilor din învăţă-
mânt. Era vehement îndurerat, în ul-
timii ani, de mersul rău al lucrurilor

în ţara sa, dar era înzestrat şi cu no-
bila şi marea ambiţie de a pune umă-
rul la aşezarea ţării şi a neamului său
pe drumul cel bun. 

A fost o conştiinţă fără frică, o
conştiinţă care nu putea să rămână
mută ori de câte ori credea că un
adevăr trebuie mărturisit şi înfăptuit.

Prietene Ştefan Corneanu, ne-ai
plecat pe drumul cel mai lung, pe
drumul neîntoarcerii!

Adio, prieten bun! Îţi rămân
aici faptele vrednice, iscusite, dorul
de a ne antrena în conversaţii esen-
ţiale, constructive, aşa cum am
făcut-o de atâtea ori, dorul de a pune
la cale acţiuni folositoare nouă, dar,
mai ales, obştii. Iar, în Ceruri, nu vei
înceta să porţi cu tine amintirile pe-
regrinărilor prin codri, prin ierburi
înmiresmate, în apropierea luciului
lacurilor, râurilor şi pâraielor, unde
undiţai cu pasiune. Nu vei înceta să
porţi cu tine iubirea de lunci, de
flori, de prieteni, de familie, de oa-
meni!

Prof. Gheorghe ŢIGĂU

C REMEMBER
A plecat dintre noi, după o cruntă şi nedreaptă suferinţă, colegul şi

prietenul nostru, profesorul Ştefan Corneanu, ctitor marcant al revistei
noastre, unul dintre mentorii de gând şi faptă ai învăţământului şi mişcării
sindicale nemţene. 

Cei care l-au cunoscut şi iubit vor păstra nealterată memoria faptelor
sale.

APOSTOLUL

Ştefan CORNEAN (30 august 1942, Ştefăneşti pe Prut – 29 iulie
2014, Piatra Neamţ). Şcoala medie mixtă Bicaz (1956-1960), Facultatea
de filologie, Universitatea „Al. I. Cuza” – Iaşi (1960-1965). Profesor la
şcolile generale din Cuejdi şi Stejaru, şef de catedră şi director adjunct la
Liceul Industrial Bicaz (1970-1980), inspector şcolar (1980-1990) – vice-
preşedinte şi preşedinte al Filialei Neamţ a Societăţii de Ştiinţe Filologice,
membru al Comisiei Naţionale pentru concursul de limba şi literatura Ro-
mână „Mihai Eminescu”, profesor la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”,
Piatra-Neamţ (1990 – 2005). Lucrări: „Lucia Demetrius – schiţă mono-
grafică” (licenţă), „Mihai Eminescu în programele şi manualele şcolare”
(grad I). Înfiinţează Sindicatul Liber al Inspectoratului Şcolar (dec. 1989
– ian. 1990), fiind şi primul lider care aderă la SLLICS Neamţ. Secretar
executiv al SLLICS, până în 2008. Redactor şef adjunct al revistei Apos-
tolul de la înfiinţare (mart. 1999) şi până în iulie 2014.
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10/1846 – n. Alexandru Lambrior, după
Constantin Prangati, la Soci, Neamţ (d. 30.
10. 1883. Iaşi). Conform Dicţionarul Gene-
ral al literaturii române, L/O, 2005, s-a năs-
cut la Fălticeni, în ziua de 12. 01. 1846 şi a
decedat la 20. 09. 1883, Iaşi. Trimis cu o
bursă, la Paris (1875), se remarcă şi publică
(din 1877) articole de lingvistică în Revista

„Romania” şi este admis membru al Societăţii
Franceze de Lingvistică. În 1882, este ales membru
corespondent al Academiei. S-a remarcat, încă din
1873, cu studiul „Limba română veche şi nouă.
Tălmăcirea românească a scrierilor lui Oxen-
stiern”. A publicat „Carte de citire, cuprinzând
texte vechi româneşti” (1882).

■ 11/1924 – n. Ion Rotaru, la Valea lui Ion,
Neamţ (azi, Bacău) (d. 18/21. 12. 2006, Bucureşti),
profesor universitar, critic şi istoric literar. Absol-
vent al Facultăţii de Filologie a Universităţii Bu-
cureşti (1952), devine cercetător extern la Institutul

de Lingvistică al Academiei R. P. R. şi pregăteşte
doctoratul (1964). A efectuat călătorii de studii în:
Franţa, Germania, Italia, Grecia, Egipt, Republica
Moldova. După 1995, profesor la instituţii de în-
văţământ particulare. A debutat cu un studiu refe-
ritor la graiul din valea Bistriţei din Moldova

(1952), iar editorial cu „Ion
Creangă. Bibliografie de reco-
mandare” (1959). Opera sa
principală este „O istorie a lite-
raturii române”, I-III (1971-
1987), a doua ediţie revăzută
(I-VI, 1994-2001). Alte lucrări:
„Forme ale clasicismului în
poezia românească, până la Va-
sile Alecsandri”; „Literatură
română veche”, „Valori expre-

sive în literatura română veche” ş. a. Membru al U.
S. R. (1966). 

■ 11/1930 – n. Eduard
Covali, la Orhei, Basarabia (d.
2. 11. 2002, Piatra-Neamţ). Ab-
solvent al Institutului de Artă
Teatrală şi Cinematografică „I.
L. Caragiale”, Bucureşti, secţia
teatrologie. Secretar literar şi
apoi director al Teatrului Tine-
retului din Piatra Neamţ. A de-
butat publicistic în (1957), în
revistele „Teatrul” şi „Contem-
poranul”, în nume propriu şi cu

pseudonimul V. Negrea. A colaborat la publicaţiile:
„Ceahlăul”, „Acţiunea”, „Informaţia Primăriei”,
„Antiteze”, „Apostolul”,  „Asachi”,  „Ateneu”,

Rememorări nemţene

Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 14)

n

rofesorul Ştefan Corneanu era un perso-
naj, o apariţie, un actor cu talent pe o
scenă cât lumea; umplea spaţiul cu pre-
zenţa lui, pentru că era un tovarăş de
drum plin de savoare. La şcoală, elevilor
domniei sale le veneau să-i spună zilnic
„domnului profesor, cu dragoste!”, pentru

că semăna cu eroul filmului american: sfătos,
înţelegător, tolerant. 

Ironia subtilă a minţii lui, destupate şi or-
donate, făcea din spiritul de aventură şi din plă-
cerea riscului un exerciţiu zilnic. Era ca un
perpetuum mobile şi avea nevoie să fie în cen-
trul „cestiunii”, chiar dacă ea se numea pro-
blema sindicală, apostolatul la revistă sau viaţa
cetăţii. Nu-i plăceau deloc oamenii înţepeniţi în
proiect şi lipsiţi de simţul umorului, de aceea
era câteodată greu de înţeles. Era utopia însăşi,
credea din toată fiinţa într-o lume mai bună, în
care dascălii să-şi recapete locul şi rolul lor din
perioada interbelică, de luminători ai satelor; să
fie respectaţi şi iubiţi, să trăiască demni şi ver-
ticali şi să aibă posteritatea unor reali apostoli
ai neamurilor. Era singurul învăţător de adulţi,
pe care-i aşeza în bănci şi-i certa cu voluptatea
unui părinte sever, dar, dacă-l ascultau, primeau
în dar candoarea unică a unei recitări cu talent
a versurilor lui Esenin. Era cu adevărat un pa-
radox, un melanj astral între o fecioară duioasă
şi inocentă şi un mânz pur-sânge de galop, nă-
răvaş. Când tandru până la frenezie, când vo-
luptos şi vocal până la patimă.

Ştefan era un cititor serios, conştiincios, ri-

guros şi foarte critic, iar, de scris, scria aşa cum
trăia, impetuos şi sincer. Îi plăcea tot ce era fru-
mos şi recunoştea frumosul de la distanţă. Sim-
patic, deschis, direct, iubea peste măsură
libertatea, pentru că el trăia bucuria de a trăi,
pur şi simplu. 

Lucică era copilul mamei lui, căreia îi păs-
tra cea mai sfioasă dintre amintiri, era soţul
doamnei doctor, pe care o numea norocul vieţii
lui, tatăl înţelept al celor doi copii frumoşi şi
deştepţi, Lucian şi Monica, şi mai ales... era
Gugu, cel mai sensibil bunic pe care l-am văzut.
Atunci când vorbea despre nepoata lui de peste
ocean, i se umezeau ochii de drag şi dor, se ri-
dica pe vârfuri şi-şi desfăcea larg braţele într-o
îmbrăţişare universală, ca înainte de zborul şoi-
mului din inima lui. 

