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cu GGabriel PPlosc\,
pre[edintele FFSLI NNeam]

2012 aa ffosst uun aan  ppllin dde
eforturi ppentru ddep\[irea  bbââll-
bââiellillor llegissllative mmo[tenite  `̀n
sspecciall ddin iini]iativelle ffosstullui
minisstru aall eedducca]iei, ddar [[i uun
an ccu rrezulltate rremarccabille `̀n
dderullarea uunor pproieccte eeuro-

pene, `̀n aacctivitatea ccotiddian\ sspecci-
ficc\, `̀n aacc]iunille `̀n iinsstan]\ aalle SSin-

ddiccatullui LLiber aall LLuccr\torillor ddin
~nv\]\mâânt [[i CCerccetare {{tiin]ificc\
NNeam]. UUrmeaz\ uun aan nnou ccu ppro-
blleme nnoi. CCe sstrategie aa]i ppreg\tit
pentru nnoull aan?

–  Pentru  2013, strategia
Sindicatului din `nv\]\mânt Neam] va
p\stra `n linii mari acelea[i coordonate
ca [i cea conceput\ pentru perioada
2011-2012. Principale obiective r\mân
ap\rarea drepturilor membrilor de
sindicat, p\strarea unit\]ii sindicale la
nivel jude]ean, solidarizarea prin
ac]iuni concrete cu membrii de sindi-

cat afla]i `n dificultate [i implicarea `n
elaborarea legisla]iei pentru `nv\]\-
mânt prin propunerile f\cute de noi. 

Referindu-ne la ac]iunile concrete,
vom continua ac]iunile `n instan]\ pen-
tru cre[terea salarial\ conform Legii
221 pentru perioada 1 octombrie 2008
– 31 decembrie 2009, unde `ntr-o
prim\ ac]iune avem 151 de dosare, iar
`n urm\toarele dou\ ac]iuni, pentru
personalul care nu a fost cuprins `n
prima ac]iune, avem 105 [i respectiv
100 de dosare, pe cre[terea salarial\
pe Legea 330. Pentru perioada 1 ianua-

rie 2010 – 31 decembrie 2010, pe
Legea 330, avem 146 de dosare; iar
pentru cre[terea salarial\ conform
Legii 221 pentru perioada 1 ianuarie
2011 – mai 2011, pe Legea 285, avem
pentru personal didactic [i didactic
auxiliar 129 de dosare, iar pentru per-
sonalul nedidactic – pentru nediminu-
area salariilor cu 25% `n anul 2011  –
avem alte 93 de dosare. Totodat\,
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DE DOU| ORI
EMINESCU…
entru elevii [i dasc\lii de la {coala „Mihai
Eminescu” din Roman, `nceputul celui de-
al doilea semestru din acest an [colar a
marcat debutul unei serii de manifest\ri
care au ]inut trei zile. {i dac\ `n al]i ani, mai
precis de când fosta [coal\ gimnazial\ nr.
11 a primit numele Luceaf\rului poeziei
române[ti, s\rb\toarea era una obi[nuit\,

de data aceasta comemorarea Poetului
Nepereche a coincis cu marcarea a patru decenii
de când s-a pus piatra de temelie a acestei unit\]i
de top a `nv\]\mântului gimnazial roma[can. Au
fost trei zile ̀ n care s-au dep\nat amintiri, s-a f\cut
bilan]ul succeselor, dar `n care s-au trasat [i coor-
donatele pentru ca viitorul [colii, situat\ chiar pe
strada Mihai Eminescu din urbea mu[atin\, s\
urmeze acela[i parcurs al performan]ei `n
educa]ie [i nu numai. Au fost clipe unice `n care
genera]ii de ieri [i de azi, dasc\li [i elevi
deopotriv\, s-au `ntâlnit, s-au rev\zut [i au tr\it
momente pline de emo]ie, adesea pân\ la lacrimi.
Nu au lipsit deasemenea personalit\]i importante
ale municipiului sau reprezentan]i ai unor institu]ii
jude]ene, p\rta[i la bucuria acestei duble
s\rb\tori, dac\ nu chiar triple, dac\ socotim c\,
`ncepând de anul trecut, ziua de 15 ianuarie a fost
declarat\ oficial ca Ziua Culturii Na]ionale... 

La `̀nceput, aa ffost „„{coala 111”…

~nceputul nu au fost deloc u[or pentru cei care
au pus temelie la actuala {coal\ gimnazial\
„Mihai Eminescu”. Din start, a fost „{coala 11”,
nume r\mas `n memoria colectiv\ a târgului
mu[atin, poate [i pentru faptul c\ aceast\ insti-
tu]ie [i-a disputat decenii la rând `ntâietatea `n
Roman. Practic, institu]ia a luat fiin]\ `n anul 1961,
sub titulatura  de „{coala general\ cu clasele I-IV”,

24 ianuarie

NORMALI{TII CÂNT| FRUMOS!
Dulcele târg al Ie[ilor” a tr\it euforic toate
unirile românilor (1600, 1859, 1918). Ia[ul
este un ora[ monument unde [i pietrele
vorbesc despre Unire.  Mai ales str. Unirii, la
Muzeul „Unirii” `n Pia]a Unirii str\juit\ de sta-
tuia lui Cuza, primul domn al României mod-
erne. Numele lui Alecsandri, Negri, Kog\l-

niceanu sunt rostite [i ast\zi cu pio[enie. Cine
trece prin fa]a Universit\]ii de Medicin\ [i Farmacie
are posibilitatea s\ admire un super grup statuar,
`nchinat, a]i ghicit , tot Unirii. ~i [ti]i istoria „rescris\”?

Monumentul Unirii din fa]a Medicinei este o
reconstituire a unui monument mai vechi, dezvelit
la 29 mai '29. D\ltuitorul monumentului? Principesa
Olga M. Sturza din Ia[i. Pentru frumoasele fe]e de
pe soclul `nalt de 5 m i-au pozat elevele de la
{coala Normal\ „Mihail Sturza” din orasul Unirii.

Toate `mbr\cate `n costume na]ionale. Uniforma lor
fiind costumul na]ional specific zonei din care
proveneau. Cea mai frumoas\ era „Mama”, cu
casc\ pe cap, regina Maria. Urmau apoi Basarabia,
Bucovina [i Transilvania, provinciile române[ti
`ntoarse acas\ `n memorabilul an 1918. La  inaugu-
rarea grupului statuar au fost invita]i [i normali[tii
care au cântat pentru toat\ România. Inclusiv pen-
tru Sadoveanu care locuia pe dealul Copoului. Lui
i-au cântat serenada neamului `ntregit. Grupul stat-
uar de care am vorbit a v\zut lumina soarelui pân\
`n anul 1951. Atât.

~n albumul „Prin Ia[ii de odinioar\” autorul Gh.
Macarie precizeaz\ c\ monumentul a fost „ras” de
pe soclul de piatr\ de Cluj cu baroasele. ~n mod

„
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a urmare a termin\rii localului
de pe strada Mihai Viteazu [i
`nfiin]\rii {colii generale nr. 8,
unitate care a absorbit cea mai
mare parte dintre elevii fostei
{coli nr. 8, care func]iona cu
clasele I-VII `n localul de pe

strada Prim\verii. Astfel, `n localul
vechi al {colii nr. 8 a continuat s\
func]ioneze o unitate gimnazial\ care
avea `n planul de [colarizare de la
vremea aceea un singur rând de
clase de ciclul I, respectiv copii
`nscri[i la I-IV,  proveni]i `n bun\
m\sur\ din circumscrip]ia actual\,
respectiv cei domicilia]i pe str\zile
Maramure[, Spiru Haret, Toma
Stelian, Martir Clo[ca, Prim\verii,
Gheorghe Doja, Ecaterina Teodoroiu
[i toate str\zile din Cartierul munci-
toresc. Aceast\ unitate a primit de-
numirea de {coala general\ nr. 11
Roman, institu]ie care a func]ionat,
din 1961 pân\ `n 1973, `ntr-un local
impropriu pentru o unitate [colar\,
cl\direa fiind `nchiriat\ de la proprie-
tarul Carol Erde[... 

MEREU ~~N TTOP...  

Practic, de aici `ncepe istoria
care cuprinde,  f\r\ a risipi vorbe
mari, faptele m\re]e ale unei [coli
emblematice. Primul director a fost
Aurelia PPavel, dup\ care a urmat
vreme de 26 de ani `n fruntea aces-
tei institu]ii Prof. EElena MMatcovschi,
un model de conduit\ pentru elevii [i
profesorii [colii, r\spl\tit\ la aceast\
aniversare cu medalia [i Diploma
omagial\, al\turi de al]i dasc\li care
au f\cut ca numele [colii  s\ devin\
cu adev\rat renume. Acela[i obiectiv
[i l-a propus [i actuala echip\ mana-
gerial\ compus\ din profesorii
Mihaela RRusu [i Dumitru OOuatu,
director, respectiv director adjunct,
ultimul fiind `nscris pe r\bojul din
holul [colii al\turi de al]i dasc\li
vrednici care au mai condus aceast\
institu]ie de-a lungul celor 40 de ani.

„Pentru mine, decizia accept\rii
func]iei de manager a fost o provo-
care deoarece aceast\ [coal\ a avut
[i are rezultate deosebite, `ns\ ex-
perien]a dobândit\ pân\ acum m-a
f\cut s\ o accept. E o provocare ce
impune mult\ munc\ [i sacrificii dar
care nu se pot compara cu

satisfac]ia de a [ti [i
de a sim]i, zi de zi,
al\turi de colegi, de
elevi [i de p\rin]i, c\
po]i s\-]i `ndepline[ti
misiunea  nobil\  de
a duce mai departe
[tafeta spre dezide-
ratul dintotdeauna al
acestei institu]ii -
seriozitatea [i perfor-
man]a”, a m\rturisit
Prof. MMihaela RRusu.

Lesne de `n]eles
termenii acestei pro-
voc\ri, de vreme ce,

la aceast\ or\, [coala `nregistreaz\
40 de ani de proiecte, de speran]e [i
de realiz\ri una [i una, 40 de ani `n
care genera]ii de absolven]i au dus
faima [colii departe, chiar peste
hotarele ]\rii… {i nu trebuie s\
uit\m c\, dup\ anul 2000, aceast\
institu]ie a fost prima unitate [colar\
de `nv\]\mânt gimnazial din Roman
care [i-a luat numele unei mari
personalit\]i, pe vremea când `n
acest sens nu exista nici un fel de
obligativitate…  

O SS|RB|TOARE 
„2 `̀n 11”…  

Cele trei zile de manifest\ri care
au debutat pe 14 ianuarie au marcat,
deopotriv\, `mplinirea a 163 de ani
de la na[terea Luceaf\rului poeziei
române[ti, precum [i seria „Zilelor
[colii” care figureaz\ aici de [apte
ani `n agenda
lunii ianuarie …
„{coala noastr\
merit\ ca `n fie-
care an s\ pe-
treac\ un ase-
menea moment
aniversar. Pân\
la urm\, 40 de
ani sunt foarte
pu]ini, dar `n tot
acest timp as-
censiunea [colii
a fost rapid\ [i
constant\, ea
datorându-se `n
principal resurselor umane care au
f\cut ca prestigiul [colii s\ creasc\
de la an la an. Acum, la ceasul aces-
ta de bilan], privind `n urm\ ne
bucur\m s\ vedem o panoplie de

premian]i la concursuri [colare de
toate genurile, la nivel local, jude]ean
[i na]ional, ceea ce, desigur, este o
mândrie pentru [coala noastr\”, a
m\rturisit cu emo]ie Prof. DDumitru
Ouaatu,  omul de al c\rui nume se leag\
multe `mpliniri de aici, dintr-o pleiad\
`ntreag\ de nume greu de citat la ceas
de bilan] f\r\ riscul de a omite pe cine-
va. 

La fel de dificil este de stabilit pri-
orit\]ile `n citarea manifest\rilor care
au dat greutate acestei minunate
s\rb\tori. O men]iune deosebit\ se
cuvine f\cut\ asupra  evolu]iei trupei
de teatru „Gong”, multipl\ laureat\
pe la toate festivalurile puternice re-
zervate tinerilor actori amatori din
]ar\, dar re]inând [i spectacolele
deosebite coordonate de `nv\]\-
toarele Elena AAbabei [i Mariana
Lev\rd\, parada ECO-FFashion, sub
coordonarea Prof. EEmilia CCiomârtan,
expozi]ia de icoane pictate de elevii
[colii „Icoana –– eevanghelia `̀n cculori”,
coordonator Prof. AAlexandru LLezeu
[i, `n mod deosebit, concursul de
desene intitulat „Culoarea vversului
eminescian”, o ini]iativ\ inedit\ la
nivel na]ional lansat\ `n urm\ cu
cinci ani de Prof. RRadu PPopescu. De
o remarc\ distinct\, cu urm\ri pe ter-
men lung chiar pentru genera]iile
care vor trece de aici `nainte pragul
{colii „Mihai Eminescu”, trebuie s\
se bucure pachetul de semne dis-
tinctive ale institu]iei, respectiv Imnul
compus de Prof. OOnoriu MMaior, pe
versurile Marianei Lev\rd\, precum
[i Drapelul [colii, acestora ad\ugân-
du-li-se prima monografie a institu]iei
s\rb\torite la cump\na lui Gerar. {i,
ca un punct de final, cuvintele
emo]ionante rostite cu acest prilej de
primarul Romanului, Prof. DDan

Lauren]iu LLeoreanu, sau cele ale Prof.
Maria GGhini]\, inspector `n cadrul
I.S.J. Neam], vin s\ `ntregeasc\ un
moment unic al acestei [coli...

DE DOU| ORI EMINESCU...
(urmaare ddin ppaag 11)

u `ncepere din acest an [colar,
pe lâng\ pagina web aflat\, de
asemenea, la `nceput, {coala
gimnazial\ „Calistrat Hoga[”
Roman are [i o revist\ care se
adreseaz\ pitico]ilor de la
gr\dini]\. „Bondocel” este deja
la al doilea num\r [i, lucru [i

mai important, chiar `n cre[tere de
tiraj. „Ideea a venit `n urma unei cola-
bor\ri cu o revist\ de la Timi[oara,
drept pentru care am propus s\
facem [i noi o revist\ la gr\dini]a
noastr\. Colegele au fost foarte
receptive, astfel c\ fiecare am con-
tribuit cu materiale [i am reu[it s\
edit\m primele dou\ numere”, a
m\rturisit Lena HHanganu, profesor
`nv\]\mânt pre[colar la {coala gim-
nazial\ „Calistrat Hoga[”. 

