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Arcadele
lui Răileanu
na dintre bucu-
riile toamnelor
de la Piatra
Neamţ este ani-
versarea zilei de
naştere a picto-
rilor Dumitru
Bezem (23 oct.)

şi Arcadie Răileanu
(28 nov.), ambele săr-
bători fiind însoţite de
regulă de vernisajul
unor expoziţii personale. Am scris „de re-
gulă”, pentru că, dacă Bezem face acest
lucru de vreo 20 de ani, Răileanu îl face mai
rar. Şi mai apăsat. Anul acesta, expoziţia lui
Arcadie Răileanu (15 nov., Galeriile „Lascăr
Vorel”) a fost uşor atipică, pe simeze fiind
expuse, faţă în faţă, un grupaj de acuarele
(mai proaspete) şi unul de uleiuri (cu al căror
stil suntem familiarizaţi deja), ambele tră-
dând o personalitate artistică inconfundabilă.
După cum spunea şi Ştefan Potop în prefaţa
evenimentului, ne aflăm în faţa unei expozi-
ţii consistente, uleiuri şi grafică de şevalet,
adunând în deplină şi bună înţelegere ab -
stractul şi figurativul. Intervenţia preşedin-
telui UAP Neamţ s-a focalizat apoi pe
succesele activităţii didactice a profesorului
Răileanu, subliniindu-se faptul că acesta are
cel mai mare număr de emuli din Neamţ şi
că a creat o adevărată şcoală, o şcoală care
în anii ’70, la Iaşi, s-ar fi numit constructi-
vistă, şi pe care acum o voce din public a bo-
tezat-o arcadiană. Lucrurile au fost nuanţate
apoi de criticul de artă Emil Nadler: Pictorul
a venit cu o expoziţie demonstrativă. Arcadie
Răileanu ne obişnuise cu un anumit stil – îl
ştiam adept al conceptualismului – şi uita-
sem că avem de a face cu un artist care, la
rândul lui este un om. Un om care trăieşte
şi care, până să ajungă să ne arate esenţia-
lul din mintea şi sufletul lui, are perioade de
„plastilină”, de frământări. Rezultatul aces-
tora este un vernisaj eveniment, şi pentru
faptul că asistăm la o serie de schimbări:
acuarelele şi-au îmblânzit geometria, liniile
deja au început să fie mai curbe şi culorile
să se încălzească. S-a subliniat faptul că ar-
tistul este o voce singulară în peisajul plastic
nemţean, explicabil prin pregătirea lui de ar-
hitect, dar şi faptul că în această expoziţie
„arhitectul” se lasă pe mâna pictorului.
Sigur, nu dispare un accent decorativist care
exista, dar ceea ce în alte expoziţii ante-
rioare trebuia descoperit ca detaliu, mesa-
jul,  trăirea  picturală sunt aduse în

Paşi spre normalizarea
sistemului educaţional

rmare a unei activităţi sindicale intense
şi a unor negocieri repetate cu factorii de
putere din România, suntem în măsură să
facem publice astăzi două dintre docu-
mentele recent finalizate, consecinţă a
acestei bătălii sindicale. Este vorba, mai
întâi, despre un ACORD asupra unor

măsuri care urmează a fi adoptate în domeniul
învăţământului şi, în al doilea rând, despre
Contractul colectiv de muncă unic la nivel de
sector de activitate învăţământ preuniversitar,
din care am selectat spre publicare doar ele-
mentele de noutate din prevederile documentu-
lui. Acordul încheiat între Guvernul României
şi Sindicatele reprezentative din învăţământ re-
prezintă urmarea unor negocieri îndelungate la
toate nivelele; până la nivel de Prim-ministru,
din partea Guvernului; până la nivel de Birou,
din partea Federaţiilor Sindicale. Trebuie să re-
cunoaştem că prevederile acestui Acord nu re-
prezintă îndeplinirea tuturor dorinţelor noastre,

dar, cu siguranţă, reprezintă un pas spre norma-
lizarea activităţii din sistemul educaţional. Şi
mă refer nu doar la conţinutul educaţiei, ci şi la
creşterile salariale de până în anul 2017, la pre-
vederile privind pensionarea la cerere a cadre-
lor didactice cu o vechime mai mare de 34 de
ani la catedră, la îmbunătăţirea salarizării per-
sonalului nedidactic ş. a. Rămâne ca acest
Acord să intre pe deplin în vigoare – documen-
tul a fost semnat pe 27 octombrie a. c. şi cu-
prinde termene de finalizare pentru fiecare
prevedere – cu menţiunea că unele dintre ele au
început deja să-şi facă efectul: mă refer aici la
suma aceea de bani pentru dezvoltarea profe-
sională, care chiar a intrat în contul colegilor
noştri.

Aş vrea să subliniez că acest document a
mai generat un act normativ foarte important

Spiritul Rareşului
intagma cu care am in-
titulat aceste rânduri a
fost creată de Dumitru
Almaş.

Am avut norocul să
fiu elev, profesor şi di-
rector al Colegiului Na-
ţional „Petru Rareş”,

simţind în fiecare ceas „spiri-
tul Rareşului”. Şi nu doar când
mă aflam înlăuntrul lăcaşului
pe care îl iubesc şi acum cu pa-
timă, pentru că acest spirit ne

marchează până la capătul vie-
ţii, pretutindeni.

Pentru generaţia mea, a
celor din promoţiile 1951 şi
1952, dascălii noştri au consti-
tuit modele extraordinare de
profesionalism şi dragoste de
şcoala lor, dascăli dăruiţi de-
plin profesiei, făuritori de ca-
ractere şi competenţe,
adevă raţi artişti ai catedrei:
virtuozul Victor Savin, vrăjitor
al cuvântului rostit; Aurel Ro-

tundu, cel care învia în imagi-
naţia noastră, dându-le chip,
istoria neamului şi a lumii;
Constantin Borş, blajin şi înţe-
legător, matematician apt să
ocupe o catedră universitară,
poet şi părinte al celor care se
aflau în dureroase lipsuri ma-
teriale; Haralamb Mihailescu,
latinist şi logician, cu mintea
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Gabriel PLOSCĂ,
Preşedintele S.L.L.I.C.S. Neamţ

(continuare în pag. 23)

Mircea ZAHARIA
(continuare în pag. 23) Mihai-Emilian MANCAŞ

(continuare în pag. 23)
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Teatrul Tineretului plimbă
O... ladă la Timişoara
uminică, 9 noiembrie 2014, Teatrul Ti-
neretului a participat cu spectacolul
„O...ladă” la cea de-a IV-a ediţie a Fes-
tivalului European de Teatru EU-
ROTHALIA, organizat de Teatrul
German de Stat Timişoara, în perioada
8-17 noiembrie 2014. Festivalul a pro-

pus o selecţie de spectacole europene prin in-
termediul cărora să fie înlăturate barierele
lingvistice şi culturale, aducând împreună,
anul acesta, 15 trupe din cinci ţări: Germania,
Austria, Olanda, Rusia şi România. Este a şap-
tea participare în festivaluri a acestui specta-

col, marca TT, de la premiera care a avut loc
pe data 11 octombrie 2013, în cadrul Festiva-
lului Internaţional pentru Publicul Tânăr, Iaşi,

2013, „O... ladă” având cronici tea-
trale deosebit de favorabile în publi-
caţiile de profil: Bucuria jocului este
manifestă, observabilă la tot pasul,
încât nu-i de mirare că ea generează
în sală o participare afectivă pe mă-
sură, încheiată în final printr-o fur-
tună de aplauze. Ar fi nedrept să
menţionăm aici doar reuşita vreunui
interpret sau altul, când „personajul”
pus în valoare cu o iscusinţă şi o mi-
nuţiozitate ieşite din comun este însăşi
trupa, din nou o trupă binecuvântată
prin talentul celor care o compun şi
prin harul dirijorului Sandu Dabija.

(Ion Parhon, În miez de stagiune, Scrisul ro-
mânesc, 2014.) 

D

u pot împărtăşi nicicum opinia acelor (oa-
meni politici, analişti, comentatori, jurna-
lişti), care susţin apăsat, veninos chiar,
cum că, în educaţia naţională, totul este
„un dezastru”, că şcoala noastră a devenit
în întregul său „irelevantă, ineficientă, un
spaţiu al inculturii şi haosului”, că „noul
an şcolar a început tot cu stângul”.

Am argumente să afirm că şcoala româ-
nească produce încă valori, că numeroşi elevi
continuă să înveţe carte cu seriozitate şi sâr-
guinţă, sunt sensibili la ordine, disciplină, li-
nişte, echilibru şi dreptate, să cultive dialogul cu
dascălii lor, să se formeze în spiritul cooperării,
impunându-şi atitudini şi orientări creatoare,
respectul faţă de muncă şi faţă de semeni. N-am
încetat să lucrez, într-un fel sau altul, cu astfel
de elevi, pe care îi admir şi cărora le întrevăd un
viitor sigur. 

Ce-i drept, învăţământul nostru nu este
sărac nici în fenomene care îi pun în evidenţă
atâtea vulnerabilităţi. Se cunoaşte, de pildă, că,
într-un top de luat în seamă, din 2011, învăţă-
mântul românesc era situat pe ultimul loc între
cele 28 de ţări ale Uniunii Europene, că sute de
copii de-ai noştri nu au mers niciodată la şcoală,
că 40% din numărul elevilor ţării au acasă sub
zece cărţi ori nu au niciuna, că 1 din 5 elevi re-
nunţă la şcoală după absolvirea a opt clase, că
România se înregistrează cu numărul cel mai
mare de analfabeţi din Europa, rezultatele la ba-
calaureat sunt cele cunoscute, educatoarele, în-
văţătorii şi profesorii sunt prost plătiţi şi în
devălmăşie, fără niciun criteriu de performanţă,
iar sute de şcoli nu au apă curentă.

Nu foloseşte nimănui nici faptul că manua-
lele sunt cum sunt, ştiindu-se bine că prea puţini
dintre formatori îşi pot construi lecţiile fără
aceste instrumente de lucru esenţiale în procesul
atât de sensibil şi complex al învăţării. Au de-
venit „rara avis” dascăli de dimensiunea celor
cu care am lucrat odinioară, precum: Vasile Bo-
roda (Lunca-Oniceni), Maria Irimescu (Agapia),

Ecaterina Florescu, Mihai Petrescu şi
Alexandru Ţăranu (Borca), Grigore
Ungureanu (Ceahlău), Constantin Ro-
manescu (Dreptu - Poiana Teiului),
Georgeta Pralea, Maria Vasilescu,
Gheorghe Dumitreasa, Zaharina
Cucu, Gheorghe Curelaru, Vasile
Ţifui, Emil Leahu, Mihai Mancaş,
Ioan Crăciun, Veronica Mihăilescu,
Dumitru Roşca, Nicolae Dinu, Mihai
Zămoşteanu, Olga Chiţu, Doina Ni-
coară (Piatra-Neamţ), Alexandru Co-
jocaru, Gh. A. Ciobanu, Ştefania
Bojura, Ion Dobreanu (Roman), Şte-
fan Ţifui (Grinţieş), Constantin Flo-
rescu (Târgu-Neamţ) şi încă atâţia
alţii, care, cu ani în urmă, dăduseră

anvergură naţională şcolii nemţene.
Pentru mii de elevi şi părinţi, bacalaureatul

a devenit neatractiv, pentru că s-a deteriorat şi
s-a decredibilizat, asemenea atâtor componente
ale şcolii, putând să devii student în tot felul de
academii de stat şi private, fără bacalaureat, fără
prea multă ştiinţă de carte. Se pune prea mare
preţ pe diplome acordate cu prea mare uşurinţă
elevilor şi şcolilor pentru te miri ce.

Stânjenitor este şi faptul că foarte mulţi
elevi învaţă nu ca să devină caractere şi specia-
lişti de primă mână, ci învaţă cât şi cum învaţă
ca să câştige bani şi poziţii sociale privilegiate,
cât mai repede şi mai lesnicios.

Totodată, componente importante ale siste-
mului nostru de învăţământ au devenit inerţiale
sau conservative. Există semne de necontestat
ale miopiei şi nepriceperii celor care iau decizii
şi conduc învăţământul de două decenii şi jumă-
tate. De aceea, şi în învăţământ se duc prea pu-
ţine la capăt.

Ciudat, cândva, s-a închipuit un Pact pentru
educaţie, ca şi când şcoala românească s-ar fi
aflat într-un interminabil şi distrugător război.
Între cine şi cine? Aşa-zisele reforme şi schim-
bările extrem de multe de miniştri, inspectori
generali, inspectori şcolari şi directori de şcoli

nu au generat un învăţământ mai performant,
mai aşezat, în comparaţie cu cel anterior.

Prea puţini iau în seamă faptul că trăim într-
un context politic, economico-social, moral şi
etic, altul decât cel de până în decembrie 1989.
De pildă, teoreticienii, decidenţii şi practicienii
învăţământului nostru ar trebui să înţeleagă că
astăzi procesul educativ prezintă o altă gamă de
exigenţe, a căror satisfacere solicită simţ antici-
pativ, tehnici şi modalităţi noi, dar productive de
instruire, de natură să-i ajute pe absolvenţii să
facă faţă cerinţelor vieţii economice şi sociale
contemporane, tot mai complicată şi imprevizi-
bilă.

Pe de altă parte, şcoala românească are ne-
voie de orientare nu spre „forme fără fond”, imi -
tând stăruitor şi păgubos modele străine care nu
se potrivesc spiritului nostru, ci cu adevărat spre
„noile educaţii”, fără a se renunţa la esenţa edu-
caţiei (pregătirea pentru viaţa creatoare şi vir-
tuoasă): educaţia relativă la mediu, educaţia
comportamentală, educaţia pentru participare
şi democraţie, educaţia pentru schimbare pozi-
tivă şi dezvoltare, educaţia economică şi cas-
nică modernă, educaţia vestimentară şi
nutriţională, educaţia pentru comunicare şi
mass-media, educaţia pentru timpul liber. Aces-
tea reprezintă cel mai pertinent şi mai util răs-
puns al sistemului nostru educaţional la
imperativele noilor realităţi ale vieţii tumul-
tuoase de astăzi.

Nu ar trebui pierdută din vedere cultivarea
respectului faţă de om, a bunului-simţ, cultiva-
rea respectului pentru valorile ştiinţifice, cultu-
rale şi morale (inclusiv pentru cele naţionale,
care ne păstrează identitatea şi ne dau forţă), a
receptivităţii la ideile şi sugestiile altora, a tole-
ranţei, descurajându-se, în acelaşi timp, ne-
munca, impertinenţa, dezordinea, agresivitatea
şi violenţa.

Nu, şcoala românească nu a devenit un spa-
ţiu al inculturii, aceasta nu poate rămâne des-
prinsă de viaţa truditoare şi curată, de viaţa
productivă şi virtuoasă, care reclamă osteneală,
freamăt, mobilitate, transformare, înnoire. Ros-
turile şcolii noastre vor rămâne tot înalte, asigu-
rând pregătire de calitate pentru fiecare şi pentru
toţi cei care îi trec pragurile, rămânând mereu
luminoasă, inovativă, creativă, pentru că educa-
ţia nu poate să fie decât înaltă.

Prof. Gh. ŢIGĂU 
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Şcoala românească – un spaţiu al inculturii?



Arta şi educaţia

INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT

APOSTOLULnoiembrie 2014
Pag. 3

Răsfoiţi cărţi şi periodice
de odinioară

iblioteca nemţeană oferă şansa întâlnirii
cu timpul, prin intermediul cărţilor şi pu-
blicaţiilor periodice de odinioară, fie con-
sultându-le direct, fie accesând site-ul
www.bibgtkneamt.ro unde se regăsesc o
parte din comorile ce alcătuiesc Fondul
documentar „G. T. Kirileanu”. Aşadar,

prin intermediul internetului, indiferent de loc
şi de oră, oricine poate „răsfoi” publicaţii ca
„Albina Românească” (din anul 1841), „Anua-
rul Liceului de Băieţi «Petru Rareş»” (din pe-
rioada 1932 – 1942), „Apostolul” (din
perioada 1934 – 1940), „Asachi” (din perioada

1881 – 1884), „Ca-
lendarul ostaşului”
(din perioada 1937
– 1938), „Preocu-
pări didactice” (din
anul 1935), „Revista
Societăţii Corpului
Didactic din Judeţul
Neamţ” (din anul
1897), „Şezătoarea”
(din perioada 1892
– 1903), precum şi
cărţi cum sunt „Ape
minerale, locuri is-

torice, monastiri, staţiuni balneare şi climaterice
din judeţul Neamţ” de Constantin D. Gheorghiu,
„Călăuza judeţului Neamţ” de Constantin Ma-

tasă, „Cetatea Neamţu” de Nicolae Boerescu,
„Cronica  comunităţilor  israelite  din judeţul
Neamţu” de Josef Kaufman, „Din trecutul ora-
şului Piatra-Neamţ” de Dimitrie Hogea, „Epis-
copia Romanului” de Scarlat Porcescu,
„Episcopul Melchisedec” de Constantin C. Di-
culescu, „Melchisedec” de Nicolau Gherontie,
„Palatul Cnejilor” de Constantin Matasă, „Plu-
tăria pe Bistriţa” de Mihail Anania ş.a. În pe-
rioada următoare, prin efortul compartimentului
de specialitate al bibliotecii, se vor oferi
publicu lui larg atât alte publicaţii locale din pe-
rioada interbelică, cât şi ziare şi reviste naţionale
de impact, cum ar fi revista Gândirea sau ziarul
Timpul, la care a lucrat o perioadă importantă
Mihai Eminescu.

N. SAVA
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ARTE.RO – o asociaţie care cultivă talente
şi adună recunoaştere internaţională 

lArta şi educaţia
sub bombardamentul

informaţional

oi, 30 octombrie 2014, a avut
loc la Sala Cupola a Bibliote-
cii Judeţene G. T. Kirileanu
din Piatra-Neamţ, vernisajul
Expoziţiei de artă plastică a
elevilor MEGALOPOLIS
precum şi simpozionul „Artă
şi educaţie. Mijloace şi me-

tode contemporane de instruire în
context extraşcolar”.

Proiectul a avut ca organizatori
Asociaţia culturală ARTE.RO, Primă-
ria municipiului Piatra-Neamţ şi Bi-
blioteca judeţeană G. T. Kirileanu.

Sufletul acestei manifestări a fost
distinsa doamnă profesoară Cristina
S. Petrariu, o variantă feminină a
„Domnului Trandafir”. 

În debutul întâlnirii, la care au
participat  părinţi şi copii, cadre di-
dactice, elevi şi studenţi într-un
număr atât de mare, încât Sala Cupola
era neîncăpătoare, doamna profesoară
a decernat diplome, medalii şi premii
în cărţi, elevilor care au participat la
mai multe concursuri de artă plastică
în ţară şi în străinătate (Macedonia,
Portugalia, Bulgaria, Slovenia,
Franţa). Sute de lucrări, realizate cu
minuţiozitate sub ochiul atent al unui
cadru didactic pe cât de talentat, pe
atât de modest, au fost expediate pe
îndepărtate meridiane şi paralele, iar
rezultatele nu au întârziat să apară:
medalii de aur, de argint, menţiuni,
diplome de onoare, certificate de par-
ticipare. 

Cei care au beneficiat de aceste
semne de recunoaştere a talentului lor
au între 8 şi 19 ani, sunt membrii ai
Asociaţiei ARTE.RO şi se numesc: An-
drei Lungu, Theodora Musceleanu,
Catrinel Vişan, Diana Gripcă, Delia
Ciubotaru, Andreea Oprea, Sebastian
Bumberică, Maria Luiza Balan, Ilinca
Filip, Bogdan Ciurezu, Denisa Marin,
Andrei Nuţu, Ştefan Arădăvoaicei,

Anna Mihaela Grozavu, Luciana Pa-
raschiv, Iulia Enăşoaie, Iulia Grădi-
naru, Ioana Miruna Morte, Daria
Blaj, Teodora Corugă, Ana Maria
Moroşanu, Ştefan Crudu, Paul Ovidiu
Gologan, Bianca Balmuş, Ilinca
Tuna, Ruxandra Grasu, Bianca Me-
linte, Ana Maria Stanciu ş. a. 

Cu discreţia ce o caracterizează,
îndrumătoarea talentaţilor elevi expo-
zanţi a trecut în revistă competiţiile la
care a fost prezentă alături de cei pe
care îi îndrumă, bucurându-se de
aprecierile specialiştilor, membrii în
diferitele jurii.

Expoziţia cuprinde un număr de
95 lucrări, fotografii, colaje, desene,
realizate în diverse tehnici, care au
drept numitor comun oraşul, oraşul
patriarhal sau megalopolisul, privit în
detaliu sau în ansamblu. Cupole,
frontoane, lucarne, pridvoare, ele-
mente de arhitectură dintr-o perioadă
apusă se împletesc armonios cu lu-
crări în care îngrămădirile de blocuri,
zgârie-norii, turnurile, care se spri-
jină, parcă, de bolta albastră, înghit cu
totul peisajul, sufocă vegetalul şi lasă
în prim-plan mineralul, prezenţa
umană fiind bănuită doar în spatele
zidurilor.

În cadrul simpozionului „Artă şi
educaţie. Mijloace şi metode contem-
porane” prima intervenţie a aparţinut
celei care a gândit şi organizat în de-
taliu acţiunea. Doamna profesoară
Cristina S. Petrariu a vorbit invitaţi-
lor despre rolul artelor plastice în
educarea tinerei generaţii, precizând
că, realizarea unei lucrări de artă pre-
supune filtrarea şi asumarea, în mod
particular, creativ, a realităţii încon-
jurătoare. 

În intervenţia sa, domnul profe-
sor Gheorghe Cuciureanu a subliniat
faptul că arta oferă posibilitatea au-
tocunoaşterii şi, în mod implicit, con-
tribuie la realizarea personalităţii
tânărului. Domnia sa a atenţionat
asupra pericolului pe care îl repre-
zintă calculatorul, tabletele, televizo-
rul, toate acestea utilizate în exces.

Ele nu numai că deformează, dar sunt
mari devoratoare de ore şi zile. Tim-
pul necesar unui artist pentru a rea-
liza o lucrare este, în fond, o călătorie
spre fiinţa profundă, esenţializată şi
trainică a fiecărui individ în căutarea
sinelui.

În dubla sa ipostază, de părinte
al unui elev premiat, dar şi de slujitor
al altarului, părintele Constantin
Lungu a supus atenţiei celor prezenţi
consecinţele nefaste ale preluării in-
formaţiilor din mass-media fără a fi
cenzurate şi verificate. A prezentat
cazuri concrete de tineri care au de-
venit dependenţi de internet, sau pen-
tru care telefonul mobil a ajuns un
drog. Aducând drept argumente arti-
cole din ziare, reviste, volume de in-
terviuri, părintele Constantin Lungu
a dezvăluit auditoriului că marii de-
ţinători de mijloace de comunicare li-
mitează accesul propriilor copii la

televizor şi internet sau – mai mult –
nici nu păstrează în casă aparate care
tind să se substituie propriei gândiri.
Pericolul major constă în faptul că
adolescenţii pierd contactul cu reali-
tatea, se retrag într-o lume iluzorie,
devin nişte însinguraţi neînţeleşi şi
incapabili să înţeleagă, la rândul lor
pe ceilalţi. 

O scurtă intervenţie a avut şi
doamna profesoară Cristea Monica.
Ea a marcat faptul că şcoala singură,
în condiţiile actuale, când multe fami-
lii sunt despărţite prin plecarea în
străinătate a unuia sau ambilor pă-
rinţi, nu poate realiza o educaţie so-
lidă, atâta timp cât instrucţia
presupune o cantitate uriaşă de infor-
maţii. Vorbitoarea a subliniat necesi-
tatea lecturii pentru formarea carac -
te relor elevilor, pentru acumularea
unor experienţe de viaţă care îi pot
ajuta pe adolescenţi să evite erorile.

De asemenea o problemă adusă
în discuţie de toţi vorbitorii a fost  va-
loarea educativă a artei care, prin în-
săşi trăirea ei, îndepărtează fiinţa
umană de la realizarea faptelor repro-
babile, de la încălcarea normelor mo-
rale.

Prezenţa postului de televiziune
locală 1 TV a demonstrat că excepţia

confirm regula, că aceia care se res-
pectă ştiu foarte bine să selecteze
evenimentele şi „dau Cezarului ce
este al Cezarului”, mai exact „dau
viitorului seminţele bune de care
acesta are atâta nevoie şi mediati-
zează valorile”!

