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Cerem ca sistemul de învăţământ din România să funcţioneze normal
lege ar trebui să primim minim 6%
din produsul intern brut. Aş mai vrea
să menţionez că, pentru educaţie, în
Uniunea Europeană, media este de
5,5% din PIB. 

Să vedem care sunt consecinţele
acestei subfinanţări: în primul rând,
costul standard – adică acea cheltu-
ială pentru pregătirea unui elev –
este unul nerealist. De ce? Pentru că
el este elaborat prost. Cum se proce-
dează practic? După ce s-au stabilit
alte priorităţi pentru bugetul de stat,
suma care rămâne merge către Mi-
nisterul Educaţiei, iar în birourile
acestui minister, contabiliceşte, pur
şi simplu, se împarte suma care este
la dispoziţie la numărul de elevi. Şi
în funcţie de nivelul de învăţământ

se scoate, scurt, costul standard, ne-
ţinându-se seama de faptul că lucru-
rile nu stau la fel în toate judeţele, că
fiecare judeţ are specificul lui. Şi de
aici începe marea problemă a faptu-
lui că nu ne putem încadra în buget,
ceea ce face ca salariile noastre să
stea mereu sub semnul întrebării.
Anul acesta, mai mult decât până
acum, se anunţă că nu se vor mai
face rectificări de buget. Ori spe-
ranţa noastă de a ne lua salariile era
tocmai în aceste rectificări de buget.
Începeam să facem lobby, începeau
proteste, până când obţineam su-
mele necesare pentru salarii până la

● Conferinţa de presă a Sindicatului din Învăţământ Neamţ
uni, 5 februarie a. c., la sediul Sindicatului din Învăţământ Neamţ, a
avut loc o conferinţă de presă la care au participat dl. Gabriel Ploscă,
preşedintele Sindicatului din Învăţământ Neamţ, d-na. Gabriela Gri-
gore, secretar general al Sindicatului şi dl. Ciprian Murariu, vicepre-
şedinte al Sindicatului şi lider al zonei Târgu Neamţ. Prezentăm în
continuare textul prescurtat al acestei întâlniri cu gazetari din presa
nemţeană, cărora le mulţumim pentru dialog şi corectitudine. (Red.)

L

Red.
(continuare în pag. 2)

Gabriel Ploscă: Scopul acestei
conferinţe este de a informa opinia
publică despre situaţia gravă din sis-
temul de învăţământ, o situaţie deter-
minată în primul rând de o
subfinanţare cronică. Vorbesc despre
subfinanţarea cronică pentru că de
zece ani încoace, an de an, sistemul

de învăţământ nu a primit banii ne-
cesari pentru a funcţiona la parametri
normali. Şi în acest an lucrurile se re-
petă, iată că în bugetul pe 2018 avem
o alocaţie, de la bugetul mare al sta-
tului, de 2,9%, în condiţiile în care
învăţământul este considerat în Ro-
mânia o prioritate naţională şi prin

Aportul dascălilor nemţeni la unirea Basarabiei cu România
cum când aniversăm 100 de ani de la
Marea şi Dreapta Unire, a tuturor româ-
nilor, se cuvine să rememorăm şi să cin-
stim, după dreptate şi bunăvoinţă, faptele
înaintaşilor trăitori la poalele Ceahlăului,

contribuţia acestora la marele act istoric de
acum un secol.

Stau mărturie, în sensul celor arătate, acti-
vitatea aşezămintelor monastice întemeiate pe
teritoriul fostului ţinut Neamţ, unde s-au născut

mari oameni de cultură precum Creangă, Conta
şi mulţi alţii, în special a mănăstirilor Neamţ şi
Bistriţa, prin răspândirea creaţiilor religioase şi
istorice de aici, în tot spaţiul românesc, euro-
pean şi chiar mondial. Prin aceasta se confirmă,
fără a exagera, modesta contribuţie a acestui
judeţ, prin instituţiile sale religioase dar şi laice,
a oamenilor de cultură „plămădiţi” în pământul
acestor meleaguri, plin de istorie şi legendă,
numit „Elveţia Ţerii Româneşti”.

La loc de cinste, aşa cum vom demonstra
în rândurile ce urmează stă mărturie contribuţia
dascălilor din această parte de ţară la susţinerea
şi realizarea Unirii Basarabiei cu România.

În această luptă, în orientarea şi pregătirea
ei, alături de fruntaşii transilvăneni refugiaţi în
Regat, din rândul cărora s-a detaşat Onisifor
Ghibu, care a procurat o tipografie cu litere latine
editând şi ziarul „Ardealul”, au tipărit abecedare
şi cărţi în limba română la care au contribuit şi
dăscălii nemţeni. Când, spre sfârşitul anului 1917
s-a declanşat asaltul final pentru Unirea Basa-
rabiei, învăţătorii nemţeni ca Leon Mrejeriu,

FSLI începe protestele
ederaţia Sindicatelor Libere din Învăţă-
mânt va picheta Ministerul Muncii
miercuri, între orele 13.00 – 15.00 şi joi,
între orele 10.00 – 14.00. 

Decizia a fost luată după ce fede-
raţia noastră a trimis memorii cu pro-
blemele din sistemul de educaţie către

Anda‐Louise
Bogza,
un simbol al
cântului româ‐
nesc pe scenele
internaţionale,
din nou
la Piatra‐Neamţ

„Să ne uităm
în noi înşine şi
să schimbăm
lucrurile care
nu ne plac”
● Interviu
cu dl. profesor
Dan ŢÂRDEAPag. 6‐7 Pag. 8

A

Prof. Gheorghe RADU
(continuare în pag. 4)

Moto: „Nu putem concepe existenţa poporului român fără Nistru” (I. I. C. Brătianu)

Ultima oră:

Comunicat de presă 19.02.2018
(continuare în pag. 3)
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Sala în care s‐a semnat actul unirii cu Ţara‐Mamă
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O nouă ediţie reuşită a Zilelor Clasei de Actorie
ntre 20 şi 23 ianuarie, în organizarea Centrului pentru Cultură şi Arte „Car-
men Saeculare” Neamţ, prin Şcoala Populară de Artă Piatra-Neamţ, s-au
desfăşurat ZILELE CLASEI DE ACTORIE, ajunse la ediţie a X-a. Pro-
iectul, coordonat de actriţa Maria Hibovski, a cuprins opt spectacole pre-
zentate la Căminul Cultural Ştefan cel Mare, Căminul Cultural Zăneşti şi
în sala „Calistrat Hogaş” a
Consiliului Judeţean.

Au fost prezentate
spectacolele „Lăcomia lui Kasim”,
după un text din basmele din
„1001 de nopţi”, „Lenea lupului”,
după Ştefan Lenkisch, „Babilonia
prostiei”, după Bogdan Ulmu, pre-
cum şi spectacolul „În ţara lui
Mură-n Gură”, după Nina Cassian,
texte valoroase din atât de dificila
dramaturgie pentru copii.

Carmen Nastasă, directoarea Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen
Saeculare”: „Aflată mai mereu la limita dintre joacă şi şcoală, dintre imaginar
şi realitate, activitatea clasei de actorie reprezintă o mare atracţie pentru copiii
de toate vârstele, care învaţă şi explorează aici lucruri deosebite. Îi felicit pe
toţi pentru munca şi efortul depuse alături de profesoara lor şi le doresc mult
succes în continuare!”. 

Gabriela Livescu a lansat „Pasărea Paradis”
Pe 25 ianuarie 2018, în sala Cupola, Biblioteca Judeţeană „G.T Kirileanu”

Neamţ, împreună cu Reprezentanţa Neamţ din Filiala Iaşi a U.S.R. şi Socie-
tatea Scriitorilor din judeţul Neamţ, au întreprins lansarea cărţii „Pasărea Pa-
radis. Poeme la capăt de cer” de Gabriela Livescu, apariţie recentă a Editurii
Timpul din Iaşi. Manifestarea i-a avut ca invitaţi pe scriitorii Cassian Maria
Spiridon, directorul Editurii Timpul din Iaşi, Ioan Holban, Ştefan Mitroi, Emi-
lian Marcu, Raluca Naclad, Constantin Tomşa, Emil Nicolae, Lucian Strochi
şi Dan Iacob.

„«Pasărea Paradis» e o carte despre poezie şi lumea pe care încearcă să o
(re)formeze… Poemele se construiesc pe nuclee tensionale care nu izbucnesc

Î

Cerem ca sistemul de învăţământ din România să funcţioneze normal
fârşitul anului. Asta se întâm-
pla până în momentul de faţă.
Prin Federaţia Sindicatelor
Libere din Învăţământ, noi am
cerut în repetate rânduri, fie să
se renunţe la costul standard,
ca mijloc de repartizare a alo-
caţiilor bugetare, fie acestuia

să i se aplice nişte factori de corecţie
adecvaţi, care să apropie costul stan-
dard de nevoile financiare reale din
sistemul de învăţământ. Datorită
acestui cost standard mincinos, de
multe ori este pusă în dificultate
funcţionarea unităţilor de învăţă-
mânt şi, categoric, scade şi calitatea
actului educaţional. Drept care, s-au
încercat, şi în judeţul Neamţ, fel şi
fel de soluţii fanteziste pentru a ne
înscrie în alocaţiile bugetare – tip re-
ducerea personalului angajat, coma-
sări de unităţi şcolare… Desigur că
am avut mai multe intervenţii la ni-
velul Inspectoratului Şcolar şi vreau
să informez că, în momentul de faţă,
în judeţul Neamţ nu avem comasări
de unităţi şcolare. Vor fi probabil co-
masări de clase, dar numai acolo
unde aceste clase funcţionează cu
numărul de preşcolari sau numărul
de elevi sub numărul minim prevă-
zut în Legea Educaţiei. Poate că a
fost puţin mai uşor în Neamţ şi da-
torită faptului că acum trei sau patru
ani noi am avut probleme mari de
reduceri de posturi, reduceri dure-
roase, şi nu era cazul să plătim încă
o dată. Vreau să spun că la nivel na-
ţional, pe normative – singurele în
vigoare în momentul de faţă – adică
acelea din 1999, există un deficit de
20.000 de posturi pe personal didac-
tic auxiliar şi pe nedidactic. În repe-
tate rânduri Federaţia noastă a cerut
să se elaboreze noi normative de
personal, dar nici până la momentul
acesta nu am reuşit, deşi miniştri au
fost, au promis, şi noi am rămas tot
cu problemele nerezolvate. Însă
acum nemulţumirea cea mai mare
este legată de Legea 153, adică
Legea salarizării unitare. Şi trebuie

s-o spun din capul locului, numai
unitară nu este această făcătură, din
moment ce, prin salariile stabilite
acolo, cei care aveau salarii mari o
să le aibă şi mai mari, iar cei cu sa-
lariile mici o să le aibă cel mult la
fel de mici. Ne nemulţumeşte, în
primul rând faptul că, pe o grilă de
la 1 la 12, coeficienţii de ierarhizare
pentru cei care lucrează în învăţă-
mânt sunt cuprinşi între 1,64 şi 2,76.
Deci, suntem în treimea inferioară a
acestei grile de salarizare. Se ştie
faptul că salariul cel mai mare, co-
eficientul de ierarhizare 12, îl are
preşedintele ţării. Iar dacă privim şi
la ceea ce se găseşte în grilă deasu-
pra celor care lucrează în învăţă-
mânt, nemulţumirile noastre sunt şi
mai dureroase. Nu vorbesc de sănă-
tate. Sănătatea trebuie să aibă salarii
suficiente, şi chiar prin legea aceasta
a salarizării, care face anumite lu-
cruri bune pentru sistemul de sănă-
tate, tot nu sunt suficiente. Nu cred
că se va rezolva exodul medicilor şi
al asistentelor dar, vreau să vorbim,
în principal, de exodul creierelor.
Pentru că am început să asistăm şi la
exodul profesorilor, care pleacă spre
alte domenii de activitate – aici sau
afară – pentru un salariu mai bun.
Este foarte greu, pentru colegii de-
butanţi, să trăiască din ceea ce oferă
statul român. Gândiţi-vă la o familie
de profesori tineri, debutanţi, care
locuieşte în altă localitate decât pă-
rinţii… Dacă mai au şi copii, nu se
pot descurca nicicum cu salariile de
mizerie primite. Acesta este şi moti-
vul pentru care tineri dotaţi pentru
sistemul de învăţământ nu mai vin,
din capul locului, către sistemul de
învăţământ. Şi atunci vedem că pro-
fesori cu o formare iniţială foarte
bună, cu o experienţă valoroasă, ies
încet-încet din sistem. Cu cine mai
facem învăţământ performant în
această situaţie? Cu cei care vin în
învăţământ numai pentru că nu au o
altă posibilitate? Nu, învăţământul
cere implicare, cere dăruire. Dacă
lucrurile astea nu există, nici rezul-
tatele nu vor fi pe măsură şi, catego-

ric, nu putem vorbi despre un învă-
ţământ performant, aşa cum ne-am
dori să-l avem. 

Sigur, trecând peste aceşti co-
eficienţi de ierarhizare jignitori pen-
tru cei care lucrează în învăţământ,
mai asistăm acum şi la anumite pro-
bleme generate de trecerea contribu-
ţiilor de la angajator la angajat. Nu
putem să spunem că, de la 1 ianua-

rie, avem salarii pentru personalul
didactic şi didactic auxiliar mai mici
decât la 31 decembrie 2018; avem şi
ceva creşteri. Problema este la per-
sonalul nedidactic încadrat cu frac-
ţiuni de normă – cu jumătate de
normă, sau cu sfert de normă, care
vor plăti contribuţiile la nivelul sa-
lariului minim, adică acela care este
plătit pentru o normă întreagă. În
condiţiile acestea, la cei care sunt
angajaţi cu jumătate de normă, şi
primeau în jur de 500 lei net, în mo-
mentul de faţă primesc cam la jumă-
tate, iar cei care au un sfert de normă
sunt puşi în situaţia de a aduce bani
de acasă. Vi se pare poate de dome-
niul fanteziei, dar aşa stau lucrurile.
Desigur că am luat atitudine în mass-
media şi sunt deja semnale că se în-
cearcă să se rezolve această situaţie,
dar de ce oare a trebuit să aplicăm
aceste modificări ale Codului Fiscal
fără să vedem consecinţele şi să
punem oamenii în astfel de situaţii?
O să întrebaţi – totuşi sunt creşteri,
nu? Păi noi anunţam o creştere de
25% de la 1 ianuarie. Şi iată că toată
această creştere, în cea mai mare

parte, este mâncată de această creş-
tere a contribuţiilor. Dar ar trebui să
aduc în discuţie şi inflaţia. Aş da un
singur exemplu: cu cât a crescut într-
o lună şi jumătate litrul de carburant?
Ori, creşterea litrului de carburant,
provoacă un lanţ de alte creşteri, şi
atunci, probabil, o să constatăm că,
de fapt, în buzunar nu avem nicio
creştere reală. Pentru că şi acest

puţin de care v-am vorbit va fi mân-
cat de inflaţie. În ceea ce ne priveşte,
în cazul în care în judeţul Neamţ se
vor face disponibilizări sau comasări
eludându-se legea, categoric că o să
avem acţiuni de protest şi acţiuni în
instanţă. În principal, acestea sunt
problemele, dar mai avem şi altele,
despre care aş dori să vă vorbească
colegii mei.

Gabriela Grigore: Este bine
ştiut că, în ultimii 10 ani, am fost
puşi în situaţia de a ne câştiga drep-
turile salariale în instanţă. Am pur-
tat acţiuni în justiţie prin care am
câştigat diferenţe salariale neacor-
date datorită neaplicării unei legi,
Legea 221 din anul 2008, apoi aces -
te drepturi salariale câştigate şi plă-
tite eşalonat au dus la declanşarea
unor alte acţiuni în justiţie prin care
am cerut dobânzile legale la acele
sume eşalonate, dobânzi pentru care
avem hotărâri judecătoreşti defini-
tive încă din anul 2015. Unele pentru
o anumită perioadă din 2015, unele
pentru alte perioade, din 2016, altele
din 2017. Ce ne nemulţumeşte? Ne

s

(urmare din pag. 1)
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n imagini expresioniste, ale apocalipsei, ca în
atâtea alte paradigme lirice: tensiunea e înlăun-
tru, nu mai puţin, însă, violentă: lumea cu «gust
de cireşe amare» a Gabrielei Livescu e una în
implozie. Poeme ale unui eros calm, departe de
maelstromul patimii, al reginei de caro, cum îşi
spune în «Mireasmă de imposibil» şi texte cu
inserţii în social, într-un climat deceptiv, între-

gesc sumarul unei cărţi remarcabile a unui poet ade-
vărat de la Polul Neamţ al liricii noastre de azi”,
argumentează Ioan Holban în Prefaţă şi pe coperta a
IV-a a volumului. 

Recital cameral la Biblioteca Judeţeană
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Extensia Piatra-

Neamţ şi Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ au propus
la sfârşitul lunii ianuarie o nouă întâlnire cu muzica. Evenimentul, parte a Sta-
giunii artistice 2017-2018, a avut loc miercuri, 31 ianuarie, la Sala Cupolă a

Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu”  şi s-a concretizat într-un recital cameral
de înaltă ţinută artistică, pianista Mihaela Spiridon şi violonista Elena Horătău
interpretând şase sonate din creaţia compozitorului german Georg Friedrich
Händel. 

Pianista MIHAELA SPIRIDON este conferenţiar universitar titular la Aca-
demia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Extensia Pia-
tra-Neamţ, doctor în interpretare muzicală şi
colaborator permanent al Filarmonicii „Mihail Jora” din
Bacău.

Violonista ELENA HORĂTĂU este absolventă
a Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi, Fa-
cultatea de Interpretare muzicală, secţia vioară (2004)
şi, în prezent, activează ca artist instrumentist la Filar-
monica „Mihail Jora” din Bacău. A făcut parte din co-
lectivele filarmonicilor „Paul Constantinescu” din
Ploieşti, „Piotr Ilici Ceaikovski” din Ihjevsk (Republica
Udmurtia) şi a celor din Vidin şi Plovdiv (Bulgaria).

î

Violeta MOŞU
(continuare în pag. 4)

Cerem ca sistemul de învăţământ din România să funcţioneze normal
emulţumeşte faptul că, deşi avem aceste ho-
tărâri judecătoreşti definitive, noi nici în
momentul acesta nu am intrat în posesia ba-
nilor pentru aceste dobânzi, ba mai mult
decât atât, anul acesta, prin ordonanţa 90,
ni se spune că aceşti bani vor veni pe filiera
Ministerului Educaţiei – Inspectorat Şcolar
– Unitate Şcolară din bugetul centralizat al

statului, dar eşalonarea se face începând cu anul
2018, cu un procent de 5%. Ni se pare incorect să
intrăm în plată, anul acesta, cu 5% din valoarea
acestor titluri executorii deoarece, conform eşalo-
nării pentru care au existat acte normative, noi ar
fi trebuit ca acum – cel puţin sindicatul din Neamţ
– să intrăm cu o plată de 40% a acestor hotărâri ju-
decătoreşti. Lucru care ne nemulţumeşte, ba mai
mult decât atât, în bugetul centralizat de anul
acesta nu am identificat sumele prevăzute pentru
plata acestor hotărâri judecătoreşti. 

Şi atunci, întrebarea noastră este: până când
această stare de amânare, până când această atitu-
dine de nesocotire şi sfidare a prevederilor legii?
Şi spun asta cu atât mai mult cu cât pentru anul
2015 aveam prevedere legală Ordonanţa 57, pen-
tru anul 2016 aveam prevedere legală Ordonanţa
99, iar anul acesta apare ordonanţa 90, care ne tri-
mite înapoi ca şi cum celelalte acte normative nu-
şi mai au rostul, ne trimite şi ne spune că anul
acesta abia vom intra în plată cu 5% din aceste
sume, care sunt suficient de importante. 

O nemulţumire gravă a noastră este că sun-
tem nevoiţi, să declanşăm acţiuni în justiţie pen-
tru a ne câştiga drepturi ignorate de guverne,
indiferent din care culoare politică au fost şi s-au
perindat pe la conducerea ţării. 

În anul acesta am deschis acţiuni în instanţă,
sau suntem pe punctul de a deschide acţiuni în
justiţie, prin care să solicităm diferenţele de spo-
ruri şi indemnizaţii începând cu ianuarie 2017,
sporuri şi indemnizaţii care ne-au fost calculate
la nivelul salariului din decembrie 2016, deşi noi,
din ianuarie 2017, beneficiam de o creştere a sa-
lariilor de bază cu 15%. Dacă am avut creştere
salarială de 15% începând cu ianuarie 2017, de
ce sporurile şi indemnizaţiile aferente acestui sa-
lariu de bază au fost calculate la nivelul lui 2016?
Ne ducem în instanţă, să ne spună angajatorul
care a fost motivul pentru care, iată, iarăşi ne-au
furat la salarii!

Ciprian Murariu: Recent a fost adoptată o
hotărâre de guvern cu privire la Regulamentul de
acordare a sporurilor privind condiţii periculoase.
Acest Regulament care dezavantajează personalul

din învăţământ nu a fost discutat în comisiile de
dialog social, nici avizat. 

Gabriel Ploscă: Am crezut foarte mult în
dialogul social, chiar dacă este o cale mai anevo-
ioasă – dar aveam încredere în dialog – şi iată că,
deşi s-a mărit numărul de portofolii în actualul
Guvern, constatăm că Ministerul Consultării Pu-
blice a dispărut. A rămas numai o direcţie pe un-
deva, pe la Ministerul Muncii. Iată ce preţ pun
guvernanţii pe dialogul social! Şi atunci nu ne ră-
mâne decât să recurgem la formele legale de pro-
test pe care le avem. Doresc să vă aduc la
cunoştinţă că în urmă cu câteva zile, Colegiul Na-
ţional al Liderilor sindicatelor libere din învăţă-
mânt a hotărât să înainteze noului ministru o listă
de probleme. Repede, deoarece la învăţământ e o
problemă, pentru că nici nu apucăm să aducem
ceva la cunoştinţă unui ministru că se şi schimbă
ministrul. Ei, de data aceasta nu o să mai avem
răbdare până o să se schimbe şi ministrul acesta
şi dăm un ultimatum guvernului, în sensul că, dacă
în circa două săptămâni de zile nu ne cheamă la
discuţii aşezate, în care să găsim soluţii imediate,
vom trece la primele forme de protest, care se pare

că vor fi pichetări îndelungate – nu două ore
şi-am plecat – la mai multe ministere: de finanţe,
educaţiei, muncii, unde tronează cea mai mare
ministreasă a Muncii pe care a avut-o vreodată
această ţară. Asta vom face şi, probabil, în conti-
nuare, vom avea şi alte acţiuni de protest, vom
vedea în funcţie de felul în care se desfăşoară lu-
crurile. Ce a fost dialog, a fost mimat. Noi am
îna intat Guvernului o adresă cu rugămintea res-
pectuoasă să nu treacă pe ordinea de zi a şedinţei
de miercurea trecută (n.r. 31 ianuarie) acest re-
gulament, să-l discutăm, dar prim-ministrul inte-
rimar nu a ţinut seama, a trecut ca Radipul prin
nu ştiu ce gară, şi aşa s-a întâmplat şi cu alte gu-
verne. Deci vom sta şi noi în stradă, ştim şi noi
să fim REZIST, dacă este cazul, dacă altfel nu
este posibil. Noi nu cerem mofturi, cerem ca sis-
temul de învăţământ din România să funcţioneze
normal, ca aceşti copii pe care-i pregătim să aibă
toate condiţiile, plecând de la planurile-cadru,
până la calitatea profesorilor care se ocupă de
educaţia lor. Pentru că, până la urmă, ei sunt cei
care, mâine, ar putea să asigure prosperitatea
acestei ţări.

n

inisterul Muncii, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Educaţiei Naţionale, precum şi
către Guvernul României. Atragem atenţia Guvernului că nemulţumirile angajaţilor din edu-
caţie sunt mari şi că lipsa dialogului social pentru rezolvarea acestora ar putea duce la proteste
de amploare în întreaga ţară. 

