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Misiunea învăţătorului
e apropie ziua de 30 iunie, când, aşa
cum am fost învăţaţi, cum ni s-a po-
vestit, cum am mai citit, cum spun
unii şi alţii, de vreo 90 de ani se săr-
bătoreşte Ziua Învăţătorului, adică a
tuturor celor care transmit sistematic
cunoştinţe, sfătuiesc, educă, îndrumă,
instruiesc etc.

Iertaţi-mă, poate mă credeţi încăpăţânat
sau poate lipsit de realism, sau un fel de
„Gică contra” dar pentru mine Ziua învăţă-
torului nu poate fi decât în ziua creştină a So-
borului celor 12 Apostoli, când copiii au
terminat şcoala, când oamenii şcolii fac bi-
lanţul unui trecut an şcolar.

Nu discutăm legi, nu căutăm subînţele-
suri şi/sau vinovaţi de ceea ce se întâmplă în
ultimii ani. Nu! Încercăm doar să ne compor-
tăm normal, să respectăm tradiţia, înaintaşii,
Asociaţia Învăţătorilor. Şi atât. Aşa că vă
rugăm să ne lăsaţi să ne sărbătorim ziua aşa
cum se cuvine, adică cu urări, cu daruri, cu
bucurie, cu speranţă. Cu speranţa că va fi mai
bine, că noi vom fi mai buni, că vom avea
şcoli mai frumoase, că vom avea salarii mai
mari. Că vom fi respectaţi după munca pe
care o facem, că lumea în care trăim va apre-
cia la adevărata sa valoare misiunea pe care
o avem.

Poate că vom reuşi să urnim lucrurile.
Sau poate că nu. Ne vom poticni.

De ce spun asta? Am găsit în paginile re-
vistei Apostolul (an VII, nr. 7-8, iulie-sep-
tembrie 1941) câteva însemnări despre
modul cum era apreciată misiunea educato-
rului în acele vremuri:

„Se poate o misiune mai frumoasă şi mai
plină de răspundere? Desigur că nu…

S

Conferinţa Judeţeană
a Sindicatului din Învăţământ Neamţ

onferinţa Judeţeană a Sindicatului Liber
al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cerce-
tare Ştiinţifică Neamţ, din 23 iunie 2018,
a şaptea, în cei 28 de ani de existenţă a
sindicatului, este un eveniment special în
viaţa organizaţiei noastre pentru că ne pri-
lejuieşte un moment de bilanţ, în care, ra-
portându-ne la ceea ce ne-am propus în

urmă cu cinci ani, putem aprecia ce am reuşit să
realizăm, ce nu, şi ce obiective se impun a fi sta-
bilite pentru perioada următoare.

Analiza activităţii desfăşurate în perioada
2013-2018, stabilirea direcţiilor de acţiune pen-
tru următorii cinci ani, modificarea şi aprobarea
statutului organizaţiei, alegerea celor care vor
conduce destinele Sindicatului din Învăţământ
Neamţ, sunt doar câteva atribuţii care conferă
Conferinţei Judeţene o importanţă deosebită.

În acest mandat ne-am asumat o serie de
obiective pe care, în mod obişnuit, le asociem cu
misiunea unei organizaţii sindicale ce-şi doreşte
să răspundă cât mai bine intereselor profesio-

nale, economice şi sociale ale celor care lucrează
în domeniul educaţiei, de a le apăra şi promova
drepturile legale în relaţiile de muncă, dar, în
acelaşi timp, de a milita pentru un învăţământ
performant, pus în slujba principalilor benefi-
ciari – elevii, viitoarea resursă umană a societăţii
româneşti. 

Raportul de activitate evidenţiază demersu-
rile şi acţiunile SLLICS Neamţ care au avut me-
nirea de a transpune în practică obiectivele şi
opţiunile STRATEGIEI aprobate în 2013, la ul-
tima Conferinţă Judeţeană a sindicatului.

În ceea ce priveşte:
l menţinerea gradului de sindicalizare, ast-
fel încât organizaţia să fie reprezentativă la
nivelul fiecărei unităţi de învăţământ din ju-
deţul Neamţ;

C

Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată
rice om apropiat cât de cât de
poezie, recunoaşte cu uşurinţă
cunoscutul vers eminescian
pe care noi, într-o seară de
iunie, cu gândul la Mihai
Eminescu, l-am aşezat drept
titlu al eseului de faţă.

Nu credeam să-nvăţ a
muri vreodată este unul dintre ver-
surile cu adânci semnificaţii, care
lasă loc unor variate interpretări din-
tre care am selectat, drept pildă, doar
câteva care se referă la zbaterea in-
terioară a spiritului, la contopirea
celor două extreme – durerea şi plă-
cerea încât Suferinţa devine dureros
de dulce şi cupa morţii neîndură-

toare este băută cu voluptate, cerând
nepăsării triste liniştea supremă
(Ion Rotaru) sau Ignorarea morţii
într-o senină, veşnică tinereţe în-
seamnă unitatea originară (Zoe Du-
mitrescu Buşulenga) ori că aspiraţia
morţii nu poate fi satisfăcută decât
printr-o prealabilă experienţă a du-
rerii, iar intensitatea durerii prelimi-
nare deţine pentru el (n.n. pentru eul
liric) funcţiunea unei purificări de
accidente străine, a unei restituiri
integrale lui însuşi: pe mine mie
redă-mă (Edgar Papu).

Pentru a înţelege mai clar cele
afirmate de Eminescu, am simţit ne-
voia să pătrund mai adânc în ceea ce

înseamnă pregătirea teologică a poe-
tului, iar în sprijinul acestei cercetări
aveam nevoie eu însumi, mai întâi,
să clarific anumite aspecte legate de
conştiinţa religioasă individuală. 

Şi, cum orice întâmplare are
rostul ei, un prieten îmi dăruieşte o
carte scrisă de un trăitor autentic în
credinţă ortodoxă, schiarhimandritul
Ioachim Parr, duhovnic de origine
rusă, slujitor al bisericii ortodoxe în
America (SUA), care a avut parte de
experienţe inedite, diferite de ceea
ce i s-ar fi întâmplat dacă ar fi vieţuit
pe pământul natal al mamei Rusia. 

Prof. Liviu RUSU,
Preşedintele Asociaţiei Învăţătorilor

Neamţ
(continuare în pag. 3)

Prof. Gabriel PLOSCĂ,
Preşedintele Sindicatului din Învăţământ

Neamţ
(continuare în pag. 4)
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Prof. Leonard ROTARU
(continuare în pag. 9)
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Vernisaj Dumitru Bezem
oi, 17 mai 2018, în prezenţa unui public împătimit de arte, la Galeria
de Artă „Gheorghe Vadana” a CAR Pensionari Piatra-Neamţ a avut
loc vernisajul unei noi expo-
ziţii de pictură Dumitru
Bezem.

Mircea Răsvan Cia-
câru, curatorul galeriei:
„Suntem la o nouă expoziţie

a maestrului Dumitru Bezem, eve-
niment care întotdeauna ne emoţio-
nează. Orice expoziţie de pictură,
în general, vine ca un întăritor su-
fletesc, făcându-ne, de fiecare dată,
să credem într-un viitor la fel de
elegant, distins, colorat şi optimist ca pictura maestrului Dumitru Bezem”.

Lucian Strochi, critic de artă: „Dumitru Bezem se adresează cu toată

generozitatea publicului său fidel, pe care nu l-a dezamăgit niciodată. În
pictura lui Bezem recunoaştem anumite engrame care ajută arhetipul său.
Această umanitate sângerândă pe care o prezintă tablourile sale are o au-
tentică vibraţie. Să ne trăieşti întru mulţi ani!”.

Dumitru Bezem, artist plastic: „Un pictor gândeşte în felul lui despre
lumea în care trăieşte, despre semeni. Îşi conturează un anumit mod propriu
de a face faţă vieţii şi de a se acomoda cu tot ceea ce urmează să i se întâm-
ple. Eu reiau aici, ca într-un jurnal de amintiri, imagini cu case, flori care
mi-aduc aminte de anumite anotimpuri, de pasiunea mea pentru culoare”.

