
entru toate cadrele didactice din jude]ul Neam] prin inter-
mediul revistei "Apostolul" red\m drepturile ob]inute pen-
tru salaria]ii din `nv\]\m`nt `n perioada 2002- 2004 de
c\tre reprezentan]ii F.S.L.I.. Credem c\ `n acest fel putem
da r\spuns celor care de fiecare dat\ ne `nt`mpin\ cu
`ntrebarea "Ce au f\cut sindicatele pentru mine?"

Men]ionez c\ drepturile salariale [i drepturile de pro-
tec]ie social\ s-au ob]inut prin activitatea desf\[urat\ de
reprezentan]ii F.S.L.I. prin participarea `n structurile con-
sultative de dialog social dar [i la [edin]ele comisiilor de
`nv\]\m`nt.

11 ..   DDrreepp ttuu rr ii   ssaa ll aa rr ii aa ll ee ::
l O majorare a salariilor de baz\ ale tuturor categoriilor de per-

sonal din `nv\]\m`ntul preuniversitar de 5%, `ncep`nd cu 1 martie 2002,
prin OUG nr. 33/2002;

lO majorare a salariilor de baz\ ale personalului didactic [i didac-
tic auxiliar de 5% `ncep`nd cu iunie 2002;

l De la 1 ianuarie 2004, prin OUG nr. 123/2003, salariul de merit
[i `ndemniza]ia de conducere au devenit baz\ de calcul pentru sporurile

[i celelalte drepturi care se acord\ personalului din `nv\]\m`nt `n raport
cu salariul de baz\;

l F.S.L.I. a `ntreprins numeroase demersuri `ncep`nd cu 10
decembrie 2003, pe l`ng\ forurile decizionale, `n vederea clarific\rii
problemei salariului de baz\ [i a sporurilor [i `ndemniza]iilor care se
includ sau fac parte din salariul de baz\. Astfel, prin adresa nr.
199/10.12.2003 am solicitat comisiilor de `nv\]\m`nt ale celor dou\
Camere ale Parlamentului s\ interpreteze dispozi]iile art. 49- 51 din L.
128/1997. Comisia de ~nv\]\m`nt a Camerei Deputa]ilor a r\spuns
favorabil solicit\rii noastre.

lDe asemenea, `n vederea includerii grada]iei de merit `n baza de
calcul a celorlalte sporuri [i `ndemniza]ii care se calculeaz\ `n raport de
salariul de baz\, am adresat, `n 16.02.2004, memorii M.E.C., Comisiei
de ~nv\]\m`nt, {tiin]\, Tineret [i Sport a Camerei Deputa]ilor, Comisiei
de ~nv\]\m`nt a Senatului [i Primului Ministru al României. ~n urma

acestor demersuri, am ob]inut prin Legea nr. 164/2004 de aprobare a
OUG nr. 123/2003, ca grada]ia de merit s\ devin\, din 22 mai 2004,
baz\ de calcul pentru sporurile [i celelalte drepturi care se calculeaz\
`n raport cu salariul de baz\.

l F.S.L.I. a `naintat M.E.C., prin adresa `nregistrat\ sub nr.
15949/18.03.2004, propuneri la proiectul Metodologiei pentru apro-
barea Normelor metodologice de calcul a salariilor personalului didactic
din `nv\]\m`nt. Prin Normele metodologice de aplicare a L. 128/1997,
aprobate prin O.M.E.C. nr. 4209/8.07.2004, s-a acordat sporul de sta-
bilitate cadrelor didactice pensionate care presteaz\ activit\]i didactice
prin cumul. Acesta nu se acord\ conform O.M.E.C. 3343/2002. Prin
acela[i ordin, 4209/2004, se recunoa[te pentru prima dat\ ca vechime
ne`ntrerupt\ `n `nv\]\m`nt perioada `n care personalul didactic auxiliar
se afl\ `n concediu pentru `ngrijirea copilului p`n\ la `mplinirea v`rstei de
2, [i respectiv, 3 ani. 

ai rar a[a perso -
nalitate cu at`tea
fa]ete, ca
Eminescu. {i
toate vizibile.
Concomitent. Un
fel de aleph.
Poporul, `n
marea lui
" t r \ n c \ n e a l \
metafizic\" (`n

sens nobil, deh!) a atins "cul-

mile neb\nuite". C-a[a-i
poporul! Tot ce prinde adjec-
tivizeaz\, ce nu reu[e[te s\
adjectivizeze poleie[te, ce nu
poleie[te `mpestri]eaz\, ce
nu pricepe exalt\, ce `n]elege
ignor\, ce nu g`nde[te spune,
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Editat\ de Sindicatul din ~nv\]\m`nt [i Cercetare Neam]

ei care [i-au dorit schimbarea, au tr\it o bucurie
sufleteasc\ la sf`r[itul anului trecut; schimbarea s-a
`nt`mplat. Victoria Alian]ei D.A. `n alegerile
preziden]iale [i echilibrul `ntre cele dou\ for]e politice
`n alegerile parlamentare nu pot fi eludate. Ele au con-
dus la schimb\ri mai mici sau mai mari. Unele dintre
ele s-au produs, altele se vor produce. Electoratul
român, indiferent pe cine a votat, a[tepta cu sufletul la
gur\ aceste schimb\ri. Ele confirm\ sau infirm\ unele
ipoteze [i jocuri politice (scenarii), bucur\ pe unii [i
sup\r\ pe al]ii. Lumea României anului 2005 nu s-a

schimbat fa]\ de lumea str\mo[ilor no[tri de vi]\ latin\ de acum
2000 de ani. "P`ine [i circ". {i cei de la putere recunosc aceasta
[i, indiferent de culoarea lor politic\, ofer\ ceea ce cunosc mare-
lui electorat (vulgului).

{i uite a[a, România se distreaz\. {i uite a[a, România nu
progreseaz\ (care, va s\ zic\, st\ pe loc; dac\ nu cumva d\
`napoi). {i tot a[a, cei mul]i se trezesc mai s\raci, iar cei puter -
nici, mai puternici, Domnilor. {i uite a[a, b`lciul va continua...

Dar s\ trecem la aspectul serios al spectacolului na]ional.
Afirmam c`ndva [i afirm\m `nc\ o dat\, cu [i mai mult\ t\rie, c\
Sindicatul ~nv\]\m`nt Neam] [i F.S.L.I. din România nu sunt impli-
cate politic, c\ n-au f\cut [i nu fac politica nici unui partid de nici
o culoare.

Am salutat [i salut\m schimbarea puterii politice [i executive
din ]ar\, pentru c\ a[tept\m de la noua putere ceea ce ceream [i
de la vechiul regim politic [i n-am ob]inut:  respectarea
Constitu]iei [i legilor ]\rii (ca imperativ moral: "nimeni nu-i mai
presus de lege") [i un tratament mai atent, cum cere Constitu]ia,
prioritar, pentru `nv\]\m`ntul românesc [i de c\tre Legislativ [i de
c\tre Executiv. Aceasta ceream [i aceasta cerem [i de la schim-
bare.

A[tept\m [i cerem modificarea Legii Bugetului pentru
`nv\]\m`nt `n anul 2005 printr-o cre[tere la cel pu]in la 5% din
PIB.

A[tept\m [i cerem respectarea programului electoral al
Alian]ei D.A. de dublare a salariilor din `nv\]\m`nt `n cei patru ani
de guvernare (pentru acest an a[tept\m [i cerem o cre[tere cu
cel pu]in 20- 25% peste rata infla]iei). A[tept\m [i cerem nor-
malizare [i stabilizare `n regimul de reglement\ri legislative la
nivelul M.E.C. care s\ nu mai deruteze elevii, profesorii [i p\rin]ii,
de la o lun\ la alta, privind examenele de capacitate, bacalaure-
at [i admitere.

TR|IM ~N EPOCA MINCIUNILOR,
NU ~N EPOCA MINUNILOR
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Biroul Executiv al S.L.L.I.C.S. Neam]
prof. {tefan CORNEANU

(Continuare `n pag. 3)

Adrian ALUI
GHEORGHE

(Continuare `n pag. 3)

Subredac]ia Roman
(Continuare `n pag. 2)

PARTENERIAT
{I SPRIJIN EUROPEAN

ocalul {colii din
Gher\e[tii Noi se
afla `ntr-o stare
deplorabil\, acum
vreo 5 ani: pere]i
cr\pa]i, acoperi[
gata s\ cad\, u[i [i
ferestre care de-
abia se mai ]ineau
la locul lor...

~n acele
momente grele

pentru activitatea [i chiar via]a
celor peste 70 de copii
(pre[colari [i [colari) [i a celor 3
cadre didactice, s-a `ntâmplat
aproape o minune. Un fost elev
al [colii, pe nume Romeo Pal,
acum preot catolic `n localitatea
Bregenz din Austria, aflându-se
`n satul natal, Gher\e[tii Noi, a

venit s\-[i revad\ locul unde a
descifrat primele slove.
Impresionat de starea jalnic\ `n
care se afla [coala, la `ntoarcere
`n Austria, `mpreun\ cu enoria[ii
s\i de la Biserica „Maria Alif” a
trimis c\tre Gher\e[tii Noi bani
(cca. 15 000 Euro) [i  alte aju-
toare pentru copii.

Generozitatea fostului nos-
tru elev [i a unor inimo[i aus-
trieci, cumulat\ cu munca noas-
tr\ f\r\ zile libere [i concedii
timp de câ]iva ani, a dat roade
frumoase. Ast\zi, {coala din
Gher\e[tii Noi este splendid\:
repara]ii capitale terminate, u[i
[i ferestre din termopan, mobili-
er nou, s\li [i holuri mochetate,
material sportiv bogat, o bogat\
[i util\ bibliotec\ [colar\, xerox

[i trei calculatoare pentru
ini]ierea elevilor.

Acum, ferici]i [i
recunosc\tori, `mpreun\ cu ele-
vii no[tri corespond\m cu un
grup de cadre didactice [i elevi
din Bregens, fiind `n fa]a unui
important proiect de parteneriat
educa]ional `ntre [colile noastre.

Suntem siguri c\ [i alte [coli
române[ti pot g\si sprijin [i
colaborare cu [coli [i localit\]i cu
oameni genero[i din Europa,
comunitate `n care dorim s\ ne
integr\m cu demnitate, recu-
perând r\mânerile `n urm\ [i
promovând valorile culturale [i
spirituale române[ti.

~nv. Angela
H|L|NDU}

FSLI d\ seam\
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EMINESCU
CEL DE TOATE

ZILELE
L

Ce-]i doresc eu ]ie,
dulce Românie,

}ara mea de glorii,
]ara mea de

dor?
Bra]ele nervoase,

arma de t\rie
La trecutu-]i mare,

mare viitor!
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a sf`r[itul anului
2004 a ap\rut
cel de-al treilea
volum dintr-o
serie de cinci a
j u r n a l u l u i
"Caiete maro"
de Aurel
Dumitra[cu (Ed.
"Timpul", Ia[i),
scriitorul despre
care critica lite -

rar\ a apreciat [i continu\
s\ aprecieze ca pe unul din
poe]ii ce [i-au c`[tigat un
loc de prim rang `ntr-o ierarhie (de[i
clasamentele `n art\...) a genera]iei
sale, cunoscut\ sub numele "optze-
ci[tii".

Ini]ial s-a crezut c\ materialul din
caietele manuscrise ar putea fi cuprins
`n trei volume, apoi s-a constatat c\,

chiar [i cu multiple
t\ieturi operate `n
textul r\mas de la
poet [i, desigur, f\r\
putin]a de a-i solicita
acceptul (!), s`nt
necesare cinci
tomuri consistente,
cele de p`n\ acum
ajung`nd, fiecare, la
peste trei sute de
pagini. ~n ceea ce
prive[te eliminarea
fragmentelor din tex-
tul ini]ial, orice cititor

`[i pune o `ntrebare: care au fost
"ra]iunile" `ngrijitorului edi]iei, c`nd s-a
hot\r`t s\ efectueze asemenea
"opera]ie"? {i r\spunsul vine imediat:
Orice "ra]iune" nu se poate justifica.
Numai autorul [i-ar fi putut permite
"elimin\ri", renun]\ri la unele p\r]i ale

`ntregului [i, probabil, nici nu ar fi
folosit semnele de suspensie. Totu[i,
dac\ `n ceea ce prive[te eliminarea
unor p\r]i din scrisorile unor femei
iubite, aceasta a fost f\cut\ pe
motivele invocate de `ngrijitorul edi]iei
`nc\ de la primul volum, publicat `n

2001, [i ele se justific\, de[i nu `n
totalitate, faptul c\ au fost masacrate
(cuv`ntul nu este prea dur) scrisorile
adresate unor personalit\]i sau primite
de la acestea ni se pare total nejustifi-
cat, de[i, [i `n acest caz, se va spune
c\ `ntreaga coresponden]\ a poetului,
at`t c`t se p\streaz\, va face obiectul
unei alte c\r]i, a[a cum am sugerat [i
noi `n comentariul pe care l-am f\cut

cu ocazia edit\rii volumului al II-lea al
acestei c\r]i, `n 2003. (~n acest sens,
v. scrisorile adresate lui N. Steinhardt,
Octavian Paler, Gh. Grigurcu [.a.). Am
insistat asupra acestui aspect pentru
c\ este [tiut faptul c\ nu-i u[or s\
`ngrije[ti corect, pentru editare, opera
altcuiva, ca pe propria oper\, mai ales
c`nd sunt ignorate criteriile obligatorii
ce se impun `n asemenea situa]ii.
P\cat. Te `ntrebi, pe bun\ dreptate:
cine are dreptul s\ intre cu foarfeca
`ntr-un text str\in, care nu-i apar]ine?
{i cu at`t mai mult cu c`t la p. 44 a c\r]ii
de fa]\ citim o precizare a poetului:
"Voi spune mereu c\ este scandalos
din capul locului s\ tai cartea unui
poet". F\r\ comentarii.