FSLI cere Guvernului modificarea OUG 3/2018, privind unele măsuri fiscal – bugetare,
prin care mii de angajaţi din învăţământ aflaţi în concediu medical pierd sume importante
din venit. 

FSLI solicită Guvernului renegocierea Legii cadru nr. 153/2017, prin care a fost stabilit
raportul de 1/12 între cel mai mic şi cel mai mare salariu de la stat, personalul didactic de predare
fiind poziţionat între 1,64 şi 2,76, în treimea inferioară a grilei de salarizare. Precizăm faptul că ma-
jorarea acordată la 1 ianuarie 2018 nu poate să acopere nici măcar rata inflaţiei, ceea ce face ca ni-
velul de trai al angajaţilor din educaţie să fie cât mai scăzut. 

FSLI cere modificarea de urgenţă a Legii cadru nr. 153/2017, privind salarizarea bugetarilor,
întrucât a creat discriminări atât în rândul angajaţilor din sistemul bugetar, dar şi în rândul angajaţilor
din învăţământ. Reîncadrarea personalului didactic, pe această lege, începând cu data de 1 iulie
2017, a dus la situaţii absurde prin care personalul didactic necalificat este mai bine plătit decât
personalul didactic calificat cu definitivat, grad didactic II sau chiar grad didactic I. 

FSLI solicită, de asemenea, ca majorarea de 20% de la 1 martie 2018 să se acorde şi pentru
personalul nedidactic. 

FSLI solicită Ministerului Muncii modificarea Legii pensiilor, astfel încât cadrele didactice să
se poată pensiona cu trei ani înainte de împlinirea vârstei standard. Nivelul de suprasolicitare ne-
uropsihică, precum şi cazurile medicale, care îi împiedică pe colegii noştri să îşi desfăşoare activi-
tatea la catedră în condiţii normale, impun crearea unui cadru legal adecvat acestei profesii. 

FSLI începe protestele
(urmare din pag. 1)
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Proiectul „Biblioteca Văii Muntelui”, la final
Biblioteca Văii Muntelui” este un proiect iniţiat cu sprijinul Consiliului
Judeţean Neamţ. A fost derulat în anul 2017, pe o perioadă de 6 luni, în
parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ. S-a adresat
bibliotecilor publice de pe Valea Muntelui, dar şi tuturor doritorilor de
valorificare a patrimoniului cultural local, între ei foarte mulţi profesori
şi elevi. Iniţiatorii şi-au dorit ca bibliotecarii publici din această zonă,
montană şi rurală să se implice cât mai activ în viaţa comunităţii şi, to-
todată, să fie sprijiniţi de autorităţile locale în activităţile lor, iar un do-

meniu potrivit pentru aceasta este valorificarea patrimoniului cultural local.
(…) Deşi cu aşa încărcătură – tezaur, cultural-istorică, cu o valoare turistică ri-
dicată – zona, ca de altfel întreg judeţul, se situează, din punct de vedere turistic,
în partea inferioară a clasamentului naţional. Bibliotecile comunale vor ieşi din
starea actuală de latenţă în ceea ce priveşte implicarea în valorificarea poten-
ţialului turistic, devenind adevărate hub-uri (puncte focale) în promovarea
zonei, suplinind şi lipsa centrelor de informare, dar şi fiind un sprijin al comu-
nităţii locale în dezvoltarea durabilă din zonă. Comunităţile locale (inclusiv

minorităţile) şi membri acestora vor avea şansa de a-şi pune în valoare moşte-
nirea culturală şi de a-şi consolida identitatea culturală. (Virgil Cojocaru)

Dragobetele sărută fetele
Centrul pentru Cultură şi Arte Carmen Saeculare

continuă şi în acest an tradiţia de a oferi publicului, de
Dragobete, două spectacole de dans şi cânt popular
prezentate de Ansamblul folcloric Floricică de la
munte şi Şcoala Populară de Arte Piatra-Neamţ. Pri-
mul, „Dragobetele sărută fetele”, a avut loc miercuri,
21 februarie, în sala mare a Teatrului Tineretului şi a
fost susţinut de Ansamblul folcloric Floricică de la
munte al Centrului Carmen Saeculare, al doilea, „Cân-
tând de Dragobete”, desfăşurat duminică, 25 februarie,
la sala Calistrat Hogaş a Consiliului Judeţean Neamţ
i-a avut ca protagonişti pe elevii clasei de canto popu-
lar, coordonaţi de Georgiana Şerban-Axinte, de la

Şcoala Populară de Artă Piatra-Neamţ.

„

(urmare din pag. 3)

Sărbătoarea
Unirii Principatelor

Române,
la Colegiul Naţional

„Petru Rareş”
n perioada 18-23 ianuarie 2018, Co-
legiul Naţional „Petru Rareş” a fost
vizitat de un grup de elevi şi profesori
de la Liceul „Saint-Exupéry” din
Saint-Raphael, Franţa, în cadrul pro-
iectului de înfrăţire dintre cele două
licee. 

În săptămâna în care au fost oas-
peţii noştri, adolescenţii francezi au asistat,
la cursuri de limba franceză, limba engleză,
chimie, matematică, arte plastice şi astrono-
mie. De asemenea, în cadrul întâlnirii de la
Piatra-Neamţ, elevii implicaţi în proiect au
pregătit un spectacol de muzică şi dans şi au
desfăşurat diferite activităţi sportive.

Deoarece în ianuarie s-au împlinit 159
de ani de la Unirea Principatelor, elevii ro-
mâni şi francezi au marcat într-un mod ine-
dit această sărbătoare. Mai precis, elevii
şi-au dat mâna şi au încins „Hora Unirii”,
moment iniţiat de Catedra de Istorie a
CNPR.

„A fost un moment încărcat de patrio-
tism sincer, dar şi de căldura prieteniei dintre
cele două grupuri” a menţionat doamna Lo-
redana Mitrea, profesor de limba franceză la
Colegiul National „Petru Rareş”.

Proiectul de înfrăţire între Colegiul Na-
ţional „Petru Rareş” şi Liceul „Saint-Exu-
péry” se derulează anual, începând din 2016,
la iniţiativa catedrei de limba franceză a co-
legiului din Piatra-Neamţ şi presupune acti-
vităţi comune ale celor două instituţii,
activităţi cu specific istoric, artistic, sportiv
în scopul de a reliefa rădăcinile comune ale
partenerilor şi de a încuraja comunicarea în
limba franceză.

Cea de-a doua parte a proiectului de
anul acesta se va desfăşura în oraşul Saint-
Raphael, situat pe Coasta de Azur, în pe-
rioada 13-20 mai 2018. (Red.)

Î

Aportul dascălilor nemţeni
la unirea Basarabiei cu România

imion T. Kirileanu, Petru Gheorgheasa etc,
au plecat în Basarabia, unde împreună cu
alţii s-au alăturat pedagogului ardelean în
demersul său privind unirea teritoriului
dintre Prut şi Nistru cu ţara mama.

Dascălii satelor basarabene au avut
prilejul să organizeze pentru confraţii lor

de peste Prut „cursuri de istorie, geografie şi
cântec românesc”, să le vorbească despre per-
sonalităţile istorice şi de cultură ale neamului
românesc, despre originea latină a locuitorilor
spaţiului teritorial amintit şi, nu în ultimul rând,
să-i înveţe şi să citească, după ani grei şi mulţi
de rusificare.

Totodată, învăţătorii formaţi în acest mod
„s-au dezbărat de mentalitatea filo-rusă şi au de-
venit apostoli ai redeşteptării naţionale a româ-
nilor” cotropiţi de Rusia ţaristă la 16 mai 1812.
Tot cu ajutorul lor s-au organizat şi ţinut întruniri
unde au discutat păsurile poporului şi s-au căutat
soluţii „pentru îndepărtarea mizeriei”.

Nu mai puţin adevărat este faptul că situaţia
de pe frontul ruso-german, din ce în ce mai de-
zastruoasă, mizeria care dăinuia, jafurile şi ho-
ţiile la drumul mare, fac ca armata şi forţele
laice din teritoriul moldav în discuţie, să-şi intre
în atribuţiuni, tot mai conştientizate de menirea
care revine în ideea „desprinderii de Rusia şi
Unirii cu România”.

Şcoala nemţeană şi slujitorii acesteia au
primit cu bucurie şi entuziasm unirea Basara-
biei cu România. Sunt numeroase mărturii do-
cumentare care atestă asemenea manifestări. În
timp ce în schiturile, bisericile şi mănăstirile din
fostele judeţe Neamţ şi Roman se făceau slujbe
acestui „măreţ eveniment”, în oraşele Piatra-
Neamţ, Roman şi Târgu Neamţ precum şi în
zona rurală au loc ieşiri cu torţe la aflarea veştii
actului de la 27 martie 1918. Prefecţii celor
două judeţe au dat comunicate imediat în ziua
următoare a unirii, prin care se arată importanţa
acestui act istoric, dar mai ales felul cum s-a
votat unirea în capitala Basarabiei, Chişinău, şi
cum a fost primită vestea în Vechiul Regat. Pre-
zentăm în cele ce urmează, în rezumat, Comu-
nicatul Oficial dat de prefectul de Neamţ, P.

Rosetti Bălănescu, la 28 martie 1918, către
toate instituţiile ţinutului din „Moldova de sub
munte”, afişat în locurile publice, urbane şi ru-
rale, cu specificarea că „la sate acestea au fost
citite de învăţători în localurile de şcoală”, iar
uneori în mijlocul sătenilor adunaţi ad-hoc.

Printre altele se spunea că „Unirea Basara-
biei cu România s-a înfăptuit cu mare solemni-
tate şi în mijlocul unui entuziasm indescriptibil”
şi că „după o deliberare de două zile, a dat în
deplină cunoştinţă şi libertate, după ce au fost
consultate toate fracţiunile politice şi comuni-
tăţile confesionale, un vot prin care se proclamă
Unirea deplină a Republicii Moldoveneşti Ba-
sarabene cu Regatul României” şi că unirea
„s-a proclamat prin 86 de voturi pentru, contra
3 şi 36 abţineri” de delegaţii Sfatului Ţării de
la Chişinău. În încheierea comunicatului se pre-
ciza că „momentele au fost înălţătoare şi în ade-
văr istorice”. Şedinţa solemnă a fost urmată de
un serviciu religios oficiat „la ora 8 seara la ca-
tedrală de către Arhimandritul Gorie, în pre-
zenţa Episcopului Gavrilă, în mijlocul unei
numeroase asistenţe”, fiind pomenit în afară de
numele regelui şi „augustei familii”, mitropoli-
tul României, Pimen, iar în curtea catedralei şi
împrejurimi „staţionau zeci de mii de oameni
care au făcut călduroase manifestaţii miniştrilor
români şi fruntaşilor basarabeni”.

În concluzie, din scurtul nostru periplu al
evenimentului de acum un veac de la Chişinău,
putem afirma că dascălii din vatra strămoşească
a meleagurilor dintre Bistriţa, Moldova şi Siret
şi-au făcut pe deplin datoria în pregătirea şi sus-
ţinerea actului istoric de unire a fraţilor basara-
beni cu ţara, cu precizarea că izbucnirea
revoluţiei ruse din februarie 1917 a deschis
pers pectiva eliberării pământului dintre Prut şi
Nistru de sub dominaţia străină şi unirii cu Ro-
mânia.

Ea a fost ocazia şi nu cauza unirii Basara-
biei cu ţara de acum un secol: 27 MARTIE
1918. 

Cinste şi pioasă amintire pentru aceşti co-
rifei ai învăţământului nemţean care au pus
mintea şi umărul pentru reîntregirea României
Mari.

S

(urmare din pag. 1)
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iua de Dragobete, sărbătoarea dragostei la români, este dedicată zeului
dragostei şi bunei dispoziţii pe plaiurile româneşti, denumit şi Cap de
Primăvară. Dragobetele, fiul babei Dochia, este identificat în tradiţia
strămoşească cu zeul dragostei în mitologia romană, Cupidon, sau cu
Eros, omologul din mitologia greacă. Numit pe alocuri şi Năvalnicul
Dragobete, feciorul frumos care ia minţile fetelor şi femeilor tinere, se
crede că a fost transformat de Maica Domnului în floare, cea care portă
numele de năvalnic. 

Top 10, Editura Humanitas, 2017
În 2017, cel mai căutat titlu în Librăriile Humanitas a fost cartea Tatianei

Niculescu, „Mistica rugăciunii şi a revolverului”, despre viaţa lui Corneliu
Zelea Codreanu. Cumulat însă şi cu vânzările online, „Atlasul frumuseţii”, al-
bumul foto al Mihaelei Noroc conduce topul de vânzări, deşi a apărut în librării
de puţin peste o lună. Completează podiumul cartea lui Andrei Pleşu – „Despre
inimă şi alte eseuri”, urmat îndeaproape de cartea lui Lucian Boia dedicată
centenarului Marii Uniri – „În jurul Marii Uniri de la 1918: Naţiuni, frontiere
şi minorităţi”. 

În top 10 titluri îşi fac loc şi autori străini: literatura e prezentă în top prin
autorul rus Evgheni Vodolazkin cu două titluri – „Laur” şi „Aviatorul”, iar la
capitolul non-ficţiune conduce Yuval Noah Harari cu „Sapiens. Scurtă istorie
a omenirii”. Topul este completat de recent lansata carte a Simonei Tivadar –
„Medicină, nutriţie şi bună dispoziţie” şi de volumul „Preludiu” de Ileana Vul-
pescu. În Librăriile Humanitas au avut loc anul acesta peste 300 de eveni-
mente, lansări de carte şi întâlniri cu importanţi scriitori europeni, iar brandul
Librăriile Humanitas a intrat în top 100 branduri din România. (Cătălina
ROŞU)

O nouă premieră la Teatrul Tineretului 
Mamă, mi-am pierdut mâna! – „un spectacol despre provocările adoles-

cenţei şi despre respectul de sine la orice vârstă” – a avut premiera la Teatrul
Tineretului din Piatra-Neamţ, pe 27 şi 28 ianuarie, în prezenţa rusoaicei Maria
Kontorovici, autoarea piesei.

Din distribuţie, alături de Aida Avieriţei, protagonista spectacolului, fac
parte: Emanuel Becheru, Dragoş Ionescu, Cristina Mihăilescu, Cătălina Bălălău,

Z

(continuare în pag. 6)

iercuri, 31 ianuarie 2018, Biblioteca ju-
deţeană „Gh. T. Kirileanu” din Piatra-
Neamţ, la propunerea prof. univ. Dan
Mircea Borş, a organizat o manifestare
comemorativă dedicată tatălui său, distin-
sului profesor şi poet Constantin Borş.
Moderată de Mihaela Mereuţă, director-

manager al instituţiei gazdă, acţiunea s-a bucu-
rat de participarea unui numeros public, în
majoritate foşti elevi ai ilustrului profesor pre-
cum şi alţi participanţi. Dintre cei prezenţi au
avut scurte alocuţiuni evocatoare: profesorii
Ana Catzaiti, Constantin Tomşa şi poetul Emil
Nicolae. Portretul distinsului profesor Constan-
tin Borş a fost completat prin scurte intervenţii
ale profesorilor Nicolae Vasiliu, Elena Do-
breanu, Gheorghe Amaicei şi inginerul Con-
stantin Apostol. Scriitorul Dan Iacob a recitat
câteva din poeziile poetului Lucian Mircea.

Pentru cititorii revistei noastre, prezentăm
în cele ce urmează câteva momente semnifica-
tive din viaţa profesorului Constantin Borş, care
ca poet a semnat cu pseudonimul Lucian Mir-
cea.

S-a născut la Piatra-Neamţ, în familia Eu-
frosinei (n. Criveţ), casnică, şi a lui Dimitrie
Borş, inginer silvic. Între 1919 şi 1923, ur-
mează clasele primare în oraşul natal şi la Iaşi.
Cursurile liceale vor fi urmate la Liceul Naţio-
nal din Iaşi şi la Liceul Petru Rareş din Piatra-
Neamţ (1923-1930). Se va întoarce în capitala
Moldovei unde va fi student al Facultăţii de
Matematică (1931-1935), unde, după absolvire,
va fi asistent până în 1938. Concomitent, a fost
profesor la Liceul Alexandru cel Bun şi la Se-
minarul Veniamin Costache. Între 1938 şi 1974,
a predat matematica la liceele Spiru Haret (1
septembrie 1938 -1 septembrie 1946), Petru-
Rareş (1septembrie 1948-31august 1955, din
care director în perioada 5 iunie1946-1august
1951) şi Calistrat Hogaş (1septembrie 1955-
1iulie 1974, când a ieşit la pensie) din Piatra-
Neamţ. A fost vicepreşedinte al sindicatului
profesorilor din zonă (1946-1948) şi preşedinte
al Societăţii de Matematică, Filiala Neamţ
(1949-1958). Este autor al mai multor manuale
pentru diferite discipline matematice, ce se pre-
dau în licee: Noţiuni de geometrie proiectivă,
1956; Din experienţa predării matematicii,
1958; Legarea teoriei de practică în predarea
matematicii, 1958.

În 1965 i se acordă titlul de profesor frun-
taş, în 1970, primeşte distincţia profesor emerit,
iar în 1995 a fost declarat Cetăţean de Onoare
al Municipiului Piatra-Neamţ. A debutat edito-
rial cu singura sa carte de poezii, Tristul destin
(Piatra-Neamţ, 1943). Este semnificativă apre-
cierea lui Florin Faifer despre poezia din prima
perioadă a poetului: Tristeţea («tristeţea de stri-

goi») şi negrele presimţiri invadează un decor
acoperit, ca un linţoliu jilav, de semnele toam-
nei. S-a înstăpânit o «vreme putrezită», podi-
dită cu «cenuşă vânătă de zări». Ploi nesfârşite
cad, «sinistre vânturi» îngheaţă sufletul risi-
pind firavele iluzii. Totul e supus năruirii şi ui-
tării în peisajul cenuşiu peste care se abate
«suflarea morţii». O figuraţie ca şi simbolistă
(heleşteul deşert, parcul părăsit, porturile fără
viaţă, crucile din ţintirim, cheiul dezolant, gă-
rile pierdute în ceaţă), în care «sicriele de
plumb» au un sunet bacovian, ar vrea să comu-
nice senzaţia de pustiu şi deznădejde…

A fost laureat al unui concurs de sonete or-
ganizat de Revista Contemporanul (1947),
locul al doilea revenindu-i lui Ştefan Augustin
Doinaş. În lumea literelor, s-a bucurat de stimă,
fiind ales secretar al Filialei din Piatra-Neamţ
a Uniunii Scriitorilor, al cărui membru (stagiar)
era din iunie 1951. Ia parte la activitatea de ce-
naclu, se implică în înfiinţarea altora (Slova
nouă, 1947), la care colaborau: Constantin Pris-
nea, Dumitru Almaş, Har. Mihăilescu, Constan-
tin Gavriliu, B. Munte, Nichita Bistriceanu ş.a.
După război, notele de tristeţe, depresive, care
caracterizau poezia lui Constantin Borş, au în-
ceput să dispară. Poetul se aliniază la cerinţele

impuse de noul regim, angajându-se prompt şi
scriind poezia şantierelor de muncă ale Hidro-
centralei de la Bicaz, şi chiar despre Canalul Du-
năre – Marea Neagră. Dar poetul îşi varsă în
versuri nu numai mânia faţă de lacheii burghezo-
moşierimii sau faţă de imperialismul sângeros
anglo-american, ci şi admiraţia faţă de întrece-
rea socialistă sau faţă de partid. În articole şi re-
cenzii, adeziunea sa faţă de noul regim este
totală. Mai mult, ia atitudine fermă faţă de pu-
tregaiul artei burghezo-occidentale, condamnă
dogma artei pentru artă şi pledează pentru me-
toda realismului socialist. A scris şi proză, dar a
renunţat, probabil, conştient că nu-i domeniul în
care ar excela. Alături de alţi condeieri din Pia-
tra-Neamţ (Dumitru Almaş, Mircea Butnaru,
Constantin Gavriliu, George Demetru – Pan,
Har. Mihăilescu), semnează versuri, închinate
sărbătoririi unor evenimente precum: Marea Re-
voluţie Socialistă din Octombrie, Răscoala ţăra-
nilor din 1907, împlinirea unui an de la
proclamarea Republicii Populare Române, în cu-
legerea Revoluţia în versuri. (nr. 3 apare cu titlul
Oraşul şi subtitlul Caiete de poezie; nr. 4, cu tit-
lul Caiete de poezie, publicat de Cenaclul literar
Slova nouă), mai 1947, ian.-mart. 1948, iunie
1948. A fost redactor al celor şapte publicaţii de
proză şi poezie scoase de acest grup (1946-
1957). A semnat cu pseudonimele Lucian Mir-
cea, Ion Lan sau Ivan Dimitrievici, rar cu numele
adevărat şi a colaborat la: ▪ Adevărul literar şi
artistic; ▪ Apostolul; ▪ Curentul magazin; ▪ Con-
temporanul; ▪ Flacăra, Piatra-Neamţ, (1948-
1951); ▪ Gazeta de matematică; ▪ Jurnalul
literar; ▪ Luminătorii (1943); ▪ Luptătorul,
Bacău (1948-1952); ▪ Naţiunea (1947-1948); ▪
Orizont; ▪ Piatra socialistă literară, Piatra-
Neamţ, (1947); ▪ Universul literar; ▪ Vremea. 

Activitatea desfăşurată cu profesionalism
de-a lungul întregii sale cariere didactice a făcut
din Constantin Borş o personalitate cunoscută
în lumea didactică şi în special a dascălilor de
matematică. În aceeaşi măsură a fost remarcat
şi apreciat de către colegii de breaslă din şcolile
superioare de matematică din ţară rămânând
una din cele mai strălucite imagini în mintea
nenumăratelor generaţii de elevi pe care i-a
condus în activitatea de descoperire a tainelor
obiectului pe care l-a predat.

Constantin TOMŞA

M

IN MEMORIAM
CONSTANTIN
BORŞ

(13. 05. 1912 ‐
10. 01. 1998,
la Piatra‐
Neamţ)
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orina Grigoraş, Sabina Brânduşe, Cătălina Ieşanu, Loredana Grigoriu,
Tudor Tăbăcaru, Gina Gulai ş.a. Regia spectacolului este semnată de
Alexandru Mâzgăreanu; decorul, de Romulus Boicu; costumele, de Ale-
xandra Mâzgăreanu.