Prof. Monica M. CRISTEA

J
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Sărbătoare sadoveniană
la Tupilaţi

omuna Tupilaţi a susţinut duminică, 2 no-
iembrie, o altă „sadoveniană”, locală, prin
câteva manifestări literare şi artistice orga-
nizate de câteva instituţii din localitate, sub
genericul „Răzeşii lui Sadoveanu în straie
de sărbătoare”. Dimineaţă, la Biserica Sf.
Arh. „Mihail ;i Gavril” din localitate, bi-
serică monument istoric, a avut loc o

slujbă religioasă, după care, începând cu orele
11,00, la Biblioteca comunală „Mihail Sado-
veanu” s-a desfăşurat Simpozionul literar „Oa-
meni şi locuri în opera sadoveniană” (bibliotecar
Romică Leonte), iar la Şcoala Gimnazială Tupi-
laţi s-a ţinut Simpozionul „Sadoveanu şi copiii”

(director Aura Diaconescu). În aceeaşi zi, la Mu-
zeul Sătesc s-a vernisat o interesantă expoziţie
cu tema „Ştergarul – podoabă în gospodăriile ţă-
răneşti” (rapsod popular Dumitru Corugă), iar la
Căminul cultural a avut loc un frumos spectacol
artistic cu parfum de toamnă, invitaţi fiind artişti
locali dar şi îndrăgiţi solişti de muzică populară
din Botoşani. Toţi participanţii s-au prins apoi în

horă sau au gus-
tat din mustul şi
plăcintele mol-
doveneşti speci-
fice locului.
Aici, la Tupilaţi,
s-a organizat
ani la rând „Sa-
doveniana”, pe
aceste locuri a

copilărit marele povestitor Mihail Sadoveanu,
aici fiind şi spaţiul de inspiraţie a unor capodo-
pere literare. 

Trebuiau să poarte un nume...
Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” se

preocupă constant de memoria culturală a spaţiu-
lui nemţean, un loc aparte ocupându-l în acest de-
mers, omagierea personalităţilor marcante care
şi-au onorat, prin contribuţiile lor în domeniile în
care au activat, locul de unde au plecat. În acest
context se înscrie şi iniţiativa ca filialele din car-
tierul Dărmăneşti şi Măreţei să poarte nume care
să readucă în proximitatea interesului publicului
nemţean valori autentice ale spiritualităţii româ-
neşti, respectiv Dumitru Almaş şi Vasile Conta. 

C

De la sala „Alfa”, la galeriile „Lascăr Vorel”
entru că arta în toate manifes-
tările ei reflectă cel mai bine o
epocă şi pentru că, nu-i aşa, o
imagine face cât o mie de cu-
vinte, necesitatea galeriilor de
artă în viaţa urbei nu poate fi
pusă în discuţie, căci impactul
pe care diversele manifestări

artistice, mai mult sau mai puţin tem-
porare, îl au asupra gustului public
poate constitui un bun prilej de dez-
batere. Dacă muzeul de artă ca insti-
tuţie este depozitarul valorilor
artistice pe care timpul le consacră,
galeria de artă consemnează în timp
real pulsul mişcărilor, atitudinilor,
tendinţelor artistice de tot felul, fiind
din acest punct de vedere locul în
care se fac văzute la cald şi într-o
succesiune suficient de dinamică
evoluţiile personale şi preocupările
de moment ale artiştilor contempo-

rani. Expunerea publică a producţiei
artistice de ultim moment este prile-
juită de multitudinea de evenimente,
unele autoprovocate – ca expoziţia
de autor sau personala, în care artis-
tul nu poate lipsi de la confruntarea
lui solitară cu publicul –, altele la
care artistul se alătură confraţilor săi
la expoziţii colective sau de grup,
bienale, saloane, expoziţii naţionale,
majoritatea găzduite de galeriile de
artă specializate în astfel de eveni-
mente. Este şi cazul Galeriilor de artă
„Lascăr Vorel” din Piatra-Neamţ,
despre a căror istorie, nu se poate
vorbi fără a spune câteva cuvinte des-

pre evoluţia vieţii culturale nemţene
precum şi despre cele câteva grupări
artistice care au ţinut aici capul de
afiş vreme de câteva decenii. 

La sfârşitul anilor ’70 şi începu-
tul anilor ’80 ai secolului trecut, tine-
rii artişti nemţeni absolvenţi ai
institutelor de artă din Bucureşti,
Cluj, Iaşi sau Timişoara veneau la
Piatra-Neamţ, fie că se întorceau în
oraşul lor natal, fie că erau repartizaţi
aici, după obiceiul vremii, fie că ale-
geau să trăiască aici, atracţiile locului
fiind nu puţine. Dintre aceştia amin-
tim nume ca Dumitru Bezem, Doina
Daşchievici, Dan Ioan Cepoi, Mircea
Ciacâru, Gheorghe „Pif” Diaconu,
Vasile Doru Ulian, Mihai Agape, Pa-
rasca Agape, Radu Ceontea,Victoria
Simionescu, Dumitru Simionescu,
Mihai Chiuaru, Augustin Cristea,
Romeo Andronic.

Lor li s-au alăturat
în prima şi a doua jumă-
tate a anilor ’80 artiştii
Violeta Dinu, Oana Car-
men Stoica, Dinu Humi-
niuc, Grigore Agache,
Cristina Neagu, Camelia
Rusu, Mariana Papară,
Laurenţiu Dumitraşc,
Daniel Creţu, Silviu
Bejan, Vasile Spătaru,
Radu Herţug, Gheorghe
„Păstorel” Ioniţă, Silvia
Barbescu, Dumitru D.
Bostan, Gheorghe Cu-
ciureanu, Albu Carmen,

Ştefan Potop, majoritatea reuniţi în
„Atelier 35”. 

Pe toţi îi aşteptau aici artişti con-
sacraţi, ca Nicolae Milord, Teodor
Varahil Moraru, Iulia Hălăucescu,
Clement Pompiliu, Safta Pompiliu,
Tereza Gogu, Dumitru Irimescu,
Petru Petrescu şi ceva mai tinerii Va-
sile Jurje, Mihai Mădescu, Gheorghe
Vadana, Constantin Filimon.

La acea epocă Uniunea Artişti-
lor Plastici din România primea des-
tul de rar noi membri şi tinerii artişti
nemţeni au sesizat necesitatea fi-
rească de a crea în replică grupări ar-
tistice locale. Aşa s-a înfiinţat la

începutul anilor ’80 cenaclul tinere-
tului „Alfa” al filialei Neamţ a Uni-
unii Artiştilor Plastici. Acesta primea
în folosinţă din partea autorităţilor lo-
cale de atunci, un mic spaţiu de ex-
punere a creaţiilor
proprii în Piaţa Şte-
fan cel Mare, la nr.
15, spaţiu care avea
să devină la scurtă
vreme Galeria
„Alfa”, astăzi Gale-
riile de artă „Lascăr
Vorel”.Conform
mărturiilor profeso-
rului Gheorghe
Bunghez, pe la în-
ceputul anilor ’70,
locul găzduia o far-
macie veterinară,
apoi subredacţia
unui ziar central şi abia după 1980
Galeria de artă „Alfa”, care devine
proprietate „mijloc fix” a Teatrului
Tineretului din Piatra-Neamţ. Într-o
lucrare recentă, directorul de atunci
al instituţiei reproduce un Proiect de
program al activităţii expoziţionale
de la Galeria „Alfa” a Teatrului Ti-
neretului, pe lista căruia se regăsesc
în ordine cronologică, începând cu
luna octombrie a anului 1981, câte
două săptămâni fiecare, expoziţii ca:
„Trei scenografi-trei spectacole”; ex-
poziţii de grup a membrilor cenaclu-
lui „Alfa”; expoziţii personale
sem nate de Mircea Ciacâru; Gheor-
ghe Diaconu (grafică); Dumitru Si-
mionescu (pictură şi forme spaţiale);
Vasile Doru Ulian; Dan Cepoi;
Gheor ghe Vadana; Doina Daşchie-
vici; Radu Ceontea; expoziţia tema-
tică „Portretul”; expoziţia de grup
„Artişti plastici din România”. 

Este de menţionat că pentru ex-
poziţiile de mai mare anvergură, la
Piatra-Neamţ funcţiona în paralel
Galeriile „Arta”, un spaţiu mai gene-
ros şi cu o istorie mai veche, pe lângă
care Galeria „Alfa” trebuia să fie, aşa
cum am spune astăzi, o mică sală stu-
dio, dinamică, de proiecte. Aici au
putut fi văzuţi de-a lungul anilor ar-
tiştii nemţeni şi cei din ţară prezentaţi

de critici şi scriitori ca Radu Negru,
Mihai Ispir, Valentin Ciucă, Victor
Ernest Maşek, Cristian Livescu, Emil
Nicolae, Lucian Strochi, Adrian Alui
Gheorghe şi alţii. 

Galeria a continuat să funcţio-
neze aşa până la începutul anilor ’90
când, aflându-se deja sub directa co-
ordonare a Complexului Muzeal Ju-
deţean Neamţ, a fost extinsă şi
modernizată. Este inaugurată în mai
1993 sub noua denumire de „Gale-
riile de artă Lascăr Vorel”. Începând
de la această dată, sub egida Comple-
xului Muzeal Judeţean Neamţ şi a
Uniunii Artiştilor Plastici au avut loc
o serie întreagă de expoziţii ale filia-
lei UAP Neamţ, ale filialelor din ţară,
ale artiştilor invitaţi, după cum s-au
desfăşurat şi saloane de artă, bienale
de artă, expoziţii ale taberelor de
creaţie, lansări de carte, saloane ju-
deţene, mari expoziţii personale, ex-
poziţii de grup şi colective,
retrospective etc. Dintre acestea
amintim: expoziţia şi lansarea de
carte a artistului Petru Petrescu, „Pic-
tură şi poezie”, din mai 2005; pri-
mele două ediţii ale Salonului
absolvenţilor universităţilor de artă
născuţi la Piatra-Neamţ, „Dimensiu-
nea umană”; secţiunea de grafică a
Bienalei de artă „Lascăr Vorel”; ex-
poziţia „Artă şi speranţă” cu donaţii
ale artiştilor nemţeni, organizată în
sprijinul victimelor inundaţiilor de pe
Valea Bistriţei din vara anului 2005;

P
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drian Alui Gheorghe,
directorul Bibliotecii:
Decizia pe care am
luat-o, de a da identi-
tate celor două filiale
ale Bibliotecii din Pia-
tra Neamţ, e o firească

omagiere a două personalităţi
care au pornit din Neamţ. Va-
sile Conta şi Dumitru Almaş,
fiecare în domeniul său de ac-
tivitate, au marcat la modul decisiv cultura ro-
mânească. Născut la Ghindăoani, fost coleg cu
Ion Creangă la Şcoala Domnească de la Târgu
Neamţ, Vasile Conta a fost un strălucit reprezen-
tant al filosofiei româneşti şi europene, fost mi-
nistru al educaţiei, reprezentant al grupului
junimist la un moment dat. Dumitru Almaş, năs-

cut la Negreşti, elev şi apoi profesor la Colegiul
Petru Rareş din Piatra Neamţ, a fost, între altele,
istoric, scriitor, universitar şi a fost printre fon-
datorii „Magazinului istoric”, în anul 1968. În
perioada următoare vom identifica în fiecare co-
mună personalităţile marcante pentru a da o
identitate şi bibliotecilor comunale.

Deschiderea stagiunii Academiei
de Muzică Piatra‐Neamţ

Pe 5 noiembrie 2014, la Liceul de Arte Vic-
tor Brauner Piatra-Neamţ a avut loc festivitatea
de deschidere a stagiunii artistice 2014-2015 a
Academiei de Muzică Gheorghe Dima Cluj-
Napoca, Extensia Piatra-Neamţ. Evenimentul a

fost marcat de un recital de pian susţinut de Lu-
cian Gheju şi a fost repetat şi la Oneşti, joi, 6
noiembrie 2014, la Biblioteca Municipală Radu
Rosetti, prin reluarea aceluiaşi recital.

În programul recitalului: Fr. Schubert, Fr.
Liszt, L. van Beethoven, J.S. Bach, F. Busoni
ş. a.

Lucian Gheju a absolvit Liceul de Muzică
George Enescu din Bucureşti şi Academia de
Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Este
laureat al mai multor concursuri naţionale şi in-
ternaţionale atât în calitate de solist, cât şi în cea
de pianist acompaniator. Activitatea sa concer-
tistică cuprinde recitaluri în Austria, Belgia, Ita-
lia, Germania, Luxemburg şi România. În
prezent, Lucian Gheju este lector universitar
doctor la Academia de Muzică Gheorghe Dima
din Cluj-Napoca. (N. S.)

A

xpoziţiile anuale dedicate zilelor oraşului
Piatra-Neamţ; expoziţia omagială Iulia
Hălăucescu, din aprilie 2008. Mai expun
aici artiştii romaşcani Iosif Haidu, Mo-
nica Carp, Florin Zaharescu precum şi
pictorul Mihai Cuşmir de la Târgu
Neamţ. După 1990 comunitatea artistică
a crescut, iar de atunci artişti ca Lucian

Tudorache, Dumitru Mosor, Mircea Titus Ro-
manescu, Arcadie Răileanu, Petru Diaconu,
Ştefan Iaută, Adrian Bocancea expun cu regu-
laritate la Galeriile de artă „Lascăr Vorel”.

Pleiada de tineri absolvenţi ai universită-
ţilor de artă din ţară şi-a găsit aici, la galeriile
„Lascăr Vorel”, potrivit unei bune tradiţii, un
spaţiu potrivit de debut şi afirmare. Dintre ace-
ştia nume ca Laurenţiu Dimişcă, George Ro-
mila, Lucian Gogu Craiu, Silviu Roşca, Corina
Mariş, Cătălin Grigoraş, Ciprian Istrate, Cristi-
nel Prisăcaru, Vasile Trăistariu, Irina Irimescu,
Mădalin Grigore, Antoaneta Bădiţa, Tudor Bă-
diţa, Raluca Popescu, Dumitriţa Stan, Dana
Dinu, Cristina Petrariu sunt câteva dintre cele
mai cunoscute. Fiind un principal punct de
atracţie de pe lista obiectivelor Complexului
Muzeal Judeţean, Galeriile „Lascăr Vorel” îşi
au un loc bine definit în conştiinţa publicului
local, obişnuit deja cu dinamica manifestărilor
expoziţionale, dar şi a publicului vizitator „de
ocazie” care regăseşte aici, în completarea cir-
cuitului expoziţional oferit de bogata colecţie a

Muzeului de Artă, o imagine clară a artei con-
temporane nemţene şi nu numai.

Dumitru D. BOSTAN

e

De la sala „Alfa”,
la galeriile

„Lascăr Vorel”

Schimb de experienţă
între cadrele didactice de la şcolile

postliceale sanitare din judeţ
oi, 13 noiembrie 2014, a
avut loc primul cerc pe-
dagogic al cadrelor di-
dactice pentru
specialitatea sănătate şi
asistenţă pedagogică din
cadrul şcolilor postli-
ceale sanitare din judeţul

Neamţ. Activităţile au fost găz-
duite de Şcoala Postliceală Sa-
nitară Piatra-Neamţ şi au
adunat 42 de cadre didactice de
specialitate medicală (asistenţi
medicali generalişti, medici,
farmacişti, asistenţi medicali
de farmacie), sub coordonarea
responsabilului de cerc, mais-
tru instructor Lăcrămioara
Vicu de la unitatea gazdă. 

Programul acestei activi-
tăţi de perfecţionare a constat
în desfăşurarea unei lecţii de-
monstrative cu tema Anam-
neza, susţinută de profesor
Nicoleta-Nina Lamatic, la anul
I, specialitatea asistent medical
generalist, la care s-au adăugat:
susţinerea referatului Metode
didactice eficiente în dobândi-
rea competenţelor tehnice: me-
tode de învăţare prin
explorarea directă/indirectă a
realităţii şi metode de învăţare
bazate pe acţiune, prezentat de
domnul profesor Constantin
Platon, Scrisul expresiv, un po-
sibil remediu la stresul psihic
din practica medicală. Cerce-
tările lui James Pennebaker –
prezentarea unui articol de spe-
cialitate de către maistru in-
structor Vasile Baghiu şi
Noutăţi editoriale în domeniul
specialităţilor medicale şi me-
todicii predării acestora, pre-
zentare de către maistru
instructor Silvia Luca. 

Partea practică a activităţi-
lor a constat în desfăşurarea
unor ateliere de lucru pe tema
Metode de explorare şi acţio-
nale vs. metode expozitive şi
interogative (avantaje, deza-
vantaje, frecvenţa utilizării, re-

surse)- coordonată de maiştrii
instructori: Eugenia Ghiniţă,
Lăcrămioara Vicu, Simona
Topciu. 

La finalul activităţilor au
fost prezentate câteva exemple
de bune practici, proiectele
educaţionale ale Şcolii Postli-
ceale Sanitare Piatra-Neamţ:
Ajută-te pe tine, ajută-i pe cei-
lalţi, derulat în săptămâna
Şcoala altfel. Să ştii mai multe,
să fii mai bun! (7-11 aprilie
2014), profesor Corina-Elena
Burculeţ şi Proiectul Leonardo
da Vinci HealthApplications in
Europe în parteneriat cu Ma-
nisa Anadolu SaglikL isesi
(Turcia) desfăşurat în perioada
15 martie – 30 martie 2014 la
Şcoala Postliceală Sanitară
Piatra-Neamţ, prezentat de

maistru instructor Silvia Luca. 
Au fost prezentate ulti-

mele noutăţi reprezentative
atât pentru domeniul sanitar,
cât şi din domeniul pedagogiei
şi didacticii, participanţii au

împărtăşit exemple din propria
experienţă la catedră fiind ana-
lizate modalităţile concrete
prin care pot fi utilizate unele
metode didactice în predarea
modulelor de specialitate. 

Prin modul de organizare,
desfăşurare şi experienţele îm-
părtăşite, considerăm activita-
tea drept una de bun augur
pentru perfecţionarea cadrelor
didactice din domeniul sanitar
în ceea ce priveşte domeniile
didacticii şi metodicii de spe-
cialitate, un punct de plecare în
formarea continuă şi pregătirea
în vederea susţinerii examene-
lor pentru obţinerea definitivă-
rii în învăţământ şi a gradelor
didactice.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

J
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Recital de romanţe ruseşti
n cadrul stagiunii artistice 2014-2015,
Academia de Muzică „Gheorghe Dima”
Cluj-Napoca, Extensia Piatra-Neamţ, a
prezentat pe 12 noiembrie, la Biblioteca
Judeţeană G.T. Kirileanu din Piatra-
Neamţ, recitalul de romanţe ruseşti „Par-
fum de crizanteme”, susţinut de soprana

Anastasia Buruian, acompaniată la pian de Mi-
haela Spiridon. 

Solista s-a născut în Republica Moldova,
unde a urmat cursurile Liceului de Artă din
Bălţi şi ale Institutului de Arte Gavriil Musi-
cescu din Chişinău – specializarea canto, pro-
moţia 1983. După absolvire, timp de
paisprezece ani a fost solistă la Teatrul de Operă

şi Balet din Chişinău. Este angajată la Academia
de Muzică Gheorghe Dima, Filiala Piatra-
Neamţ din anul 1999, unde este conferenţiar
universitar doctor la clasa de canto clasic. A pre-
gătit de-a lungul timpului numeroase generaţii
de studenţi, parte dintre ei aflându-se actual-
mente la diferite instituţii de prestigiu din ţară.
Este colaborator permanent al Operei Române
din Cluj-Napoca. Cu un palmares deosebit de
bogat (repertoriul său cuprinde lieduri, romanţe
şi rolurile principale din operele Dama de pică,
Evghenii Oneghin, Trubadurul, Sora Angelica,
Madama Butterfly, Paiaţe, Nunta lui Figaro,
Don Giovanni), Anastasia Buruian a susţinut ne-
numărate turnee în ţară, cât şi în străinătate
(fosta Uniune Sovietică, Italia, Franţa, Spania,
Anglia, Olanda, Belgia, Elveţia, Germania). 

Î

Enigma peşterii sfintei Teodora de la mănăstirea Sihla
ovestea ce urmează are la origine un te-
lefon, prin care, la capătul firului, cu o
voce baritonală ni se recomandă domnul
Constantin Lipan, ce se destăinuie că este
mesagerul părintelui Sofian, secretarul
Mănăstirii Sihla, instituţie interesată în a
edita o istorie a lăcaşului. În această idee,
autorii viitoarei monografii găsesc de cu-

viinţă că lucrarea nu poate trece peste unele ex-
plicaţii care se cer cu privire la originea peşterii

Sfintei Teodora şi a reliefului bizar din zonă,
sens în care ni s-a solicitat colaborarea.

Lucrasem în regiune prin anii ’8o, în cadrul
unor prospecţiuni pentru roci bituminoase dar
chiar în vârful Sihla nu ajunsesem niciodată,
oprindu-ne observaţiile la fundul pâraielor Secu
şi Agapia, care străjuie muntele spre vest şi est.
Aşa că, însoţiţi de noile noastre cunoştinţe, des-
cindem la mănăstire.

Ajunşi sus, descoperim un relief ameţitor
şi de-a dreptul halucinant. Blocuri enorme de
gresie, turnuri, abrupturi şi escarpamente în sur-

plombă, se înşiruie, de la nord spre sud, pe
creasta dintre Secu şi Agapia, peisaj dezolant şi
înfricoşător, descins parcă din furia unui mons-
tru-gigant care a făcut fărâme monolitul de al-
tădată al Muntelui Sihla.

Sincer, la prima vedere am rămas uluiţi şi-n
acelaşi timp nedumeriţi, pentru că asemenea fe-
nomen nu-l mai întâlnisem în flişul Carpaţilor
Orientali, pe care-l străbătusem cu piciorul, din
valea Putnei vrâncene, din zona de curbură şi
până la valea Sucevei, la graniţa de nord a ţării.
Acelaşi sentiment, suntem siguri, îl încearcă, de
altfel, pe orice pelerin ajuns în zonă.

Descumpăniţi la început, ne-am zis totuşi
că fenomenul total inedit, trebuie să aibă o ex-
plicaţie, şi care nu poate avea la origine decât
fenomene geologic-geomorfologice. Ca ur-
mare, ne vom întoarce în timp, încercând un
scenariu, după care vom demonstra că relieful
actual din zonă este rezultatul unor etape de
evoluţie care încep de pe la finele perioadei cre-
tacice, când se stingeau dinozaurii şi a continuat
până în zilele noastre.

Aşadar, totul îşi are începutul cu cca 130
de milioane de ani în urmă, când zona Carpaţi-
lor Orientali era de fapt un ocean îngust – Tet-
hyul alpin – în care s-a acumulat o stivă de
sedimente de câteva mii de metri, viitoarele for-
maţiuni sedimentare cunoscute azi în geologia
românească sub numele de Strate de Audia şi
Hangu (Cretacic), Strate de Izvor, Straja, Suce-
viţa, Calcarele de Doamna şi Stratele de Bise-
ricani (Paleocen-Eocen), urmate de menilite,
marne brune, disodile şi Gresia de Kliwa, de
vârstă oligocenă.

Aceasta constituie prima etapă, de sedi-
mentare şi îngropare a depozitelor, urmată de
cutare submarină, prin compresiune, începută
acum 20 milioane ani, prin care rocile deja con-
solidate au fost antrenate într-o structură de
bolţi anticlinale şi albii sinclinale, primele fiind
formate din depozitele mai vechi, ultimele din
depozitele oligocene, mai noi. Este locul să
menţionăm că zona mănăstirii, se suprapune pe
o asemenea structură de albie sinclinală şi
anume pe capătul sudic, terminal, al sinclinalu-
lui Dobreanu- Mănăstirea Sihla lung de aproape
26 km, extins din nord de la Slătioara pe Râşca
şi până la fundul Cracăului, respectiv vârful
Dealu Mare-Sihla, cu altitudinea de 1178 m.

Pentru că, aşa cum vom vedea, întregul fe-
nomen de la Sihla s-a petrecut pe seama rapor-
tului dintre ultimele două formaţiuni, disodilele
şi Gresia de Kliwa, oligocene, este necesar să
amintim câteva din particularităţile celor două
tipuri de roci.