Primul num\r a fost tip\rit gra]ie
eforturilor „doamnelor” care au [i
ini]iat aceast\ publica]ie [colar\, `n
vreme ce al doilea num\r a fost
sus]inut din sumele ob]inute prin vân-
zarea primului „Bondocel”, de care
p\rin]ii au fost de-a dreptul `ncânta]i.
„Vrem ca aceast\ revist\ s\ fie o
punte de leg\tur\ `ntre colectivul
gr\dini]ei [i p\rin]i pentru ca, astfel,
ceea ce facem `n cadrul orelor s\
poat\ continua [i acas\, `n familie. ~n
acest scop, am avut grij\ ca paginile
revistei s\ cuprind\ pove[ti, dar [i
fi[ele de evaluare sumativ\ `n baza

c\rora p\rin]ii pot s\ mai lucreze cu
copii pentru a aprofunda abilit\]ile
dobândite `n timpul orelor petrecute la
gr\dini]\”, a mai spus doamna Lena
Hanganu. „Ne mândrim foarte mult c\
acest proiect a avut succes, bucurân-
du-se de aprecierile [i de sprijinul
p\rin]ilor care, la al doilea num\r, au
cerut chiar o suplimentare a tirajului,
de la 60, la 70 de exemplare. Sper\m
ca, pe parcurs, s\ punem `ntr-atât de
bine la punct aceast\ revist\ `ncât, de
ce nu, s\ putem ob]ine chiar
recunoa[terea altora, dinafara [colii
[i chiar un premiu la concursurile
[colare rezervate publica]iilor pentru
copii”, a m\rturisit plin\ de `ncredere
Lumini]a BBoloca, cea care, cu
`ncepere din acest an [colar, a prelu-
at frâiele [colii „Calistrat Hoga[”, mer-
itul domniei sale fiind substan]ial `n
toate transform\rile care s-au petre-
cut `n [coal\, inclusiv cele legate de
apari]ia lui „Bondocel”, `n premier\, la
grupa de gr\dini]\… (A. OPRI{)

„Bondocel”,
la... gr\dini]\
C c



untem `n instan]\ [i pentru dife-
ren]ele de bani de primit la cei
100 de euro pentru achizi]io-
narea de c\r]i [i de soft edu-
ca]ional, ac]iune unde avem
depuse pân\ acum  –    [i se
afl\ `n diferite stadii – 144 de

dosare. Pentru decontul de navet\ a
cadrelor didactice avem 24 de dosare
`n lucru, majoritatea  finalizate cu
decizie definitiv\ pentru plata acestui
drept, dar mai avem trei dosare pe rol.

~n acela[i timp am urm\rit  s\
vedem cum sunt puse `n aplicare
hot\rârile judec\tore[ti care sunt
definitive [i irevocabile, [i am `ncercat
s\ rezolv\m problemele ap\rute prin
discu]ii cu ordonatorii de credite, cu
[colile, cu prim\riile atr\gându-le
serios aten]ia c\ este imperios nece-
sar s\ pun\ aceste hot\râri `n apli-
care. 

–  VV-aa]i cconfruntat [[i ccu ssitua]ii dde
reavoin]\, `̀n ccare eexisstau hhot\rââri
ddefinitive [[i iirevoccabille ccare nnu eerau
aplliccate?

–  Acolo unde am `ntâlnit reavoin]\
am recurs [i la alte forme mai agre-
sive, plângeri penale, execut\ri silite,
sesizarea CEDO, `ns\ au fost destul
de pu]ine astfel de cazuri. Am avut un
caz de plângere penal\ la {coala
Roznov, unde demersul nostru `mpre-
un\ cu cel al sindicatului de acolo a
condus la o solu]ie –  `n cele din urm\
s-a `nceput decontarea navetei, `n
tran[e e[alonate, dar s-a rezolvat. A
fost o situa]ie mai delicat\, pentru c\
dac\ ceream executarea silit\ atunci
se blocau conturile [i din acele conturi
se pl\teau [i salariile profesorilor. Dar
am discutat, s-a pus `n aplicare exe-
cutare silit\ [i s-au g\sit solu]ii pentru
achitarea e[alonat\ a datoriilor. ~n
general am `ncercat  s\ rezolv\m
toate aceste probleme pe cale amia-
bil\. Au fost [i situa]ii mai ciudate sau
mai hilare, de pild\ au fost depuse
`ntâmpin\ri `n instan]\ de[i ac]iunile
nu fuseser\ `nc\ `naintate, de[i proce-
sul nu `ncepuse efectiv. Am mai primit
sesiz\ri c\ `n anumite unit\]i de
`nv\]\mânt drepturile se acordau pre-
feren]ial, numai unora dintre colegii
no[tri [i a trebuit [i acolo s\ interve-
nim, s\ debloc\m situa]ia, s\ pre-
venim apari]ia unui conflict. Legat de
obligativitatea angajatorilor de a
deconta analizele medicale, am `ncer-
cat s\ le rezolv\m tot `n acest cadru
institu]ional al Comisiei paritare [i
`mpreun\ cu cei din conducerea
inspectoratului am reu[it  s-o facem `n
bun\ m\sur\. La fel am procedat [i cu
cei 100 de euro, unde am `ncercat s\
gr\bim punerea `n plat\, numai c\ din
cauza `ntârzierilor cu care anumite
[coli depun documenta]ia, `ntârziem [i
cu acordarea acestor sume.

Avem ssatisfac]ia
cre[terii ccredibilit\]ii

[i `̀ncrederii ooamenilor

–  CCum ffacce]i ffa]\ lla ttot aaccesst
vollum dde mmuncc\ cce ]]ine dde aatââtea ppro-
ccesse [[i ccum eesste rrecceptat aaccesst eefort
dde mmembrii dde ssinddiccat?

–  Activitatea `n acest domeniu al
ac]iunilor `n instan]\ este foarte
mig\loas\ [i mai mereu contra
cronometru. F\r\ colega noastr\,
Gabriela Grigore, secretarul general
al sindicatului care se ocup\ de tot
ceea ce `nseamn\ partea tehnic\ de
colectare a documentelor, ]ine leg\-
tura atât cu [colile, cât [i cu avocatul
care se ocup\ de reprezentarea `n
toate aceste procese, nu am reu[i s\
facem fa]\. Este un volum uria[ de
munc\ [i f\r\ activitatea ei intens\ nu
am fi avut acum ac]iuni `n instan]\ pe
Legile 221 sau 330 pentru toate [co-
lile. {i a[ atrage aten]ia celor care
subestimeaz\ aceast\ munc\ [i zic
c\ nu e mare lucru, c\ dac\ doamna
Grigore nu ar face aceste lucruri cu
mult\ d\ruire [i ]inând permanent
leg\tura cu [colile, nu am reu[i cu
siguran]\. Nu a[ vrea s\ fac un expe-
riment [i s\-i spunem colegei noastre
Gabi s\ nu se mai ocupe o lun\, dou\
de aceast\ activitate... Documentele
vin `ntr-un singur exemplar din [coal\,
ele trebuie multiplicate, trebuie verifi-
cate s\ fie `ntocmite corect potrivit
metodologiilor,  iar cele care nu sunt
bine `ntocmite le `ntoarcem chiar de
mai multe ori `n secretariatele [colilor.
Unii nu au avut `ncredere `n aceste
demersuri `n instan]\ [i nu au depus
la timp documentele necesare, pe
urm\ când au `nceput s\ apar\ ho-
t\rârile judec\tore[ti [i au v\zut c\ vin
banii, au vrut [i ei [i a trebuit s\ facem
alte ac]iuni `n instan]\. Al]ii trimit
documentele prin email sau pe fax
ne[tiind c\ `n instan]\ nu po]i merge
decât cu documentele `n original [i nu
cu copii, pe urm\ trebuie s\ urm\re[ti
toate aceste procese [i ce se `ntâm-
pl\ pe parcurs, pentru c\ nu primim
pentru acela[i drept o singur\ decizie
`n mai multe dosare, ci se merge se-
parat. {i a[a am ajuns s\ avem, de
pild\, pe cre[terea salarial\ pe Legea
221 trei rânduri de ac]iuni, pentru a-i
cuprinde pe to]i colegii no[tri. 

Totu[i avem satisfac]ia c\ avem
credibilitate,  `n ultimul timp a crescut
`ncrederea oamenilor `n sindicat [i tot
mai mul]i lucr\tori din `nv\]\mânt vin
c\tre noi – `n condi]iile `n care nimeni
nu-i oblig\ s\ fac\ cerere pentru a
intra `n organiza]ia noastr\, nimeni nu
le ia cu for]a acea cotiza]ie, ci ea se

pl\te[te numai pe baza unei cereri
scrise [i semnate. 

Obstruc]iile pputerii
n-aau rreu[it

s\ nne ddestabilizeze

–  CCare aa ffosst ccea mmai ggrav\ ppro-
bllem\ ccu ccare ss-aa cconfruntat ssinddi-
ccatull `̀n 22012?

–  ~n 2012 am avut mari probleme
pentru asigurarea bunei desf\[ur\ri a
activit\]i sindicatului deoarece prin-
tr-un ordin al fostului ministru Daniel
Petru Funeriu, cotiza]ia pentru sindi-
cat, ratele la CAR, ratele pentru b\nci
nu mai erau re]inute pe statul de plat\,
contrar prevederilor legale. Pentru c\
se spune foarte clar: dac\ angajatul [i
angajatorul se `n]eleg ca angajatorul
s\-i opreasc\ pe cotiza]ia statul de
plat\, mai ales c\ aceast\ sum\ este
deductibil\ din baza de impozitare, s\
se fac\. Deranjat de mul]imea de pro-
cese câ[tigate de sindicat `n instan]\
[i de faptul c\ `n acest mod statul
român ajungea s\ acumuleze datorii la
membrii no[tri de sindicat, dorind s\
ne destabilizeze, domnul Funeriu a
interzis prin Edusal re]inerea coti-
za]iilor pe statul de plat\. Dar domnul
ministru [i-a pus problema gre[it, pen-
tru c\ dac\ toate aceste drepturi erau
pl\tite la timp nu se mai ajungea `n
aceast\ situa]ie. ~n cele din urm\ noi
ne-am descurcat, liderii no[tri de sindi-
cat s-au ocupat [i de aceast\ proble-
m\ a colect\rii cotiza]iei, pe baz\ de
chitan]\, a fost mai greu, dar important
este c\ s-a revenit acum, sindicatul nu
s-a destructurat a[a cum s-a dorit, am
r\mas uni]i [i nu am pierdut dintre
membri decât 5-7%, oameni care
acum revin la noi. Nu am putea spune
c\ am pierdut cu adev\rat membri de
sindicat, dar am avut probleme `n
acordarea unor ajutoare sociale, cum
ar fi cele pentru decesul p\rin]ilor. 

Am intervenit de foarte multe ori `n
[coli atunci când exista riscul apari]iei
unor conflicte `ntre conducerea unor

[coli [i membrii no[tri de sindicat sau
chiar lideri [i am reu[it ca pe cale
diplomatic\, prin dialog, s\ mediem
astfel de situa]ii [i s\ nu se ajung\ mai
departe.  

–  CCe aacctivit\]i vv\ ppropune]i `̀n
20133, `̀n pprinccipall?

–  Legat de continuarea proce-
selor, vrem s\ `naint\m o ac]iune `n
instan]\ pentru colegii din personalul
nedidactic, pentru muncitori, fie ei cali-
fica]i sau necalifica]i pentru care
sporul de vechime nu este eviden]iat.
Li s-a spus c\ acesta este cuprins `n
prima rubric\, acolo unde apare sala-
riul tarifar sau salariul de baz\, `ns\
noi credem c\ nu este eviden]iat, pen-
tru c\ dac\ scoatem acest spor de
vechime din salariul de baz\ o s\ con-
stat\m c\ sunt pl\ti]i sub salariul
minim [i vom `ncerca s\ demonstr\m
acest lucru `n instan]\. 

Prin Comisia paritar\ la nivelul
inspectoratului am `ncercat [i reacti-
varea comisiilor paritare de la nivelul
unit\]ilor de `nv\]\mânt, care sunt
foarte importante. Pentru c\ `mpre-
un\, reprezentan]ii conducerii [colii [i
cei ai sindicatului pot s\ g\seasc\
solu]ii pentru rezolvarea unor proble-
me specifice din [coal\, care conduc
la prevenirea apari]iei unor conflicte,
aceste probleme sunt solu]ionate `n
plan intern [i `n timp util, nu mai ajung
la inspectoratul [colar. Acest dialog
permanent care trebuie s\ existe `n
comisiile paritare este foarte impor-
tant. {i `n 2012 [i vom continua [i
2013, am c\utat s\ inform\m to]i
membrii sindicatului prin intermediul
site-ului, al Revistei Apostolul, dar `n
acela[i timp comunic\m [i direct [i pe
email prin intermediul liderilor de sindi-
cat, despre toate activit\]ile desf\-
[urate la nivel de sindicat, de fe-
dera]ie, de confedera]ie. Toate materi-
alele pe care le avem le trimitem `n
[coli.

A[ dori s\ `nchei cu o urare pentru
to]i colegii no[tri, fie c\ sunt sau nu
membri de sindicat, s\ aib\ mult\
s\n\tate, `mpliniri profesionale [i per-
sonale [i un an cât mai lini[tit. 
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Retrospectiva anului 2012 [i perspective pentru noul an
(urmaare ddin ppaag 11)

s

arbar, cu ucaz de sus. Motivele? Basarabia, Bucovina de Nord [i
}inutul Her]a intraser\ deja `n Cazarma Rusiei Sovietice. {i sunt
acolo [i acum. Ie[enii nu s-au l\sat `ngenuchia]i. Scluptorul
Constantin Creng\ni[ a ridicat un monument [i mai mândru. Pute]i
s\-l admira]i [i dvs. Merit\  s\ fie privit. Mai ales la 24 Ianuarie. „Hai
s\ d\m mân\ cu mân\…”!

24 ianuarie
NORMALI{TII

CÂNT| FRUMOS!

b

Via]a sindical\ la zi
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e câ]iva ani `ncoace, cadrele didactice din
cadrul catedrei de limba român\ de la
Colegiul Na]ional „Roman-Vod\” ofer\ o
manifestare de `nalt\ ]inut\ intelectual\ [i
[tiin]ific\ –  simpozionul sugestiv intitulat
„Crea]ia eminescian\ – oper\ deschis\”.
Anul acesta, evenimentul a avut loc  chiar `n

ziua de 15 ianuarie, `ntr-o edi]ie sporit\ ca partici-
pare [i cu multe nume sonore prezente, dintre
acestea remarcându-se `n mod deosebit Prof.
Univ. Dr. Constantin Dram, Lector Univ. Dr. Doris
Mironescu, ambii de la Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i, precum [i Prof. Dr. Gheorghe
Brânzei, inspectorul [colar pentru limba român\ `n
cadrul I.S.J. Neam]. „A[a cum au f\cut-o `n cei
câ]iva ani de când avem acest simpozion, cadrele
didactice din cadrul catedrei de limba român\ s-au
mobilizat [i au reu[it s\ ne ofere, din nou, o activi-
tate deosebit\; iar faptul c\ la aceast\ edi]ie am
avut invita]i de asemenea nivel dovede[te, `n plus,
aten]ia [i aprecierea de care se bucur\ mani-
festarea. M\ bucur pentru elevi – conteaz\ enorm
de mult acest tip de activit\]i extra[colare de unde
se pot `nv\]a mult mai multe lucruri noi, repere `n
m\sur\ s\-i fac\ mai receptivi [i mai performan]i”,
a spus Mihaela Tanovici, director al Colegiului
Na]ional „Roman Vod\”.