Născută în 1994, Maria Kontorovici este dramaturg şi regizor rus.
A absolvit Academia de Teatru din Ekaterinburg în 2016, fiind studentă
a lui Nikolai Kolyada – personalitate reprezentativă a teatrului rusesc:

actor, regizor, profesor de dra-
maturgie, iniţiator şi organiza-
tor al unuia dintre cele mai
importante festivaluri de teatru
dedicate tinerilor creatori, „Ko-
liada Plays”. Maria a fost nomi-
nalizată în cadrul Festivalului
Internaţional de Dramaturgie
Contemporană „Eurasia” (2015
şi 2016) şi în cel al Festivalului
Internaţional pentru Tineri Dra-
maturgi „Lubimovka” (2016 şi

2017). În prezent, lucrează la Centrul de Teatru Contemporan din Ekaterin-
burg, Rusia. (Raluca NACLAD)

Nominalizările la Premiul Naţional pentru
Proză „Ion Creangă”

La sfârşitul lunii februarie şi începutul lunii martie vor avea loc, la Pia-
tra-Neamţ şi Târgu Neamţ, manifestări prilejuite de proiectul PREMIUL NA-
ŢIONAL PENTRU PROZĂ „ION CREANGĂ”, OPERA OMNIA, aflat anul
acesta la ediţia a doua.

În acest an, preşedinte al juriului este academicianul Nicolae Manolescu,
ceilalţi membri fiind: Daniel Cristea-Enache, Ioan Holban, Cristian Li-
vescu, Gabriel Coşoveanu, George Neagoe, Vasile Spiridon.

În urma anchetei realizată de organizatori în cadrul filialelor Uniunii Scriito-
rilor, redacţiilor de reviste, fundaţiilor culturale de profil, incluzând şi votul unor
critici literari şi al academicianului Dumitru Radu Popescu, laureatul de anul trecut
(care, conform Regulamentului proiectului, poate să facă nominalizări), s-a stabilit
lista finală din care va fi ales laureatul ediţiei 2018: Gabriela Adameşteanu,
Nicolae Breban, Radu Cosaşu, Dan Stanca, Dumitru Ţepeneag, Eugen

(urmare din pag. 5)

C

un simbol al cântului românesc pe scenele
internaţionale, din nou la Piatra-Neamţ

● Pentru noi, publicul nem-
ţean, este un mare privilegiu să vă
putem asculta vocea de excepţie,
pătrunzătoare şi vibrantă. Ce vă
atrage mereu spre oraşul natal? 

– Vin des în România şi mă
opresc de fiecare dată la Piatra-
Neamţ. Cânt, studiez, dar în primul
rând doresc să îmi revăd mama. În
anii ce au trecut am cântat şi la
Teatrul Tineretului, în cadrul Va-
canţelor Muzicale, dar de curând,
având în vedere că există o foarte
frumoasă Sală Cupolă la Biblio-
teca Judeţeană am evoluat aici cu
mici momente muzicale, concerte,
întâlniri... În luna august am avut
un concert dedicat primilor mei
profesori de la şcoala de muzică,
doamna Lina Şum şi domnul
Theodor Macarie, personalităţi da-
torită cărora am urmat drumul mu-
zicii. După acest recital In
Memoriam am răspuns şi altor in-
vitaţii: concertul de Crăciun, apoi
un moment muzical dedicat Unirii
Principatelor Române. Concertul
de Crăciun din Sala Cupolă a Bi-
bliotecii Judeţene „G. T. Kiri-
leanu” a avut loc pe data de 5
decembrie 2017, la doar câteva ore
după trecerea în nefiinţă a Majes-
tăţii Sale Regele Mihai I. În acest

context ne-am amintit nu numai de
Majestatea sa, ci şi de marele om
de cultură G. T. Kirileanu, cărturar
care fusese pe vremuri şi bibliote-
car al Casei Regale din România. 

● De ce preferaţi să cântaţi în
special la Sala Cupolă a Bibliote-
cii Judeţene „G.T. Kirileanu”?
Aveţi amintiri speciale legate de
această instituţie?

– De instituţia bibliotecii pie-
trene sunt foarte ataşată deoarece
îmi aminteşte de anii copilăriei
când veneam des la Vacanţele Mu-
zicale, la concertele lui Dan Gri-
gore şi ale discipolilor săi. Tot în

această Sală Cupolă se desfăşurau
cursuri de măiestrie, aici am ascul-
tat mulţi studenţi ai clasei Artei
Florescu, Sofiei Cosma, aici am
concertat şi eu când eram la liceul
de muzică din Bucureşti... Eram
micuţă când am întâlnit-o aici pen-
tru prima dată pe Nelly Miricioiu,
care era pe atunci studentă, pentru
ca, peste mulţi ani să alternăm în
rolul Toscăi, la New Israeli Opera
din Tel Aviv.

Aşadar de Piatra-Neamţ se
leagă toate amintirile copilăriei
mele. Am stat în oraşul natal până
la 14 ani, apoi am plecat la Bucu-
reşti la Liceul de muzică „George
Enescu”, unde am avut o profe-
soară de pian extraordinară, pe
doamna Ludmila Popişteanu, eleva
renumitei Florica Musicescu. În
clasa aXII-a am început să frec-
ventez şi ore de canto cu doamna
Arta Florescu şi doamna Georgeta
Stoleriu – şi acum o prezenţă
mereu juvenilă, amabilă şi distinsă.

● La fiecare apariţie scenică
din Piatra-Neamţ evocaţi cu multă
delicateţe personalitatea mamei
dumneavoastră. Ce rol a jucat pro-
fesoara Zenobia Bogza în deveni-
rea artistică şi umană a marii
soprane Anda-Louise Bogza? 

– Mama a fost şi înseamnă
totul pentru mine. Fără dânsa nu
mă dedicam muzicii. Mama este
un spirit artistic, benefic şi plin de
entuziasm, trăsături care m-au aju-
tat şi influenţat foarte mult. Şi
mama a început studii teatrale, dar
a urmat apoi Facultatea de Filolo-
gie din Bucureşti, devenind profe-
soară de limba şi literatura română.
Mi-a dedicat foarte mult timp, în-
totdeauna m-a ocrotit şi chiar dacă
acum suntem în cea mai mare parte
a timpului departe una de alta, nu
există zi şi chiar noapte în care să
nu vorbim la telefon. Categoric re-
venirile în oraşul natal sunt legate
în primul rând de faptul că vreau
să-mi revăd mama. Mai demult era
nelipsită de la aproape toate mani-
festările culturale ale oraşului Pia-
tra-Neamţ iar acum, foarte multă
lume mă întreabă: „unde este
mama... ce mai face... când revine
la aceste evenimente unde eram
obişnuiţi s-o vedem în perma-
nenţă?” Cu alte cuvinte pot spune
că mama este aceea care mi-a
transmis această iubire pentru cul-
tură, pentru muzică şi literatură –
fapt pentru care îi sunt profund în-
datorată.

Anda-Louise Bogza,
nda-Louise Bogza, solista de operă născută la Piatra-Neamţ, o „voce splendidă, cu sonorităţi profunde şi
răscolitoare”, a concertat pe scene din Europa, Asia şi America. A obţinut succese remarcabile în rolul
Aida la Operele de Stat din Viena şi Berlin, la Operele din Leipzig, Bratislava, Bucureşti. A creat o puter-
nică impresie cu Tosca, la Festivalul Maggio Musicale Fiorentino (Florenţa), la Operele de Stat din Mün-
chen, Dresda, Frankfurt, New Israeli Opera din Tel Aviv, la Opera din Roma, Arena din Verona. A fost
remarcabilă şi în alte roluri la Operele din Copenhaga, Hamburg, Budapesta, Paris, Bordeaux, Sevillia şi
a susţinut concerte la Musikverein Viena, Stuttgart, Madrid, Suntory Hall – Tokio, Albert Hall – Londra. 

În prezent este prim solistă la Teatrul Naţional din Praga unde a fost şi este aplaudată în roluri precum: Katia
Kabanova, Jenufa, Turandot, Aida, Tosca, Manon Lescault, Maddalena („Andrea Chenier”), Donna Anna („Don
Giovani”), Leonora („Trubadurul”), Amelia („Bal mascat”), Rusalka.

A cântat sub bagheta unor dirijori celebri precum Zubin Mehta, Maurizio Arena, Fabio Luisi, Gunter Ne-
uhold, Pier Giorgio Morandi, Renato Palumbo, Marco Armiliato, Ascher Fisch.

Este Cetăţean de Onoare al municipiului Piatra-Neamţ şi deţinătoarea titlului de Comandor, conferit de Pre-
şedinţia României.

Cuvintele sunt neîncăpătoare pentru a ilustra multitudinea de personaje întruchipate, cariera strălucită, ex-
perienţa interpretativă bogată. 

A
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ricaru, Varujan Vosganian.
Programul de anul

acesta al proiectului prevede
o sesiune de comunicări şti-
inţifice pe tema „Creangă în
conştiinţa literară euro-
peană” şi lansări de carte,
toate acestea urmând a se

desfăşura pe 28 februarie la sala
„Calistrat Hogaş” a Consiliului ju-
deţean Neamţ. A doua zi, la Humu-
leşti, pe 1 martie, ziua de naştere a lui Ion Creangă, va avea loc anunţarea şi
decernarea Premiului „Ion Creangă” celui de-al doilea laureat. (Centrul pentru
Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”)

Casa Culturii Ion Creangă din Târgu Neamţ respiră
Casa Culturii Ion Creangă din Târgu Neamţ a avut şi în luna februarie o

ofertă culturală generoasă. După spectacolul de teatru „Un bărbat şi mai multe

femei”, cu actorii Magda Catone şi Claudiu Bleonţ, după întâlnirea cu magi-
cianul Christianis din primele zile ale lunii, a urmat pe 17 februarie, specta-
colul pentru copii „Mickey Mouse şi prietenii săi”.

Pe 25 februarie membrii Radio Clubului Ion Creangă s-au întâlnit într-o
Adunare Generală care a precedat acţiunile ce vor fi organizate cu prilejul
Zilei Radio Clubului Ion Creangă, ca în fiecare an în preajma zilei de naş-
tere a marelui povestitor din Humuleşti. Ultima manifestare a lunii a fost
destinată copiilor, pe 28 februarie artiştii Teatrului Fantezia din Galaţi
având câteva reprezentaţii pe scena Casei Culturii. Ca de obicei, spaţiile
instituţiei au fost utilizate pe parcursul lunii şi pentru alte activităţi, cum ar
fi cursurile de limba engleză pentru profesori – British Council, repetiţii
ale ansamblurilor folclo-
rice Ozana şi Ţinutul
Zimbrului, cursuri de
dans sportiv organizate de
Clubul Milady Piatra
Neamţ, precum şi alte
cursuri: pian, canto, mu-
zică uşoară, acordeon, sa-
xofon ş.a.

U

Cum percepeţi amprenta
şcolii româneşti de muzică
în formarea dumneavoastră
artistică? Ce alte repere au
contribuit la consolidarea
carierei şi recunoaşterii in-
ternaţionale de care vă bu-

curaţi în prezent? 
– Amprenta este esenţială atât

pentru mine cât şi pentru toţi arti-
ştii care s-au născut şi au studiat în
România, pentru că şcoala româ-
nească de muzică are o tradiţie de-
osebită. Repet, pe mine m-a
influenţat foarte mult profesoara
mea de pian, doamna Ludmila Po-
pişteanu, eleva celebrei Florica
Musicescu, la rândul ei fostă pro-
fesoară a marelui Dinu Lipatti. Ro-
mânii sunt în general nu numai
talentaţi dar şi foarte bine educaţi
din punct de vedere muzical. M-a
ajutat foarte mult în aprofundarea
studiului vocal urmarea unui in-

strument muzical. Datorită celor
14 ani de pian a fost posibilă stu-
dierea clavecinului la Academia de
Arte din Praga, unde am avut-o
profesoară pe renumita Zuzana
Ruzickova. Concomitent am stu-
diat şi canto. Am mai absolvit şi
cursuri de perfecţionare la Viena,
în Germania şi în Italia. Am primit

angajament permanent la Opera
din Praga încă din timpul studen-
ţiei. Au urmat apoi multe contracte
în alte oraşe europene la: Sempero-
per Dresda, Operele de Stat din
Hamburg, Frankfurt, München,
Opera din Roma, Arena di Verona,
Florenţa, Paris, Bordeaux. 

Acestea au fost centrele de
cultură care şi-au pus cel mai mult
amprenta asupra evoluţiei mele
muzicale, vocale, asupra devenirii
mele ca artist liric.

Dar acum, de fapt, pot spune că
principalele mele repere rămân: Piatra-
Neamţ – Bucureşti – Viena – Praga. 

● Aţi copilărit în apropierea
Teatrului Tineretului, mama dum-
neavoastră fiind o preţuită prietenă
a instituţiei. Într-un interviu ante-
rior aţi afirmat că „este o situaţie
dificilă în cultură în general”... 

– Pot spune că am crescut în
Teatrul Tinere-
tului din Piatra-
Neamţ. Nu
exista premieră
pe care să nu o
vizionez. Mama
mă lua la spec-
tacole de când
aveam trei ani şi
aveam foarte
mulţi prieteni
din lumea tea-
trului. Şi dânsa
s-a dedicat aces-
tei arte într-un
anumit fel. Lu-
crarea de gradul
I cu titlul „Mo-

dalităţi didactice de studiere a dra-
mei istorice româneşti” a scris-o
având în vedere teatrul – educaţia
– şcoala. A insuflat şi elevilor ei
dragostea pentru teatru venind cu
regularitate cu şcolarii la reprezen-
taţii.

În prezent, eu sunt puţin sur-
prinsă de faptul că nu sunt mai

multe producţii la instituţiile de
teatru şi de operă din ţară, aşa cum
erau în perioada studenţiei mele. În
acea vreme se juca de 6-7 ori pe
săptămână, indiferent dacă la unele
reprezentaţii venea mai mult pu-
blic iar la altele mai puţin.

Pentru mine rămâne un mare
semn de întrebare...

● Ce aţi schimba în România
dacă aţi fi Ministrul Culturii pen-
tru câteva zile?

– În străinătate se pune foarte
mult accentul pe studiul unui in-
strument muzical încă din copilă-
rie. Ştiu sigur că în Elveţia şi nu
numai, programa şcolară prevede
acest lucru cu argumentarea că
acest fapt ajută foarte mult evoluţia
ulterioară a elevilor. Se stimulează
astfel dezvoltarea inteligenţei şi a
perspicacităţii lor. În România se
încurajează studiul unui instrument
muzical doar pentru copiii cu apti-
tudini deosebite, dar eu cred că
este bine ca de educaţia muzicală
să beneficieze toţi, chiar dacă asta
ar implica cheltuieli mai mari din
partea statului. Dar îmi este clar că
această idee este iluzorie...!

Mi-ar plăcea să facilitez mai
mult contactul studenţilor noştri
din străinătate cu publicul din Ro-
mânia, iar dacă mi-ar sta în putere
aş da posibilitatea mai multor ar-
tişti români consacraţi în întreaga
lume să revină pe scenele din ţară.
Mă refer şi la artiştii plastici, nu
numai la muzicieni şi balerini.
Acest lucru contează foarte mult şi
pentru românii de aici, dar şi pen-
tru cei care au demonstrat ceva pe
scenele internaţionale. Pentru că
este o mare fericire să evoluezi în
faţa publicului de pe meleagurile
natale.

Spectatorii sunt dornici să vină
la concerte, la teatre, la expoziţii; de
aceea, categoric, ar trebui înlesnit ac-
cesul acestora la manifestări culturale

în condiţii mai favorabile din punct
de vedere financiar, mai ales în cazul
studenţilor şi celor vârstnici. 

Este recomandabilă percepe-
rea artei nu numai prin intermediul
radioului, TV-ului, internetului ci
în primul rând prin prezenţa di-
rectă a spectatorilor în lăcaşurile
culturale. Mesajul artistic atunci se
transmite altfel... mult mai benefic
şi mai profund.

● Aş prelua o întrebare de la
canalul internaţional Mezzo şi aş
spune aşa: „Dacă ar trebui să vă
retrageţi pe o insulă pustie, ce par-
tituri aţi lua cu dumneavoastră?”

– Poate Tosca, Aida... Dar cred
că nici nu ar trebui să mai iau cu
mine partiturile pentru că le am
bine întipărite în memorie... Sigur
aş lua Rapsodiile de Enescu!

● Care este visul secret al ar-
tistei Anda-Louise Bogza?

– Visul unui artist liric este de
a continua să evolueze pe scenele
de concert şi de operă. În schimb
eu, încă din copilărie, în visele
mele cele mai frumoase mă văd
lângă o cabană construită de mine,
în luminişul unei păduri de acasă.

A consemnat
Gianina BURUIANĂ

l

un simbol al cântului românesc pe scenele
internaţionale, din nou la Piatra-NeamţAnda-Louise Bogza,
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● Cum s-a încheiat pentru dvs.
anul de graţie 2017? Ce notă i-aţi
acorda profesorului Dan Ţârdea?

– 2017 a fost un an bun dar
dacă mai avea vreo lună, două
putea să fie şi mai bun. Glumesc.
Am avut un an plin cu multiple
participări directe ori indirecte la
Concursuri naţionale şi internaţio-
nale, unde elevii noştri au obţinut
70 - 80 de premii şi distincţii. De
asemeni, doi dintre elevii noştri au
participat la Olimpiada Naţională
de Arte Vizuale, Arhitectură şi Is-
toria Artei de la Baia Mare unde au
obţinut fiecare dintre ei premiul al
III-lea. Cred că profesorul Ţârdea
obţine în acest an o notă cuprinsă
între 8 şi 9 pentru că nu şi-a atins
toate obiectivele propuse din cauze
obiective şi subiective.

● Apropo de nota pe care v-o
acordaţi, cât de importante sunt
pentru dvs. calificativele pe care vi
le atribuie elevii? Aveţi o poreclă? 

– Calificativele primite de la
elevi sunt cele mai importante, ele
reprezintă răspunsul principalilor
beneficiari ai actului educaţional.
Fiecare profesor, dincolo de faptul
că îşi preda disciplina/materia sa,
în egală măsură „se preda pe sine”,
transmite prin propriul exemplu un
set de valori şi atitudini. Nu ştiu să
am o poreclă, dar dacă aş avea, m-ar
bucură să fie una inspirată, perso-
nalizată, care să mă reprezinte.

● Sunteţi o persoană emotivă?
S-a întâmplat să aveţi de suferit
consecinţe grave ale emoţiilor dvs.?

– Sunt o persoană emotivă dar
şi cerebrală în acelaşi timp. Emoţia
este frumoasă, umană, atât timp cât
este constructivă.

● Ce v-a determinat să alegeţi
şcoala? Tradiţie, vocaţie sau în-
tâmplare?

– Eu nu am vrut să fiu profe-
sor. Învăţământul nu a fost nicio-
dată atractiv financiar. A fost şi este
excesiv birocratic şi sincer să vă

spun mi-a fost teamă că nu am să
ştiu să transmit elevilor cunoştin-
ţele mele. Dar, se pare că EL a fost
mai înţelept ca mine şi astăzi nu aş
renunţa la locul meu din mijlocul
copiilor pentru nimic în lume.

● Care credeţi că sunt slăbi-
ciunile fundamentale ale şcolii ro-
mâneşti? Dar punctele ei cele mai
tari? Puteţi argumenta aplicat pe
specialitatea pe care o predaţi?

– Ţara această are resurse, are
un corp profesoral bine şi foarte
bine pregătit şi copii minunaţi, fru-
moşi şi inteligenţi după care
aleargă Universităţi de prestigiu
din lume. Ni se inoculează perma-
nent ideea că nu suntem perfor-
manţi, dar copiii noştri câştigă
neîncetat Concursuri şi Olimpiade
internaţionale, în faţă celor mai
bine cotaţi ca noi. Toată lumea vor-
beşte de Reformă, iar Reforma s-a
transformat într-un stres perma-
nent, cu tot felul de direcţii contra-
dictorii, neglijându-se aspectul
principal: liniştea şi continuitatea
învăţării. Învăţământul românesc
trebuie să-şi redobândească locul,
prin recuperare dar şi prin racor-
dare la noul european.

Aşadar, tradiţia şi noutatea
trebuie să fie un proiect aflat în
mâna unor valoroşi profesionişti,
dar nu birocraţi ci practicieni.

● Care ar fi primele trei deci-
zii pe care le-aţi lua dacă, Doamne
păzeşte, aţi fi pentru o zi ministrul
învăţământului?

– „Doamne fereşte”!
Aş propune un sistem de învă-

ţământ în care componenta practic
aplicativă să fie minimum 50 % din
bugetul de timp acordat şcolii, la
toate disciplinele, la toate clasele.

Aş propune, în special la
Liceu, să se facă pachete de 6-7
discipline pe care elevii să se spe-
cializeze.

Aş propune interconectarea
tuturor factorilor decizionali din

educaţie, familie, societate civilă,
mediu de afaceri, mass media. Pro-
blema învăţământului nu este
numai în interiorul mediului şcolar
ci şi în afara lui. Elevii văd că nu
educaţia e în relaţie cu recunoaşte-
rea valorii unui om, ci alţi factori,
străini de morală şi chiar de nor-
malitate.

● Vrând-nevrând, indiferent
de timp sau de tipul şcolii, desfă-
şurarea procesului de învăţământ
presupune un anumit tipic, ca să
nu zic anumite clişee. Reuşiţi să le
biruiţi? Cum vă reîmprospătaţi
forţele? 

– La începutul fiecărui an şco-
lar îmi stabilesc obiective pe care
aş vrea să le ating în acest răstimp.
Întotdeauna mă adaptez, accelerez
sau decelerez în funcţie de răspun-
sul copiilor. Important este să păs-
trezi direcţia, să avansezi, să urci.
Păstrez un raport corect între con-
curenţa individuală şi munca în
echipă. Fiecare etapă am perceput-o
ca pe o nouă provocare, fiecare ge-
neraţie de elevi cere altceva şi are
altceva de oferit.

● Dincolo de cantitatea de in-
formaţie pe care sunteţi obligat să
o transmiteţi prin programa şco-

lară, încercaţi să lucraţi şi asupra
caracterului elevilor dvs.? Cu ce
rezultate? Sunteţi temut sau iubit?

– Prima şi cea mai importantă
sarcină a învăţământului este să
formeze OAMENI. Educaţie şi in-
strucţie! Profesorul trebuie să fie
un părinte în primul rând, iar pă-
rintele trebuie să ştie să fie profe-
sor. Profesorul trebuie să stimuleze
şi partea de emoţie, de empatie, de
creativitate, nu doar de memorie.
Înainte de a fi un profesor iubit,
vreau să cred că sunt un om bun
pentru că aşa cum spune Maica Te-
reza „Nu contează cât dăruieşti, ci
cât de multă dragoste pui în ceea
ce dăruieşti”.