Disodilele sunt argile bogate în materie or-
ganică de origine oceanică, vegetală şi animală,
adică argile bituminoase; grosimea lor ajunge
la 50-60 m şi adeseori conţin resturi fosile, prin-
tre care impresiuni de alge, schelete de peşti,
unii de mare adâncime cu organe luminiscente
şi chiar insecte, libelule şi coleoptere. Puţini
ştiu că o bogată colecţie de faună oligocenă car-
patică se află actual la Muzeul de Stiinţe Natu-
rale din Piatra Neamţ, unică în România şi
printre puţinele din Europa. Disodilele respec-
tive sunt considerate rocile mamă ale petrolului
din orogenul carpatic. De reţinut că, în contrast
cu Gresia de Kliwa de peste ele, disodilele sunt
roci vulnerabile la intemperii, uşor erodabile.

Gresia de Kliwa este masivă, structurată în
bancuri decimetrice sau până la 6-10 m gro-
sime, având culoarea albă, cenuşie, până la gal-
ben-cărămizie, datorată alterării unui mineral
feros, component al rocii. Stratele de gresie
sunt separate de intercalaţii subţiri de disodile
care subliniază stratificaţia primară a rocii; gro-
simea totală a Gresiei de Kliwa ajunge aici la
200-250 m, dar poate atinge în alte zone carpa-
tice până aproape de 1000 m.

Revenind la cutarea submarină pe care au
suportat-o aceste depozite, trebuie să subliniem
faptul că ea a determinat şi elementele care au
pregătit rocile pentru fenomenele ce aveau să
urmeze, în sensul că, datorită compresiunilor,
în masa de gresie s-au produs fisuri de tensiune,
perpendiculare pe stratificaţie. Acestea au creat
de fapt o reţea de plane de discontinuitate, de
desprindere, care se vor lărgi continuu în timp,
pregătind astfel terenul pentru uşoara dezmem-
brare a gresiei. 

Fenomenul de lărgire a acestor plane de
desprindere s-a accentuat mai ales în Epoca
Glaciară, în urmă cu aproximativ 700.000 de
ani, în vremea Pleistocenului, când Carpaţii
Orientali şi implicit Munţii Stânişoarei se aflau
la periferia calotei glaciare continentale, cobo-
râte până la linia Lvov-Kiev; ca urmare, zona
noastră s-a aflat în plină tundră cu temperaturi

P
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Librăria Humanitas
oferă ceai şi literatură 

ineri, 14 noiembrie, ora 17,00, Librăria Humanitas
din Piatra Neamţ, Ceainăria „Teaz” şi Editura Po-
lirom ne-au invitat la o seară de ceai şi literatură,
dedicată scriitorului Adrian Alui Gheorghe. Discu-
ţia din jurul romanelor Laika şi Urma a fost urmată
de o sesiune de autografe. Invitaţi, pe lângă autor,
scriitorii Emil Nicolae şi Adrian Romila. 

„Laika”, cel mai recent roman apărut la Cartea Ro-
mânească, ar putea fi mult aşteptatul roman al Revoluţiei
române, tragic şi comic deopotrivă. Scris cu nerv şi umor.
Totul curge atât de firesc în poveste, încât ai senzaţia ca
te-ai întors în timp şi râzi de propriile naivităţi, de entu-
ziasmul cu care ai intrat în cursa istoriei. Subiectul e pro-

vocator: cum s-a desfăşurat revoluţia română la un
„aşezământ” de boli nervoase. Hohotul de râs, cu
care te desparţi de trecut, pare a fi răspunsul cel mai
sănătos. E o carte ca o terapie.

„Urma” nu este cartea unui poet convertit la
proză, ci e un roman scris după toate regulile genu-
lui. Subiectul e provocator: în închisoarea de la
Aiud, în anii ’60, apar urme suspecte pe zăpada din-
tre pavilioanele înţesate cu „politici”. Se declan-
şează o anchetă. Trebuie găsit vinovatul şi cum
cazul depăşeşte graniţele realităţii, acesta nu poate
fi decât magicianul care preface apa în vodcă, des-
cuie orice uşă, smulge cu puterea gândului hainele
gardienilor: deţinutul Gurii Lovin. Dar, din acest
moment, lucrurile scapă de sub control... 

Nicolae SAVA

V

Enigma peşterii sfintei Teodora de la mănăstirea Sihla
ub zero grade, timp de 8-9 luni pe an cu
vânturi aprige şi vegetaţie săracă, favori-
zând procesul amintit prin gelifracţie (în-
gheţ-dezgheţ) şi eolizaţie (eroziunea
vântului încărcat cu gheaţă şi nisip). Si-
tuaţia nu este o simplă bănuială, climatul
de tundră fiind dovedit de mărturiile

aduse de către arheologii epocii paleolitice.
Este cazul sitului de la Poiana Cireşului de pe
Cernegura unde cercetătorii au descoperit
foarte recent oase de ren şi unelte, alături de o
statuetă din os, din categoria celebrelor Venus
gravetiene.

Aşa cum se ştie, după ultimul maxim gla-
ciar petrecut cu 20.000-14.000 de ani, în urmă,
în această parte a Europei s-a instalat un climat
temperat, cald şi umed. Este momentul când s-a
declanşat fenomenul din care a derivat relieful
bizar din zonă, favorizat, pe lângă climatul res-
pectiv şi de alte două condiţii: morfologia de
„fund de covată”, adică de albie sinclinală a de-
pozitelor, cu disodilele moi şi uşor erodabile
aflate sub Gresia de Kliwa masivă şi „croită”
deja în blocuri de mărimi variabile. În aceste
condiţii, eroziunea disodilelor de către valea
Agapiei spre est şi valea Secului dinspre vest a
subminat în mod evident stiva de gresie care a
început să se dezmembreze după planele de dis-
continuitate preexistente, prin glisarea blocuri-
lor între ele, sau pur şi simplu prin prăbuşirea
lor rotaţională.

În procesul de dezmembrare şi reaşezare
a blocurilor, s-au realizat şi o serie de incinte
cu aspect de culoare sau de peşteră, aşa cum
este cazul şi a celeia folosite de Sfânta Teo-
dora. Trebuie reţinut însă, că termenul de peş-
teră este consacrat, obişnuit, reliefului carstic
şi care se formează prin dizolvarea calcarelor
sau a dolomitelor. Peşterea în discuţie poate fi
încadrată, eventual, în categoria aşa-numitelor
peşteri de taluz, formate prin procese gravita-
ţionale, la margine de abrupturi cu desprindere
de blocuri.

Procesele geomorfologice de la Sihla, în
mod firesc, continuă să-şi urmeze evoluţia chiar
şi în zilele noastre. În prezent, pe ambele „aripi
sinclinale”, bancuri masive de gresie se
„avântă” în aer aidoma unor balcoane suspen-
date, adăpostind chiliile de sub ele. Momentul
desprinderii lor gravitaţionale este o chestiune

de hazard. Nu e cazul să ne gândim la povestea
cu drobul de sare a humuleşteanului, dar sunt
de luat în consideraţie actualele schimbări cli-
matice când ploile de vară de la noi au luat ca-
racter musonic, sunt violente şi în cantităţi
enorme.

Lăcaş sfânt pentru noi, ortodocşii, astăzi,
zona Mănăstirii este asaltată nu numai de pele-
rini dar a devenit de interes şi pentru recentul
sport numit Bouldering – căţărare fără asigurare
pe trasee scurte. Stâncăriile, turnurile şi abrup-
turile au fost intuite ca bun prilej pentru practi-
carea acestui sport, încât aici au loc concursuri
şi antrenamente încă din anul 2003, iniţiatorii
ideii fiind doi tineri practicanţi, Gabriel Pavel
şi Florian Mastacăn. Aceştia au ridicat, de altfel
şi prima hartă a zonei de interes, în care haosul
morfologic de care aminteam, înscrie cartogra-
fic peste 32 de bolovani, boulders în limba ma-
relui Will. 

Prof. univ. dr. Constantin GRASU
Conf. dr. Crina MICLUŞ

Aniversări culturale – noiembrie
2. PANN, ANTON (1797–1854) poet, folclorist, muzician; 160 ani de la moarte 
03. TRAKL, GEORG (1887–1914) poet austriac; 100 ani de la moarte 
06. MITRU, ALEXANDRU (1914–1989) prozator; 100 ani de la naştere 
10. VULCĂNESCU, ROMULUS (1912–1999) etnolog, scriitor, academician; 15 ani de la
moarte
12. ASACHI, GHEORGHE (1788–1869) scriitor, traducător, gazetar, animator al vieţii ar-
tistice şi culturale; 145 ani de la moarte
13. ANGHEL, DIMITRIE (1872–1914) poet; 100 ani de la moarte 

14. HAŞDEU, IULIA (1869–1888) poetă; 145 ani de la naştere 
19. VLAHUŢĂ, ALEXANDRU (1858–1919) scriitor, academician; 95 ani de la moarte 
21. VOLTAIRE FRANÇOIS-MARIE AROUET, (1694-1778) poet, dramaturg, eseist, romancier,
istoric şi filosof francez; 320 de ani de la naştere
22. GIDE, ANDRÉ, (1869-1951) scriitor francez, laureat al Premiului Nobel (1947); 145 de ani
de la naştere 
24. TOULOUSE-LAUTREC, HENRI DE (1864–1901) pictor francez; 150 ani de la naştere 
25. MILLO, MATEI (1814–1896) actor şi dramaturg; 200 de ani de la naştere 
27. CASSIAN, NINA poetă, eseistă, traducătoare; 90 ani de la naştere /27 nov
27. MANOLESCU, NICOLAE academician, critic şi istoric literar, profesor universitar, jurnalist,
politician; 75 ani de la naştere 
28. BART, JEAN (1874–1933) prozator, academician; 140 ani de la naştere 
29. POPESCU-GOPO, ION (1923–1989) artist plastic, actor, scenarist şi regizor de film; 25 ani
de la moarte 
29. POPOVICI, TITUS (1930–1994) scriitor, academician; 20 ani de la moarte 
30. PAVELESCU, CINCINAT (1872–1934) poet, epigramist; 80 ani de la moarte. (M. Z.)
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Având în vedere dorinţa comună a părţilor semnatare de a se
urgenta procesul de reformă a învăţământului, pentru
îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, în scopul
satisfacerii cerinţelor pieţii muncii de asigurare a forţei de muncă
cu înaltă calificare şi în concordanţă cu evoluţiile şi standardele
europene în domeniu,

Apreciind că sistemul educaţional românesc trebuie să
devină, în mod real, unul dintre sectoarele strategice de care de-
pinde evoluţia economiei româneşti,

Considerând că este absolut necesară perfecţionarea
permanentă a personalului didactic, pentru ca învăţământul să
funcţioneze la standarde de calitate,

Ţinând cont de evoluţia salariului mediu din învăţământ în
ultimii ani, comparativ cu evoluţia salariului mediu pe economie,
dar şi de faptul că un învăţământ de calitate se poate asigura
numai dacă resursa umană este motivată corespunzător din punct
de vedere salarial,

Ţinând cont de evoluţia salariului pentru personalul nedidac-
tic din sistemul de învăţământ;

Luând în calcul problemele apărute în executarea sentinţelor
judecătoreşti privind plata drepturilor salariale, dar şi în privinţa
decontării navetei personalului didactic,

Părţile semnatare convin semnarea prezentului Acord:

GUVERNUL ROMÂNIEI

SE ANGAJEAZĂ CA, ÎN PERIOADA URMĂTOARE,

SĂ ADOPTE URMĂTOARELE MĂSURI, DE NATURĂ

SĂ VINĂ ÎN SPRIJINUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

ROMÂNESC:

1. Stabilirea unui calendar de modificare a programelor
şcolare pentru toate ciclurile de învăţământ, precum şi a sistemu-
lui de evaluare a elevilor. În noile programe şcolare trebuie să se
asigure un echilibru între partea aplicativă şi cea informativă.

Termen: 31.03.2015

2. Adoptarea, în urma unui dialog social cu organizaţiile
reprezentative la nivel naţional, cu atribuţii în domeniul
educaţiei, a unei noi Legi a educaţiei naţionale, ale cărei preve -
deri să confere stabilitate sistemului educaţional cel puţin pentru
un ciclu de învăţământ şi care să conţină, ca titlu distinct, Statutul

personalului din învăţământ, în care să fie reglementate şi
obligaţiile salariaţilor din învăţământ.

Termen: 30.06.2015

3. Asigurarea finanţării posturilor didactice auxiliare şi ne-
didactice devenite vacante după data de 1 noiembrie 2014, astfel
încât toate unitătile şi instituţiile de învăţământ, indiferent de
modul de finanţare, să le poată ocupa prin concurs/examen con-
form principiului „unu la unu”.

Termen: 01.11.2014

4. Emiterea unui act normativ care să reglementeze transferul
personalului didactic auxiliar şi nedidactic din unităţile de
învăţământ preuniversitar, de la o unitate de învăţământ la alta,
indiferent de perioadă şi de unitatea administrativ-teritorială.

Termen 01.11.2014

5. Deblocarea a cel puţin 2500 de posturi didactice auxiliare
şi nedidactice din unităţile de învăţământ preuniversitar, după
cum urmează: 

- 1.250 posturi pe parcursul anului şcolar 2014/2015;
- 1.250 posturi pe parcursul anului şcolar 2015/2016.

6. Abrogarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi re-
glementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi
completările ulterioare, în vederea aplicării unitare a prevederilor
punctelor 3 şi 5 din prezentul Acord.

Termen: 31.12.2014

7. Adoptarea actelor normative care să asigure o creştere
medie a salariilor personalului didactic în perioada 2015-2017,
după cum urmează:

l 5% începând cu 1 martie 2015; 

l 5% începând cu 1 septembrie 2015; 

l 5% începând cu 1 aprilie 2016; 

l 5% începând cu 1 octombrie 2016; 

l 5% începând cu 1 ianuarie 2017; 

l 5% începând cu 1 octombrie 2017.

În legea bugetului de stat pentru anul 2015 vor fi incluse
sumele aferente creşterii cheltuielilor de personal/finanţării de
bază, iar pentru anii 2016 şi 2017, aceste creşteri se vor regăsi în
bugetele estimate, prezentate o dată cu legea mai sus menţionată.

Termen: 31.12.2014
sau până la data aprobării Bugetului de Stat

ACORD
asupra unor măsuri care urmează a fi adoptate

în domeniul învăţământului
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8. Creşterea salariilor personalului nedidactic, în medie, cu
35%, în următorii 2 ani, urmând ca până la finalul anului 2014
Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei şi
Protectie Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Federaţiile semnatare ale prezentului Acord să
stabilească modalităţile care să asigure această creştere
salarială.

Termen: 31.01.2015

9. Adoptarea unui act normativ de modificare a Legii nr.
63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a per-
sonalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, care să
ţină cont de dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi cxompletările ulterioare şi de cele ale punctului
7 din prezentul Acord.

Termen: 31.01.2015 

10. Adoptarea actelor normative necesare, astfel încât plata
sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect
acordarea unor drepturi de natură salarială pentru personalul
din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar şi univer-
sitar, să se efectueze în primul semestru al fiecărui an.

Termen: 31.12.2014
sau până la data aprobării Bugetului de Stat

11. Pensionarea, la cerere, a personalului didactic de
predare care are o vechime efectivă în învăţământ de cel puţin
34 de ani, cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pen-
sionare, fără diminuarea cuantumului pensiei.

Termen: 01.03.2015

12. Stipularea anuală, în Legea bugetului de stat, a
obligaţiei autorităţilor administraţiei publice locale de a de-
conta, cu prioritate, cheltuielile de navetă ale personalului di-
dactic.

Termen: 31.12.2014
sau până la data aprobării Bugetului de Stat

13. Adoptarea unui act normativ privind dreptul personalu-
lui didactic de a beneficia anual de o sumă forfetară, reprezen-
tând echivalentul în lei a minimum 100 de euro, pentru
dezvoltare profesională, din fonduri europene nerambursabile.

Termen: 31.12.2014

14. Introducerea, începând cu data de 1 ianuarie 2015, în
hotărârile emise anual de Guvern privind determinarea cos-
turilor standard per student/elev/preşcolar, a unor coeficienţi
suplimentari de diferenţiere şi de corecţie a acestora, care să
ţină cont inclusiv de structura personalului şi specificul
activităţii.

15. Realocarea sumelor reţinute în procent de 10%, prin
rectificarea bugetară, din finanţarea de bază pe anul 2014 a
universităţilor.

Termen: 01.11.2014
sau până la data aprobării Bugetului de Stat

În următorii 3 ani nu se vor reţine sume din finanţarea de
bază.

16. Acordarea anuală, prin Legea bugetului de stat, a
posibilităţii folosirii soldurilor unităţilor din învăţământul uni-
versitar, după cum urmează:

- 10% în 2015;
- 20% în 2016;
- 40% în 2017;
- 75% în 2018.
Din soldurile deblocate, minimum 75% vor fi folosite anual

pentru investiţii. Pentru derularea proiectelor cu finanţare
europeană nu va exista o limită de utilizare a soldurilor.

17. Alocarea anuală, prin legea bugetului de stat, a sumelor
necesare desfăşurării mai multor competiţii naţionale pentru
proiecte de cercetare, dezvoltare şi inovare.
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1. Pauza de masă de 20 de minute care se
include în programul de lucru, pentru personalul
didactic auxiliar şi personalul nedidactic – art.
23 (1) din contract;

2. Declararea ca zi nelucrătoare a celei de-
a treia zi de Paşti – art. 28 alin. (4) a treia liniuţă;

3. Acordarea a 2 zile libere pentru fiecare zi
lucrată în zilele de repaus săptămânal/sărbătoare
legală, dacă nu se acordă sporuri la salariul de
bază – art. 28 alin. 6;

4. Menţinerea numărului de zile de con-
cediu de odihnă pentru personalul didactic auxi -
liar şi pentru personalul nedidactic – art. 29 alin.
(1);

5. La programarea concediilor de odihnă ale
salariaţilor, se va ţine seama şi de specificul
activităţii celuilalt soţ – art. 29 alin.(2) teza
finală;

6. Acordarea de zile libere plătite pentru în-
grijirea sănătăţii copilului – 1 zi lucrătoare (pen-
tru familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 2
zile lucrătoare (pentru familiile cu 3 sau mai
mulţi copii (Legea nr. 91/2014 prevede că anga-
jatorul nu are obligaţia de a plăti drepturile sala -
riale aferente) – art. 30 alin. (1) lit. h);

7. Reglementarea, la art. 30 alin. (3), a pro-
cedurii pentru acordarea zilei/zilelor libere
plătite pentru îngrijirea sănătăţii copilului;

8. Inserarea, la art. 30 alin. (5) din contract,
a dreptului cadrelor didactice care redactează
teza de doctorat sau lucrări în interesul
învăţământului pe bază de contract de cercetare
ori de editare, la 6 luni de concediu plătit.

9. Introducerea, la art. 31, a alineatelor (4)
şi (5), cu următorul cuprins:

(4) Cadrele didactice titulare au dreptul
la concediu fără plată pe timp de un an
şcolar, o dată la 10 ani, cu aprobarea consi -
liului de administraţie al unităţii de
învăţământ / inspectoratului şcolar (în cazul
personalului didactic de conducere, de în-
drumare şi de control), cu rezervarea postu-
lui didactic/catedrei pe perioada respectivă. 

(5) Concediul prevăzut la alin. (4) poate
fi acordat şi anterior împlinirii a 10 ani de
vechime. Personalul didactic titular cu peste
10 ani vechime în învăţământ, care nu şi-a
valorificat acest drept, poate beneficia de
concediul fără plată şi cumulat, în doi ani
şcolari, în baza unei declaraţii pe proprie
răspundere că nu i s-a acordat acest concediu
de la data angajării până la momentul cererii.
10. Introducerea, la art. 32 alin.(1) din con-

tract, a dreptului celuilalt părinte la un concediu
de cel puţin o lună din perioada totală a conce -
diu lui pentru creşterea copilului,în conformitate
cu dispoziţiile art. 11 lit. a) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind con-
cediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea
copiilor, cu modificările şi completările ulte-
rioare;

11. Modificarea art. 33 alin. (3) astfel:
(3) Ministerul Educaţiei Naţionale se

obligă ca, împreună cu federaţiile sindicale
semnatare ale prezentului contract, să ela-

boreze, până la 31 ianuarie 2015, un proiect
de act normativ de modificare a Legii nr.
63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în
anul 2011 a personalului didactic şi didactic
auxiliar din învăţământ, care să ţină cont şi
de dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulte-
rioare. 
12. Introducerea, la art. 33, a alineatului (4),

cu următorul cuprins: 
(4) Ministerul Educaţiei Naţionale se

obligă ca, începând cu data de 1 ianuarie
2015, să introducă coeficienţi suplimentari
de diferenţiere şi de corecţie, care să ţină
cont inclusiv de structura personalului,
specificul activităţii etc. în hotărârile emise
anual de Guvern privind determinarea cos-
turilor standard per elev/preşcolar. 
13. Modificarea alineatului (5) al art. 33 ast-

fel:
(5) Ministerul Educaţiei Naţionale se

obligă ca, împreună cu federaţiile sindicale
semnatare ale prezentului contract colectiv
de muncă, să finalizeze în termen de 30 de
zile calendaristice de la înregistrarea prezen-
tului contract, Regulamentul privind locurile
de muncă, categoriile de personal, mărimea
concretă a sporurilor pentru condiţii de
muncă, precum şi condiţiile de acordare a
acestora. Ministerul Educaţiei Naţionale se
obligă să depună diligenţele necesare în ve -
derea aprobării acestui Regulament prin
hotărâre de Guvern până la data de 15 ia -
nuarie 2015.
14. Introducerea, la articolul 33, a alineatu-

lui 7, conform căruia:
(7) Ministerul Educaţiei Naţionale

împreună cu federaţiile sindicale semnatare
ale prezentului contract se obligă ca, în ter-
men de 30 de zile de la înregistrarea prezen-
tului contract, să facă demersuri la nivelul
Ministerului Finanţelor Publice pentru
adoptarea actului normativ privind plata, în
primul semestru al fiecărui an, a sumelor sta-
bilite prin hotărâri judecătoreşti, având ca
obiect acordarea unor drepturi de natură
salarială pentru personalul din unităţile/
instituţiile de învăţământ preuniversitar.
Modificarea art. 35 alin.(2) astfel:

(2) Personalul didactic şi didactic auxi -
liar cu o vechime efectivă neîntreruptă în
învăţământ de peste 10 ani beneficiază de un
spor de stabilitate de 15% inclus în salariul
de bază. Ministerul Educaţiei Naţionale se
obligă ca, în termen de 30 de zile de la in-
trarea în vigoare a prezentului contract, să
facă demersurile necesare pentru ca, în actul
normativ de modificare a Legii nr. 63/2011
privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011
a personalului didactic şi didactic auxiliar
din învăţământ, perioadele în care personalul
didactic sau didactic auxiliar s-a aflat în con-
cediu fără plată, conform Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011 şi prezentului contract
colectiv de muncă, şi concediu pentru

creşterea copilului în vârstă de până la 1 an,
2 ani, respectiv 3 ani, după data de 12 mai
2011 (data intrării în vigoare a Legii nr.
63/2011), precum şi perioada stagiului mili -
tar să nu întrerupă vechimea pentru acor-
darea sporului de stabilitate.
16. Completarea alineatului (3) al art. 35:

(3) Personalul didactic care desfăşoară
activitate de diriginte, învăţătorii, educa-
toarele, institutorii profesorii pentru
învăţământul preşcolar şi profesorii pentru
învăţământul primar primesc o indemnizaţie
de 10% din salariul de bază. Pentru
învăţământul primar special, indemnizaţia
de 10% se acordă astfel încât pentru fiecare
clasă de elevi să se plătească o singură
indemnizaţie de dirigenţie unuia dintre
cadrele didactice care desfăşoară activităţi
specifice de diriginte. Indemnizaţia se in-
clude în salariul de bază şi devine bază de
calcul pentru celelalte sporuri, indemnizaţii
şi alte drepturi salariale care se calculează la
salariul de bază. De acest drept beneficiază
şi personalul didactic care îndeplineşte
funcţia de diriginte la clasele de învăţământ
forma seral/frecvenţă redusă, pentru lunile
în care se organizează sesiunile de predare-
evaluare, precum şi cel aflat în situaţie de
cumul de norme.
17. Modificarea art. 36 alin. (2) lit.b), în

sensul prevederii dreptului personalului din
învăţământ de a beneficia de indemnizaţie de in-
stalare;

18. Modificarea art. 36 alin. (3) lit. c) astfel:
acordarea unei sume forfetare, pentru dezvoltare
profesională, reprezentând echivalentul în lei a
minimum 100 euro, pentru personalul didactic.