Era un om rafinat, îi plăcea vinul alb de Jid-
vei (pour le connaisseurs), întovărăşit musai de

o discuţie spumoasă cu
oameni care îi puteau
ţine hangul, dacă erau
blindaţi cu argumente
raţionale despre su-
biectele lui preferate şi,
dacă aveau reacţii
emoţional-afective ar-
dente, pentru că el
iubea interlocutorii cu
personalitate. 

Ca pescar, roşioa-
rele prinse erau de ce
culori voia el, iar reţe-
tele preferate prepa-
rate, plachia sau icrele,
erau în şoaptă decon-
spirate, ca-ntr-o lecţie

preţioasă de gastronomie ezoterică. Lucică era
unic, mai ales atunci când îşi punea în cap să
studieze partenerii de dialog, îi hipnotiza cu
ochii lui albaştri, fixaţi pe pradă ca o lamă de
briceag nou. Dacă picai în plasa lui, erai pier-
dut, dar, dacă scăpai teafăr, erai felicitat printr-o
strângere de mână bărbătească, aşa ca după un
test de anduranţă, trecut cu nota 10. Şi uite-aşa
căpătai în el un prieten adevărat!

Şi-a ascuns durerea într-o tăcere discretă, a
plecat demn, împăcat cu sine şi cu ceilalţi, dar,
cel mai important, împăcat cu Dumnezeu, cu
care se mai războia câteodată, de dragul luptei
drepte, ca-n basmele-metaforă, scrise de
Creangă. Credea în Iisus, într-un mod original,
aproape tomist, văzând în religie mai mult un
cod etic de reglementare a conduitei dintre se-
meni, decât o teorie doctrinară despre semnifi-
caţia transcendentului.

S-a ridicat la Domnul ca un planor, cu o
lună şi o zi înainte de propria-i aniversare, ală-
turându-se colegilor care au ales călătoria vă-
ratecă fără întoarcere: prof. dir. Florin Dudici,
prof. ing. Sorin Calin, prof. dir. Viorel Mihuţ,
prof. dir. Vasile Filimon, devoraţi nedrept de
devreme de şcoală, pentru a se întâlni cu Florin
şi cu ceilalţi prieteni, să mai pună de-o „tăclă-
ială”, în „casa din cer”. 

Prieteneşte şi curat, să-i însoţim călătoria
cu gând pios de pomenire, şi să-i spunem
„drum bun în lumină, Lucian, cu iertare şi cu
odihnă!”

Prof. Dumitriţa VASILCA

Ştefan Lucian
CORNEANU

Învăţătorul
Pegas

P
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Meridianul Ozana”, „Credinţa neamului” ş.
a. A dramatizat poveşti celebre, în nume pro-
priu («Inimă rece», «Albă ca Zăpada şi cei
şapte pitici» «Cartea junglei» etc.) şi în co-
laborare («Vrăjitorul din Oz», cu Paul Fin-
drihan). „Câteva piese originale” alcătuiesc
volumul de debut, „Teatru”. În anul 2000, a
fost primit în U. S. R. 

■ 15/916 – n. Constantin-
Virgil Gheorghiu, la Războ-
ieni, Neamţ (d. 22. 06. 1992,
Paris), poet, prozator, reporter.
A absolvit Facultatea de Litere
şi filozofie, Bucureşti (1940). A
debutat cu versuri în „Bilete de
papagal” (1937). În 1940, cu
volumul „Caligrafie pe zăpadă”
obţine Premiul Fundaţiilor Re-
gale pentru scriitorii tineri, şi

publică „Viaţa de toate zilele”. Întors de pe frontul
din Răsărit, publică „Ard malurile Nistrului. Mare
reportaj de război din teritoriile dezrobite” (1941),
prefaţat de Tudor Arghezi, apoi două culegeri de
reportaje: „Am luptat în Crimeea” şi „Cu submari-

nul la asediul Sevastopolului” (1942). Cu „Ceasul
de rugăciune”, poeme; „Ultima oră”, roman, se în-
cheie seria volumelor publicate în ţară. În 1942,
primeşte postul de ataşat de presă la Zagreb, de
unde, în 1945, ia calea exilului spre Vest şi, în
1948, ajunge la Paris. După răsunătorul succes cu
„Ora 25”, presa franceză va da publicităţii activi-
tatea sa pe frontul de Est, incriminându-i reporta-
jele de conţinut antisemit. Călătoreşte în Argentina.
În 1963, este hirotonit ca preot al Bisericii Orto-
doxe Române din Paris. A publicat numeroase cărţi

în limba franceză, câteva fiind traduse în limba ro-
mână şi publicate la Piatra-Neamţ din iniţiativa cri-
ticului literar Cristian Livescu: „Perahim”, „Casa
de la Petrodava” (trad. Virgil Răzeşu), Nemuritorii
din Agapia”, „Cravaşa” (trad. Cristian Livescu). 

■ 15/1965, s-a deschis Grupul Şcolar de Chi-
mie din Piatra-Neamţ. (primul director, prof. Paul
Vasiliu), în prezent se numeşte Colegiului Tehnic
„Gheorghe Cartianu”.

■ 16/1990, d., poetul
Aurel Dumitraşcu (n. la
Borca. Neamţ)

■ 17/1869 – n. V. A. Trifu,
la Făget, Jidoveni, Târnava
Mică (d. 2. 05. 1927, Piatra-
Neamţ), profesor, traducător. A
absolvit Liceul din Blaj, Facul-
tatea de Litere şi Filozofie, Uni-
versitatea din Bucureşti. Studii
„speciale de limbă şi literatură

Rememorări nemţene

„

(urmare în pag. 13)

m primit cu emoţie invitaţia de a fi prezentă
la Şcoala nr. 1 din Bălţăteşti, pe data de 30
iunie 2006 (Ziua Învăţătorului) şi îndată,
inima mi s-a umplut de amintiri legate de
această aşezare cu un farmec rar întâlnit:
acolo a avut loc cununia mea civilă, cu
tânărul învăţător Mihăilescu Vasile, fiul no-
tarului din comună, la data de 9 octombrie

1943; la Bălţăteşti (la Şcoala nr. 1) am funcţionat,
amândoi, trei ani (1945-1948) şi tot aici ni s-a
născut al doilea copil, Dan, botezat de părintele
Gavril Enăchescu şi având ca naşi pe soţii
învăţători Cercel.

Trebuie să mărturisesc şi că venisem la acea
întâlnire cu speranţa de a găsi printre participanţi
măcar doi-trei dintre colegii mei de muncă din
tinereţe, şi sunt sigură că-mi veţi înţelege tulbu-
rarea de a mă afla singura rămasă în afara grupului
de înscrişi în catalogul numit „pomelnic” al celor
plecaţi la Domnul, la a cărui citire au curs lacrimi
pentru fiecare nume...

După această parte, mi s-a dat cuvântul să-i evoc
pe foştii mei colegi, aşa cum au fost şi cum i-am
păstrat în amintire: în floarea vârstei, plini de viaţă
şi de forţă, solidari la muncă şi la petrecere, dar şi
în suferinţă, interesaţi de educarea şi instruirea

elevilor din Bălţăteşti.
Ţin să subliniez bunătatea cu care ne-au primit

în colectivul lor, precum şi hărnicia cu care au
muncit pentru şcoală, în vremuri de marasm
politic, de secetă şi foamete, de prăbuşire a
instituţiilor şi a vechilor şi bunelor rânduieli... Au
fost ani grei, plini de umilinţe şi frustrări, dar
colegii din Bălţăteşti au fost alături de săteni şi de
ceilalţi salariaţi ai administraţiei comunei, s-au
străduit să trăiască normal, să respecte tradiţiile sa -
tului şi ale bisericii, să apere elevii – pe cât era
posibil – de partea urâtă şi rea a vieţii.

Deşi situaţia alimentară a devenit, mai ales
până în toamna anului 1947, de-a dreptul tragică,

iar prăpastia dintre salarii şi preţuri se adâncea cu
fiecare zi, colectivele didactice din comună se
străduiau să facă faţă cerinţelor unei ţinute corecte
la şcoală, la întâlnirile profesionale (cercuri peda-
gogice la toate şcolile din Bălţăteşti şi din actuala
comună Agapia, întâlniri zonale la Târgu Neamţ),
la întâlniri între prieteni sau colegi etc.

Astfel, se urma fără abatere obiceiul ca, în
prima zi de Paşti, toată intelectualitatea şi fruntaşii
comunei să ia masa la preotul Gavril Enăchescu,
iar a doua zi la doamna Gheorghiu, directoarea
Şcolii de Gospodărie.