În luna decembrie 2017, Con-
siliul Judeţean Neamţ a organizat
Gala Ambasadorilor Nemţeni. La
secţiunea Educaţie şi Ştiinţă am
fost nominalizat şi eu împreună cu
alte 4 personalităţi ale învăţămân-
tului nemţean. În urma scrutinului
electronic am obţinut peste 4000
de voturi, am primit sute de mesaje
de felicitare şi susţinere de la foşti
ori actuali elevi. Dumneavoastră
ce credeţi? Sunt un profesor iubit
sau temut?

● În ce relaţie sunteţi cu mo-
delul dvs. de dascăl?

– Mentor este un cuvânt foarte
complex. Nu aş vrea să nominali-
zez persoane, dar am avut în şcoală
profesori excepţionali dedicaţi şi
devotaţi profesiei, de la care am în-
văţat ceea ce ştiu astăzi. Lor le da-
torez în mare parte ceea ce sunt
astăzi.

● Aţi vrea să adăugaţi o între-
bare la care aţi fi dorit să răspun-
deţi?

– Da: Ce vă doriţi în viitor?
Îmi doresc să fim mai buni. Să

avem curajul să spunem „nu ştiu”,
„nu pot” sau „îmi pare rău”. Să ne
uităm în noi înşine şi să schimbăm
lucrurile care nu ne plac. Să dăruim
mai multă dragoste. La mulţi ani!

A întrebat Mircea ZAHARIA

„Să ne uităm în noi înşine şi să schimbăm lucrurile care nu ne plac”
● Interviu cu dl. profesor Dan ŢÂRDEA

an Ţârdea este profesor de arte vizuale la Liceul „Vasile Conta” din Târgu
Neamţ şi la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, comuna
Vânători-Neamţ, la clasele cu specializarea patrimoniu cultural. În urma
participării la „Olimpiada Naţională de Arte Vizuale, Arhitectură şi Istoria
Artelor”, secţiunea „Icoane”, organizată anual de Ministerul Educaţiei Na-
ţionale, elevii îndrumaţi de profesorul Dan Ţârdea au obţinut 29 de premii:
11 premii I, 6 premii II, 8 premii III şi 4 menţiuni. Panoplia profesorului
nemţean mai deţine numeroase premii şi distincţii naţionale, diplome de

excelenţă acordate de ministerul de resort, de Patriarhia Română, administraţia
locală din Târgu Neamţ, dar şi Trofeul Olimpiades de la Francophonie, des Arts
et de la Culture şi Marele Premiu al Concursului Internaţional Small Montmartre
of Bitola, din Macedonia. După cum notam şi în numărul trecut al revistei
APOSTOLUL, anul trecut domnia sa a obţinut locul întâi la categoria „Educaţie
şi cercetare” din cadrul primei Gale a Ambasadorilor Culturii Nemţene, bucu-
rându-se, în etapa nominalizărilor pentru acest premiu, de selecta companie a profesorilor: Dorel Haralamb
(Colegiul Naţional „Petru Rareş”), Ovidiu Albert (Colegiul Naţional „Roman-Vodă”), Daniela Neam ţu (Colegiul
Naţional de Informatică Piatra-Neamţ), Ionel Ceobanu (Liceul de Arte „Victor Brauner”).

D

Seminarul de la Mănăstirea Neamţ premiat în Republica Macedonia
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Remember – „Sinaia în vremea regilor”

Începuturile
Vreme de câteva secole îna -

inte de ridicarea Castelului
Peleş, singurele adăposturi
omeneşti din sălbăticia Sinaiei
au fost schitul rupestru săpat
în stânca Sfânta Ana, schitul
Sf. Nicolae de pe muntele
Molomoţ şi mânăstirea zidită

de marele-spătar Mihail Cantacuzino
în anul 1695.

2. Odinioară potecile care înso-
ţeau râul Prahova erau bătute de
pust nicii care căutau loc de rugă-
ciune şi de negustorii care, începând
cu secolul al XV-lea, ocoleau vămile
de la trecătoarea Rucăr-Bran şi Pasul
Buzăului, preferând acest traseu mai
anevoios pentru transportul mărfuri-
lor între Ţara Românească şi Tran-
silvania.

3. Acolo unde nimeni nu gândea
că s-ar putea înfiripa o aşezare mo-
dernă, sihaştrii care căutau să fie sin-
guri cu credinţa lor urcau valea
întunecată a Prahovei, spre crestele
Bucegilor. În actul de zidire a Mănăs-
tirii Sinaia din 1715, marele-spătar
Mihail Cantacuzino scria că unde mai
înainte de zidirea ei se aflau sihaştri,
acolo, în pustietate, nu se putea trăi de
tâlhari (deoarece aceste locuri izolate
reprezentau teritoriul lor).

4. Mănăstirea Sinaia a devenit,
prin legăturile stabilite cu Mănăsti-
rea Colţei din Bucureşti – ctitorită tot
de marele-spătar Mihail Cantacuzino
– şi cu Muntele Athos, unul dintre
cele mai influente centre culturale şi
spirituale ale epocii şi, prin aceasta,
o destinaţie favorită pentru domnii şi
personalităţile politice ale ţării.

5. În timp, mănăstirea ajunsese
nu doar o colonie religioasă, ci şi un
adevărat nucleu de viaţă obştească;
acest lucru a condus la decizia am-
plasării unei reşedinţe regale în veci-
nătatea sa.

Carol I
6. Spre sfârşitul zilei de 5 august

1866, un poştalion tras de opt cai se

oprea în preajma chiliilor albe ale
mănăstirii, aducându-l pentru întâia
oară pe Domnul Carol pe malurile
Prahovei.

7. Priveliştile descoperite în
timpul vizitelor din 1869 şi 1871
aveau să trezească Suveranului sen-
timente adânci pentru frumuseţile tă-
cute ale plaiului Peleşului. În 1872,
Carol i-a scris tatălui său, prinţul
Karl Anton de Hohenzollern-Sigma-
ringen, destăinuindu-i că aprecia atât
de mult aerul permanent proaspăt şi
sănătos al Sinaiei, încât plănuia să
clădească lângă mănăstire o vilă el-
veţiană, care să-i fie sălaş pentru lu-
nile de vară.

8. Pe timpul vizitelor din pe-
rioada 1871-1883 – până la construi-
rea reşedinţei de vară –, Carol şi
Elisabeta au locuit în vechiul arhon-
daric al mănăstirii, unde fuseseră
amenajate două odăi împodobite cu
obiecte româneşti.

9. Construcţia castelului a înce-
put în anul 1873, pe unul dintre lo-
curile cele mai pitoreşti ale
Bucegilor, pe valea tumultuosului
râu Peleş. La captarea izvoarelor
subterane, ridicarea temeliilor caste-
lului, la gaterele şi la carierele din
Piatra Arsă, precum şi la numeroa-
sele etape ale construirii castelului,
au lucrat italieni, sârbi, bulgari, ger-
mani, maghiari, turci, francezi, en-
glezi, albanezi şi greci (după
încheierea lucrărilor, o parte dintre ei
s-au stabilit pe acele locuri).

10. Şantierul castelului a avut la
bază planurile arhitectului vienez
Wilhelm von Doderer. După înche-
ierea Războiului de Independenţă,
construcţia a continuat după proiec-
tul arhitectului german Johannes
Schultz şi a fost terminată, într-o
primă etapă, în 1883. (…) A doua
etapă de construcţie a început în
1890, a durat până în 1914 şi a purtat
amprenta arhitectului ceh Karl
Liman.

11. Vilegiaturiştii puteau vizita
Castelul Peleş numai după obţinerea
permisiunii de la biroul de arhitec-
tură al palatului, însă aleile parcului
erau deschise în permanenţă publi-
cului.

12. Dorinţa lui Carol I a fost de
a construi într-un spaţiu neatins până
atunci şi de a lega sufleteşte poporul
de Casa Regală şi Dinastie. Castelul
era destinat să fie nu doar o simplă
reşedinţă de vară, ci era învestit cu o
semnificaţie politică şi culturală,
după cum îi scria Carol I tatălui său,
Karl Anton: „Măreţia acestei con-
strucţii face în ţara întreagă o impre-
sie excelentă şi toată lumea se
bucură fiindcă vede o garanţie a sta-
bilităţii regimului. Chiar de pe acum
îl numesc castelul regesc, ceea ce
poate va fi într-o zi”.

Regina Maria, la Sinaia
13. Pentru principii moştenitori

ai tronului României, arhitectul
Karel Liman a conceput, între anii
1899 şi 1902, Castelul Pelişor. Ast-
fel, Principele Ferdinand şi Princi-
pesa Maria au părăsit, în 1903,

fermecătoarea Casă a Pădurii, cu
stâlpi plini de vegetaţie şi împodo-
bită cu simboluri vânătoreşti (care
fusese pregătită, încă din 1879, pen-
tru partidele de vânătoare ale Dom-
nului Carol I).

14. Mai apoi, casa s-a transfor-
mat în Castelul Foişor şi a devenit
locuinţa Principelui Carol. În 1932,
Foişorul a ars complet într-un incen-
diu, însă a fost refăcut la scurt timp.

15. Clădirile din jurul castelelor
completau peisajul idilic al Peleşu-
lui: Casa Cavalerilor era folosită
pentru a găzdui suita suveranilor
străini, Corpul de Gardă, pentru
garda care asigura paza, iar Econo-
matul, pentru funcţionarii şi perso-
nalul castelelor.

16. Reşedinţa de vară a avut
rolul ei în întâlnirile politice cu su-
veranii şi miniştrii altor state. Un

moment semnificativ al politicii ex-
terne româneşti a fost vizita Împăra-
tului Franz Joseph, în septembrie
1896, pentru reînnoirea tratatului
austro-român din cadrul Triplei
Alianţe. Cu acest prilej, a fost ame-
najată Stânca Franz Joseph din apro-
pierea Poienii Stânei, ca belvedere.
Fiind încântat de privelişte, Împăra-
tul a încuviinţat rugămintea Regelui
Carol I de a da numele său acelei
amenajări.

Personalităţile
17. Construirea Castelului Peleş

– unde Regele şi Regina veneau atât
de des – şi realizarea căii ferate ra-
pide au deşteptat în rândul bucureş-
tenilor cu dare de mână dorinţa de
a-şi ridica şi ei reşedinţe la Sinaia.
Prinţul Dimitrie Ghica (…) a fost
primul proprietar de vilă la Sinaia.
Imobilul, construit în anul 1872, se
găsea pe locul actualului cazinou şi
era înconjurat de un întins parc de
foişoare.

18. La numărul 59, mai retrasă
faţă de bulevard şi aşezată pe un vast
domeniu, era vila Lelia Oteteleşanu.
Proprietara, născută Cesianu, a fost
căsătorită cu ministrul de finanţe Ion
Oteteleşanu.

19. Impresionat de peisajul
muntelui Furnica, Take Ionescu, pe
atunci ministru şi membru al Socie-
tăţii Carpatine din Sinaia, şi-a cum-
părat, în anul 1893, o casă în
apropierea Mănăstirii Sinaia, pe
strada care i-a purtat numele înce-
pând din 1905. Vila lui Take Ionescu
din Sinaia era locul predilect al întâl-
nirilor politice, la care uneori parti-
cipa şi Ion C. Brătianu. Vilele
acestor personalităţi se învecinau cu
locuinţele mai modeste ale localni-
cilor şi ale funcţionarilor din cartie-
rul Furnica.

20. Pe timpul verii, popularele
cofetării Capşa şi Rieglar îşi deschi-
deau chioşcurile din Parcul Ghica.
La marea concurenţă în atragerea
publicului participa, cu oferta ei, şi
Cofetăria Kalimzaki. 

Red.

Vă propunem o incursiune cu 20 de halte spre o destinaţie încărcată de istorie – Sinaia, aşa cum ni se
arată în albumul „Sinaia în vremea regilor” (ed. Art Hystoria, 2017), de Alina Huzui-Stoiculescu, Robert Stoi-
culescu şi Emanuel Bădescu. Volumul este o monografie care adună poveştile locului şi fotografii preţioase.

1.
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Cui îi e frică de ultimul Sinod?
nul dintre cele mai importante eveni-
mente din istoria recentă a Bisericii creş-
tine a fost Sfântul şi Marele Sinod al
Bisericii Ortodoxe, desfăşurat în perioada
16-26 iunie 2016 în Creta (Grecia). Eve-
nimentul a constituit prilejul întâlnirii re-
prezentanţilor a zece Biserici Ortodoxe
Autocefale, care au căutat soluţii admi-

nistrative la unele teme contemporane. 
Trebuie precizat de la bun început faptul că

acest sinod nu a formulat învăţături noi de cre-
dinţă, nu a modificat cu nimic rânduielile tipi-
conale ale slujbelor religioase şi nu a luat
hotărâri de ordin canonic în afara celor exis-
tente şi recunoscute deja în Biserica universală. 

Pentru o analiză a acestui eveniment nu tre-
buie să fii neapărat teolog sau specialist în is-
toria Bisericii. Este cunoscut faptul că
sinodalitatea reprezintă o regulă canonică a Bi-
sericii în vederea exprimării unităţii de credinţă,
a vieţii spirituale şi a disciplinei canonice. 

Biserica creştină (în general) şi cea Orto-

doxă (în mod special) au practicat de la început
adunarea episcopilor în sinoade, prin care să se
exprime poziţia comună unitară asupra proble-
maticii dezbătute. Să amintim doar canonul 19
al Sinodului al IV-lea ecumenic din anul 451
care menţionează că dacă nu se întrunesc sinoa-
dele, se vor înmulţi problemele de natură reli-
gioasă. Astfel, cele 7 sinoade ecumenice,
desfăşurate în perioada anilor 325-787, au sta-
bilit învăţăturile de credinţă, au combătut ere-
ziile (învăţăturile de credinţă greşite) şi au dat
uniformitate cultului prin rânduielile bisericeşti
şi disciplina canonică. 

Nu poate trece neobservat faptul că formarea
statelor naţionale, în a doua jumătate a secolului
al XIX-lea, a determinat noi realităţi şi din punc-
tul de vedere al administraţiei bisericeşti, întrucât
multe dintre aceste state sunt majoritar ortodoxe.
În acest sens, sinodul din anul 2016 a reunit de-
legaţii ale Bisericilor Ortodoxe Autocefale. Con-
form regulamentului, şi mirenii creştini, având un
rol bine determinat, au luat parte la sesiunile ple-
nare ale sinodului. Este important de menţionat
şi faptul că documentele finale ale sinodului nu
au fost votate şi semnate de către Întâistătătorii
Bisericilor Autocefale în nume propriu, ci în nu-
mele bisericilor pe care le-au reprezentat.

Dialogul Bisericii Ortodoxe cu diferite
confesiuni creştine şi nu numai, urmăreşte, în
primul rând, mărturisirea dreptei credinţe şi în-
ţelegerea învăţăturii apostolice şi patristice. Re-
facerea unităţii tuturor creştinilor se va realiza

prin întoarcerea eterodocşilor la ortodoxie, fără
vreun compromis teologic sau minimalism
dogmatic din partea creştinilor ortodocşi. Într-
un asemenea context, dialogul ecumenic va fi
evaluat periodic la nivel panortodox, ecumenis-
mul nefiind declarat drept „dogmă” a Bisericii. 

Pornind de la ideea conform căreia omul
nu este un simplu ansamblu de celule, organe
şi ţesuturi, ci reprezintă chipul lui Dumnezeu
(Facerea I, 27), Biserica şi-a manifestat îngri-
jorarea faţă de impunerea unui mod de viaţă tot
mai consumist, lipsit de adevăratele valori mo-
rale creştine. Din această perspectivă, membrii
sinodului au „regândit” abordarea relaţiilor in-
terumane în contextul socio-cultural actual.

Sfântul şi Marele Sinod a subliniat respon-
sabilitatea omului în spaţiu şi timp, având în-
totdeauna perspectiva veşniciei. Cunoaşterea
ştiinţifică, indiferent de rapiditatea cu care ar
avansa, nu motivează voinţa omului, nici nu
oferă răspunsuri la problemele importante de
ordin moral şi existenţial sau la căutarea sensu-

lui vieţii. Biserica Ortodoxă evidenţiază peri-
colele care se pot ascunde în spatele unor
descoperiri ştiinţifice şi subliniază demnitatea
umană şi destinul divin al omului. 

Biserica lui Hristos se confruntă astăzi cu
situaţii extreme şi provocatoare ale ideologiei
secularizării, prezente în evoluţiile politice, cul-
turale şi sociale. Aspecte stringente precum:
globalizarea, migraţia, progresul excesiv ştiin-
ţific fără a mai ţine cont de condiţia umană, vio-
lenţa, criza spirituală, problema refugiaţilor au
constituit subiecte ale analizelor şi dezbaterilor

din cadrul şedinţelor sinodului. Chiar dacă Bi-
serica păstrează adevărul de credinţă nealterat,
trebuie să răspundă provocărilor societăţii con-
temporane şi să vină cu eventuale soluţii la
acestea. 

Misiunea Bisericii în lumea contempo-
rană; Diaspora Ortodoxă; Autonomia şi modul
ei de proclamare; Sfânta Taină a Cununiei şi
impedimentele la aceasta; Importanţa postului
şi respectarea lui astăzi; Relaţiile Bisericii Or-
todoxe cu ansamblul lumii creştine sunt temele
principale ale sinodului desfăşurat în Creta, pe
marginea cărora, Bisericile Ortodoxe partici-
pante s-au pronunţat astfel încât învăţătura de
credinţă să rămână nealterată şi să fie practicată
în spiritul mesajului evanghelic. Pentru cine do-
reşte să afle mai multe detalii, recomand urmă-
torul link:

http://basilica.ro/documentele-oficiale-ale-
sfantului-si-marelui-sinod-in-limba-romana/ .

Nu au fost neglijaţi nici tinerii, care caută
deplinătatea vieţii în libertate, dreptate, creati-
vitate şi iubire. Biserica îi cheamă să se alăture
în mod conştiincios Celui care este Calea, Ade-
vărul şi Viaţa.

Atât timp cât Sfântul şi Marele Sinod din
Creta nu a formulat noi dogme, ci a reprezentat
o reconfirmare a continuităţii în mărturisirea
credinţei ortodoxe a Bisericii propovăduită de
către Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi, în con-
formitate cu învăţătura celor şapte sinoade ecu-
menice şi a sinoadelor locale recunoscute care
au urmat, este de neînţeles atitudinea de împo-
trivire şi de „condamnare”, ce e drept izolată,
din partea unor persoane (clerici sau laici) a ho-
tărârilor acestuia. Astfel, s-a ajuns în situaţia ex-
tremă şi total nefundamentată din punct de
vedere teologic, în care unii preoţi nu mai po-
menesc ierarhul locului la Sfânta Liturghie, pe
motiv că a semnat documentele sinodului din
Creta, unii creştini consideră „schismatici” sau,
mai grav, „eretici” pe cei care acceptă hotărârile
sinodului etc. Chiar dacă 4 (Antiohia, Bulgaria,
Georgia şi Rusia) din cele 14 Biserici Autoce-
fale nu au participat la lucrările sinodului şi,
prin urmare, nu au semnat hotărârile acestuia,
nu înseamnă că deciziile ar fi nestatutare sau
contrare canoanelor. 

În concluzie, amintim faptul că un adevărat
creştin trebuie să păstreze şi să transmită
dreapta învăţătură de credinţă în chip nealterat,
având la bază iubirea lui Dumnezeu Întrupat.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

U

Şcoala „Mihai Eminescu” a împlinit 45 de ani
coala „Mihai Eminescu” din Roman a împlinit, în chiar ziua în care s-a născut poetul na-
ţional, 45 de ani de la înfiinţare. La manifestările organizate cu acest prilej aniversar au
participat primarul, Lucian Micu, inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean,
domnul Viorel Stan, cadre didactice pensionare, foste angajate ale şcolii, cadre didactice
în activitate, părinţi ai copiilor care învaţă în această şcoală.

S-a proiectat un film de prezentare, apoi au fost evocaţi foştii directori ai şcolii, iar
dintre luările de cuvânt ale invitaţilor am reţinut spusele domnului Micu: „Vorbim aici,

la şcoala Mihai Eminescu, de educaţie; ca şi în celelalte şcoli din oraş de fapt. Iar educaţia este
nemuritoare. Ceea ce vă invit eu astăzi este să punem cu toţii umărul ca această educaţie să fie
cât mai sănătoasă, să avem cât mai multe proiecte pe care să le punem în practică. În acest
punct eu vreau să vă mulţumesc pentru reacţia pozitivă pe care aţi avut-o ori de câte ori a fost
vorba despre proiecte comune şi îmi doresc să fie mereu la fel, adică să fie aceea reacţie. Reacţie
pe care să o găsesc şi la alte colective didactice. Cu ocazia împlinirii a 45 de ani de funcţionare,
vă rog să-mi permiteţi să vă felicit din suflet şi să vă urez un călduros «La mulţi ani!»” (Red.)

{

Recepţie organizată de primarul din Heraklion pentru Întâistătătorii ortodocși
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Părintele Justin Pârvu ar fi împlinit 99 de ani 
e data de 10 februarie s-au împlinit 99 de ani de
la naşterea Părintelui Justin Pârvu, marele duhov-
nic şi stareţ al Mănăstirii Petru-Vodă, supranumit
şi „apostolul neamului românesc”. Părintele Jus-
tin s-a născut în satul Petru-Vodă, la 10 februarie
1919, şi şi-a început viaţa monahală la Mănăstirea
Durău, la vârsta de 17 ani. În anul 1939, după ce

a intrat în rândul călugărilor, s-a înscris la Seminarul
monahal de la Cernica, lângă Bucureşti. În timpul răz-
boiului, între anii 1942-1944, a slujit ca preot militar pe
frontul de est, până la Odessa. După ce comuniştii au
preluat conducerea ţării, părintele a fost arestat pe mo-
tive politice şi condamnat la 12 ani de detenţie, trecând
prin închisorile de la Suceava, Văcăreşti, Jilava şi Aiud. 

După 1990, părintele Justin s-a întors la Mănăsti-
rea Secu şi, până în 1991, a fost preot şi duhovnic la
această mănăstire. Doi ani mai târziu, el s-a retras în
sihăstrie, cu gândul de a-şi petrece restul zilelor în post
şi rugăciune. În 1991, a întemeiat Mănăstirea de la
Petru-Vodă. În anul 2000, părintele a ridicat un schit de
maici lângă Mănăstirea Petru-Vodă, o casă de educaţie
pentru copii şi un azil pentru bătrâni, iar trei ani mai
târziu a înfiinţat o publicaţie de învăţătură şi atitudine
ortodoxă, cu apariţie lunară, numită „Glasul Monahi-
lor”.

Părintele Justin a încetat din viaţă pe 16 iunie 2013,
la vârsta de 94 de ani, fiind înmormântat lângă biserica
ridicată de el la Petru-Vodă. 

Semnal editorial
„Ne vorbeşte Stareţul Efrem Filotheitul –

Meşteşugul mântuirii”

emnalăm apariţia, la Editura Egumeniţa, a cărţii „Ne vorbeşte Stareţul
Efrem Filotheitul – Meşteşugul mântuirii”, volum tradus din limba
greacă de ieromonahul Munteanu Teofan şi de pr. Victor Manolache.