19. Modificarea art. 41 alin. (1) care are
următorul conţinut: 

(1) În vederea acordării la timp a tuturor
drepturilor ce se cuvin personalului din
învăţământul preuniversitar potrivit legii şi
prezentului contract colectiv de muncă, pre-
cum şi pentru asigurarea unei finanţări
corecte şi complete a unităţilor/instituţiilor
prevăzute în Anexa nr. 4, Ministerul
Educaţiei Naţionale împreună cu federaţiile
sindicale semnatare se obligă ca, în termen
de 60 de zile de la înregistrarea prezentului
contract, să efectueze demersuri în vederea
încheierii unui protocol cu Ministerul
Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice.
20. Modificarea art. 67 teza a II-a în sensul

introducerii cumulului de norme, cumul de
norme introdus în învăţământul preuniversitar
prin art. I pct. 85 din O.U.G. nr. 49/2014, care a
modificat Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare.

21. Introducerea, la art. 71, a unui alineat
nou, alineat (3), cu următorul cuprins: 

(3) Personalul didactic auxiliar şi nedi-
dactic din unităţile prevăzute în Anexa nr. 4
poate fi transferat, în condiţiile legii, la
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cerere sau în interesul învăţământului, de la
o unitate de învăţământ la alta.
22. Modificarea art. 76 alin. (1) lit. e) astfel:

e) pe durata concediului pentru creşterea copilu-
lui în vârstă de până la 1 an, 2 ani, respectiv 3
ani, în cazul copilului cu handicap;

23. Modificarea art. 78 alin. (5), în sensul
stabilirii datei de 31 martie 2015, ca dată pentru
elaborarea proiectului de lege privind acordarea
plăţilor compensatorii;

24. Modificarea art. 80 alin. (1) astfel: 
(1) Salariatele/Salariaţii care au benefi-

ciat de concediu de maternitate şi/sau con-
cediu pentru creşterea copilului până la
împlinirea vârstei de 1 an, 2 ani, respectiv 3
ani, nu pot fi concediate/concediaţi pe mo-
tivul prevăzut de art. 61 lit. d) din Codul
muncii, pe o perioadă de minim 6 luni de la
reluarea activităţii, considerată perioadă de
readaptare.
25. Introducerea, la art. 91, a alineatului (2),

cu următorul cuprins:
(2) Unitatea/instituţia va suporta toate

cheltuielile ocazionate de participarea per-
sonalului nedidactic la instruirea periodică
în vedere însuşirii noţiunilor fundamentale
de igienă, în conformitate cu prevederile Or-
dinului comun nr. 1225/5031/2003, cu
modificările ulterioare.
26. Modificarea art. 96 alin. (1): Reconver-

sia profesională a personalului din învăţământ
se realizează prin instituţiile de învăţământ su-
perior, casele corpului didactic, prin federaţiile
sindicale semnatare ale prezentului contract şi
organizaţiile sindicale afiliate acestora sau orice
altă persoană juridică, acreditate sau autorizate
ca furnizori de formare profesională.

27. Modificarea  şi  completarea  art. 97
alin. (1) 

(1) Ministerul Educaţiei Naţionale se
obligă să invite delegaţii desemnaţi de
federaţiile sindicale semnatare ale prezentu-
lui contract colectiv de muncă să participe
la discutarea problemelor de interes profe-
sional, economic, social sau cultural.
Această prevedere se aplică şi
unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr.
4, care au obligaţia de a invita la şedinţele
consiliului de administraţie reprezentanţii
organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor
semnatare. Aceşti reprezentanţi sunt
desemnaţi de organizaţiile sindicale afiliate,
în baza împuternicirilor acordate acestora de
federaţiile semnatare ale prezentului con-
tract. Procesul verbal încheiat cu această
ocazie va consemna şi punctele de vedere
ale reprezentanţilor organizaţiilor sindicale
şi va purta, în mod obligatoriu, semnătura
acestora.
28. Modificarea art. 100 care are următorul

conţinut:
Art. 100. Unitatea/instituţia se obligă să

asigure derularea în condiţii normale a procesu-
lui de învăţământ prin suplinirea personalului
aflat în concediu fără plată, trimis la cursuri de
formare şi perfecţionare profesională/sindicală,
stagii de pregătire profesională/sindicală – în
ţară sau în străinătate – schimburi de experienţă,
precum şi alte acţiuni sindicale şi să le sprijine
efectiv. Persoanele care suplinesc vor fi remu-
nerate corespunzător pentru activitatea
suplimentară efectuată.

29. Modificarea art. 102 alin. (1) astfel:
Art. 102 (1) Membrii de sindicat, aleşi

în organele de conducere ale organizaţiilor
sindicale afiliate la federaţiile semnatare ale

prezentului contract, care au postul didac-
tic/catedra rezervat(ă), beneficiază de toate
drepturile prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, de
actele normative şi/sau administrative cu
caracter normativ aplicabile în materie, pre-
cum şi de prezentul contract colectiv de
muncă. Acestora li se recunoaşte ultimul ca -
li ficativ obţinut anterior rezervării/ degre -
vării.
30. Modificarea art. 104 care are următorul

cuprins: Unităţile/instituţiile recunosc dreptul
reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate
la federaţiile sindicale semnatare ale prezentului
contract de a urmări la locul de muncă modul în
care sunt respectate drepturile salariaţilor
prevăzute în contractele colective de muncă şi
în contractele individuale de muncă.

31. Introducerea art. 105 cu următorul
conţinut: Ministerul Educaţiei Naţionale şi in-
spectoratele şcolare consiliază unităţile de
învăţământ în vederea accesării de către acestea
a fondurilor europene

32. Modificarea art. 105 (devenit art. 106)
astfel: Art. 106. Unităţile/instituţiile şi
organizaţiile sindicale afiliate la federaţiile
sindicale semnatare ale prezentului contract îşi
vor comunica reciproc şi în timp util hotărârile
proprii privind problemele importante din
domeniul relaţiilor de muncă.

33. Introducerea art. 117 cu următorul
cuprins:

ART. 117 (1) Salariaţii din învăţământ
beneficiază de egalitate de şanse, înţeleasă
ca acces nediscriminatoriu la:

a) alegerea ori exercitarea liberă a unei
profesii sau activităţi;

b) angajare în toate posturile sau
locurile de muncă vacante şi la toate
nivelurile ierarhiei profesionale;

c) venituri egale pentru munca de va -
loare egală;

d) informare şi consiliere profesională,
programe de iniţiere, calificare,
perfecţionare, specializare şi recalificare
profesională;

e) promovare la orice nivel ierarhic şi
profesional;

f) condiţii de muncă ce respectă
normele de sănătate şi securitate în muncă,
conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

g) beneficii, altele decât cele de natură
salarială, precum şi la securitate socială;

h) organizaţii sindicale şi profesionale,
precum şi la beneficiile acordate de acestea.

(2) Pentru prevenirea şi eliminarea
oricăror comportamente, definite drept dis-
criminare bazată pe criteriul de sex, angaja-
torul are următoarele obligaţii:

a) să asigure egalitatea de şanse şi de
tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în
cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclu-
siv prin introducerea de dispoziţii pentru in-
terzicerea discriminărilor bazate pe criteriul
de sex în regulamentul de organizare şi
funcţionare şi în regulamentul intern;

b) să prevadă în regulamentul intern
sancţiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute
de lege, pentru salariaţii care încalcă demni-
tatea personală a altor angajaţi prin crearea
de medii degradante, de intimidare, de ostili -
tate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni
de discriminare, astfel cum sunt definite la
art. 4 lit. a) – e) şi la art. 11 din Legea nr.
202/2002 privind egalitatea de şanse şi de
tratament între femei şi bărbaţi, republicată;

c) să îi informeze permanent pe
angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizi -
bile, asupra drepturilor pe care aceştia le au
în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
în relaţiile de muncă;

d) să informeze imediat după ce a fost
sesizat autorităţile publice abilitate cu apli-
carea şi controlul respectării legislaţiei
privind egalitatea de şanse şi de tratament
între femei şi bărbaţi.

(3) Este interzisă discriminarea prin uti-
lizarea de către angajator a unor practici care
dezavantajează persoanele de un anumit sex,
în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare
la: anunţarea, organizarea concursurilor sau
examenelor şi selecţia candidaţilor pentru
ocuparea posturilor vacante; încheierea, sus-
pendarea, modificarea şi/sau încetarea rapor-
tului juridic de muncă ori de serviciu;
stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa
postului; stabilirea remuneraţiei; beneficii,
altele decât cele de natură salarială, precum
şi la securitate socială; informare şi con-
siliere profesională, programe de iniţiere,
calificare, perfecţionare, specializare şi re-
calificare profesională; evaluarea perfor -
manţelor profesionale individuale; pro mo -
va rea profesională; aplicarea măsurilor dis-
ciplinare; dreptul de aderare la sindicat şi ac-
cesul la facilităţile acordate de acesta; orice
alte condiţii de prestare a muncii, potrivit
legislaţiei în vigoare.

(4) Salariaţii au dreptul ca, în cazul în
care se consideră discriminaţi pe baza cri-
teriului de sex, să formuleze sesizări/
reclamaţii către angajator sau împotriva lui,
dacă acesta este direct implicat, şi să solicite
sprijinul organizaţiei sindicale ai cărei mem-
bri sunt pentru rezolvarea situaţiei la locul
de muncă.

(5) Reprezentanţii organizaţiilor sindi-
cale afiliate la federaţiile semnatare ale
prezentului contract din unităţile prevăzute
în Anexa nr. 4, cu atribuţii pentru asigurarea
respectării egalităţii de şanse şi de tratament
între femei şi bărbaţi la locul de muncă,
primesc de la persoanele care se consideră
discriminate pe baza criteriului de sex
sesizări/reclamaţii, aplică procedurile de
soluţionare a acestora şi solicită angajatoru-
lui rezolvarea cererilor angajaţilor. Opinia
reprezentanţilor sindicali se menţionează în
mod obligatoriu în raportul de control
privind respectarea prevederilor Legii nr.
202/2002. 

(6) În cazul în care sesizarea/reclamaţia
nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului
prin mediere, persoana angajată care
prezintă elemente de fapt ce conduc la
prezumţia existenţei unei discriminări di-
recte sau indirecte bazate pe criteriul de sex
în domeniul muncii, pe baza prevederilor
Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, are dreptul să sesizeze
secţia/completul pentru conflicte de muncă
şi drepturi de asigurări sociale din cadrul tri-
bunalului în a cărui rază teritorială îşi are
domiciliul ori reşedinţa, în termen de 3 ani
de la data săvârşirii faptei.
34. Completări ale anexelor 2.1 şi 2.2. la

contract.

Elab. L.E.G./05.11.2014
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rofesia de cadru didactic este complexă
şi nobilă, dificilă dar şi plăcută, flexibilă
şi voluntară, exigentă şi liberă, în care
mediocritatea nu este permisă, în care „a
şti” nu înseamnă nimic fără emoţie, fără
dăruire, pasiune şi forţă spirituală.

Din punct de vedere psihologic exer-
citarea profesiei de profesor înseamnă asuma-
rea realizării unui rol social, unde profilul
psihologic al „actorului” se compune din două
mari dimensiuni: 

Personalitatea reală care reprezintă un an-
samblu de procese psihice, trăsături tempera-
mentale şi de caracter specifice fiecărui individ
şi care au fost formate pe parcursul devenirii
sale profesionale.

Aptitudinea psihopedagogică ce conţine
dispoziţiile interne relative ce pot permite con-

centrarea şi direcţionarea componentelor per-
sonalităţii reale pentru a obţine cele mai bune
rezultate în activitatea de instruire şi educare a
elevilor. Putem considera aptitudinea psihope-
dagogică drept energia intelectuală, volitivă şi

sufletească de care dispune sau pe care este ca-
pabil să o utilizeze fiecare profesor.

Din această perspectivă rolul social pe care
îl joacă un cadru didactic trebuie să fie înţeles
atât de elevi cât şi de colectivul din care acesta
face parte. Daca este înţeles sau nu depinde de
aptitudinile actorului, de starea sa psihică, so-
cială, economică, de motivele care generează şi

întreţin energetic activitatea didactică. Oferă so-
cietatea actuală motive care să conducă la per-
formanţă în activitatea de educare şi instruire a
elevilor? De cele mai multe ori dăruirea cadru-
lui didactic, plăcerea de a lucra cu elevii de a
transmite cunoştinţe de a învăţa comportamente
acceptate social stau la baza obţinerii de rezul-
tate bune şi foarte bune în pregătirea elevilor.
Dacă sunt sau nu suficiente aceste calităţi pen-
tru realizarea obiectivelor generoase din actua-
lul Curriculum pentru învăţământul preuni-
 versitar rămâne la aprecierea dumneavoastră.
Pentru noi profesorii, important de ştiut este că:
„orice activitate umană însoţită de plăcere are
tendinţa să se repete” iar plăcerea de a educa şi
instrui copiii nu ne va părăsi niciodată.

Prof. psih. Mihai PAVĂL

ând am păşit pentru întâia
oară pe meleaguri nemţene –
în urmă cu aproximativ doi
ani – am intrat în contact di-
rect cu lumea şi meleagurile
pe care le-a evocat cu atâta
dragoste cel care mi-a lumi-

nat clasele primare (şi nu numai)
prin poveştile şi povestirile pe care
le citeam sau cu care-mi lumina se-
rile de iarnă a mea măicuţă. Nu-
mele lui Dumitru Almaş –
pseudonimul lui Dumitru Ailincăi
îmi era cunoscut din păcate doar
din poveştile şi povestirile istorice.
Ulterior am descoperit – cu alţi
ochi, ce-i drept – un om dedicat
trup şi suflet semenilor, sătenilor şi
meleagurilor natale pe care le îm-
bracă într-o aură legendară în ope-
rele sale, ori de câte ori are ocazia.

Deşi opera lui Dumitru Almaş
este una vastă, volumul Povestiri
istorice este poate cea mai cunos-
cută creaţie a sa, care a marcat co-
pilăria multora dintre noi: M-am
ostenit a o alcătui dintr-o stărui-
toare poruncă lăuntrică, numită
râvna de a ajuta micuţii noştri
preşcolari şi şcolari, copiii noştri
dragi, să înceapă a desluşi, încă
din fragedă pruncie, câte ceva din
adevărul istoriei şi din lumina le-
gendelor patriei. Mi-a plăcut a mă
osteni scriind-o, cu gândul de a-i
face să simtă, încă din anişorii

când abia deschid ochii asupra
lumii, că au bunici şi străbuni
vrednici care se cuvine a fi iubiţi şi
respectaţi. Că au o patrie a lor,
apărată, îmbogăţită şi înfrumuse-
ţată de aceşti moşi şi strămoşi. Că
patria aceasta, România, are o is-
torie de muncă, de creaţie, de luptă
şi eroism pe care datori sunt şi ei
a o cunoaşte şi a o iubi, cum se iu-
besc pe sine. Că dragostea de ţară
trebuie să fie aidoma tuturor sim-
ţămintelor cu care s-au născut şi în
care trebuie să crească: adâncă,
serioasă, demnă, nobilă. (Dumitru
Almaş, prefaţă la Povestiri isto-
rice)

,,Bădia” este motivul pentru
care an de an în perioada 22-26 oc-
tombrie şcoala noastră e în sărbă-
toare, luminându-ne timp de o
săptămână prin activităţile pe care
le organizăm şi prin care îl oma-
giem pe cel care ne-a făcut mândri
că-l avem în zestrea noastră spiri-
tuală ca onorantă matrice pentru
locuitorii acestei comune şi pentru
şcoala ce-i poartă numele. Ca în
fiecare an, noi – cei mici şi cei
mari – ne-am unit forţele şi am
creat o atmosferă de sărbătoare
prin diferite momente dedicate ma-
relui scriitor şi om de cultură – Du-
mitru Almaş.

Toţi învăţătorii şi diriginţii au
organizat cu clasa, vizite la Casa

Memorială Dumitru
Almaş, unde au întâlnit-o
pe doamna Ailincăi Elena
– cumnata scriitorului –
care, cu stilul oratoric
aparte – cultivat timp de
peste patruzeci de ani, cât
a fost cadru didactic la
şcoala noastră, ca un ghid
foarte documentat, ne-a
oferit toate informaţiile şi
ne-a încântat cu poveşti
din viaţa scriitorului . 

Cele mai multe acti-

vităţi s-au desfăşurat în Centrul de
Documentare şi Informare de care
şcoala noastră dispune. Domnul
învăţător Neculai
Gugiu (clasa a II-a) îm-
preună cu doamna edu-
catoare Elena Pingică
au prezentat un Power-
point cu titlul „Dumi-
tru Almaş – istoric şi
scriitor nemţean” în
care au punctat etapele
cronologice din viaţa
scriitorului şi cele mai
importante scrieri ale
acestuia. Cei mici au
(re)descoperit poveş-
tile istorice cu care
scriitorul ne-a cucerit cu mult timp
în urmă. 

Doamna dirigintă Viorica Das-
călu-Radu şi-a desfăşurat în sala
C.D.I. activitatea demonstrativă
„Pe urmele lui Dumitru Almaş”,
C.D.I.-ul oferind – prin materialele
puse la dispoziţia noastră, profesori
şi elevi, prin mobilierul modern şi
aparatura atractivă de ultimă gene-
raţie: video-proiector, calculator,
imprimantă, bibliotecă, tablă cu
marker, flip-chart – un spaţiu bene-
fic atât pentru activităţile extraşco-
lare, cât şi pentru orele de curs. În
prezenţa doamnei director – Nicu-
lina Rusu, a profesorilor diriginţi, a
părinţilor şi, nu în ultimul rând, a
d-nei Elena Ailincăi – invitată de
onoare – elevii clasei a VII-a, îm-
preună cu diriginta lor ne-au încân-
tat cu prezentarea unor referate, a
unor scurte dramatizări – adaptate
după poveştile lui Dumitru Almaş
şi au realizat o machetă a şcolii, cu
multă migală şi multă dăruire. Pe
parcursul întregii activităţi d-na Ai-
lincăi „a picurat” amintiri-neste-
mate din viaţa cumnatului său.

D-na Corina Chere a organizat
activitatea-concurs „Ce ştiu eu
despre Dumitru Almaş?”, îm-

preună cu elevii claselor V-VIII, pe
data de 27 octombrie.

Săptămâna dedicată scriitoru-

lui a cuprins şi numeroase activi-
tăţi sportive pe care d-l profesor
Dan Dascălu-Radu le-a realizat cu
elevii şcolii noastre, competiţii di-
verse de tipul: Cel mai bun fotba-
list, Campionul şahului, Tenisme -
nul în devenire etc. care s-au des-
făşurat fie pe terenul de sport, fie
în sala de sport, fie în Centrul de
Documentare şi Informare (con-
cursul de şah). Toţi elevii au fost
recompensaţi şi premiaţi pentru re-
zultatele obţinute.

Închei cu recunoaşterea sărbă-
toritului nostru de către marele
Geor ge Călinescu: … Dumitru
Almaş este, indubitabil,(...) unul
din stâlpii culturii româneşti şi nu
numai în spaţiul culturii moldove-
neşti.(...) o personalitate de anver-
gură europeană, multe din
lucrările sale de istorie, începând
cu teza de doctorat, tratează pro-
bleme europene şi cu mândria de a
fi şi eu „un om născut în Moldova”
ce-l omagiază pe Dumitru Almaş
împreună cu toţi cei ce sunt „nea -
muri întru spirit” cu el.

Prof. Corina CHERE
Şcoala Gimnazială

„Dumitru Almaş”, Negreşti

Pe urmele lui Dumitru Almaş 
C

P

Aspecte psihologice
ale profesiei de profesor
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n procesul de învăţământ, activitatea de
apreciere a elevilor este o componentă
hotărâtoare pentru atingerea obiectivelor
stabilite. Aprecierea are un rol formativ
covârşitor atât asupra celor apreciaţi, ele-
vii, cât şi, implicit, asupra celui care apre-
ciază, profesorul. Aprecierea răspunde la

cel puţin două cerinţe de bază: 1) evidenţierea
progreselor celor care învaţă; 2) satisfacerea ne-
voilor de feed-back ale elevilor.

Există profesori care îşi apreciază elevii cu
maximă grijă şi cu o dorinţă de stimulare per-
manentă a motivaţiei de autodepăşire la aceştia.
Din nefericire, sunt şi foarte mulţi profesori
care tratează cu superficialitate aprecierea şi o
folosesc la voia întâmplării. Prin repetare, şi-au
format obiceiul de a scoate în evidenţă ceea ce
le lipseşte elevilor, ori chiar să le amplifice
aceste aspecte mai puţin mulţumitoare, printr-
o comunicare verbală sau nonverbală lipsită de
tact sau violentă. Iată una dintre cauzele majore
care face ca mulţi elevi să trăiască ade-
vărate traume emoţionale, să devină an-
xioşi, să-şi piardă motivaţia pentru
studiu şi dorinţa de afirmare în planul
pregătirii temeinice pentru viaţă. 

Plecând de la rolul covârşitor al
aprecierii, dar şi de la unele aptitudini pe
care e nevoie să le dovedească cel care
apreciază, specialiştii au identificat aşa-
numita inteligenţă apreciativă. 

Profesorul care are inteligenţă apre-
ciativă are capacitatea de a vedea, anti-
cipat, potenţialul ascuns în fiecare dintre
elevii săi. Şi, în acelaşi timp, are price-
perea de a stimula ca acele puteri as-
cunse, pe care mulţi nu le văd, să fie
scoase la iveală.

Acest tip de profesor este centrat pe
ceea ce are deosebit un elev, chiar dacă
acel lucru este, de multe ori, puţin ori
chiar deloc exprimat, stimulându-l să de-
păşească unele probleme ori să le soluţioneze
într-o manieră creativă.

Cercetătorii care se ocupă de rolul aprecie-
rii, au constatat, prin aparate şi echipamente
speciale, că undele cerebrale ale celor care pri-
mesc aprecieri se optimizează. Aceasta mai ales
dacă aceste aprecieri sunt făcute de persoane ce
se constituie în autorităţi (profesori, părinţi, res-
ponsabili etc.). Asta înseamnă că aprecierea sti-
mulează mintea şi, în acelaşi timp, are un efect
benefic asupra corpului. După cum lipsa de
apreciere, critica, jignirea duc la o funcţionare
dizarmonioasă a undelor cerebrale şi la o secre-
ţie de hormoni dăunători în corp.

Prin apreciere, profesorul oferă o sursă de
putere elevului, energie care de fapt se află în
interiorul celui din urmă. Profesorul este doar
catalizatorul care produce un miracol pentru
elev. În DEX, termenul de catalizator, în sens
figurat, indică acea persoană capabilă să
declanşeze la cei din jur reacţii consonante cu
ale sale. Aşadar, un profesor cu inteligenţă
apreciativă dezvoltă la elevii săi inteligenţă
apreciativă. Şi astfel, cei din urmă vor vedea cu
ochii minţii, ceea ce este miraculos în ei şi încă
nu este afirmat la adevărata valoare.

Aprecierea poate aduce foarte mari bene -
ficii pentru elevi. Le poate creşte încrederea în
ei, le poate îmbunătăţi comunicarea cu colegii

şi cu alţi semeni, îi poate face mai buni pe ei şi
mai buni cu alţii. Prin ştiinţa aprecierii îi putem
face pe elevi să îndrăgească şcoala, să lucreze
cu plăcere şi să-şi exprime în mod deplin
calităţile pe care le au în genele lor.

Aprecierea sinceră stimulează cooperarea
profesor – elev şi elev – elev. Elevii valorizaţi
prin apreciere devin recunoscători şi receptivi
la cerinţele formulate de profesorii lor. Astfel,
se aliniază energiile frecvenţei vibraţionale ale
celui care educă cu ale celui educat. Iar rezul-
tatele se văd în descătuşarea unor puteri şi
însuşiri interioare pe care numai profesorul cu
inteligenţă apreciativă ştie să le evidenţieze
atunci când sunt puse în lumină, sau să le
întrevadă, anticipat, cu ochii minţii, atunci când
încă n-au apărut.

Prin practicarea aprecierii, profesorul îşi
optimizează comunicarea cu elevii. Centrat pe
acest comportament activ, el caută ceea ce este
valoros la elevii săi, în cuvintele şi acţiunile

acestora. Va evita astfel să facă concluzii pripite
şi să găsească doar eşecurile. 