Urmând LLuceaf\rului…

Deloc `ntâmpl\tor un astfel de eveniment, asta
deoarece `n prim\vara anului 1876, cu ocazia unei
inspec]ii [colare, Eminescu,
revizor [colar pe atunci, [i-a
legat pentru eternitate numele
de etalonul `nv\]\mântului liceal
din zon\, recunoa[tere la care
contribuie [i simpozionul `n
discu]ie. „Ne bucur\m c\ am
ajuns la cea de a III-a edi]ie a
acestei manifest\ri, prezenta
fiind una care implic\ o partici-
pare la nivel interregional, fa]\ de prima care se
adresa doar [colilor din jude]ul Neam]. Este un
feed-back bun, [i aici m\ refer `n mod deosebit la
calitatea materialelor pe care le-am primit [i `n
acest an, ceea ce ne oblig\ nu doar s\ mergem
mai departe, ci s\ identific\m repere la fel de
interesante pentru a ne putea aduna, aici, la

«Roman Vod\», `n aceast\ minunat\ zi a Ziua
Culturii Na]ionale”, a declarat Gabriela Romano,
profesor de limba român\ la Colegiului Na]ional
„Roman Vod\”, sufletul acestei manifest\ri de
mare ]inut\. 

„Eminescu ttrebuie ccitit!” 

Practic, dintru `nceput, scopul acestei mani-
fest\ri a vizat redescoperirea operei eminesciene
prin revitalizarea interesului cititorului tân\r pentru
opera poetului na]ional, ie[irea din [ablon [i
descoperirea unui mare artist, prin implicarea `n
descifrarea farmecului intrinsec al scriiturii sale. „~n
primul rând, Eminescu trebuie citit ! Pare a fi o
banalitate dar, pân\ la urm\, de aici porne[te totul,
deoarece, altfel, nu se poate. Trebuie citit mult
Eminescu, pentru a-l descoperi altfel decât doar
limitându-te la ceea ce se pred\ la clas\. Sunt, de
pild\, poezii aproape necunoscute, mai ales cele
din edi]iile postume ale crea]iei eminesciene, care,
odat\ descoperite, [tiute, ne dezv\luie un Emines-
cu spectaculos, un Eminescu cu totul altfel... Nu
este vorba doar de a citi integral opera lui
Eminescu ci, mai degrab\, de a ne acorda o [an-
s\, de a `n]elege, pân\ la urm\, universal celui mai
complex scriitor roman din secolul XIX, odat\ cu
care literatura român\ devine ceva important”, a
spus Lector Univ. Dr. Doris Mironescu, absolvent
la C.N. „Roman Vod\”, `n prezent la Facultatea de
Litere din cadrul Universit\]ii „Al. I. Cuza” Ia[i. 

~n acest an simpozionul intitulat  [i-a p\strat
structura acreditat\, respectiv cele
dou\ sec]iuni: una cu adresabili-
tate c\tre cadrele didactice, a
doua fiind destinat\ particip\rii
elevilor, cu men]iunea c\, aici, `n
2013 a intervenit o noutate: elevi-
lor li s-au al\turat [i absolven]i de
liceu, `n prezent studen]i, majori-
tatea  la facult\]i cu profil umanist
din centrele universitare Ia[i [i

Bucure[ti. ~n cadrul aceleia[i manifest\ri a avut loc
[i premierea câ[tig\torilor celor dou\ concursuri
de tradi]ie din „Roman-Vod\” dedicate lui Emi-
nescu, intitulate „Tot mai citesc m\iastra-]i carte” [i
„Strai de purpur\ [i aur”, un merit aparte `n acest
caz avându-l Prof. Paul Alexandru.

A. OPRI{

EMINESCU, ALTFEL…

D

Sub semnul Luceaf\rului

ANTOLOGIA RREVISTEI AAPOSTOLUL

DOINA -
Mihai Eminescu

OO vvaarriiaannttaa aa „„DDooiinneeii””,,
ppuu]]iinn ccuunnoossccuutt\\ aasstt\\zzii

- nneecceennzzuurraatt\\ -

e la Nistru
pân'la Tisa/
Tot românul
plânsu-mi-s-a/
C\ nu mai
poate str\-
bate/ De-atâta

singur\tate;/ Din
Hotin [i pân'la Mare/
Vin Muscalii de-a
c\lare/ De la Mare la
Hotin/ Calea noastr\
ne-o a]in/ {i Muscalii
[i Calmucii/ {i nici Nistrul nu-i `nneac\/ S\rac\
]ar\, s\rac\!/ Din Boian la Cornu Luncii/
Jidove[te'nva]\ pruncii/ {i sub mân\ de jidan/ Sunt
românii lui {tefan./ Vai de biet român s\racul/ C\-
nd\r\t tot d\ ca racul/ F\r\ tihn\-i masa lui/ {i-i
str\in `n tara lui./ Din Bra[ov pân'la Abrud/ Vai ce
v\d [i ce aud/ St\pânind ungurul crud/ Iar din Olt
pân\ la Cri[/ Nu mai este lumini[/ De greul sus-
pinelor/ De umbra str\inilor,/ De nu mai [tii ce te-ai
face/ S\race, român, s\race!/ De la Turnu-n
Dorohoi/ Curg du[manii `n puhoi/ {i s-a[eaza pe la
noi;/ {i cum vin cu drum de fier/ Toate cântecele
pier/ Zboar\ paserile toate/ De neagra singur\tate/
Numai umbra spinului/ La u[a cre[tinului/ Codrul
geme [i se pleac\/ {i izvoarele `i seac\/ S\raca,
]ar\, s\rac\!/ Cine ne-a adus jidanii/ Nu mai vaz\ zi
cu anii/ {i s\-i scoat\ ochii corbii/ S\ r\mâie-n drum
ca orbii/ Cine ne-a adus pe greci/ N-ar mai putrezi
`n veci/ Cine ne-au adus Muscalii/ Pr\p\di-l-ar focul
jalei/ S\-l arz\, s\-l dogoreasc\/ Neamul s\ i-l
pr\p\deasc\,/ Iar cine mi-a fost mi[el/ Sec\-i-ar
inima-n el,/ Cum du[manii mi te seac\/ S\rac\,
]ar\, s\rac\!/ {tefane, M\ria Ta,/ Las\ Putna, nu
mai sta,/ Las\ Arhimandritului/ Toat\ grija schitului/
Iar\ grija gropilor/ D\-o-n seama popilor/ La
met\nii s\ tot bat\,/ Ziua toat\, noaptea toat\,/ S\
se-ndure Dumnezeu/ Ca s\-]i mântui neamul t\u.../
Tu te-nal]\ din mormânt/ S\ te-aud din corn
sunând/ {i Moldova adunând/ Adunându-]i fla-
murile/ S\ se mire neamurile;/ De-i suna din corn o
dat\/ Ai s-aduni Moldova toat\/ De-i suna de doua
ori/ Vin [i codrii-n ajutor;/ De-i suna a treia oar\/
To]i du[manii or s\ piar\/ Da]i `n seama ciorilor/ {-a
spânzuratorilor./ {tefane, M\ria Ta,/ Las\ Putna,
nu mai sta/ C\ te-a[teapt\ litvele/ S\ le zboare
tigvele/ S\ le spui motivele/ Pe câ]i pari, pe câ]i
fustei/ C\p\]âni de grecotei/ Grecoteii [i str\inii/
Mânca-le-ar inima câinii/ Mânca-le-ar ]ara pustia/
{i neamul nemernicia/ Cum te prad\, cum te
seac\/ Sarac\, ]ar\, s\rac\!
-------------------------------------------------------------------

„Mihai Eminescu - poezii tip\rite `n timpul
vie]ii”, vol. III, note [i variante, edi]ie critic\ `ngrijit\
de Perpessicius cu reproduceri dup\ manuscrise,
Bucure[ti, Editura Funda]iei Regale, 1944.

D

ntr-o atmosfer\ lipsit\ de convenien]e [i
prejudec\]i, la Clubul Intelectualilor al
Asocia]iei ~nv\]\torilor din Piatra Neam], s-a
organizat mar]i, 15 ianuarie 2013, aniver-
sarea Domnului Mihai Eminescu, cel mai
mare poet al neamului românesc.

Rând pe rând dintre cei prezen]i, cu
emo]ie, pio[enie [i naturale]e [i-au exprimat

gândurile [i sentimentele fa]\ de personalitatea [i
opera marelui poet, colegii no[tri: Petric\ Cazacu,
Ion Popescu, Gheorghe Radu, Gheorghe
}\bârnac, Liviu Rusu, Viorel Nicolau, Ioan
Nicorescu, Constantin Baroi [i {tefan Corneanu.

Au fost subliniate tr\s\turile definitorii ale per-

sonalit\]ii poetului, temele [i motivele fundamen-
tale ale poeziei sale precum [i aspecte mai noi
controversate privind Omul Eminescu, rela]iile
sale cu personalit\]ile vremii, intrigile [i uneltirile
unora dintre ele pentru alterarea s\n\t\]ii sale [i
chiar pierderea sa. 

Pe parcursul interven]iilor s-au citit de c\tre
profesorul {tefan Corneanu [i câteva dintre cele
mai frumoase poezii ale sale.

Omagierea marelui poet s-a `ncheiat `ntr-o
atmosfer\ cald\ [i destins\ printr-un dialog liber `n
jurul unei cafele, a[a cum e firesc la un asemenea
eveniment.

{tefan CCORNEANU

15 IANUARIE, 
ANIVERSAREA POETULUI NEPERECHE

- ZIUA CULTURII ROMÂNE{TI
~

APOSTOLUL
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n copil `n]elept spunea deun\zi c\, pentru el,
„patria este p\mântul care ne hr\ne[te” [i
dintr-o dat\ te transferi emo]ional, gândind la
s\raca noastr\ ]ar\ bogat\, care „aur
poart\”, [i la poporul ei, care a r\mas
cer[ind.

Cine oare are o permanent\ grij\ s\ nu
[tim nimic, s\ nu putem nimic, s\ nu se `nchege
niciun plan, s\ fim dezorganiza]i, deruta]i [i isteri-
za]i? Este [tiut c\ propriu diavolului `i este dezbina-
rea [i poate de aceea România strig\ de secole
„dau pozi]ie geografic\ pe destin istoric!”. Mai avem
[i soarta unei clase politice iresponsabile, nemer-
nicite [i egoiste, care-[i ur\[te poporul care o
pl\te[te de dou\ decenii, ca s\-l conduc\ spre
dezastru.

{i e din ce `n ce mai greu, iar `ntreb\rile de bun
sim] ]â[nesc din toate direc]iile, f\când nedume-
rirea [i mai `nst\pânit\: 
 Dac\ Constitu]ia este legea fundamental\ `n

fiecare stat, atunci de ce doar `n România ea nu se
respect\?
 Dac\ `n loc de 10-15 locuri pe an la

Academia de teatru [i film, câte erau `nainte de
1989, sunt ast\zi peste 400, atunci de ce nu am
avut Revelion anul acesta, pe niciun canal TV?
 Dac\ poli]ia [i jandarmeria au fost create cu

scopul de a ap\ra cet\]eanul [i ]ara, atunci de ce
mutileaz\ [i violeaz\ oameni nevinova]i, f\r\ s\-i
pedepseasc\ nimeni?
 Dac\ Piatra-Neam] a fost „Perla Moldovei”,

un ora[ cochet [i lini[tit, atunci de ce nu se pot
cur\]a bandele de interlopi, care `i terorizeaz\ pe
locuitori?
 Dac\ Crin Antonescu este co-pre[edintele

USL, forma]iune nea[teptat de victorioas\ `n
alegerile recente, atunci de ce colegii lui, cu state
vechi [i cu convingeri de dreapta, doresc aruncarea
PNL-ului `n istorie, ca [i PN}CD-ul?
 Dac\ Pre[edintele nu mai poate fi Premier,

atunci de ce folose[te s\niu]a `n loc de politic\ de
stat, `n asemenea vremuri tulburi?
Dac\ Ponta nu are banii necesari pentru a restitui in
integrum lefurile furate de Boc de la profesori, `n
2012, atunci de ce a m\rit cu 16% salariile con-
silierilor de la Cotroceni?

 Dac\ ne-am dat intelectuali rafina]i [i decla-
ram c\ OTV e câh, atunci de ce n-avem puterea s\
nu le mai facem raiting celorlal]i „diacone[ti” [i s\
ne `ntoarcem la lectur\?
 Dac\ Eba vorbe[te

atât de greu corect româ-
ne[te, atunci de ce credem
c\ ne reprezint\ cu succes
la Bruxelles, vorbind despre
rachetele cu raz\ medie de
ac]iune, pe 7.500 de euro
pe lun\?
 Dac\ toate repor-

teri]ele inepte, f\cute zia-
riste la apelul de sear\, cu
click dreapta, `ntreab\ pe
ecran cum poate cre[te pro-
centul de promova]i la BAC,
atunci de ce 60% dintre ele-
vii claselor a XII-a nu vor s\
se-apuce serios de `nv\]at?
 Dac\ olimpicii la ma-

tematic\ sunt elevi emi-
nen]i, cu care ne putem
mândri, atunci de ce este de
`n]eles c\ alcoolemia unei feti]e de 13 ani ajunge la
limita comei?
 Dac\ ne sim]im noroco[i c\ 6 fra]i `ntre 3-11

ani au fost g\si]i ne`nghe]a]i `ntre cartoanele `n
care i-au p\r\sit p\rin]ii, atunci de ce la „ruperea
tur]ii” feti]ei unei celebre cânt\re]e occidentale s-a
cheltuit suma de 310.000 de dolari?
 Dac\ suntem un popor cre[tinat prin taina

botezului, atunci de ce ne d\ frisoane lista tot mai
lung\ a sinuciga[ilor, ca [i a acelora care opteaz\
pentru crema]iune dup\ moarte?
 Dac\ milioane de români muncesc pe 150 de

euro pe lun\, atunci de ce un slujba[ din domeniul
petrolului ridic\ `n acela[i interval 246.000 de euro?

{i `ntreb\rile ar putea continua la nesfâr[it, dar
lipsa unor r\spunsuri clare ne situeaz\ `ntr-o cea]\
[i mai dens\. De exemplu, cum a fost posibil ca o
popula]ie atât de s\r\cit\ din comuna „Ion
Creang\” (bietul de el!) s\ trimit\ `n Parlament o
doamn\ care `[i permite s\ poarte o rochi]\ de
17.000 de euro o singur\ dat\ `n via]\? Sau mai
bine ne oprim, c\ci ne afl\m `n plin\ perplexitate,

ilustrat\ cu umor, mai demult, de Adrian P\unescu,
care rezuma aceast\ stare, inventând o `ntrebare
de genul: „Dac\ bunica ar fi un tramvai cu 6 ro]i,

oare cât ar costa biletul?”, iar r\spunsul potrivit era:
„~n r\zboiul perpetuu dintre lup [i câine, singura
pisic\ nevinovat\ este [oarecele!”.