Dac\ jurnalul, ca gen literar, prin
natura sa, nu ar fi destinat sertarului,
cel pu]in pentru o perioad\ de timp,
care p`n\ nu de mult era chiar o norm\

inclus\ `n canoanele publicistice [i
rareori `nc\lcat\, am putea spune c\
aceast\ carte a lui Aurel Dumitra[cu
ar putea fi un r\spuns la `ntrebarea
devenit\ obsesie dup\ 1989: unde
este literatura de sertar scris\ `n anii
dictaturii comuniste?

Volumul de acum, ca [i preceden-
tele [i, probabil, urm\toarele, ar putea
fi considerat cartea celor trei mari
obsesii ale autorului: poezia, iubirea [i
via]a politic\ `n timpul dictaturii.

Partea pe care o consider\m
deosebit de elaborat\ de c\tre autor
este aceea referitoare la POEZIE, `n
care se refer\ la talentul s\u de scri-
itor, la valoarea operei sale poetice [i,
mai ales, la preocuparea sa de a
deveni un poet `nzestrat din punct de
vedere cultural.

Constantin TOM{A
(Continuare  `n num\rul viitor)

PRIMIM DE LA ROMAN
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AAUURREELL  DDUUMMIITTRRAA{{CCUU:: “CAIETE MARO III”

L

La ceas aniversar

{COALA
"MIHAI EMINESCU"

-au scurs `n clepsidra neiert\toare a timpului 155
de ani de la ivirea pe lume a "poetului nepereche"
al neamului nostru (G. C\linescu), creator al unei
opere care str\bate timpul cu o for]\ nealterat\,
tr\ind `ntr-o perpetu\ actualitate. El este cel mai
mare poet na]ional, care exprim\ cel mai bine [i
cel mai complet spiritualitatea româneasc\.
Credin]a sa ad`nc\ era c\ numai arta asigur\
nemurirea omului:

... Numai poetul
Ca pas\ri ce zboar\
Deasupra valurilor,

Trece peste nem\rginirea timpului...
(Numai poetul...)

Opera poetic\ a lui Eminescu reprezint\ o `nnoire pro-
fund\ a liricii române[ti. Mihai Eminescu reprezint\ continui-
tatea culturii [i a literaturii române `n ceea ce a realizat ea
p`n\ la Eminescu deschiz`nd, prin modernitatea total\ a
g`ndirii [i a crea]iei sale, drumul spre [i mai depline `mpliniri.

{coala Nr. 5 este situat\ pe strada Mihai Eminescu, `n -
tr-un ora[ de pe malul Moldovei, Roman, din inima acestei
provincii române[ti ce a dat poporului nostru personalit\]i de
seam\ `n domeniul  literaturii. Ea a luat fiin]\ `n 1973- 1974,
s-a deschis pe 8 septembrie 1973 [i a func]ionat cu 16 clase.

Primul director al [colii a fost doamna Pavel Aurelia,
al\turi de care [i-au desf\[urat activitatea cu mult entuziasm
doamnele `nv\]\toare: Doina Zaharia, Viorica Cercel, Elena
Borcea. Apoi timp de dou\ decenii [i jum\tate (`ntre anii 1973-
1999) director principal al [colii a fost doamna profesoar\
Matcovschi Elena, ce a c\l\uzit cu deosebit profesionalism [i
pricepere gospod\reasc\ destinul [colii, constituind perma-
nent un model de conduit\ at`t pentru elevi c`t [i pentru
cadrele didactice ale [colii.

Beneficiind de o preg\tire de calitate, elevii [colii s-au
remarcat la concursuri [i olimpiade [colare at`t pe plan
jude]ean, na]ional c`t [i interna]ional. Printre absolven]i se
num\r\ importan]i matematicieni, informaticieni, chimi[ti,
filologi, geografi, istorici, renumi]i sportivi, medici ce poart\
mai departe, cu respect `n suflet, locul [i oamenii care au con-
tribuit la formarea lor.

Activitatea [colar\ se desf\[oar\ `n laboratoare de fizic\-
chimie, biologie- geografie, matematic\- informatic\, limba
român\- limbi str\ine, istorie, ateliere de tehnologie, `nzes-
trate prin eforturile direc]iunii, colectivului de cadre didactice [i
ale p\rin]ilor elevilor cu aparatura necesar\ [i plan[e
reprezentative, `n scopul unei bune asimil\ri a cuno[tin]elor.

Anul acesta se `mplinesc 32 de ani de la `nfiin]area [colii.
Pe 15 ianuarie 2005 a fost prima s\rb\toare.

Profesorii [i elevii [colii suntem m`ndri c\ am avut privi-
legiul de a s\rb\tori `n aceea[i zi, `n primul r`nd, na[terea
marelui nostru poet Mihai Eminescu, c`t [i aniversarea [colii
noastre, loca[ de formare cultural\, purt`nd amprenta spiritu-
alit\]ii eminesciene.

Prof. Silvia TINCU

S

F.S.L.I. a trimis pro -
puneri la proiectul
ordonan]ei privind
utilizarea veniturilor
proprii, prin adresa
nr. 32/24.02.2004.
OUG nr. 17/2004
privind utilizarea veni-
turilor proprii a fost
emis\ `n `ndeplinirea
obliga]iei asumate de

minister prin art. 35(4) din
C.C.M.R.I. [i prevede acordarea
pentru personalul care particip\
la realizarea veniturilor proprii, a
urm\toarelor drepturi: un supli-
ment de p`n\ la 30% din salariul
de baz\ personalului didactic [i
nedidactic; `ndemniza]ie de rural
de p`n\ la 20% din salariul de
baz\ personalului didactic
necali ficat; un salariu de baz\ din
ultima lun\ a salariatului dece-
dat, membrilor de familie care au
dreptul la pensie de urma[, pe o
perioad\ de 3 luni;

l Prin adresa nr.
65/09.09.2004, `nregistrat\ la
M.E.C. sub nr. 1147/10.09.2004,
Federa]ia noastr\ a cerut modifi-
carea Ordinului nr. 4209/2004 [i
a machetei de calcul, anex\ la
acesta, astfel `nc`t sporul de sta-
bilitate, sporul de suprasolicitare
neuropsihic\ [i `ndemniza]ia de
dirigen]ie s\ fac\ parte din sala r iul
de baz\/ s\ se includ\ `n acesta
[i s\ devin\ baz\ de calcul, pen-
tru sporuri, `ndemniza]ii [i alte
drepturi salariale care se cal-
culeaz\ `n raport de salariul de
baz\. Am reu[it s\ ob]inem, prin
OUG nr. 68/2004, includerea `n
gril\ a sporului de stabilitate,
care astfel devin baz\ de calcul
pentru celelalte sporuri care se
acord\ personalului didactic [i
didactic auxiliar.

PP rr ii nn   CC oo nn tt rr aa cc tt uu ll   CC oo ll ee cc tt ii vv
dd ee   MM uu nn cc \\   UU nn ii cc   ll aa   NN ii vv ee ll   dd ee
RR aa mm uu rr \\   ~~ nn vv \\ ]] \\ mm `̀nn tt   ss -- aa uu
oo bb ]] ii nn uu tt   uu rr mm \\ tt oo aa rr ee ll ee   dd rr ee pp tt uu rr ii
ss aa ll aa rr ii aa ll ee ::

l Sporul de ore suplimenta-
re acordat personalului didactic
care desf\[oar\ [i alte activit\]i
dec`t cele care fac parte din
norma didactic\ de 40 de ore/
s\pt\m`n\- art. 21;

l Spor de 100% din salariul
de baz\ acordat salaria]ilor
c\rora nu li se asigur\ zilele de
repaus s\pt\m`nal s`mb\ta [i
duminica, beneficiind de acestea

`n alte zile ale s\pt\m`nii- art.
28(3);

l Spor de 30% din salariul
de baz\ al func]iei, care face
parte din salariul de baz\, pentru
salaria]ii care desf\[oar\ activi -
t\]i `n condi]ii de risc sau toxice-
art. 36(1) lit. f;

l Spor de 15% din salariul
de baz\ pentru salaria]ii care
efectueaz\ cel pu]in 3 ore de
munc\ de noapte- art. 36(3).

22 ..   DD rr ee pp tt uu rr ii   dd ee   pp rr oo tt ee cc ]] ii ee
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l De la 1 ianuarie 2003, prin
OUG nr. 191/2002 [i OUG nr.
196/2002, `n valoarea coeficien-
tului de multiplicare 1 a fost
inclus\ [i majorarea de p`n\ la
8,29% acordat\ prin H.G. nr.
403/2001. HG nr. 403/2001
prevedea acordarea la 1 aprilie
2001 a unei major\ri de p`n\ la

8,29% din salariul de baz\, `n
scopul nemodific\rii salariilor
nete ale asigura]ilor, ca urmare a
intr\rii `n vigoare a L. 19/2000.
Prin aceast\ lege, de la 1 aprilie
2001, se majorau cotele de con-
tribu]ii la bugetul asigur\rilor
sociale. H.G. 403/2001 a creat,
dup\ 1 aprilie 2001 discrimin\ri
`n `nv\]\m`nt, `ntre cei angaja]i
`nainte de 1.09.2001, ace[tia din
urm\ neprimind majorarea de
8,29. Problema a fost
solu]ionat\, `n urma memoriilor
depuse `n numeroase r`nduri de
F.S.L.I. la M.E.C., M.M.S.S.F. [i
C.N.P.A.S. prin includerea
major\rii `n valoarea coeficientu-
lui de multiplicare 1 prev\zut de
OUG nr. 191/2001 [i OUG nr.
196/2002.

l F.S.L.I. a solicitat M.E.C.-
prin adresele `nregistrate sub nr.
11311/25.07.2003 [i sub nr.
1033/28.10.2003- elaborarea
nomenclatorului bolilor profe-
sionale [i stabilirea incompati-
bilit\]ilor de ordin medical cu
func]ia didactic\. Urmare a aces-

tor diligen]e, `n data de
23.12.2003 s-a semnat pentru
prima dat\, `ntre M.E.C. [i
M.M.S.S.F., Protocolul privind
incompatibilit\]ile de ordin medi -
cal cu func]ia didactic\ [i bolile
profesionale.

l Prin L. 349/2004, de
modi ficare [i completare a L.
128/1997, urmare a modific\rii
art. 104(3) am ob]inut ca de la 1
ianuarie 2005 administra]ia
local\ s\ deconteze cheltuielile
de navet\ [i de la locul de munc\
pentru `ntregul personal didactic
din mediul rural care nu are
domiciliul/ re[edin]a `n localitatea
`n care `[i desf\[oar\ activitatea
(deci nu doar pentru titulari).
Totodat\ s-a prev\zut [i modali-
tatea de decontare: decontarea
contravalorii c\l\toriei pe
mijloacele de transport ̀ n comun,

`n baza pontajului zilnic efectuat
de conducerea unit\]ii de
`nv\]\m`nt. ~n plus, prin art. 53(2)
din C.C.M.R.I., M.E.C. s-a obli -
gat s\ asigure transportul
salaria]ilor cu microbuze care
asigur\ transportul elevilor, pe
rutele de transport ale elevilor
[i `n limitele locurilor disponi-
bile.
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l Dreptul salaria]ilor care
desf\[oar\ cel pu]in 3 ore de
munc\ de noapte de a fi supu[i
unui examen medical gratuit,
`nainte de `nceperea activit\]ii [i,
dup\ aceea, periodic, precum [i
trecerea acelor salaria]i care au
probleme de s\n\tate la o
munc\ de zi pentru care sunt
ap]i- 22(3) [i (4);

l Dreptul personalului
didactic auxiliar [i nedidactic la o
pauz\ de mas\ de 15 minute
inclus\ `n programul de munc\-
art. 23 (1);

l Acordarea a 5 zile libere
pl\tite `n cazul na[terii unui copil,
inclusiv, din veniturile proprii- art.
30 (1);

l Acordarea unui salariu de
baz\ salariatei, la na[terea unui
copil, inclusiv din veniturile pro-
prii- art. 36(5) lit. f;

l Dotarea bibliotecilor
[colare cu 2- 10 exemplare din
fiecare dintre manualele contrac-
tate de minister [i agreate de
unit\]ile de `nv\]\m`nt, `n ve -
derea consult\rii lor de c\tre
cadrele didactice- art. 45(1);

l Rezervarea catedrei/ pos-
tului personalului didactic titular
care beneficiaz\ de pensie de
invaliditate, pe durata acesteia,
cu suspendarea contractului de
munc\ pe aceast\ perioad\- art.
70. Clauza `i protejeaz\ pe titu-
larii respectivi deoarece, conform
Codului muncii, contractul de
munc\ `nceteaz\ de la data
comunic\rii deciziei de pensio -
nare pentru invaliditate, iar anga-
jatorul nu mai are obliga]ia rean-
gaj\rii salariatului dup\ `ncetarea
de invaliditate. (Va urma)

l

Note de lector

DREPTURILE
OB}INUTE PENTRU

SALARIA}II DIN
~NV|}|M~NT

(Urmare din pag. 1)
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nul 2005 a fost proclamat, la ini]iativa
Consiliului Europei, "Anul Interna]ional
al Cet\]eniei prin Educa]ie". ~n
condi]iile `nceputului de veac 21, este
vorba de o multipl\ cet\]enie: cea
na]ional\- care trebuie consolidat\ [i
p\strat\- [i cea european\, cea euro-
atlantic\ [i cea planetar\- care trebuie
zidite. ~n acest demers, noi [i omenirea
g\sim `n pedagogia româneasc\ va -
loroase premise.