Volumul are în prim plan personalitatea arhimandritului Efrem
Filotheitul sau Athonitul, fost stareţ al Mănăstirii Filotheu de la Mun-
tele Athos şi întemeietor al mai multor mănăstiri în Statele Unite ale
Americii. În prezent vieţuieşte la Mănăstirea Sf. Antonie din Flo-
rence, Arizona. 

Părintele Efrem a fost preot călugăr timp de aproape 60 de ani şi stareţ
timp de mai mult de 50 de ani. A fost ucenic al părintelui Iosif Spilaiotis –
cunoscut ca Iosif Isihastul – din Muntele Athos, şi a trăit în ascultare faţă
de acesta timp de 12 ani, până la moartea bătrânului Iosif, în 1959.

„Ortodoxia a mers întotdeauna pe calea cea împărătească a Evangheliei,
a păstrat duhul autentic al creştinismului înaintea misti-
cismului întunecat al ereziilor apusene, al cezaro-papis-
mului, al aversiunii latinilor şi al raţionalismului protestant
subiectivist. Permanent, ea a ţinut măsura şi armonia, n-a
greşit, pentru că Sfinţii Părinţi erau mişcaţi şi îndrumaţi
duhovniceşte de Duhul Sfânt. S-o propovăduim cu eroism
şi vitejie, ca nişte fii adevăraţi ai marilor ei eroi. Ortodoxie
minunată, mireasa însângerată a lui Hristos, niciodată nu
ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere
situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru
tine şi ultima picătură de sânge.” (Stareţul Efrem Filotheitul)

„Pollyanna, flori de portocal”

Recomandăm tinerilor cititori, şi nu numai, cartea
„Pollyanna, flori de portocal”, apărută recent la Editura
Sophia în traducerea Emiliei Cristea, cel de-al treilea volum
din seria semnată de scriitoarea Harriet Lummis Smith.

Nuvela „Pollyanna”, scrisă în 1913 de îndrăgita scrii-
toare de literatură pentru copii Eleanor H. Porter, a înregistrat
un succes remarcabil, reprezentând, de altfel, începutul unui
lung şir de povestiri. În 1915, Porter a publicat partea a doua
a cărţii, „Pollyanna Grows Up”. Alte 11 cărţi despre Pol-
lyanna, numite „Cărţile mulţumirii” („Glad Books”), au fost

publicate de-a lungul timpului, cele mai multe fiind scrise de Elizabeth Borton
sau Harriet Lummis Smith.

Ultima carte din această serie a fost publicată în anii ’90 de către Colleen
L. Reece şi se numeşte „Pollyanna Plays the Game”.

Despre această cuceritoare lectură, regretatul arhimandrit Teofil Pă-
răian spunea: „Această carte am cunoscut-o în anul 1944. Aveam, pe
atunci, cincisprezece ani. Ea mi-a fost de mare folos, mai cu seamă prin
tema ei. Din ea am aflat că un creştin trebuie să fie mereu mulţumit, pen-
tru că Dumnezeu aşa îl vrea pe om, să fie mulţumit. Citind această carte,
am luat aminte la tema ei, am luat aminte la faptul de a fi mulţumit şi, cu
toate că nu mi-am urmărit mulţumirea în mod artificial, am avut în vedere
totdeauna să mă mulţumesc cu ce mi-a rânduit Dumnezeu. Cartea mi-a
plăcut mult atunci când am citit-o pentru prima dată şi mi-a părut rău că
n-am regăsit-o de-a lungul anilor ce au trecut, deşi mereu m-am interesat
de ea şi am recomandat-o celor cu care am venit în legătură”. 

Mărturisitoarea Aspazia Oţel
Petrescu s‐a mutat la Domnul

n noaptea de 21-22 ianuarie s-a stins din viaţă, la vârsta
de 94 de ani, nemţeanca Aspazia Oţel Petrescu, scrii-
toare şi fostă deţinută politic, care a petrecut 14 ani în
lagărele comuniste. 

Se cuvine să îi aducem un omagiu, pentru că pe
jertfa acestor eroi s-a clădit libertatea neamului nostru. 

Aspazia Oţel Petrescu s-a născut pe 9 decembrie
1923 la Cernăuţi, într-o familie de învăţători. După ce a

urmat cursurile şcolii primare în comuna Ghizdiţa, a fost în-
scrisă la Liceul din Bălţi. Acolo a urmat un semestru, după care
a fost retrasă din cauza unei hipocalcemii. Fiind pusă de părinţi
să aleagă între Chişinău şi Cernăuţi, urmează cursurile Liceului de fete ortodox
„Elena Doamna” din Cernăuţi. După susţinerea Bacalaureatului, la Orăştie, a
urmat Facultatea de Litere şi Filosofie de la Universitatea „Babeş Bolyai” din
Cluj. Aici îl are profesor pe Lucian Blaga, fiind una din cele mai apreciate studente
ale sale. Între 1946-1948, Aspazia Oţel Petrescu lucrează ca dactilografă, în cadrul
Centrului de Studii Transilvane, aflat pe atunci sub conducerea academicianului
Silviu Dragomir. În data de 9 iulie 1948, cu doar câteva zile înaintea susţinerii
ultimelor examene, studenta Aspazia Oţel Petrescu este arestată de securişti, pen-
tru activitate contra siguranţei statului, prin apartenenţa sa la Mişcarea Legionară
şi la FORS (Frăţia Ortodoxă Română Studenţească). Este condamnată la zece
ani de temniţă grea, în închisorile din Mislea, Dumbrăveni şi Miercurea Ciuc.

În 1958, cu puţin înainte de a fi eliberată, Aspazia Oţel Petrescu primeşte o
nouă condamnare, de încă patru ani. Astfel, între 1958-1962, va trece din nou
prin închisorile comuniste din Mislea, Jilava, Botoşani şi Arad. După eliberare,
se stabileşte în oraşul Roman, din judeţul Neamţ.

Aspazia Oţel Petrescu a consemnat suferinţele îndurate în perioada de de-
tenţie în volumele: „Strigat-am către Tine, Doamne…”, „Cu Hristos în celulă”,
„Adusu-mi-am aminte”, „A fost odată”. 

În izolator, printre şobolani
Iată mărturia Aspaziei Oţel Petrescu, din timpul perioadei de detenţie,

mai exact a zilelor petrecute la izolator printre şobolani, în frig şi foame:
„Ce să fac, Doamne, ce să fac, că ăştia la noapte mă ronţăie? Dacă n-aş

fi avut cătuşele la spate cu mâinile, aş fi încercat să mă apăr de ei. Dar aşa,
cu mâinile la spate şi neputându-le mişca, ce-am să fac? M-a cuprins dispe-
rarea şi mi-am zis: «Mă arunc cu putere până jos şi termin povestea! Până
aici, Doamne, am putut să rabd, dar acum nu mai pot!» Imediat însă mi-am
revenit. «Ce tâmpenie, cine îmi dă mie certitudinea că ajung moartă jos? Pot
să ajung rănită şi e mai rău!» Şi atunci am strigat, efectiv am strigat, pentru
că mi-am auzit vocea: «Doamne, nu mă lăsa!» Nu am putut să spun nici o
altă rugăciune, nu am fost în stare. Tot ce a fost în mine putere, duh, s-a ma-
terializat în acel strigăt: «Doamne, nu mă lăsa!» În clipa în care s-a încheiat
strigătul, totul în jurul meu a dispărut: lucarne, şobolani, pivniţă… Toate amă-
nuntele pe care le înregistrasem până atunci s-au şters. Era doar o imensitate
albă. Era ceva foarte luminos, dar nu lumina aceasta cu care suntem obişnuiţi.
Ca să sugerez mai bine, pot spune că era ca o zăpadă proaspătă peste care a
venit un soare strălucitor – şi atunci zăpada licăreşte în mii de luminiţe. Eu
nu-mi mai dădeam seama ce este cu mine. Ştiam că am avut o problemă şi
nu o mai am. Mă copleşise o bucurie imensă, o bucurie pe care probabil că o
ai atunci când iubeşti foarte tare pe cineva şi afli că eşti iubit în aceeaşi mă-
sură. Era ceva mistuitor, de o intensitate greu de suportat… Această stare a
durat circa două zile, până când a venit procurorul de la Bucureşti şi m-a che-
mat la anchetă.” (Revista „Familia ortodoxă”, nr. 16/2010)
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2/1853 – n. Nicu
N. Albu, la Piatra-
Neamţ (d. 31. 05.
1908, Bucureşti), a
absolvit Facultatea
de Medicină din
Berlin, fără examen
de doctorat. Aren-

daş al moşiilor din Roz-
nov, Turtureşti şi Mărăţei,
se va consacra exploatări-
lor forestiere, construind drumuri, şosele, căi fe-
rate (Bacău – Piatra-Neamţ, şi Piatra-Neamţ –
Tarcău). Deputat, senator, prefect al Judeţului
Neamţ şi primar. Atunci s-a terminat construcţia
şoselelor începute de Gheorghe Ruset-Rozno-
vanu, s-au construit şapte poduri mari peste Bis-
triţa, şoseaua peste Petru-Vodă (Târgu-Neamţ –

Valea Bistriţei), introducerea curentului electric în
oraş, amenajarea Parcului „Cozla” şi a grădinii
zoologice, aducţiunea de apă potabilă, construirea
de străzi, trotuare, extinderea liniilor telefonice în
judeţ, mutarea gării pe actualul amplasament. A

sprijinit apariţia publicaţiilor: „Mişcarea”, „Pro-
păşirea”, „Munca”.

■ 4/1934 – n. Marin-Marcel Drăgotescu, la
Craiova (d. 6. 07. 2002, Piatra-Neamţ), profesor,
documentarist, eseist şi publicist. A absolvit Fa-
cultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti, ca şef
de promoţie (1957), a primit o bursă la Institutul
„Constantin Drăgan” de la Milano (1957). Înte-
meietor şi director al Muzeului de Istorie din
Bicaz, vicepreşedinte al Comitetului de Cultură şi
Artă Neamţ. Scrieri: „Monumente istorice de pe

Valea Bistriţei” (colab.), „Ghid turistic al Judeţu-
lui Neamţ”, „Palatul Cnejilor şi Mănăstirea
Durău”, „Piatra-Neamţ – mic îndreptar turistic”,
„Muzee şi colecţii din Judeţul Neamţ”, „Drumuri
la mănăstiri moldave”, „Mănăstirea Războieni –
arc peste timp”, „Monumente istorice şi de arhi-
tectură din Judeţul Neamţ” (colab.). 

■ 7/1932 – n. Virgil Răzeşu, la Brăila, doctor
în medicină, prozator, a absolvit Institutul de Me-

dicină, Iaşi. Din 1963,
medic primar, şef de secţie
chirurgie, la Piatra-Neamţ.
Membru al unor organiza-
ţii ştiinţifice şi profesio-
nale din România şi
internaţionale. Cetăţean
de Onoare al Municipiului
Piatra Neamţ. Cărţi de
specialitate: „Chirurgie
generală – probe practice

Rememorări nemţene

n

BAC‐ul pentru olimpici 
inisterul Educaţiei Naţionale (MEN)
anunţă că sesiunea specială a examenului
naţional de bacalaureat, dedicată compo-
nenţilor loturilor olimpice, se va desfă-
şura, în perioada 10-25 mai 2018, şi va fi
organizată de Inspectoratul Şcolar Jude-
ţean Prahova. Comisia judeţeană va nomi-
naliza ulterior unităţile de învăţământ care

vor găzdui centrele de examen şi de evaluare
pentru această sesiune specială.

Înscrierea candidaţilor va avea loc în zilele
de 10 şi 11 mai. Probele de evaluare a compe-
tenţelor se vor desfăşura astfel: 14-15 mai (eva-
luarea competenţelor lingvistice de comunicare
orală în limba română/limba maternă), 16 mai
(evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă
de circulaţie internaţională), respectiv 17-18 mai
(evaluarea competenţelor digitale).

„Probele scrise au următorul calendar: 21
mai (Limba şi literatura română), 22 mai (proba
obligatorie a profilului), 23 mai (proba la alegere
a profilului şi specializării) şi 24 mai (limba şi li-
teratura maternă). Afişarea primelor rezultate, la
sediul unităţii de învăţământ care va găzdui
această sesiune specială, este prevăzută pentru
data de 24 mai (până la ora 18:00), depunerea
contestaţiilor fiind programată în cursul aceleiaşi
zile (18:00-20:00). În data de 25 mai, vor fi solu-
ţionate contestaţiile şi afişate rezultatele finale”,
precizează MEN, într-un comunicat de presă. 

Simularea Evaluării Naţionale
şi a Bacalaureatului

Ministerul Educaţiei Naţionale a decis: la
nivel naţional, simularea Evaluării Naţionale pen-
tru elevii clasei a VIII-a va avea loc în perioada
5-7 martie 2018, iar cea a probelor scrise din ca-
drul examenului naţional de Bacalaureat, în inter-
valul 19-22 martie.

Calendarul simulării EN VIII are următoarea
configuraţie: 5 martie – Limba şi literatura ro-
mână, 6 martie – Matematică, 7 martie – Limba
şi literatura maternă, 16 martie – comunicarea re-
zultatelor.

Simularea probelor scrise din cadrul examenu-
lui naţional de Bacalaureat se va desfăşura după ur-
mătorul program (comun pentru clasele a XI-a şi a
XII-a): 19 martie – Limba şi literatura română/E)a),
20 martie – Limba şi literatura maternă/E)b) şi 21
martie – proba obligatorie a profilului/E)c).

Proba la alegere a profilului şi specializării/
E)d) se va derula joi, 22 martie şi va fi susţinută
exclusiv de elevii clasei a XII-a.

Obiectivele simulării sunt familiarizarea
elevilor cu rigorile examenelor pe care le vor
susţine la finalul celor două cicluri de învăţă-
mânt, stabilirea nivelului real de pregătire atins
în această etapă, precum şi optimizarea pregătirii
în vederea obţinerii unor rezultate satisfăcătoare
la examenele propriu-zise.

„Şi eu fac sport.
Am patru medalii şi o vreau

pe a cincea”
Cu dorinţa din titlu s-a încheiat prima întâl-

nire pe 2018 din cadrul proiectului „Campionii
României în şcoală, liceu şi universitate” orga-

nizată de către DJST Neamţ. „Şi eu fac sport.
Am patru medalii şi o vreau pe a cincea”, au fost
vorbele unei eleve de clasa a III-a de la Şcoala
Gimnazială Nr. 2 din Piatra-Neamţ către invita-
tul zilei, Gheorghe Paisa, directorul DJST
Neamţ. Acesta este antrenorul loturilor naţionale
de radioamatorism ale României, la toate cate-
goriile de vârstă. De asemenea, este singurul
român care face parte din Grupul permanent de
lucru al Federaţiei Internaţionale de Radioama-
torism, for ce se ocupă de organizarea întregii
activităţi sportive din domeniu în lume. Ca an-
trenor al României, Gheorghe Paisa a urcat cu
România pe locul 3 la mondiale şi europene,
reuşind să pregătească în trecut un sportiv care
a stabilit cinci recorduri mondiale.

Gheorghe Paisa a reuşit să aibă întrevedere
animată cu elevi ai claselor a III-a A (învăţător
Ramona Atomei, profesor educaţie fizică şi sport
– Eduard Archir), a III-a B (învăţător Daniela
Blanariu, profesor educaţie fizică şi sport – Nar-
cis Chiuaru) şi a VII-a E (profesor educaţie fi-
zică şi sport – Laurenţiu Andrei). După o
prezentare a ceea ce înseamnă competiţiile spor-
tive de la nivelul local până la cel olimpic,
Gheor ghe Paisa a întrebat: Ce sportivi români
cunoaşteţi? Cel dintâi răspuns: Nadia Comăneci.

Apoi s-au auzit numele tenismenei care conduce
clasamentul mondial, Simona Halep, dar şi al
colegei acesteia, Sorana Cârstea. Băieţii au sărit:
Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi. „Aceştia nu-s
români”, i-a corectat Paisa, dar a admis că orice
exemplu arată că interesul copiilor pentru sport
este ridicat. Toate aceste nume rostite de copii in-
dică faptul că cei mici sunt atenţi la ce se întâmplă
în jurul lor şi la oamenii care „produc” rezultate,
în concluzie, care pot fi sau sunt modele.

Când a întrebat ce sport este practicat de
către copii, răspunsurile au curs: handbal, înot,
karate, tenis de câmp, atletism, fotbal, dans spor-
tiv. „Fac fotbal la Ceahlăul. Este un joc de echipă
care îmi place foarte mult. Este bine că atunci
când greşeşti, colegii te pot ajuta şi te poţi baza
pe ei. Dacă în teren nu ne ajutăm, atunci echipa
nu ar avea succes. Rolul antrenorului este de a
organiza echipa, de a o pregăti şi de a da indica-
ţiile care se ne ajute pentru a câştiga”, a povestit
Ştefan Armeanu colegilor săi, reliefând impor-
tanţa tuturor celor implicaţi în sportul de echipă.
Despre concentrare a vorbit însă o elevă, Sorina
Harabagiu, care este practicantă de karate:
„Sportul necesită mult timp şi pentru a ajunge
pe podium trebuie determinare şi ambiţie. În
timpul meciurilor, dacă vreau să aud ce îmi
transmite antrenorul, atunci trebuie să fiu foarte
atentă şi concentrată pentru a nu-mi pierde ad-
versarul din ochi”. (Liviu MIHALCEA)

Cinci medalii la Olimpiada
Naţională de Astronomie

şi Astrofizică
Cinci dintre cei şase elevi nemţeni partici-

panţi la Olimpiada Naţională de Astronomie şi
Astrofizică, desfăşurată în perioada 2-5 februa-
rie, la Gura Humorului, în Suceava, au obţinut
medialii. Toţi laureaţii au fost pregătiţi de profe-
sorul Grigoruţă Oniciuc, de la Colegiul Naţional
„Petru Rareş”din Piatra-Neamţ.

Cristiana Flavia Pascal (clasa a VIII-a), a
primit medalie de bronz, Ioana Alexandra Bră-
nuţ (clasa a VIII-a)- medalie de bronz, Traian
Bistriceanu (clasa a VII-a)- menţiune de onoare,
Alexandru Apostol (clasa a VII-a)- medalie de
bronz, Cosma Smaranda Sturzu (clasa a VII-a)-
medalie de onoare.

Pregătirea elevilor s-a desfăşurat în cadrul
Centrului de Excelenţă Neamţ, cu profesorul de
la cerc, Grigoruţă Oniciuc. (Red.)

Panoramic
nemţean

M
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entru examene şi concursuri”; „Profesorul
Ion Juvara – dascăl şi promotor al chirurgiei
româneşti”; un cap. în „Enciclopedia can-
cerului”, vol. XII; „Chirurgie generală – va-
demecum pentru examene şi concursuri”.
Beletristice: „Spectru intim – din viaţa unui
chirurg”; „Trei bisturie care au revoluţionat
medicina (colab.); „Prin vămile vieţii”,

roman; „Nuntă de aur”, poezie şi proză; „Tratat
de deflorare”; vol. „Cetă-
ţeni de onoare ai Munici-
piului Piatra-Neamţ” ş. a.

■ 10/1918 – n. Iustin
Pârvu, la Poiana Largului,
Neamţ (d. 16. 06. 2013,
Petru-Vodă, Neamţ), du-
hovnic, memorialist, arhi-
mandrit. A frecventat
peste doi ani şcoala com-
plementară. S-a călugărit

(1936) la Mănăstirea Durău. Înscris la Seminarul
Teologic de la Mănăstirea Cernica, va continua la
Vâlcea şi Roman. Preot misionar pe frontul de
Est. După război, a fost arestat, condamnat la 16
ani de închisoare. După eliberare (1964), va fi:

muncitor forestier, preot-monah la Mănăstirile
Secu şi Bistriţa. Pune temelia Mănăstirii „Sf. Ar-
hangheli Mihail şi Gavril”, de la Petru-Vodă,
Neamţ (1991), al cărei stareţ a fost. A întemeiat
revistele „Glasul monahilor” şi „Atitudini”. Cărţi:
„Părintele Iustin Pârvu şi morala unei vieţi câşti-
gate”, „Cu părintele Iustin Pârvu despre moarte,
jertfă şi iubire”; „Daruri duhovniceşti”, toate cu
sprijinul scriitorului Adrian Alui Gheorghe. 

■ 11/1943 – n. Dan Monah, la Mogoşeşti-
Siret, Iaşi (d. 21. 09. 2013), profesor, muzeograf,

arheolog, absolvent al Li-
ceului „Petru Rareş” din
Piatra-Neamţ (1960) şi al
Facultăţii de Istorie-Filo-
zofie din Iaşi (1968); pro-
fesor la Liceul „Ştefan cel
Mare” din Câmpulung
Moldovenesc (1968), mu-
zeograf la: Muzeul de Is-
torie, Piatra-Neamţ,
Muzeul din Bicaz şi la

Muzeul de Istorie din Bacău, cercetător ştiinţific
la Institutul de Istorie şi Arheologie „A. D. Xeno-
pol” din Iaşi. Doctor în istorie, cu teza „Plastica
antropomorfă în Cultura Cucuteni” (1995). Studii
de documentare la Universitatea „Paris I Sorbone-
Pantheon” şi la Universitatea din Chişinău. 

Rememorări nemţene

Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 14)
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Concurs interjudeţean
„Otilia Cazimir – poeta

sufletelor simple”
coala Gimnazială „Carmen Sylvia” Horia,
structura Şcoala Gimnazială „Otilia Cazi-
mir” din Cotu-Vameş, a organizat, în ziua
de 12 februarie, un nou concurs interjude-
ţean de poezie – „Otilia Cazimir – poeta
sufletelor simple”, competiţie ajunsă la
cea de-a IX-a ediţie. Au participat şcoli
din 12 judeţe, cu peste 200 de compoziţii

literare – poezie şi proză şi cu peste 300 de lu-
crări artistico-plastice care se referă la conţinutul
ideatic al poeziei Otiliei Cazimir. Evenimentul
a fost marcat şi printr-un program artistic, res-
pectiv transpunerea în scenă a 50 de poezii prin
recitări, dramatizări, cântece şi dansuri. La sec-
ţiunea Creaţie literară a concursului, au putut
participa elevi ai claselor a III a – a VIII-a, iar la
cea de Arte plastice elevi din clasele pregătitoare
până la clasa a VIII-a. Tema generală a
concursu lui a fost, la această ediţie, A murit
Luchi povestirea care a dat titlul volumului omo-
nim de proză (cu subtitlul Cum am cunoscut eu
lumea), în care Otilia Cazimir relatează desprin-
derea de copilărie în prima zi de şcoală a elevei
Casian Alexandra.

Dialog sub genericul
„Campionii României” 
Elevii Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan

Cuza” din Roman şi antrenorul de qwan ki do
Mihai Cristea au fost „protagoniştii” întâlnirii de
luni, 22 ianuarie, care a contat pentru proiectul
„Campionii României în şcoală, liceu şi univer-
sitate”. Antrenor cu experienţă în artele marţiale
şi în handbal, Mihai Cristea, conduce destinele
Clubului Sportiv Bao Roman, o entitate cu re-
zultate în qwan ki do în România, dar şi pe plan
internaţional.