Aprecierea are şi un rol important în rezol-
varea unor probleme inerente care apar în ca-
drul procesului educativ. Elevii nu mai văd în
profesorul lor pe singurul care doreşte să aibă
dreptate. Sesizează preocuparea acestuia de a
le sprijini cu sinceritate dezvoltarea şi, în mod
firesc, sporeşte preocuparea lor de a nu-i deza-
măgi aşteptările faţă de ei. 

De mare importanţă în procesul educativ
este aprecierea relaţiei în sine, între profesor şi
elevi. În acest context, se împart la un nivel su-
perior responsabilităţile şi se combină mai ar-
monios „abilităţile şi proprietăţile de orice tip:
mentale, emoţionale şi spirituale”, vibraţia de
apreciere creşte, iar lucrurile pozitive pe care
un profesor le poate evidenţia la elevii săi spo-
resc. 

Un profesor inteligent poate nuanţa apre-
cierea la elevii săi, în funcţie de individualitatea
fiecăruia. Sunt extrem de multe lucruri pe care
le putem aprecia la elevii noştri şi niciodată nu
putem epuiza lumea lor apreciabilă. Dacă la
unii putem aprecia înzestrările personale, apti-
tudinile pe care le au şi uşurinţa cu care reuşesc
să dobândească succesul, la alţii putem aprecia
efortul pe care-l fac pentru a progresa, în rit-

muri specifice. A aprecia efortul, făcut cu stă-
ruinţă, şi  nu neapărat performanţa,  înseamnă
a-i sădi elevului atitudini frumoase faţă de în-
văţătură şi faţă de muncă. În timp, rezultatele
se vor vedea neapărat. Şi cât de important este
ca şcoala să pregătească un om perseverent şi
conştiincios la locul său de muncă! Pentru că
societatea nu e compusă numai din elite. 

Prin practicarea aprecierii pozitive se for-
mulează şi aşteptări ridicate pentru elevi, pe care
aceştia se străduiesc să le confirme. Sunt aşa-
numite programe mentale binefăcătoare pe care
profesorii le cultivă, cu tact şi perseverenţă, în
subconştientul elevilor. În mod automat, profe-
sorul devine un model pentru felul elevului de
a se autoaprecia, de a-i aprecia pe cei din jur, de
a aprecia activitatea pe care o face şi de a aprecia
cum se cuvine lumea în care trăieşte.

Aprecierea inteligentă este departe de a for-
mula unele laude ocazionale faţă de anumiţi se-

meni. Dimpotrivă, aprecierea poate
deveni o însuşire foarte importantă pen-
tru cine o practică în mod sistematic,
contribuind la reuşita personală în viaţă,
dar şi a celor pe care-i apreciezi, prin
stabilirea de relaţii armonioase cu ace-
ştia. 

Aprecierea autentică nu poate fi
confundată cu „lauda deşartă”, adică
fără acoperire, nici cu linguşirea. Pentru
că în acest caz scade vibraţia aprecierii,
ceea ce înseamnă că energia pe care o
transmite celui apreciat este mult dimi-
nuată sau lipsită de efect. Altfel spus,
energia pe care o dăruieşti unei persoane
pe care o apreciezi este în funcţie de ni-
velului de sinceritate al aprecierii. 

Într-o valoroasă carte numită Pute-
rea aprecierii, cheia unei vieţi vibrante,
se identifică cinci paşi în folosirea apre-
cierii: 1. Alegeţi ce doriţi să transfor-
maţi sau să atingeţi; 2. Identificaţi-vă

sentimentele din spatele dorinţei; 3. Eliminaţi
gânduri şi credinţe conflictuale; 4. Lansaţi-vă
dorinţa de apreciere; 5. Lucraţi cu aprecierea
dumneavoastră.

Prin parcurgerea acestor paşi, autorii lucră-
rii citate subliniază faptul că cel care îşi cultivă
şi foloseşte inteligenţa apreciativă începe să
atragă experienţe, situaţii şi oameni care se ali-
niază într-un fel sau altul cu ceea ce caută. Şi
ce altceva îşi doreşte un profesor pasionat,
decât elevi disciplinaţi şi receptivi pentru dis-
ciplina pe care o predă.

Exprimat în mod metaforic, a avea inteli-
genţă apreciativă înseamnă a vedea floarea încă
din plăpânda sămânţă pusă în pământ, sau aşa
cum spunea un specialist în domeniu, „abilita-
tea de a vedea stejarul încă din faza de ghindă”.

Prof. psih. Dan AGRIGOROAE

Bibliografie selectivă: 
Nelson, C., Noelle; Lemare Calaba, Jeannine,

Puterea aprecierii – cheia unei vieţi vibrante (2013),
Editura Livingstone, Bucureşti.

Thatchenkery, Tojo; Metzker, Inteligenţa apre-
ciativă. Cum să descoperi calităţile de la temelia
creativităţii şi succesului, (2008), Editura Codecs,
Bucureşti.

Inteligenţa apreciativă în activitatea instructiv-educativă
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Un demers motivant începe cu recunoaşterea dezvoltării profesionale

a cadrele didactice, motivaţia
pentru carieră, menţinerea şi
îmbunătăţirea acesteia se pot
obţine prin dezvoltarea per-
sonală ce permite dezvolta-
rea convingerii puterii
dobândite la nivel psihologic
ca un profesor ce învaţă şi el,

ca un partener mai apropiat al ele-
vului zilelor noastre. În definitiv,
dacă devin conştient că sunt „cu o
treaptă mai sus” mă stimez mai
mult şi îmi doresc să pornesc spre
o nouă treaptă de urcat! Este acea
stare de confort psihic cu tine însuţi
ce te ajută să doreşti să te dezvolţi,
să creşti într-un ambient şi de tine
creat şi nu să cedezi sub povara
obligaţiilor de a participa la cutare
sau cutare competiţie, curs de for-
mare, examen de grad etc. 

Prin excelenţă, profesia didac-

tică presupune permanenta formare
şi dezvoltare a cadrului didactic
astfel încât acesta să îi poată oferi
celui pe care îl învaţă o perspectivă
comprehensivă asupra domeniului
pe care îl predă. Dezvoltarea profe-
sională prin participarea la cursu-
rile de perfecţionare este necesară
pentru ca profesorul să poată oferi
o imagine asupra lumii ştiinţifice
contemporane şi să îşi însuşească
modalităţi şi tehnici de lucru efi-
ciente în interacţiunea cu principa-
lii beneficiari – elevii.

Culegerea roadelor (doar sun-
tem în plină toamnă!) a început şi
prin activităţile de echivalare, eva-
luare, validare şi recunoaşterea în
credite profesionale transferabile a
unor forme de organizare a formă-
rii continue a personalului didactic
conform Metodologiei aprobată

prin ordinul 5562/07.10.2011 deru-
late de CCD Neamţ.

În Filiala Piatra Neamţ, pre-
cum şi în şcolile repartizate prin de-
cizia directorului CCD Neamţ, am
activat în 14 comisii organizate în
şcoli în baza aceleiaşi Metodologii
aprobate cu O nr. 5562 din
7.10.2014, în cadrul cărora au be-
neficiat de echivalare cu câte 90
sau 60 de credite, funcţie de tipul
formării continue absolvite în anul
şcolar trecut, toate cadrele didac-
tice din şcolile care au urmat paşii
legali necesari: cerere către direc-
torul unităţii, dosarul personal cu
dovezile absolvirii cursului/ stagiu-
lui de formare continuă înaintat
responsabilului cu dezvoltarea pro-
fesională, care, la rându-i l-a pre-
zentat în Consiliul de Administraţie
al unităţii, după care s-a trecut la
evaluarea dosarelor de către comi-
sia instituită în baza deciziei direc-
torului CCD Neamţ ce nomina -
lizează profesorul metodist reparti-
zat şi a deciziei directorului şcolii
care dă componenţa integrală a co-
misiei interne.

Procesele verbale încheiate

conţin rezultatele evaluării dosare-
lor şi numărul creditelor acordate şi
vor sta la baza emiterii unei Adeve-
rinţe specifice de către directorul
unităţii de învăţământ. Un exem-
plar al acestui proces verbal se îna -
intează la I.S.J. Neamţ – respon -
sabilului cu formarea continuă, de
către managerul şcolii.

Am convingerea că astfel de
motivări pot încuraja oamenii de la
catedră să continue cu încrederea
că „life-longlearning” nu este o
modă ci o imperioasă nevoie pentru
a face faţă responsabil la multiplele
roluri ce-i revin unui dascăl. Pe
lângă dascăl, suntem mentor, sfă-
tuitor, părinte, susţinător, îndrumă-
tor, organizator de evenimente şi
specialist în relaţii publice pentru
viaţa plină de provocări noi la care
suntem supuşi elevi şi dascăli de-
opotrivă. Toate astea le oferim cu o
naturaleţe şi o dăruire pe care, cei
pentru care suntem la catedră le pre-
ţuiesc chiar şi atunci când timpul îşi
va pune amprenta ca plăcute amin-
tiri.

Profesor metodist – Niculina NIŢĂ

hiar de la începutul anului şcolar 2014-
2015, în cadrul CDI-ului Şcolii Gimna-
ziale din comuna Bodeşti au avut loc
activităţi interesante şi antrenante, menite
să antreneze elevii şi cadrele didactice,
alături de bibliotecarul şcolii în eveni-
mente importante, pentru a forma şi dez-
volta la elevi spiritul civic şi pentru a

stimula interesul acestora de a se informa co-
rect.

Amintim aici doar o parte din activităţile
reuşite organizate de doamna bibliotecar Mun-
teanu Alina împreună cu cadrele didactice şi
elevii şcolii: 

l „Vreau să citesc!”, pe 17 septembrie
2014, coordonată de doamna învăţătoare Turcu
Ana prin care elevilor clasei a II-a li s-au pre-
zentat biblioteca şcolară, modul de aranjare a
cărţilor pe rafturi şi cum pot găsi cărţile desti-
nate vârstei lor;

l Cu ocazia Zilei Europene a Limbilor
Moderne, din 26 septembrie 2014, a avut loc în
cadrul CDI o activitate interdisciplinară (en-
gleză-franceză) organizată de către doamnele

profesoare Racariu Andreea şi Zaharia Ra-
mona, intitulată Micul European constând într-
un concurs de cultură generală pe teme de
limbă şi civilizaţie engleză şi fran-
ceză şi care a vizat verificarea şi con-
solidarea cunoştinţelor de cultură
generală ale elevilor clasei a VI-a.
Împărţiţi pe grupe, au primit chestio-
nare în engleză şi franceză, au urmă-
rit un material PPT pe tema abordată,
au înălţat lampioane, au primit ecu-
soane şi au construit o machetă cu
harta şi steagurile europene;

l „Drumul cărţii”, din 24 sep-
tembrie, activitate organizată de
doamna învăţătoare Toma Mihaela şi
doamna bibliotecară Munteanu Alina
cu elevii clasei a IV-a, care au vizio-
nat un material PPT despre drumul pe
care îl parcurge o carte, de la manus-

cris şi până ajunge în mâna
cititorului. S-a purtat o discu-
ţie liberă despre importanţa lecturii şi
despre formarea vocabularului prin citit,
iar creativitatea elevilor a fost stimulată,
fiecare trebuind să-şi imagineze o po-
veste ce s-a regăsit în compunerea finală
cu tema dată de titlul activităţii;

l „Educaţie şi educator”, din 6 oc-
tombrie 2014, organizată de doamnele
profesoare Zaharia Ramona şi Sava
Anca, împreună cu doamna bibliotecară
Munteanu Alina şi cu elevii clasei a V-a,
care au avut ca sarcină găsirea unor ci-
tate despre educaţie, pe baza cărora s-a
purtat o discuţie liberă. De asemenea, s-a
discutat despre importanţa educaţiei în

viaţa fiecăruia dintre noi şi despre rolul dască-
lului în formarea elevului. Prin metoda jocului
de rol, fiecare elev a devenit, pentru câteva mo-
mente, profesor confruntat cu un elev-problemă. 

l „Copiii şi alimentaţia sănătoasă”, din 16
octombrie 2014, s-a desfăşurat, sub îndrumarea
tuturor diriginţilor, în cadrul bibliotecii structu-

rii Bodeşti de Jos, unde elevii au vizionat câteva
materiale PPT referitoare la importanţa unei ali-
mentaţii corecte şi sănătoase. A fost prezentată
piramida alimentelor pe baza căreia elevii au
identificat principalele alimente care trebuie
consumate, conştientizând în acest fel faptul că,
aproape zilnic, au parte de cel puţin o masă ne-
sănătoasă. Elevii au avut ca temă calcularea ca-
loriilor consumate în decursul fiecărei zile din
săptămână, ajutându-se de ambalajele produse-
lor consumate.

Acestea sunt doar câteva dintre activităţile
derulate în CDI-ul Şcolii Gimnaziale Bodeşti,
prin care ne propunem să îi responsabilizăm pe
elevi şi să le deschidem noi orizonturi pregă-
tindu-i pentru viaţă.

Prof. Anca SAVA
Bibl. Alina MUNTEANU

CDI-ul Şcolii Gimnaziale din Comuna Bodeşti – un nou început

L
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Motto: Meseria de profesor este o mare şi frumoasă profesiune,
care nu seamănă cu nici o alta, o meserie care nu se părăseşte seara,
odată cu hainele de lucru. O meserie aspră şi plăcută, umilă şi mân-
dră, exigentă şi liberă, o meserie în care mediocritatea nu e permisă,
unde pregătirea excepţională este abia satisfăcătoare, o meserie care
epuizează şi înviorează, ingrată şi plină de farmec (Victor Hugo)
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Şcoala din Avereşti, 150 de ani de existenţă 
onografia Pagini din istoria Şcolii din
Avereşti – Neamţ a profesoarei Elena Je-
leriu, concepută a fi o „oglindă” a istoriei
vieţii unei părţi din vechiul judeţ al Ro-
manului, s-a născut din dorinţa de a pre-
zenta starea unui loc binecuvântat,
încărcat de istorii tumultoase, de frumu-

seţi naturale fermecătoare, de spiritualităţi râv-
nite.

Cartea încearcă să dezvăluie trăsăturile
specifice ale lăcaşurilor de învăţământ din satul
Avereşti, dar şi din zona înconjurătoare, do-
rindu-se a fi utilă mai ales celor ce-şi trag rădă-
cinile de prin aceste locuri.

Redactată într-un stil curat şi obiectiv, în
cele 12 capitole ale sale, lucrarea abordează şi
dezvoltă toate aspectele esenţiale, monografice
şi istoriografice ale spaţiului abordat. Bogăţia
materialului ilustrativ (hărţi, tabele, şi multitu-
dinea de fotografii) completează sugestiv textul
şi contribuie decisiv la închegarea unei încer-
cări echilibrate, de informare corectă a cititoru-
lui.

Materialul este rodul unei munci migă-
loase, precise şi de durată, al iscodirii vechilor
izvoare istorice şi
cercetării atente a ar-
hivelor nemţene şi
nu numai. După cu-
noştinţele noastre,
socotim că prezentul
volum este singular
în cadrul învăţămân-
tului primar şi gim-
nazial, atât din
fostele judeţe
Roman şi Neamţ,
dar şi din celelalte
localităţi ale Moldo-
vei. În acest sens tre-
buie arătat că nici o
altă unitate şcolară
de profil, din mediul
urban, dar mai ales

sătesc, nu se bucură de o lucrare monografică
de asemenea proporţii. 

Cu rădăcini adânci în pământul locului, au-
toarea, prof. Elena Jele-
riu, şi colaboratorii ei
apropiaţi au izbândit o
lucrare cu adevărat im-
presionată, ce va ră-
mâne o expresivă carte
de vizită şi o mărturie în
timp a vieţii răzeşilor
din satele şi cătunele
Moldovei de pe stânga
Siretului, zonă limitrofă
cetăţii muşatine a Ro-
manului.

Cartea prezintă o
comunitate umană, care
nu este decât un organism care există, trăieşte
şi evoluează prin efortul cumulat al fiecăruia
dintre membrii săi, de la ultimul gospodar şi
până la cei care prin talent şi instrucţie îşi în-
scriu numele în lumea elitelor. Toţi, deopotrivă,
unii trecuţi în lumea umbrelor, alţii încă activi,
vor rămâne în memoria colectivă prin ceea ce
au contribuit la propăşirea materială şi spiri-
tuală a satului lor, sau numai prin ceea ce au
ajuns ei înşişi prin voinţă şi ambiţie de autode-
păşire.

Sunt fiii satului legaţi prin toate firele exis-
tenţei şi mai ales ale copilăriei şi adolescenţei
de moşia Averescanilor, (al lui Oancea Ave-
rescu – uric sec al XV-lea) din bazinul hidro-
grafic al pârâului Brăteasca, afluent de stânga
al Siretului şi până la izvoarele Bârlăzelului.
Dintre aceştia, unii au rămas oameni ai locului
ce nu şi-au părăsit niciodată plaiurile natale, iar
alţii după ce au petrecut parte din viaţă în lumea
largă, au revenit până la urmă acasă, la matcă.

Trebuie amintit neapărat şi faptul că numai
din satul Avereşti (de Sus) au absolvit instituţii
de învăţământ superior în ultimele opt decenii
un număr de peste optzeci de fii ai satului. La
aceştia trebuie adăugaţi cei zece studenţi care
acum urmează cursurile unor facultăţi şi un
număr de peste zece absolvenţi de studii supe-
rioare (sau în curs de….) din satele Izvor şi Ste-
jaru.

Recapitulând, observăm că din anii `30 ai
secolului trecut şi până la zi, totalul acestora de-
păşeşte cu siguranţă numărul de 100 de specia-

lişti cu studii superioare, masterate şi doctorate.
Cu această valoare (peste 10% din populaţia ac-
tivă) avereştenii se pot mândri, depăşind pro-
centual multe centre urbane nemţene (şi chiar
din Moldova). Specialitatea lor are o gamă ex-
trem de largă, de la generali, profesori universi-
tari şi cercetători ştiinţifici, la medici, farmacişti,
ingineri şi profesori (majoritatea). Nu au lipsit
nici preoţii, economiştii, juriştii, ofiţerii, dar şi
alte specialităţi „rarisime”. În cadrul acestei ana-
lize statistice, nu sunt incluşi cei cu studii pos-
tliceale şi de maiştri, absolvenţii de liceu şi cu
şcoli profesionale.

Monografia Şcolii din AVEREŞTI –
Neamţ, în forma pe care cititorii, o au la dispo-
ziţie, este o carte valoroasă ce merită să fie citită
şi păstrată. Ea trebuie să se afle, mai ales în co-
munitatea căreia îi este hărăzită, lângă odoarele
de preţ destinate urmaşilor. Prin bunăvoinţa au-
toarei, am aflat că acest corpus monografic va
beneficia de noi abordări tipografice, prin ală-
turarea unui viitor album ce va întregi prin ima -
gini viaţa şcolii şi a satului Avereşti. Aşadar,
felicitări distinsei doamne profesoare, felicitări
celor care încurajează şi sprijină astfel de ela-
borări de excepţie şi cinste locuitorilor comunei
„Ion Creangă” (vechea comună – BRĂTEŞTI,
din fostul judeţ şi raion Roman), pentru tot ceea
ce înseamnă comunitatea lor. Urmaşii celor de
azi îşi vor aminti de timpurile noastre, în primul
rând prin intermediul acestui excepţional studiu
monografic. 

A fost dezvelită şi o placă comemorativă,
fixată pe zidul vechii şcoli din satul Avereşti,
construită în anul 1908, care evidenţiază acest
eveniment cultural.

Cartea, apărută la editura CRIGARUX şi ti-
părită la AUTOGRAF Piatra-Neamţ, a fost lan-
sată la data de 19 octombrie 2014 în cadrul
Adunării Jubiliare a 150 de ani de la înfiinţarea
acestui locaş de învăţământ din satul Avereşti,
moderator fiind directorul editurii CRIGARUX
din Piatra-Neamţ, scriitorul Cristian Livescu.
La manifestare au participat pe lângă locuitorii
satului, cadre didactice ce au predat sau sânt în
activitate la această instituţie, organe de condu-
cere ale comunei, dar şi reprezentanţi ale unor
foruri judeţene.

Mihail APĂVĂLOAE
Fiu al satului Avereşti

M



acă nu este chiar o regulă, din păcate, se-
ntâmplă, totuşi, adesea, ca memoria mari -
lor dascăli să fie cinstită de către cei care
rămân în urmă după ce aceştia pleacă din-
tre noi... Un caz fericit în acest context este
şi cel al profesorului Mihai Onucu
Drâmbe, care, încă din miezul verii aces-
tui an, strigă catalogul heruvimilor, acolo,

în lumea fără de dor, urmându-i la doar 62 de ani
marelui său înaintaş, maestrul Alexandru Cojo-

caru. Şi poate deloc întâmplător cel care a dat
tonul demersurilor întru înveşnicirea dascălului
cu nume de arhanghel a fost, nu de mult, pri-
marul municipiului Roman, Dan Laurenţiu Leo-
reanu, profesor de matematică, cel care a propus
înscrierea regretatului profesor Mihai Onucu
Drâmbe pe lista cetăţenilor de onoare ai Roman-
ului, întregind astfel o listă cu oamenii de catedră
care s-au bucurat în timp de această onoare, fie
în viaţă, fie post-mortem.

„Consider că distinsul nostru coleg, pre-
matur dispărut dintre noi, merită cu prisosinţă
acest semn de preţuire şi recunoştinţă, acest
omagiu pe care şi l-a dobândit singur prin tot
ceea ce a lăsat în urmă după cariera domniei sale
la catedră. Cred cu tărie că acordarea post-
mortem a titlului de Cetăţean de onoare al mu-
nicipiului Roman să constituie un model şi un
imbold pentru cei din generaţiile următoare, pen-
tru a-i cinsti şi a le urma pilda de viaţă celor care
ne veghează din panoplia personalităţilor care au
înnobilat de-a lungul timpului urbea muşatină”,
şi-a susţinut opţiunea primarul municipiului
Roman. 

Cei rămaşi să cinstească memoria profe-
sorului care s-a stins prematur din viaţă la
cumpăna lunii iulie 2014, îşi amintesc despre

Mihai Onucu Drâmbe ca despre un geniu în
matematică, un profesor nonconformist care a
reuşit să se apropie de ucenicii într-ale algorit-
milor, încurajându-i să-şi urmeze pasiunile de-a
lungul unei cariere în care a reuşit să
convertească profesia într-o adevărată pasiune,
care a dat roade dintre cele mai frumoase. Aşa
se explică şi faptul că, imediat după naşterea sa
în cer, o pleiadă de foşti elevi au deschis o carte
de condoleanţe în mediul online care cuprinde
amintiri şi gânduri dedicate maestrului şi omului
care le-a îndreptat paşii pe tărâmul greu de urmat
dar deopotrivă de fascinant al matematicii. 

„Antrenor” de talente… 

Absolvent al Facultăţii de Matematică din
cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Mihai
Onucu Drâmbe intră în învăţământul liceal
romaşcan în anul 1976, la Colegiul Tehnic
„Petru Poni” (pe atunci Liceul Nr. 3) după care,
timp de 20 de ani – până la pensionarea sa tim-
purie determinată de agravarea bolii care l-a şi
răpus prematur – a predat Matematica la
Colegiul Naţional „Roman Vodă”. În toţi aceşti
ani, pe lângă activitatea didactică, profesorul
Drâmbe s-a dăruit stimulării excelenţei în
matematica preuniversitară, creând un mediu de
lucru dinamic, modern şi provocator pentru ele-
vii cu aptitudini pentru disciplina lui „Isoscel”.
Autor de cărţi şi un dedicat „antrenor” de talente,
formator de caractere şi conştiinţe, mentor al
sutelor  de  specialişti  care au avut privilegiul
să-l aibă ca profesor, maestrul Mihai Onucu
Drâmbe a fost şi va rămâne un nume de referinţă
în lumea dascălilor, dar şi în amintirile ucenicilor
care l-au cunoscut, cărora a ştiut să le trezească
pasiunea pentru studiul matematicii şi dorinţa de
competiţie şi performanţă la nivel naţional şi
chiar internaţional. 

Urmând firul procedurilor legate de acor-
darea titlului de „Cetăţean de onoare” al mu-
nicipiului Roman, după propunerea făcută de
către primarul Dan Laurenţiu Leoreanu şi după
analizarea/aprobarea acesteia, materializarea
iniţiativei în cauză urmează a se înfăptui cel mai
devreme în 2015, cu ocazia „Zilelor municipiu-
lui Roman”, când toţi care se bucură de
recunoaşterea comunităţii sunt, îndeobşte,
eviden ţiaţi într-un cadru public, festiv.