Din nou, Vacanţe muzicale la Piatra‐Neamţ!
Consiliul Judeţean Neamţ şi Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen

Saeculare” organizează, în perioada 1-7 iulie, ediţia a 45-a a Festivalului
Internaţional „Vacanţe Muzicale”. Devenită un proiect tradiţional în ca-
lendarul cultural al judeţului, manifestarea, care cuprinde, pe parcursul a
şapte seri, 14 evenimente muzicale, va aduce în faţa publicului nemţean
artişti şi formaţii de marcă: soprana  Elena Moşuc,  Loredana, Romeo

J
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SINTEZĂ
I. CONSOLIDAREA ORGANIZATORICĂ

A S.L.L.I.C.S. NEAMŢ

l Menţinerea numărului de membri, astfel
încât S.L.L.I.C.S. Neamţ să fie reprezentativ
la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ din
judeţul Neamţ (reprezentativitate reconfir-
mată de Sentinţa civilă nr. 1821/ 2018 din 28
martie 2018);
l Creşterea eficienţei managementului orga-
nizaţiilor sindicale de bază (consiliere, infor-
mare, schimb de experienţă şi bune practici,
sesiuni de formare);
l Creşterea capacităţii de comunicare şi pro-
movare a ima ginii organizaţiei (site, poşta
electronică, revista „Apostolul”);
l Creşterea nivelului de profesionalizare a li-
derilor şi membrilor de sindicat (cursuri de
formare sindicală „Dialog social şi leadership
în educaţie”).

II. DIALOGUL SOCIAL

l Participare la Consiliile de Administraţie
ale I.S.J. Neamţ şi ale unităţilor de învăţă-
mânt;
l Constituirea şi funcţionarea Comisiilor Pa-
ritare la nivelul I.S.J. Neamţ şi ale unităţilor
de învăţământ;
l Participarea în Comisia de Negociere a
Contractului Colectiv de Muncă Unic – Învă-
ţământ Preuniversitar Judeţul Neamţ
(C.C.M.U.Î.P. Neamţ);
l Reprezentare în Comisia de Dialog Social
la nivelul Instituţiei Prefectului;
l Reprezentare în structurile bi şi tripartite:

– Consiliul Consultativ I.S.J. Neamţ;
– Consiliul Consultativ I.T.M. Neamţ;
– Consiliul Consultativ A.J.O.F.M.
Neamţ;
– Consiliul de Administraţie C.J.A.S.
Neamţ;
– Comisia Judeţeană privind egalitatea de
şanse Neamţ (C.O.J.E.S.);
– Comisia Judeţeană de Autorizare a Fur-
nizorilor de Formare Profesională a Adul-
ţilor Neamţ;

l Reprezentare în Comitetele Permanente ale
Confederaţiei Europene a Sindicatelor:

– Comitetul pentru Formare şi Educaţie.

III. ACŢIUNI REVENDICATIVE
ŞI DE PROTEST

2013
l 28-30 octombrie – Pichetare Guvernul
României şi sediul U.S.L.

– participare S.L.L.I.C.S. Neamţ: prin re-
prezentant;
– revendicări:

- alocare pentru învăţământ 6% PIB;
- salarii decente;
- învăţământ depolitizat şi nebirocratic.

l 6 noiembrie – Miting şi marş de protest
– Piaţa Victoriei – Calea Victoriei – Piaţa
Constituţiei

– participare S.L.L.I.C.S. Neamţ: 100
persoane;
– revendicări – „Apel pentru salvarea în-
văţământului românesc”.

2016
l 18 aprilie – Pichetare Guvernul Româ-
niei

– participare S.L.L.I.C.S. Neamţ: 20 per-
soane;
– revendicări – salarizarea în sistemul bu-
getar.

l 1 iunie – Marş de protest Palatul Victoria
– Palatul Cotroceni

– participare S.L.L.I.C.S. Neamţ: 150
persoane;
– revendicări:

- nivelul salarizării propus de Guvern;
- proiectul Legii salarizării unitare;
- subfinanţarea sistemului de educaţie.

l 8 iunie – Consultarea membrilor de sin-
dicat în legătură cu neparticiparea la Eva-
luarea Naţională clasa a VIII-a şi la
Examenul Naţional de Bacalaureat
l 18 octombrie – Pichetare M.E.N.C.S.

– participare S.L.L.I.C.S. Neamţ: prin re-
prezentant;
– revendicări:

- plata la timp a salariilor;

RAPORT DE ACTIVITATE 2013 – 2018Conferinţa
Judeţeană

a S.L.L.I.C.S.
Neamţ,

Văratec – 23 iunie 2018
PROGRAM

830 – 1000 Sosirea şi înregistrarea delegaţilor.
Studiul materialelor Conferinţei.

1000 – 1130 Lucrările Conferinţei: deschide-
rea lucrărilor Conferinţei; Raportul Comisiei
pentru validarea caracterului statutar al Confe-
rinţei; cuvântul preşedintelui SLLICS Neamţ;
prezentarea şi cuvântul invitaţilor.

1130 – 1145 Pauză.
1145 – 1315 Lucrările Conferinţei: aprobarea

Ordinii de zi; aprobarea Regulamentului privind
desfăşurarea Conferinţei; prezentarea, dezbate-
rea şi aprobarea Raportului de activitate al
SLLICS Neamţ pentru perioada 2013-2018; pre-
zentarea, dezbaterea şi aprobarea Raportului co-
misiei de cenzori pentru perioada 2013-2018;
alegerea membrilor Consiliului Judeţean şi a Co-
misiei de cenzori.

1315 – 1330 Pauză.
1330 – 1400 Lucrările Conferinţei: alegerea

Biroului Operativ al SLLICS Neamţ şi a mem-
brilor Comisiei de cenzori; aprobarea amenda-
mentelor propuse la Statutul SLLICS Neamţ;
prezentarea şi aprobarea Strategiei SLLICS
Neamţ pentru perioada 2018-2023.

1400 Dejunul.
1700 Plecarea delegaţilor.

ORDINEA DE ZI

1.  Aprobarea regulamentului pentru desfă-
şurarea lucrărilor Conferinţei Judeţene.

2. Prezentarea Raportului asupra activităţii
Sindicatului din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţi-
fică Neamţ în perioada 2013-2018.

3. Prezentarea Raportului Comisiei de Cen-
zori pentru perioada 2013-2018.

4. Dezbateri asupra documentelor prezen-
tate şi validarea lor.

5. Alegerea membrilor Consiliului Judeţean,
ai Biroului Operativ şi ai Comisiei de Cenzori.

6. Aprobarea amendamentelor propuse la
Statutul SLLICS Neamţ.

7. Prezentarea şi aprobarea strategiei
SLLICS Neamţ pentru perioada 2018-2023.



- alocare fonduri pentru plata hotărâri-
lor judecătoreşti.

l 24 octombrie – Pichetarea Instituţiei Pre-
fectului Neamţ

– participare S.L.L.I.C.S. Neamţ: 250 per-
soane;
– revendicări:

- nemulţumiri generate de prevederile
O.U.G. nr.20/2016, O.U.G. nr.43/2016
şi H.G. nr.582/ 2016.

l 22 noiembrie – Pichetare Ministerul Fi-
nanţelor Publice

– participare S.L.L.I.C.S. Neamţ – prin re-
prezentant;
– revendicări:

- insuficienţa fondurilor pentru acope-

rirea cheltuielilor cu salariile şi a celor-
lalte categorii de cheltuieli.