Da, suntem privilegia]i c\ demnitatea lezat\ a
fost de veacuri salvat\ sau nu cu [i prin umor, dar
mai exist\ o solu]ie [i aceea cred c\ r\mâne
credin]a autentic\ `n Dumnezeu. De[i [i aici se
g\sesc cârcota[i care s\ spun\ c\ „preo]ii omoar\
biserica, biserica omoar\ religia, religia omoar\
credin]a pe care poporul român se `nc\p\]âneaz\
de 2.000 de ani s-o p\streze!”.

Totu[i, situa]i `ntr-o lume smintit\ ca aceasta,
mai bun\ decât indignarea steril\ ar putea fi
a[ezarea cu m\sur\ `n proximitatea n\dejdi,
`ntoarcerea la rug\ciune, `ntru reinstaurarea
armoniei dintre noi [i natur\ [i reinstaurarea st\rii
de gra]ie, determinat\ de iubirea dintre semeni... „[i
pe P\mânt pace, iar `ntre oameni bun\voire!”

P.S. „La mul]i ani!” tuturor acelora care mai
cred [i azi c\ cititul r\mâne cea mai frumoas\
z\bav\!

Viespea Dida

U

Perplexitatea indigna]ilor

ajuscula S din titlu nu este o
eroare, ci o subliniere. Odat\ cu
apari]ia volumului „~n vâltoarea
apelor”, literatura
român\ `nscrie un
nume nou `n proza
româneasc\ de la

`nceputul veacului al XXI-
lea. Modest, r\bd\tor cu
timpul [i aspru cu sine,
Constantin Cucu, intelectu-
al de mare suprafa]\,
c\l\tor temeinic prin lite-
ratura universal\ [i na-
]ional\, cunosc\tor ca un
specialist, ceea ce [i este,
al curentelor ̀ n vog\, dese-

ori recenzent avizat al c\r]ilor nem]enilor,
ale scriitorilor români sau de
aiurea, p\rea s\ se limiteze
la a comenta scrierile altora,
ceea ce r\mânea totu[i un
mare merit, o prob\ de pro-
fesionalism.

~n anii din urm\, revista
„Asachi”, o supravie]uitoa-
re meritorie `n oceanul de
analfabetism papagalo-li-
terar contemporan, a publi-
cat o suit\ de schi]e [i
povestiri (Le numesc ast-
fel, de[i nu mi se pare

foarte fericit botezul, dar nu am la
`ndemân\ alte mijloace teoretice.),
semnate cu pseudonim de un necu-
noscut `nzestrat cu un har deosebit [i
cu un condei de o surprinz\toare origi-
nalitate. Am urm\rit cu interes mereu
crescând paginile proaspete, drama-
tice uneori, ]esute de obicei cu un sub-
til umor, deconspirând un scriitor exer-
sat, care dore[te, `n chip polemic, s\
se distan]eze de modele [i modelele
fluctuante ale contemporaneit\]ii [i s\
scrie altceva [i altfel. 

Nu era speriat nici de umbra mari-
lor meridionali Marquez, Llosa, Borges,

Fuentes, Casares, Sabato, nici de droj-
dia din fundul ce[cu]ei de cafea de la
„Cap[a”, nici de c\rt\rescism, nici de
cei care au `nlocuit cu sârg `n scrierile
lor literatura cu un pospai de filosofie
citit\ pe s\rite, un amestec uneori
amuzant, uneori plicticos, mai totdeau-
na enigmatic, model de egocentrism
exacerbat, analizat temeinic de Freud. 

Se g\sea pe sine, pornind de la li-
tera marilor nemuritori moldavi [i
tr\indu-[i tragedia dezr\d\cin\rii, a lui
[i a lumii române[ti `n descompunere,
prin globalizare. 

(Textul integral, `n edi]ia electro-
nic\)

Mihai EEmilian MMANCA{

Un Scriitor - CONSTANTIN CUCUM

Cogito, ergo sum
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rofesorul Aurel Rotundu, direc-
tor al Liceului  Petru Rare[ `ntre
anii 1938-1948, a fost unul din-
tre marii dasc\li ai neamului
nostru. Renumit profesor de
istorie, cu v\dite aptitudini lite-
rare [i dramatice, ne fermeca `n
lec]iile sale, f\cându-ne s\ tr\im

cu sufletul la gur\ momentele de
cump\n\ ale lumii,  s\ ne leg\n\m cu
gondola pe Canal Grande când, cu
glasul s\u baritonal, ne vorbea despre
regina m\rii, Vene]ia, s\ auzim fo[netul
de valuri ale Vltavei când evoca ora[ul
de aur, Praga, s\ agoniz\m odat\ cu
cei trei sute ai Regelui Leonida, `n
Helada, s\ chiuim laolalt\ cu suita lui

Bachus [i s\ plângem la c\derea capu-
lui nobil al lui Mihai Unificatorul.

L-am cunoscut `n mai multe
ipostaze ale personalit\]ii sale. Mai
`ntâi, `nainte de a-i fi elev, `n casa pri-

etenului s\u, preotul Constantin
Cojocaru din Dobreni, un erudit, cu
care, `ntr-o sear\ de toamn\, se `ntre-
cea `n a povesti snoave [i a debita
anecdote, pân\ ce, trecând se vede pe
uli]a larg\ a lui Ion Creang\, noi,
pruncii, am fost evacua]i iute din
sufrageria larg\ a clericului.

Pe director l-am `ntâlnit, `nainte de

a-mi fi profesor, `n toiul preg\tirii
s\rb\torii de Cr\ciun 1946, tradi]ional\
la „Rare[” `n ajunul vacan]ei, cu spec-
tatori – toat\ protipendada târgului.
D\sc\li]a mea de muzic\, definitiv

convins\ c\ sunt afon `n pofida tuturor
eforturilor sale de a-mi desfunda
glasul, pasabil `n cor, dar fals `n solo,
dup\ ce [i-a pus, disperat\, mâinile `n
cap, m-a `ntrebat dac\ totu[i [tiu s\
fac ceva `n domeniul nobil al artei
scenice. „S\ recit...” am mârâit eu,
amintindu-mi c\ `n clasele primare
`nv\]asem pe de rost parodiile lui

Topârceanu [i le debitam cu succes la
[ez\torile culturale. {i doamna, care
nu de mult, `ntrebat\ ce `nseamn\
„ric[a” [i „culi” dintr-un cântec de
sl\vire a P\rintelui Popoarelor, Stalin,
ne r\spunsese dup\ o matur\
chibzuin]\ c\ trebuie s\ fie numele a
doi chineji, unu „ric[a” [i cel\lalt „culi”,
m-a pus s\ `nv\] de urgen]\ „Mama”,
de Panait Cerna. Nemul]umit\ de felul
rece `n care recitam, m-a obligat s\ iau
o pozi]ie dramatic\ [i s\ reproduc ver-
surile poeziei tânguios, ca `ntr-un
bocet. Zis [i f\cut.

n octombrie 2012, la Ia[i, a avut loc festivi-
tatea de premiere a elevilor participan]i la
Concursul „„Autori –– CCopiii”, LLumea cca
metafor\ [[i cculoare. Au fost atribuite
diplomele pentru crea]iile literare ale [cola-
rilor din cele trei cicluri de `nv\]\mânt,
respectiv: primar, gimnazial [i liceal.

Lucr\rile din `ntreaga ]ar\ au fost evaluate de
un juriu care l-a avut drept pre[edinte pe domnul
Valeriu Stancu, publicist, redactor-[ef al revistei

Cronica, s-au atribuit premii pentru sec]iunile:
poezie, proz\, eseu, debut `n volum, cenacluri [i
reviste literare.

Rezultatele ob]inute de nem]eni, to]i membri ai
cenaclului literar EUROCULTIN, to]i, f\r\ excep]ie,
fo[ti sau actuali elevi ai {colii cu clase I-VIII, nr. 2,
au fost deosebite, concretizându-se `n 11 ppremii
dup\ cum urmeaz\:

La sec]iunea poezie ggimnaziu premiul I a fost
atribuit lui Nohai CClaudiu, `n prezent elev `n clasa a
IX-a la Colegiul Na]ional de Informatic\ din Piatra-
Neam], iar premiul I la proz\ a fost ob]inut de cole-
ga lui de clas\, eleva Ilinca TTheodora IIonescu.
Ambii [efi de promo]ie ai [colii noastre, au devenit
`ntre timp liceeni. Tot premiul I, la sec]iunea eseu, a
fost primit de domni[oara Chiru]\ IIustina elev\ `n
clasa a VIII-a C. ~n calitate de recent redactor-[ef al
revistei Genera]ia 9 de la {coala cu clase I-VIII, Nr.
2, ei i-a fost `nmânat\ [i diploma prin care revistei
noastre i-a fost decernat premiul al II-lea.

La liceu, nem]enilor le-au fost acordate premii

dup\ cum urmeaz\: pentru poezie premiul al II-
lea a fost decernat domni[oarei Irina NNu]u, elev\ `n
clasa a X-a la Colegiul Na]ional „Calistrat Hoga[”,
iar premiul al III-lea a fost atribuit lui Ilca DDrago[,
elev `n clasa a XII-a la Colegiul Na]ional de
Informatic\, `n prezent student `n Olanda. Andra
Rotariu, elev\ la Colegiul Na]ional „Petru Rare[” `n
clasa a X-a, a primit premiul al II-lea pentru eseu [i
premiul al III-lea pentru proz\. Diferen]a de clas\
decurge din faptul c\ lucr\rile au fost trimise la con-

curs la sfâr[itul lunii mai, dar, `ntre
timp, tinerii [i-au schimbat statutul,
ajungând de la gimnaziu la liceu, sau
trecând `n clasa urm\toare.

Dou\ premii deosebite au fost
atribuite pentru debut `̀n vvolum elevilor:
Ruxandra PPopu]oaia [i Flavian RRo[u
pentru plachetele Drag\ ttu, respectiv
Bate-]]i eegoul. Lansarea ambelor volu-
me a avut loc la [coala noastr\.

To]i premian]ii au fost, de-a lungul
ultimilor ani, membri ai Cenaclului
„Eurocultin” de la {coala cu clase I-VIII,
nr. 2 (profesor `ndrum\tor Cristea
Monica).

La ultimele 10 edi]ii ale Concursului
„Autori – Copiii” membrii cenaclului
amintit s-au aflat constant printre lau-

rea]i, de aceea juriul a atribuit pprreemiul II acestui
cenaclu nnem]ean.

 La cea de-a XIV-a edi]ie a
Concursului Na]ional de Crea]ie
Literar\ „Iulia Ha[deu”, organizat de
Revista de Cultur\ [i Crea]ie
Literar\ a Tinerei Genera]ii „Clipa”
din Chi[in\u, au participat cu lucr\ri
[i elevi ai Cenaclului Literar
„Eurocultin” de la {coala cu clase I-
VIII Nr. 2. Ei s-au `nscris la toate
cele trei sec]iuni ale concursului,
adic\ la poezie, proz\ [i eseu [i –
spre bucuria noastr\ – unii au reu[it
s\ ob]in\ câte dou\ premii, desigur,
la sec]iuni diferite.

Al\turi de elevii de clasa a VIII-
a, Teacu {tefania, Ilinca Theodora
Ionescu, Nohai Teodor Claudiu, s-au
`nscris la aceast\ competi]ie [i

absolven]i ai [colii noastre, `n prezent elevi de
liceu: Irina Nu]u, Ruxandra Popu]oaia. Dintre cei
opt elevi participan]i la concurs, cinci s-au num\rat
printre laurea]i [i au fost invita]i la festivitatea de
decernare a premiilor care a avut loc la Uniunea
Scriitorilor din Republica Moldova, pe data de 18
octombrie 2012. Cei [ase talenta]i au ob]inut `n
total 11 diplome.

~n num\rul 5, serie nou\, anul XVII, redac]ia
revistei „Clipa” a publicat lucrarea inti-tulat\
„Pr\jitura de litere”, premiat\ la sec]iunea eseu,
semnatara fiind Ilinca Theodora Ionescu, dar [i un
num\r de patru poezii (Criza Mondial\, Zâmbetul
t\u, ~]i mul]umesc [i Prizonier al cuvintelor) sem-
nate de Claudiu Nohai, c\ruia i-a fost decernat pre-
miul al III-lea la sec]iunea respectiv\. E drept s\
subliniem faptul c\ cei doi nu se afl\ la prima
apari]ie `n publica]ia amintit\. ~n urm\toarele
numere vor fi tip\rite alte lucr\ri semnate de lau-
rea]ii de la cenaclul literar al unit\]ii noastre de
`nv\]\mânt.
 ~n anul 2012 revista Genera]ia 9 a devenit

pentru a cincea oar\ laureat\ na]ional\ a
Concursului de Reviste {colare. Pe parcursul aces-
tui an s-au lansat numerele 21 [i 22 ale acestei
publica]ii ce vizeaz\ promovarea talentelor, media-
tizarea rezultatelor ob]inute de elevi [i realizarea
unei mai bune cunoa[teri `ntre familie [i [coal\.

Prof. MMonica CCRISTEA

La {coala 2 cuvântul `nflore[te

Proba de foc a limbii române: creativitatea de nota 10
~

P

Mihai Emilian MANCA{
2012 Nevers Fran]a

(ccontinuaare `̀n ppaag.  77)

Boierul

Sub semnul muzelor
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a repeti]ia general\, ca de obicei supervizat\
de Conu´ Auric\, am recitat dup\ cum fuse-
sem instruit. Pe la mijlocul opera]iunii artis-
tice, directorul m-a `ntrerupt, m-a coborât de
pe scen\ [i, mirat, m-a `ntrebat cine m\
`nv\]ase „masacrarea” poeziei. Am m\rturisit
[i, iertat, poate fiindc\ fratele meu mai mare

fusese vedet\ `n „Revizorul”, comedie pus\ `n
scen\ de `nsu[i Boierul, am fost deparazitat de
accentele melodramatice. Pentru totdeauna!