Grupaj de A. OPRIŞ
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1934 – Revista „Apostolul”, „revistă di-
dactică-literară pentru învăţământul primar”,
care, „apare o dată pe lună sub îngrijirea unui
cerc de colaborare” (C. Luchian, V. Gabo-
reanu, V. Scripcariu, M. D. Stamate, I. Ra-
fail, M. Avadanei). Materialele incluse în
revistă, în cei peste nouă
ani de existenţă oferă ci-

titorului de astăzi o imagine cu-
prinzătoare a activităţilor
cadrelor didactice de la sfârşitul
primei jumătăţi a secolului al
XX-lea, orientările politice ale
vremii, apariţia unor lucrări de
referinţă pentru uz didactic, dar
şi titluri importante din litera-
tura beletristică interbelică.

Seria nouă a apărut din iniţiativa profesorilor
Dumitriţa Vasilca, Florin Florescu, Lucian Cor-
neanu şi ziaristul Mircea Zaharia, în martie
1999. 

■ 1/1919, s-a înfiinţat Gimnaziul Mixt, la

Hangu, Judeţul Neamţ, din iniţiativa lui Gavriil Ga-
linescu, cel care a fost şi director al acestei şcoli.

■ 2/1964 – n. Mihai Gicoveanu, la Căciuleşti,
Neamţ, profesor, publicist. A absolvit Liceul „Ca-
listrat-Hogaş”, Piatra-Neamţ, Facultatea de Istorie
şi Filozofie din Iaşi (1988). Colaborări: „Acţiunea”,
„Ceahlăul”, Radio „Terra”; Tele M ş. a. Scrieri:
„Piatra-Neamţ. Ghid turistic” (coautor);  „Mono-
grafia Liceului de Chimie, Piatra-Neamţ; „Mono-
grafia Şcolii Vorona-Nouă”; „Pagini de cultură

botoşăneană”. La mulţi ani, Domnule Profesor!
■ 2/2002 – d. Eduard Covali, la Piatra-Neamţ

(n. la Orhei, Basarabia, 11. 09.
1930).

■ 3/1919 – s-a înfiinţat
Şcoala Normală de Învăţă-
toare din Piatra-Neamţ, direc-
tor, Eugenia Popovici,
profe soară de limba şi literatura
română.

■ 3/1971 – d. Constantin
Matasă, la Piatra-Neamţ,
preot, arheolog, cărturar (n.
Răpciune-Hangu, Neamţ, 22.
01. 1878). 

■ 3/1939 – n. Constantin Tomşa, la Ghe-
lăeşti, Bălăneşti (azi, Bârgăoani), Neamţ, profesor,
eseist. A absolvit Şcoala Elementară de 7 Ani Nr.
1, Şcoala Medie Nr. 1, (azi, Colegiul Naţional „Petru

Rememorări nemţene

n

Halloween şi nu prea...
um era şi de aşteptat, celebrarea
sărbătorii de Halloween nu a trecut
neobservată nici în acest an în şcolile şi
grădiniţele romaşcane, astfel că eveni-
mentul i-a băgat în priză pe protagoniştii
mai mari sau mai mici chiar cu câteva
zile înainte de data de 1 noiembrie. Prici -
na, simplu de remarcat, se leagă de sce-

nariile manifestărilor aferente acestei sărbători,
de procurarea costumelor şi, nu în ultimă
instanţă, a nelipsitelor ingrediente, bostanii
tronând la loc de cinste în tot acest tablou care
a „deviat” în mod vizibil spre motive vădit au-
tohtone şi, mare lucru, foarte adesea, fără
conotaţia horror a bâlciului care marchează de
ani buni încoace prima filă a lui Brumar. 

Dacă petrecerile preşcolarilor au fost
unele nevinovate, „la cererea părinţilor”, nu
acelaşi lucru s-a-ntâmplat şi în cazul elevilor
de gimnaziu, de pildă. Greu de anticipat în
urmă cu oarece ani, aceştia au tras evenimentul
în mod evident spre o temă în acord cu
tradiţiile autohtone legate de cultul morţilor,
astfel că, printre dovleci înflăcăraţi nevoie
mare şi mutre încrâncenate de piraţi, la
manifestările din unele şcoli şi-au găsit locul
în acest tablou personaje din basmele autentice
româneşti, dar şi icoane pictate chiar de către
copii.

Pentru că nu se poate lupta cu mijloace
prohibitive împotriva acestui curent, am con-
siderat că ar fi potrivit să dăm un alt sens aces-
tor manifestări. Pe acest considerent, cu
sprijinul conducerii şcolii precum şi a preoţilor
din fruntea parohiilor ortodoxe „Sfântul Ilie”,
respectiv „Sfântul Petru şi Pavel” din cartierul
nostru, am iniţiat concursul de creaţie creştină
intitulat „Bogăţiile toamnei revărsate în Sfin-
tele icoane şi obiecte creştine”, aflat la prima
ediţie. La una dintre secţiuni, de pildă, copiii
au avut ca temă transformarea unui dovleac
într-un obiect care să aibă legătură cu
credinţa, astfel că am reuşit să satisfacem toate
gusturile, păstrând în acest context elemente
de spiritualitate autohtonă şi înlăturând în
mare parte tendinţele horror promovate de
regulă de manifestările acestei sărbători care
nu ne aparţine sub nici un chip nouă,
românilor, a mărturisit Damian Vasilache,
profesor de religie la Şcoala „Carol I”, din
cartierul romaşcan Nicolae Bălcescu, structură
a Liceului Tehnologic „Vasile Sav” Roman.

C

Onoruri pentru un mare dascăl... 
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areş”), Piatra-Neamţ, Institutul Pedagogic de
Învăţători de 2 Ani (1960) şi Facultatea de
Limba şi Literatura Română, Iaşi (1970).
Colaborări: „Antiteze”, „Asachi”, „Aposto-
lul”, „Conta”, „Ceahlăul”, „La Tazlău”,
„Monitorul”, „Realitatea”, „Ţara Hangului”
ş. a., Redactor coordonator: „Anotimpuri” şi
„Anuar”, ale Colegiului Tehnic „Gheorghe

Cartianu; în redacţiile: „Apos-
tolul”, „La Tazlău”, „Asachi” şi
„Antiteze”. Cărţi: „Petrodava
2000. (colab.); „Împătimit de
lectură.”; „Contemporan cu ei”;
„Un dicţionar al literaturii din
Judeţul Neamţ” „Un secol de
existenţă” (coord.); eseuri mo-
nografice: „Lucian Strochi”;
„Cristian Livescu”; „Costache
Andone” (colab); bibliografii:

revista „Apostolul”; „Revista «Asachi»”. 
■ 3/1959 – n. Silviu Bejan, la Bacău, artist

plastic, absolvent al Academiei de Arte „George
Enescu” Iaşi (1984). Din 1990, profesor de scul-
ptură şi desen la Liceul de Artă din Piatra-Neamţ.

Prezent la tabere de creaţie: Târgovişte (1985),
Centrul Internaţional „George Apostu”, Bacău
(1993). Scenografia spectacolului „Năzdrăvanul
Occidentului” şi manechinele la spectacolul „Mult
zgomot pentru nimic” (T T, Piatra-Neamţ). În pre-
zent, profesor la Academia de Artă din Vancouver,
Canada. Premiul al III-lea Concursul Naţional de
Portret, Canada (2003). 

■ 7/1944 – n. Constantin Bostan, la Bodeşti,
Neamţ, absolvent al Liceului „Petru Rareş”, al Fa-

cultăţii de Limba şi Literatura Română a Universi-
tăţii Bucureşti (1969), redactor la cotidianul „Ceah-
lăul”, custode al fondului documentar „G. T.
Kirileanu”, director al instituţiei. Colaborări: „Con-
vorbiri literare”, „Antiteze”,
„Apostolul”, „Asachi”, „Ate-
neu”, „Cronica”, a editat publi-
caţia „Acţiunea” (colab.). Cărţi:
„G. T. Kirileanu. Contribuţii
documentare” (colab.); „G. T.
Kirileanu sau Viaţa ca o carte.
Mărturii inedite”; (ed. îngr.,
cuv. înainte); „G. T. Kirileanu,
«Scrieri»”, I-II, (ed. îngr., stu-
diu intr., note şi indici, comen-
tarii şi bibliografie); „Ştefan cel Mare şi Sfânt,
istorisiri şi cântece populare strânse a un loc de

Rememorări nemţene

R

Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 18)

La mulţi ani, „Mama Nata”!
rofesoara Natalia Rusu, sau
„Mama Nata” aşa cum o cu-
nosc cei care o îndrăgesc şi
s-au bucurat de scrierile sale,
este una dintre personalită-
ţile culturale romaşcane care
marchează agenda sărbători-
ţilor de la cumpăna lui no-

iembrie. 
Născută la Tighina, în Repu-

blica Moldova, pe 16 noiembrie
1931, în anii grei ai războiului s-a
refugiat împreună cu familia în
România de pe malul drept al Pru-
tului. După câţiva ani de peregri-
nări pline de momente dramatice
se stabileşte împreună cu familia la
Roman unde urmează cursurile li-
ceale, absolvite cu promoţia 1950,
după care urmează Facultatea de
Filologie din cadrul Universităţii
„Al. I. Cuza” din Iaşi. Ca profesor
a predat timp de 35 de ani Limba
rusă şi Limba şi literatura română
la Liceul „Roman Vodă”, la Şcoala
nr. 7 şi la Liceul nr. 5 din Roman,
remarcându-se în timp atât ca un
dascăl respectat, cât şi ca unul din-
tre cărturarii de marcă ai urbei mu-
şatine. Aşa stând lucrurile,

aniversarea celor 83 de ani o gă-
seşte cu 14 cărţi apreciate de critici

şi de cititori, mai cu seamă de co-
piii cărora le-a dedicat o mare
parte a creaţiei sale, poezii şi po-
veşti, deopotrivă.

„Am început să scriu pentru
cei mici la-nceput oarecum din ne-
voie, având lângă mine nepoţeii.
Cu timpul, însă, am constatat o de-
pendenţă în creştere a copiilor faţă
de televizor şi de calculator şi am
zis «hai să continui», poate, astfel,
reuşesc să-i «păcălesc» cât de cât,
să-i mai despart de cele două
ecrane. Din păcate, pe lângă lucru-
rile bune, care nu constituie majo-
ritatea, dinspre aceste surse de
informare vin foarte multe săgeţi
otrăvite care nu fac deloc bine, mai
ales la o vârstă foarte fra-
gedă. Aşa m-am gândit că
gândăceii mei, animăluţele
de tot felul prezente în poe-
ziile pe care le ofer copiilor,
să concureze cu toate aceste
personaje vădit nocive care
au apărut, spre uimirea mea,
chiar şi în numeroase cărţi
mai noi, care se adresează
vârstei copilăriei”, a mărturi-
sit doamna Natalia Rusu,
această vrednică următoare a
Otiliei Cazimir. Astfel au
prins viaţă, rând pe rând, lu-
crări deosebite atât ca scriitură, cât
şi ca prezentare grafică precum:
„Poiana cu flori târzii”, „Comorile
copilăriei”, „Bucurie Braşov”,
„Inima regelui Saian” (poveste),
„Caruselul vesel” sau „Cartea bucu -
riei mele”, toate adunate într-o ope -
ră consistentă care au propulsat-o
printre cei mai cunoscuţi autori de
literatură pentru copii. 

Tinereţe
fără bătrâneţe...

Aventura scriitoricească a pro-
fesoarei Natalia Rusu a început
însă cu o culegerea de folclor care
a văzut lumina tiparului în anul

2001, sugestiv intitulată „Plaiuri
muşatine”, urmată la doar un an de
lucrarea „Basarabie, raza mea de
soare” al cărei titlu nu mai necesită
nici un fel de explicaţie, ca de alt-
fel şi volumul „Tu, iubirea mea cea
mare” care doar aparent trimite la
o carte adresată cititorilor aflaţi la
vârsta primului sărut. Iar pentru că
toate cele petrecute într-o viaţă cu
momente care de care mai palpi-
tante trebuiau să poarte un nume,
li s-a spus simplu şi cuprinzător:
„Din amintirile unei octoge-
nare”… După cum se poate bănui
fără a-i răsfoi măcar coperţile, un
roman memorialistic care se pre-
zintă nu doar sub girul semnăturii

creatorului de-acum matur, ci şi
prin densitatea „ingredientelor” ar-
tistice necesare, distribuite convin-
gător şi cu consecvenţă, elemente
scriitoriceşti care l-au făcut pe cu-
noscutul critic nemţean Lucian
Strochi să exclame la lansarea care
a avut loc în ultima zi a lunii sep-
tembrie că „n-am prea găsit în
această literatură, fie de sertar, fie
cea concentraţionistă, multe pagini
de acuitatea celor din această
carte”! 

Aşadar, contrar unor metehne
provinciale care au infestat vizibil
până şi tagma scriitoricească în
anii „democraţiei originale” de pe
la noi, „Mama Nata” nu serveşte
cititorilor dulcegăreli numai bune

de ridicat în slăvi de către critici
obedienţi, ci punctează decisiv cu
ultima ei carte un adevărat Pateric
al suferinţelor prin care au trecut
românii basarabeni în anii de pe
urmă ai celei de a doua conflagraţii
mondiale.

Şi serialul scriitoricesc nu pare
a fi marcat ultimul episod cu amin-
tirile octogenarei de vreme ce
„Mama Nata”, cu verva-i de-acum
proverbială, a adresat publicului
prezent la lansarea cărţii îndemnul
de a nu face pauze între proiecte,
dezvăluind faptul că aceasta este
reţeta care o ţine activă. Iar pentru
că tot veni vorba, bag seamă că
aceasta o fi fost şi pricina pentru
care în ajunul sărbătoririi celor 140
de ani de la întemeierea liceului
unde a predat alături de soţul ei,
ilustrul profesor Ovidiu Rusu, au-
toarele monografiei Colegiului Na-
tional „Roman-Vodă” au scris în
dreptul numelui doamnei profe-
soare Natalia Rusu, simplu, doar
trei cuvinte: „Tinereţe fără bătrâ-
neţe” . Text care, de bună seamă,
având în vedere tot ce a creat
„Mama Nata”, s-ar putea completa
acum, anticipând: o viaţă fără de
moarte... 

A. OPRIŞ

P



APOSTOLULPag. 18

Parte de carte

noiembrie 2014

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

imion  T. Kirileanu”; „Sub trei regi şi trei
dictaturi. Amintiri, jurnal şi epistolar, 1,
1872-1916”; „Cozla. Povestea muntelui cu
ape minerale, parc, pârtie, schit şi telegon-
dolă”; „Gh. T. Kirileanu. Un destin, sub sem-
nul lui Creangă şi Eminescu, la Palatul
Regal” ş. a. 

■ 9/1914 – n. Eftemie (d. 4. 11. 2014,
Roman), arhiepiscop al Arhiepiscopiei Romanului şi
Bacăului, s-a născut la Schitul, Comuna Hangu (azi
Comuna Ceahlău), Neamţ. Studii: Şcoala de Cântă-
reţi Bisericeşti din Iaşi, Seminarului Teologic Mona-
hal de la Mănăstirea Cernica, Facultatea de Teologie
de la Suceava, Institutul Teologic din Bucureşti. A
fost închinovuat la Mănăstirea Slatina, tuns în mo-
nahism la Mănăstirea Ciolanu şi hirotonit ierodiacon;
i s-a încredinţat stăreţia Mănăstirii Bistriţa-Neamţ,
concomitent a îndeplinit funcţia de exarh al mănăs-

tirilor din Eparhia Romanului şi a Huşilor, stareţ la
Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” de la Suceava,
Arhiereu – Vicar al Eparhiei Romanului şi Huşilor,
episcop titular al Eparhiei Romanului şi Huşilor, ar-
hiepiscop al Romanului şi Bacăului.

■ 10. 11. 1892, s-a inau-
gurat localul Liceului „Petru
Rareş” din Piatra-Neamţ
(parter).

■ 11/1909 – n. Nicolae
Milord (d. 10. 05. 1988, Pia-
tra-Neamţ). A absolvit Liceul
„Petru Rareş” din Piatra-
Neamţ şi Academia de Arte
Frumoase din Iaşi. Din 1930,

a fost prezent la expoziţii colective din Iaşi, Bacău,
Botoşani, Piatra-Neamţ şi Bucureşti. Personale:
Piatra-Neamţ (1937, 1967, 1970), Bacău (1967),
Bucureşti (1975). A lucrat numeroase peisaje
(multe inspirate din Piatra-Neamţ şi împrejurimi,
inclusiv industriale), flori, portrete.

■ 11/1934 – n. Constantin Prangati, la Opri-
şeşti, Comuna Burdusaci, azi, Răchitoasa, Bacău.
Licenţiat al Facultăţii de Istorie – Filosofie a Uni-
versităţii „Al. I. Cuza” Iaşi (1965).  A predat la Li-
ceul din Adjud şi la Liceul „Calistrat Hogaş” din
Piatra-Neamţ. Peste o mie de articole, recenzii, stu-
dii, în ziare şi reviste din Neamţ şi din ţară. Cărţi:
„Liceul «Calistrat Hogaş». Tradiţie şi continui-
tate”, monografie, „Dicţionarul oamenilor de
seamă din Judeţul Neamţ”, „Din istoria învăţămân-
tului matematic din Judeţul Neamţ”, „Oameni po-
litici şi de stat din Judeţul Neamţ”, „G. T. Kiri-
  leanu. Însemnări zilnice”, „Nicu Albu şi gândirea

Rememorări nemţene

(urmare din pag. 17)

S

rin anii şaptezeci ai secolului
trecut, un grup de inimoşi din
domeniul culturii a perfectat
Sadoveniana, o manifestare
organizată la sfârşitul lunii
octombrie, spre începutul lui
noiembrie, închinată – bi-
neînţeles – memoriei marelui

scriitor Mihail Sadoveanu (născut
toamna, la 5 noiembrie 1880, şi de-
cedat, tot toamna, pe 19 octombrie
1961). 

Activităţile se desfăşurau de re-
gulă la Muzeul Sadoveanu, aflat la
Vovidenie, în apropiere de Mânăs-
tirea Neamţ. După 1989 manifesta-
rea a fost reluată de către ANTREC
cu sprijinul Societăţii Scriitorilor
din judeţul Neamţ, şi are loc la Tu-
pilaţi. Argumente? Mama lui Sado-
veanu, Profira Ursachi, este din
Verşeni, sat component al comunei
amintite. Sadoveanu a copilărit în
acest sat şi a făcut şcoala primară cu
domnul Busuioc, nimeni altul decât
Domnul Trandafir, din povestirea cu
acelaşi nume.

Hanul Ancuţei, unde Sado-
veanu poposea adesea, a intrat deja
în conştiinţa cititorilor, după apariţia
cunoscutului volum de povestiri
Hanu Ancuţei (1929). Deci locul de
desfăşurare a manifestărilor este pe
deplin justificat, iar acţiunea se bu-
cură şi de sprijinul hangiţei Elenei
Nuşa Chelariu, patroana hanului în

prezent. La Hanu Ancuţei Sadove-
niana se desfăşoară pe mai multe
zile, cuprinzând şi alte activităţi, nu
numai literare. Dansuri populare,
muzică populară, degustări de vi-
nuri, acestea intrând în activitatea
de marketing a hanului.

Anul acesta am participat şi eu
la manifestare. A fost dedicată îm-
pliniri a 110 ani de la debutul excep-
ţional al lui Mihai Sadoveanu, la
vârsta de 24 de ani, 1904, cu patru

volume: – Povestiri, romanul Şoi-
mii, Dureri înăbuşite şi Crâşma lui
Moş Precu – ceea ce l-a făcut pe Ni-
colae Iorga la o semnalare a apari-
ţiilor literare, să declare că 1904 a
fost Anul lui Sadoveanu.

S-au prezentat referate despre
viaţa şi opera lui Sadoveanu. O ex-
punere pertinentă, bine documen-
tată şi logic fundamentată, aş zice
inedită, a fost a părintelui Mihai Da-
nieliuc, custodele Muzeului Sado-
veanu şi stareţul schitului
Vovidenia. Cred că acest eseu ar tre-
bui publicat în reviste de circulaţie,
fiind de real folos şcolii. E de reţinut
faptul că tatăl lui Sadoveanu, avo-
catul Alexandru Sadoveanu, oltean
de la Sadova, nu şi-a recunoscut co-

pilul, Mihail fiind de fapt copil din
flori, şi purta la început numele
mamei sale, Ursachi. De educaţia
lui s-au ocupat bunicii de pe mamă
– de la bunic a început să iubească
vânătoarea şi pescuitul, Verşenii
aflându-se pe râul Moldova – iar
numele de Sadoveanu l-a primit
abia când a intrat la Liceu Naţional
din Iaşi. 

O pată de culoare a fost pre-
zenţa la manifestare a doamnei

Draga Olteanu Matei. Domnia sa a
povestit publicului, cu talentul recu-
noscut, peripeţii de la turnarea unor
filme după opere ale lui Mihail Sa-
doveanu, în care actriţa a avut ro-
luri.

Tradiţia de la vechiul han a fost
respectată. Doamna Chiriac, gazda
activităţii, a pregătit o expoziţie de
bucate tradiţionale – sarmale, plă-
cinte poale-n brâu, cârnaţi, friptură
de iepure şi altele – din care, cu toţii,
ne-am ospătat după gust şi puteri.
Pentru ca tacâmul să fie complet, s-a
degustat fetească de Cotnari şi vin
roşu de Bohotin în acompaniament
de muzică populară.

Sărut mâna pentru masă c-a
fost bună şi gustoasă.

* * *

Pe 5 noiembrie a fost organi-
zată şi o altă Sadoveniană la Biblio-
teca judeţeană, ca o contrapondere
a ceea ce s-a întâmplat la Hanu An-
cuţei. Au fost invitaţi şi au participat
prozatorii D. A. Doman, din Argeş;
Nicolae Stan, din Ialomiţa; Radu
Aldulescu, din Bucureşti şi profeso-
rul Constantin Dram, de la Univer-
sitatea Al. I. Cuza din Iaşi. Tema:
cum este recepţionată astăzi opera
lui Sadoveanu. Am reţinut că poveş-
tile, romanele lui Mihail Sadoveanu
nu se mai reeditează, că interesul
pentru citit, în general, este în de-
rivă. Nu a lipsit veşnica lamentaţie
despre scriitorii care nu pot trăi din
scris, despre faptul că în România
nu există meseria de scriitor, nici
venituri pentru un trai capitalist de-
cent şi că scriitorii trebuie să aibă şi
alte servicii pentru a supravieţui.
Fiind la o Sadoveniană, s-a amintit
faptul că Mihail Sadoveanu a făcut
avere cu ajutorul scrisului.

Răspuns din parte-mi. Pentru a
avea bani din scris trebuie să…
scrii cât şi precum a scris Sado-
veanu, să ai priceperea şi talentul
lui. În timpul lui Sadoveanu litera-
tura avea un anume statut, nu ajun-
sese un bun de consum comun, nu
existau atâţia poeţi, dramaturgi, ro-
mancieri etc. Apoi, suntem într-un

P
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conomică a epocii (1853-1908). La mulţi
ani, Domnule Profe-
sor!

■ 12/1869 – d.
Gheorghe Asachi, la
Iaşi (n. 1. 03. 1788,
Herţa).

■ 12/1946 – n.
Mihai Hanganu, la Hânţeşti,
Suceava, profesor, poet, eseist.
Facultatea de Matematică, la
Institutului Pedagogic de 3
Ani, Suceava, Facultatea de
Studii Economice şi Social Politice (Academia
„Ştefan Gheorghiu” din Bucureşti); Facultatea de
Management (A. S. E. Bucureşti). Volume: „Nos-
talgii”; „Bucoavnele bucolicei Bucovine”; „Apa re-
gală”; „Fractalia”; „Crai nou”; „Fleacuri”;
„Judecata de apoi a românului”; „Desculţ prin roua

poemelor”; „Constelaţia destinelor”; „Bombe cu
efect întârziat”; „Sub judecata timpului”; „Nemu-
ritorii” ş. a.