2017
l 31 mai – Pichetare Camera Deputaţilor

– participare S.L.L.I.C.S. Neamţ – prin re-
prezentant
– revendicări:

- poziţionarea personalului din învăţă-
mânt în partea inferioară a grilelor de
salarizare din Proiectul Legii Salarizării
Unitare;
- neacordarea primei tranşe de majorări
salariale de la 01 iulie 2017;
- anomalii în stabilirea indemnizaţiilor
de conducere pentru personalul din în-
văţământ şi a salariilor unor categorii de
personal didactic-auxiliar şi nedidactic.

l 6-9 iunie – Consultare privind declanşarea
grevei generale, începând cu 12 iunie 2017

– Rezultat consultare S.L.L.I.C.S. Neamţ:
17,8% pentru grevă

l 2 octombrie – Pichetarea Instituţiei Prefec-
tului înlocuită cu întrunirea Comisiei de dia-
log Social de la nivelul Prefecturii Neamţ

– participare S.L.L.I.C.S. Neamţ: 27 per-
soane, membrii Consiliului Judeţean al Sin-
dicatului din Învăţământ Neamţ;
– revendicări:

- calculul sporurilor şi indemnizaţiilor
începând cu 01 ianuarie 2017;
- necuprinderea în Legea Bugetului de
Stat pentru anul 2017 a sumelor nece-
sare pentru plata hotărârilor judecăto-
reşti;
- cuantumul mic al creşterilor salariilor
nete în anul 2018, comparativ cu creş-
terile salariilor brute;
- proiectul legii salarizării unitare.
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ozma, orchestrele simfonice ale Filarmonicii, Universităţii de Arte
„George Enescu” şi Operei Naţionale Române din Iaşi, Orchestra de
Muzică Populară „Folclor” a Filarmonicii Naţionale „Serghei Lun-
chevici” din Chişinău, corurile Filarmonicii „Moldova” şi „Cantores
Amicitiae”, dirijori şi artişti instrumentişti din Elveţia, Irlanda, Re-
publica Moldova şi Italia. Nu vor lipsi din program nici serile muzi-
cale în care protagonişti vor fi studenţii – Seara instituţiilor de

învăţământ superior muzical, respectiv Seara cursului de măiestrie dedicat
clarinetiştilor.

Organizatorii îşi propun să ofere, prin toate acestea, şapte seri magice
în care muzica (de diferite genuri – simfonic, pop, cameral, rock, corală ori
folclorică) să se afle în prim plan.

Concertele şi recitalurile vor avea loc după un program devenit deja
clasic: serile de deschidere şi închidere ale ediţiei, de la ora 21:00, la Turnul
lui Ştefan, urmând ca în celelalte zile ale manifestării (de luni, până vineri)
să aibă loc câte două evenimente: unul de la ora19:00, la Teatrul Tineretului,
altul, de la ora 21:00, în aer liber, în Piaţa Turnului. (Centrul pentru Cultură
şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ)

Artă marca Petru Diaconu, în spaţiu neconvenţional
După „Călătorie în imaginar”

şi „Remember...”, îndrăgitul artist
plastic Petru Diaconu revine în faţa
iubitorilor de artă cu o nouă expo-
ziţie, deschisă într-un spaţiu necon-
venţional: Bar-terasă Unic.
Vernisajul expoziţiei a avut loc
miercuri, 16 mai, iar creaţiile pic-
torului originar din Dobreni au fost
sincer aplaudate de cunoscători ai
artelor şi ai locului.

Emil Nicolae, scriitor, critic de
artă: „Sunt lucrări care-l reprezintă pe Petru Diaconu. Albastru specific lui
şi picturalitatea, însă marca lui e bufniţa. Bufniţa l-a consacrat”.

Violeta MOŞU
(continuare în pag. 4)
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otuşi, în societatea noastră actuală, robită cu desăvârşire viţelului
de aur, e normal ca singurul criteriu al ierarhiei sociale să fie
aurul, materia. În aceste împrejurări, se vor bucura de conside-
raţiunea societăţii acei a căror profesiune le aduce un câştig mai
mare, nu acei care îndeplinesc în societate un rol mai însemnat.
Astfel se explică de ce învăţătorul, care are o misiune atât de în-
semnată şi frumoasă, se află pe treptele cele mai de jos ale ierar-
hiei sociale. E ruda săracă de care se ruşinează cei ajunşi şi care

e primită – dacă e primită – numai pe uşa de din dos.
Tuturor puternicilor acestei ţări, prima licărire de lumină învăţăto-

rul le-a dat-o… Şi totuşi, câţi sunt aceia care îşi mai aduc aminte de în-
văţătorii lor? Aproape nici unul.

Prin urmare, trebuie să ne cătăm satisfacţiile în noi înşine, în înde-
plinirea misiunii noastre; nu în laudele şi consideraţiunea societăţii.”

Textul a fost scris de profesorul Mihai David acum 77 de ani. Alte
timpuri, aceleaşi năravuri!

Prin urmare, stimate colege şi stimaţi colegi educatoare, învăţători,
profesori, institutori, instructori, să ne căutăm satisfacţiile şi speranţele
în frumuseţea acestei zile. Este ZIUA NOASTRĂ! 

Bucuraţi-vă! Număraţi-vă amintirile! Ce sunt? Ce pot fi? Flori... Atât
de multe flori. Flori de lumină, flori de aur ce nu se ofilesc în inimi. Copiii!

Închideţi ochii şi visaţi! Veţi vedea artistul care stăpâneşte arta feri-
cirii, sădeşte cu multă migală iubirea, ridică frumuseţea spiritului la rang
de virtute. Tu eşti acest artist. Învăţătorul, acel artist anonim!

Rămâneţi aceiaşi oameni simpli, dar demni.
Îndrumaţi-vă copii pe drumul cel bun şi veţi rămâne nemuritori!
Şi, zâmbiţi, vă rog! Când aţi devenit ÎNVĂŢĂTORI, aţi făcut cea

mai bună alegere!

Misiunea învăţătorului
(urmare din pag. 1)

T

(continuare în pag. 4)
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etru Diaconu, artist plastic: „Bufniţa este o pasăre blândă, miste-
rioasă, însă bufniţele mele nu seamănă cu bufniţele reale. Elveţienii
adoră bufniţa, îi pregătesc cuiburi, spaţii”.

Ştefan Potop, preşedintele UAP Neamţ, a declarat că apreciază
şi încurajează gestul făcut de Vasile Ouatu de a deschide acest spaţiu
neconvenţional pentru iubitorii de artă. „M-aş bucura să avem astfel
de galerii nonconformiste în mult mai multe spaţii publice”.

Vasile Ouatu, manager Unic SA: „Mă bucur că am devenit un
prieten al pictorilor. Sunt onorat că aţi venit în casa Unic şi sper să colabo-
răm la fel de bine şi în continuare”.

Arcadie Răileanu, la Sestri Art Gallery
Pe 17 mai, artistul plastic Arcadie Răileanu a revenit, pe simezele Sestri

Art Gallery (str. Borzogheanu, nr. 4), cu o nouă expoziţie, care va putea fi
admirată până la mijlocul lunii viitoare. „Sunt foarte încântat că sunteţi ală-
turi de mine. La Sestri Art Gallery este un loc cald, plăcut. Am venit în faţa

dvs. cu o acuarelă mai abs-
tractă şi cu nişte amintiri de
călătorie, pentru ca expoziţia
să fie mai omogenă”, a decla-
rat pictorul originar din Repu-
blica Moldova.

Criticul de artă Emil Ni-
colae a subliniat că Arcadie
Răileanu este constant stilistic,
având o marcă recognoscibilă
şi fără concurenţă. „Arta vi-

zuală este o artă universală, aşa că importantă este valoarea artistului. În
cazul nostru, Arcadie face faţă peste tot. Ceea ce surprinde la el este lipsa
decorativului şi a pitorescului. Experienţa lui de arhitect îşi spune cuvântul
în pictură. E o luptă cu spaţiu, e o luptă între spaţii”.

Maestrul Arcadie Răileanu desfăşoară o bogată activitate în domeniul
picturii, participând la numeroase expoziţii reprezentative de artă contempo-
rană, naţionale şi internaţionale. În anul 1999, a obţinut premiul I, la Bienala
Naţională „Lascăr Vorel”, secţiunea pictură.
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2018
l februarie-martie – Consultare privind boi-
cotarea simulărilor la Evaluarea Naţională
din 5-7 martie 2018 şi a simulării Examenu-
lui Naţional de Bacalaureat din 19-22 martie
2018

– rezultat S.L.L.I.C.S. Neamţ: 
- boicot simulare Evaluare Naţională
cl a VIII-a:
etapa I – 15 unităţi de învăţământ
etapa II – 0 unităţi de învăţământ
- boicot Examen Bacalaureat – renun-
ţare

– revendicări:
- rediscutarea grilei de salarizare
- reîncadrarea personalului didactic
după intrarea în vigoare a Legii nr.
153/2017, privind salarizarea persona-
lului plătit din fonduri publice;
- rezolvarea modului de calcul al spo-
rurilor şi indemnizaţiilor;
- modificarea Regulamentului – cadru
privind stabilirea locurilor de muncă şi
mărimea sporurilor pentru condiţii de
muncă;
- acordarea dreptului personalului di-
dactic de a fi pensionat la cerere, cu

trei ani înainte de vârsta standard, fără
diminuarea cuantumului pensiei.