Ne vom str\dui s\ depist\m c`teva
aspecte actuale `n crea]ia teoretic\ [i practic\ a
`nv\]atei profesoare Alice Voinescu (n\scut\
Steriad), pe care cultura român\ o s\rb\tore[te
acum la 120 de ani de la na[tere. S-a n\scut la 10
februarie 1885, `n Turnu- Severin. A studiat
filosofia la Bucure[ti, absolvind `n 1908, apreciat\
de profesorii Titu Maiorescu, P.P. Negulescu, C.
R\dulescu Motru [.cl. {i-a continuat studiile la
Leipzig, Marburg [i Paris. Ob]ine titlul de doctor `n
filosofie `n 1913, cu teza "L'interpretation de la doc-

trine de Kant par l'Ecole de Marburg", publicat\
imediat de conducerea Sorbonei [i r\sp`ndit\ la
toate principalele universit\]i ale lumii. Cartea a
fost tradus\ [i publicat\ la noi abia `n 1999, cu titlul
"Kant [i {coala de la Marburg", 268 pagini. E prima
românc\ doctor `n filosofie.

De[i a avut oferte s\ r\m`n\ `n slujba unor uni-
versit\]i din Fran]a, Germania [i SUA, a refuzat [i
a venit `n ]ar\. Aici, cu toate c\ a fost propus\ [i
sus]inut\ de C. R\dulescu- Motru, nu a fost accep-
tat\ la Facultatea de Filosofie din Bucure[ti. A pre-
dat `n `nv\]\m`ntul secundar (liceal) din Bucure[ti
p`n\ `n 1922, c`nd a fost numit\, la propunerea lui
C. R\dulescu, ca profesoar\ de estetic\ [i istoria
literaturii dramatice la Conservatorul Regal de
Muzic\ [i Art\ Dramatic\. De aici este alungat\, `n
februarie 1948, sub pretext c\ ar fi "regalist\" (fu -
sese prieten\ bun\ cu Regina Maria).

Vedea filosofia ca "n\zuin]\ spre `n]elepciune,
ca instrument de atingere a ]elului comun al
con[tiin]elor curate: "unirea tuturor popoarelor `n tr-o
singur\ `mp\r\]ie a spiritelor".

Voca]ia-i `n\scut\ de profesoar\ a fost
recunoscut\ de mari personalit\]i ale culturii
române[ti care au cunoscut-o: "admirabil\ profe-
soar\ (Victor Eftimiu); mare intelectual\, mare con-
feren]iar\, profesoar\ celebr\" (Al. Paleologu);
"profesoar\ iubit\ [i adorat\" (Geo Bogza); "mare
profesoar\ de teatru “(I. Zamfirescu).

Ea `ns\[i era con[tient\ de `nzestrarea ei
didactic\: "am pus `n scrierile mele [i o pasiune a
mea de educatoare". Sim]ea mo[tenirea de la
bunicul ei matern, cunoscutul Petrache Poenaru.

~ntr-adev\r, toate c\r]ile ei sunt impregnate de
spirit educativ [i didactic. Acestea sunt:
Montaigue- omul [i opera (1936); Aspecte din
teatrul contemporan (1941); Eschil (1946). Dup\
deten]ia politic\ dintre aprilie 1951 [i noiembrie
1952 [i domiciliul obligatoriu `n satul Coste[ti (l`ng\
Tg. Frumos), `n perioada noiembrie 1952- ianua rie,
a continuat s\ traduc\ [i s\ scrie. A continuat
`nsemn\rile din "Jurnal" `nceput `n 1929 [i `ncheiat
cu 32 de zile `nainte de a pleca pe alt t\r`m (4 ia -
nuarie 1961). A scris o carte de pedagogie `ntre

1950 - 1957, intitulat\ "Scrisoare c\tre Fiul [i Fiica
mea". ~ntre 1960 [i 1961 a scris cartea "Dialoguri
cu eroii tragici". Acestea au fost publicate post-
mortem. Transcriem c`teva g`nduri pedagogice de
actualitate:

"G`ndul nostru s\ fier `ndreptat spre viitor,
adic\ cum s\ cre[tem adev\rat, s\ ne `mplinim
rostul, soarta individual\ [i colectiv na]ional\ [i
uman\ `n genere".

"V\d cum se `nfiripeaz\ statele unite ale
Europei [i cum se str`nge ]es\tura societ\]ii glob-
ale" (n.n.- scria `n 1951, `n cartea "Scrisori c\tre
Fiul [i Fiica mea", pag. 33).

"... dac\ n-ar fi România `n Europa ar fi o mare
genune `ntre R\s\rit [i Apus. ~n noi ele se `mpac\.
Europa are `n noi o rezerv\ de echilibru sufletesc".

"Avem `nc\ de prospectat `n virtualit\]ile noas-
tre creatoare ca popor".

"... nimic nu se va schimba p`n\ nu vom avea
dasc\li adev\ra]i, oameni de caracter [i modele de
omenie".

Prof. Traian CICOARE

A

P|{IND SPRE
DINCOLO DE TIMPURI...
Moto: "Voin]a noastr\ [i destinul merg atât de opus `ncât

planurile mereu ne sunt r\sturnate."
(Shakespeare)

Adio, dar r\mâi cu noi!
ând eram copil, credeam c\ atunci când cerul se
lumineaz\ de fulgere, `ngerii `[i vars\ furia pe nori. Dar
n-am `nteles niciodat\ de ce `ngerii sunt furio[i, pentru
c\ `n mintea mea ei sunt cele mai senine creaturi. {i
totu[i, poate c\ `ngerii sunt furio[i pe ceea ce noi ne
facem nou\ `n[ine atunci când refuz\m,  sau nu sun-
tem `nc\ preg\ti]i s\ credem, c\ viitorul nostru este un
destin creat [i asumat.
Suntem mereu prea gr\bi]i, suntem mereu `n
`ntârzâiere, mereu trebuie s\ mai scriem „un tabel, o
situa]ie statistic\,o..." [i nu ne permitem LUXUL de a

sta o clip\ de vorb\ cu cel de lâng\ noi, s\ poposim o clip\ lâng\
sufletul lui `nc\rcat, s\ fim omeno[i (vine de la om/oa...me...ni?)
[i deodat\ vine ca un tr\znet cumplita veste „el nu mai e printre
noi!" [i ne pare mult prea r\u [i nu mai putem face nimic [i a[a
ne mai amintim ce trec\tori f\lo[i suntem prin ast\ lume... Ar tre-
bui s\ continui s\ m\ bucur de cât de reu[it a fost Simpozionul
„{tefan Procopiu" din acest an, care, la cea de-a XIV-a edi]ie a
`nregistrat [i „cântecul de leb\d\" bazat pe un minu]ios studiu,
despre cum s\ eficientiz\m timpul nostru [i al elevilor, prezentat
la Sec]iunea metodic\ de valorosul [i mult regretatul profesor
VALERIU PINTILIE  care, prea nedrept [i prea devreme a plecat
„dincolo" `n acea dimensiune despre care noi- fizicienii- credem
c\ exist\ [i c\ poate acolo e mai bine!!! Nu pot decât s\-mi
strâng `n inim\ frânturile de imagini [i vorbe, dragul meu coleg
plecat [i s\ regret amarnic TIMPUL despre care ne-ai vorbit [i
care, chiar atunci curgea pe lâng\ noi, t\cut [i ho] ca-ntotdeauna,
preg\tind un sufletesc [i `ntunecat tsunami. Iart\-m\ [i iart\-ne
drag coleg, dar noi credem c\ te-ai dus s\-l `ntâlne[ti pe {tefan
Procopiu al\turi de suita de mari fizicieni ce s-au perindat prin
aceast\ lume [i care au luat cu ei dincolo atâtea r\spunsuri pro-
funde la atâtea taine [i la rostul acesteui furnicar gr\bit! Adio, dar
r\mâi cu noi, `n inimile [i `n min]ile noastre, drag coleg, plecat prea
devreme!!

PUNTE ~NTRE
VALORILE UNUI SISTEM

Moto: „Destinul omului este creatia"  (Lucian Blaga)

us]inerea unui examen de grad didactic I de c\tre una
din colegele noastre a adus  pe la noi, `n Neam] dou\
cadre didactice universitare de la Facultatea de Fizic\
din Ia[i, din rândul celor mai valoro[i  exponen]i:
conf.dr.Ovidiu C\l]un [i prof. dr. Alexandru Stancu.
Profitând de acest prilej, am organizat o `ntâlnire
metodic\ la CCD Neam], la care au participat profe-
sorii de fizic\- metodi[ti [i [efi de catedre [i comisii din

Piatra Neam]. F\r\ s\-[i propun\ o ierarhizare a valorilor promo-
vate de componentele pe niveluri ale sistemului `nv\]\mântului,
activitatea a dep\[it simpla ini]iativ\ [i formalismul, dovedindu-se
a fi profund metodico-aplicativ\ prin spiritul deschis, prin stabilirea
de rela]ii interpersonale [i prin pentru valorificarea poten]ialului
creativ [i dorin]a de  autodep\[ire ce a devenit o nevoie
obsedant\ a noastr\- acei "ferici]i" slujitori ai Ariei curriculare
"Matematic\ [i {tiin]e" (De ce oare? Pentru cât timp?).

S-au dezb\tut probleme legate de: calitatea [i obiectivitatea
evalu\rii cadrelor didactice ([i cu prilejul concursurilor de titu-
larizare), perspective [i direc]iile de ac]iune ale sistemului
`nv\]\mântului românesc `n baza recomand\rilor semnate de
mini[trii educa]iei din ]\rile participante la Conferin]a de la
Bolognia (reducerea duratei de studiu universitar [i cre[terea
duratei alocate specializ\rii- licen]e, masterate: master [i psi-
hopedagogie sau master [i [coal\ doctoral\, doctorate,etc.),
despre Programul de cercetare "PC6" cu finan]are european\,
lansat de Universitatea "Al.I.Cuza" pe tema "Magnetism molecu-
lar", despre Simpozionul na]ional pe tema evalu\rii ce va avea loc
la Ia[i- Univ. "Al.I.Cuza" pe 21 mai, despre marile oportunit\]i ce
le ofer\ acum Facultatea de Fizic\, viitorilor studen]i: Majoritatea
au contracte f.f.bine pl\tite cu str\in\tatea.Deci, spre Facultatea
de Fizic\! 

INFORMARE PRIVIND
ACTIVITATEA

DE COLABORARE
CU COMUNITATEA

LOCAL|
{I DEZVOLTAREA

PE BAZ| DE PROIECTE
n contextul unei societ\]i `n schimbare, operând
modifi c\ri de form\ [i de fond la nivelul tuturor subsis-
temelor sale, procesul de `nv\]\mânt care se
desf\[oar\ `n Colegiul Na]ional "Roman - Vod\"      [i-a
asumat o nou\ perspectiv\ asupra func]ion\rii [i
evolu]iei sale.

~n cadrul acestei perspective inedite, parteneriatul
educa]ional a devenit o prioritate a strategiilor orien-
tate c\tre dezvoltarea educa]iei române[ti. Dat\ fiind
atât complexitatea [i gradul de dificultate al pro -

blemelor cu care [coala se confrunt\, cât [i impactul inerent al
educa]iei [colare asupra `ntregului sistem social, dificult\]ile
prezente  [i-au g\sit rezolvarea prin colaborarea, cooperarea [i
parteneriatul `ncheiat cu institu]ii apar]inând unor categorii extrem
de largi. 

Privind responsabilit\]ile specifice pe care unitatea noastr\
[colar\ [i, respectiv, autorit\]ile locale, sunt chemate s\ [i le
asume `n cadrul unei comunit\]i, tipul [i caracterul rela]iilor dintre
ele au un impact semnificativ atât asupra parteneriatului
educa]ional, cât [i asupra rezolv\rii multiplelor probleme cu care

comunitatea se confrunt\.
Astfel, Colegiul Na]ional "Roman - Vod\" a avut o permanent\

colaborare [i o foarte bun\ cooperare cu Prim\ria Roman, cu
autorit\]ile centrale, cu organiza]iile non-guvernamentale ("Clubul
Ecologic Roman", "Femina 2000", "Asocia]ia de Ini]iativ\ Local\
Roman", "Asocia]ia Francofon\ Roman", "Asocia]ia "People to
People""), [i cu diferi]i agen]i economici [i societ\]i comerciale
(Petrotub, Romanceram, Elerom, Norvic), care au oferit un sprijin
concretizat prin: fonduri, resurse materiale, combustibil;dona]ii
pentru ameliorarea bazei materiale;facilitarea ob]inerii unor
resurse financiare extrabugetare; organizarea activit\]ilor
[colare;alocarea unor spa]ii [i terenuri `n folosin]a [colii.