Întâlnirea a început printr-o lecţie despre
disciplină şi respect, urmată de o pledoarie caldă
pentru civilizaţie şi competiţie, pentru calităţile
care se pot dobândi prin sport. Totul, prin me-
toda dialogului. 

„Aproape în orice sală de sport intri găseşti
pe un perete scris «Fair-play». Ce înseamnă?”,
au fost cuvintele lui Cristea. Răspunsurile nu au
întârziat să apară: „Să joci corect”, „Să respecţi

adversarul”, „Să ştii să pierzi”, „Să ştii să te bu-
curi la victorie fără să fii arogant”. Apoi s-a dis-
cutat despre încredere, tot cu exemple, şi s-a
ajuns la perseverenţă. Ce înseamnă? Au spus tot
copiii: „Să nu te dai bătut la greu”, „Să încerci
până reuşeşti”. În final, cei vreo 200 de copii co-
ordonaţi de profesorii Doina Cozma, Ana Maria
Doltu, Lucian Levărdă şi diriginţii Florentina
Davidov, Cristina Tărâţă, Renata Gârbea au în-
cheiat ora de sport cu un ropot prelungit de
aplauze.

Elevii şi profesorii de la
„Vasile Sav” promovează

protecţia mediului acvatic
În urmă cu puţin timp, Liceul Tehnologic

„Vasile Sav” a fost reprezentat la cea de-a doua

întâlnire a parteneriatului strategic Erasmus+
doar între şcoli denumit Regardons les rivières
et les mares, protégeons les écosystèmes aqua-
tiques dulcicoles ... ...améliorons nos attitudes
et nos comportements envers l'en-
vironnement!

La întâlnirea care a avut loc la
Instituto de Ensenanza Secundaria
Thader, liceu de prestigiu din Ori-
huela, în Spania, au participat ele-
vele Andrada Nastase şi Veronica
Acreţei, însoţite de coordonatorul
transnaţional al proiectului, profe-
sor Adriana Drăghici.

S-au vizitat săli de clasă, labo-
ratoare cu aparatură performantă,
a avut loc un curs-atelier de gra-
vură în tehnica „linoleum”, s-a
asistat la demonstraţii ştiinţifice la
Universitate şi Muzeul Didactic de Ştiinţe Inte-
ractive al Universităţii Orihuela, s-a luat contact
cu tehnologie modernă la staţia de epurare a apei
din localitate. 

Proiectul Regardons les rivières… a debutat
în acest an şcolar şi implică colaborarea interna-
ţională a unor echipe din Belgia,Cehia, Slovacia,

Estonia, Spania, Bulgaria, Italia, Portugalia,
Franţa şi Grecia, pe o durată de trei ani. 

Prima şedinţă de lucru din cadrul proiectu-
lui, organizată ca întâlnire de formare a profeso-
rilor a avut loc anul trecut, la Charleroi, în
Belgia.

Cupa Unirii la oină
Miercuri, 24 ianuarie, a avut loc în sala de

sport a Colegiului Tehnic „Miron Costin”, din
Roman, Cupa Unirii la oină – băieţi 2018. Au
participat echipele: Şcolii Gherăeşti, Şcolii Pil-
deşti, Şcolii „Mihai Eminescu” din Roman, LPS
Roman, Şcolii Maxut (comuna Deleni, Iaşi) şi
Şcolii Pârcovaci (Hârlău, Iaşi).

Participanţii s-au întrecut în cadrul primei
competiţii de oină din acest an, organizată cu
sprijinul Primăriei Gherăeşti, pregătindu-se pen-
tru Gimnaziala 2018, aplicându-se noul regula-
ment pentru oina în 6 pe teren redus, care se va
utiliza în acest an competiţional la concursurile
şcolare de gimnaziu, atât pentru băieţi, cât şi la
fete.

Cele nouă meciuri au fost aprig disputate,
elevii arătând că ştiu din tainele acestui frumos
sport românesc, oina. În urma meciurilor desfă-
şurate, conduse de arbitrii Emanuel Blaj şi Ema-
nuel Omuşoru, jucători de oină, campioni
naţionali la Biruinţa Gherăeşti, clasamentul
Cupei Unirii a arătat astfel: 1. Şcoala Gherăeşti.
2. Şcoala Maxut, 3. Şcoala Pârcovaci. Menţiuni:

Şcoala Pildeşti, Şcoala „Mihai Eminescu” din
Roman şi LPS Roman.

După festivitatea de premiere, toţi partici-
panţii au cântat şi dansat Hora Unirii. Următoa-
rea competiţie de oină va avea loc pe 4 martie,
Cupa Mărţişor 2018, competiţie dedicată fetelor
de gimnaziu”. (Red.)

{
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12/1933 – n.
Gheor ghe Dumi-
treasa, la Girov,
Neamţ, profesor de
matematică. După
ce a absolvit Facul-
tatea de Matema-
tică-Fizică a

Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza”, Iaşi (1958), a
predat, din 1959, la Liceul
„Petru Rareş” din Piatra-Neamţ, unde a fost elev.
Fiind înzestrat cu harul descoperirii şi stimulării vo-
caţiei elevilor săi, a obţinut cu aceştia rezultate ex-
cepţionale la admiterea în învăţământul universitar,
precum şi la olimpiadele naţionale, balcanice şi
mondiale. Autor de lucrări ştiinţifice şi de manuale
şcolare, în nume propriu şi în colaborare. A fost vi-
ceprimar al Municipiului Piatra-Neamţ.

■ 14/1958 – n. Vasile Spiridon, la Verşeşti,
Girov, Neamţ, critic literar, eseist. A absolvit Gru-
pul Şcolar de Chimie din Piatra-Neamţ şi Facul-
tatea de Limba şi Literatura Română a
Universităţii Bucureşti. A debutat cu volumul

„Cuprinderi” (1993). Pro-
fesor la Universitatea din
Bacău, doctor în filologie
(2003). Lector de limba şi
literatura română la Uni-
versitatea din Bordeaux
(1996-1999). Colaborări la
majoritatea revistelor lite-
rare. Titular de rubrică la
Revista „Ateneu” (1990-
1996: şi din 2000). I-au

fost acordate premii pentru critică şi istorie literară:
de către revistele „Luceafărul” „Poesis”, „Convor-
biri literare”, „Ateneu”, al Asociaţiei Publicaţiilor
Literare şi Editurilor din România. Volume: „Ni-
chita Stănescu. Monografie…”; „Viziunile «învin-
sului de profesie» Nichita…”; „Perna cu ace”;
„Gellu Naum. Monografie…”; „Înscrierea pe or-
bită…” ş. a. 

■ 15/1823 – n. Mihail Ştefănescu-Melchi-
sedec, la Gârcina, Neamţ (d. 16. 05. 1892,
Roman), cărturar. Deprinde scrierea şi cititul de la
un dascăl din Piatra (1831), apoi, în casa părin-
tească, de la un învăţător şi de la un călugăr. Ur-
mează cursurile Seminarului de la Socola, apoi pe
cele ale Academiei Duhovniceşti „Petru Movilă”
din Kiev (1848-1851). Va preda ca profesor supli-
nitor la Seminarul de la Socola (1843-1845), va fi
inspector al seminarului; profesor şi rector la Se-
minarul din Huşi (1856-1861), locţiitor de episcop

Rememorări nemţene
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(urmare din pag. 13)

CALENDAR
– februarie 2018

1. DJUVARA, ALEXANDRU
(1858-1913) scriitor, politician; 105
ani de la moarte;  

01. LUCHIAN, ŞTEFAN (1868-
1916) pictor, academician; 150 ani de
la naştere; 

02. (†) ÎNTÂMPINAREA
DOMNULUI; 

02. BILETE DE PAPAGAL, cotidian,
dir. Tudor Arghezi; 90 ani de la apariţie; 

03. GUTENBERG, JOHANNES
(1398-1468) tipograf, german; 550 ani de la
moarte;  

06. BOGZA, GEO (1908-1993) scrii-
tor, academician; 110 ani de la naştere;  

06. GOLDONI, CARLO (1707-1793)
dramaturg italian; 225 ani de la moarte; 

06. KLIMT, GUSTAV (1862-1918)
pictor austriac; 100 ani de la moarte; 

07. CUCLIN, DIMITRIE (1885-1978)
compozitor, filosof, scriitor; 40 ani de la
moarte; 

14. ATENEUL ROMÂN (Bucureşti);
130 ani de la inaugurare; 

15. SAVA, IOSIF (1933-1998) muzico-
log; 85 ani de la naştere; 

15. ŞTEFĂNESCU, MELCHISE-
DEC (1823-1892) episcop, istoric; 195 ani
de la naştere;

17. BURADA, TEODOR (1839-1923)
etnograf, muzicolog, academician; 95 ani de
la moarte; 

18. DĂRĂSCU, NICOLAE (1883-
1959) pictor; 135 ani de la naştere; 

19. ZIUA BRÂNCUŞI; 
22. MUŞATESCU, TUDOR (1903-

1970) scriitor; 115 ani de la naştere;  
23. CORVIN, MATEI (1443-1490)

rege al Ungariei de origine română; 575 ani
de la naştere; 

26. HAŞDEU, BOGDAN PETRI-
CEICU (1838-1907) filolog, scriitor,
istoric,180 ani de la naştere; 

27. IRIMESCU, ION (1903-2005)
sculptor, academician; 115 ani de la naştere; 

27. MUNTEANU, NICODIM (1864-
1948) patriarh al BOR, academician; 70 ani
de la moarte.
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24 ianuarie 2018 – Marea sărbătoare omagiată
şi la Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu”

Şi să vadă sfântul soare
Într-o zi de sărbătoare

Hora noastră cea frăţească
Pe câmpia românească!

4 ianuarie 2018 a fost ziua în care Biblio-
teca Judeţeană „G.T. Kirileanu” ne-a invitat
la un adevărat festin, printr-un program di-
versificat de muzică, poezie şi dezbateri,
program dedicat Unirii Principatelor Ro-
mâne, „moment extrem de important al is-
toriei noastre şi punct de plecare al
realizării statului unitar” – după cum a de-

clarat în cuvântul de început Mihaela Mereuţă,
noul director – manager al instituţiei.

Deoarece din public au făcut parte şi mulţi
adolescenţi, elevi ai Liceului Tehnologic Econo-
mic Administrativ Piatra-Neamţ (coordonator
prof. Gianina Buruiană) şi ai Colegiului Naţio-
nal „Gheorghe Asachi” (coordonator prof. Mi-
haela Gherghelescu), înaintea activităţilor
anunţate a avut loc o vizită la fondul de carte
veche al bibliotecii, unde au putut fi admirate ex-
ponate prezentate de scriitorul Dan Dumitru
Iacob. Prefaţând vibrantul moment poetic recita-
tiv pe care l-a susţinut la sfârşitul programului,
Dan Dumitru Iacob a mărturisit: „Fiind vorba de
momentul Unirii de la 1859 am ales poezii din
epocă semnate de Vasile Alecsandri, de Grigore
Alexandrescu dar am ţinut să amintesc şi celebra
poezie a lui Mihai Eminescu, «Ce-ţi doresc eu ţie,
dulce Românie». Aceste poezii, citite astăzi
poartă patina vremii dar ele ne transmit senti-
mente de patriotism şi de iubire de ţară şi tocmai
aceste momente de readucere aminte, cum este
cel de astăzi şi cum vor fi multe în acest an, ne
vor ajuta să reaprindem în noi flacăra acestor sim-
ţăminte, evocate de marii noştri poeţi.”

O nouă colaborare de excepţie între soprana
de renume internaţional Anda-Louise Bogza şi
pianista Mihaela Spiridon a condus la un mo-
ment liric înălţător, care a culminat în final cu in-
tonarea Horei Unirii, pe care toată sala a cântat-o,
la care toată sala a vibrat... Vorbim de Sala Cupolă
a Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu”, pe sime-
zele căreia sunt expuse inspiratele picturi ale lui
Dumitru Bezem...

„M-am abonat la ciclurile culturale ale Bi-
bliotecii G.T. Kirileanu şi sper să ne revedem din
ce în ce mai des” – a declarat Anda-Louise Bogza

la începutul recitalului în care ne-a încântat cu
piese ale compozitorilor români George Enescu,
George Ştefănescu, Nicolae Bretan şi Tiberiu
Brediceanu. Din inflexiunile vocii pline de emoţii
şi din cele rostite a rezultat că steaua noastră de
renume mondial îl iubeşte cel mai mult pe Tiberiu
Brediceanu, ale cărui miniaturi folclorice le con-
sideră „simple, frumoase şi naturale”. 

După acest rezonant debut melodic, Sorana
Dobreanu, elevă în clasa a XII- a la Colegiul Na-
ţional „Gheorghe Asachi” a prezentat comunica-
rea ştiinţifică „Despre reformele lui Alexandru
Ioan Cuza”, vorbind publicului despre domnitorul
care timp de şapte ani a avut o activitate neobosită
lăsându-ne: Legea secularizării averilor mănăsti-
reşti, Legile privind organizarea administraţiei,
Codurile penal, civil şi comercial, Legea instruc-
ţiunii publice, Legea rurală ş. a. 

Tot de la Colegiul Naţional „Gheorghe
Asachi”, distinsa doamnă profesoară de istorie
Mihaela Gherghelescu (care a fost şi coordona-
toarea lucrării elevei Sorana Dobreanu) a susţinut
comunicarea ştiinţifică „Elena Cuza şi oraşul Pia-
tra-Neamţ” sau „Doamna Elena Cuza – o pre-
zenţă discretă la Piatra-Neamţ”. Prin acest demers
s-a dorit evocarea subtilei personalităţi a soţiei lui
Alexandru Ioan Cuza, întreaga ei activitate dedi-
cată copiilor, nevoiaşilor, activităţile umanitare şi
de binefacere întreprinse la Piatra-Neamţ de cea
care a rămas în conştiinţa noastră ca „Elena
Doamna”.

Finalul programului a fost o îmbinare fericită
de muzică şi versuri. Muzica a fost lansată către
public de un grup de elevi de la aceeaşi unitate
şcolară menţionată, îndrumaţi de profesorul Paul
Imbrea. Ne-am bucurat de muzică folk (Tudor
Sârbu şi Flavius Ciubotaru) şi muzică populară
(Andreea Boţu şi Sabina Humă). Şi ne-am mai
bucurat de talentul acestor timpurii trubaduri din
ale căror voci cristaline a străbătut emoţia şi en-
tuziasmul. 

Pentru reuşita deplină a acestei comemorări
desfăşurată în lăcaşul de cult înfiinţat de cărtura-
rul G.T. Kirileanu, noi, publicul nemţean, care am
savurat toate momentele oferite, trebuie să mul-
ţumim organizatorilor şi în aceeaşi măsură tuturor
celor care au evoluat, dăruind un strop din sufletul
lor pentru ca „între noi să nu mai fie, decât flori
şi omenie”. 

Gianina BURUIANĂ
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a Huşi (1861-1864), numit prin decret sem-
nat de Alexandru Ioan Cuza, al noii Eparhii
a Dunării de Jos, cu reşedinţa în Ismail
(1865-1879). Ministru al Cultelor (1879).
Membru al Academiei Române (10. 09.
1870). Volume: „Un episod diplomatic”;
„Biblioteca d-lui Sturza la Miclăuşeni”;
„Istoria rascolnicilor”, „Cronica Romanu-

lui şi a Episcopiei”; „In-
scripţia de la Mănăstirea
Războieni”.

■ 15/1955 – n. Vasile
Postolică, la Păstrăveni,
Neamţ, profesor universi-
tar doctor, la Universitatea
din Bacău. Matematician.
Fost elev şi profesor la Li-
ceul „Petru-Rareş”. Peste
70 de lucrări, mai mult de

jumătate publicate în străinătate, pe toate meridia-
nele. Inclus în ediţia a 16-a a „Who’s Who in the
World (1998), în „Encyclopedia of business ana-
lytics and optimization” din S. U. A. Participant
la sesiuni, conferinţe şi congrese de profil din

multe centre ştiinţifice ale lumii. Membru al: A.
O. Ş. şi al S. Ş. M. din România, al Societăţii
Americane de Matematică, al Societăţii pentru
Matematică Aplicată (Philadelphia), al Societăţii
Internaţionale de Inginerie Optică (Washington),
al Universităţii din Georgia (S. U. A.), al Societăţii
Internaţionale de Decizii Multicriteriale şi al The
Planetary Society (Pasadena, SUA). Cetăţean de
Onoare al Municipiului Piatra-Neamţ.

■ 20/1947 – n. Leonard Rotaru, la Valea lui
Ion, Blăgeşti, Bacău, profesor, eseist. Absolvent

al Facultăţii de Litere a
Universităţii Bucureşti.
Carieră didactică: profesor
(Zăneşti, Neamţ şi Piatra-
Neamţ), până la pensio-
nare (2011). Titlul de
„Profesor evidenţiat”
(1987), „Diploma şi Tro-
feul de Excelenţă în Edu-
caţie” (2010). Membru
fondator al Revistei
„Asachi”, (1991), coordo-
nator al suplimentului „Didactica”. Colaborări:
„Acţiunea”, „Apostolul”, „Ceahlăul”, „Conta”.
Cărţi: „Noţiuni şi exerciţii de limba română”,
(colab.); „Biserica «Buna Vestire», Dărmăneşti,
Piatra-Neamţ” „Dincolo de orice, rămâne nădej-
dea”. 

Rememorări nemţene
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CALENDAR
– martie 2018

1. ASACHI, GHEORGHE (1788-
1869) cărturar, scriitor, gazetar, peda-
gog; 230 ani de la naştere;

03. PANU, GHEORGHE (1848-
1910) avocat, om politic, ziarist, scrii-
tor; 170 ani de la naştere; 

08. MEDREA, CORNELIU
VIRGILIU (1888-1964) sculptor, pro-

fesor; 130 ani de la naştere;
14. ŢIŢEICA, ŞERBAN (1908-1986)

fizician, academician; 110 ani de la naştere; 
16. GORKI, MAXIM (1868-1936)

scriitor rus; 150 ani de la naştere (aniversare
UNESCO);

18. BOTEZ, DEMOSTENE (1893-
1973) scriitor, academician; 45 ani de la
moarte; 

20. ZIUA INTERNAŢIONALĂ A
FRANCOFONIEI; 

21. GHEORGHIU, VALENTIN pia-
nist, compozitor; 90 ani de la naştere;

21. ZIUA MONDIALĂ A POEZIEI; 
22. DRAGOMIRESCU, MIHAIL

(1868-1942) estetician, critic literar; 150 ani
de la naştere; 

25. BOLLIAC, CEZAR (1813-1881)
scriitor; 205 ani de la naştere; 

25. DEBUSSY, CLAUDE (1862-1918)
compozitor francez; 100 ani de la moarte; 

26. CERNA, PANAIT (1881-1913)
poet; 105 ani de la moarte; 

27. MATEEVICI, ALEXEI (1888-
1917) scriitor; 130 ani de la naştere;

27. UNIREA BASARABIEI CU RO-
MÂNIA; 100 ani de la înfăptuirea ei;

27. ZIUA MONDIALĂ A TEATRU-
LUI; 

28. KIRIŢESCU, ALEXANDRU
(1888-1961) dramaturg; 125 ani de la naştere; 

28. RAHMANINOV, SERGHEI VA-
SILIEVICI (1873-1943) compozitor, pianist;
75 ani de la moarte; 

30. COSTIN, MIRON (1633-1691) cro-
nicar din Moldova; 385 ani de la naştere; 

31. STĂNESCU, NICHITA (1933–
1983) poet, academician; 85 ani de la naştere.
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Mişcarea de Eliberare Naţională din Basarabia –
o năzuinţă a revenirii la valorile strămoşeşti
iblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu”
Neamţ în parteneriat cu Radio România
Chişinău, prin jurnalista Ina Guţu, au or-
ganizat vineri, 16 februarie 2018, o nouă
dezbatere în cadrul programului „Româ-
nia Centenară” şi al proiectului cultural
„Maluri de Prut – Basarabia necunos-
cută”, sub genericul „Mişcarea de Elibe-

rare Naţională în Basarabia – istoria
zbuciumată a revenirii la valorile strămoşeşti în
stânga Prutului”. Evenimentul a reluat şi evo-
carea personalităţii lui Grigore Vieru având în
vedere că, pe 14 februarie 2018 s-au împlinit 83
de ani de la naşterea poetului. Vieru a fost primul
scriitor basarabean care a trecut Prutul sub regi-
mul sovietic şi primul scriitor din stânga Prutului
care a fost editat în perioada sovietică în Româ-
nia. Invitaţii speciali ai bibliotecii nemţene pen-
tru această manifestare culturală au fost Nicolae
Negru şi regizoarea Leontina Vatamanu.

Nicolae Negru, scriitor şi analist politic, este
membru al Uniunii Jurnaliştilor din Republica
Moldova, al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi
al Uniunii Scriitorilor din România. A activat în
cadrul Centrului pentru Jurnalism Independent
(CJI) în calitate de redactor-şef al buletinului
analitic „Mass-media în Republica Moldova”. A
colaborat cu Studioul Moldova-Film, revistele
„Nistru-Basarabia”, „Literatura şi Arta” şi „Co-
lumna”. A fost membru al Comitetului Executiv
al Frontului Popular, mişcarea politică din Re-
publica Socialistă Sovietică Moldovenească,
precum şi din nou creata Republica Moldova,
care a pregătit Mişcarea de Eliberare Naţională
la sfârşitul anilor '80.

Leontina Vatamanu este fiica cea mai mică
a regretatului poet, savant şi om politic Ion Va-
tamanu. Este absolventă a Facultăţii de Scena-
ristică şi Critică de Film a Academiei de Teatru
şi Film din Bucureşti (1995). Împreună cu soţul
ei, producătorul Virgiliu Mărgineanu sunt fon-
datorii singurului festival internaţional de docu-
mentare din Republica Moldova, denumit
„Cronograf” ajuns acum la cea de-a 14-a ediţie.
Leontina Vatamanu este şi autoarea a peste 15
documentare cu tematică patriotică, multe dintre
ele premiate la festivaluri internaţionale. 

După cuvântul de deschidere al doamnei di-
rector-manager Mihaela Mereuţă, a urmat evo-

carea vibrantă a domnului Nicolae Negru despre
încrâncenarea cu care basarabenii au luptat pen-
tru valorile strămoşeşti şi mai ales pentru ca
limba vorbită de ei să fie numită română, nu
moldovenească. Mişcarea de Eliberare Naţio-
nală din Basarabia a fost o surpriză foarte ne-
plăcută pentru autorităţile sovietice care sperau
că lucrurile au fost puse pe făgaşul favorabil lor.
Liderii acestei mişcări au fost scriitorii, pentru
că ei erau fruntea ţării, erau foarte populari în
rândul naţiunii şi aveau publicaţii în tiraje mari.

Rememorând faptele legate de participarea
la aceleaşi evenimente, Leontina Vatamanu a de-
clarat: Despre perioada 1989-1993 în segmentul
căreia s-au produs cele mai de vârf evenimente
legate de consolidarea basarabenilor în jurul
unor idealuri naţionale, la care am fost martoră
şi participantă, îmi amintesc cu nostalgie şi emo-
ţie. Şi acest lucru s-a datorat şi faptului că tatăl
meu, poetul Ion Vatamanu, a fost – împreună cu
Grigore Vieru, Leonida Lari, Doina şi Ion Aldea
Teodorovici, Ion Ungureanu, Lidia Istrati, Nico-
lae Costin şi alţii – pe prima linie în lupta pentru
aceste idealuri.