IV.1. ACTIVITATE JURIDICĂ 

2013 – 2014
l Recuperarea ajutorului financiar de 100

Euro aferent anului 2010: 138 dosare;
l Recuperarea creşterii salariale prevăzute de
Legea nr. 221/2008 şi pentru perioada de după
aplicarea Legii nr. 63/ 2011: 143 dosare;
l Solicitarea dobânzii legale pentru sumele câş-
tigate prin hotărâri judecătoreşti pentru pe-
rioada 01 octombrie 2008 – 31 decembrie 2009
şi plătite eşalonat: 146 dosare;
l Solicitarea decontului navetei, neacordat în
perioada 01.09.2011 – 31.12.2013: 17 dosare.

2015
l Solicitarea dobânzii legale pentru sumele câş-
tigate prin hotărâri judecătoreşti pentru pe-
rioada 01.01.2010 – 31.12.2010 şi plătite
eşalonat: 143 dosare;
l Contestarea deciziilor de concediere emise
de:

– C.T. „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ:
12 dosare;
– Grădiniţa „Floare de colţ” Piatra-Neamţ:
4 dosare;

– Şcoala Gimnazială Nr.8, Piatra-Neamţ:  3
dosare;
– Şcoala „Elena Cuza” Piatra-Neamţ:  1
dosar.

l Contestarea deciziilor de sancţionare disci-
plinară emise de: 

– Liceul „Mihail Sadoveanu” Borca:  2 do-
sare
– Liceul „Vasile Conta” Tg. Neamţ:  1
dosar;
– Şcoala Gimnazială Sagna:  1 dosar;
– Şcoala Gimnazială Dragomireşti:  1
dosar.

l Contestarea în Contenciosul Administrativ a
Hotărârii C. A. de la Şcoala Gimnazială Nr.3
Piatra Neamţ:  1 dosar;
l Recunoaşterea unor drepturi de natură sala-
rială prevăzute de Legea nr.221/2008, Legea
nr.330/2009 şi Legea nr. 285/ 2010, prin proce-
dura de mediere: 280 dosare;
l Încadrarea şi salarizarea instructorilor de edu-
caţie cu studii superioare, în conformitate cu
prevederile legislative în vigoare: 2 dosare
C.S.E.I. „Al. Roşca”, Piatra-Neamţ;
l Elaborarea Notei de fundamentare pentru mo-
dificarea Legii de salarizare a personalului ne-
didactic, înaintată Prefecturii Neamţ,
Parlamentului României, Ministerului Educa-
ţiei şi Ministerului Muncii.

(urmare din pag. 3)
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activitatea juridică prin care s-au câştigat importante drepturi de na-
tură salarială;
l realizarea programelor de formare profesională continuă;
l realizarea parteneriatelor şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale
prin schimburi de experienţă şi de bune practici;
l implicarea în dialogul social bi şi tripartit;
l îmbunătăţirea serviciilor către membrii organizaţiei

se poate afirma că Sindicatul din Învăţământ Neamţ a avut, în
perioada de raportare, rezultate bune şi foarte bune, confirmând astfel că
activitatea organelor de conducere ale sindicatului a urmat direcţiile vizate
şi a oferit membrilor săi încredere şi respect.

O analiză obiectivă, însă, ne obligă să recunoaştem eşecul în organi-
zarea unor acţiuni de protest, lipsa de operativitate în anumite momente
importante şi modesta preocupare pentru profesionalizarea liderilor şi mem-

brilor de sindicat şi chiar inconsecvenţa în promovarea imaginii sindicatului
în spaţiul public.

Plecând de la neajunsurile constatate şi de la nevoile actuale ale siste-
mului de învăţământ şi ale angajaţilor acestuia, ca organizaţie sindicală re-
prezentativă, trebuie să ne asumăm în următorii ani obiective sindicale,
responsabilităţi şi obligaţii asociate drepturilor pe care le revendicăm, astfel
încât să putem genera o stare de mai bine pentru şcoala românească, ca să
poată fi iubită şi respectată, iar cei ce-i dedică viaţa, să fie recunoscuţi şi
apreciaţi pe măsura efortului lor, pentru că ei reprezintă acea forţă socială
îndreptată împotriva ignoranţei şi decăderii societăţii, sub toate formele ei.

Cred că stă în puterea celor ce vor fi aleşi în funcţiile de conducere ale
sindicatului să găsească soluţiile care să conducă la îmbunătăţirea activităţii
Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică
Neamţ, pentru a continua să reprezinte, şi în viitor, un reper solid în miş-
carea sindicală din învăţământul românesc.

Conferinţa Judeţeană a Sindicatului din Învăţământ Neamţ
(urmare din pag. 1)
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„Voci superbe, tineri talentaţi şi foarte bine pregătiţi”
e 1 iunie, de ziua Copilului, cea de a doua ediţie a Concursului Na-
ţional de Interpretare Vocală „Elena Botez” şi-a desemnat câştigătorii
Marelui Premiu: Adelina-Maria Cociobanu, elevă în clasa a XII-a
la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” din Iaşi (prof. Diana
Neacşu) şi Octavian-Cezar Ionescu, student în anul I master la Uni-
versitatea Naţională de Arte Plastice „George Enescu” din Iaşi.

Evenimentul, la care au participat 31 de tineri interpreţi, a fost
organizat de Liceul de Arte „Victor Brauner”, la iniţiativa sopranei Cellia-
Caterina Costea, solistă a Operei din Atena, care a declarat că a fost im-
presionată de nivelul de pregătire al concurenţilor. „Voci superbe, tineri
talentaţi şi foarte bine pregătiţi. Valoroşi artişti în devenire. Să ştim să îi
preţuim şi să fim mândri că sunt ai noştri. A fost o mare plăcere să îi ascult.
Mulţumesc maestrei mele minunate Elena Botez şi juriului format din artişti
şi profesori minunaţi, profesorilor acompaniatori. Toată admiraţia şi preţui-
rea pentru organizatorii concursului. Să ne revedem cu bine la a treia edi-
ţie”.

Acest important concurs a fost găzduit de Sala Studio „Theodor Ma-
carie” a Liceului de Arte „Victor Brauner”, în zilele de 31 mai şi 1 iunie şi
a fost dedicat profesoarei Elena Botez, fostă prim-solistă a Operei Naţionale
din Timişoara care a împlinit 93 de ani în ziua de 7 iunie. LA MULŢI ANI!

Ipostaze la Galeriile „Lascăr Vorel”
Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra-Neamţ au găzduit de la sfâr-

şitul lunii mai expoziţia personală „Ipostaze” a apreciatului artist vizual ie-
şean Dumitru Bogdan Enache, o provocare menită să atragă din plin atenţia
marelui public. 

„Este o expoziţie în mişcare, în care artistul îşi propune, în fiecare săp-
tămână, cu excepţia celor două lucrări mai mari, să le schimbe pe celelalte.
Aşadar, nu sunt doar aceste 11 lucrări pe care le vedeţi ci sunt mai multe.
Este o provocare de a veni în fiecare săptămână să le vedeţi”, a spus prof.
Ştefan Potop, preşedintele UAP Neamţ.