La sărbătoarea fiecărui sfânt, fără invitaţie,
colegii şi prietenii mergeau – la orele cunoscute –
să felicite pe cei care purtau numele sfântului şi să
petreacă împreună, cu ce se găsea, totdeauna bine

şi gustos pregătit, pe mese frumos aranjate;
gazdele, amabile şi bucuroase de oaspeţi, făceau
ca aceste întâlniri să se desfăşoare într-o atmosferă
de adevărată sărbătoare, în care se îmbinau
credinţa, tradiţia, prietenia şi veselia plină de
bunăcuviinţă.

Tot împreună petreceam şi zilele lăsatului de
sec dinaintea marilor posturi, fiecare participant
aducând de acasă ce avea pentru masa comună,
urmată de dans, cântece, cronici umoristice rimate
şi glume. La cronici ocazionale în versuri, mare
maestru era părintele Pavel Dănilă de la Valea
Seacă, prezent totdeauna, fiindcă aceste petreceri
se făceau la Nicu Agăpescu, directorul şcolii din
Valea Seacă. Acesta avea o casă mare, nouă, în
care două camere nu erau încă mobilate. Aici aran-
jau mese gazdele: Nicu, soţia sa (Torica) şi tatăl lui
Nicu, moş Ghiţă Agăpescu, învăţător pensionar.
Moş Ghiţă suferea de maladia Parkinson, care se
manifesta la el prin mişcarea capului la dreapta şi
la stânga. Când noi, cei de la şcoala din Bălţăteşti
apăream la uşa lor în grup compact, directorul
Aurel Vasiliu întreba: „Bucuroşi de oaspeţi” Cei
din casă răspundeau afirmativ, din toată inima, iar
moş Ghiţă zicea şi el „da”, însă mişcând mărunţel
şi din cap într-o parte şi-n alta. „Ei, vedeţi?” zicea
Aurel Vasiliu „Toată lumea zice – da –, numai moş

Ghiţă o ţine cu – nu şi nu –”.
Grupul izbucnea în râs, Aurel îl îmbrăţişa şi-l

săruta pe moş Ghiţă, care, apoi, aşezat în capul
mesei, se bucura din tot sufletul că petrecem bine
în casa lor de buni colegi şi buni gospodari. 

Mergeam împreună, pe jos, 10 km la dus şi 10
km la întors, la spectacolele de teatru ale Sindicat-
ului Învăţământ Neamţ, prezentate la Târgu
Neamţ. Uneori ne prindeau zorile pe drum, la în-
toarcere, dar nu lipseam de la teatru, mai ales când
din distribuţie făcea parte şi colegul nostru din
Bălţăteşti, Gavril Iacoboaia, deosebit de talentat,
atât în comedie, cât şi în dramă. El a rămas de neui-
tat mai ales în interpretarea magistrală a rolului lui
Ion, nebunul din drama „Năpasta” de I. L. Cara-
giale.

Toate acestea se petreceau în timpul nostru
liber, căci învăţământul ne solicita nu doar pentru
orele de curs, pregătirea acestora şi activităţi
extraşcolare, ci ne impunea şi o continuă pregătire
intelectuală, pedagogică şi metodică. Progresul
nostru în aceste domenii era verificat – ca şi în
prezent – prin examene, la care se înscriau numai
cei care îndeplineau condiţiile privind vechimea în
învăţământ şi obţineau note foarte bune la
inspecţiile pentru grade didactice. Toţi colegii mei
din aceşti ani s-au pregătit cu seriozitate şi au reuşit
la examene. Personal, am asistat la inspecţia pentru
gradul superior, făcută de un inspector din Minis-
terul Învăţământului doamnei Elvira Mihai. (Ulte-
rior, Ministerul Învăţământului a desfiinţat acest
grad.)

Eu, fiind mai tânără, am dat – în iunie 1947 –
definitivatul, la grupul de judeţe din Moldova, cu
centrul la Bacău. La acelaşi centru s-a prezentat şi
soţul meu, pentru gradul al II-lea. Ambii am
obţinut rezultate foarte bune.

Cele mai multe cadre din comună dădeau exa -
mene pentru grade didactice şi aveau deseori
inspecţii speciale în şcoli. Am avut, în zona Târgu
Neamţ, şi inspectori bine pregătiţi şi conştiincioşi.
Alexandru Pintilie şi Vasile Ştefan; dar veneau şi
inspectori de la judeţ şi din Ministerul Învăţă -
mântului.

Mai amintesc că noi, cadrele didactice, ne aju-
tam între noi, profesional şi material, că aveam în-
credere unii în ceilalţi, pentru că delaţiunea încă
nu-şi făcuse loc în colectiv. Unii erau ţărănişti, alţii
liberali, câţiva membri ai P.S.D. sau ai Partidului
Socialist Independent (Titel Petrescu), dar nici
unuia  nu-i trecea prin minte să-i suspecteze sau
să-i dispreţuiască pe cei din alte grupări politice.
Parcă se înţelegea, pe atunci, mai bine sensul cu-
vântului democraţie. Până la un timp...

Prof. Veronica MIHĂILESCU
(continuare în numărul viitor)

A

Şcoala
de la Bălţăteşti
(1945 – 1948) 

– amintiri I – 
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ermană” (Leipzig). Numit profesor de limba
germană la Liceul „Petru Rareş” din Piatra-
Neamţ (1904), director (1911-1912 şi 1922-
1927). Cu ajutorul deputatului Leon Mrejeru
a extins spaţiul liceului prin supraetajare. A
realizat cea mai bună traducere din germană
(până la el) a cărţii „Nibelungii – Gudruna”.
Alte scrieri: „Întoarceri pe meleagurile co-

pilăriei” (memorii); „Din trecutul Liceului «Petru
Rareş» Piatra-Neamţ”. În 1929, la aniversarea a 60
de ani de existenţă a Gimnaziului „Petru Rareş”, a
fost dezvelit bustul său, lucrare a lui V. A. Gheor-
ghiţă.

■ 19/1953 – n. Viorel Nicolau, inginer, co-
lecţionar, editor, anticar, filatelist, publicist. Facul-
tatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini a
Universităţii din Braşov. Din 1991, devine librar,
anticar atestat de Ministerul Culturii. Unul dintre
cei mai valoroşi colecţionari de cărţi poştale ilus-
trate din România, distins cu medalii şi diplome la

manifestări de gen din ţară şi din străinătate. A or-
ganizat peste douăzeci de ediţii ale Simpozionului
naţional de cartofilie de la Piatra-Neamţ şi ale Târ-
gului Colecţionarilor şi, din 2003, este preşedinte
al Asociaţiei Filateliştilor Neamţ. A editat sute de
cărţi (prin propria-i editură „Cetatea Doamnei”),

este autor, coautor sau colabo-
rator la peste 30 de cărţi, îngri-
jitor de ediţii, a colaborat cu
articole de specialitate în presa
locală şi centrală: „Acţiunea”,
„Apostolul” „Ceahlăul”, „Me-
sagerul”, „Monitorul de
Neamţ”, „Răcnetul Carpaţi-
lor”, „Realitatea media”, „Fila-
telia”, „Curierul filatelic”
(Sibiu). 

■ 20/1898, în prezenţa ministrului Spiru
Haret, s-a inaugurat localul Şcolii Primare de Bă-
ieţi Nr. 3 din Piatra-Neamţ (azi, Şcoala Nr. 2), di-
rector Gheorghe Nicolau, căruia, aici, în 1936, i s-a
ridicat un bust.

■ 24/1932, Constantin
Matasă, preot, arheolog, a sus-
ţinut la radio conferinţa „De la
Piatra la Bicaz”. 

■ 25/1901 – n. Victor Ţă-
ranu, la Ortoaia, Dorna Arini,
Suceava (d. 1953, Bucureşti),
profesor, prozator, publicist,
absolvent al Facultăţii de Litere
şi Istorie, Bucureşti, profesor la
Vatra Dornei, Câmpulung Mol-
dovenesc şi la Şcoala Normală
„Gheorghe Asachi”, Piatra-Neamţ. A cules folclor
de pe Valea Bistriţei. 

Rememorări nemţene
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La Mulţi Ani!, în primul
rând. Cum simte pictorul şi
profesorul vârsta de 54 de
ani pe care o va împlini sâm-
bătă, 30 august?

– Perceperea şi trăirea
timpului fizic diferă, în spe-

cial cu vârsta. Ceea ce îi aparţine
omului este timpul psihic, subiec-
tiv, simbolic. Scurgerea timpului
psihic în raport cu cel fizic poate fi
normală, dilatată sau comprimată.
Noi, cei peste 50 de ani, accelerăm,
dar sper ca 54 să reprezinte doar o
bornă pe un drum mai lung.

– Ce împliniri ţi-au adus satis-
facţii în acest an, de la 30 august
2013 la 30 august 2014?