Dar, `nainte de a fi arestat de securitatea abia
`nfiin]at\ [i dus la „reeducare”, fiindc\ fusese
]\r\nist, l-am cunoscut `ntr-o `mprejurare dramatic\.
Era tot `n 1946, când se preg\teau alegerile parla-
mentare, cele fraudate grosolan de comuni[ti. Ni[te

rare[i[ti din clasele mai mari, fiindc\ rupseser\ afi[e
cu soarele, semnul electoral al alian]ei comuniste,
luaser\ deja drumul temni]ei, la doar 15-16 ani. Noi,
prichindeii, neavând habar ce primejdie ne p\[tea,
pictam ochi enormi, semnul electoral ]\r\nist, pe

toate zidurile [i gardurile. Cele mai reu[ite desene
erau ale colegului meu Nicolae Rvaru, fecior de
preot din }ibucani. Ne-a mers cât ne-a mers, eu
]inând totdeauna de [ase, pân\ ce ne-a pus mititelul
s\ trecem la `nfrumuse]area pere]ilor exteriori, mai
dosnici, ai liceului. A pus gabja pe noi Costache
Negru, od\ie[ul [colii, comunist de contraband\, [i
ne-a dus la cancelaria directorului. A dat raportul [i

a ̀ ntrebat dac\ trebuie s\ anun]e pe „cei ̀ n drept” de
infrac]iunea comis\. Boierul s-a ridicat alene din jil],
i-a trosnit  elevului Ravaru o pereche de palme
r\sun\toare [i apoi m-a `ntrebat dac\ ce spune Ne-
gru e adev\rat. Am negat cu lacrimi adev\rate `n ochi
[i cu atâta putere de convingere, `ncât de atunci am
intrat `n trupa de teatru a liceului, aproape de viitorii
arti[ti, Benedict Dabija [i }u]u Rotundu, fiul directoru-
lui. Convins [i el de jocul meu f\r\ cusur, Costache
a murmurat c\ poate s-a `n[elat. „Apoi vezi!? L-am
plesnit degeaba pe bietul b\iat!” a conchis direc-
torul. Apoi a strigat s\ ie[im afar\.

Nu dup\ mult\ vreme, pe Boierul nostru n-a mai
avut cine s\-l salveze de gheara lung\ a poli]iei
secrete... {i nu l-am mai v\zut decât dup\ cinci ani,
când a revenit la liceu, s\ predea... Constitu]ia. I-o
aplicaser\ stra[nic comuni[tii!

L

artea „Poezii din june]e”, ce
duce cu gândul la literatura
de la mijlocul secolului al
XIX-lea (V. Costachi
Negruzzi, este a cincea
semnat\ de Mihai-Emilian
Manca[, dup\ „Fream\tul

Luminii” (`n colab., 1958), „Iepurii
de la Iepureni” (`n colab., 1997),
„Sine ira” (2009); „Bistri]\, ap\
vioar\” (2010), „M\m\liga” (2011).

Alc\tuit\ din trei comparti-
mente: I. – Amestecate, II. –
Catrene cenacliste (publicate
acum, pentru prima dat\, `n
volum) [i III. – Cam fabule („publi-
cate, dup\ m\rturisirea autorului,
`n presa local\ `n anii 1993-1999”,
[i `n „Sine ira”, amintit\ mai sus.
Acestora din urm\ li se adaug\
„dedica]ii ceva mai noi”. Poeziile
din prima parte a c\r]ii sunt scrieri
ocazionale, prilejuite de anumite
evenimente, fie din vremea stu-
den]ie (precum Od\ `n monorim\,
parc\ scris\ pentru gazeta de
perete a c\minului studen]esc,
cum se obi[nuia `n anii '50, sau
Elegie – `ntr-un seminar de litera-
tur\ universal\, unde vorbim
despre ambiguitate – ), fie de mai
târziu, cu prilejul revederii dup\ 20
de ani de la absolvirea liceului
(Clopotul vechi al Liceului „Petru
Rare[”) sau de dup\ 1970, când
autorul revine ca profesor acas\,
devenind un participant activ la
via]a cultural\ [i artistic\ a urbei,
`n cadrul cenaclurilor literare
re`nviate („Pas\rea Phoenix – la
re`nvierea cenaclului”; „Ex ossi-
bus… – La rena[terea Cercului lite-
rar «Asachi»”), implicat `n mani-
fest\ri organizate `n institu]ii de
cultur\ („Pen´ ce? – la un salon
artistic `n Casa Memorial\
«Calistrat Hoga[»”) sau `n via]a
Teatrului Tineretului, ca membru

`n comisiile de vizionare a specta-
colelor („Balad\ optimist\ – la pre-
miera spectacolului «Arca bunei
speran]e»”), toate acestea, al\turi
de poeziile cu subiect din via]a
[colii pe care o cunoa[te foarte
bine („~n jurul unei demiteri”, o
parodie dup\ „~n jurul unui divor]”,
de George Topârceanu).

~nc\ din acest prim-comparti-
ment al c\r]ii Mihai Manca[
demonstreaz\ c\ are o u[urin]\
aparte a versifica]iei, f\r\ ca
poezia s\ cad\ `n facil, `n derizo-
riu, poeziile respirând un aer, un
parfum de epoc\ aparte, autorului
ne sc\pându-i aproape nicio
`ntâmplare demn\ de re]inut, din
via]a cet\]ii, punând accent pe un
mijloc practicat cu o anumit\
predilec]ie, cu o lejeritate aparte,
reu[ind s\-i pun\ `n valoare
str\lucirea - persiflare [i autoper-
siflare: Dar / trebuia s\ apar / eu,
`ntre poe]i prea / lipsitul de har, /
oleac\ bufon, / oleac\ diac, / cu

condei beteag [i s\rac, / pus pe
râs….

La fel de savuroase sunt, `n
partea a doua a c\r]ii, „catrenele
cenacliste”, tot „din june]e”, pline
de haz, dar [i de s\ge]i cu
adresabilitate precis\, texte `n
care autorul `[i convinge cititorul
c\ este priceput [i `n arta epi-
gramei, dar mai ales `i prezint\
acestuia, cu un mai ascu]it t\i[ al
cuvântului, o serie de personalit\]i
ale vremii, ce frecventau cena-
clurile literare sau erau nume
importante `n peisajul cultural ale
secolului trecut, din }inutul
Neam]. 

Textele din partea a treia –
„Cam fabule” –, chiar dac\ nu sunt
„poezii din june]e”, scrise dup\
1989 [i datate precis de autor
(1993-1997), au aceea[i tent\
combativ\, [arjabil\, cu adresabili-
tate precis\, subliniat\ prin dedi-
ca]iile, „ceva mai noi”, `nscrise sub
fiecare titlul: „Naivilor de pretutin-
deni” („Fabul\ cu un leu”), „{tim
noi cui!” („Fabul\ cu dou\ vaci”),
„Dedicat\ domnului H. Patapievici”
(„Fabul\ cu alt m\gar”) [.a.

„Cam fabulele” sunt ni[te „ilus-
trate” decupate din realitatea româ-
neasc\ de totdeauna, dar, parc\,
mai asem\n\toare cu cea de
ast\zi, toate alc\tuind un puzzle
al vie]ii `n variatele ei aspecte
social-politice, economice [i cul-
turale, puse pe seama câtorva
exemplare, alese cu grij\ de autor
din fauna domestic\ sau s\lba-
tic\ (corbul, capra, ]apul [i cele-
lalte), asem\n\toare pân\ la
identificare cu umanoizii viza]i [i
stigmatiza]i.

Constantin TTOM{A

„Poezii din june]e” [i nu numai

Note
de lector

C

(urmaare ddin ppaag.  66)

Boierul

Nietzsche
[i femeile

riedrich Nietzsche, cunoscutul autor al
cunoscutei [i contradictoriei c\r]i Also
sprach Zarathustra –  Ain buch fur Alle
und Keinen (A[a gr\it-a Zarathustra, O
carte pentru to]i [i niciunul) a r\mas din
fraged\ copil\rie orfan de tat\, pastor
protestant. ~ntreaga lui afectivitate se

va `ndrepta c\tre Franziska, mam\, [i
Elisabeth, sor\.  Din peregrin\rile pe care le
face `n anii de studii prin diferite ora[e ger-
mane, le va trimite scrisori pline de respect [i
afec]iune, discut\ nu numai probleme fami-
liale, ci [i sociale, de cultur\. O interesant\
coresponden]\ poart\ cu Malwida von
Meysenburg, Louise Ott, Mathilda Maier,
chestiuni personale, despre scrierile sale,

unele cu con]inut muzi-
cal, filosofic, moral. La
38 de ani o cunoa[te pe
Lou von Salomé, fiica
unui general rus, scri-
itoare. Cartea Ameliei
Pavel, Friedrich Nietz-
sche, aforisme – scri-
sori, Humanitas, Bucu-
re[ti,1992, cuprinde do-
u\ epistole trimise de
Nietzsche prietenei sale

Lou, datate 10 iunie 1882 [i sfâr[it de august
1882, scrisori pline de afec]iune. Din prima:
(...) leg de via]a noastr\ `n comun speran]e
atât de `nalte `ncât nici un efect secundar,
inevitabil sau `ntâmpl\tor nu m\ impre-
sioneaz\ decât prea pu]in [i tot ce ar rezulta
de aici vom suporta `mpreun\ [i tot `mpreun\
vom arunca sear\ de sear\ `n ap\ `ntreaga
boccelu]\ – nu-i a[a?
A doua scrisoare o `ncepe a[a: Draga mea

Lou, am plecat din Tautenburg la o zi dup\
dvs. cu inima plin\ de mândrie, foarte
`ndr\zne] – de ce oare? {i o `ncheie: Din
toat\ inima binevoitor fa]\ de destinul dvs. –
c\ci iubesc `n dvs. speran]ele mele.

(Textul integral, `n edi]ia electronic\)

Emil BBUCURE{TEANU

F

Note de lector
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entru realizarea unui tablou al
Anul literar 2012 `n Jude]ul
Neam], nu sunt necesare clasa-
mente [i nici nu se dau verdicte
valorice definitive, ci ar trebui
g\site r\spunsuri la câteva `ntre-
b\ri: cât [i cum se scrie? cât [i
cum se public\?, cât [i cum se

cite[te?, ce [i cum se apreciaz\? cum
circul\/se difuzeaz\ cartea? 

De scris se scrie mult, parc\ se are
`n vedere vechiul `ndemn „Scrie]i b\ie]i,
numai scrie]i” ([ti]i cui apar]ine), `n
Neam] fiind peste o sut\ dou\ zeci de
condeieri, care public\, mai mult sau
mai pu]in, `n revistele din Piatra-Neam]
(Antiteze, 3 nr. `n 2012, AAppoossttoolluull, 88,
Asachi, 2, Conta, 4), Roman (Clepsidra,
Melidonium) [i Bicaz (Piatra Corbului,

4, Valea Muntelui, 4) [i revistele
[colare. 

Referitor la valoare, p\rerile sunt
`mp\r]ite. Unii consider\ c\ valoro[i

sunt doar cei „eticheta]i” cu titlul de
membri ai Uniunii Scriitorilor, de[i se [tie
c\ nu eticheta d\ valoare produsului pe
care se aplic\, iar `n ce prive[te fun-
c]ionarea acestei „cooperative” `n ulti-
mul timp… 

Aprecierea c\r]ilor? De[i nu ar tre-
bui s\ fie o regul\, este una, nescris\:
eu scriu despre tine, tu scrii despre
mine, eu te public `n revista ce o con-
duc, tu m\ publici pe `n revista pe care o

conduci, sau: te public\m dac\ faci
parte din gruparea „noastr\”; la fel ca `n
via]a noastr\ cea de toate zilele.

~n Neam], avem mai mult de o

duzin\ de scriitori, membri ai Uniunii, [i
nu sunt de duzin\!, lucru confirmat [i de
apari]iile din 2012 (V. c\r]ile lui Adrian
Alui Gheorghe, Vasile Baghiu, Violeta
L\c\tu[u, Mihai Merticaru, Constantin
Munteanu, Gheorghe Simon, Dorin
Ploscaru, Lucian Strochi.).  La capitolul
„literatur\ de bun\ calitate”, mai con-
semn\m debutul editorial de excep]ie al
cunoscutului ziarist Constantin Cucu, cu
cartea „~n volbura apelor – povestiri”

(Ed. „Asachi”); cele dou\ c\r]i semnate
de Mihai-Emilian Manca[ – „Poezii de
june]e” [i „Teatru”, ultima con]inând
texte ce ar putea interesa secretariatul
literar [i conducerea Teatrului
Tineretului, chiar dac\ institu]ia se afl\
temporar `n suferin]\. Mai amintim:
noua carte de versuri, „Blestemele
p\catului” de  Cezar }ucu, „Cartea nero-
stirii”, de Maria Rugina, debutul literar al
artistului plastic Mihai Agape, cu roma-
nul „Lampa care `ntinde mor]ii prada”,
cel al lui Constantin Alupului-Rus,  cu „M
(poem neterminat)” [i câteva c\r]i ale
scriitorilor ce apar]in spa]iului nostru, dar
care tr\iesc `n alte p\r]i ale ]\rii: edi]ia a
IV-a, rev\zut\, cu o prefa]\ de Daniel

figur\ ilustr\ a {colii Normale „Gheorghe
Asachi” din Piatra-Neam], personalitate cu
mare autoritate `n epoc\, a fost profesorul
de pedagogie Ioan Dr\gan (1886-1937). 

Remarcabil profesor de pedagogie,
Ioan Dr\gan s-a n\scut `n anul 1886, `n
satul Hoise[ti - M\rgineni, jude]ul Neam],

`ntr-o modest\ familie de ]\rani cl\ca[i, dar cu
mare respect fa]\ de [coal\. Chiar el m\rturisea
prietenilor c\ a plecat din Hoise[ti, „de la brazd\”,
având ca tovar\[\ „nevoia”. Dimitrie Foc[a, `ntr-o
scrisoare adresat\ profesorilor {colii Normale de
B\ie]i din Piatra -Neam], afirma c\ Ioan Dr\gan
„era pilda vie de ce pot da cl\ca[ii de pe colinele
Hoise[tilor!”. {coala primar\ o va urma chiar `n
satul s\u natal. Cum p\rin]ii erau lipsi]i de
mijloacele materiale necesare continu\rii studi-
ilor, va beneficia de suportul financiar  al propri-
etarului Anton Pruncu, pe mo[ia c\ruia tat\l s\u
`ndeplinea o modest\ func]ie. ~n iunie 1902 va
absolvi Gimnaziul „Roman-Vod\”, dup\ care va
pleca la Ia[i. Va reu[i, cu sprijin financiar oferit de
apropia]i, s\ absolve Liceul Internat – Ia[i `n anul
1906, respectiv Facultatea de Litere [i Filosofie
din Ia[i `n anul 1911, sec]ia filosofie-pedagogie.
Dup\ `ncheierea studiilor, pentru o scurt\
perioad\ de timp va func]iona ca profesor la
Liceul Na]ional [i apoi la Liceul Militar din Ia[i.
Calit\]ile intelectuale de excep]ie pe care le
posed\  `[i spun cuvântul `n momentul când par-
ticip\ la un concurs organizat de Ministerul
Instruc]iunii; astfel, va ob]ine o burs\ de stat [i va
fi trimis pentru doi ani la Institutul Pedagogium din
Viena (1912-1913) pentru a-[i des\vâr[i studiile
pedagogice.  Dup\ 1913 se va `ntoarce `n ]ar\ [i
va fi profesor la Gimnaziul din Râmnicu Vâlcea,
pentru o perioad\ de un an. 