Pentru a da o greutate mai mare cuvintelor
rostite, regizoarea Leontina Vatamanu şi-a com-
pletat relatarea cu imagini zguduitoare din fil-
mele documentare creaţii proprii: „SĂRMAna
de pe Prut”, „Te iubesc Ion şi Doina” şi „Dor de
Ion Vatamanu”.

La această întâlnire de suflet a participat şi
dl. Radu Cosma, reprezentant al Ministerului
pentru Românii de Pretutindeni – care a susţinut
un workshop cu tema „Oportunităţi de finanţare
prin Ministerul pentru Românii de Pretutin-
deni”. Venirea domniei sale la Piatra-Neamţ a
fost posibilă datorită unui parteneriat al Biblio-
tecii Judeţene „G.T. Kirileanu” cu Asociaţia Cul-
tural Socială Economică „Christiana”.

Dincolo de emoţiile încercate de-a lungul
întâlnirii, la final, jurnalista Ina Guţu, bucu-
rându-se şi de apanajul tinereţii, a adresat un în-
demn elevilor prezenţi şi nu numai, spre „a căuta
mai mult să aflăm ce au făcut eroii evocaţi, pen-
tru că sunt nişte exemple pentru noi, nişte mo-
dele morale... au înfăptuit lucruri măreţe, acte de
curaj, unele plătite chiar cu preţul propriilor
vieţi.”

Prof. Gianina BURUIANĂ

B
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21/1868 – n. Panaite Cliveţ, la Rediu,
Neamţ (d. 1948,
Piatra-Neamţ), pu-
blicist, profesor. A
învăţat la Şcoala
Primară de la Bise-
rica Domnească
„Sfântul Ioan” din

Piatra-Neamţ; a intrat bur-
sier la Liceul Naţional din
Iaşi (1881), bacalaureat în
1888. La Universitate, a
urmat, doi ani, matema-
tica, apoi a trecut la Litere. Profesor la: Iaşi, Ca-
racal, Câmpulung Muscel, Râmnicu-Vâlcea, la
Liceul de Băieţi „Petru Rareş”, Piatra-Neamţ, pro-
vizoriu, titular până la pensionare (1933). Între
timp: prefect de Neamţ (1909-1910; 1918-1919),

a început construirea palatului administrativ, ter-
minat în 1912; deputat (1914-1918; 1931-1932)
şi senator (1922-1926; 1927-1928). Ca vicepreşe-
dinte al Organizaţiei Judeţene a P. N. L., a contri-
buit la construirea de şcoli, cămine culturale,

biserici, primării ş. a. Colaborări: „Adevărul”;
„Îndrumarea”; „Opinia publică”; „Preocupări di-
dactice”; „Şcoala nouă”; „Reformatorul”; „Uni-
versul”; „Viitorul”. 

■ 23/1950 – n. Gheorghe Radu, la Rugi-
noasa, Neamţ), profesor, publicist. A absolvit Fa-
cultatea de Istorie a Universităţii din Iaşi (1974),
profesor la Şcoala Generală din Boghicea, Neamţ,
apoi, a lucrat la Arhivele Naţionale (arhivist, la
Direcţia Judeţului Bacău, până în 1981, director

la Direcţia Judeţului Giurgiu, pe aceeaşi funcţie
la Direcţia Judeţului Neamţ, până în 2002, în con-
tinuare, ca arhivist). Din 2003, muzeograf la Com-
plexul Muzeal Judeţean Neamţ. Debut publicistic
(1978) în Revista „Ateneu”, iar editorial (1984)
cu „Îndrumător în Arhivele Statului Judeţul
Neamţ” (coautor). Au urmat două volume „Cato-
licii din Judeţul Neamţ: 1552-1900. Aspecte isto-
rice şi demografice” şi „Catolicii din Judeţul
Neamţ în secolul XX. Aspecte istorice şi demo-
grafice”. Alte cărţi: „Minorităţile naţionale din
România: 1918-1925”, (colab.); „Basarabia, pă-
mânt românesc” ş. a.

■ 24/1908 – n. Hary Brauner, la Piatra-
Neamţ (d. 1988, Bucureşti), profesor universitar,
folclorist, etnomuzicolog. Student la Conservato-
rul din Bucureşti, în paralel, la Facultatea de Li-
tere şi Filozofie. Secretar al Arhivei de Folclor de
pe lângă Societatea Compozitorilor, numit de

Rememorări nemţene
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bia aterizasem din oştire, în primul meu an de profesorat. Bicazul,
unde forfota marelui şantier hidroenergetic atinsese cote homerice,
m-a primit cu braţele deschise şi, pentru început, dincolo de meseria
pe care atunci o învăţam de fapt, îmi oferise cu generozitate două
mese cu faţă solidă, pe care puteam să-mi găsesc noaptea răgazul
de gândire oleacă pesimistă şi somnul scurt dintre zilele de muncă.

După iureşul primelor săptămâni ale tânărului liceu, abia înfi-
inţat, din nu ştiu ce considerente, pedagogice ori birocratice, a urcat către
noi, la munte, o „brigadă de îndrumare şi control” – aşa, înfiorător, se
numea – a Secţiunii de Învăţământ şi Cultură a Regiunii Bacău, de care
proaspăta noastră instituţie şcolară depindea.

Şi ne-am trezit cu o armie de inspectori, mai numeroşi decât suma
profesorilor şi învăţătorilor bicăzeni, noi fiind, aproape toţi, tineri sau
foarte tineri. 

Abia ieşit din adolescenţă, cu o minte dominată de un anarhic spirit
critic, am gândit că scopul armiei de controlori nu ar fi numai didactic, ci
şi gospodăresc, deoarece la Bicaz găseai atunci să cumperi şi unt, şi zahăr,
şi un ceas de mână Pobeda, şi multe alte bunuri necesare, inexistente în
alte localităţi româneşti, în acea cumplită eră a „cartelelor pe puncte”. 

Între inspectorii conduşi de un basarabean ce graseia cu distincţie,
mai toţi echipaţi modest, unii cu haine de croială de dinainte de război,
se distingea îndată un domn elegant, zvelt, cu o frunte largă, expresivă,
îmbrăcat în costum bleumarin, cu cămaşă albă şi cravată asortată şi în-
călţat cu pantofi de lac, o adevărată raritate la vremea aceea. Inspectorul
de română …

Şi, cum eram începător în profesie, domnul descris sumar mai sus a
intrat la câteva lecţii ţinute de mine. După asistenţele de rigoare, cu vocea
sa baritonală, mereu egală, şi cu o politeţe din altă lume, m-a invitat la o
discuţie cerută de regulamentul inspecţiilor.

– Domnule coleg, mi s-a adresat cu deferenţă, ocolind obişnuitul „to-
varăşe”, ştiind că sunteţi abia la început de carieră, aş vrea să discutăm
despre altceva, nu despre lecţiile dumneavoastră.

Nu puteam să refuz propunerea, aşa că am răspuns cu un „da” cam
anemic.

– De pildă, a continuat domnia sa, cred că nu vă alegeţi cu grijă îm-
brăcămintea. Pantalonii aceştia …

Purtam singura pereche de pantaloni din inventarul meu civil de
atunci, nişte pantaloni „golf”, aşa se numeau, scurţi până sub genunchi,
unde se prindeau cu o cataramă. Încolo, piciorul cu glezna goală, până la
nişte şosete decolorate, care or fi fost odinioară albastre, şi nişte sandale
scâlciate, dar confortabile.

–Nu este de demnitatea unui profesor. Şi apoi ce exemplu daţi elevi-
lor?! a continuat, blajin, sfătos şi binevoitor elegantul meu controlor.

Între impulsul proletar, acela de a-i răspunde birjăreşte, şi impresia
că domnul inspector nu ştie despre mine nimic, a biruit cuminţenia.

– Aveţi dreptate! am convenit, încercând să zâmbesc. Doar că nu am
alte haine afară de cele de pe mine şi, până să primesc primul salariu de
dascăl, încă mănânc pe datorie la cantina liceului.

Cu ochii dintr-odată marcaţi de o umbră de uimire, inspectorul s-a

ridicat de pe scaun şi, cu mâna dreaptă întinsă către dreapta mea, încă ob-
raznic inertă, a cuvântat laconic:

– Vă cer iertare! Nu ştiam …
Şi cu asta s-a încheiat inspecţia, fără de proces verbal şi fără de ca-

lificativ.
După mai bine de două decenii, am devenit colegi de cancelarie

pentru o vreme, la Liceul „Calistrat Hogaş”. Amândoi veneam de la alte
şcoli. Domnia sa, de la Bacău; eu, de la „Rareş”, unde fusesem director
vreo şase ani.

Aceeaşi ţinută impecabilă, aceeaşi dicţie din altă vreme, aceeaşi
distincţie şi, pe figură, o uşoară marcă a timpului care trecuse peste
noi.

Lecţiile sale, despre care
foştii elevi au amintiri pline de
elogii, puteau fi oricând co-
piate pe un aparat de înregis-
trare şi puse pe hârtie, ca
modele de comentarii, de ana-
liză sau de sinteză. Ritmul ex-
punerii îngăduia şcolarilor să
ia notiţe amănunţite. Informa-
ţia era bogată, bine legată în
structuri logice, şi oferea posi-
bilitatea unui studiu solid din
partea elevilor.

Cu preţuirea de atunci şi
cu admiraţia neumbrită de anii
care au trecut, mulţi la număr,
mărturisesc că eram şi am

rămas un rebel la logica vechii şcoli şi lecţiile mele nu au semănat ni-
ciodată cu modelele admirabile oferite de domnia sa.

Mai mulţi ani, relaţiile noastre începeau şi se opreau în cancelarie.
Firea sa retrasă şi, poate, conştiinţa nivelului său de profesionalism, îi
dădeau o oarecare răceală pe care nu m-am străduit prea mult s-o des-
cifrez … până într-o zi.

Până în ziua când, manualul său de literatură română pentru clasa
a zecea, un model valabil şi azi, a fost tipărit de editura didactică sub
alt nume de autor.

Atunci m-am adresat în scris Ministerului Educaţiei, protestând cu
vehemenţă contra furtului intelectual.

Domnul profesor, căruia i s-a recunoscut paternitatea asupra cărţii,
aflând nu ştiu de unde despre protestul meu, mi-a adresat o scrisoare
de mulţumire, o adevărată surpriză! La fel ca totdeauna, fără a se ma-
nifesta emoţional, cu o eleganţă din vremuri de mult apuse, dovedea
în felul său, inimitabil, că mă consideră prieten, nu doar coleg. Şi pen-
tru mine era destul!

A fost domnul profesor Emil Leahu…

Mihai-Emilian MANCAŞ

A fost domnul profesor Emil Leahu...
A

Mihai‐Emilian MANCAȘ



Pag. 17

Lecţia de istorie

APOSTOLULfebruarie 2018

onstantin Brăiloiu
(1927). Inclus de
Dimitrie Gusti în
echipa de cercetare
sociologică mono-
grafică în satul
Drăguş (1929). A
înregistrat circa

5000 de melodii, cu un fo-
nograf. A fost consilier
muzical la Societatea Ro-
mână de Radiodifuziune (1944-1949), a înfiinţat
Institutul de Folclor (1948), sef al catedrei de fol-
clor la Conservatorul din Bucureşti (1949); a în-
temeiat Orchestra de Muzică Populară „Barbu
Lăutaru”. Arestat şi implicat în procesul Pătrăş-
canu, condamnat la 15 ani închisoare, a executat
12. Are o vastă operă: studii, compoziţii, exegeze
muzicale şi de folclor.

■ 24/1938 – n. Rodica Teofănescu-Cocan,
la Stroieşti, Botoşani, profesoară, prozatoare,
eseistă. În copilărie, a locuit cu părinţii la Girov,
Neamţ. După absolvirea Facultăţii de Filologie a
Universităţii Bucureşti (1959), a predat limba şi

literatura română la Cole-
giul de Informatică din
Piatra-Neamţ până în
1995. A debutat în „Româ-
nia literară” (39/1972) cu
proză scurtă. Activitatea
literară îi va fi apreciată şi
cu Marele Premiu la Con-
cursul Naţional de Proză
„Mihail Sadoveanu”

(1996). Volume: „Lumini pe Valea Cracăului.
Girov – oameni şi tradiţii”, 2003; „Jurnalul unui
creştin”, 2005; „Sedentarii”, roman, 2010.

■ 27/1958 – n. David Alexandru, la Piatra-
Neamţ, (pseud. lui Mihai C. Constantin), absol-
vent al Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu, Sibiu.
Debut publicistic în „Familia” (1981). Colaborări:
„Albatros”; „Asachi”; „Ateneu”; „Convorbiri li-
terare”; „Haiku”; „Luceafărul”; „Orfeu”; „Orion”;
„Orizont”; „Steaua”; „Tribuna”; „Tomis”; „Lu-
mina” (Serbia), „Apokalipsa” (Slovenia): „Moni-
torul”; „Realitatea”; „Telegraful”; „Informaţia
Primăriei”; „Evenimentul de Iaşi” ş. a. Cărţi:
„Geografii suprapuse”; „Ideograme”; „Căderea
din baobab sau Sinucigaşul din arborele genealo-
gic”; „Calea – 13 poeme zen”; „Vitralii însingu-
rate”; „Vechi felinare/Old Street Lamps”; „The
moonlignt shadow” ş. a.

Rememorări nemţene
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Bătut tarlaua! (Reportaj cu cartoful în mână)
iua se arăta destul de promiţătoare. Era
cald, plăcut. M-am sculat devreme ca să
nu întârzii la deschiderea anului şcolar.
Când am ajuns la liceu, curtea era plină
de elevi. Se distingeau cei din clasa a IX-
a. Aveau pe feţe ceva emoţii, erau încon-
juraţi de părinţi. Domnul Buţincu,

directorul adjunct al liceului reuşeşte să facă ca-
reul. La masa din faţa elevilor iau loc tovarăşul
Amza Săceanu, secretar al Comitetul Judeţean
de Partid Neamţ, tovarăşa Adrieana Gagiu, in-
spector general Inspectoratul Şcolar Neamţ,
profesori, părinţi, şeful de cadre de la I.C.H.
Bistriţa. Doamna Drăguţa Puşcaşu, face proba
microfonului şi-l cheamă pe Mihai Strungariu
să vadă ce are că nu se aude nimic. Mihai bate
cu degetul în microfon, Se aude un bâzâit:

– E bun! Puteţi vorbi!
– Dau cuvântul tovarăşului Săceanu, secre-

tar al...
– Din partea Comitetului Judeţean de Par-

tid primiţi urări de bun început de an şcolar. În
vara aceasta, sub conducerea tov. Nicolae
Ceauşescu, partidul a făcut noi eforturi pentru
a vă crea condiţii cât mai bune de învăţătură...

Se aplaudă, se strigă dintr-un colţ al careu-
lui „Ceauşescu – P. C. R.”

Vin pe rând în faţa microfonului preşedin-
tele comitetului de părinţi, reprezentantul între-
prinderii tutelare, un delegat al comitetului
judeţean U.T.C.

– Mulţumim pentru cuvintele frumoase
adresate liceului nostru, spune în final Drăguţa
Puşcaşu, directoare a liceului (Liceul Industrial
Electrotehnic). Şi acum să trecem la treabă. 

Cât timp Drăguţa Puşcaşu îl conduce la
plecare pe tov. Săceanu, la microfon vine Iulius
Buţincu:

– Ieri am fost la I.A.S, Girov. Ca şi în anii
trecuţi şi anul acesta munca patriotică o vom
desfăşura pe tarlale acestei întreprinderi. Am în-
cheiat o minută cu tovarăşul Silaghi, aici de
faţă. Tovarăşii Radu Zaharescu şi Muşat Teodor
se ocupă anul acesta de activitatea patriotică.
Mâine dimineaţa să fiţi la şcoală pentru a ne îm-
barca în maşini.

Elevii se îmbulzesc la intrarea de serviciu
în şcoală. În clase, îşi primesc manualele şi
pleacă. Profesorii vin în cancelarie, unii cu bra-
ţele pline cu flori, în special cei care au devenit
diriginţi la clasa a IX-a. Îşi încep activitatea

Radu Zaharescu şi Teodor Muşat. Se afişează
graficul de mers pe tarlale. Nemulţumiri, dis-
cuţii, supărări. Până la urmă se liniştesc trebu-
rile. A doua zi din nou careu în curtea şcolii.
Elevii sunt prezenţi aproape toţi, ordonaţi pe
clase cu diriginţii în frunte, sau cu profesorul
responsabil pentru acea zi. Radu Zaharescu
intră în funcţiune:

– Clasele a IX-a A şi B în maşina nr. 1; cla-
sele a IX-a C şi D în maşina 2…

Repartizarea continuă. Se pleacă pe rând
până la ultimul elev. După el vine şi doamna
Puşcaşu echipată de muncă. Îngrămădiţi ca sar-
delele în cutie, după o oră ajungem la tarlale.
Maşinile rămân la şosea, elevii se înşiruie pe
uliţa cu iarbă pe lângă pârâul Bahna şi mergem
vreun kilometru. Suntem aşteptaţi de tov. Si-
laghi cu remorci, cu coşuri. Ni se explică teh-
nologia de strângere a cartofilor. Cele mari în
remorca X, pentru consum; cele cât oul în re-
morca Y, pentru sămânţă; celelalte sunt pentru
animale, în remorca Z. Treaba merge bine. Ma-

joritatea copiilor sunt de la ţară. Radu Zaha-
rescu vrea să dea exemplu şi după ce duce la
remorcă vreo zece coşuri se ţine de şale.

Pauză de masă zic eu, care am calitatea de
coordonator al întregii munci. Elevi se răspân-
desc ca potârnichile, îşi caută locuri pe marginea
apei, în rariştea de salcâmi sau prin păpuşoi.
Doamnele se adună pe un loc cu iarbă să mă-
nânce şi să… bârfească. Poate. Precis nu ştiu.

Sosim pe la ora patru înapoi la şcoală. Ne
spălăm şi ne aranjăm hainele, pe cât se poate, să
nu se uite lumea urât la noi. Trecem în condica
de prezenţă. La rubrica rezervată pentru tema
orei de curs scriem: practică agricolă şi semnăm.
Radu Zaharescu se ţine în continuare de spate:
Vine şi el la pupitrul pe care se află condica de
prezenţă. Merge puţin deşelat. Solicită un stilou.
Primeşte. Scrie în rubrica respectivă, destul de
lizibil: bătut tarlaua. Semnează. De asemenea,
lizibil. Plecăm acasă bine dispuşi.

Ermil BUCUREŞTEANU

Z

CENTENAR 2018
● Un proiect educaţional de anvergură organizat de Inspectoratul Şcolar Neamţ

arele eveniment al aniversării celor 100 de ani de la Marea Unire a Românilor şi formarea
statului unitar român va fi marcat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ printr-un pro-
iect educaţional intitulat, sugestiv, „CENTENAR 2018-NT”. Pe site-ul inspectoratului
a fost creat un link special dedicat aniversării, care va asigura vizibilitatea implementării
proiectelor din şcoli. 

Proiectul educaţional are ca scop crearea designului aniversar pentru toate unităţile
şcolare din judeţul Neamţ, sprijin acordat în organizarea evenimentelor la nivel local şi

judeţean, motivarea unei atitudini proactive în şcoli şi implementarea direcţiilor strategice
propuse, a precizat prof. Elena Preda, inspector şcolar pentru disciplina Istorie, în cadrul ISJ
Neamţ. În perioada 1 februarie - 1 iunie 2018 se va desfăşura un concurs judeţean dedicat Cen-
tenarului 2018 – „Copiii şi Marea Unire a Românilor”. Încă din ultimele două luni, în fiecare
şcoală au fost realizate proiecte educaţionale pe tema Centenarului ce vor fi desfăşurate anul
acesta, cu implicarea directă a elevilor şi a cadrelor didactice. În cadrul acestui proiect vor fi
încheiate 100 de parteneriate şcolare între şcoli din România şi Basarabia şi vor fi susţinute o
serie de conferinţe, mese rotunde, manifestări artistice, expoziţii de documente şi cărţi istorice,
colocvii dedicate evenimentului Centenar 2018. În luna iunie 2018 va avea loc, în parcul din
central municipiului Piatra Neamţ, spectacolul aniversar susţinut de elevi cu prilejul Centena-
rului. ISJ Neamţ şi unităţile şcolare din judeţ organizează şi un festival aniversar în iunie, in-
titulat „FestHistory – Copiii şi Marea Unire”, care-şi propune promovarea elevilor talentaţi
din şcolile din judeţul Neamţ.

Geanina NICORESCU

M

Amintiri din epoca de aur
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Istoricul Neagu Djuvara
a murit la vârsta de 101 ani

e 25 ianuarie, a încetat din viaţă Neagu Djuvara, istoric, diplomat, fi-
lozof, jurnalist şi romancier, unul dintre intelectualii a cărui viaţă se
confundă cu istoria noastră contemporană. Neagu Djuvara s-a născut
la 18 august 1916, la Bucureşti, într-o familie aristocrată de origine
djuvaraaromână. În perioada comunistă, Neagu Djuvara şi-a petrecut
zeci de ani în exil, el revenind în ţară după momentul „decembrie
1989”. Licenţiat la Sorbona (istorie, 1937) şi doctor în drept (Paris,

1940), Neagu Djuvara a participat la campania din Basarabia şi Transnistria
(iunie–noiembrie 1941); rănit în apropiere de Odessa. Intrat prin concurs la
Ministerul de Externe în 1943, a fost tri-
mis curier diplomatic la Stockholm în
dimineaţa zilei de 23 august 1944, în le-
gătură cu negocierile de pace cu URSS.
În Suedia, a funcţionat ca secretar de le-
gaţie până în septembrie 1947, când co-
muniştii au preluat şi Externele. A rămas
în exil, militând până în 1961 în diverse
organizaţii ale diasporei. În 1961 a ple-
cat în Republica Niger, unde a rămas
timp de 23 de ani în calitate de consilier
diplomatic şi juridic al Ministerului ni-
gerian al Afacerilor Străine şi, concomi-
tent, profesor de drept internaţional şi de
istorie economică la Universitatea din
Niamey. În 1972, a obţinut doctoratul de
stat la Sorbona cu o teză de filosofie a is-
toriei, sub îndrumarea lui Raymond
Aron; mai târziu, a obţinut şi o diplomă
a INALCO de la Paris. Din 1984 a fost
secretar general al Casei Româneşti de
la Paris, până în 1990, când s-a întors în
ţară. A fost membru de onoare al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” din
Iaşi şi al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” din Bucureşti. (M. Z.)