– Nu aş vrea să vorbesc doar
de valoarea celor 365 de zile, ci de
aproape încheierea unui ciclu bio-
tic: de la naşterea, creşterea, edu-
carea copiilor şi realizarea lor
profesională, până la cadoul pe
care aceştia ni l-au oferit anul
acesta, şi anume o vacanţă la Bar-
celona. Marea noastră realizare –
aceşti copii minunaţi.

– Ce evenimente ai plasa la
capitolul regrete, neîmpliniri, eşe-
curi în această perioadă de un an?

– Sunt solidar cu poporul
român!

– Eşti pictorul care a relansat,
în ultimii ani, portretul în pictură.
De la ce ai pornit în acest demers,
ce te-a influenţat să iei o asemenea
decizie? Nu consideri că îţi aduce
un succes la public mult prea
facil?

– Nici facil,
nici dificil. Suc-
cesul la public
este doar o hi-
perbolă a unui
ziarist poet.
Există, într-ade-
văr, un număr
restrâns de oa-
meni, în special
rude şi cunoş-
tinţe, cărora ta-
blourile mele nu
le sunt indife-
rente, dar le
place mai mult
să le privească
decât să le posede. Trăim vremuri
iconoclaste, dominate de concepte
şi abstracţiuni, doar vedetele care
personalizează şi reprezintă gustu-
rile publicului celui mai larg re-
zistă. Epoca noastră nu mai crede
în persoană. Însă în natură există
făpturi vii, fiinţe omeneşti pe care

totuşi cineva trebuie să le observe.
Când privitorul poate să perceapă
în tablou individualitatea modelu-
lui mai sensibilă decât individuali-
tatea pictorului e semn că acesta
este un portret adevărat.

– Este mulţumit preşedintele
Filialei Neamţ a UAP de activita-
tea breslei pe care o conduce?

– Anul 2014 a fost un an bun
pentru arta plastică nemţeană, în
care în afară de expoziţiile perso-

nale curente, am
derulat şi două
proiecte cu fi-
nanţare neram-
bursabilă. Este
vorba de o ex-
poziţie dedicată
Zilelor Oraşului
Piatra Neamţ,
în parteneriat cu
Consiliul local,
şi Tabăra jude-
ţeană de arte
plastice de la
Tazlău, proiect
sprijinit de Con-
siliul judeţean,

care se va finaliza cu o expoziţie în
luna octombrie.

– Apropo de filială, câţi
membri mai are aceasta şi dacă
sunt preconizate noi intrări în rân-
dul membrilor UAP de la Neamţ.

– Filiala noastră este de mă-
rime medie, având 40 de membri
înregistraţi în Registrul Uniunii

Artiştilor Plastici din România.
Uşa acesteia este deschisă tuturor
celor care întrunesc condiţiile re-
gulamentare în vigoare.

– Cum crezi că va evolua pic-
tura în următorii 54 de ani, având
în vedere că evoluţia ei în ultimii
500 de ani poate fi recognoscibilă
doar de specialişti, de profesio-
nişti?

– Întrebarea dumneavoastră
este dificilă, mai ales prin prisma
necunoaşterii trecutului decât a vii-
torului. Pictura va evolua sau va in-
volua alături de celelalte arte bazate
pe imaginaţie, sentiment şi instinct

creator, funcţie de modul în care
celel trei facultăţi esenţiale ale artis-
tului vor fi afectate de spiritul ştiin-
ţific, industrializare şi globalizare.
Unii specialişti spun că după supre-
maţia legendelor, a religiilor, a şti-
inţei, va domni platitudinea. Soluţia
problemei trebuie să o cerem psiho-
logiei. În privinţa picturii eu sunt
optimist. Culoarea este nesfârşită
iar sentimentul cromatic nu a făcut
decât să se intensifice din antichi-
tate şi până în prezent.

A consemnat Nicolae SAVA

Anul 2014 a fost un an bun pentru arta plastică nemţeană

Interviu
cu preşedintele

UAP Neamţ,
Ştefan Potop,
la 54 de ani

–
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upă Al Doilea Război Mondial, a lucrat la
Biblioteca Academiei Române. A publicat
studii în: „Anuarul” Liceului „Petru Rareş”
(Piatra-Neamţ), „Buletinul Societăţii Re-
gale de Geografie” (Bucureşti), „Curentul”,
„Ion Creangă”, „Apostolul”. Distins cu
„Coroana României în Grad de Cavaler”
(1939). Scrieri: „Mama” (antologie), „Teo-

fil”, roman, „Geto-dacii. Viaţa culturală a româ-
nilor din Transilvania”, studiu istoric,
„Bibliografie economică română”, studiu social-
economic, „Preocupări didactice”, studiu de pe-
dagogie, „Lecţiuni de istorie literară” ş. a. 

■ 25/1854 s-a înfiinţat Şcoala de Fete Nr. 1,
din Piatra-Neamţ, directoare: Elena Radovici, iar
la 1 septembrie 1858, s-a mutat în local propriu.

■ 26/1860, s-a înfiinţat Şcoala Primară de
Băieţi Nr. 3, la Piatra-Neamţ, în cartierul Precista,

mutată în 1867 în cartierul Mărăţei (azi, Şcoala
Nr. 2).

■ 27/1919 – n. Costache Andone, la Filipeni,
Bacău, medic, dedicat vieţii cultural-ştiinţifice şi
sportive, a absolvit Facultatea de Medicină „Gri-

gore T. Popa” din Iaşi; a profe-
sat ca specialist ORL (dr. în
medicină) la Spitalul „Sfântul
Spiridon” din Iaşi, apoi, din
1945, medic primar şi şef de
secţie la Spitalul din Piatra-
Neamţ. A înfiinţat şi a condus
Policlinica cu Plată din Piatra-
Neamţ (1984-1997). Membru
al Academiei Oamenilor de Şti-
inţă din România şi preşedinte

al Filialei Neamţ. Distins cu numeroase diplome şi
plachete, precum şi cu decoraţiile: Crucea Meritul
Sanitar, Coroana României cu Panglica de Virtute
Militară, în cel de Al Doilea Război Mondial, Vir-
tutea Ostăşească, Medalia „Tudor Vladimirescu”
ş. a.

■ 27/1937 – n. Nicolae
Florian, la Vânători-Neamţ,
învăţător, animator cultural,
publicist, absolvent al Şcolii
Pedagogice din Piatra-Neamţ
(1956, şef de promoţie), a pre-
dat la şcolile din: Păstrăveni,
Boiştea, Petricani, Lunca (di-
rector), Vânători-Neamţ; a fost
director al Căminului Cultural
din comună (1968-1978); pri-
mar al comunei (1990-1992) şi consilier comunal
până în 2008. Deţine: titlul de cetăţean de onoare
al comunei natale (2007) şi Diploma de onoare

Rememorări nemţene

(urmare în pag. 15)

D

Când ai descoperit că pentru tine artele
plastice vor fi domeniul vieţii? De la ce a
plecat totul? Dacă nu erai pictor, ce ai fi
visat să ajungi?

– Fratele meu m-a îndemnat să merg la
Institutul de Arte Plastice deoarece a obser-
vat că sunt talentată la desen. Tot el m-a aju-
tat, am fost eleva lui la Şcoala populară de

Artă din Bacău doi ani. După terminarea liceului
visam să merg la institut sau la o postliceală sani-
tară; dacă nu aş fi intrat la institut. În perioada răz-
boiului al doilea mondial eram evacuaţi la
Botoşani. Însă eu am trăit şi locuit la Botoşana,
judeţul Suceava împreună cu părinţii şi cei cinci
fraţi ai mei, printre care fratele mai mare pictorul
Ilie Boca de la Bacău. Sunt al treilea copil al fa-
miliei Ion Boca şi a Mariei Boca. Şcoala elemen-
tară am terminat-o în satul Botoşana, iar la desen
am luat nota cea mai mare, fie cinci (în perioada
accea erau notele până la cinci), fie zece. După
şcoala primară am făcut o şcoală profesională de
surori la Câmpulung Moldovenesc. Am lucrat în
domeniul sanitar, timp în care am făcut şi liceul la
seral, apoi Institutul de Arte Plastice „Nicolae Gri-
gorescu” din Bucureşti, secţia pedagogie. 

– Dacă te-ar obliga cineva să redai, simbolic
sau printr-un desen, originea ta socială, ce ţi-ar
veni imediat în minte? Ce crezi că ar trebui să
desenezi?

– Dacă m-ar ruga cineva să redau simbolic
într-un desen originea mea socială, cred că aş de -
sena calul tatii sau casa părintească, poate şi pei-
sajele din zona din care mă trag. Acum pictez
icoane pe lemn, îmi sunt la îndemână... ocupă
spaţiu mai puţin în casă.

– Crezi că viaţa la Piatra Neamţ poate fi o
sursă deosebită de inspiraţie sau nu? Dacă ai
locui în capitală nu ai desena la fel de bine?