~n anul 1914 va fi transferat la Piatra-Neam]
[i va func]iona ca profesor atât la la Liceul
„Petru Rare[ – unde va ocupa catedra de ger-
man\ – cât [i la {coala Normal\ „Gheorghe
Asachi” – unde va ocupa catedra de limba
român\ [i pedagogie. Va participa la „r\zboiul
re`ntregirii na]ionale”, ca sublocotenent, `ntre
anii 1916-1918, [i va tr\i experien]a prizoniera-
tului `ntr-un lag\r din Germania. Dup\ revenirea
din prizonierat, `n anul 1918, `[i va relua „activi-

tatea didactic\, fiind numit [i director al [colii de
aplica]ie, care sub conducerea sa devine un
adev\rat laborator de experimente a vederilor
sale `naintate, integrate `n curentul {colii noi, ce
propag\ activismul, localismul, regionalismul [i cen-
trarea demersului educativ pe copil”.  ~ntr-adev\r,
ca exponent al „{colii Active” va transforma
{coala Normal\ „Gheorghe Asachi” `ntr-un veri-
tabil „laborator de pedagogie”.  Calit\]ile de cti-

tor de [coal\ sunt dovedite `n perioada 1927-
1929 când, trimis la Tighina, va organiza o
[coal\ normal\ de b\ie]i, dup\ care va reveni la
Piatra-Neam], ca director [i profesor de peda-
gogie, filosofie [i german\ `n cadrul {colii
Normale. Ioan Dr\gan a desf\[urat o remarca-
bil\ activitate didactic\, [tiin]\fic\ dar [i publi-
cistic\. A f\cut parte din conducerea redac]iei
revistelor „Petrodava” [i „Preocup\ri didactice”,
a colaborat la „Reformatorul”, „Avântul”,
„Revista de filosofie” [i „Revista de pedagogie”.

~n domeniul pedagogiei va fi autorul unei
lucr\ri de referin]\, un adev\rat imn `nchinat
copilului: „Du[manul nostru, copilul”, ap\rut\ `n
anul 1929 la Editura Cultura Româneasc\, carte
interzis\ [i scoas\  din biblioteci dup\ 1945 pen-
tru o referire la URSS. „~n lucrarea sa Du[manul

nostru, copilul se oglinde[te perfect bun\tatea
sufletului s\u.”  Ioan Dr\gan va afirma: „Copilul
este totul; pentru el s-au creat [colile, pentru el
tr\iesc p\rin]ii [i sunt crea]i `nv\]\torii.”  De
asemenea, va redacta, `mpreun\ cu diferi]i
`nv\]\tori, manuale de aritmetic\ – `n care exer-
ci]iile de calcul erau predate prin „istorioare” – [i
de citire pentru ciclul primar, un manual de gra-
matic\ pentru clasele III-IV. Concep]ia sa peda-
gogic\ va fi marcat\ de trei `nsu[iri majore ale
personalit\]ii sale: blânde]ea, r\bdarea, bu-
n\tatea. Pe 26 noiembrie 1937, se stingea la
numai 51 de ani, dup\ o boal\ necru]\toare cel
care a fost un mare iubitor al semenilor, mai cu
seam\ al copiilor. Marele pedagog Ioan Dr\gan,
profesor de marc\ al {colii Normale „Gheorghe
Asachi” a avut ca lege a vie]ii sale iubirea: iubea
copiii, elevii, oamenii `n general, iubea pe cei
umili. Pre]uirea [i respectul de care s-a bucurat
`n epoc\ pedagogul [i profesorul Ioan Dr\gan
sunt eviden]iate `n toate evoc\rile prilejuite de
tragica sa dispari]ie `n noiembrie 1937. Iat\
câteva dintre ele:

„Profesorul Ioan Dr\gan nu a fost un dasc\l
numai pentru elevi [i copii; el a fost un dasc\l al
oamenilor `n genere, nu numai prin lumina pe
care a `mp\r]it-o cu atâta dragoste, devotament
[i pricepere, ci [i prin atitudinile lui de toat\
via]a: drept, cinstit, de omenie [i, mai cu seam\,
modest”. (~nv. Mihai Av\danei, {coala de
Aplica]ie)

„Era un apostol adev\rat `n `n]elesul sublim
al cuvântului, gata oricând de orice jertf\.O via]\
`ntreag\ el a muncit din r\sputeri cu o tenacitate
vrednic\ de admirat, pentru ridicarea misiunii de
educator...”. (Institutor Ioan D. Tomulescu,
Piatra-Neam])

„C\ci acesta a fost profesorul Dr\gan: un
uria[ cu suflet de copil, un prieten [i pentru cei
de-o vârst\ cu el [i mai ales pentru cei mai mici”.
(Profesor Grigore Cap[a)

Apostol al culturii, Ioan Dr\gan, care a fost pe-
dagog, scriitor [i publicist `n egal\ m\sur\, [i-a
`n]eles pe deplin chemarea sa de dasc\l.

Prof. Mihaela GHERGHELESCU
Colegiul Na]ional „Gheorghe Asachi”

Piatra-Neam]

Un pedagog de renume, profesorul Ioan Dr\gan
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Arte [i meserii  Arte [i meserii  Arte [i meserii  Arte [i meserii  Arte [i meserii  Arte [i meserii

ristea-Enache a singurului volum
de  versuri, „Juc\ria  mortului”,
de  Constantin  Acosmei (n.
Valea-Seac\); „Stihie peste sti-
huri consacrate”, parodii de
Constantin  Ardeleanu (n. Taz-
l\u), a patra carte de versuri,
„}ara unde cad vulturii”, de Mihai

Gabriel En\chescu (n. Piatra-Neam]);
dou\ c\r]i de proz\ ale lui Ion Timaru (n.
Negrite[ti, Podoleni), „~n numele legii” [i
„Culori de Negrite[ti”; apari]ia postum\ a
c\r]ilor „Oameni, locuri [i comori spiri-
tuale din ]inutul Neam]”, de Traian
Cicoare, „Kami”, de Dan C\linescu,
„Poetul care plânge”, de  Nicolae Blanaru.
{i o premier\: „Bacovia en français, edi]ie
bilingv\”, de poetul Andrei Gâdei. 

Cât prive[te editarea c\r]ilor, aici
avem multe observa]ii, dar, problema
nefiind de interes general [i privindu-i
doar pe editori, facem doar o precizare:

ace[tia ar trebui s\ acorde mai mare
aten]ie redact\rii [i tehnoredact\rii vo-
lumelor ce apar sub emblema editurilor
pe care le coordoneaz\, s\ nu se limi-
teze numai la acordarea CIP-ul Biblio-
tecii Na]ionale. Ar fi necesar\ introdu-
cerea redactorilor de carte nu numai pe
hârtie, ci [i `n procesul efectiv de edi-
tare.

Despre difuzare, avem `n vedere

lans\rile cu mai mult sau mai pu]in fast,
la care se spun, de regul\, numai lucruri
de complezen]\ [i uneori f\r\ a fi citit\
cartea `n cauz\, participan]ii fiind

aproape de fiecare dat\ aceia[i, unii
ner\bd\tori s\ se treac\, dac\ se poate,
cât mai repede, la „partea a doua”, cu
pi[coturi [i alte alea, cum se manifesta,
pe vremuri, „caracuda” la „Junimea”.

Concluzia: pentru a avea, [i `n
Neam], o activitate literar\ de prestigiu,
se impun: o grij\ mai mare din partea
autorilor pentru ceea ce scriu [i pentru
ceea ce `ncredin]eaz\ tiparului; o exi-

gen]\ sporit\ a editorilor; realizarea unei
politici de achizi]ie a c\r]ilor autorilor
locali, pentru bibliotecile publice din
jude]; o aten]ie mai mare din partea insti-
tu]iilor de stat - consilii jude]ene [i locale,
prim\rii, institu]ii de `nv\]\mânt [i cultur\
- pentru sus]inerea, inclusiv material\, a
acestei activit\]i (acordarea m\car a
unei jum\t\]i din valoarea fondurile care
se aloc\ pentru activit\]ile de divertis-
ment [i sport); s\ nu se uite c\ suntem
singurul jude], care nu are o revist\ cul-
tural\ institu]ionalizat\, finan]at\ de la
buget [i de c\tre Uniunea Scriitorilor, nu
sporadic [i ocazional, cu apari]ie perio-
dic\ regulat\, revist\ cu care am putea
s\ ne mândrim, de ce nu? la fel cum ne
mândrim [i cu echipele performante din
sport!

Rememor\ri nem]ene - ianuarie 2013
2008 – 5 ani de la apari]ia primului num\r al
Revistei „Atitudini”, editat\ de Funda]ia „Petru
Vod\” din Poiana Teiului [i Editura „Crigarux”.
Redactori: Cristian Livescu, Dan Puric [i
{tefan Ruxanda.
 2/1848 – n. Dimitrie VVulpian, la

Români, Neam] (d. 22.09.1923, Sinaia).
Compozitor, muzicolog, folclorist. Absolvent al {colii
Domne[ti (Roman), al Liceului Na]ional [i al
Conservatorul de Muzic\ (Ia[i). Distinc]ii: Medalia de
Aur a Conservatorului din Ia[i (1967); Bene-Merenti
cl. I (1880); Premiul Academiei Române pentru
lucrarea „Muzica popular\” (1886), alte medalii la
Paris.
 2/1890, este `nmormântat Ion CCreang\, `n

Cimitirul „Eternitatea” din Ia[i. 
 3. 01. 1853, Ronetti-RRoman (d. 7. 01. 1908,

Ia[i) De[i data [i locul na[terii celui care se numea
Aron Blumenfeld [i a semnat cu pseudonimul
Ronetti-Roman sunt controversate (V. Dic]. general
P/R; C\linescu, Ist. lit., 1941; Historica.ro [i Ion Ne-
goi]escu), `nclin\m s\ credem c\ el apar]ine `ntr-o
oarecare m\sur\ Jude]ului Neam], fie [i numai dac\
avem `n vedere c\, dup\ c\s\toria sa cu Eleonora
Her[covici (1881-1882?), locuie[te o vreme la mo[ia
de la Davideni, arendat\ de socrul s\u Smil
Her[covici. Cea de-a doua mo[ie nu [tim care era.
C\linescu `i zice Râ[nov (Neam]), alte surse,
Roznov, iar I. Negoi]escu afirm\ c\ s-a stabilit la
Roman. A studiat `n Germania (filologie, filozofie),
f\r\ a finaliza nicio facultate. Atunci `[i schimb\
numele din Moise Roman, `n Ronetti-Roman. A
publicat, `n reviste din str\in\tate, texte despre litera-
tura ebraic\, [i `n numeroase publica]ii din ]ar\.
Devine cunoscut, mai ales prin piesa Manasse
(1900), ce a dat na[tere unor reac]ii controversate,
deoarece abordeaz\ o tem\ de actualitate `n acea
vreme – `mp\mântenirea evreilor `n România.
Inclus\ `n repertoriul Teatrului Na]ional din Capital\
(1904-1905) (`n distribu]ie: Constantin Nottara,
Vasile Toneanu, Marioara Voiculescu, Aristide
Demetriade), `n 1906, n-a mai putut fi jucat\ din
cauza protestelor, de[i autorul fusese decorat cu
medalia Bene Merenti, cl. I (1905). 
 4/1943 – n. Doina DDa[chievici, la Bac\u.

Institutul de Arte Plastice din Ia[i. Profesoar\ `n
Piatra-Neam]. Membr\ al UAP. Expozi]ii `n ]ar\
(Bac\u, Bucure[ti, Ia[i, Oradea, Piatra-Neam], Satu
Mare, Suceava, Târgu-Mure[ [i `n str\in\tate

(Bruxelles, Bu-
dapesta, Chi[in\u,
Vene]ia). Distinc]ii:
Premiul „Aurel B\-
e[u”; Marele Pre-
miu al Ministerului
Culturii; „Omul anu-
lui” 2005. La mul]i
ani!.
 11/1933 – n.

Maria CCre]u, la
Hangu, Neam]. Fa-
cultatea de Medi-
cin\ [i Farmacie
din  Ia[i. Doctor `n
medicin\ (1972). A profesat la Spitalul din Piatra-
Neam]. Autoare a peste 20 de studii, a 35 de comu-
nic\ri la conferin]e [i congrese. Membr\ a
Academiei Oamenilor de {tiin]\ din România 
 11/1933, G. TT. KKirileanu prezint\, la Radio

Bucure[ti, conferin]a „Eminescu inedit”. 
 11/1943, Ziarul „Viforul” din Piatra-Neam] pu-

blic\ articolul profesorului Panaite Crive] de la Liceul
„Petru Rare[”, intitulat „Ioan G. Duca” din care cit\m:
„Democra]ia e grea dac\ ea caut\ s\ `nfrâneze
pornirile nes\n\toase, dac\ vrea s\ ridice stavil\
ra]iunii `n fa]a pasiunii”.
 12/1995, d., la Piatra-Neam], profesorul Vasile

Oro[anu, director al cotidianului „Ceahl\ul”. 
 18/1923 – n. Iordache OOlteanu, la Piatra-

Neam]. Poet, dirijor de fanfare, de coruri [i de
forma]ii orchestrale ale elevilor [i a Fabricii
„Reconstruc]ia”. A absolvit {coala de Muzic\ Militar\
(Sibiu, 1944). A fost unul din ini]iatorii `nfiin]\rii {colii
de Muzic\ din Piatra-Neam] (1961). Membru al
Cenaclului literar „Petrodava”. A debutat `n
„Convorbiri literare” (1981). Colabor\ri:: „Ceahl\ul”,
„Flac\ra”, „Aschi”. ~n antologii: „Arbori de lumin\”,
„Gânduri `nfr\]ite”, „Via]\ [i interferen]e”. Volume:
„Patimile singur\t\]ii”, „Crucea de fum”, „Spre
hotarul t\cerii”, „R\nile nemilosului timp”, „Frigul din
sânge”.
 22/1883 – n. Jean NNaum, la Roman, publicist

[i prozator. Cursuri secundare [i universitare la Ia[i,
transferat, probabil `n capital\, unde `i apare teza de
licen]\ „Nova]iunea” 1901), sus]inut\ la {coala
Superioar\ de {tiin]e de Stat. Doctor: `n drept
(Liege) [i filosofie (Leipzig). A debutat cu o proz\
semnat\ Jean Naum Paraschiv, `n „Foaia pentru to]i”

(1897). A profesat ca vocat [i profesor la Foc[ani,
apoi, `n 1906, director al Penitenciarului de la Ocnele
Mari. Avocat `n Bucure[ti, ata[at de lega]ie [i con-
silier juridic `n delega]ia ce negociaz\, dup\ r\zboi,
tratatele de pace. Scrieri: „Cu aripile `ntinse. Amintiri
din estompate vremuri” (1932), „Tâlcuirile bufni]ei
albe sau Religia aristocra]iei intelectuale” (1937),
„Din volbura vremii. ~ns\il\ri” (1939), „Cântec `n
amurg” (1942). 
 22/1878 – n. Constantin MMatas\, la R\pciune,

Ceahl\u, Neam]  (d. 3.11.1971). Preot, arheolog,
memorialist, `ntemeietorul Muzeului de Istorie din
Piatra-Neam] (1934). Absolvent al Seminarului
Teologic din Roman [i al Facult\]ii de Teologie din
Bucure[ti. Preot `n satul Bistri]a [i la Biserica
Precista din Piatra-Neam]. S\p\turi arheologice la
Frumu[ica, Izvoare, Calu, Traian, Piatra (Neam]) [i
Podeni, Târgu-Ocna (Bac\u). Ini]iator al publi-
ca]iilor „Noua Floare a Darurilor” (1924) [i „Memo-
ria antiquitatis” (1964). Opere: „Binele moral”
(1904), „C\l\uza Jude]ului Neam]” (1965), „Movila
haiducului”, roman (1938), „Câmpul lui Drago[”
(1934) [. a. 
 31/1882 – n. Sidonia HHoga[, la Piatra-Neam]

(d. 19. 04. 1976, Piatra-Neam]). Profesoar\, memo-
rialist\, compozitoare, dirijoare, Fiica lui Calistrat
Hoga[. Studii: la Piatra-Neam], Conservatorul din
Ia[i (prof. Florica Mezincescu. A profesat la Ploie[ti,
iar dup\ R\zboi, la Piatra-Neam] ({coala Particular\
de Fete „Eugenia
Popovici [i Valen-
tina Foc[a”, `n pre-
zent, Colegiul „Ca-
listrat Hoga[” [i
{coala Normal\ de
B\ie]i „Gh. Asa-
chi”). ~n casa p\rin-
teasc\, organizea-
z\ o camer\, pen-
tru vizitare, dedi-
cat\ memoriei ta-
t\lui (septembrie
1939), `n 1940,
public\ „Tataia –
Amintiri din via]a
scriitorului Calistrat Hoga[”. A donat statului casa
p\rinteasc\ pentru a fi restaurat\ [i organizat\ ca
muzeu memorial (1967).