Pentru men]inerea unei permanente leg\turi cu comunitatea
local\, consiliul de administra]ie al colegiului nostru a adoptat o
serie de m\suri cu caracter local, având urm\toarele
obiective:ameliorarea modalit\]ilor de informare adresate organi-
za]iilor [i institu]iilor;elaborarea de programe [i proiecte de dez-
voltare [colar\, `n func]ie de nevoile de educa]ie ale
comunit\]ii;asigurarea particip\rii reprezentan]ilor acestor insitu]ii
la `ntâlniri cu: personalul [colii, p\rin]ii elevilor, reprezentan]i ai
altor institu]ii comunitare; `ncurajarea ini]iativei comitetului de
p\rin]i, ca posibil\ interfa]\ `ntre unitatea [colar\ [i autorit\]ile
locale;organizarea unor activit\]i extra[colare `n colaborare cu
comunitatea local\;organizarea unor ac]iuni de interes comunitar
`n colaborare cu autorit\]ile locale [i celelalte institu]ii ale comu-
nit\]ii;elaborarea [i aplicarea sitematic\ a unor proiecte centrate
pe parteneriatul cu p\rin]ii;cre[terea ini]iativei [i implicarea ma -
nagerilor [colii `n sensibilizarea [i atragerea familiei;transformare
consiliului p\rin]ilor `ntr-o structur\ dinamic\ [i activ\; disemi -
narea unor informa]ii clare cu privire la [coal\, activit\]ile [i pro -
blemele ei;ofertarea unor servicii educa]ionale adresate comu-
nit\]ii locale `n spriritul beneficiului reciproc.

~n ultimii trei ani, la ini]iativa conducerii [colii [i prin activit\]i
sus]inute ale cadrelor didactice [i elevilor, institu]ia noastr\ s-a
implicat `n programe [i proiecte de parteneriat [colar educa]ional
european: Grundtvig, Comenius, Lingua, realizând multiple
ac]iuni `n colaborare cu diverse institu]ii [i organiza]ii din ]\rile
europene: Sco]ia, Irlanda, Spania, Malta, Fran]a, Finlanda, Italia,
Marea Britanie. Astfel au fost realizate proiecte de dezvoltare
[colar\, re]ele tematice, proiecte lingvistice, de educa]ie a
adul]ilor, de formare [i reconversie profesional\, având ca obiec-
tiv principal cre[terea calit\]ii `nv\]\mântului românesc [i inte-
grarea dimensiunii europene `n educa]ie.

O inova]ie `n institu]ia noastr\ o reprezint\ `nfiin]area a dou\
organiza]ii non-guvernamentale: "Asocia]ia P\rin]ilor Elevilor
Colegiului Na]ional "Roman - Vod\" [i "Centrul pentru Educarea
Continu\ a Adul]ilor", având drept scop: dezvoltarea democra]iei
[i egalitatea [anselor;combaterea excluziunii sociale;formarea
adul]ilor `n diferite domenii de activitate; realizarea de parteneri-
ate cu reprezentan]i ai institu]iilor comunit\]ii locale;asigurarea
serviciilor de consultan]\ [i perfec]ionare `n domeniul educa]iei,
s\n\t\]ii, managementul proiectelor, servicii.

Prof.  Irina ILIE
Prof. Viorel STAN
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Pagin\ realizat\ de
prof. Niculina Ni]\- CCD Neam]
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Eugene Ionesco

C|UTAREA
INTERMITENT|

Edi]ia a II-a
Traducere din francez\ de

Barbu Cioculescu

C\utarea intermi-
tent\" este ultima
carte publicat\ de
Ionesco (Gallimard,
1987). Ea cuprinde
nota]ii de jurnal
intim din perioada
iulie 1986- ianuarie
1987. Autorul,
aproape octogenar,
mediteaz\ asupra
durabilit\]ii operei
sale, asupra rostului

meseriei de scriitor, asupra va -
lorii metafizice a scrisului

("Nimic nu vorbe[te mai bine
ad`ncurilor din noi dec`t expre-
sia puternic\"), asupra
ne`mplinirilor vie]ii, asupra
mor]ii care se apropie.
Autoanaliza, f\cut\ f\r\ false
pudori, cu umor [i pe alocuri cu
cruzime, continu\ paginile din
"Jurnal `n f\r`me".

Eugene Ionesco
Teatru (V)
UCIGA{

F|R| SIMBRIE.
IMPROVIZA}IE

LA ALMA
Traducere din francez\ de

Vlad Russo [i Vlad Zografi

Construit\ dup\ un scena -
riu aproape poli]ist [i av`nd ca
punct de plecare o povestire
("Fotografia colonelului"),
"Uciga[ f\r\ simbrie" e una
dintre construc]iile dramatice
de mari propor]ii ale lui
Ionesco, `n care apare,

obsesiv, tema Paradisului pier-
dut (experien]a luminoas\
tr\it\ c`ndva `n copil\rie)
amenin]at de un r\u f\r\ vreo
explica]ie psihologic\, ideolo -
gic\ sau social\, r\ul `n sine.
Aceea[i pornire de a transcede
ideologiile, oricare ar fi ele, de

a-[i afirma sinele dincolo de
modelele urmate orbe[te de
semeni se g\se[te [i `n
"Improviza]ie la Alma"- o
reac]ie sarcastic\ la dogma-
tismul unei critici literare care
nu caut\ dec`t confirm\rile
ideilor preconcepute pe care le
vehiculeaz\.

SS ee rr ii aa   NN OO II CC AA
Constantin Noica

MOARTEA OMULUI
DE M~INE. Publicistic\

(vol. III)
(1934- 1937)

Al treilea volum al publicis-
ticii lui Constantin Noica ofer\,
prin textele sale ap\rute `n
reviste precum "Credin]a",

"Criterion" sau "Revista
Funda]iilor Regale", o imagine
a evolu]iei autorului din perioa-
da ce a urmat apari]iei volumu-
lui "Mathesis sau bucuriile sim-
ple". Se pot desprinde din
aceste texte o accentuat\
maturizare a g`nditorului, care
`[i `ntemeiaz\ mai solid argu-
mentarea pozi]iilor, [i o
retragere c\tre domeniul pu -
blicisticii culturale, `ndeosebi
c\tre cea filozofic\. Volumul
cuprinde lu\rile de pozi]ie ale
lui Noica `n "cazul Cioran",
generat de apari]ia primei sale
c\r]i "Pe culmile disper\rii", `n
cazul "Sebastian [i Nae
Iinesci", generat de apari]ia
c\r]ii celui dint`i "De dou\ mii
de ani" `nso]it\ de prefa]a celui
de-al doilea, sau `n "cazul
Eliade", generat de acuza]ia de
pornografie ce i-a fost adus\
cu prilejul apari]iei lui
"Maitreyi".
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“

Predarea
integrat\ a limbii
române `n clasa I

oul curriculum propune o
schimbare important\ la
nivelul studierii limbii
române `n ciclul primar. ~n
locul compartiment\rii `n
trei domenii arbitrar sta-
bilite -  citire, lectur\ [i
comunicare - se propune
un nou model, cel comu-
nicativ-func]ional. De[i, `n
clasa I, organizarea
lec]iilor speciale de citire

[i, respectiv, de scriere ]ine de tradi]ia
`nv\]\mântului românesc, cred c\ `n
momentul actual predarea integrat\
este o necesitate cerut\ `n primul
rând de realizarea individualiz\rii
demersului didactic, astfel `ncât s\
existe solu]ii pentru nevoile de
[colarizare impuse de diferen]ele de
vârst\, de dezvoltarea psihologic\ [i
emo]ional\ a elevilor,

Astfel, la o pagin\ din abecedar
cu imagine, coloane de cuvinte [i text,
`n predarea integrat\ a citirii [i scrierii
se va proceda ,dup\ cum urmeaz\: 

Lec]ia I, care `n structura
tradi]ional\ este destinat\ exclusiv
citirii, poate fi desf\[urat\ dup\
urm\toarele etape: 1) alegerea
propozi]iei din comunicare; 2)
`mp\r]irea propozi]iei `n cuvinte; 3)
separarea cuvântului ce con]ine sune-
tul nou; 4) desp\r]irea cuvântului `n

silabe; 5) identificarea sunetului nou
`n cadrul silabei; 6) izolarea sunetului
nou; 7) prezentarea literei de tipar; 8)
recunoa[terea literei din diverse
materiale; 9) desenarea literei de
tipar; 10) intuirea literei de mân\; 11)
scrierea model a literei de mân\; 12)
scrierea `n caiet a literei de mân\; 13)
citirea coloanelor de cuvinte; 14)
scrierea cuvintelor; 15) alte exerci]ii
de scriere [i citire.

Lec]ia a II-a, care `n structura
tradi]ional\ este destinat\ exclusiv
scrierii, poate fi desf\[urat\ dup\
urm\toarele etape: 1) reactualizarea
cuno[tin]elor din ora anterioar\; 2)
citirea textului nou (model, individual,
frontal); 3) activizarea vocabularului;
4) scrierea propozi]iilor; 5) exerci]ii de
dictare, copiere, transcriere, crea]ie;
6) citirea unor materiale auxiliare; 7)
jocuri didactice.

Predarea integrat\ a limbii
române `n clasa I prezint\
urm\toarele avantaje: 

- `n schema orar\ poate fi alocat
un num\r impar de ore;

- se `nl\tur\ monotonia [i plic-
tiseala, elevii fiind pu[i s\ citeasc\ [i
s\ scrie `n aceea[i or\;

- se alterneaz\ eficient activitatea
direct\ cu activitatea independent\;

- se relaxeaz\ ritmul de lucru;
- se realizeaz\ individualizarea

demersului didactic.
Din experien]a personal\ [i a

unor colegi care au abordat predarea
limbii române la clasa I `n maniera
propus\ mai sus, se poate confirma

`mbun\t\]irea lec]iilor [i ob]inerea
unor rezultate mult mai bune la
`nv\]\tur\ din partea elevilor. 

~nv. Ioan VÂTC|,
{coala Nr. 6, Roman

Dezvoltarea
capacit\]ii de
comunicare
a elevilor
`n  situa]ii
concrete

ctivitatea didactic\ auten-
tic\ se bazeaz\ pe o
comunicare bilateral\
deschis\, unde educatorul
transmite, dar [i prime[te
mesaje de la elevii s\i.
Participarea activ\ nu ar fi
posibil\ f\r\ comunicare,
ca [i `ntreaga existen]\
uman\ de altfel. Omul
comunic\ de când se
na[te [i pân\ `nchide ochii,

rolul [colii fiind acela de a corecta [i
dezvolta capacitatea de a comunica
prin toate mijloacele.

Vrem s\  ne referim acum la
comunicarea `n  situa]ii concrete,
având `n  vedere c\ micii [colari se
exprim\ cu greutate când relateaz\ o

`ntâmplare, când discut\ pe o tem\
dat\ sau când converseaz\ cu un
partener. Având un vocabular s\rac,
unele deficiente de pronun]ie [i acord
gramatical (necorectate `n  familie)
elevii se limiteaz\ la pu]ine enun]uri,
cele mai multe s\race `n  con]inut. Din
clasa I [i apoi pe parcursul celorlalte
clase primare, elevii sunt deprin[i s\
comunice `n  situa]ii concrete, cum ar
fi atunci când se afl\ la magazin, la
doctor, la telefon, `n vizit\, la biblio -
tec\. Le cerem s\-[i spun\ p\rerea `n
leg\tura cu o situa]ie dat\, s\  descrie
o persoan\ sau un animal, s\  pre -
zinte un anotimp sau o s\rb\toare
tradi]ional\. Avem texte din manu -
alele de Limba [i literatura român\ [i
de Educa]ie civic\ care propun
elevilor organizarea unui proces cu
personaje pozitive [i negative, jocuri
de rol, dezbateri, cre\ri de finaluri
originale. Comunicarea oral\ li se
pare mai u[oar\ `n  compara]ie cu
cea scris\, unde trebuie s\  respecte
mai multe reguli (`ncadrare `n  pagin\,
ortografie, punctua]ie, aspect `ngrijit [i
clar al literelor, p\r]ile unui text logic,
etc.) [i s\  utilizeze litere `n  locul
sunetelor.

~i `nv\]\m s\-[i spun\ opiniile
liber, dându-le `ncredere, s\  `i con-
trazic\ [i s\  corecteze pe colegii care
fac gre[eli, s\  aduc\ complet\ri, s\
creeze sau s\  expun\ alte solu]ii
celor g\site de colegi. Avem datoria
de a le c\l\uzi pa[ii spre cunoa[tere,
s\-i deprindem s\  asculte p\rerile
celorlal]i, s\  fie critici dar mai ales
autocritici.