– Da, zona Neamţ poate fi o bogată sursă de
inspiraţie pentru pictori datorită peisajului variat
şi a încărcăturii de cultură, cu multe mănăstiri, cu
biserici, cetăţi. Dacă aş locui în Capitală cred că
nu aş desena deloc. Nu suport aglomeraţia, gălă-
gia, căldura. Dar, mai ales, nu suport îndepărtarea
de plaiurile sucevene, deşi merg acolo foarte rar.

– Crezi în destin, în soartă, în noroc? Cărora
dintre profesorii tăi le datorezi cariera ta de acum
şi dacă ei ţi-au influenţat viaţa? 

– Da, cred în destin şi în soartă şi în noroc.
Dacă nu eram profesoară nu îl întâlneam pe

Mihai Agape şi poate nu mă stabileam în Piatra
Neamţ. Cariera mea de profesor o datorez fratelui
meu Ilie Boca.

– Ce crezi că e mai important pentru un pic-
tor, ideea, linia desenului, simţul culorii, compo-
ziţia?

– Dacă mă întrebi ce este mai important din
acestea enumerate de tine, îţi spun că toate au ros-
tul lor. Ideea – fără ea nu pot trasa o linie, linia –
fără ea nu poţi crea o compoziţie, culoarea – fără
ea nu poţi crea oameni. Fără toate acestea nu poţi
da viaţă lucrării tale. Toate sunt importante pentru
un pictor.

– Pe cine preferi dintre cei patru: Michelan-
gelo, Rubens, Picasso sau Matisse? Numeşte trei
mari pictori romani contemporani preferaţi.

– Îi prefer pe toţi cei patru pictori străini
menţionaţi. Dintre pictorii români contemporani
îi prefer pe cei pe care îi cunosc bine, Alexandru
Ciucurencu, Corneliu Baba, Ion Sălişteanu, Ilie
Boca, Mihai Agape, Iacob Lazăr.

– De ce nu este o bursă sau o casă de licitaţii
de opere de artă în Piatra Neamţ? Ar trebui fă-
cută? De cine?

– Nu este pentru că nu sunt mulţi cumpără-
tori de artă, nu sunt colecţionari de artă. Din câte
ştiu există la nivel naţional licitaţii de artă. Picto-
rii tineri ar trebui să se bată pentru înfiinţarea
unor asemenea instituţii şi la nivel local.

– Îţi mulţumesc pentru interviu şi îţi urăm La
Mulţi Ani!

A consemnat Nicolae SAVA

Plasticiana Parasca Agape, la o vârstă rotundă: 
Cariera mea de profesor o datorez fratelui meu Ilie Boca

De curând, Parasca Agape a împlinit o vârstă rotundă. Artista este născută
la 21 august 1944 în judeţul Suceava şi a urmat Institutul de Arte Plastice Bu-
cureşti, promoţia 1975, în clasa profesorului Ion Sălişteanu. A activat ca profe-
sor de desen la şcolile nr. 2, 4 şi 10 din Piatra-Neamţ şi la şcolile generale din
Bicazul Ardelean şi Bicaz Chei. De asemenea, a condus Cercul de Pictură –
Grafică de la Clubul Copiilor Bicaz, în perioada 1986 – 1999. Din 1975 a pre-
zentat pictură şi grafică în expoziţiile colective şi de grup organizate de filiala
Bacău a Uniunii Artiştilor Plastici din România, apoi a activat în cadrul filialei
Neamţ, fiind prezentă la majoritatea expoziţiilor de grup şi judeţene deschise
la galeriile Arta şi Alfa din Piatra-Neamţ. Din anul 1975 a început să fie prezentă
cu lucrări de grafică şi pictură în expoziţii colective organizate de filiala Bacău
a Uniunii Artişilor Plastici din România, apoi a activat în cadrul filialei Neamţ,

fiind prezentă la majoritatea expoziţiilor de grup şi judeţene deschise la galeriile de artă. De asemenea,
a participat la primele două ediţii ale Bienalei de Artă Plastică „Lascar Vorel” din Piatra-Neamţ şi la
Festivalul de Artă Plastică „Voronetiana” din Suceava. Ca membră a Fondului Plastic a organizat ex-
poziţii de design vestimentar la Bicaz şi Piatra-Neamt. Parasca Agape are lucări în mai multe colecţii
particulare din tară şi străinătate. Figurează în albumul „Un secol de arte frumoase în Bucovina” de
Valentin Ciucă, ediţia 2005 şi în lucrarea „Arta în Bucovina” de Emil Satco, ediţia 1984. A participat
la mai multe expoziţii colective şi festivaluri, în 1981 deschizându-şi prima expoziţie personală la Ga-
leria Alfa din Piatra-Neamţ. Dintre expoziţii amintim şi pe cea colectivă la Galeria „Lascăr Vorel”, din
iunie 2004, expoziţia, împreună cu Mihai Agape, la galeria „7 pietre”, din octombrie 2008, „Bienala
Lascăr Vorel”, din octombrie 2009, expoziţiile persoanele de la Sestri Art Gallery, din Piatra Neamţ,
deschise în anii 2012 şi 2014. Deşi stă retrasă de publicul larg, Parasca Agape lucrează în atelierul ei,
din strada Titu Maiorescu, zilnic, zeci de lucrări aşteptând să se întrupeze într-o nouă expoziţie.

–
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entru merite deosebite în slujba comunităţii
(2008). Colaborări: Revista „Apostolul”.
„Monografia Comunei Vânători-Neamţ”
(2006) este o încununare a muncii sale de
peste patru decenii, în prezent, lucrând la o
nouă ediţie. Lucrarea este importantă pentru
informaţiile despre locuri şi instituţii din
preajma localităţii Vânători (Mănăstirea-

Neamţ, cu tiparniţa şi biblioteca sa, Cetatea-Neamţ,
Mănăstirea Secu, unde se păs-
trează „Cazania” realizată în
„veşmânt românesc” de Var-
laam ş. a.) şi, de asemenea, nu-
mele multor intelectuali care au
trăit pe aceste locuri.

■ 29/1974 – n. Adrian G.,
Romila, la Piatra-Neamţ,
eseist, publicist, prozator. Fa-
cultatea de Litere a Universită-
ţii „Alexandru Ioan Cuza” din

Iaşi, secţia română-latină, (1994-1998); doctor în
folclor şi antropologie culturală (2005). A debutat
cu poezie în „Symposion” (Iaşi, 1996), iar edito-
rial, cu volumul „Imaginea Raiului în cultura po-
pulară, eseu de antropologie” (2009), răsplătit cu
premiile: Fundaţiei „Luceafărul” şi al revistei

omonime, cu premiul de critică (2005), Premiul
pentru debut cu acest volum, Premiul „Daniil
Sandu Tudor” şi Premiul Filialei U. S. R. Iaşi
(2009). Alte cărţi: „De-a dragostea şi drumul. Sta-
ţii de lectură” (Premiul Revistei „Luceafărul de di-
mineaţă”) şi „În drum spre sud. Roman de
aventură”. Este membru al U. S. 

■ 30/1884 – n. Constantin Bacalu, la Roman
(d. 1975), artist plastic. Studii de specializare la
München. A efectuat călătorii de studii în Franţa şi
în Belgia iar, în perioada 1922-1947, a expus con-

stant la Salonul Oficial din Bucureşti. A participat
la expoziţiile în cadrul „Tinerimii Române” şi a Sa-
lonului Oficial din Bucureşti. A pictat interioare de
biserici, personal sau cu To-
nitza. A lucrat peisaje şi grafică
de şevalet, dar şi frescă la Bise-
rica „Sf. Gheorghe” din Con-
stanţa şi Biserica din Scorţeni
(Bacău) alături de Nicolae To-
nitza. Este pomenit în Dicţio-
narul artiştilor români contem -
porani (1976) al lui Octavian
Barbosa, iar lucrările sale se
află în colecţiile muzeelor de
artă din Iaşi şi Bacău.

■ 30/1961, se trece la în-
văţământul general obligato-
riu de 8 clase şi la învăţământul de cultură
generală de 12 ani, prin Decret al Consiliului de
Stat.

Rememorări nemţene
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Asociaţia culturală
Arte. Ro,

premiată în Portugalia
a începutul lunii august, Asociaţia cul-
turala „Arte. Ro” din Piatra Neamţ a
primit confirmarea primirii Premiului
Special al juriului la prestigiosul Con-
curs International de Artă pentru copii
INTERNATIONAL MEETING OF
JUVENILE ART- EVORA 2014 (Bie-
nala de Artă Internaţională pentru copii,

ediţia a XV – a, 2014 din Portugalia). Asocia-
ţia a primit o medalie de aur, o medalie de ar-
gint, 5 menţiuni de onoare, şi dreptul pentru
15 elevi de a participa cu lucrări în expoziţia
mondială.