„Am venit cu o abordare total nouă, în care naraţiunea din lucrări este

(continuare în pag. 6)
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2016

l Solicitarea dobânzii legale pentru sumele câş-
tigate prin hotărâri judecătoreşti pentru pe-
rioada 01.01 – 13.05.2011: 113 dosare pentru
personalul didactic şi didactic-auxiliar;
l Solicitarea dobânzii legale pentru sumele câş-
tigate de personalul nedidactic prin hotărâri ju-
decătoreşti, reprezentând nediminuarea cu 25%

a salariilor în perioada ianuarie – mai 2011: 73
dosare/ 678 beneficiari;
l Solicitarea acordării distincţiei şi premiului
„Gheorghe Lazăr”: un dosar la Şcoala „Daniela
Cuciuc” Piatra Neamţ;
l Monitorizarea aplicării Legii nr. 85/ 2016,
prin care s-au acordat creşteri salariale calculate
pentru perioada 01.10.2008 – 13.05.2011 şi per-
sonalului didactic şi didactic-auxiliar care nu a
beneficiat de aceste drepturi, în baza unor ho-
tărâri judecătoreşti.

2017
l Solicitarea calculului şi plăţii diferenţelor de
drepturi salariale cuvenite personalului didac-
tic-auxiliar cu funcţii de conducere (contabil şef
şi secretar şef) pentru perioada 01.08.2016 –
31.12.2016: 35 dosare/ 70 beneficiari;
l Contestarea hotărârii C.A. de la Şcoala Gim-
nazială „Daniela Cuciuc” Piatra-Neamţ şi plata
despăgubirilor: un dosar;

l Contestarea executării silite declanşate de
C.T. „Gh. Cartianu” Piatra-Neamţ, împotriva
unor angajaţi disponibilizaţi: 8 dosare;
l Negocierea, semnarea şi înregistrarea la Mi-
nisterul Muncii a C.C.M.U.Î.P. judeţul Neamţ.

2018
l Recalcularea şi plata sporurilor şi indemniza-

ţiilor, prin raportare la salariul de bază majorat
de la 01.01.2017, cu 15%: 136 dosare;
l Solicitarea decontului de navetă pentru per-
sonalul didactic şi didactic-auxiliar de la Şcoala
„Dumitru Almaş” Negreşti, Şcoala Gimnazială
Văleni şi Şcoala Gimnazială nr.1 Zăneşti;
l Contestarea executării silite declanşată de
C.T. „Gh. Cartianu” Piatra-Neamţ împotriva
angajaţilor disponibilizaţi în anul 2015;
l Constatarea îndeplinirii de către S.L.L.I.C.S.
Neamţ a condiţiilor de reprezentativitate la ni-
velul celor 136 unităţi de învăţământ cu perso-
nalitate juridică din judeţul Neamţ;

IV.2. ACTIVITĂŢI JURIDICE
PERMANENTE

l Informări cu privire la apariţia, modificarea
şi aplicarea unor acte normative sau adminis-
trative cu caracter normativ;
l Consiliere, asistenţă juridică şi mediere atât

pentru membrii de sindicat, cât şi pentru con-
ducerile unităţilor de învăţământ;
lDefinitivarea şi transmiterea cererilor de exe-
cutare a sentinţelor civile către unităţile de în-
văţământ;
l Monitorizarea executării hotărârilor judecă-
toreşti;
lRedactarea şi transmiterea răspunsurilor la în-
trebările, petiţiile, mesajele cu temă juridică,
adresate de membrii de sindicat, de serviciile
financiar-contabile şi secretariat sau de condu-
cerile unităţilor de învăţământ;
l Elaborarea şi înaintarea unor adrese, scrisori,
petiţii şi chiar interpelări, către autorităţile pu-
blice locale şi centrale, în vederea rezolvării
unor situaţii concrete semnalate din teritoriu;
l Elaborarea şi promovarea prin intermediul
comisiilor tehnice ale F.S.L.I. a unor propuneri
de modificare şi amendamente la acte norma-
tive/ administrative (metodologii, regulamente,
ordonanţe, protocoale) ce vizează sistemul de
învăţământ şi angajaţii acestuia.

V. PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA
PROFESIONALĂ ŞI SINDICALĂ – 

FORMARE ŞI PROIECTE

2013
l Finalizarea Proiectului POSDRU/ 97/ 6.3/ S/
63072 „Promovarea prin activităţi inovatoare a
egalităţii de şanse şi de gen în cadrul organiza-
ţiilor partenerilor sociali, cu accent pe institu-
ţiile de educaţie” – proiect cu finanţare
europeană şi pregătirea activităţilor de asigurare
a sustenabilităţii proiectului;

– Beneficiari:  1033 cadre didactice din ju-
deţele: Neamţ, Bistriţa Năsăud, Maramu-
reş, Ilfov şi Municipiul Bucureşti;

l Iniţierea şi organizarea programelor de for-
mare profesională acreditate C.N.F.P.A. pentru
obţinerea specializării de: 

– Formator – cod COR 242401 – benefi-
ciari = 50 cadre didactice;
– Mentor – cod COR 235903 – beneficiari
= 25 cadre didactice.

2014
l Implementarea Proiectului LLP – LdV/

(continuare în pag. 6)



VETPRO/2013/RO/349 „Antreprenor 2013”,
proiect finanţat de U.E. prin programul VET-
PRO Leonardo da Vinci:

– Beneficiari:  30 profesori din judeţul
Neamţ şi Bistriţa Năsăud

l Implementarea programului de formare con-
tinuă „Cultura sănătăţii şi securităţii muncii”,
desfăşurat în cadrul proiectului „Dezvoltarea
structurilor de dialog social în sectorul educa-
ţie”, iniţiat de C.S.D.R. în parteneriat cu Con-
federaţia Norvegiană a Sindicatelor, F.S.L.I. şi
Federaţia Lucrătorilor din Şcoli – Norvegia şi
finanţat prin Programul Norvegian de Coope-
rare pentru România:

– Beneficiari:  28 profesori din judeţul
Neamţ şi Bacău.

2015
l Participare la cursurile Academiei Sindicale
pentru tinerii sub 35 ani, organizate de Fundaţia
FRIEDRICH EBERT, în baza unui parteneriat
cu Confederaţia Sindicatelor Libere din Româ-
nia.

2016
l Finalizarea activităţilor de asigurare a suste-
nabilităţii Proiectului „Promovarea prin activi-
tăţi inovatoare a egalităţii de şanse şi de gen în
cadrul organizaţiilor partenerilor sociali, cu ac-
cent pe instituţiile de educaţie”.

lOrganizarea şi subvenţionarea cu 50% a Pro-
gramului de formare „Acordarea primului aju-
tor”, derulat în colaborare cu Societatea
Naţională de Cruce Roşie – filiala Neamţ:

– Beneficiari:  1024 cadre didactice din 51
unităţi şcolare

l Parteneriat cu Federaţia Sindicală a Educaţiei
şi Ştiinţei din Republica Moldova, în iniţierea
şi derularea Proiectului „Sindicatele din educa-
ţie – măsuri concrete pentru îmbunătăţirea ac-
tivităţii prin transfer de bune practici”:

– Schimb de experienţă Chişinău, 19-22
mai 2016;
– Schimb de experienţă Piatra-Neamţ, 15-
18 decembrie 2016.

l Participare în Proiectul „Spartachiada profe-
sorilor” (competiţii pe diferite ramuri sportive)
ediţia a IV-a, iniţiat de Alianţa Sindicatelor din
Învăţământ Suceava.

2017
l Program de formare sindicală „Dialog social
şi leadership în educaţie”, acreditat
O.M.E.N.C.S. nr. 4094/ 09.06.2016 – 15 credite
profesionale transferabile:

– Beneficiari:  125 lideri de sindicat din
unităţile de învăţământ ale judeţului
Neamţ.

l Program de formare pentru contabilii organi-
zaţiilor sindicale şi pentru membrii comisi ilor
de cenzori, derulat în parteneriat cu F.S.L.I. 
l Parteneriat cu Asociaţia pentru Calitate şi

Competenţe în Educaţie din Republica Mol-
dova.
lAcreditarea S.L.L.I.C.S. Neamţ ca Centru de
testare autorizat CERTIPORT pentru calificarea
internaţională IC3 – GS4 (Internet and Compu-
ting Core Certification Global Standard 4).
l Participare în Proiectul „Spartachiada profe-
sorilor” (competiţii pe diferite ramuri sportive)
ediţia a V-a, iniţiat de Alianţa Sindicatelor din
Învăţământ Suceava.