Cu mult\ greutate folosesc for-
mulele de polite]e : "V\ rog frumos
...", „Mul]umesc ... " , „Te rog s\  m\
ier]i ..." , etc., [i de aceea insist\m s\
le form\m un vocabular decent, adap-
tat persoanei c\reia i se adreseaz\ [i
s\  fie capabili s\  fac\ diferen]a de
vârst\ [i de condi]ie social\.

Avem texte [i poezii cu con]inut

educativ `n  fiecare clas\, proverbe
din popor, dar ne este mai u[or s\
folosim situa]iile concrete n\scocite
chiar de copii, modelul unor elevi care
dovedesc o buna cre[tere [, uneori,
chiar modelul personal, care trebuie
s\  fie imaculat [i s\  se contureze
`ntr-un model pentru elevi.

~n situa]ii concrete, comunicarea
reflect\ limbajul copilului, cuno[tin]ele
[i vocabularul pe care `l de]ine, dar [i
comportamentul, atitudinea, senti-
mentele, expresivitatea [i nu `n  cele
din urm\, educa]ia de care s-a bucu-
rat `n  familie [i la [coal\. ~n  discu]iile
noastre form\m elevilor capacitatea
de a se adapta unei comunic\ri civi-
lizate cu unul sau mai mul]i parteneri,
de a folosi un vocabular politicos [i
corect formulat.

~ntreb\rile [i r\spunsurile formu-
late dup\ un text literar sau o tem\
educativ\ (ex.: „Cum `ncepe toam-
na?" sau „Suntem persoane diferite" -
cl. a III-a) `i pun pe elevi s\  gân-
deasc\ [i s\  demonstreze c\ au
`n]eles con]inutul de idei. G\sirea
unei alte solu]ii de rezolvare a unei
probleme sau situa]ii, crearea unui
final original sau `ntreb\ri de forma:
„Ce s-ar fi `ntâmplat dac\ ...?" , „Ce ai
fi f\cut tu `n  locul personajului ...?"
sau „Ce crezi despre ...?" `i provoac\
pe [colari s\  comunice [i s\  creeze,
realizând un proces de `nv\]are.

Conflictele dintre elevi, discu]iile
libere din recrea]ii sau pe parcursul
vizitelor, drume]iilor sau excursiilor ne
ofer\ ocazii de a `i cunoa[te pe elevi
`n  situa]ii concrete, de a le corecta
exprimarea [i conduita prin exemple
practice. Dac\ vom ajunge la sufletul
lor, considerându-ne prieteni, vom
putea contribui mai u[or la formarea
lor ca viitori cet\]eni [i p\rin]i, `i vom
putea „modela" [i preg\ti pentru via]\,
participând activ la propria formare.

~nv. Elena Cibotariu,
{coala Nr. 6 Piatra-Neam]
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“HUMANITAS”
v\ recomand\

Rubric\ coordonat\
de prof. Dan AGRIGOROAE

Predarea limbii române `n ciclul primar urm\re[te `n]elegerea de c\tre elevi a bog\]iei
limbii române [i folosirea ei corect\ `n rela]iile cu oamenii. Cu cât elevii st\pânesc mai
bine limba român\, cu atât `[i vor `nsu[i mai u[or cuno[tin]ele din domeniul umanist [i

[tiin]ific.
Scopul studierii limbii române `n perioada [colarit\]ii obligatorii este acela de a forma
un tân\r cu o cultur\ literar\ [i comunica]ional\ de baz\ capabil s\ `n]eleag\ lumea
din jurul s\u, s\ comunice [i s\ interrela]ioneze cu semenii, exprimându-[i gânduri,

sentimente, opinii [i st\ri, s\ iubeasc\ frumosul din natur\ [i cel creat de om, s\
foloseasc\ `n mod creativ propriile capacit\]i pentru rezolvarea unor probleme concrete

ap\rute `n via]a de zi cu zi.



heorghe Dima s-a
n\scut la Bra[ov, la
10 octombrie 1847,
`ntr-o familie de
negustori. {coala
primar\ a urmat-o la
Bra[ov. La vârsta de
14 ani pleac\ la
Viena pentru a - [i
completa studiile
liceale. Dup\ ter-
minarea liceului

este `ndrumat de c\tre p\rin]i
spre cariera de inginer, astfel
se va `nscrie la Institutul
Politenhic din Karlsruhe, para-
lel studiind arta cântului cu pro-
fesorul Heinrich Giehne, [eful
capelei princiare din Baden.
Datorit\ `nzestr\rii sale muzi-
cale deosebite el se va dedica
`n exclusivitate studiului muzi-
cal, p\r\sind cariera propus\
de p\rin]ii s\i [i formându-[i o
temeinic\ cultur\ muzical\ [i o
voce de bas deosebit\. Printre
profesorii cu care a studiat `i
cit\m pe Otto Uffmann la Viena
[i profesorul Ferdinand Thieriot
cu care studiaz\ armonia [i
contrapunctul la Graz. 

Talentul lui Dima se va
ar\ta timpuriu, astfel `n data de
28 februarie 1868 apare prima
dat\ `n public la Karlsruhe
interpretând dou\ lieduri de
Schubert [i un duet de
Donizetti. Urmeaz\ un concert
la Gewandhaus, iar `n 1873
este angajat ca solist la Opera
din Klagenfurt [i Zürich. 

~n 1874 se `ntoarce `n ]ar\
[i se dedic\ anim\rii vie]ii cul-
turale bra[ovene. ~n acela[i an
se angajeaz\ ca profesor de
muzic\ la Liceul Andrei
{aguna, [i ca dirijor al
Reuniunii Române de gimnas-
tic\ [i cânt\ri, important\
forma]ie de amatori a Bra[ovu-
lui. Reuniunea are dou\ sco -
puri principale: de a dezvolta
muzica na]ional\ [i de a pro-
mova compozitorii autohtoni. 

Paralel cu munca de profe-
sor [i dirijor, Dima se preocup\
[i de transcrierea unor oratorii
valoroase din crea]ia univer-
sal\ (N. Gade, Crucia]ii¸
Haendel, Judas Macabeus [i
Josua, corul Wasser fahrt de
Mendelssohn), pentru a ini]ia
publicul `n arta muzical\ uni-
versal\.

~n 1880 ob]ine diploma
Conservatorului din Leipzig `n
dubl\ calitate: de cânt\re] [i de
compozitor, se `ntoarce la
Bra[ov, preluând instruirea
Reuniunii Române de gimnas-
tic\ [i cânt\ri. ~n lunile noiem-
brie [i decembrie va organiza
un amplu turneu `n ]ar\,
prezentând un concert la
Ateneul din Bucure[ti, conti -
nuând seria concertelor la Ia[i,
Arad, Sibiu, Lugoj [i Bra[ov. 

~n 1 mai 1881 este chemat
`n fruntea Reuniunii de muzic\
din Sibiu, ofert\ acceptat\ de
Dima f\r\ ezitare. Dintre multi-
plele activit\]i desf\[urate `n
cei 18 ani petrecu]i la Sibiu pre-
ciz\m c\ `ntre anii 1883-1889
este instructor la {coala de cor
pentru preg\tirea muzical\,
afiliat\ Reuniunii `ntre 1885-
1889; `ntre 1887-1899 profesor
la {coala de fete a Asocia]iunii.
Pe parcursul `ntregului interval
este dirijor al Reuniunii de
muzic\ [i dirijorul corului
mitropoliei, profesor de muzic\
vocal\ [i instrumental\ la
Seminarul teologic. Dima avea
sub `ndrumarea sa exclusiv\
atât p\tura adult\ a amatorilor
de art\ din Sibiu cât [i cea a
tinerilor din [colile de fete [i
b\ie]i [i de la Seminarul teolo -
gic. ~n aceast\ perioad\ se
c\s\tore[te cu Maria Bologa,
cânt\rea]\ renumit\ a vremii,
care-i va fi un tovar\[ demn de
via]\, care-l va ajuta `n toate
proiectele pedagogice [i dirijo-
rale.

Programul concertelor
Reuniunii sunt alc\tuite cu
mare migal\, urm\rind pe
lâng\ delectarea publicului [i
cultivarea gustului acestuia, dar
[i r\spândirea crea]iilor muzi-

cale române[ti.
Dima include `n
repertoriul s\u pe
lâng\ piesele
corale a cappella [i
cele cu acompania-
ment instrumental
(pian sau
orchestr\), [i
lucr\ri vocale [i
vocal-simfonice,
l\rgind astfel ori-
zontul muzical al
publicului. Cu un
deosebit sim] al
m\surii el

propor]ioneaz\ materialul con-
certelor `n a[a fel `ncât muzica
româneasc\ s\ fie reprezen-
tat\ cu un procent de cca. 45%.
Preocup\rile sale pentru edu-

carea publicului sunt atestate [i
de traducerile textelor lucr\rilor
str\ine pe care le-a f\cut
`mpreun\ cu so]ia sa. 

Din anul 1899 familia Dima
se mut\ la Bra[ov, unde com-
pozitorul va activa ca dirijor al
Reuniunii române de gimnas-
tic\ [i cânt\ri, dirijor al corului
bisericesc [i profesor de
muzic\ la Liceul românesc [i la
{coala comercial\ superioar\
româneasc\. Munca de cultu -
ralizare va continua timp de 18
ani, descoperind `n ace[ti ani
necesitatea de a populariza
melodiile folclorice, astfel struc-
tura concertelor din aceast\
perioad\ va fi axat\ ̀ n propor]ie
mai mare pe lucr\ri folclorice [i
piese de mare popularitate. 

Crea]ia sa din aceast\

perioad\ cap\t\ un nou
ve[mânt, reu[ind s\ se
desprind\ de influen]ele str\ine
[i creând compozi]ii cu profund
caracter popular, dintre care
amintim lucr\rile Groza, {tefan
Vod\ [i codrul, A venit un lup `n
crâng, Curcile. 

~n prim\vara anului 1904
so]ii Dima `mpreun\ cu Dimitrie
Popovici Bayreuth `ntreprind un
amplu turneu `n ora[ele
Or\[tie, Arad, Timi[oara,
Lugoj, Re[i]a [i Oravi]a.
Urmeaz\ o perioad\ de u[oar\
dec\dere a nivelului artistic,
`ntre anii 1905-1910, ani `n
care Dima se confrunt\ cu mari
greut\]i `n a-[i men]ine corul la
un nivel artistic acceptabil, con-
certele reuniunii sunt din ce `n

ce mai pu]ine, societatea
bra[ovean\ manifestând un
interes sl\bit pentru activit\]ile
culturale, forma]ia riscând s\
se desfiin]eze. 

Reorganizeaz\ corul bise -
ricii Sf. Nicolae, compune pen-
tru acesta Liturghia `n La major
(Liturghia Sfântului Ioan Gur\
de Aur), execut\ numeroase
piese religioase proprii [i din
crea]ia marilor compozitori
români, Musicescu, Kiriac,
Porumbescu [i al]ii. 

Din 1914 via]a muzical\ a
Bra[ovului `nceteaz\. Mul]i
cori[ti sunt pleca]i pe liniile de
front, corul bisericesc [i corul
elevilor apeleaz\ `ns\ la Dima,
iar el le r\spunde cu solici-
tudinea-i caracteristic\.

Intrarea armatei române `n

Bra[ov este `ntâmpinat\ cu
mult entuziasm de intelectuali-
tatea român\, organizându-se
manifesta]ii artistice `n cinstea
armatei. Dima dirijeaz\ corul
reuniunii. O dat\ cu retragerea
trupelor `ns\ mul]i intelectuali,
printre care [i Dima, sunt
nevoi]i s\ p\r\seasc\
Bra[ovul. Dima este sf\tuit de
prieteni [i cunoscu]i s\ se
refugieze `n Moldova, dar nu se
simte `n stare s\-i p\r\seasc\
pe cei dragi, preferând s\
mearg\ la Bucure[ti, unde este
primit de prietenul s\u, Dimitrie
Popovici Bayreuth.

~ntre anii 1916-1917
r\mâne la Bucure[ti, iar `n luna
februarie 1917, `mpreun\ cu
al]i bra[oveni,  este trimis de
autorit\]ile armatelor de
ocupa]ie `napoi la Bra[ov, unde
este `ntemni]at. R\mâne `nchis
`n `nchisorile din Târgu Mure[
[i Cluj pân\ `n vara anului
1918. Suferin]ele lui din peni-
tenciar sunt reflectate `n scriso-
rile sale c\tre familie din care
str\bate permanent pe lâng\
grija fa]\ de cei dragi, preocu-
parea lui constant\ asupra
st\rii culturii române[ti.

Activitatea artistic\ nu
`nceteaz\ nici `n `nchisoare,
compune peste patruzeci de
piese religioase, dou\ lucr\ri
corale, cânt\ri funebre, dou\
cântece pentru voce [i pian. ~n
curând formeaz\ [i un cor din
de]inu]ii români `ntemni]a]i, cu
care cânt\ `n capela `nchisorii
la Cr\ciunul anului 1917. Este
eliberat `n vara anului 1918,
`ntorcându-se `n sânul familiei.
Treptat `[i va rec\p\ta for]ele,
`[i reia activitatea de profesor
la gimnaziu [i [coala comer-
cial\ [i cea de dirijor al corului
bisericesc. 