Evenimentul, constituit din festivitatea de
premiere şi o tabără de creaţie, se va desfăşura
în oraşul Evora din Portugalia, în perioada 20-
27 septembrie 2014. Sunt invitaţi doar câşti-
gătorii concursului, elevi de la cele mai
prestigioase şcoli de artă (licee, universităţi şi
ONG-uri din China, Rusia, Ucraina, Ungaria,
Polonia, India.)

Asociaţia, prin membrii săi implicaţi în
acest concurs (Nuţu Andrei-elev,18 ani, Me-
dalie de aur şi Sârbu Mihaela – eleva, 15 ani,
Medalie de argint, împreună cu Spânache-Pe-
trariu Cristina, profesor coordonator şi Preşe-
dinte al Asociaţiei), este de asemenea invitată
să participe la festivitatea de premiere pentru
primirea Premiului Special al Juriului şi pen-
tru Tabăra de creaţie organizată de către Con-
siliul Municipalităţii din Evora, Departa -
mentul Regional de Cultura din Vouzela, Con-
siliul Oraşului Vouzela, Fundaţia „Eugenio de
Almeida” şi Fundaţia culturală TEOARTIS.

Cristina PETRARIU

radiţiile, obiceiurile, cultura din Cipru, au
fost puncte centrale, urmărite în cadrul reu-
niunii de proiect Grundtvig-Parteneriat pen-
tru învăţare Thesaurus-Treasury of Adult
Education 2013-2015, www.adult-educa-
tion.ro, din perioada 2-7 iulie 2014.

Cipru, a treia insulă ca mărime din Marea
Mediterană după Sicilia şi Sardinia, supranumit
Insula Afroditei, considerat ca
fiind locul în care s-a născut din
spuma mării, cea mai frumoasă
dintre zeiţe, a primit vizita echi-
pelor de proiect din Portugalia,
Turcia, Croaţia, Grecia şi Ro-
mânia (Asociaţia Culturală Eu-
ropea Vaslui-coordonator şi
Asociaţia Magister Educationis Neamţ-partener)
în data de 2 iulie.

Călătoria pe tărâmul cunoaşterii a început ur-
mătoarea zi, în cadrul primei întâlniri de la ECDL
Cyprus. Reprezentanţii instituţiei au deschis oficial
întâlnirea, după care formatorii Asociaţiei Magister
Educationis Neamţ au dat startul spre tradiţie şi fol-
clor, realizând primul workshop din cadrul reuniu-
nii, cel de confecţionat mărţişoare. Tradiţia
mărţişorului a fost primită cu mult entuziasm de
către participanţii la reuniune. S-au lucrat mărţi-
şoare din fire, din mărgele, din fimo, şi scoici. Fie-
care partener a fost iniţiator în folclorul şi tradiţiile
ţării sale: Portugalia a prezentat tradiţii legate de
sărbătorile din satele pescăreşti, Turcia, meşteşu-
guri şi tradiţii – case din Kastamonou, Cipru – bi-
sericile cu picturi murale din regiunea Troodos.
Din partea Asociaţiei Culturale Europea Vaslui,
domnul profesor universitar Marius Văcărelu a
prezentat un material despre importanţa menţinerii
tradiţiei, culturii şi valorilor strămoşeşti.

Descoperirea valorilor cipriote a început odată
cu vizita documentară la Cyprus Handicraft Centre
al Ministerului Comerţului, Industriei şi Turismu-
lui, din Lefkosia. Scopul acestui centru este de a

revitaliza arta tradiţională autentică. Primul atelier
vizitat este de broderie. Aici, toate produsele fabri-
cate – „ lefkaritika”, „athienitika”, „moditika”– au
la bază motive tradiţionale originale. Dantela „lef-
karitika”, cu motive şi modele variate, se distinge
prin unicitatea sa. Al doilea atelier este cel de ţesut
la războaie de ţesut tradiţionale – unde se reînvie
toate tipurile de ţesături, cum ar fi „„karpasitika”,
„lefkonitziatika”. Al treilea atelier în rând în linie
este cel de tapiserie, unde se ţese pe războaie spe-
ciale o tapiserie de lână şi bumbac cu imagini şi
modele tradiţionale.

A doua oprire am făcut-o la Muzeul Municipal
Leventis din Nicosia, unde ni s-au prezentat istoria
şi dezvoltarea socială a oraşului Nicosia, din anul
3000 î. C.H., până în prezent. Am pătruns în tainele
olăritului în satul lutului roşu, Kornos.

Primarul din Athienou ne-a pregătit o zi spe-
cială, care a început cu vizita documentară de la
Muzeul Municipal Kallinikeio. Apoi am avut şansa
de a asista la prepararea uneia din vestitele bucate

tradiţionale cipriote – brânza
Hallumi, la fabrica Pantziarou.

Satul Omodos ne-a găzduit
într-o altă zi, permiţându-ne să
aflăm despre arhitectura şi mân-
carea tradiţională – arcatena,
despre fabricarea vinului şi, cel
mai important, am văzut cum se

lucrează dantela specifică zonei.
Au urmat alte zile în care am avut ocazia să

studiem cultura şi tradiţiile cipriote la Castelul Me-
dieval Limasol – unde se spune că Richard Inimă
de Leu s-ar fi căsătorit cu Berengaria de Navara,
am străbătut oraşul Larnaca, în cătarea celor mai
reprezentative bucate cipriote, am participat la mo-
mente extraordinare de dans cipriot, am vizitat Bi-
serica Sfântul Lazăr – unde ni s-a povestit despre
rădăcinile obiceiurilor din sâmbăta lui Lazăr –
când, în timpul unui joc, rolul lui Lazăr este inter-
pretat de către un copil.

În finalul întâlnirii noastre, am făcut o vizită
de documentare la Ancient Kition – oraş apărut cu
3.000 de ani în urmă, locul de naştere al filosofului
Zeno.

Având în bagaj o sumedenie de informaţii cu
privire la tradiţiile şi obiceiurile cipriote, cu o fă-
râmă de limbă străină furată de la partenerul şi
gazda noastră, prof. Antonis Antoniou, ne-am în-
tors acasă, pe data de 7 iulie. O întâlnire de un real
succes, în care arta, tradiţiile şi folclorul s-au îm-
binat perfect.

Prof. Elena-Roxana IRINA

T

L

Insula
Afroditei
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Cine îi evaluează pe evaluatori?
Opinie

b iniţio, afirm că nu mă consider evaluator.
Nu fac altceva decât să-mi exprim o opinie
despre subiectele date la Evaluarea Naţio-
nală 2014, la terminarea clasei a VIII-a, la
obiectul de studiu Limba şi literatura ro-
mână. Îmi dă acest drept calitatea de cetă-
ţean al României şi de fost slujitor al şcolii
româneşti timp de aproape jumătate de

secol.
Să facem o analiză pe text cu de-amănuntul,

apelând puţin la semantică, la logica formală, la
egalitatea de şanse şi la alte probleme. Să por-
nim! Metodic, doar este vorba de şcoală.

La început, Subiectul I. Este scris un text, o
parte din poezia Rânduri pentru Anul Nou de Ion
Minulescu.

Punctul A:
Scrie pe foaia de examen răspunsul corect

pentru fiecare din întrebările de mai jos:
De ce la persoana a II-a singular şi nu la

plural? În clasă a fost un singur elev? Le-o fi fost
frică examinatorilor ca elevii să nu facă operă
colectivă. De ce scrie pe foaia de examen? S-or
fi gândind ca elevii să nu scrie pe pereţi, pe bănci
... De ce răspunsul corect? Elevul scrie ce ştie,
examinatorul apreciază dacă răspunsul este co-
rect sau nu. Răspunsurile trebuie date pentru fie-
care din întrebările de mai jos. Nu văd nici un
semn specific interogaţiei, sunt doar cinci pro-
poziţii imperative, toate la persoana a II-a singu-
lar. Ultima propoziţie cere elevilor să prezinte în
30-50 de cuvinte semnificaţia titlului poeziei
amintite mai sus. Imediat la punctul B., negru pe
alb: Redactează o compunere de 150-250 de cu-
vinte în care să-ţi exprimi opinia despre semni-
ficaţia mesajului din poezia Rânduri pentru
Anul Nou de Ion Minulescu. Nedumerire: Titlul
poeziei nu se include în mesajul poeziei? Dar de
ce elevul să-şi exprime opinia despre semnifica-
ţia mesajului şi să nu fie prezentat mesajul poe-
ziei. Puţină atenţie în plus la această cerinţă. Nu
este vorba să prezinţi semnificaţia mesajului, ci
să-ţi exprimi opinia despre semnificaţia mesaju-
lui.