2018
l Iniţierea şi derularea, în parteneriat cu Fede-
raţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei din Repu-
blica Moldova a Proiectului „Unirea Basarabiei
cu România – istorie şi actualitate”, 24 martie
2018:

– Simpozion de comunicări şi referate;
– Expoziţie de fotografie documentară;
– Film documentar;
– Program artistic;
– Vizitare obiective istorice din judeţul
Neamţ.

l Organizarea, în parteneriat cu C.S.D.R., a
Programului de formare „Dialog social şi lea-
dership în educaţie”, pentru liderii de sindicat,
membri ai Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi
Ştiinţei din Republica Moldova, 22-26 mai
2018:

– Beneficiari:  40 cadre didactice din Re-
publica Moldova.
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usă cu toate detaliile
însă acestea sunt doar
trecute în revistă”, a pre-
cizat pictorul Bogdan
Dumitru Enache. „Nu
am intervenit asupra lor
încât să fie lucrate la un

mod realist. Am făcut asta pen-
tru a provoca publicul să pri-
vească îndelung o lucrare şi să
descopere povestea din spatele
personajelor”.

Emil Nicolae, critic de artă: „E o expoziţie plină de mişcare, e o expo-
ziţie care te obligă să şi glumeşti pentru că, până la urmă, e o naraţiune peste
tot, dar e o naraţiune satirică. Nu este o pictură leneşă. Dincolo de contem-
plaţie, te obligă să glumeşti, să interpretezi, să descâlceşti povestea. E o
noutate pentru Piatra-Neamţ. Artistul D. Bogdan Enache este deopotrivă
pictor şi vrăjitor”.

„Portrete ale Marii Uniri”,
la Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra‐Neamţ

Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, în
parteneriat cu Fundaţia Mircea Titus Roma-
nescu, au organizat, cu ocazia Centenarului,
expoziţia de pictură „Portrete ale Marii
Uniri”. Vernisajul a avut loc la Muzeul de Is-
torie şi Arheologie Piatra-Neamţ, joi, 7 iunie
2018.

Expoziţia cuprinde portrete ale marilor
personalităţi implicate în realizarea Marii
Uniri precum şi ale altor participanţi la eve-
niment, portrete realizate de maeştri contem-
porani români din toate zonele ţării.

Expun artiştii: Anton Călin Raoul, Ilie
Boca, Mihai Chiseliţă, Mircea Ciacâru, Mihai
Coţovanu,  Horea  Cucerzan, Victor Dima,

(urmare din pag. 5)

p

iunie 2018APOSTOLUL

(urmare din pag. 5)

RAPORT DE ACTIVITATE 2013 – 2018



Eveniment

Pag. 7

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

aurenţiu Dimişcă, Florin Ghergu, George Grigorescu, Ciprian Istrate,
Vasile Jurje, Dumitru Macovei, Laurenţiu Midvichi, Vasile Pop Ne-
greşteanu, Mariana Papară, Ştefan Potop, Mircea Titus Romanescu,
Aurel Stanciu, Valentin Tanase.

Expoziţia este deschisă în perioada 7 iunie - 7 august 2018, dată
după care va fi itinerată la un alt muzeu, conform unei programări ce
va cuprinde toată ţara, pe durata a doi ani.

În deschidere, au vorbit dr. Mihaela-Cristina Verzea, director adjunct
ştiinţific al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi Mircea Titus Roma-
nescu, cofondator al Fundaţiei Mircea Titus Romanescu. (Complexul Mu-
zeal Judeţean Neamţ)

A 18‐a ediţie a Zilelor Cetăţii Neamţ
„Prezenţa remarcabilă în planul istoric a monumentului medieval Ce-

tatea Neamţ pledează în favoarea desfăşurării celei de-a XVIII-a ediţii a Zi-
lelor Cetăţii. Acţiunile susţin ideea de a face o incursiune în trecutul istoric
al zonei Neamţului, având în vedere în primul rând promovarea Cetăţii

Neamţ, a imaginii oraşului Târgu Neamţ şi atragerea unui număr cât mai
mare de turişti în zonă. Organizatorii manifestării propun nemţenilor şi tu-
riştilor un program complex şi atractiv – spectacole de muzică medievală,
clasică, expoziţii dedicate Anului Centenarului, recitaluri, simpozioane, ex-
punere recuzită decor medieval, cavaleri, străjeri, demonstraţii de spadă,
turnir, Atelier de confecţionat însemne Centenar, Târgul meşterilor populari,
Festivalul culinar Ceaunul fermecat, întreceri şi activităţi medievale culi-
nare, stand de prezentare turistică a zonei, implementare proiect Erasmus+
cu temă medievală (invitaţi din ţările partenere – Turcia, Polonia, Grecia,
Letonia, Croaţia), jocuri şi poveşti medievale, Tresure Hunt, paradă cu torţe
etc. Toate activităţile se vor desfăşura de vineri, 29 iunie, până duminică
seara, 1 iulie 2018”, se menţionează în documentaţia aferentă hotărârii
aprobate de Consiliul Local Târgu Neamţ privind desfăşurarea evenimen-
tului. 

Organizatori: Consiliul Judeţean Neamţ, Centrul pentru Cultură şi Arte
Carmen Saeculare, Complexul Muzeal Judeţean, Asociaţia Tradiţia Militară,
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Republica Moldova
şi Muzeul de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ, Primăria Târgu Neamţ.
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VI. ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR

CĂTRE MEMBRII DE SINDICAT

VI.1. PARTENERIATE ŞI SERVICII
l Reţeaua farmaciilor Ardealul – Piatra-
Neamţ – reducere de 8% la toate produsele, mai
puţin la medicamentele de pe reţetele compen-
sate;
l Centrul medical Micromedica – 15 % re-
ducere la preţul analizelor, consultaţiilor şi a
altor investigaţii, mai puţin cele prescrise de
medici prin biletul de trimitere CNASS şi in-
vestigaţia RMN;
l Teatrul Tineretului– reducere de 20% la
preţul biletelor, cu excepţia premierelor, avan-
premierelor şi a spectacolelor cedate unor terţi;
l Magazinul Cosmos – P. Neamţ – 4,5 % re-
ducere, mai puţin la ţigări şi cartele telefonice;
l Benzinăriile Lukoil – reducere 15 bani/l de
combustibil, cu posibilitatea unor reduceri mai
mari în week-end şi acumulare de puncte;
l S.C. MaxxComputers S.R.L. – reduceri
după cum urmează:

- laptopuri, tablete, telefoane, monitoare,
televizoare, consumabile originale – 2%;
- calculatoare, consumabile compatibile,
hârtie copiator, accesorii – 5%;
- produse birotică – 8%;
- reîncărcări cartuşe – 10%;
- service calculatoare şi imprimante 15%.

l S.C. Automoldova S.A. – reducere de 5% la:
- piesele şi accesoriile achiziţionate din de-
pozitul firmei;
- manoperă la lucrări de tinichigerie şi me-
canică;
- piesele şi accesoriile achiziţionate din ma-
gazinul CAR FRANCE – zona Moldocor.

l Florăria Elegans – Piatra-Neamţ, Bd. Mihai
Eminescu – reducere de 10%, cu posibilitatea
unor reduceri mai mari în funcţie de valoarea
comenzii.
l Florăria Edenia – Piatra-Neamţ, zona La-
guna, reducere de 10%, cu posibilitatea unor re-
duceri mai mari în funcţie de valoarea
comenzii.
l Cristal Vision – Piatra-Neamţ, optică medi-
cală, zona Muzeul de istorie, cu următoarele re-
duceri:

- 15% preţul lentilelor;
- 30 % preţul consultaţiei oftalmologice;
- 10% investigaţii, tratamente, tratament
chirurgical oftalmologic.

l S.C. Floredana Farm – Tg. Neamţ – redu-
cere de 8 % la toate produsele, între 5 – 15% la
medicamentele de pe reţetele compensate;
l S.C. Mapi S.R.L. – Tg. Neamţ – reducere de
5% la:

- piesele şi accesoriile achiziţionate din de-
pozitul firmei;
- manoperă la lucrări de tinichigerie şi me-
canică;
- se oferă o reducere de 5 % la preţul in-
specţiei tehnice periodice.