~n data de 1 octombrie
1919 Dima este numit director
al Conservatorului de muzic\
din Cluj, marcând o nou\ etap\
a vie]ii sale. Prezen]a lui Dima
`n fruntea noii institu]ii a `nsem-
nat promovarea r\spunderii `n
munc\, atât pentru corpul pro-
fesoral cât [i pentru studen]i.
Dima a `n]eles s\ fac\ din
Conservator o institu]ie supe-
rioar\ de `nalt\ ]inut\ profe-
sional\. Pe lâng\ `ndatoririle
sale administrative el a fost [i
profesor al cursului de ansam-
blu coral. Din necesitatea de

perfec]ionare a cadrelor didac-
tice `n `nv\]\mânt se vor
`nfiin]a urgent pe lâng\ cate-
drele de interpretare [i catedre
de studii teoretice. Inaugurarea
oficial\ a Conservatorului de
muzic\ [i art\ dramatic\ din
Cluj a avut loc la 28 martie
1920. 

Anii petrecu]i la Cluj, ultimii
ani de via]\, sunt `nchina]i
`ndatoririlor pedagogie. Cit\m o
scurt\ caracterizare f\cut\ de
Ana Voileanu Nicoar\ `n
Georghe Dima - Via]a [i opera,
Bucure[ti, Editura ESPLA,
1957: „La [coal\ a[a cum
numeam noi, profesorii tineri,
Conservatorul de muzic\,
Gheorghe Dima era prezent de
diminea]\ pân\ seara. Nu avea
anumite ore pentru activitatea
sa administrativ\, [i de condu -
cere artistic\. Primea oricând
`n biroul s\u luminos [i lini[tit,
rezolva acte [i rapoarte, ascul-
ta p\surile felurite, totdeauna
cu o egal\ aten]ie [i
bun\voin]\, sf\tuind [i
judecând nu dup\ litera ci dup\
spiritul legii. Zâmbea cu
bun\tate [i nem\rginit\
`ncredere `n oameni, [tiind
totu[i s\ se revolte cu indignare
`mpotriva lipsurilor [i
nedrept\]ilor". 

Dup\ o perioad\ de grea
suferin]\ Gheorghe Dima s-a
stins din via]\ la 4 iunie 1925 `n
etate de 78 ani. 

Cu toate c\ a stat doar
[ase ani `n frunte
Conservatorului care `i poart\
numele, el a imprimat acestei
institu]ii pecetea marii sale per-
sonalit\]i, concep]ia sa despre
rolul artei [i datoria fa]\ de
colectivitate `mpreun\ cu stilul
s\u de munc\. Conservatorul a
p\strat a[a cum se p\streaz\
anumite `ntip\riri din prima
tinere]e, tradi]ia dimeasc\ atât
de caracteristic\, `nc\ mul]i ani
dup\ dispari]ia lui Gheorghe
Dima, insuflând-o primelor ge -
nera]ii de absolven]i ai [colii,
care au dus acest model de
munc\ `n cercul lor de activi-
tate, perpetuându-i memoria. 

Lect. univ. drd.
Kallo Ildiko
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PETRU DUMITRIU, ~N
"ISTORIA CRITIC| A

LITERATURII ROMÂNE"

icolae Manolescu public\ `n
num\rul din ianuarie al revistei
ORIZONT, fi[a prozatorului
Petru Dumitriu din viitoarea sa
"Istorie critic\ a literaturii
române". Iat\ ce scrie reputa -
tul critic despre romanul
"Cronica de familie", celebra
scriere-fluviu a marelui proza-
tor: "Altceva este "Cronica de
familie" din 1957, supraapreci-
at\ totu[i at`t la apari]ie c`t [i

cu ocazia reedit\rii din 1993. ~n fond,
romancierul nu se desparte de perspectiva
realist-socialist\, `n pofida incontestabilei
for]e epice ori caracteriologice. Dac\ al]ii
vor rescrie `n romane episoade din istoria
`ndeosebi recent\ a României, Petru
Dumitriu `i rescrie `n `ntregime ultima sut\
de ani din perspectiv\ marxist-leninist\. O
viziune fals\ asupra na[terii statului mo -
dern [i a burgheziei na]ionale domin\ re -
trospectiva familial\ `ntins\ pe aproape
dou\ mii de pagini. Tonul este de caricatur\

neagr\, goyesc\. Naratorul este un obser-
vator r\u [i nemilos".

ADRIAN G. ROMIL|
DESPRE NEAGU DJUVARA

Ultimul num\r al revistei
LUCEAF|RUL (nr. 2/2005) g\zduie[te o
recenzie la cartea lui Neagu Djuvara,
"Exist\ istorie adev\rat\?", semnat\ de
nem]eanul Adrian G. Romil\. Am re]inut
portretul, concis [i exact, pe care `l face
istoricului la `nceputul cronicii sale: "Pu]ini
s`nt intelectualii din genera]ia de dinainte
de r\zboi care au ajuns p`n\ ast\zi [i s`nt
mai pu]ini cei care str\lucesc ̀ nc\ prin spiri -
tul lor, marcat de patina calit\]ilor at`t de
rafinate ale acelor vremi. Ei ar trebui pre]ui]i
mai mult [i mai ales "`ntreba]i", `n perioada
aceasta tulbure prin care trecem, at`t de lip-
sit\ de repere autentice. Neagu Djuvara,
al\turi de al]ii, poate, foarte pu]ini (nu-mi

vine acum `n minte dec`t numele lui
Constantin B\l\ceanu-Stolnici, ca s\
r\m`nem `n acela[i domeniu al vechilor
familii boiere[ti), apar]ine categoriei de mai
sus. E demn de remarcat, `n privin]a sa, un
lucru. De[i activitatea sa intelectual\ [i
diplomatic\ din exil i-ar fi asigurat un loc
onorabil `n societatea occidental\, departe
de instabila democra]ie româneasc\
(destul de refractar\ la elite), a ales s\ se
`ntoarc\ `n ]ar\ dup\ '89, devenind repede
cunoscut `n diverse ipostaze: universitar,
membru de onoare al unor prestigioase
institu]ii, realizator de emisiuni pe teme
istorice (specialitatea sa), autor de c\r]i de
referin]\".

ACADEMIA ROMÂN| {I-A
PREMIAT PARTIZANII

POLITICI PE 2002

Din OBSERVATORUL CULTURAL nr.

256 afl\m c\ Academia Român\ a acordat
premiile pe anul 2002: "La final de mandat,
pre[edintele "`naltului for" a acordat premi-
ile Academiei Române pe anul 2002 abia la
sf̀ r[itul anului 2004. Dac\ la capitolul "litera -
tur\" membrii juriului nu au acordat nici un
premiu, fie pe motiv c\ nu-[i mai amintesc
ce titluri au ap\rut `n 2002, fie pentru c\ "nu
au fost lucr\ri remarcabile care s\ nu fi luat
alte premii", la capitolul "merite speciale"
Academia Român\ a r\spl\tit cu Meritul
Academic politicieni de frunte ai PSD pre-
cum Valer Dorneanu, Antonie Iorgovan,
Marian Ianculescu [i Emil Ghinzari, pentru
c\ "au f\cut c`te ceva important pentru
Academie" `n anul de gra]ie 2004. Astfel
`nc`t, departe de a fi un for de consacrare a
valorilor, Academia Român\ [i-a dovedit
`nc\ o dat\ partizanatul politic, lipsa de cri-
terii axiologice [i gustul `ndoielnic pentru
improviza]ii [i mediocritate clientelar\" -
zice cronicarul revistei.

STAREA CRITICII LITE -
RARE AZI, ~N VIZIUNEA

LUI BREBAN

Prozatorul Nicolae Breban public\ `n
num\rul  2/2005 al ROMÂNIEI LITERARE
un articol refuzat de revista t`rgmure[ean\
Vatra, "Starea criticii literare, azi".
Prozatorul `[i exprim\ `ngrijorarea c\ lite -
ratura contemporan\ româneasc\ sufer\
din cauza criticii literare, total absente, une-
ori neprofesioniste, alteori partizane:
"Sigur, [i dac\ unii critici ar ie[i din
amor]irea lor filozofic\ [i ar citi [i comenta
c\r]i care merit\ a fi sus]inute, lucrurile nu
s-ar schimba fundamental. Dar... parc\ ar
sufla o briz\ de speran]\ `n lumea noastr\
literar\ iar publicul, cel inteligent [i curios
de beletristic\, care exist\ [i va exista `ntot-
deauna `n ciuda presiunii mass-media, ar
ie[i el `nsu[i din expectativ\, din fireasca-i
nedumerire. (...) Opinia public\ este con-
fuz\, veleitarii [i impostorii aflueaz\ `n pro-
por]ii `ngrijor\toare, scriitorii adev\ra]i [i
debutan]ii de talent au nevoie de o bun\
doz\ de paranoia pentru a rezista situa]iei
care pare a se eterniza".

OCHELARIST

Revista presei literare

N

GHEORGHE DIMA - uunn   mmooddeell   aaccaaddeemmiicc

Gheorghe Dima [i mitropolitul Nicolae
Ivan (1924)
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irica Anei Blandiana a oscilat mereu `ntre tensiunea
atitudinii morale, eliberat\ de falsific\rile unui discurs
intens metaforic, [i confruntarea cu materialitatea
lumii, neutr\, indiferent\ la efuziunile eu-ului, dar pre-
dispus\ la `ncastrarea `n frumuse]ea limbajului. ~n
ambele cazuri, e vorba de un lirism al temelor major
umane, tipic genera]iei anilor '60. 

Volumul de „poeme noi" (Refluxul sensurilor,
Humanitas, Bucure[ti, 2004) accentueaz\
singur\tatea [i melancolia adânc\, `n mijlocul unui
univers pe cât de clocotitor, pe-atât de str\in. Lucrul se

`ntâmpla [i `n volumele mai vechi, `n A treia tain\ (1969) sau `n
Cincizeci de poeme (1970). Acum, a[ezat\ `n fa]a fream\tului
elementelor, fiin]a le contempl\ f\r\ s\ se confunde cu vitalismul
lor. Sensurile se retrag, `n acest caz, `n ciuda faptului c\ duritatea
materiei atinge totul, modelând [i schimbând forme: „s\ fii stânc\
`n mare/s\ te izbeasc\ f\r\ `ncetare/valurile fluxului [i refluxu-
lui,/s\ te modeleze,/s\-]i rotunjeasc\ muchiile,/s\ te
mic[oreze,/s\ te fac\ nisip./S\ fii stânc\ `n mare,/nesfâr[irii tim-

pan,/s\ rezi[ti neclintit\/`n t\cere/[i-n van". Universul `[i schimb\
uneori alc\tuirea, v\zut prin ochelarii solitudinii, [i sunetele lui nu
mai spun nimic. Lirica devine atunci pur pictural\, descriind
peisaje fantastice, dar mute [i reci, dintr-o lume lipsit\ de sens:
„nu mai exist\ regnuri,/nici st\ri de agregare,/nici orizont `ntre
mare [i cer,/nici mal `ntre p\mânt [i mare,/iar din adâncul apelor
ridicate `n nori/se-nal]\ cârduri de pe[ti pref\cu]i `n cocori,/`n timp
ce chemarea lor r\sun\ b\trân\/ca o limb\ de clopot/`ntr-o cate-
dral\ de lân\". Ritmurile sunt `ncetinite, detaliile `ncremenesc, lini-
ile se confund\, iar dincolo de materie nu pare s\ mai fie nimic.
Pân\ [i `ngerii au intrat `ntr-o somnolen]\ lenevoas\, supunân -
du-se timpului ucig\tor, devenind oameni: „`ngeri b\trâni urât
mirositori/cu iz st\tut `n penele jilave,/`n p\rul rar,/`n pielea
sc\mo[at\ de insule de psoriazis,/h\r]i scrijelate adânc/ale unor
`nsp\imânt\toare/t\râmuri necunoscute". 

Apa revine obsesiv `n pseudo-pastelurile din volum, marcând
parc\ disolu]ia tuturor elementelor, dimpreun\ cu sensurile lor. Un
nou haos sau o nou\ genez\ poate vesti acvaticul, adic\ primor-
dialul loc de odihn\ a fiin]ei („o, las\-mi le[u-ntins pe
plaja/sfâr[itului, ca s\ r\mân/martor de-apoi nehot\rârii-]i,/leag\n

etern, ocean b\trân!"), dar mai ales fream\tul indiferent de dinain-
tea crea]iei. Alteori „pleoapele de ap\" `nchid `n ele p\mântul,
redându-l somnului, iar marea lichefiaz\ `ntreaga fiin]\ a poetei,
transformând-o `n ap\ s\rat\, „`n stare s\ poarte/s\ legene [i s\
ascund\/`n giulgiurile alb\strii/cor\biile moarte/[i sepiile vii".
Leg\tura dintre ap\, oniric [i moarte a fost semnificativ analizat\
de Bachelard, iar `n poezia româneasc\ are largi rezonan]e la un
Eminescu [i Bacovia. Ana Blandiana pare c\ duce la consecin]ele
ultime o tradi]ie autohton\ a incon[tientului acvatic, de la explo-
rarea paralelelor simbolice cu alte „realit\]i" fluide (oglinda, timpul,
luna, lumina) pân\ la sacadarea sunetului cu care se lovesc valu -
rile de ]\rm, tradus `ntr-un discurs poetic fragmentat, aproape
narativ, refuzând metafora  („marea se lupt\ cu ea `ns\[i/se
azvârle, se ciocne[te de ]\rm/se sparge, se `ntoarce asupr\-[i,/se
love[te de sine pulverizându-se./Ce-[i repro[eaz\? Ce url\? Ce
spumeg\?"). Dar apa ca materie poetic\ fundamental\ cap\t\
semnifica]ii depline `n poemul ~n]elesurile, o ars poetica reprezen-
tativ\ pentru `ntregul volum. „~n]elesurile" se `ntrep\trund `ntr-o
combinatoric\ variabil\, urmând mi[carea mereu schimb\toare a
„fluxului [i refluxului unor sensuri", rico[ând din „valul falsificator"
ce acoper\ [i descoper\ pietrele de pe mal. 