■ 14/1844 – n. Constantin D. Stahi, Dobreni,
Neamţ (d. 18. 06. 1920, Iaşi). A absolvit Şcoala

Domnească, Seminarul de la Socola (cl. II-IV),
Şcoala de Arte Frumoase, ambele din Iaşi, Facul-
tatea de Belle Arte, München (1871-1878). Parti-
cipă la expoziţii îm Germania şi primeşte diverse
medalii. Profesor de gravură la Şcoala de Arte Fru-
moase din Iaşi. Participă la zugrăvirea bisericii din
Negreşti, Neamţ. Prezent la expoziţii naţionale
(1902, 1912, 1916). Expoziţii personale (1920, Bu-
cureşti). În expoziţia românească itinerantă (1929,
Olanda). Numeroase distincţii. În iunie-iulie 1971,

prima mare retrospectivă la Iaşi şi la Piatra-Neamţ.
Muzeul de Artă din Piatra-Neamţ deţine câteva na-
turi statice semnate de el.

■ 18/1864 – n. Panait Muşoiu, la Roman (d.
1944, Bucureşti), publicist, a urmat cursurile pri-
mare şi gimnaziale în oraşul natal, unde va fi şi
funcţionar la Primărie. Cu G. Ibrăileanu şi Eugen,
Vaiani, scoate publicaţia bilunară „Şcoala nouă”
(1889). A condus şi revistele: „Mişcarea socială”,
„Revista de idei”. A colaborat la: „Lumina”, „Ro-
mânia viitoare”, „Drepturile omului”, „Muncito-
rul”, „Românul” ş. a. Scrieri: „Făţarnicii” „Teoria
valorii” (Karl Marx). Traduce din latină, greacă, ita-
liana, franceză, germană şi rusă.

■ 21/1939 – n. Constantin Crişan, la Târgu-
Neamţ, sociolog literar, eseist. Facultatea de Filo-
logie a Universităţii din Iaşi. Doctor în filologie
(1974). Debut editorial: „Literatura română în

Rememorări nemţene

e

(continuare în pag. 20)

Zile Sadoveanu
tat capitalist, scrisul este o profesiune libe-
rală, cine reuşeşte, reuşeşte, cine nu, la Re-
cycle Bin cu el. Şi totuşi în România orice
membru al Uniunii Scriitorilor, ajuns la
pensie, primeşte o indemnizaţie lunară bu-
nişoară, indiferent dacă scrierile lui sunt ci-
tite doar de familie sau prieteni, pentru nişte
rânduri care nici nu mai sună din coadă (a

fost inventat versul alb), un roman care înjură pe
comunişti, sau
nişte povestiri
atât de triviale
încât ţi-i frică
să le aşezi în
biblioteca per-
sonală ca să nu
dea copiii pes -
te ele.

La Bi-
blioteca Kiri-
leanu s-a mai
afirmat că Sa-
doveanu n-a
creat emuli.
Cu toată răs-
punderea, spun
că prozatorii

amintiţi erau cam străini de lumea sadoveniană.
Cel puţin afectiv. Pentru ca să-l înţelegi pe Sado-
veanu trebuie să cunoşti Sabasa, Frumoasa, apa
Moldovei la Verşeni, târgul de la Tupilaţi, să che-
fuieşti cu Mironescu la Tazlău sau cu Ionel Teo-
doreanu la Hanu Ancuţei, să te crească nişte
răzeşi moldoveni, să iubeşti o mamă care şi-a sa-
crificat viaţa pentru tine. 

Constantin Dram a înviorat manifestarea cu
nişte poveşti orientale. Războienii, comuna cu
rezonanţă istorică de unde îi este baştina, se află
la câţiva kilometri de Tupilaţii lui Sadoveanu şi
paşii domnului Dram au călcat, cu siguranţă,
peste paşii grei ai marelui scriitor, hălăduind prin
aceleaşi locuri. Deci, Constantin Dram poate fi
considerat un emul al marelui Sadoveanu. Dar
nu numai el îl urmează pe Sadoveanu. L-am
auzit cu urechile proprii, dacă se admite sin-
tagma, pe brăileanul Fănuş Neagu afirmând că
se consideră un urmaş al lui Sadoveanu. Nici nu
se putea ca vasta operă sadoveniană să nu aibă
influenţe în minţile şi creaţiile scriitorilor. Şi
exemplele ar putea continua. Dar nu acum şi în
acest spaţiu.

Emil BUCUREŞTEANU

s
ubintitulată „Mirări&
Pamflete”, „Mi(ze)ra-
bila tranziţie”, cartea
profesorului Horia –
Constantin Alupului –
Rus, apărută recent la
Editura Capriccio din
Piatra-Neamţ, punc-

tează prin precizarea menţio-
nată esenţa şi direcţia unui
volum care adună în premieră
texte risipite în presa nem-
ţeană a ultimilor ani, în special
în hebdomadarul „Mesage-
rul”.

„Mirări”, pentru că, ori-
cât ai fi de înţelept sau oricâtă
experienţă vei fi adunat, reali-
tatea României tranziţiei noas-
tre bate orice vis sau
închipuire; „Pamflete”, pentru
că autorul nu poate înghiţi
această realitate fără a o privi
sarcastic şi critic, detaşat şi
implicat total, în acelaşi timp. 

Prin anii ’70, pregătindu-
mi lucrarea de licenţă, după
ce am studiat „Aspectele mitu-
lui” de Mircea Eliade eram
convins că civilizaţia modernă
nu mai trăieşte prin mituri. As-
tăzi îmi dau seama că am gre-
şit profund. Civilizaţiile
actuale, din orice parte a
lumii, cu cât sunt mai evoluate
cu atât se „hrănesc” mai mult
din mituri... Acesta este textul
cu care Horia Alupului îşi des-
chide cartea şi sub acest semn

al demitizării trebuie citită.
Suntem înconjuraţi de mizerie
şi de fel de fel de tabuuri, la fel
de anacronice şi de neimpor-
tante ca şi lumea în care trăim.
Iar autorele reacţionează... E
drept: ne „hrănim” din mituri,
dar ne hrănim prost.

Sumarul volumului este
structurat pe trei secţiuni, cu
titluri care de care mai inci-
tant: MITURI (ale Greciei,
Democraţiei, Potenţei naţio-
nale, României cerşetoare,
Guvernării Boc ş. a.); ROMÂ-
NIA PLAGIATĂ (Ultimul
„oral” al doamnei Macsim,
Să muriţi! Bine?, Criza valo-
rilor şi cultura, Ce români

eram odată, Ponta şi ciobanul
Ghiţă, Plagiatul ca factor de
progres în cultura nemţeană,

Moartea „Vacanţelor muzi-
cale”, Teatrul nostru ş. a.);
TRANDAFIR DE LA MOL-
DOVA (Virtuţile mămăligii,
Majestatea sa UDMR, Mârlă-
nia sufocă România, Pruteanu
versus Lenin, Elogiul uşilor
închide, Protestul papioanelor
ş. a.). Despre ce e vorba în
aceste texte, nu mai e nevoie
de explicat.

Mi(ze)rabila tranziţie e o
carte care se citeşte pe nerăsu-
flate, pe de o parte datorită
acuităţii subiectelor abordate,
pe de altă parte, datorită stilu-
lui în care sunt tratate aceste
subiecte. Textele au nerv, sunt
curăţate de balastul expozitiv
şi de floricelele stilistice, auto-
rul ştie bine limba română, şi
doar din când în când se mai
răsfaţă pre limba lată a ardelea-
nului. Atitudinea sa nu e nici
radicală, nici vehementă, nici
nu are agresivitatea pamfletu-
lui; privirea e gravă, iar umorul
şi ironia sunt destul de departe
de miticismul nostru balca-
nic... E o carte care demons-
trează că Horia Alupului s-ar fi
putut impune foarte bine în
presă. Într-o presă care funcţio-
nează normal, nu într-una în
care, de la gramatică, la civism
şi civilizaţie, nu se respectă ab-
solut nici o regulă.

Mircea ZAHARIA

S

Horia – Constantin Alupului – Rus,
între Mirări&Pamflete

Liceenii nemţeni în topul sărăciei 
rintre cei 79.810 liceeni români care vor
primi burse sociale pentru tineri, prin pro-
gramul „Bani de liceu” derulat de Minis-
terul Educaţiei, se află şi 3.053 de nemţeni,
lucru care, într-un top al sărăciei, aşează
judeţul pe locul al optulea în ţară. Aceasta
este o urmare a faptului că aproximativ o

cincime dintre liceenii nemţeni provin din familii
ale căror venituri nete lunare nu depăşesc 150 de
lei/membru. Ei vor primi burse a câte 180 de
lei/lună pe întreaga perioadă a cursurilor şcolare,
inclusiv în timpul pregătirii şi susţinerii exame-
nului de Bacalaureat sau de diplomă, respectiv
în perioada practicii în producţie. (N. S.)

P
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ume” (colab. 1969). Ediţii: Nichita Stănescu,
Urmuz ş. a. Alte cărţi: „Eseu despre perso-
nalitate”; „Memorial invers”; „Confesiuni
esenţiale”; „Nostalgia comunicării”; „Con-
versaţii de bunăvoinţă”; „Sociologie şi bio-
estetică”; „Repere pentru o socio -
feno menologie a valorii literare”; „Eseu des-
pre moartea viguroasă.

13 epistole către Dumnezeu”.
„Eminescu versus Dumnezeu
sau Blestemul în genunchi”.
Numeroase traduceri ş. a.

■ 21/1955 – n. Aurel Du-
mitraşcu, la Sabasa, Borca,
Neamţ (d. 16. 09.1990, Bucu-
reşti), poet. Facultatea de Filo-
logie a Universităţii din Iaşi
(1983 - 1987). Primele poezii

le-a publicat în Revista Tomis (1976). Colaborări:
„Tribuna”, „Luceafărul”, „Cronica” ş. a. Debut edi-
torial: „Furtunile memoriei”, versuri (1984). A par-
ticipat la organizarea „Colocviilor Naţionale de
Poezie de la Neamţ”. Alte cărţi: „Biblioteca din

Nord”, (antum); postume, prin strădania şi sub în-
grijirea poetului Adrian Alui Gheorghe: „Mesage-
rul”; „Tratatul de eretică”; „Fiara melancolică”;
„Carnete maro; „Scene din viaţa poemului”; „Frig
sau despre cum poezia ne-a furat moartea. Epistolar
(1978-1990)” ş. a.

■ 24/1884 – n. Eufrosina Săvescu, la Târgu –
Frumos (d. 21. 07. 1971, Bucureşti). Din 1919, pro-
fesoară şi din 1922, directoare la Şcoala Normală de
Fete din Piatra-Neamţ, până la pensionare (1939),

când se construieşte localul şcolii, se pun bazele pri-
melor laboratoare şi ale bibliotecii. Activitatea îi este
răsplătită cu titlul de Ofiţer al Academiei Franceze
(1930). Diverse articole pe teme pedagogice în presa
locală şi centrală; a editat Anuarul Şcolii Normale
de Fete.

■ 27/1869, s-a deschis, Gimnaziul Comunal,
la Piatra-Neamţ, devenit Liceul „Petru Rareş”, di-
rector Calistrat Hogaş. Localul (parter) s-a inaugu-
rat în noiembrie 1892.

■ 27/1962 – n. Dumitru Bostan. jr., la Piatra-
Neamţ. Academia de Artă „Nicolae Grigorescu”,
Bucureşti (1986). Profesează la Complexul Muzeal
Judeţean Neamţ. A debutat la Salonul Anual de Artă
din Piatra-Neamţ (1983). Între 1986-2008, participă
la expoziţiile deschise la „Lost Art Gallery” New
York, Salonul Naţional de Grafică „Artexpo”,
Kunstschow Westerschouwen, Olanda, „Artă şi sa-
cralitate” Iaşi, Oscillations -Transgressions, Canada,
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(urmare din pag. 19)
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ea de a doua carte de poeme
a lui Giuseppe Masavo, cu
titlul de mai sus, cu un cu-
vânt înainte de Mircea Pe-
tean („Un joc nu se mai
termină”), are ca preambul
un grupaj de opt texte, care,
de fapt, sunt opt părţi ale ace-

luiaşi poem, dacă avem în vedere
că este o metaforizare a unei stări
de spirit ce aparţine unui ins însin-
gurat, copleşit de noianul trăirilor
existenţiale: („gol în suflet, gu-
noaie-n sentimente”) şi care nu gă-
seşte soluţii pentru a ieşi din starea
de anxietate: „cum să-ţi pui atunci
/ problema găsirii unor chei pentru
ecologizarea inimii / e mare mare
ameţeală”.

Deşi, în continuare, urmează
texte, ce ţin parcă de genul epic,
puse sub titlul „Poemele de la Să-
pânţa”, fiecare conţinând câte o po-
veste, toate încifrate, încât pot da
naştere, în mintea cititorului, ideii
că se află în faţa unei naraţiuni fără
sens, poezia de acum lui Giuseppe
Masavo are sensuri, are înţelesuri
multiple, punând în discuţie pro-
bleme existenţiale absolut indis-
pensabile vieţii şi reproducerii ei,
necesitatea primenirii periodice a
lumii: „le-am şoptit mamelor minţii
să zămislească / [...] / cineva tre-
buia să umple casa de bucurii // le-
am poruncit, bicisnic să fie copilul
dar să zămislească / urât să fie /
strâmb să fie / fără o mână / fără un
ochi fără o ureche / dar cu picioare
şi suflet //…” („Divina binecuvân-
tare”), pentru că, spune poetul: „de
gânguritul nevinovat şi mersul de-
a buşilea / de plânsul neînţeles şi
durerea iţită din primul dinte –
roade ale pântecului tău / am tre-
buinţă” (idem).

Are în vedere problema con-
tradicţiilor dintre generaţii, dar for-
mulează şi o acuză la adresa
societăţii contemporane, bazate pe
civilizaţia tv, în care justiţia este
apanajul „marelui juriu cu notorie-
tate al hoţilor şi curvelor vinovat
pentru / efectul de coroziune asupra
tinerilor” („Cursă de anduranţă”).

Citind pe îndelete cartea lui
Giuseppe Masavo, ai impresia că
autorul şi-a propus să înfiereze, să
stigmatizeze toate defectele din
lume, fie individuale sau colective:
„limba clevetitoare a oglinzii
strâmbe din minte; josnicia ta; jos-
nicia lumii; sămânţa fricii; dinţii de
joagăr al lumii; smogul toxic al cu-
vintelor; mutilarea ţinta supremă /
globalizantă”; şi, totuşi, iubirea şi
poezia sunt valorile în care poetul
îşi pune speranţa, fiind convins că
„dumnezeu era îndrăgostit când a
creat lumea”, el declarând ferm că
nu este adeptul unui fatalism şi îl
nelinişteşte foarte mult „consola-
rea [...] c-aşa ni-e soarta c–aşa ni-
e dat de dumnezeu / că-i prea

târziu pentru a fi mai devreme că-
i / lucru împlinit că-s zarurile arun-
cate”. („Naidanisme”).

De fapt, poezia sa este o trans-
punere a realităţii înconjurătoare
aşa cum o vede el, cel care nu se
află într-o stare de prea bună dis-
poziţie, am putea spune chiar de
indispoziţie provocată de această
realitate. De aceea s-ar putea ca,
nefiind pe aceeaşi lungime de undă
cu starea sa sufletească, unii citi-
tori să nu înţeleagă mesajul, deşi,
uneori acesta este evident, ca în
cazul când poetul prezintă cu sar-
casm chiciul contemporan: „ter-
mopane alb-intens de spital /
reazemă acoperişul / palatului de
sticlă al broaştei / burtoase / ce
concertează pe o terasă // în iarbă
pitici coloraţi aprins / alba ca ză-
pada / chiar şi capătul străzi-i de
beton / faianţă gresie / lemnul e
doar sun acoperiş // încă o casă
casă din casă / între case nu-i loc
decât de-o palmă / dacă arunci un

ac ăl găseşti / dacă priveşti peste
case nu-l vezi nici pe d-zeu în vâr-
ful munţilor // poate de aceea i-au
ridicat şi lui d-zeu / o casă nouă
mare / aşa cum au văzut în italia
sau franţa / sau spania sau germa-
nia / sau anglia”. („Peisaj mo-
dern”).

Însă poezia lui Giuseppe Ma-
savo nu este una de atitudine faţă
de ieri sau faţă de azi, pe motiv că
„nici atunci nici acum / nu văd co-
pacul cu seminţe de aur al patrio-
tismului”; e o poezie mai degrabă
constatativă şi, în final, te duce cu
gândul la zicerea Ecleziastului: Ză-
dărnicia, zădărniciei toate sunt ză-
dărnicii. Câte o întâmplare banală,
precum arderea unei cratiţe uitate

pe aragaz în apartamentul vecinu-
lui, îi oferă prilej de reflecţie asu-
pra stării jalnice a fiinţei umane
deţinătoare a unei „colecţii de boli
şi neputinţe”. Poetul nu poate ră-
mâne indiferent, el caută mântui-
rea, tămăduirea prin poezie: „ţi-am
arătat rănile cicatrizate din cărţile
pe care le scrisesem pentru tine” şi
se întreabă retoric: „în secolul do-
uăzeci şi unu e anacronic să plan-
tezi flori în grădina minţii?”. Un
fapt aproape divers, care unui om
oarecare nu-i spune nimic, sau
consideră că aşa trebuie să fie, să
se întâmple, pentru poet, are cu
totul alte conotaţii, precum pre-
zenţa unui copil cu cheia la gât.
(„Solfegii lângă un macaz ruginit”)

Este convins că tot ceea ce
este în jur, toate lucrurile „umblă
singure răsucite cu cheiţa pe care
dumnezeu o poartă la gât”, dar nu
ştie pe seama cui să pună nedrep-
tatea din lume, nu înţelege cum
„doar unora dumnezeu le lasă pe

mâini stigmatele jertfei – cu înţe-
lepciune selectivă”. („Sacadat”)

Nu lipsesc nostalgiile, provo-
cate de amintirile din copilărie, di-
sipate în diverse texte, ele revenind
obsedant în memoria poetului
(„Viaţa e o cometă”), nostalgii
care, uneori, se nasc şi din aminti-
rea anilor petrecuţi pe pământ tran-
silvan („acolo mi-am făcut
ucenicia”) şi nu-şi pierde speranţa:
„pământul acesta va dăinui veş-
nic”. Starea de lehamete, de
spleen, produsă de apropierea se-
nectuţii, este o altă sursă de nostal-
gii: „îmbătrâneşti // şmirghelul cu
care judeci lumea şi lucrurile / e
prea aspru / nu mai vezi / nu mai
auzi / la genunchi îţi înfloreşte mu-
cegaiul în gogoloaie / vai, sufletul
e cel care vede aude şi merge su-
fletul / îţi spune că viitorul e un băţ
de ştafetă / un băţ de lemn /cu di-
mensiuni riguros precizate de re-
gulament / iar cursa trebuie
terminată”. („Tu, un câine şi încă
un câine”) 

Reţin atenţia şi versurile ce
conţin cugetări referitoare la viaţa
de familie, mai ales când omul,
zice poetul, devine, deşi a fost în-
totdeauna, „un titrez al destinului”.

O stare aparte a eu-lui său poe-
tic a pus stăpânire pe o parte a poe-
ziei sale erotice, încercând să
realizeze mântuirea sufletului, se
mărturiseşte: „am vrut să-i cerce-
tez tumorile / sufletului de sub
bluza ei mărgăritarele / semnele
atingerilor / dacă era ţiitoarea tai-
nelor lor // să-i găsesc pe buze mu-
gurii şi florile / minciunii al trădării
fior / pentru care un drapel i-a pier-
dut ţării / sub fusta ei culorile”.
(„Căzând”).

Ca unui veritabil pamfletar,
poetului nu-i scapă nici fenomenul
înstrăinării în rândul concetăţenilor
săi, plecaţi în lume „de foame să
caute boaba de fasolea fermecată
şi ţara tuturor posibilităţilor în
americile lumii”, şi este nemulţu-
mit, mai ales, de faptul că unii au
devenit „oameni cu găuri negre în
memorie”. („Davvero, străini”)

C

„MUZICĂ PENTRU PISICI”
de Giuseppe MASAVO

Cărţile profesorilor noştri
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Peisajul Românesc” la World Trade Center
Bucureşti, United Nations Center Bucureşti,
„Atelier” Piatra-Neamţ, „Artiştii la locul lor”,
Galeriile de Artă modernă, Piatra-Neamţ, Ex-
poziţiile Filialei UAP Neamţ, Galeriile
„Apollo” şi „Artis” Bucureşti, Salonul Na-
ţional de Artă de la Palatul Parlamentului,
„Pânze mici” la Galeriile „Lascăr Vorel”,

Piatra-Neamţ, Saloanele Moldovei, Bienala „Lascăr
Vorel”, Expoziţie de grup la Institutul Cultural
Român de la Veneţia. Autor al albumului „Biarritz
si loin si proche”, Franţa (2003). 

■ 28/1950 – n. Arcadie Răileanu, la Pe-
rieni, Basarabia, în prezent stabilit la Piatra-
Neamţ. absolvent al Institutul Politehnic din
Chişinău, Facultatea de Construcţii Urbane, spe-
cialitatea Arhitectură. A debutat la expoziţia U.
A. P. Moldova, Chişinău (1982). Între 1993-
2004, a fost prezent cu expoziţii personale la:

Râmnicu Vâlcea, Galeriile de Artă „Vollard”,
Craiova, Bălţi, Muzeul Arta Lemnului Câmpu-
lung Moldovenesc, Uniunea Scriitorilor Chişi-
nău (1997), Biblioteca „Onisifor Ghibu”,
Chişinău, Galeriile „Lascăr Vorel”, Piatra-

Neamţ, Galeria „Top Art” din
Piatra-Neamţ, Muzeul Litera-
turii din Iaşi, Galeriile „To-
nitza”, Bârlad, Teatrul
Tineretului Piatra-Neamţ,
Şcoala Populară de Artă
„Tudor Jarda” Cluj. Între
1988-2004, a participat la ex-
poziţii colective şi de grup:
Tighina, Basarabia, Interna-

ţionala de design Moscova, Saloanele Moldovei,
Bacău-Chişinău, Călimăneşti, Râmnicu Vâlcea,
Galeriile „Lascăr Vorel”, Timişoara, Bienala
„Lascăr Vorel”, Galeriile „Vert” Piatra-Neamţ,
Târgul de Vară Piatra-Neamţ, Galeriile U. A. P.
Bucureşti ş. a. 

■ 29/1949 – n. Gheorghe Hibovski, la
Dumbrava Roşie, Neamţ, poet, autor dramatic,
regizor, absolvent al Universitatea de Arte „Geor -
ge Enescu”, Iaşi (2008). Autor al proiectelor:
Teatrul de Iniţiere „Act” şi Festivalul de Teatru
„Yorick”, Teatrul de Joacă, Teatrul „Tandem”
(Asociaţia Culturala Tandem). Premiul pentru
proză la Concursul „Mihail Sadoveanu” (1982).
Membru al U. S. (2011). Cărţi: „Cloaca maxima”;
„Circus maximus”; „Viclenii de păsărar”; „Des-
creieraţii”; „Pisica năzdrăvană!”; „Parcul Liber-
tăţii”; „Caiet de dramaturgie, I-IV”; „Teatrul şi
principiile lui generatoare”; „Om şi mască”.
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Şi personalul nedidactic
se poate transfera

inisterul Educaţiei Naţionale (MEN) a apro-
bat, prin ordin de ministru, metodologia de
transfer a personalul didactic, auxiliar şi ne-
didactic pentru anul şcolar viitor. Conform
ordinului de ministru, de la 1 ianuarie 2015,
transferul se poate face în interesul învăţă-
mântului şi se realizează la cererea directo-
rului unităţii de învăţământ, în baza

hotărârii Consiliului de Administraţie al unităţii
la care este angajat, şi numai cu acordul scris al
salariatului solicitant. De asemenea, potrivit ace-
luiaşi document, transferul la cerere se realizează
pe baza cererii salariatului, însoţită de acordul
prealabil al Consiliului de Administraţie al unită-
ţii unde se solicită transferul şi numai cu acordul
Consiliului de Administraţie al unităţii al cărui
angajat este. Foarte important este faptul că trans-
ferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic
se poate face pe un post vacant pe perioadă nede-
terminată şi pe fracţiuni de post didactic auxiliar
şi nedidactic.

Noutatea metodologiei este că nu mai este
necesar acordul Consiliului Local pentru aceste
mişcări de personal. Şi că acum, şi personalul di-
dactic auxiliar şi nedidactic se poate transfera la
fel ca personalul didactic.