VI.2. ALTE SERVICII

lAjutoare sociale în caz de boală, deces, cala-
mitate, naştere copil;
lDiversificarea şi lărgirea ofertei turistice spe-
ciale şi de acces în bazele de odihnă şi trata-
ment;
l Distribuirea anuală a biletelor de odihnă şi
tratament în baza cererilor şi înscrierilor.

VII. S.L.L.I.C.S. NEAMŢ ÎN STRUCTURILE
FEDERATIVE ŞI CONFEDERATIVE

lAfiliat şi membru fondator al F.S.L.I. 
l Reprezentare în structurile de conducere ale
F.S.L.I. 

– dl. Gabriel Ploscă, vicepreşedinte
F.S.L.I., coordonator al Departamentului de
Formare şi Proiecte;

l Participare la Conferinţa Naţională a F.S.L.I.,
16 - 18 noiembrie 2017;
lAfiliat C.S.D.R.;
l Reprezentare în structurile de conducere ale
Confederaţiei:

– Dl Gabriel Ploscă, membru în Biroul
Executiv Naţional şi în Consiliul Naţional
al C.S.D.R.
– Dna Gabriela Grigore, membru în Con-
siliul Naţional a C.S.D.R.

l Participare la Congresul al VI-lea al
C.S.D.R., 2 - 4 noiembrie 2017;
l Reprezentare internaţională în Comitetele
Permanente ale Confederaţiei Europene a Sin-
dicatelor:

– Dl. Gabriel Ploscă, membru în Comitetul
pentru Formare şi Educaţie.
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Strategia Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ
şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ, pentru perioada 2018‐2023

– Proiect – 
trategia Sindicatului Liber al Lucrătorilor
din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică
Neamţ pentru perioada 2018-2023 se re-
feră la acţiunile sindicale prin care vor fi
promovate şi apărate interesele profesio-
nale, economice, sociale, culturale şi spor-
tive, ale membrilor de sindicat.

Obiective:

1. Implicarea în acţiunile sindicale care ur-
măresc obţinerea unei salarizări corecte pentru

cei care lucrează în sistemul de învăţământ;
2. Implicarea în elaborarea, modificarea şi

respectarea legislaţiei pentru învăţământ precum
şi a celei referitoare la relaţiile de muncă;

3. Menţinerea locurilor de muncă prin res-
pectarea numărului maxim de elevi în clasă, pre-
văzut de lege şi prin respectarea normativelor de
muncă de dinaintea apariţiei Legii nr. 1/2011;

4. Asigurarea unor condiţii decente de
muncă;

5. Păstrarea unităţii sindicale la nivel jude-
ţean, federativ şi confederativ;

6. Creşterea eficienţei managementului or-
ganizaţiei sindicale;

7. Promovarea fermă în cadrul organizaţiei
a principiului solidarităţii;

8. Creşterea nivelului de profesionalizare a
liderilor şi membrilor de sindicat.

Acţiuni:

1. Elaborarea unor propuneri pentru o nouă
Lege a Educaţiei Naţionale şi pentru Statutul
personalului didactic;

2. Propuneri pentru modificarea unor arti-
cole din Legea 153/2017;

3. Aplicarea corectă şi unitară în toate uni-
tăţile de învăţământ prin decizii ale Comisiei pa-
ritare ISJ Neamţ – Sindicat, a conţinuturilor
documentelor normative elaborate pentru învă-
ţământ;

4. Intervenţii directe pe lângă ordonatorii de
credite pentru a se preveni abuzurile în aplicarea
actelor normative elaborate pentru învăţământ.

5. Acţiuni în instanţă:
– Promovarea de acţiuni în instanţă pentru

respectarea actelor normative specifice sistemu-
lui de învăţământ;

– Iniţierea de acţiuni în instanţă pentru o sa-
larizare corectă a personalului, dacă este cazul.

6. Implicarea în executarea hotărârilor jude-
cătoreşti deja pronunţate, prin:

– Elaborarea de cereri de punere în execu-
tare a hotărârilor judecătoreşti, adresate an-
gajatorilor;
– Discuţii directe cu ordonatorii de credite;
– Plângeri penale;
– Executări silite.
7. Intervenţii pe lângă ordonatorii de credite

pentru plata la timp a salariilor.
8. Implicarea în

promovarea unui dia-
log social real prin par-
ticiparea activă în
structurile de dialog bi-
partit şi tripartit al unor
instituţii ca ITM,
AJOFM, CAS, Comi-
sia paritară de la nivelul
ISJ Neamţ, Comisiile
paritare din unităţile
şcolare, Comisia de
dialog social de pe
lângă Prefectura
Neamţ, Comisia de au-
torizare a furnizorilor
de formare profesio-
nală pentru adulţi, Co-
misia pentru egalitate

de şanse precum şi prin participarea ca observa-
tori în Consiliul de administraţie al ISJ Neamţ,
Consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare,
Comisiile de disciplină din unităţile şcolare, Co-
legiul de disciplină de pe lângă ISJ Neamţ, Co-
misiile pentru acordarea gradaţiilor de merit şi
cea pentru mobilitatea personalului didactic.

9. Promovarea unui dialog permanent cu
alte organizaţii sindicale, cu organizaţiile de
elevi, studenţi şi părinţi precum şi cu ONG-urile
care se implică în proiecte ce vizează educaţia.

10. Punerea în dezbaterea Comisiei de dia-
log social de pe lângă Prefectura Neamţ a unor
teme fundamentale pentru sistemul de învăţă-
mânt (structură, finanţare, normare, salarizare,
condiţii de muncă, protecţie socială).

11. Informarea permanentă a membrilor de
sindicat despre acţiunile organizate de către sin-

dicatul judeţean, federaţie şi confederaţie prin
intermediul mass-media, a revistei Apostolul, a
site-ului sindicatului, comunicate şi materiale
trimise prin poşta electronică în unităţile şcolare
şi liderilor de sindicat sau prin întâlniri directe
cu membrii de sindicat.

12. Consultarea membrilor de sindicat la
luarea deciziilor care vizează declanşarea unor
eventuale mişcări revendicative.

13. Implicarea în mişcarea sindicală naţio-
nală şi internaţională prin participarea la acţiu-
nile organizate de federaţie şi confederaţie.

14. Demersuri pe lângă ISJ Neamţ, Minis-
terul Educaţiei şi alte instituţii pentru rezolvarea
unor probleme punctuale ale membrilor de sin-
dicat.

15. Consolidarea grupelor sindicale din
şcoli prin reorganizarea lor în cazul restructurării
reţelei de învăţământ şi prin acordarea de asis-
tenţă în vederea organizării alegerilor de noi bi-
rouri sindicale, acolo unde este cazul.

16. Consilierea membrilor de sindicat cu
privire la drepturile lor, ce decurg din legi şi alte
acte normative.

17. Medierea unor eventuale stări conflic-
tuale între membrii de sindicat şi conducerile
unităţilor şcolare.

18. Solidarizarea cu membrii de sindicat
aflaţi în dificultate prin derularea programului
de ajutoare sociale.

19. Identificarea unor surse de finanţare na-
ţionale şi europene pentru proiecte educative şi
sindicale.

20. Organizarea şi derularea unor activităţi
de formare profesională şi sindicală (cursuri,
simpozioane, dezbateri, ateliere de lucru).

21. Identificarea posibilităţilor de a realiza
parteneriate sociale avantajoase pentru membrii
de sindicat.

22. Schimburi de bune practici naţionale şi
internaţionale, în special cu Federaţia Sindicală
a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova.

23. Asigurarea de bilete de odihnă şi trata-
ment pentru membrii de sindicat la preţuri avan-
tajoase.

24. Participarea la activităţi culturale şi
sportive.

25. Implicarea în organizarea unor activităţi
legate de împlinirea a 100 de ani de la Marea
Unire.

26. Recenzarea anuală a membrilor de sin-
dicat.

S
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Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată
artea, apărută la Editura Egumeniţa din
Galaţi, în anul 2015, se numeşte „Să nu
preferi nimic Iubirii lui Hristos” şi este tra-
dusă în limba română de Diana Guţu. Ea
cuprinde o serie de conferinţe şi predici
ale autorului menţionat, o continuare, în
fapt, a altei lucrări „Convorbiri pe pământ
rusesc”.