Adrian Gh. ROMIL|
(Continuare `n num\rul viitor)
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arieta C. Oprea s-a
n\scut la 10 februa -
rie 1910 `n comuna
B\l]\te[ti, fiind al
optulea copil al fami-
liei Costache [i
Smaranda (Elena)
Oprea. {coala pri-
mar\ o face `n
comuna natal\,
apoi, `ncurajat\ [i

sprijinit\ material de un frate mai
mare, Gheorghe, `nv\]\tor (mort
`n anul 1923), este `nscris\ la
gimnaziul "Regina Maria" din
ora[ul T`rgu Neam]. Dup\
moartea fratelui pleac\ la
{coala Normal\ de fete din Ia[i,
pe care a absolvit-o `n anul
1929, cu specialitatea educa-
toare.

~[i `ncepe activitatea didac-
tic\ la gr\dini]a de copii a fabricii
de zah\r Ripiceni, jude]ul
Boto[ani, localitate unde [eful
postului de poli]ie era cumnatul
s\u Gheorghe Stache, so]ul
surorii sale Eleonora.

De remarcat sprijinul pe
care-l d\deau fra]ii mai mari
pentru a putea `nv\]a cei mai
mici, deoarece `n anul 1925,
tat\l, Costache, moare `n urma
unui atac de cord (vezi poezia
"Salcia b\tr`n\").

~nzestrat\ cu un deosebit
talent artistic (desen, muzic\),
pe l`ng\ o voce deosebit\ [i
`nclina]ii literare. A c`ntat la
vioar\, mandolin\, chitar\, mu -

zicu]\, a organizat multiple
serb\ri cu tematici variate.

~n anul 1931 se mut\ la
Ileanda- Some[, unde era ingi -
ner agronom cel mai mare frate
al s\u- Vasile. Pe l`ng\ activi-
tatea didactic\ urmeaz\ [i
cursu rile Academiei de Muzic\
[i Art\ din Cluj.

A scris articole cu caracter
pedagogic pe care le-a publicat
`n revista "{coala Some[an\".

Despre activitatea depus\
timp de [ase ani la gr\dini]a din
Ileanda- Some[, cit\m din car-
acterizarea f\cut\ de directorul
[colii, `n vederea `nscrierii la
examenul de definitivat: "... A
luat parte la cercuri culturale,
]in`nd conferin]e foarte bine
expuse publicului [i cercului
`nv\]\torilor intimi, ori de c`te ori
a avut posibilitatea, chiar dac\
nu a fost designat\...
Domni[oara Oprea Maria cond.
(?) ̀ n comuna noastr\ ̀ n cei 5- 6
ani de titular\ c`t a predat [i con-
dus [coala de copii mici, a inspi-
rat cele mai bune impresii [i
speran]e de bun sprijin [colilor
noastre...".

(Ileanda, la 2 martie 1936)
De asemenea, Ministerul

Educa]iei Na]ionale, cu adresa
nr. 158620/1946, comunica:
"Avem onoarea a v\ face
cunoscut c\ Ministerul v\ aduce
mul]umiri pentru activitatea
depus\ `n spiritul [coalei demo-
cratice".

A sus]inut examenele pen-
tru gradul II [i gradul I didactic.

~n anul 1933 public\ un
volum de versuri intitulat
"Pic\turi de rou\”) (Tipografia
Gh. Ghili, Cluj, str.
Kog\lniceanu, nr. 4). De ce a
dat acest titlu volumului, ne
explic\ ea `ntr-o not\ olograf\:
"Uneori, m\ `ntrista dorul de
locul natal. G`ndurile `[i luau
zborul peste Carpa]i, la salcia
b\tr`n\ de la poarta casei. La
scorbura unde-[i f\ceau cuib
pi]igoii, `n p\rul ce mi-l reteza
mama. La concertul privigheto-
rilor ce ne trezeau `n dimine]ile
prim\verilor copil\riei. Dimine]i,
c`nd alergam descul]\ prin iarba
din gr\din\ [i scuturam
pic\turile de rou\.

Astfel, am intitulat volumul
de poezii "Pic\turi de rou\".

~n prefa]a volumului, sem-
nat\ de P. {tef\nescu, se
spune, printre altele: "A pune
ceva nou, a intercala o sensibili -
tate nou\, a spune "altfel" de
cum s-a spus p`n\ acum, ceea
ce se zbate [i arde `n sufletul
unor 18 - 20 de ani de tr\inicie,
aceasta este greu, aceasta este
merituos, aceasta poate suporta
obliga]iile mari ale meseriei.

Nu te cunosc duduie, nu [tiu
dac\ peste 10 ani vei mai suferi
at`t c`nd vei vedea o floare
ve[tez`ndu-se sau o sinucidere
inexplicabil\, dar [tiu precis c\
Dumnezeu sau natura ]i-a d\ruit

pe l`ng\ o minunat\
sensibilitate artistic\ [i
un talent...".

Volumul se
g\se[te la Biblioteca
Academiei Române.

Am remarca fap-
tul c\ cea mai impor-
tant\ perioad\ din
via]a ei au fost anii
petrecu]i la [coala de
misionare de la
V\lenii de Munte,
organizat\ de marele
savant Nicolae Iorga.

Fiind educatoare
la Ileanda, a scris o
scrisoare propfesoru-
lui Iorga, solicit`ndu-i
s\ o  primeasc\ la
cursuri. Personal, N.
Iorga i-a r\spuns c\

este dispus s\  o   primeasc\.
{i-a dat consim]\m`ntul [i
Revizoratul {colar Dej, care a
deta[at-o pentru studii.
Examenul a avut loc pe data de
25 septembrie 1936. Erau 150
candidate pentru 50 locuri.
Pentru c\ acest moment a mar-
cat-o `n mod deosebit, a re]inut
fiecare am\nunt [i dup\ ani de
zile, a notat p`n\ [i subiectele ce
le-au fost date:

1. Literatura bun\ [i rea
2. Recenzia unei c\r]i.
Atunci l-a v\zut de aproape

pe marele savant Nicolae Iorga.
A dictat subiectele directoarei de
studii [i a plecat.

Marieta Oprea a scris mult.
A doua zi la orele 12 a intrat
Profesorul [i el, care obi[nuia s\
vorbeasc\ imediat ce intra pe
u[\, a spus: dou\ domni[oare
au scris o tez\ excep]ional\:
domni[oara Smochin\ (fiica
unui profesor universitar de la
Cern\u]i) [i domni[oara Oprea.
Asistenta Ciorea a ar\tat-o, a
a[ezat-o `ntr-un fotoliu `n fa]a
Profesorului, care i-a spus: "A,
dumneata e[ti din satul
herghelegiului Creang\?"

A `nceput cursul de Istorie
Universal\. ~n tot timpul cursu-
lui, de la orele 12 la 14, f\cea [i
observa]ii asupra ]inutei [i a
conduitei pe care trebuiau s\ o
aib\ cursan]ii.

Profesorul Nicolae Iorga a
citit poeziile scrise de Marieta
Oprea [i i-a publicat poezia "O
clip\ `n bezna p\durii", `n volu-
mul "Cuget Clar" (Noul
"Sem\n\tor") 1935- 1936,
Editura "Datina Româneasc\",
V\lenii de Munte, 1936, pag.
24.

La cursurile  Profesorului
lua noti]e cuv`nt cu cuv`nt- atunci
a `nv\]at s\ stenografieze.
Noaptea redacta cursurile dup\
stenogram\, la ora 8 diminea]a
mergea la tipografie, pentru c\
se oferise s\ `ngrijeasc\
apari]iile editoriale ale magistru-
lui, apoi participa la seminarii cu
profesorul Ciorea, iar de la orele
12 p`n\ la 14 la cursuri cu
Profesorul Nicolae Iorga. Dou\
s\pt\m`ni st\teau la V\lenii de
Munte [i dou\ s\pt\m`ni la
Bucure[ti, la Universitate.

F\r\ [tirea Profesorului, `n
1937 a `nceput tip\rirea lucr\rii
acestuia, intitulat\ "Hotare [i
spa]ii na]ionale", de comun
acord cu profesorul de istorie T.
Ungureanu [i cu ma[inistul
Vasile (?). Ajunsese la pagina
260 c`nd, `ntorc`ndu-se de la
plimbarea de sear\, Nicolae

Iorga a v\zut c\ se lucreaz\ la
tipografie. Profesorul
Ungureanu l-a lini[tit spun`ndu-i
c\ "Domni[oara Oprea vrea s\
v\ fac\ o surpriz\ tip\rindu-v\
cursul". A fost chemat\ la
Profesor. "C`nd am intrat-
poveste[te   Marieta    Oprea-
m-am oprit `ncremenit\ la u[\.
Era pe canapea (Profesorul-
n.n.), s-a ridicat. Peste tot- pe
jos, pe canapea, `n m`n\, avea
pagini manuscrise. Mi-a `ntins
m`na. Dumneata ai f\cut asta?
(ar\t`ndu-i paginile tip\rite).

- Eu, domnule profesor!
Asta este ceva nea[teptat

de important. De ast\zi aduci
corecturile s\ le v\d diminea]a
la ora zece. Vei semna condica
la Tipografie. Vei fi remunerat\
ca [i corector! ~]i alegi un ajutor".
La `nceput a luat-o pe
domni[oara Frotich- care a ple-
cat dup\ un timp la facultate la
Cluj. A ales-o pe domni[oara M.
Bobu, dar [i aceasta a plecat
`nv\]\toare la Gura Vitioarei [i
s-a c\s\torit.

~n anul 1938 a fost tip\rit\
lucrarea "Hotare [i spa]ii
na]ionale".

~n anul 1939 a tip\rit volu-
mul "Istoria Universal\ v\zut\
prin literatur\".

~n anul 1940 v\d lumina
tiparului ultimele cuv`nt\ri ale
magistrului, `n volumul intitulat

"Afirmarea vitalit\]ii române[ti".
O parte din aceste lucr\ri au

fost reeditate sub coordonarea
lui Valeriu Râpeanu, care nu a
binevoit s\-i cear\
consim]\m`ntul Marietei Oprea,
de[i cuno[tea domiciliul aces-
teia, [tia c\ a depus eforturi
imense la apari]ia edi]iei prin-
ceps.

Nu se poate spune acela[i
lucru despre istoricul Stelian
Neagoe care, `n anul 1978, a
publicat [i comentat volumul de
poezii ale lui Nicolae Iorga-
"Ultimele", Editura Scrisul
Românesc, Craiova 1978, `n
care, la pagina VI spune: "T`rziu,
dup\ alte dou\ decenii, pioase
eleve ale demiurgului de la
V\lenii de Munte, sub `ngrijirea
tipograficeasc\ a misionarelor
M. Oprea [i M. Barbu- i-au tip\rit
toate poeziile. Primul volum, a
ap\rut `n 1939, al doilea volum
la `nceputul anului 1940".

Adolf MINU}
Gh. AMAICEI

M
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Zig - Zag    Zig - Zag    Zig - Zag

Pre]ul: 10.000 lei

AAPPOOSSTTOOLLUULL - revist\ a cadrelor didactice din jude]ul Neam], serie nou\, apare prin colaborarea Sindicatului
~nv\]\m`nt Neam] [i Asocia]iei ~nv\]\torilor din jude]ul Neam] (martie 1999).

FFOONNDDAATTOORRII:: C. Luchian, V. Gaboreanu, V. Scripcaru, M. Stamate, I. Rafail, M. Av\danei (noiembrie, 1934)
CCOONNSSIILLIIUULL  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAA}}IIEE:: Florin FLORESCU - director general, Iosif COVASAN - director economic, Constantin

TOM{A - director executiv, Gheorghe AMAICEI, {tefan CORNEANU.
CCOONNSSIILLIIUULL  DDEE  RREEDDAACC}}IIEE:: Mircea ZAHARIA - redactor [ef,{tefan CORNEANU -redactor [ef adjunct,Dumitri]a VASILCA, Dan AGRIGOROAE, 
Niculina NI}|, Stelu]a ALEXANDRU, Valerian PERC| (Subredac]ia Roman, tel. 732.738), Constantin TIMOFTE (Subredac]ia T`rgu Neam]),  

Carmen DASC|LU (secretar). 