Când a revenit din exil, nimeni nu-l mai ştia. Cazul lui este unic şi re-
prezintă cea mai surprinzătoare formă de întoarcere din cultura română.
Toţi marii exilaţi ai României au plecat fără să se mai întoarcă. Şi toţi au
devenit mari în exil. Toţi şi-au împlinit destinul în afara ţării. Nici unul nu
şi-a închis, întorcându-se, bucla vieţii. Pe Djuvara însă destinul îl aştepta
acasă. Este singurul dintre cei plecaţi care a cunoscut împlinirea nu în exil,
ci după revenirea din el, şi asta într-o perioadă a vieţii care s-a întins între
73 şi 100 de ani. (Gabriel Liiceanu)

„După decenii întregi în care istoria a trebuit să se strecoare, ca disci-
plină, printre nenumărate clişee ideologice, să navigheze printre adevăruri
camuflate, desfigurate sau ocolite, să accepte o îndelungată asceza, care
riscă să producă standardizarea ireparabilă a discursului istoric, Neagu
Djuvara a readus la rampă istoria vie, istoria ca istorisire, istoria colocvială,
prietenoasă, seducătoare, liberă de ştaif catedratic şi de exigenţe conjunc-
turale. Lucrările sale au, de aceea, un efect terapeutic, purificator: ele cu-
răţă, fără dureri, plămânii neoxigenaţi ai cititorului autohton şi convertesc
normativitatea solemnă a istoriei de cabinet în pofta vitală de cunoaştere,
în obiect al curiozităţii tinereşti şi al bucuriei. (Andrei Pleşu)

Locul pe care-l ocupă domnul Djuvara în viaţa publică românească nu
l-a luat de la nimeni şi nu va fi niciodată luat de altcineva. Că l-am cunoscut
şi că o personalitate atât de originală stă cu noi de un sfert de veac este o
aruncare a zarurilor sorţii la fel de norocoasă pentru noi ca acelea care
i-au determinat acestui om cotiturile unei vieţi într-adevăr excepţionale.
Numai în societatea noastră, în care el, Neagu Djuvara, este supravieţuitorul
unei civilizaţii morale moarte, poate să fie cineva un fenomen cultural de
unul singur. (Andrei Pippidi)

Mai întâi m-a cucerit personajul Neagu Djuvara. Un ADN cu blazon de
boierie sadea pe linie maternă şi ighemonikon diplomaticesc dinspre tată,
plus fibra armânească la care balcanismul aburos caţaonic din vinele mele
a percutat euforic fără ezitare. Diplome sorbonarde în Istorie şi Drept. Pa-
triotic-romantice înrolări ofiţereşti pecetluite cu subtile misiuni politice de
anvergură naţională (şi consecinţe continentale) la nici treizeci de ani. Studii
căftănite de Raymond Aron. Abordări ale istoriei la nivel de Toynbee, dublate
de misiuni secrete şi comandouri paraşutate, ambiguu păstorite de spionajul
francez şi american... (Dan C. Mihăilescu)
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IN MEMORIAM
Prof. Dan ZAHARIA

Profesorul Dan Zaharia, di-
rector al Liceului Tehnologic
„Vasile Sav” s-a stins din viaţă
miercuri, 7 februarie, într-un
spital din Capitală, în urma unei
boli necruţătoare care l-a des-
părţit de cei dragi într-un timp
foarte scurt. 

Ceremonia religioasă a
avut loc duminică, 11 februarie,
după ce trupul neînsufleţit al
dascălului fusese depus la ca-
pela Bisericii Precista Mare şi
la Liceul Tehnologic „Vasile
Sav”, unde elevii, colegii profe-
sori şi prietenii au putut să-şi ia
rămas bun. Profesorul Dan Za-
haria a terminat Liceul pentru
Industrie Alimentară din Galaţi,
apoi Facultatea de fizică la Iaşi,

iar din 1981 şi-a dedicat viaţa sistemului de educaţie. Din 1989 a
ajuns director al actualului Liceu Tehnologic „Vasile Sav”, fiind
cel care a făcut demersurile pentru înfiinţarea a patru clase de in-
formatică, din 1990, primele din Roman. În perioada 2004 – 2008
a fost şi consilier local. (Red.)

Drum bun în stele!
acă obişnuiam să ne întâlnim toate cadrele didactice într-o at-
mosferă plăcută fie de zilele liceului, la deschiderea anului
şcolar, la acordarea unor premii pentru elevii noştri sau la ac-
tivităţi culturale, artistice, astăzi cu profundă tristeţe partici-
păm la un moment la care nu ne-am fi aşteptat – despărţirea
de colegul nostru, de prietenul nostru, de directorul nostru
Dan Zaharia.

Pentru mine este un lucru de necrezut, căci săptămâna trecută
am vorbit cu el la telefon şi am încheiat conversaţia spunându-i că
îl iubim şi îl aşteptăm să revină la liceu. Vestea decesului a căzut
că un trăsnet. Ne despărţim de un om pe care mulţi dintre noi l-am
cunoscut acum 40 de ani. Am format o adevărată familie. Am trăit
împreună momente vesele şi triste, am muncit împreună pentru
prestigiul acestui liceu, şi am dat societăţii oameni bine pregătiţi.
Dan Zaharia era bine cunoscut, un om bine pregătit profesional, un
profesor exigent dar şi apreciat de elevi, înţelegător, dornic să-şi
facă datoria, să-i formeze pe tineri pentru viitor. Pentru noi colegii,
un om vesel, activ, dinamic, bun organizator, înţelegător, care ştia
să sprijine şi să-şi ajute prietenii. Ne va fi greu să intrăm în liceu,
dimineaţă, să trecem prin faţă uşii unde de obicei ne întâmpina, la
începutul programului. 

Ne obişnuisem să te vedem lângă noi, cu noi, în pauză mare
de la ora 11, în şedinţe, în consilii.

Ne va fi greu, îţi vom simţi lipsa, vom păstra în suflet tristeţea
şi regretul că ne-am despărţit prea curând. Personal îi sunt recunos-
cătoare pentru sprijinul pe care mi l-a acordat ca un frate, atunci
când am trecut prin momente grele în viaţa mea privată. L-am simţit
mereu alături şi am primit un cuvânt bun încurajator care m-a făcut
să merg înainte, să-mi depăşesc greutăţile.

Dar este un moment pe care nu ştiu cum să-l depăşesc. Ce să-
ţi urez, dragă prietene? Drum bun în stele, să ne veghezi de acolo
de sus, căci nici noi nu te vom uita niciodată…

Dumnezeu să te odihnească în pace!
Familiei îndoliate adresăm sincere condoleanţe şi dorim să aibă

putere să reziste acestui moment greu al despărţirii.
Adio, domnule Director Zaharia!

Minadora LEMNARU

D
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Concurs Naţional de Creaţie în Limba Engleză
● Termenul limită de înscriere 

în concurs: 25 martie 2018

sociaţia Shakespeare School pentru Educa-
ţie a dat start-ul unei noi întreceri pentru
creativitate, prin organizarea celui mai
mare Concurs Naţional de creaţie în limba
engleză. La cea de-a 10-a ediţie vor putea
participa elevii nemţeni cu vârste cuprinse
între 11 şi 19 ani, pasionaţi de limba en-
gleză şi creativi. Sunt aşteptate la înscriere

eseuri originale, în limba engleză, cu titlul „Mes-
sage to my future self” („Mesaj către mine din
viitor”).

Înscrierea este gratuită, online, pe site-ul
competiţiei, într-una dintre cele două categorii de
vârstă, 11-14 ani sau 15-19 ani.

Concursul oferă celor 30 de finalişti premii
în valoare de peste 5.000 de euro, constând în
două tabere de limba engleză în Marea Britanie

(pentru marele câştigător al fiecăreia dintre cele
două categorii de vârsta: 11-14 ani şi 15-19 ani),
cursuri de limba engleză la Shakespeare School,
înscrieri gratuite la examene Cambridge, cărţi,
dicţionare, rechizite etc.

Termenul limită de înscriere în concurs este
25 martie 2018.

Concursul este organizat de Asociaţia Sha-
kespeare School pentru Educaţie – entitate non
profit, care susţine copiii şi tinerii talentaţi din
România, motivându-i să atingă performanţe de-
osebite şi să îşi valorifice la maxim potenţialul
creativ.

Shakespeare School Essay Competition este
un concurs naţional de creaţie în limba engleză,
ce îşi propune să stimuleze gândirea creativă, spi-
ritul de inovaţie şi originalitatea şi să motiveze ti-
nerii să îşi perfecţioneze limba engleză, să ofere
şanse egale tinerilor din întreaga ţară de a studia
limba engleză la cele mai înalte standarde prin ta-
berele şi cursurile oferite şi mai ales să deschidă

orizontul tinerilor români spre un mediu acade-
mic de elită, prin participarea la şcoli de vară în
Marea Britanie.

Toţi cei care intră în concursul naţional de
creaţie în limba engleză vor primi o diplomă de
participare, care va completa portofoliul educa-
ţional al elevului.

Vor fi premii şi pentru profesori, în sensul că
profesorul cu cei mai mulţi concurenţi înscrişi în
competiţie va participa gratuit ca însoţitor de grup
la o tabără în Anglia, în vara acestui an. Toţi pro-
fesorii de limba engleză care trimit minim 10 par-
ticipanţi la 2018 Shakespeare School Essay
Competition, vor primi un „Certificate of Merit”
în format electronic din partea centrului nostru.

Va fi acordat şi un Trofeu al Excelenţei, pen-
tru judeţul cu cel mai mare număr de participanţi
la competiţie, respectiv Trofeul Shakespeare
School Essay Competition.

G. NICORESCU

S‐a dat startul concursurilor de Creaţie Literară
● Concursul este deschis între 30 ianuarie – 30 mai

nternational Union of Romanian Women for Women (UNIFERO), or-
ganizaţie cu sediul în Australia, condusă de românca Smaranda Livescu,
organizează şi anul acesta concursuri de creaţie literară, consacrate în
ultimii ani prin participare amplă, internaţională. În fiecare an, elevii,
profesorii lor şi adulţii câştigători sunt premiaţi în cadrul conferinţei
UNIFERO. Ediţia din 2017 a fost susţinută la Piatra-Neamţ, manifestare
încununată de un spectacol caritabil fiind găzduită de Consiliul Judeţean
Neamţ.

Concursul de Creaţie Literară pentru elevi 2018 este structurat pe grupe
de vârstă şi are tematici diferite. Participarea este, ca în fiecare an, gratuită.

Se acordă Diplome pentru locurile I, II, III şi trei menţiuni, plus premii în
obiecte. Profesorii îndrumători primesc Certificate de participare care sunt
luate în considerare pentru Portofoliul personal profesional. Câştigătorii vor
fi premiaţi în cadrul celei de-a XI-a Conferinţe UNIFERO, care se va desfă-
şura, anul acesta, între 13-16 iulie 2018 la Alba Iulia. Concursul este deschis
între 30 ianuarie - 30 mai.

Elevii claselor III-VI vor compune o scrisoare de două pagini, adresată
unei profesoare/femei din familie, în care trebuie să o convingă de ce ar vrea
să meargă să viziteze Republica Moldova şi Bucovina de Nord din Ucraina.

„Folosiţi internetul pentru a afla date despre RM, locuri de vizitat, istoria
ţării parte din România. Nu copiaţi. Plagiatul se descalifică”, subliniază orga-
nizatorii.

Lucrarea trebuie să fie însoţită de o anexă cu următoarele informaţii:
Nume, şcoala cu adresa exactă şi completă, clasa, adresa email, foto elev –
elev; Nume, şcoala, adresa email – profesor îndrumător. Profesorii îndrumători
trebuie să trimită lucrările elevilor plus anexa la toate adresele următoare de

e-mail: worldprofm14@gmail.com, paraschiva.abutnaritei@yahoo.com, ma-
riavisoschi@gmail.com, ioanvisoschi@yahoo.com. Nu vor fi acceptate lucrări
trimise direct de elevi. Juriul va anunţa câştigătorii pe www.unifero.net la în-
ceputul lunii iulie 2018.

Pentru clasele VII-VIII, tema concursului constă în scrierea unei poveşti
adevărate, spusă de bunica, mama sau o doamnă profesoară despre Basarabia
şi Bucovina de Nord: ce a dus la desprinderea acestora de România (eveniment
istoric). În acest caz, poate fi menţionată sursa de informare completă (pagină,
carte, autor articol sau link internet). Pentru clasele IX-XII, concursul constă
în prezentarea, sub forma unui eseu sau interviu, a poveştii Elenei ALISTAR
ROMANESCU, figură de bază în realizarea Marii Uniri, sau a oricărei alte
femei participante la eveniment sau susţinătoare a acestuia. Lucrarea trebuie
să cuprindă introducere (numele, vârsta, poziţia socială, perioada şi locul în
care a trăit şi prin ce este cunoscută); părerea pe care o aveţi despre ea – daţi
cel puţin două exemple care să vă susţină opinia; reacţia pe care aţi fi avut-o
dacă eraţi în locul Elenei ALISTAR ROMANESCU în timpul şi situaţia în
care a trăit, concluzie.

Pentru adulţi, concursul constă în redactarea unei povestiri pentru copiii
lumii – despre femei de excepţie din România sau din altă ţară, implicate în
evenimente istorice (ex. Ana Ipătescu, Jean d’Arc etc.). Povestirea pentru copii
va avea până în 3 pagini, cu paragrafe. Textul poate fi însoţit şi de o pagină cu
grafică/desen propriu ca ilustraţie (extra pagină). Persoanele care nu vor opta
pentru povestire pot alege să conceapă Pagini de Jurnal – despre un eveniment
istoric sau social în care a fost implicată o femeie şi care a afectat viaţa locui-
torilor/ existenţa României/ sau a omenirii, în 3 pagini.

Lucrările premiate vor fi tipărite în volumul „UNIFERO – Diamante Spi-
rituale”.

Premianţii Concursurilor anterioare UNIFERO pot participa ca oaspeţi
de onoare cu lucrări pe una dintre cele două teme. (Geanina N.)
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NOTE DE TRECERE

Înalte „foncţii”,
„mărunte” chestiuni

de exprimare
mediat după ce presa a dat la iveală
faptul că omul desemnat să conducă
un domeniu de importanţa celui al
educaţiei are mari probleme cu expri-
marea corectă în limba maternă, s-au
găsit voci de la nivelul cel mai înalt
al statului care să observe cu isteţime
că rectorul sucevean nu este – vezi,

Doamne! – profesor de română şi prin ur-
mare toate criticile pe acest subiect ar fi ne-
fondate. 

Las la o parte amănuntul elementar că
nimeni nu ar trebui să ocupe o funcţie înaltă
în stat dacă nu este capabil să vorbească de-
cent limba ţării la a cărei administrare vrea
să contribuie. La urma urmei, nimeni nu ar
trebui admis în nicio funcţie de conducere,
indiferent la ce nivel, dacă are acest tip de
probleme. Lucrul acesta ţine evident nu
numai de raţiuni de reprezentare, credibili-
tate şi autoritate profesională, ci mai ales de
cele vizând chiar competenţa. Pentru că, se
ştie, deficienţele de exprimare sunt şi defi-
cienţe ale gândirii. 

Trec şi peste neruşinarea susţinerii im-
posturii la urma urmei a acestui om de către
45 de rectori, pentru că am ajuns să nu ne
mai mire nimic în sistemul acesta corupt.
Avem de a face cu un dezastru din acest
punct de vedere. 

Aspectul mai grav, cu repercusiuni pe
termen lung, se află de fapt în zona tipului
de mesaj pe care politicienii care conduc
acum România îl transmit poporului şi mai
ales tinerilor. Conform acestei idei sublimi-
nale, pentru a avea succes în viaţă, nu mai
este cazul ca tinerii să-şi bată capul cu şti-
inţa de carte, cu învăţătura, cu educaţia, cu
însuşirea corectă a limbii materne. Impor-
tant este – nu-i aşa? – să fie la momentul po-
trivit în partidul potrivit şi totul se rezolvă.
Toate criteriile (culturale, educaţionale etc.)
despre care am amintit aici (şi despre care
adesea şi toţi cei 45 de rectori vorbesc, de-
magogic, în discursul lor public) sunt vala-
bile, cu alte cuvinte, doar pentru „fraieri”. 

Ideea va da negreşit şi mai mult apă la
moară acelor elevi, studenţi şi, din păcate,
chiar unor profesori care au început deja să
susţină binişor, cu o îndrăzneală tot mai
mare în ultimul timp, că în afară de disci-
plina „Limba şi literatura română” exprima-
rea corectă nu este obligatorie şi prin urmare
nici cerinţele didactice nu ar mai trebui să o
ia în seamă. Suntem, se vede, pe calea cea
bună. 

Prof. psih. Vasile BAGHIU

I

Cărtărescu, laureat al Premiului Thomas Mann
În ultimele patru decenii, Mircea Cărtărescu a devenit cea mai importantă voce
din literatura română, la început prin poemele sale, apoi prin romanele, poves-
tirile şi eseurile sale. Cu «Orbitor», această fascinată trilogie polifonică, Mircea
Cărtărescu s-a înscris în literatura universală”, a fost motivaţia juriului.

Acordat de Academia Bavareză de Arte Frumoase şi de oraşul Lübeck,
premiul va fi decernat scriitorului român în cadrul unei ceremonii organi-
zate la Teatrul Lübeck, pe 17 noiembrie 2018. Laudatio va fi susţinută de
scriitorul german Uwe Tellkamp.

Mircea Cărtărescu, născut pe 1 iunie 1956, în Bucureşti, a absolvit Facultatea
de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti în 1980. Este profesor
doctor la catedra de Istoria literaturii române a Facultăţii de Litere, Universitatea
din Bucureşti, poet, prozator, critic literar şi publicist, membru al Uniunii Scriito-
rilor din România, al PEN România şi al Parlamentului Cultural European.

A semnat peste 25 de volume personale şi este prezent în numeroase volume colective şi antologii.
Dintre scrierile sale mai importante fac parte „Nostalgia”, „Levantul”, trilogia „Orbitor” şi romanul „Sole-
noid”.

Cărţile sale au fost traduse, până în prezent, în 24 de limbi. A primit numeroase premii literare româneşti
şi zece importante premii internaţionale, între ele: premiul internaţional pentru Literatură de la Vileniča
(2011), premiul internaţional pentru Literatură „Haus der Kulturen der Welt” (2012), premiul internaţional
pentru Literatură, la Berlin (2012), premiul Spycher – Literaturpreis Leuk, în Elveţia (2013), marele premiu
al Festivalului Internaţional de Poezie de la Novi Sad (2013), premiul „Tormenta en un vaso”, Spania
(2014), premiul Euskadi de Plata, San Sebastian (2014), premiul cărţii pentru înţelegere europeană al ora-
şului Leipzig, în 2015, şi premiul de stat al Austriei pentru literatură europeană, în 2015. (M. Z.)

ică şi Petrică au fost amici nedespărţiţi toată
viaţa. Au stat în aceeaşi bancă la grădiniţă,
gimnaziu şi liceu. Primul era un elev meri-
tuos, bine crescut, serios şi studios. Al doi-
lea mirosea a lichea, venea la şcoală de gura
părinţilor, minţea de îngheţa apele, copia la
extemporale şi teze. Nu le avea cu cartea.
Prietenia de nezdruncinat a celor doi s-a

spart la liceu, la o lecţie de istorie. Petrică a copiat
de la colegul de bancă tot conţinutul extempora-
lului despre Popoarele migratoare, plus numele şi
prenumele autorului. Urmarea? Elevul bun a luat
nota 1 (unu) şi pastişatorul 2 (doi) şi s-au despărţit
definitiv şi irevocabil.

De ce v-am narat nostimadele de mai sus?
Recent, în Ed. Humanitas a apărut o carte intitu-
lată „Fabrica de doctorate” sau „Cum se surpă
fundamentul unei naţii” semnată de o gazetăriţă
„super” numită Emilia Şercan. I-am zis „super”
pentru că muşcă rău şi scrie acid la adresa hoţo-
manilor împopoţonaţi cu tot felul de doctorate fu-
rate din cărţi academice, ziua în amiaza mare. Fără
perdea, fără ruşine. Să dăm câteva pilde statistice.
Ascultaţi cu atenţie! Până în 1990, vreme de
aproape un secol, universităţile româneşti au acor-
dat în medie câte 16 titluri de doctori pe an. Aţi
reţinut? În cei 28 de ani de profundă democraţie,
pe care i-am parcurs de la revoluţie până astăzi,
s-au acordat 67.000 de titluri, câte 2.481 pe an. Fe-
ricită ţară cu asemenea nemaiauzită cotă de exce-
lenţă în ştiinţă şi-i de-a dreptul miraculos, câtă
vreme România alocă doar 0,38% din PIB pentru
dezvoltare şi cercetare, mult sub media U.E. Car-
tea aprigei ziariste se ocupă doar de o latură a scâr-
bavnicei chestiuni. Citeşte: „şcolile doctorale” de
pe lângă Academia S.R.I. şi Academia de Poliţie...
însă grosul patalamalelor de doctori vin de la uni-
versităţile civile, mai ales private, apărute ca ciu-
percile după ploaie. Doctori de mucava produşi
pe bandă rulantă. Astăzi, dacă arunci o piatră în

sus, sigur, dar absolut sigur, pică în capul unui
doctor, fost politruc. Plagiatorii actuali fură cu hăr-
nicie din tratate, traduceri, Biblie, numai să le iasă
doctoratul. Cărţile din cărţi se scriu. Semianalfa-
beta Elena Ceauşescu ajunsă cândva academician
doctor inginer, savant de renume mondial, doctor
honoris cauza, a fost un copil de ţâţă în problemă
când prof. Univ. Cristofor Simionescu a făcut-o
specialist în polimeri. Şi „geniul Carpaţilor”, „Du-
nărea gândirii”, „omul politic de anvergură plane-
tară” poate fi înţeles cum a fost ornat cu toate
pompoasele denumiri, deşi zicea „Dragi tovarăşi
şi pretini”. 

Că astăzi au ajuns doctori şi profesorii de
gimnaziu şi preotul de la Biserica X şi Ilie de la
Sculărie, nu mai miră pe nimeni. Ne împopoţo-
năm cu titluri academice şi vorbim ca foştii mi-
niştri de la Educaţie, sau ca rectorul V. Popa,
actualul ministru.

Deşi în anul de graţie 2007 s-a emis Ordinul
nr. 365 care obliga doctorandul să declare pe pro-
pria răspundere că teza lui este rodul unei cercetări
originale, plagiatul n-a fost extirpat. Dimpotrivă,
a înflorit şi s-a dezvoltat de la an la an. De ce ro-
mânii noştri se doresc din tot sufletul doctori? Din
două motive: 

1. Titlul îi aduce o aură ca la Sfinţii din bise-
rici şi 

2. Hoţii de doctorate primesc 15% în plus la
retribuţie pe diplomele obţinute prin fals. 

Curios sau nu, niciun plagiator nu iese în
stradă să protesteze şi să strige: „DNA, vino şi mă
ia!” că am furat ca un hoţ de mahala. Strigă în
schimb, ei plagiatorii – Hoţii! Hoţii! Şi arată spre
alţii. Ce spun românii cu bun simţ de situaţia ac-
tuală? Ceva trist de tot: „Nu ne mai facem bine ni-
ciodată!” Apropo, e adevărat că oamenii şcolii vor
ieşi în stradă? Iese şi dr. Petrică, amicul lui Gică?

Dumitru RUSU

„

Nu ne mai facem bine niciodată!
G