Într-o formulare pe înţelesul tuturor ar fi
cam aşa: Spuneţi părerea despre părerea lui Ion
despre ce a spus Vasile despre Catinca lui Beş -
leagă.

Dar de ce opinia? E drept, şcoala româ-
nească s-a democratizat, elevul poate avea opinii
despre lecţii, despre profesori, despre progra-
mele de învăţământ, despre cărţi. La examene se
verifică cunoştinţe, priceperi, deprinderi. O opi-
nie de 250 de cuvinte poate fi un scurt eseu. O

opinie poate fi exprimată într-o singură propozi-
ţie, ba şi printr-un singur cuvânt, un epitet de
pildă, şi care să conţină mai multă valoare cog-
nitivă decât o mie de cuvinte.

Mai departe. Să căutăm poezia Rânduri
pentru Anul Nou. Dacă nu aveţi o carte cu ea,
tastaţi numele autorului şi titlul poeziei şi căutaţi
pe Google. Veţi constata că textul dat pentru eva-
luare este alcătuit din fragmente din poezie, se-
lectate cu un anumit scop, oarecum logic, unitar.
De ce nu li se aminteşte elevilor că nu este în-
treaga poezie. Or fi ştiind elevii ce semnificaţie
au parantezele drepte cu trei puncte între ele?
Dar la punctul B cerinţa este: Redactează o com-
punere… despre semnificaţia mesajului poeziei
Rânduri pentru Anul Nou. Prin urmare, aşadar,
este vorba despre întreaga poezie.

Dacă prin cele scrise până aici mă puteţi în-
cadra la categoria cârcotaşi, prin cele ce voi scrie
în continuare sper să închid gura Ministerului.

La subiectul al II-lea este prezentat un frag-
ment din articolul Empatia, o abilitate dobândită
prin lectură apărut în publicaţia online, după cât
îmi dau seama, adevărul.ro, semnat Corina Zor-
zor. Cică, cercetătorii americani de la Universi-
tatea York având ca obiect de studiu copii cu
vârsta între 4-6 ani au ajuns la concluzia că pri-
chindeii care au fost expuşi (Copiii se expun la
soare, sau pot fi expuşi unor situaţii critice. Mai
ştii, sunt forţaţi să vadă şi desene animate sau să
asculte poveşti?) mai mult timp la literatura pen-
tru copii decât la desene animate televizate
(Desenele animate sunt ori la televizor, ori la ci-
nematograf. Pe hârtie sunt doar desene.) au o
mai mare capacitate de empatie.

Empatie (< fr.) s. f. 1.(psih.) Modalitate de
înţelegere, de cunoaştere a unei persoane prin fu-
ziune afectivă, prin identificare parţială sau totală
cu sentimentele acesteia. 2. Atitudine estetică
prin care se pătrunde afectiv în atmosfera inte-
rioară a unei opere de artă. (Mic Dicţionar Enci-
clopedic, Editura ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1986.)

Îmi permit să nu fiu de acord nici cu
doamna care se zoreşte să dea crezare absolută
americanilor şi nici cu americanii de la Univer-
sitatea York. Dacă ar fi aşa ar însemna să negăm
rolul cinematografiei. Problema care se pune
este ce desene animate transmitem prin televi-
ziune şi nu desenele animate în sine. La fel un
efect diferit are şi lectura poveştilor, depinde de
povestea ascultată şi nu povestea în sine. Apare
şi o chestiune de ordin practic: copiii de 4-6 ani
nu ştiu să citească. În România câţi părinţi au
cărţi pentru copii şi le citesc poveşti? Televiziu-
nea rămâne un mijloc de educare foarte impor-

tant. Depinde ce conţinut au emisiunile pentru
copii.

Citind fragmentul amintit, elevii trebuiau să
răspundă, (scris-fireşte) la câteva chestiuni ce te
uimesc prin nivelul lor de dificultate: Care este
universitatea unde s-a făcut cercetarea, categoria
de copii cu o capacitate mai mare de empatie,
numele autorului şi titlul articolului. Poate era
mai „simpatic” un astfel de subiect. Să fi fost
scris textul poveştii Pupăza din tei de Ion
Creangă iar elevii să fi avut de răspuns la între-
bările... În ce copac cânta pupăza? Ce pasăre
cânta în tei? Cine este autorul poveştii Pupăza
din tei?

Se laudă mult perioada dintre cele două răz-
boaie mondiale. Să vă spun cum am susţinut eu
examenul de capacitate în 1947 la Liceul „Petru
Rareş”. Au fost cinci obiecte studiate: Limba şi
literatura română şi Matematică, scris şi oral, Is-
toria României, Geografia României şi Franceza,
oral. Examenul l-am dat în faţa propriilor profe-
sori. La oral, l-am susţinut într-o singură zi, în
faţa tuturor profesorilor examinatori, plus preşe-
dintele de comisie şi nimeni nu s-a plâns că a fost
traumatizat, nedreptăţit, obosit.

Subiectul cel mai prost ales este al II-lea,
punctul B. Cerinţă: Redactează în 80-150 de cu-
vinte o scurtă naraţiune în care să prezinţi o în-
tâmplare petrecută în timpul participării la o
întâlnire organizată de şcoală cu un scriitor con-
temporan.

Mă întreb: Se poate oare o întâlnire cu un
scriitor necontemporan? Dacă da, atunci care
ar putea fi scriitorul? Sadoveanu? Creangă? Sla-
vici?…

A doua chestiune. Oare în toate şcolile din
ţară au fost prezenţi scriitori pentru ca un absol-
vent să poată scrie despre o asemenea întâlnire?
Acest subiect a încălcat flagrant principiul ega-
lităţii de şanse. Ce ar fi zis bucureştenii dacă su-
biectul ar fi prevăzut obligaţia ca elevii să
prezinte o întâmplare de la o fermă de vaci, de
la o stână? Cum ar fi notat evaluatorii, care toată
viaţa au călcat doar pe trotuare, o asemenea com-
punere?

Să mai analizăm un text. Implicarea în po-
veştile fictive din cărţi aduce informaţii noi des-
pre viaţa socială. Să citim din dicţionar, acelaşi
pe care l-am amintit mai înainte. 

Fictiv – adjectiv, ceva care nu există în
realitate, plăsmuit, imaginar, aparent, fals. Or,
poveştile nu este un fals, există în realitate. Des-
pre altceva este vorba, poveştile sunt ficţiuni,
sunt imaginaţii. Imaginaţii creatoare. Prin fic-
ţiune, artistul creează o lume nouă, posibilă. No-
ţiunile fictiv şi ficţiune nu se suprapun, doar
forţat putem admite o trăsătură comună, aceea a
lipsei obiectului, deşi în ambele cazuri se născo-
ceşte ceva. Născocirea artistului este opera de
artă. Şi contabilul poate născoci ceva, nişte acte
fictive, false, mincinoase, pentru care poate intra
la mititica. Artistul poate primi laude, premii.
Copiilor, spunându-le poveşti nu le spui min-
ciuni. Lumea poveştilor, fie citite de pe carte, fie
transmise prin imagini la televizor, le pare reală
copiilor. De aceea intră în pielea eroilor, sufăr
odată cu ei, în sfârşit, empatizează, se transpun
în situaţia lor, au trăiri psihice asemănătoare. 

Doamna Zorzor spune însă despre cărţile de
ficţiune că ne ajută să empatizăm cu oamenii din
jur. Dar dacă ei nu vor, ce facem? Sau noi citim
cărţile şi ei dau din coadă.

Complicată treabă e limba română! 

Emil BUCUREŞTEANU

A
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Raport despre fericire
ât de mulţumiţi sunt dascălii la serviciu?
Câte din visele şi speranţele lor de la înce-
putul facultăţii sunt împlinite după anii pe-
trecuţi la catedră? Ce aşteptări au de la
locul de muncă, de la sistemul de învăţă-
mânt, de la ceilalţi parteneri în procesul
educativ? Care sunt schimbările pe care le
doresc şi de la cine le aşteaptă? Acestea

sunt doar câteva întrebări la care cadrele didactice
din judeţul Neamţ vor trebui să caute răspuns în-
dată ce va începe anul şcolar 2014-2015. Chestio-
narul va fi elaborat de specialişti din cadrul
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Edu-
caţională (CJRAE), şi va fi aplicat unui eşantion
reprezentativ pentru cadrele didactice din judeţ.
ISJ Neamţ speră ca pe baza răspunsurilor primite,
să se poată elabora strategii care să ducă la creş-
terea calităţii actului didactic.