Ia gimnaziul, neamule!
Elevii de clasa a VIII-a pot consulta modelele

de subiecte pentru examenele de final de gimna-
ziu din vara 2015, pe site-ul oficial al Ministerului
Educaţiei: http://subiecte2015.edu.ro. Tot pe
edu.ro, elevii vor găsi şi baremele pentru subiec-
tele pe care le pot rezolva ca exerciţiu. Conform
programelor prezentate de Ministerul Educaţiei,
la limba română elevii vor trebui să cunoască
obligatoriu speciile literare: romanul, balada, pas-
telul, basmul popular, fabula, nuvela şi schiţa,
genul dramatic, propoziţiile subordonate circum-
stanţiale condiţionale, concesive şi consecutive.
Programa de examen prevede ca elevii să poată
recunoaşte caracteristicile genului epic, liric şi
dramatic în opere literare studiate sau în texte la
prima vedere. La partea de gramatică, elevii tre-
buie să cunoască ce înseamnă semnele de punc-
tuaţie şi semnele ortografice.

La Matematică, programa adaptează limbajul
matematic la situaţii concrete, iar elevii vor primi
subiecte de tipul celor internaţionale PISA.

Tematica pentru examen este mai bogată
decât cea din anii trecuţi, fiind completată faţă de
examenul din 2014 cu teme care se studiau la
clasă şi până acum, dar nu erau cerute la examen.
Probele scrise sunt programate pe 22 iunie, la
limba şi literatura română, şi pe 24 iunie, la ma-
tematică. Rezultatele vor fi afişate pe 26 iunie.

Bilanţ glorios la „Vasile Sav”
Pe 6 noiembrie, Liceul Tehnologic „Vasile

Sav” a sărbătorit, 40 de ani de la înfiinţare. Eve-
nimentul a reunit foşti şi actuali profesori, alături
de care au fost oficialităţi, reprezentanţi ai admi-
nistraţiei judeţene şi locale, ai Inspectoratului Şco-
lar Judeţean, parteneri în proiectele de tradiţie ale
liceului. 

După o tradiţională deja slujbă de mulţumire,
săvârşită de un sobor de preoţi, profesorul Dan Za-
haria, directorul Liceului, a dat startul evenimen-
tului adresându-li-se oaspeţilor şi invitându-i la
microfon pe toţi cei care, într-un moment sau altul
al vieţii, şi-au legat numele de cel al instituţiei săr-
bătorite.

Au luat, prin urmare, cuvântul: inspectorul
şcolar general Viorel Stan, senatorul Ioan Chelaru,
Dan Manoliu, vicepreşedintele Consiliului Jude-
ţean Neamţ, inginerul Toader Dumitrache, foşti
elevi ai şcolii: preotul Florin Ţuscanu, profesorul
de informatică Florin Moldovanu, astăzi profesor

la Colegiul
N a ţ i o n a l
„ R o m a n -
Vodă”, Dra-
goş Ciobanu,
astăzi repre-
zentantul unui
concern mul-
tinaţional în
conducerea

unei filiale din România. Şi profesorii pensionari
ai liceului au luat parte la această bucurie, în nu-
mele lor adresând câteva cuvinte asistenţei fosta
profesoară de limba română Eugenia Popescu.
Programul dedicat aniversării a fost finalizat
printr-un scurt program artistic, susţinut de cei mai
talentaţi elevi ai şcolii.

Poştăriţa Cristinel

„MUZICĂ
PENTRU PISICI”

upă toate constatările privind exis-
tenţa umană, prezentate în poe-
mele acestei cărţi, autorul ajunge
la câteva concluzii (întrebări),
demne de reţinut: „bătrânii noştri
au o singură corabie: speranţa”;
„lumea are marginile unui ocean
colectiv de disperare permanentă /

iar iluzia singura barcă?”; „oamenii li-
beri vor fi să învie / să cunoască adevă-
rul?” „Când adevărul se rosteşte, de ce-i
acoperit cu pungi de gunoi şi legat la
gât?” 

În totului tot, poezia lui Giuseppe
Masavo nu este stăpânită doar de nostal-

gie şi nici numai de disperare perma-
nente. Autorul, până la urmă, a
descoperit şi părţile frumoase ale vieţii,
încât îşi îndeamnă semenii, se îndeamnă
pe sine: „da, poate ziua-i trasă la şapiro-
graf după cea de ieri / dar azi e o nouă zi
bucură-te măcar de lumina cuvântului /
chiar dacă e sau nu soare bucură-te literă
cu literă / silabiseşte «viaţă» /rosteşte cu
litere mari”. („Rapsodia albastră”)

În finalul cărţii, un superb poem –
„Poem de la Curtea de Argeş” – în care
cititorul va descoperi un mesaj optimist
– „vom supravieţui vom supravieţui” – îl
înscrie pe Giuseppe Masavo în şirul crea-
torilor care au pornit, în opera lor, de la
unul din cele patru mituri fundamentale
ale culturii noastre – mitul creaţiei.

Constantin TOMŞA 
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Lecţia de istorie

La Grinţieş,
cu „Istoria şi poveştile

de lângă noi”
roiectul „Istoria şi poveştile de lângă noi”
a ajuns în faza terminală, de diseminare a
rezultatelor, şi ultima întâlnire între cei
care au contribuit la implementare s-a des-
făşurat la Grinţieş sub forma unui simpo-
zion. De ce la Grinţieş? Fiindcă cei mai
mulţi dintre truditorii acestui demers şti-
inţific au fost din Grinţieş şi din alte loca-

lităţi de pe Valea Muntelui. Întâlnirea a fost
onorată de prezenţa inspectorului pe disciplina
istorie, Elena Preda, unul dintre cercetătorii im-
plicaţi în proiect, realizator al unui studiu despre
viaţa religioasă nemţeană în timpul regimului
comunist, a presei scrise şi vorbite (TeleM, zia-
rele „Ceahlăul”, „Realitatea nemţeană” şi „Mo-
nitorul de Neamţ”). Doamna inspector a încercat
să convingă asistenţa, în special pe profesori şi
elevi, de importanţa istoriei orale, a recuperării
„istoriilor trăite”, a poveştilor de viaţă, a rolului
lor în păstrarea identităţii locale. Ion Asavei, bi-
bliotecar la Bicaz, a fost parte a acestui proiect,
oferind mai multe articole despre rezistenţa an-
ticomunistă pe Valea Bistriţei, la fel ca profeso-
rul-scriitor Dorel Rusu, autor al unor biografii
ale unor nemţeni care au luptat împotriva comu-
nismului: generalul Dumitru Coroamă, originar
din Ceahlău, părintele Filaret Gămălău, Grigore
Caraza sau părintele Iustin Pârvu. Au avut scurte
alocuţiuni sau au prezentat comunicări profeso-
rul Vasile Ciubotaru din Girov (o comunicare
despre un alt erou al Neamţului, generalul Dăs-
călescu), Valentina Ilie de la Boboieşti (comuni-
care despre părintele Cleopa), Cristian
Vatamanu, profesor la Pipirig (ne-a vorbit despre
istoria recentă văzută de elevii cu care a lucrat
la acest proiect), profesorul Traian Stanciu din
Bicaz, autorul multora dintre desenele prezente
în materialele editate (care ne-a vorbit despre co-
pilăria sa în care l-a cunoscut pe generalul Co-
roamă). La simpozion au participat şi elevi din
Grinţieş şi Ceahlău, autori ai interviurilor publi-
cate în volumul de istorie orală, Costin Ţepeş-
Bobescu, cel mai tânăr intervievator (clasa a
VI-a), aducând la manifestare pe bunicul său Si-
mion, pe care l-a „descusut” în direct despre co-
pilăria sa marcată de război la Bicazul Ardelean
şi despre refugiul forţat alături de armata ma-
ghiară. Bătrânul, vrednic încă, abia îşi putea stă-
pâni lacrimile şi din rândul asistenţei erau destui
aflaţi în aceeaşi situaţie. Deosebită a fost mărtu-
ria Anei Petri Vatamanu, cunoscută de noi sub
numele de „eroina de la Fauru”, intervievată de
nepotul ei Alexandru Andrieş, masterand de is-
torie la Cluj. A fost o poveste tragică cu un ma-
sacru într-un beci în care soldaţii nemţi au
aruncat opt grenade. Fetiţa de atunci, Ana, a su-
pravieţuit, alături de mama ei lovită de schije şi
ne-a oferit o mărturie emoţionantă, o poveste de
viaţă care „bate filmul”.

Proiectul iniţiat de Asociaţia Filateliştilor
Piatra-Neamţ, condus de Daniel Dieaconu, cu
sprijinul Consiliului Judeţean Neamţ,  a angrenat
profesori şi elevi din mai multe şcoli nemţene
într-o acţiune amplă de recuperare a istoriei
orale, a istoriei nemţene.

Poveştile bunicilor sunt „istorii trăite”, parte
a unei micro-istorii şi dacă nu ne grăbim să le
culegem şi să le facem cunoscute, „documentele
vii” – bătrânii noştri – s-ar putea pierde. (N. S.)

P

A murit un erou Grigore Caraza
oliu în lumea foştilor de-
ţinuţi politici: pe 10 no-
iembrie, s-a stins din
viaţă la Piatra Neamţ,
după o scurtă suferinţă,
cel care a fost eroul aces-
tui neam: Grigore Ca-
raza. Acest om a avut o

viaţă plină de suferinţe incredi-
bile, de neimaginat, o parte din
aceasta fiind povestită în unica
sa carte, „Aiud însângerat”,
apărută în mai multe ediţii.
Numai faptul că a făcut 21 de
ani de puşcărie politică şi doi
ani de domiciliu forţat spune,
credem, aproape totul despre
calvarul unei vieţi. Succint, iată
prin ce a trecut eroul nostru na-
ţional: 1929 – se naşte la 1 fe-
bruarie la Poiana Teiului; 1943
– absolvent a 7 clase în comuna
natală, se înscrie la Şcoala nor-
mală „Gheorghe Asachi” din
Piatra-Neamţ; 1948 – întrerupe
studiile din cauza situaţiei ma-

teriale a familiei; 1948-1949 –
învăţător în satul Călugăreni;
1949 – arestat la 31 august;
1950 – condamnat, la 18 fe-
bruarie, la 8 ani pentru „crimă
de uneltire contra ordinii so-
ciale”, trecând prin închisorile
din Piatra-Neamţ, Galata-Iaşi,
Văcăreşti, Jilava; 1957 – elibe-
rat şi trimis cu domiciliu forţat
în Bărăgan; 1958 – rearestat;
1959, condamnat politic la 23
de ani muncă silnică pentru ace-
laşi motiv, crimă de uneltire;
1964 – eliberat; 1966 – îşi reia
studiile la Liceul „Rareş”; 1970
– arestat şi condamnat pentru
propagandă împotriva orândui-
rii comuniste; 1977 – eliberat de
la Aiud (după ce Zarca Aiudului
rămăsese goală) şi se reînscrie
la „Rareş”; 1979 – ia bacalau-
reatul, la vârsta de 50 de ani; în
1980 – părăseşte ţara, exil în
SUA, după ce fusese trecut pe o
listă a persoanelor protejate de

preşedintele SUA, Jimmy Car-
ter; 1986 – obţine cetăţenie

americană; 2001 – revine în
Piatra Neamţ. Lui Grigore Ca-
raza i se acordă titlul de Cetă-
ţean de onoare al comunei
Poiana Teiului în 2004 şi de Ce-
tăţean de onoare al municipiului
Piatra Neamţ în 2007. Dumne-
zeu să-l odihnească! (N. S.)

D

Ne-a părăsit un colaborator de excepţie
Mihail-Sorin Gaidău

e 3 noiembrie, ziaristul şi caricaturistul de
excepţie Mihail-Sorin Gaidău, a trecut la
cele veşnice, deşi nu împlinise încă 59 de
ani. Născut la Piatra Neamţ, la 25 martie
1956, Sorin
s-a afirmat
în presa ro-
mânească

în special după
1989. A trudit
aproape un sfert
de veac prin majo-
ritatea gazetelor
naţionale din Bu-
cureşti (mai mulţi
ani la România li-
beră şi Cotidia-
nul), apoi în presa
din Neamţ, cola-

borând cu articole şi caricaturi împotriva „croco-
dililor puterii, indiferent de culoarea lor politică”,
aşa cum îi plăcea lui să îi catalogheze pe cei cu
pâinea şi cuţitul, vremelnic, în mână. (N.R. În
Apostolul MSG a semnat frecvent caricatură po-
litică, mai ales în primii ani de la reluarea serei
noi a revistei.) Deşi un ziarist intransigent şi ne-
îndurător, incomod cu cei mai mulţi politicieni ai
vremii sale, în relaţiile cu prietenii şi cunoscuţii
era înţelegător şi blând. Nu am fost unul din
apropiaţii lui, dar ne-am respectat reciproc, el
fiind unul din cititorii mei fideli, el aflându-se
printre apropiaţii mei de la care puteam lua ori-
când un sfat bun.

A lăsat în urma sa câteva cărţi şi albume cu
caricaturile sale politice, coperte şi grafică de
cărţi şi reviste, dar, mai ales, un zâmbet cald cu
care şi-a privit întotdeauna interlocutorii atenţi.
Dumnezeu să-l odihnească! (N. S.)

P

Ne daţi ori nu ne daţi?
ani, bani, si iar bani!
Toată lumea visează
teancuri de bani. Top 50,
top 100, top 300. Câte
case, câte maşini, câte te-
renuri. Puştanii de şcoală
vor bani, vipurile cer
bani, gospodinele nu ies

în piaţă fără bani. Normal, vin
Sărbătorile de Iarnă. Vin colin-
dătorii şi urătorii, avem nevoie
de „daruri multe la fetiţe şi bă-
ieţi”. Se pare că, totul se mă-
soară, mai devreme sau mai
târziu, mai mult sau mai puţin în
bani. Numai că banii sunt cu
ciubote roşii. După 25 de ani de
zburdat liberi prin democraţie
am descoperit că trăim vremuri
grele. Rândul şomerilor s-a în-
groşat bine, campania electorală
se duce cu bani grei, iar sfârşitul
de an se anunţă destul de sărac.
Bate vântul prin buzunare.

Primarii din mediul rural,
nu au bani pentru şcoli. Nu au
cu ce să plătească salariaţii, te-
lefonul, lumina, abonamentele.
Un primar din Neamţ a vrut să
treacă cu comuna sa la judeţul
Harghita, că ungurii au bani. L-a
pus la punct cine trebuia. Hai să
vă narez o nostimadă de râsul
curcilor. Am împlinit 75 de ani
de viaţă şi 50 de ani de căsăto-
rie, realizări frumoase după
umila mea părere. În conse-
cinţă, am depus o cerere la pri-
măria municipiului Piatra
Neamţ aşteptând să beneficiez
de o strângere de mână, de o
floare şi o tărie, cum am văzut
în mass-media. Canci! Nimeni
nu ne-a felicitat, nici pe sub-
semnatul, nici pe jumatatea
mea, care am fost profesori
patru decenii. Pe nimeni n-am
împresionat că foştii noştri

elevi au ajuns învăţători, profe-
sori, ingineri, medici, generali.
Surprins l-am întrebat pe pe
funcţionarul de primărie: „Ne
daţi, ori nu ne daţi?”. Indiferent
şi absent ne-a răspuns ruseşte:
„Niet” I-am zis Spasiva şi Da
sfidania, să moară de ciudă, că
ştim şi noi ruseşte. De ce s-a su-
părat primăria pe noi? Nu are
bani pentru răchie şi flori. Dar
pentru altceva…

Domnilor, „banii nu aduc
fericirea” dar nu se poate trăi
fără ei. Nu credeţi? Întrebaţi-i
pe profesorii stagiari care mun-
cesc o lună de zile pentru 700
de lei. Nu tot românul învârte
banii cu lopata. Viaţa e dură şi
scumpă. Şi cum acuşi e vremea
colindelor, Crăciun fericit şi La
mulţi ani cu sănătate! Dacă
aveţi cu ce.

Dumitru RUSU

B
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Paşi spre normalizarea sistemului educaţional
entru relaţiile de muncă din învăţământ,
şi anume Contractul colectiv de muncă
unic la nivel de sector de activitate învăţă-
mânt preuniversitar. Acest document s-a în-
cheiat la începutul lunii noiembrie, a apărut
ca urmare a insistenţelor Federaţiei noastre
sindicale şi a fost înregistrat la Ministerul

Muncii cu nr. 1483 din 13.11.2014. Fac această
precizare pentru ca să se ştie că acest Contract
colectiv de muncă produce efecte chiar de la data
înregistrării. Noutăţile lui sunt rodul negocierilor
noastre în încercarea de a îmbunătăţi vechea sa
formulă, şi se poate observa uşor că ele reiau o
parte din prevederile Acordului despre care am
vorbit mai sus. Este un lucru foarte bun pentru că,

în cazul în care unele prevederi ale Contractului
nu sunt respectate – politicienii uită destul de uşor
ce au promis – putem ajunge în faţa Instanţei cu
un act oficial, după cum o atestă toate parafele şi
semnăturile pe care le poartă documentul. 

(N.R. Textul Acordului şi elementele de noutate
al noului Contract colectiv de muncă din... sunt pu-
blicate în pag. 8-11)

(urmare din pag. 1)
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rim-plan, doar fundalul compoziţiei rămâ-
nând unul conceptualist, cu care ne-am
obişnuit. Publicul s-a uitat pe pereţi, a înţe-
les şi a aplaudat.

Conform protocolului, a trebuit să cu-
vânte şi protagonistul. Născut toamna, pic-
torul e îndrăgostit de acest anotimp şi de
culorile lui care predomină, indiferent dacă

e vorba de o acuarelă sau o lucrare de şevalet.
Acuarela îl apropie mai mult de sensibilitatea pu-
blicului, n-a târât niciodată şevaletul în natură,
preferând să iasă în întâmpinarea ei şi să recreeze
realitatea într-o manieră realistă – de unde şi im-
presia publicului că admiră privelişti şi locuri pe
care nu le-am văzut niciodată... În privinţa lucră-
rilor abstracte sau nonfigurative, trebuie să spun
că aproape în fiecare lucrare am lăsat câte un
semn al realului. Fie că am pus un măr micuţ, o
sculptură de Cucuteni sau altceva, am încercat să
încastrez semne care să transfere lucrurile dintr-
un spaţiu abstract în unul mult mai realist. În ul-
timă instanţă, avem în această expoziţie mesajele
unor trăiri reale şi altele ale unor trăiri mai puţin
reale. Rugămintea mea este să vă uitaţi la pictura
abstractă ca la ceva foarte real şi la acuarelă, la
tot ce este foarte real aici, să visaţi şi să priviţi ca
la un lucru abstract. Şi atunci, cu siguranţă veţi
înţelegeţi pictura mea. 

Am încercat şi o să mai încerc. La mulţi ani,
domnule profesor!

(urmare din pag. 1)
Arcadele lui Răileanu

p

Spiritul Rareşului

ai bogată decât o enciclopedie, drept
până la exces de corectitudine şi, din-
colo de răceala latinistului, poet mo-
dern, îndrăzneţ în estetica sa; Vasile
Velea, miop spre orbire, dar cunoscător
al tuturor minunilor Terrei, gata ori-
când să-ţi arate cu ochii închişi, pe o
hartă „albă”, cel mai mic golfuleţ din

Patagonia; Doamna Pleşa, graseind o franceză
mai dulce decât cea de lângă zidurile milenare
ale catedralei „Notre Dame” din Paris;
Doamna Cojoc, îndrăgostită de munţi şi de
flori, pledând cu căldură despre comorile de
frumuseţe ale Ceahlăului; Vladimir Laşcu,
scriitor cu vocaţie, intelectual rasat şi poliglot,
cu studii la Paris, în tinereţe campion univer-
sitar de schi, pedagog desăvârşit, care ne de-
monstra cum trebuie să fie, ca intelectual şi ca
om de sport, un profesor de educaţie fizică. 

Şi ca o încununare a ceea ce înseamnă ta-
lent, măiestrie retorică şi scriitoricească, înaltă
competenţă ştiinţifică, era autorul îndrăgit de
cititorii romanului „Ne cheamă primăvara”,
roman al rareşistului care a fost Dumitru
Almaş, dascăl întru mândrie de români şi de
nemţeni. 

Şirul de nume ar putea continua...
O confirmare a ceea ce a însemnat Liceul

şi a ceea ce înseamnă acum Colegiul Naţional
„Petru Rareş” ne-o oferă respectul dascălilor
universitari din România pentru şcoala nem-

ţeană. Deseori, la întrebarea „ce şcoală ai ab-
solvit?”, răspunsul care include numele Rare-
şului este urmat de o exclamaţie explicită sau
de aprecierea „Aha! De aceea…”

Am avut onoarea nesperată de a conduce
liceul în anul centenarului, 1969 şi, căutând
atunci să întocmim o listă a foştilor elevi de-
veniţi personalităţi ale României, am fost şi
mândru şi uimit de numărul mare al oameni-
lor de ştiinţă, de litere, de artă muzicală şi
plastică, de artă militară. Şi cu câţi dintre
domniile lor am avut privilegiul să schimb pă-
reri şi gânduri despre „Rareş”, cu toţii au con-
firmat că a rămas nestinsă în sufletele lor,
după multe decenii de la bacalaureat, aceeaşi
mândrie, aceeaşi dragoste, acelaşi „spirit al
Rareşului”.

Rândurile  de mai  sus au fost scrise cu
câţiva ani în urmă şi au apărut atunci în presă.
Şi până la a le scrie şi după, deseori mi-a fost
dat să aud ori să citesc vorbe mai ales despre
şotiile elevilor sau defectele unor profesori,
mărunţişuri ce provoacă zâmbete sau amără-
ciuni.

M-am întrebat mereu ce a însemnat pen-
tru mine „Rareşul” pietrean, Liceul meu Alb.
Ei bine, cu bruma de înţelepciune şi de cu-
noaştere dată de cei peste optzeci de ani cu
care m-a dăruit Dumnezeu până acum, am în-
ţeles că sunt ce sunt datorită lor, miraculoşilor,
providenţialilor mei dascăli, la umbrele lor,
icoane cu chenare aurite, închinându-mă cu
infinită admiraţie şi recunoştinţă în fiecare zi.

m

(urmare din pag. 1)
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TEATRUL TINERETULUI
PIATRA NEAMŢ

Stagiunea 2013‐2014

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

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

Vicleniile lui Scapino
de Molière

În distribuţie: Dan Grigoraş, Da-
niel Beşleagă, Florin Hriţcu, Dragoş
Ionescu, Nora Covali / Corina Grigo-
raş, Alexandra Suciu, Cezar Antal,
Rareş Pârlog, Ingrid Robu

Regia: Alexandru Mâzgăreanu;
scenografia: Romulus Boicu; muzica:
Alexandru Suciu

Premiera absolută a „Vicleniilor
lui Scapin” a avut loc pe 24 mai 1671,
la Palais-Royal, Paris, rolul lui Scapin
fiind jucat de Molière. Spectacolul a
fost retras în luna iunie şi a fost puţin
reluat în timpul vieţii autorului său (de
18 ori). Astăzi, probabil că nu există
teatru european care să nu fi montat
măcar o dată această piesă. Pentru
Teatrul Tineretului, „Vicleniile lui Sca-
pin” are o puternică amprentă afec-
tivă, fiind primul spectacol din
repertoriul său. Evenimentul a avut loc
pe 3 octombrie 1958, regia spectaco-
lului aparţinând lui David Esrig, iar
scenografia fiind semnată de S. Briss. 

Iată că în 2014 tânărul regizor
Alexandru Mâzgăreanu îmbracă piesa
în haină nouă. Undeva, pe o plajă,
unde este fieful tinerilor dezlănţuiţi în
distracţie, Scapino şi-a lăsat (în alt
secol) pălăria ţuguiată, costumul cu
dungi verzi pe fond alb, sabia de lemn,
masca şi s-a îmbrăcat în pantaloni
scurţi. Dar spiritul lui de panglicar vi-
clean, capabil să te vândă într-o lin-
gură de apă, a rămas acelaşi ca pe
vremea lui Molière. Farsa a prins cu-
loarea vremurilor noastre: cu trabant
flower-power, investit cu inedite funcţii
de divertisment, cu doze de bere elibe-
rându-şi vulcanic conţinutul în toiul
petrecerilor pe plajă etc., dar spiritul
ei a rămas acelaşi: zeflemisirea obtu-
zităţii, plăcerea enormă a celui consi-
derat umil de a le juca puternicilor
renghiuri teribile.

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 Alexan-

dru 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.
n Subpământeanul
de Hristo Boytchev, un spectacol

de Tudor Tăbăcaru.

Daniel Beşleagă, Dan Grigoraş
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Rareş Pârlog, Nora Covali