C.T.
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ianuarie-mmartie

Asocia]ia ~nv\]\torilor Neam], – Centenarul
Asocia]iei ~nv\]\torilor, `n derulare; Programul
activit\]ilor dedicate s\rb\toririi Centenarului;
Concurs de crea]ie „Patria mea, limba ro-
mân\”;
 Brudaru Angela, – Presiuni asupra

Sindicatului Liber din ~nv\]\mânt; Dispar
aproape  900 de elevi din liceele nem]ene; Un mare

[antier al MECTS; {co-
lile pierd bani  pentru
…chiulangii; Funeriada
– ~nscrierile pentru
clasa preg\titoare;
„Teatrul Vostru” [i festi-
valul „Yorick” `[i con-
tinu\ activitatea; 
 Pompiliu

Constantinescu, –
Unicul creator de
tipuri…
 {tefan

Corneanu, – Mihai
Eminescu, Chestiunea

evreiasc\;
 Monica Cristea, – Cuvânt  c\tre  cititor: nu, nu

s-a gândit!;
Gabriela Livia Curp\naru, – Managementul cla-

sei de elevi;
Mihaela Dr\goi, – Sumarul anului 2011;
Mihai Floroaia, – Frumuse]ea  sfin]eniei; Instru-

mente TIC utilizate la disciplina Religie;
 Mirela-Cristina Grigori, – Bursele de formare

continu\ Comenius;
 Eugen Ionescu, – Necunoscutul Caragiale;
 F. Moldovanu, – Curs Malta: Programul de for-

mare continu\ Comenius „ICT  for Collaborative,
Project-Based, Teaching  and  Learning”;
 Gabriel Plosc\, – Vom dep\[i aceste vremuri

tulburi [i nesigure;
 Adrian G. Romil\, – Memorii feminine;
 Dumitru Rusu, – {mecherul de tranzi]ie;

Apostolii neamului;
Mihai Topoliceanu, – Noi suntem vinova]i…
 A. Opri[, – Eminescu, mereu prezent la

Roman; Duhul poetului ̀ n cetatea mu[atin\; Sclipiri de
iarn\ la gr\dini]a „Muguri de lumin\”; SOS medicina
[colar\!;
 Adriana Popovici, – Elevul  pseudo-cibernetic,

{ocul prezentului;
 Constantin Tom[a, Note de lector: Bilan] la

cap\tul unei etape de crea]ie; Rememor\ri nem]ene
ian.-mart.;
 Gheorghe }ig\u, Cultivarea limbii române:

Vocabularul actual al na]iunii – Terminologia adminis-
trativ-juridic\ [i economico-financiar-bancar\;
 Tiberiu U]\, – Procesul I. L. Caragiale – Caion;
Dumitri]a Vasilca, – Marian {erban, un suflet de

vioar\;
Mircea Zaharia, – Antologia Revistei Apostolul:

I. L. Caragiale –„Talmud”, „Cuget\ri”, „O scrisoare
pierdut\”(fragment).

aprilie

 Gheorghe Amaicei, – Centenarul  Asocia]iei
~nv\]\torilor din jude]ul Neam], Un secol de activitate;
 Angela Brudaru, – Concurs video pentru

„Genera]ia '92”; Concursul na]ional „{tefan Procopiu”;
Preg\tirea admiterii computerizate pentru anul [colar
2012 - 2013, Din anul viitor, clase de meserii `n liceele
tehnologice; Ghid pentru egalitatea de [anse `n
educa]ie; Neam]ul, jude] pilot `ntr-un program franco-
român;
 Ana Catzaiti, – Centenar Constantin Bor[;
 {tefan Corneanu, – Mihai Eminescu –

chestiunea evreiasc\;
 Mihai Floroaia, – Recurs la memorie;

Competen]ele digitale necesare cadrului didactic
pentru disciplina  religie;
 Titu Maiorescu, – Octavian Goga;
Mihai-Emilian Manca[, – Miracolul matematicii;
 Daniela Ochian, – Eu `nv\], tu `nve]i…
 A. Opri[, – La mul]i ani „patriarhului” culturii

roma[cane!; Tradi]ia româneasc\ `n programul
„{coala altfel”; Ziua Romanului la mâna dasc\lilor;
„Roman Vod\”, gazda unui simpozion de anvergur\;
 Gabriel Plosc\, Mircea Zaharia, – Mesaj

adresat Asocia]iei ~nv\]\torilor;
 Ada Popovici, – Creang\ – apostolul; Elevul

pseudo-cibernetic, [ocul prezentului. {coala prezen-
tului viitor;
 Leonard Rotaru, – Cu siguran]\, [coala poate

oferi autentice modele umane;
 Dumitru Rusu, – Vivat asocia]ia; Dasc\li de

via]\;
 Constantin

Tom[a, – Note de lec-
tor: Un roman do-
cument; Rememor\ri
nem]ene – luna aprilie;
 Gheorghe }ig\u;

– Cultivarea limbii
române: Vocabu-larul
actual al na]iunii – ter-
meni referitori la via]a
social\;
 Mircea Zaharia,

– Antologia Revistei
Apostolul: Octavian
Goga – Rug\ciune.

mai

 Constantin Antonovici, – Centenar Constantin
Bor[;
 Daniela Blaga, – Limba român\ – `ntre „lux” [i

„second-hand”;
 Angela Brudaru, – Vlad T\rniceru, cu pa[i si-

guri spre Balcaniad\; Treisprezece premii `ntâi la
Na]ionala  de chimie  „Magda Petrovanu”; Forma]iile
nem]ene, pe primele locuri la Concursul Na]ional de
dans; Caravana Comenius, `n mediul rural; ~n 12
licee tehnice se `nfiin]eaz\ clase profesionale;
„Caravana cunoa[terii” – campanie de promovare a
lecturii;
 Emil Bucure[teanu, – Altfel de [coal\;
 {tefan Corneanu, – Dup\ Centenar;
 Monica Marilena Cristea, – M\ria ta, copile!;

De unde vine copil\ria.;
 Viorel Dolha, – Mesaj AGIRo;
 Mihai Floroaia, – Patrimoniul ecleziastic tran-

silv\nean, 
 Lia Nicolau, Florin Nicolau, – „{coala altfel”

v\zut\ prin ochi de copil;
 A. Opri[, – {colile roma[cane „sub ocupa]ie”;

Europa de la …{coala „Roman Mu[at”; „Hora” cea
mai frumoas\; {ahul, prietenul copiilor; Emo]ii `nainte
de vreme; Premiant\ cu repeti]ie; Munc\ [i iar
munc\….
 Gabriel Plosc\, – O prietenie statornic\;
 Adriana Popovici, – Elevul pseudo-cibernetic;
 Petia Radoslavova, Plamka Liubomirova, –

Mesaj de felicitare;
 Leonard Rotaru, – Cu siguran]\, [coala poate

oferi autentice modele umane;
 Dumitru Rusu, – Normalistul; Creang\ [i

Conta, un binom fragil; 
 Liviu Rusu, – Adunarea  festiv\ a Asocia]iei

~nv\]\torilor din jude]ul Neam];
 Constantin Tom[a, – Rememor\ri nem]ene –

mai; Semnal editorial: O istorie a b\ncilor populare
din jude]ul Neam];
 Simion }\ranu, –  Importan]a form\rii  aptitu-

dinilor sportive ale elevilor prin volei;
 Gheorghe }ig\u, – Un veac de existen]\;
 Dumitri]a Vasilca, – Cum a fost la  Centenar.

iunie-iiulie

 Gheorghe Amaicei, {tefan Corneanu, – Ziua
`nv\]\torului nu poate fi s\rb\torit\ decât la 30 iunie,
a[a cum au hot\rât dasc\lii; Asocia]ia ~nv\]\torilor
din jude]ul Neam]: Comunicat;
 Tatiana Antonovici, – Petru S\l\geanu – Un

patriarh al `nv\]\mântului de la poalele Ceahl\ului;
 Apostolul, redac]ia, Omagiu Zilei ~nv\]\torului;
 Angela Brudaru, – Lansarea platformei

www.equal. ro; Sindicatul ~nv\]\mânt lupt\ `n
instan]\  pentru drepturile dvs.;  De Ziua Copilului,
parada  absolven]ilor; Jale olimpic\ la bac; Final de
proiect la [coala „Daniela  Cuciuc”; „Pe urmele cava-
lerilor medievali”, la Noaptea Muzeelor;  Ini]iativa
european\  „Back to School” la Piatra Neam]; Mai
pu]ini beneficiari la „Euro 200”; {coala altfel – premii
pentru nem]eni;
 Manuela Ciuntu, – Diminuarea abandonului [i

violen]ei folosind terapia prin lectur\;
 Mihai Floroaia, – Mijloace puse `n valoare prin

utilizarea TIC la disciplina religie; 
 Viorel Nicolau; – In memoriam: Constantin

Gherghelescu – 7 ani de amintiri;
 A. Opri[, – Speran]e de la „generalul” Stan;

Raiul p\s\relelor…; S\rb\toare sub zodia lui
Celibidache;  Planeta stelu]elor „Do Mi Dancce”;
 Gabriel Plosc\, Refacerea dialogului social?

(interviu);
 Adriana Popovici, – Elevul pseudo–cibernetic.

Ariile curriculare fa]\ cu interac]iunea;
 Dumitru Rusu, – Gaudeamus 50; Mecca

moldovenilor;
 Constantin Tom[a, – Rememor\ri, iunie 2012;

In memoriam: Marin-
Marcel Dragotescu;
 Simion }\ranu, –

Importan]a form\rii apti-
tudinilor sportive ale
elevilor prin volei;
 Gheorghe }ig\u,

– Cultivarea limbii
române: Vocabularul
actual al na]iunii –
Termeni folosi]i `n
justi]ie.

Sumarul anului 2012
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Sumarul anului 2012
august–septembrie

Angela Brudaru,
–  Dialogul
social – inutil
sau formal;
Ghidul privind
egalitatea de
[anse [i de gen

`n România; Proiect de
strategie sindical\ `n
`nv\]\mânt; Limba lui
Voltaire `nv\]at\ cu
profesori francezi;
Dezinteres total pentru
preg\tirea la bac; O
treime din candida]i au contestat bac–ul; Un sfert din-
tre pica]ii la bac primesc indemniza]ie de [omaj; Fii
voluntar `n prima zi de [coal\;Gala proiectelor euro-
pene la Piatra Neam]; Portret de dasc\l;Schimb\ri la
vârf `n Inspectoratul {colar;
 Comunicat CSDR, – Modificarea legisla]iei

muncii `n regim de urgen]\; 
 {tefan Corneanu, – Un nou statut al Asocia]iei

~nv\]\torilor; 
 Mihai Floroaia; – Reuniune de proiect

Grundtvig la Zagreb; {coal\ de var\ la Baia Mare;
Ale vie]ii valuri…;
 Mihai Merticaru; – Mitomania;
 A. Opri[, – S\rb\toare `n [colile roma[cane…;

Aniversare `n cas\ nou\; „Uita]i” `n  fotoliile de direc-
tor; Repeti]ie la „{coala de var\”;
 Adriana Popovici; - Elevul pseudo-cibernetic -

limb\ [i comunicare;
 Dumitru Rusu; – Din nou `n b\nci!;
 Liviu Rusu, – Eveniment AGIRo: Academia

~nv\]\torului Modern din Basarabia; Am fost la
Academia `nv\]\torilor
de pe malurile Nis-
trului;
 Nicolae Sava; ~n

parohia Izvoare, Prima
edi]ie a taberei de
crea]ie de icoane pe
sticl\; Tab\r\ inter-
na]ional\ de spirituali-
tate ortodox\; Dra-
gomir Oprea: „Doam-
ne, ocrote[te-i pe ro-
mâni!”;
 Constantin

Tom[a; – Rememor\ri
nem]ene –august - septembrie; Semnal editorial:
Andrei Gâdei,Bacovia en français;
 Simion }\ranu; – Importan]a form\rii aptitu-

dinilor sportive ale elevilor prin volei;
 Gheorghe }ig\u; – Cultivarea limbii române:

Vocabularul actual al na]iunii – Termeni din câmpul
semantic al instruc]iei [i educa]iei [colare;
 Dumitri]a Vasilca, – Lec]ie de ecumenism la

S\vine[ti.

octombrie

 Angela Brudaru, – Deschiderea anului uni-
versitar la Piatra-Neam];  Elevi nem]eni premia]i la
„Autori  – copiii”; rechizite [colare pentru 300 de
elevi s\raci; Criza noastr\ cea de toate zilele;

Proiectul „Vocea noastr\ `n Europa” la Liceul
„Victor Brauner” Basarabeni la liceele din Neam],
{colile sub lupa poli]iei; Directoriada; 
 Nadia Cârcu, – Trei proiecte europene la

Colegiul  „Calistrat Hoga[”;
{tefan Corneanu, – Gârcina, file de mono-

grafie;
 Ov. S. Crohm\lniceanu, – Zaharia Stancu;
 Mihai Floroaia, –  Identitate etnic\ [i confe-

sional\  `n Transilvania habsburgic\, Metode alter-
native de evaluare la Religie utilizând TIC ;
 Mihaela Gherghelescu, – Centenarul {colii

Normale „Gheorghe Asachi” din Piatra-Neam];
 A. Opri[, – Onoruri pentru „Roman vod\”;