~n ajutorul pro-
fesorilor dirigin]i

ap\rut la Editura ALFA din
Piatra-Neam] volumul I al
lucr\rii Dirigen]ia;
proiectarea activit\]ii
educative `n ciclul gim-
nazial (clasele V-VI).
Având autori un grup de
cadre didactice cu o
bogat\ experien]\ `n
domeniul educa]ional:

prof. Rodica {urubaru,  prof. dr. Mihai
{urubaru [i prof. L\cr\mioara Galanton,
cartea este un ̀ ndrum\tor metodic nece-
sar tuturor profesorilor dirigin]i. 

Structurat  `n trei mari capitole: I.
Activitatea educativ\; II. Proiectarea
activit\]ilor educative la clasa a V-a;  III.
Proiectarea activit\]ilor educative la
clasa a VI-a, ghidul con]ine o parte teo-
retic\ (cap.I: proiectarea activit\]ilor
educative, colaborarea dirigintelui cu
familia, parteneriatul social etc.) [i o
parte aplicativ\ ( cap. II-III: tematica
orelor educative pe sem. I-II, scenarii
pentru orele de dirigen]ie), la care se
adaug\ o bogat\ bibliografie `n dome-
niu, dic]ionar de termeni pedagogici [i
de psihologie a copilului, 84 de anexe
(corespunz\toare temelor tratate). La
fiecare proiect, pe lâng\ volumul mare
de informa]ii, sunt date trimiterile la
dic]ionar [i anexe, indicându-se chiar
paginile, lucrarea u[urând astfel extrem
de mult munca dirigin]ilor `n preg\tirea
pentru orele de dirigen]ie. Prin
abord\rile interdisciplinare, adaptarea
temelor la particularit\]ile  vârstei [i uti-
lizarea metodelor interactive, sugestiile
oferite de autori au menirea de a stimu-
la actul creator al fiec\rui dasc\l.

Cartea r\spunde cerin]elor actuale
ale misiunii ce o are profesorul diriginte,
drept urmare o recomand\m tuturor
cadrelor didactice implicate `n actul
form\rii noilor genera]ii. Totodat\
a[tept\m ca pân\ la finele anului [colar
s\ apar\ [i vol. II (pentru clasele VII-VIII)
al aceleia[i lucr\ri.

Drd. Mihai FLOROAIA

IANUARIE 2005
~n numerele anterioare au fost semnalate

anivers\rile: Eufrosina Savin 1/1907 (La mul]i
ani!); Eugen Dobrescu, 1/1923; Viorica Te[u,
2/1933; Ion Iliescu, 4/1929; Doina Da[chievici,
4/1943; V. Chiri]escu, 5/1902; Anton Naum,
17/1829; Mircea Simion, 17/1923; C. Matas\,
22/1878; Mihail Florescu, 28/1912; Florica
Galinescu, 28/1932; Vasile Doru Ulian, 30/1944;
I.L. Caragiale (fost revizor [colar de Neam]),
31/1852; Sidonia Hoga[, 31/1882.

l {i comemor\rile: 12/1972, Eugeniu Sperantia; 17/1918,
C.I. Istrati; 24/1991, Iulian Antonescu.

l Ianuarie 1940- revista Apostolul public\ prezentarea
anual\ a dou\ volume pedagogice de {tefan B`rs\nescu,
ap\rut\ la Ia[i, `n 1939: "Tehnologia didactic\. Prelegeri uni-
versitare" [i "~nv\]\torul român contemporan [i destinele nea-
mului". Aceast\ prezentare e foarte util\ [i azi, dup\ 65 de ani.

l 1/1937 n. la {erbe[ti valorosul profesor de istorie V.
Corduneanu, afirmat [i ca antrenor de [ah al elevilor nem]eni,
participan]i la competi]ii na]ionale.

l 9/1896, n. la P. Neam], Aurelia Ghia]\, profesoar\ de
desen o perioad\, la {coala Normal\ de ~nv\]\toare din P.
Neam], renumit\ ca artist plastic.

l 10/1925 n. la Bac\u, regretatul Emil Leahu, remarcabil
profesor de lb. român\ al Lic. "Calistrat Hoga[", autor de ma -
nuale [colare, publicist, fost inspector [colar.

l 10/1881, n. la Viltote[ti- B\se[ti, jud. F\lciu, Vasile
Ghi]escu, prof. de lb. român\ [i lb. latin\ la P. Neam], director
la {coala Comercial\ (1913- 1921) la {coala Normal\ "Gh.
Asachi" (1922- 1929) [i la Lic. "Petru Rare[" (1932- 1938), m.
1955 la P. Neam].

l 11/1933, G.T. Kirileanu transmite la radio conferin]a
"Eminescu inedit".

l 30/1882, n. la Grumezoaia, jud. F\lciu, Dimitrie Foc[a,
profesor de matematic\, `ndr\git de elevi, la Lic. "Petru
Rare[", la {coala Normal\ "Gh. Asachi" din Piatra- Neam] [i la
Lic. "Spiru Haret" din Bucure[ti, unde, ca director, l-a ocrotit pe
elevul Noica Constantin `mpotriva prigoanei din partea profe-
sorului s\u de... filosofie.

Prof. Traian CICOARE

Profesorul Constantin Spiridonescu [i-a dat
demisia din func]ia de inspector general adjunct, pen-
tru a se ocupa exclusiv de programele europene ale
Inspectoratului {colar Neam].

l O sut\ de liceeni [i opt profesori au participat la
prima testare pentru ob]inerea certificatului european
de utilizare a calculatorului, desf\[urat\ la Centrul de
la Colegiul Na]ional de Informatic\, din Piatra Neam]. 

l Consiliul Local [i Prim\ria Piatra Neam] au pre-
miat olimpicii [i profesorii care s-au ocupat de
preg\tirea lor. Din cele 300 de milioane aprobate de

legislativul pietrean, au fost recompensa]i 19 elevi, ocupan]i ai
locurilor I-III la olimpiadele na]ionale. Singurul medaliat
interna]ional, `n 2004, a fost Mihai Dasc\lu, de la Colegiul
Na]ional "Petru Rare[" (prof. Florica Ionic\), clasat al treilea la
concursul de chimie.

l Prim\ria Piatra Neam] a achitat [i cea de a doua rat\ pen-
tru cump\rarea casei Lalu, `n care `[i desf\[oar\ activitatea

Palatul Copiilor. Valoarea total\ a imobilului [i terenului se ridic\
la 462500 euro, din care s-au pl\tit deja 162000 euro.

l Procentul de promovabilitate, la sf`r[itul primului semestru
al anului [colar 2004-2005, nu a dep\[it 84 la sut\. Aproape
10000 de elevi nem]eni nu au reu[it s\ ob]in\ note de trecere sau
au r\mas cu situa]ia ne`ncheiat\. Cea mai mare promovabilitate,
96 la sut\, s-a `nregistrat la nivelul ciclului primar, iar cea mai
sc\zut\, 75 la sut\, printre elevii [colilor de arte [i meserii.

l Elevii nem]eni care au fost premia]i la concursul na]ional
"Tinere condeie" vor putea participa la activit\]ile Centrului
Na]ional de Excelen]\, `nfiin]at la sf`r[itul anului trecut, la
Bucure[ti. 

l Sindicali[tii din `nv\]\m`nt vor s\ dea `n judecat\ prim\riile
nem]ene care nu deconteaz\ cadrelor didactice cheltuielile pen-
tru transport. Pentru cei aproximativ 2000 de dasc\li naveti[ti,
autorit\]ile ar trebui s\ aloce 8 miliarde de lei.

l Grupul {colar Bicaz are `n dotare, de la mijlocul lunii ia -
nuarie, un modern laborator de chimie. Amenajarea [i dotarea

acestuia au necesitat 180 de milioane de lei [i s-au realizat `n mai
pu]in de dou\ luni.

l Grupul {colar "Gheorghe Cartianu" a g\zduit cea de a XIV-a
edi]ie a simpozionului "{tefan Procopiu", la care au participat
elevi [i profesori de fizic\ din jude], dar [i de la Universitatea
"Alexandru Ioan Cuza" [i Universitatea Tehnic\ "Gheorghe
Asachi", din Ia[i. Una dintre cele mai interesante sec]iuni a fost
cea a lucr\rilor practice, `n care au fost prezentate barca cu
reac]ie, periscopul, ma[inu]a cu balon etc.

l Echipa care administreaz\ Portalul Sistem Educa]ional
Informatizat (SEI) a lansat site-ul http://subiecte.edu.ro/, care
cuprinde subiectele formulate `n anii preceden]i la examenele
na]ionale organizate de Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii. Elevii [i
profesorii vor g\si la aceast\ adres\ subiecte [i baremuri `n for-
mat electronic de la probele scrise ale examenelor de bacalaure-
at, capacitate/ teste na]ionale, titularizare, definitivat [i gradul Ii
desf\[urate `n 2004, dar [i `n anii anteriori.

Mihaela DR|GOI
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oezii, c`ntece, dramatiz\ri, flori,
emo]ii, obraji `mbujora]i, imagini
ale Poetului Nepereche. {i pen-
tru c\ toate astea trebuiau s\
poarte un nume, li s-a spus
Eminescu. Dor de Eminescu.

Pe 15 ianuarie, zi aniversar\,
s\rb\toare na]ional\ `ntr-un anu-
mit fel, unii dintre noi au `ncercat
s\ dea lui Eminescu ce-i al lui
Eminescu. M\car pu]in\

recunoa[tere, m\car un dram de
recuno[tin]\. {i au reu[it. P`n\ [i `nv\]\ceii
de la primar\ l-au c`ntat cu respect pe
voievodul versului românesc. I-au scris poe-
tului. Iat\ g`ndurile lor:

"Doamna ne-a zis c\ pe 15 ianuarie e
ziua ta [i ne-a mai zis c\ e[ti cel mai mare
poet român. M\ bucur [i `]i urez "La mul]i
ani!" Maria".

"Cu prilejul zilei tale de na[tere `]i pot
spune c\ admir toate poeziile cu semn\tura
ta. Te rog s\ vii la noi la [coal\, s\ ne `nve]i
secretul fabric\rii unui poem... {tefan".

"S\ [tii c\ `mi plac foarte mult versurile
tale. Sufletul t\u va tr\i ve[nic, prin poeziile
pe care le-ai g`ndit. Andreea"

"Am cea mai profund\ admira]ie [i
ad`nc respect fa]\ de opera ta nemuritoare.
Am r\mas fascinat\ `n urma lecturilor ver-
surilor tale, care sunt de o neasemuit\ fru-
muse]e [i sensibilitate. Pentru c\ ai l\sat
eternit\]ii o asemenea capodoper\, admira-
torii t\i ]i-au `ncropit niscai versuri. Ascult\:

"E iar\[i ianuarie `n lume
{i toate drumurile duc la Ia[i,
Unde de dou\ mii de ani `ncoace
P\[e[te Eminescu prin ora[..."

Dumitru RUSU
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artea publicatã
recent de editura
Matrix Rom din
Bucureºti conþine
elementele din
Matematicã con-
siderate cã se
impun a fi cunos-
cute de

economiºti, ingineri ºi mana -

geri, fiind alcãtuitã din trei
secþiuni. Prima parte intitulatã
Elemente de algebrã liniarã ºi
ecuaþii diferenþiale cu aplicaþii
în economie conþine urmã-
toarele chestiuni fundamen-
tale: transformãri elementare,
sisteme algebrice de ecuaþii
liniare, spaþii vectoriale, struc-
turi din economie vizualizate
prin spaþii vectoriale, operatori
liniari, valori ºi vectori proprii,
ecuaþii diferenþiale ºi aplicaþii în
modelarea dinamicii unor pro-
cese economice. Sunt indicate
aici modele ºi interpretãri
matematice inedite. Secþiunea
urmãtoare, dedicatã Analizei
matematice cu aplicaþii în
inginerie ºi economie, este
alcãtuitã din problematica actu-
alizatã privind: mulþimi ºi relaþii,
structura algebrico-topologicã
a mulþimii numerelor reale, car-
dinale, spaþii topologice, spaþii
metrice, structura uzualã de
spaþii metrice pentru R, R, Rn,

elemente din teoria conver-
genþei respectiv a divergenþei
în spaþiile de tip  Rk,  sinteze
din teoria limitei ºi aplicaþii pen-
tru funcþii f: DÍRk®Rp, primi-
tive, funcþii integrabile
Riemann, integrale Riemann
generalizate,  ºiruri ºi serii de
funcþii, serii de puteri, serii
Fourier, funcþii cu variaþie
mãrginitã, integrala Riemann-
Stieltjes, integrale cu para-
metri, integrale curbilinii, inte-
grale multiple ºi aplicaþii.
Ultima parte a cãrþii:
Introducere în unele Aplicaþii
financiare ale Matematicii, pro-
gramarea liniarã ºi teoria
proba bilitãþilor este destinatã
unor chestiuni din Matematicã
cu aplicaþii imediate în proce-
sele financiare, respectiv unei
introduceri în Teoria probabili -
tãþilor.Fiecare secvenþã este
completatã cu aplicaþii propuse
ºi bibliografia consultatã, indi-
catã parþial, dar pertinent.
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