Tabără de poveşti la Humuleşti
Teatrul „Ion Creangă” din Bucureşti a orga-

nizat la începutul lunii august prima ediţie a Ta-
berei de teatru şi poveşti de la Târgu Neamţ.
Astfel, 20 de copii de la Centrul de Plasament
„Pinocchio” 3 din Bucureşti au avut parte de o
săptămână de teatru, lecturi interactive şi activi-
tăţi de vacanţă

Tabăra şi-a propus să ofere copiilor care pro-
vin din medii defavorizate oportunitatea de a-şi
dezvolta creativitatea şi spiritul de echipă, ei par-
ticipând la ateliere zilnice de arta actorului con-
duse de Marcela Andrei şi Mirela Busuioc, fostă
actriţă a Teatrului Tineretului.

Coordonând jocurile şi exerciţiile, cele două
actriţe i-au ajutat pe cei mici să comunice şi să îşi
poată exprima cu uşurinţă ideile despre ei şi des-
pre lume. Lectura interactivă a poveştilor lui Ion
Creangă a completat programul de ateliere, de-
monstrând faptul că farmecul lor nu ţine de vre-
muri şi nici de vârste.

Copiii au vizitat şi obiectivele turistice din
zonă – Cetatea Neamţului, Casa Memorială „Ion
Creangă”, Muzeul de Istorie şi Etnografie din
Târgu Neamţ şi mănăstirile din împrejurimi.

Microbuze
pentru şcolile din Neamţ

În prima etapă a proiectului naţional de do-
tare a unităţilor administrativ-teritoriale cu mij-

loace de transport pentru elevi, în această vară,
au primit câte un microbuz primăriile din Bicaz-
Chei, Boghicea, Borca, Brusturi, Cândeşti, Cor-
dun, Dulceşti, Grumăzeşti, Hangu, Podoleni,
Războieni, Ţimişeşti, Trifeşti, Tupilaţi şi Ure-
cheni. În etapa următoare, a cărei implementare
este estimată să aibă loc în ultima parte a acestui
an, vor primi alte 22 de microbuze primăriile din
Bicazu Ardelean, Borleşti, Ceahlău, Crăcăoani,
Girov, Grinţieş, Icuşeşti, Ion Creangă, Oniceni,
Pângăraţi, Petricani, Piatra Şoimului, Pipirig, Po-
iana Teiului, Stăniţa, Ştefan cel Mare, Tarcău,
Valea Ursului, Văleni şi Vânători-Neamţ.

Preţul de achiziţie unitar plătit de MDRAP a
fost de 21.200 euro fără TVA, iar finanţarea pro-
vine din vânzarea de certificate verzi, conform
OG 12/2013. 

Primul catalog electronic
din judeţ

Începând cu noul an şcolar, la Liceul Tehno-
logic Economic-administrativ Piatra Neamţ va fi

introdus primul catalog electronic din judeţ şi
printre primele din tară. Principalii beneficiari ai
proiectului sunt părinţii, care vor afla, săptămânal,
amănunte despre situaţia şcolară a odraslelor – în
fiecare zi de vineri, după-amiază, fiecare părinte
va primi pe telefonul mobil o situaţie privind no-
tele primite de către copil si absentele acumulate.
Informaţiile vor ajunge inclusiv la părinţii din
străinătate, în cazul în care copilul nu este lăsat
în tară în grija unui tutore legal. 

În paralel cu acest catalog electronic va func-
ţiona şi cel scris, pentru că trebuie respectată le-
gislaţia care impune existenta acestui document.
Catalogul electronic va veni foarte mult şi în aju-
torul şcolii, pentru că se vor realiza cu mai mare
uşurinţă situaţiile statistice despre evoluţia absen-
teismului, progresul şcolar al elevilor, calcularea
mediilor semestriale sau anuale etc. 

A V‐a editie a Adunării Tinerilor
Crestin‐Ortodocşi din Moldova

O poiană din satul Nemţişor, comuna Vână-
tori-Neamţ, aflată pe traseul spre schitul Icoana
al Mănăstirii Neamţ, a găzduit, în perioada 24-27
iulie, a V-a ediţie a Adunării Tinerilor Creştin-Or-

todocşi din Moldova. Au participat 550 de tineri,
unii venind de peste hotare, din cadrul Mitropo-
liei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi
Meridionale (Belgia, Franţa, Spania, Italia, Por-
tugalia, Scoţia, Suedia, Olanda, Elveţia). Alţii
proveneau din regiunile Moldovei, dar şi din
Constanţa şi Orhei. Tabăra s-a adresat în special
liceenilor şi studenţilor, dar au fost constituite şi
grupe de juniori 9-12 ani. Programul a inclus mai
multe activităţi, tema de anul acesta fiind Tinereţe
şi mărturisire. Tinerii-mărturisitori ai unei culturi
a vieţii împotriva unei culturi a morţii. Subiectul
a fost dezbătut sub coordonarea unor moderatori,
au fost organizate şi activităţi sportive, a avut loc
o paradă cu steaguri, o zi a portului popular în
care tinerii au purtat măcar un accesoriu din îm-
brăcămintea tradiţională românească, s-au orga-
nizat ateliere de lucru de quilling, origami,
muzică psaltică, bisericească, lipire de icoane,
tâmplărie, amenajări florale, patiserie, bucătărie
şi s-a realizat chiar unui imn al taberei. 

Profesori nemţeni
la Olimpiada Internaţională
de Astronomie şi Astrofizică

Profesorii Romeo Merfea şi Tit Tihon, de la
Colegiul Naţional „Roman-Vodă”, precum şi Gri-
goruţă Oniciuc, de la Colegiul Naţional „Petru
Rareş” din Piatra Neamţ, au participat la Olim-
piada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică,
eveniment care a avut loc la Suceava – Gura Hu-
morului, în perioada 1 – 11 august. Echipa Ro-
mâniei a obţinut şase medalii de aur la Olimpiada
Internaţională de Astronomie de la Suceava, dar
niciuna nu a fost adusă la Roman. Locul II a re-
venit echipei Iranului (patru medalii de aur), ur-
mată de Singapore (două medalii de aur), India şi
Serbia, câte o medalie de aur.

Organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale,
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, In-
spectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi Societatea
Ştiinţifică „Cygnus”, evenimentul a fost o pre-
mieră la nivel local şi naţional şi a reunit 600 de
participanţi, reprezentând 44 de loturi de concu-
renţi din 38 de ţări ale lumii, dintre care 10 din
Europa.

Concursul a fost organizat pe trei probe: teo-
retică, analiza datelor astronomice, probă practică
şi proba pe echipe. Profesorii Romeo Merfea şi
Grigoruţă Oniciuc au făcut parte din comisia de
evaluare a tezelor. 

Poştăriţa CRISTINEL

TELEGRAMETELEGRAME
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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.

Contra iubirii
de Esteve Soler

În distribuţie: Nora Covali, Cezar
Antal, Corina Grigoraş, Dragoş
Ionescu, Ecaterina Hâţu, Lucreţia
Mandric, Alexandra Suciu, Florin
Hriţcu, Loredana Grigoriu, Rareş
Pârlog

Regia: Bobi Pricop
Scenografia: Adriana Dinulescu
Muzica: Cezar Antal

Contra iubirii e o lume alcătuită
din sensuri demontate, asamblabile
după reguli ce frizează absurdul, po-
pulată de fiinţe care au organul sufle-
tesc al inimii dereglat. Oamenii devin
din ce în ce mai puţin oameni pe mă-
sură ce, în ei, se stinge Iubirea, fie ea
erotică, paternală sau caritabilă.

Esteve Soler (n. 1976, Spania) a
devenit deja un nume de referinţă în
dramaturgia mondială. Trilogia sa, al-
cătuită din piesele Contra progresului
(2008), Contra iubirii (2009), Contra
democraţiei (2010), a fost tradusă în
peste zece limbi şi s-a bucurat, până
în prezent, de peste 50 de montări pe
scene din întreaga lume.

Succesul acestei trilogii s-ar ex-
plica prin faptul că dramaturgul spa-
niol este un vizionar. Cu un acut simţ
al anomaliilor de mentalitate dirijate
de cei care deţin puterea de a crea in-
ginerii sociale, el face din scrisul său
un telescop prin care vedem dezvol-
tarea tumorală, în stadiu ultim, a ten-
dinţelor maligne din prezent. 

Mesajul acestui spectacol este
orientat în direcţia contrarierii recep-
torului, dintr-un imbold salvator: con-
ştientizarea păcatelor lumii actuale
contra Iubirii, sentimentul care ne de-
fineşte cel mai bine umanitatea. 

Dacă doriţi să vă trataţi Inima,
veniţi să vedeţi Contra iubirii!

Raluca NACLAD

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 pă-

mânt
de Vasili Sigarev, regia Alexandru

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.

Nora Covali

Cezar Antal

Lucreţia Mandric, Ecaterina Hâţu

Rareş Pârlog, Florin Hriţcu, Loredana Grigoriu