Simpozion interna]ional consacrat „Anului credin-
]ei”; Mecenat pentru tinerii roma[cani; Tineri ro-
ma[cani `n zodia succesului;
 Gabriel Plosc\, – Ziua Mondial\ a Edu-

catorilor;
 Adriana

Popovici, – Elevul
pseudo-cibernetic;
 Eugen Simion, –

Zaharia Stancu;
 SLLICS Neam],

– Salarizarea persona-
lului didactic , didactic
auxiliar [i nedidactic,
`n anul [colar
2012/2013; Hot\rârea
Comisiei Paritare I.S.J.
Neam] – S.L.L.I.C.S.
Neam] din 24 septem-
brie 2012 ; Structura anului [colar 2012 - 2013;
 Constantin Tom[a, – Rememor\ri nem]ene –

octombrie 2012; Note de lector: Proz\ [i poezie de
Olga-Elonora  Loghin;
 Gheorghe }ig\u, – Cultivarea limbii române:

Vocabularul actual al na]iunii – Termeni din câmpul
semantic al instruc]iei [i educa]iei [colare;
 Viespea Dida (Dumitri]a Vasilca), – De râsu'

plânsu'…curcilor: {coala ca o prad\;
 Mircea Zaharia, – Contract de parteneriat;

Antologia Revistei Apostolul: Zaharia Stancu  –„N-
am s\ v\ spun”,„Uni-mi spun c\ e[ti `nc\ fru-
moas\”, „Nu te-ntrista”, „Cântec `n cea]\”; Contract
de parteneriat.

noiembrie

 Angela  Brudaru, –  „Avem nevoie de o
Românie social\”;  Conferin]a Na]ional\ a
Federa]iei Sindicatelor Liber din ~nv\]\mânt;
Concurs de eseuri pentru tineri; S\n\tate de nota
10; De la chiul, la abandonul [colar; Medaliat\ cu
argint la poezie; Premiul „Ion Andreescu”; Salva]i
bibliotecile [colare; Alfaomega  Art a primit trofeul
„Neghini]\”;
 Mihai Floroaia, – Tineri antreprenori la {coa-

la Postliceal\ Sanitar\ Piatra-Neam];  
 Mihaela Gherghelescu, –  Colegiul na]ional

„Gheorghe Asachi”– o  [coal\ centenar\;  Colegiul
na]ional „Gheorghe Asachi” ast\zi;
 Elena-Roxana Irina, –  Cursuri de formare `n

cadrul proiectului Nelpae;

 A. Opri[, –  Jurnalismul [colar, dincolo de
mod\…; Dasc\lii roma[cani vor …„Ardealul”;
Gr\dini]ele cu…blog; Club pentru dasc\lii pensio-
nari; Bursele „Mariko Inn”,  o tradi]ie la Roman...;
 Gabriel Plosc\, – O victorie: Semnarea con-

tractului colectiv de munc\;
 Adriana Popovici, – Elevul pseudo-ciberne-

tic; 
 Dumitru Rusu, –  ~ntre d-l Trandafir [i d-l

Vucea; Electorale;
 Bernadette Segol (secretar general ETUC),

Ignacio Fernandez Toxo (pre[edintele ETUC) –
Europa trebuie s\ abordeze  subiectul datoriilor
sociale (comunicat oficial);
 Martin Schultz, – Scrisoare deschis\ c\tre

Liviu Marian Pop, Ministru delegat pentru dialog
social;
 Constantin  Tom[a , – Rememor\ri nem]ene,

noiembrie 2012; Note de lector: Documente istorice
despre B\l]\te[ti; 
 Mircea Zaharia, – V-am dat teatru. Vi-l

p\zi]i?; 200 de ani de `nv\]\mânt pedagogic româ-
nesc.

decembrie

 Gheorghe Amaicei, – Am fost martor la
s\rb\torirea a 200 de ani de `nv\]\mânt pedagogic
românesc;
 Angela Brudaru , – Gala Educa]iei Nem]ene;

Seminarul Open Space Technology; Proiect pentru
[coli profesionale  `n parteneriat public-privat;
Burse profesionale pentru ucenici; Cântec de Stea;
Proiect despre tradi]ii culinare româno-turco-
polone; Comoara de lâng\ noi;
 Coralia Bunghez , – Un nou liceu centenar `n

Piatra-Neam]: Colegiul Na]ional „Gheorghe  Asa-
chi”;
 {tefan Corneanu, – O manifestare sincretic\

generoas\, Emil Anton: „Chipul speran]ei”;
 Mihai Floroaia (Gigi Contra), – Las\-mi, iar-

n\, geaca-n cui...!;
 Mihaela Gherghelescu, – Cronica unui cen-

tenar a[teptat;
 Elena-Roxana

Irina,  Learing man-
agement System - un
mod inedit de `mbina-
re a arhitecturii cu lim-
bile str\ine;
 Mihai Merticaru,

–  cartea de poezie:
„Rod [i ofrand\”;
 A. Opri[, – Dar

din dar; Vedete pentru
toate anotimpurile;
Iarna pune lac\t pe
[coli; Oaspe]i din }ara Sfânt\;
 Gabriel Plosc\, – Remember Florin Florescu;
 Revista Apostolul, – Felicit\ri;
 Dumitru Rusu, – Revelionul, ca un Titanic;
 Constantin Tom[a, – Rememor\ri nem]ene,

decembrie; „Tarc\u- studiu monografic”. 

M.Z.
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u [tiu ce-mi veni zilele
trecute [i, amintindu-mi
de primii mei ani din
`nv\]\mânt, am intrat la o
institu]ie respectabil\ [i
... responsabil\ cu for-
marea profesional\, din
dorin]a de a afla ce oferte

corespund necesit\]ilor mele de
perfec]ionare. ~nc\ de la intrare
m-a `ntâmpinat o doamn\ bine
f\cut\ care mi-a zâmbit apa-
rent total dezinteresat [i m-a
`ntrebat: „Cu cine ave]i treab\
...?”. ~ncercând s\-i ofer un
r\spuns, mi-am amintit c\ o
cunosc de undeva pe doam-
na...  de unde??? ... [i deodat\
mi-am amintit c\ mi-a fost pro-
fesoar\ `n timp ce urmam cursurile
liceale la seral... preda me-
canizarea agriculturii sau...
ceva discipline tehnologice pe
acolo.

~mi expun câteva din do-
rin]ele mele privitoare la per-
fec]ionarea carierei didactice,
cu toate c\ `ncepeau s\ mi se
strecoare `n minte oarece
semne de incertitudine, când
deodat\... se deschide brusc o
u[\ [i se aude o voce iritat\:

„...la doamna director!...”. ... Ce
ai f\cut? ... `ntreab\ altcineva.
Nu reu[ise doamna s\-mi pre-
zinte câteva din cursurile de for-
mare, ce e drept... pentru toate
buzunarele..., c\ o ceart\ izbuc-
nit\ ad hoc mi-a perturbat
aten]ia... Ce puteam sa fac? ...
Am a[teptat pu]in, am aruncat
câteva priviri la exponatele din
jur [i m-am `ntrebat: pentru ce
m\ aflu aici???... ~ntre timp s-a
mai discutat câte ceva despre
proiecte [i plec\ri `n str\in\ta-
te...; toat\ lumea era ocupat\,
a[a c\ ... am decis s\ revin `ntr-o
alt\ zi... 

La ie[ire m-am `mpiedicat
de un  Newsletter pe care am
dorit s\-l r\sfoiesc pu]in, când o
voce amabil\ `mi zice: „`l pute]i
vedea [i `n format electro-
nic la adresa «...xxx...»”.
Probabil c\ era mai indicat
s\ nu fi citit materialul, `n
care am sesizat numeroase
gre[eli, material ce se des-
chide cu o informare suc-
cint\ despre centrele de
documentare [i informare
ale câtorva [coli din jude] [i
`n care apar câteva cuvinte

notate pe o coal\ de flipchart:
pe[te pr\jit, ment\ [i... naftal-
in\. ~n rest, Newsletter-ul
con]inea câteva prezent\ri
despre formarea continu\,
evenimente, proiecte [i sim-
pozioane. 

Am plecat `ncet spre cas\
meditând la modalitatea de a
m\ putea perfec]iona la un cen-
tru de profil din preajm\.
Desigur nici... pe[tele pr\jit cu
usturoi... sau... menta frecat\
[tiin]ific nu d\uneaz\ grav per-
fec]ion\rii. Atâta timp cât e bine
p\strat\ la naftalin\. Sau,
poate, nu am sesizat eu faptul
c\ ne `ndrept\m spre o socie-
tate ...tehnologi...zat\.
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Perfec]ionare [i naftalin\

„Te iube[te mama!”
ecretarul de stat pentru `nv\]\mânt preuniver-
sitar, domnul Stelian Fedorca, a semnat un
acord de parteneriat privind implementarea
proiectului „Te iube[te mama”, care apar]ine
L'Associazione delle Donne Romene in Italia -
A.D.R.I.

Proiectul are menirea de a-i ajuta pe elevii
români s\ ia leg\tura cu p\rin]ii lor afla]i la

munc\ peste hotare. Concret, fiecare dintre copii va
putea s\ acceseze aplica]ia virtual\ Skype, disponi-
bil\ `n bibliotecile publice, pentru a putea comunica
audio [i video cu cei dragi. Ministerul Educa]iei se
angajeaz\, astfel, s\ sus]in\ prin mijloacele pe care
le are la dispozi]ie, promovarea `n teritoriu a acestei
facilit\]i [i s\ acorde sprijinul necesar derul\rii
proiectului. Acordul de parteneriat are o valabilitate
de doi ani. Proiectul se `nscrie `n eforturile
Ministerului Educa]iei de a crea condi]iile unei dez-
volt\ri s\n\toase din punct de vedere emo]ional [i
social pentru copiii care, lipsi]i de prezen]a perma-
nent\ a p\rin]ilor lor, pot deveni vulnerabili.

România este ]ara cu cea mai mare migra]ie a
for]ei de munc\ din Europa, cei mai afecta]i fiind
copiii. Potrivit datelor transmise de Direc]ia pentru
Protec]ia Copilului, `n iunie 2012, `n aproape 60.000
de familii cel pu]in unul dintre p\rin]i este plecat la
munc\ `n str\in\tate, iar peste 84.000 de copii sunt
l\sa]i la rude sau ajung `n grija statului. Dintre
ace[tia, peste 3.500  de minori sunt `n sistemul de
protec]ie special\. Ace[tia au fost repartiza]i la asis-
ten]i maternali, centre de plasament sau la rude mai
`ndep\rtate.

O m\sur\ discutabil\
O Ordonan]\ de Urgen]\ impus\ de fostul minis-

tru al Educa]iei, Ecaterina Andronescu, oblig\ to]i
educatorii [i `nv\]\torii s\ fac\ facultate, indiferent de
vechimea lor la catedr\, având termen pentru
punerea `n aplicare urm\torii [ase ani. Practic,
22.000 de cadre didactice din `ntreaga ]ar\ se vor
al\tura fo[tilor elevi `n amfiteatre pentru a-[i p\stra
dreptul de a preda. M\sura nemul]ume[te evident
cadrele didactice vizate [i sindicatele din `nv\]\mânt. 

„M\sura asta este doar ca s\ d\m bani unora la
facult\]i particulare” este de p\rere Simion Hâncescu,
pre[edintele Federa]iei Sindicatului Liber ~nv\]\mânt.
Un profesor care a f\cut Liceul Pedagogic [i are 30
de ani vechime este un meseria[. Nu-l schimb\ acum
o hârtie dup\ 2-3 ani la facultate. Sunt educatori sau
`nv\]\tori care au 50 [i ceva de ani [i risc\ s\-[i
piard\ postul la câ]iva ani `nainte de pensie”.

Din cele 750 de educatoare din `nv\]\mântul
pre[colar nem]ean, aproximativ 45% nu au licen]\.
„Cele mai multe cadre didactice tinere din Neam] au
`nceput s\ aib\ studii de scurt\ [i de lung\ durat\.
Avem un adev\rat val de angaja]i cu  studii supe-
rioare `n ultimii 7-8 ani, deci nu cred c\ va fi o pro-
blem\”, ne-a spus Rodica V\deanu, inspector [colar
pentru `nv\]\mântul pre[colar.  (A.B.)

S
e amintim cu to]ii c\ `n
urm\ cu un an a fost de-
clan[at, la scar\ na]ional\,
un amplu proces de re-
crutare a profesorilor-men-
tori. Este adev\rat c\, `n
momentul `n care facem
vorbire, Corpul Mentorilor

este oficial alc\tuit, dar nimeni nu
a auzit de vreun demers care s\
implice acest organism profesio-
nal. R\mâne pentru to]i un mister
motivul pentru care capitolul din
Legea Educa]iei Na]ionale referi-
tor la mentorat este, cel pu]in tem-
porar, inactiv. Putem lansa cel
pu]in dou\ supozi]ii cu privire la
cauzele care au condus la
aceast\ situa]ie: pe de o parte,
putem presupune c\ nu este `nc\
suficient de bine clarificat locul [i
rolul pe care `l va ocupa mentorul
`n sistemul de induc]ie a profeso-
rilor debutan]i, iar pe de alt\ parte,
putem suspecta c\ exist\, printre
cei mai rezisten]i la reform\, `ntre-

barea - de altfel, gre[it formulat\ –
La ce bun s\ mai existe mentori,
de vreme ce avem metodi[ti? ~n
acest articol, ne propunem s\
ar\t\m `n ce const\ diferen]a din-
tre mentor [i metodist [i s\ identi-
fic\m pozi]ia pe care ar trebui s\
se situeze mentorul `ntr-un sistem
de induc]ie pentru cadrele didac-
tice debutante.

Din perspectiv\ european\,
un program de induc]ie se
prezint\ sub forma unui proces
cuprinz\tor [i coerent de sus]i-
nere a dezvolt\rii profesionale a
profesorilor nou angaja]i. Acest
proces este organizat de [coal\ [i
are ca obiective formarea, sus-
]inerea integr\rii [i apoi men]i-
nerea `n institu]ie a cadrelor di-
dactice tinere. 

~n prezent, `n România, pro-
cesul de induc]ie a unui profesor
debutant urmeaz\ dou\ c\i
importante: calea formal\, con-

stând `n consilierea acordat\ de
metodi[ti pe durata preg\tirii [i
sus]inerii examenelor pentru acor-
darea cadrelor didactice [i `n
monitorizarea cadrului didactic de
c\tre manageri, precum [i `n
preg\tirea [tiin]ific\ [i pedagogic\
asigurat\ de institu]iile de `nv\-
]\mânt superior sau de comisiile
metodice din [coal\; respectiv
calea informal\, reprezentat\ de
procesul natural de socializare
secundar\ pe care `l parcurge
profesorul `ncep\tor `n cadrul
rela]iilor interumane, inclusiv cole-
giale, de la locul de munc\. 

N

(Textul integral, `n edi]ia
electronic\)

Prof. Petru]a
LOSTUN,

Colegiul Na]ional
„Calistrat Hoga[” Piatra-Neam]

Mentor versus metodist (1)
Zig-Zag