Prin intermediul acestor conferinţe, părin-
tele Ioachim Parr împărtăşeşte ascultătorilor în-
văţături dobândite prin experienţa acumulată de
el în peste 50 de ani de viaţă monahală. Din fe-
ricire, asemenea învăţături prind bine oricărui
om trăitor în lume care caută să facă bine, să tră-
iască în iubire faţă de aproapele său şi să aibă
sufletul împăcat că viaţa pământească nu a fost
zadarnică.

Am citit cartea cu gândul la spusele lui Emi-
nescu, încercând să fac conexiuni care să susţină
o eventuală afirmaţie cu referire la versul amin-
tit. În cartea sa, la pagina 404, părintele preci-
zează că în Sfântul Munte Athos stă scris pe
pereţi, în multe biserici, următoarele: Dacă nu
vei muri înainte să mori, vei muri după ce vei
muri, enunţ care predispune, cu siguranţă, la me-
ditaţie orice pelerin aflat în trecere prin acele lo-
curi. 

În altă parte, acelaşi autor explică că moar-
tea în viaţă nu este altceva decât golirea de „eul”
(de egoismul care ne caracterizează, aproape în-
totdeauna) şi umplerea în acelaşi timp a sinelui
cu prezenţa lui Dumnezeu, calea cea dreaptă
fiind aceea a smereniei: Prin urmare, atunci
când suntem smeriţi, suntem plini de Dumnezeu.
Când suntem plini de Dumnezeu, suntem plini
de dragoste. Iar atunci când suntem plini de dra-
goste, nu păcătuim, vrem să slujim şi toate pă-
catele şi viciile pleacă,” (p.163). Cu alte cuvinte
nimicirea eului este aducătoare de viaţă, altfel,
obsesia pentru noi înşine distruge pacea inte-
rioară. Aşadar, eul personal este o închisoare, iar
iubirea de sine înseamnă moarte, înrobire, că-
tuşe.(p. 63). De altfel, se ştie, iubirea sinelui nu
lasă loc iubirii aproapelui, pentru că orice exer-
sare a iubirii, a dragostei începe cu iubirea celui
de lângă tine. Fără iubire, existenţa noastră este

lipsită de sens, suntem simpli consumatori de
aer. (p. 129)

În contextul celor afirmate, Eminescu, care
s-a smerit pe sine, prin operă şi prin felul de a
trăi, nu prea a avut parte de iubirea venită din
afara fiinţei sale. Într-o scrisoare către Veronica
Micle, afirmă că este unul din oamenii cei mai
nenorociţi din lume. Şi tu ştii care este acea ne-
norocire. Sunt nepractic, sunt peste voia mea
grăitor de adevăr, mulţi mă urăsc şi nimeni nu
mă iubeşte în afară de tine. Şi poate că nici tu
nu m-ai fi iubit câtuşi de puţin, dacă nu era acest
lucru extraordinar în viaţa mea care e totodată
o extraordinară nenorocire. Căci e bine ca omul
să fie tratabil, maniabil, să se adapteze cu îm-
prejurările şi să prinză din zbor puţinul noroc
care îl dă o viaţă scurtă şi chinuită, şi eu n-am
făcut nimic din toate acestea. Ci te-am atras
încă şi pe tine în cercul meu fatal, te-am făcut
părtaşă urei cu care oamenii mă onorează pe
mine. Căci acesta e singurul reazim al caracte-
rului meu – mă onorează ura lor şi nici nu mă
pot închipui altfel decât urât de ei. (...)

Sunt atât de trist şi e atât de deşartă viaţa
mea de bucurii, încât numai scrisorile de la tine
mă mai bucură. (februarie – 1880)

Lucrurile sunt destul de complicate pentru
a înţelege că „a omorâ” eul din viaţa ta nu în-
seamnă să dispari, ci este ceva cu totul diferit de
moartea ca sfârşit al vieţii pământeşti. Este
moartea care ne eliberează pentru a putea trăi,
aici şi dincolo în veşnicie, aici unde ceasul
umblă, loveşte şi dincolo unde vremea stă, vre-
muieşte.

Ceea ce mai avem de aflat întotdeauna va
rămâne mai mult decât ceea ce am aflat deja.
Este minunat!, afirmă părintele Ioachim Parr,
lucru valabil şi în demersul nostru. Ştim însă că
în nicio Evanghelie nu stă scris Iubeşte-te pe tine
însuţi!. Hristos spune: IUBIŢI-VĂ SEMENII, IU-
BIŢI PE VRĂJMAŞII VOŞTRI!, IUBIŢI-L PE
DUMNEZEU! Mai ştim însă că Eminescu avea
o solidă educaţie religioasă şi un cult deosebit al
cărţilor sfinte. După cum spune Slavici, Emi-
nescu, la douăzeci de ani, punea problema lui
Dumnezeu în centrul interesului: Eu crescusem
în biserică, iar el cunoştea, la vârsta de două-

zeci de ani, nu numai învăţăturile cuprinse în
Evanghelii, ci şi pe ale lui Platon, pe ale lui
Confuciu, Zoroastru, şi Buddha; şi punea reli-
giozitatea, orişicare ar fi ea, mai presus de toate.
(Opere IV, p. 317). Purta cu sine cărţi vechi, cea-
sloave, cronici care ocupau mare parte din spa-
ţiul lăzilor cu care se deplasa de la o locuinţă la
alta, după caz. Ele nu îi ofereau numai învăţătură
spirituală, ci şi model de limbă românească, re-
cunoscând, implicit, şi funcţia culturală a Bise-
ricii Ortodoxe Române care pune în faţa
poporului învăţăturile Spiritului în grai româ-
nesc, în limba de miere a neamului nostru. 

Aşadar, în acest prim vers, Nu credeam să-
nvăţ a muri vreodată, o înlănţuire de trei verbe,
fiecare cu încărcătura lui simbolică, sugerată şi
de timpurile verbale diferite, dar şi de un adverb
de timp, cu durată neprecizată, poetul reliefează
ideea că omul, în existenţa sa, are putinţa să
moară spiritual (sufleteşte) de nenumărate ori şi
să reînvie mai purificat uneori, înainte de a se
pierde definitiv din această lume. 

Detaşat de tot ceea ce este zbucium, iubire,
mistuit, topit în flăcări, poetul îşi pune întrebarea
dacă poate reînvia mai luminos, prin detaşare de
zbuciumul existenţial, trecerea spre punctul final
al vieţii pământeşti, cerând împăcare linişte: Ca
să pot muri liniştit, pe mine/ Mie redă-mă!

Eminescu meditează la soarta omului în ge-
nere. Că este vorba de o personalitate sau de ins
anonim, de un om de acţiune ori un contempla-
tiv, bogat sau sărac, doar faptele rămân să vor-
bească despre el şi curăţenia sa sufletească.
Pomenim oamenii pentru neuitare, iar numele
lui Eminescu trece peste nemărginirea timpului.
Cuvântul tău din ziuă-l purtăm cu noi prin ere,/
Uşure ca o moarte şi greu ca o-nviere. (Valeriu
Anania). 

Roza Del Conte, profesoara care l-a făcut pe
Eminescu cunoscut lumii, aplecându-se ani
de-a rândul asupra studiului operei sale afirmă
că Această exigenţă a divinului, care este o cău-
tare de adevăruri şi valori absolute, a rămas im-
primată ca o trăsătură asupra operei sale şi de
aceea nu ezităm să-l numim pe Eminescu un
geniu religios. (Eminescu – O lume dăruită
nouă, p.283).

(urmare din pag. 1)

C

„Omilii despre pocăinţă, dragoste şi optimism”
ecomandăm iubitorilor de lectură cartea „Omilii despre pocăinţă, dra-
goste şi optimism”, apărută la Editura Doxologia, carte ce cuprinde
câteva cuvântări ale Sfântului Nicolae Velimirovici, adresate în spe-
cial tinerilor, reprezentând o adevărată pledoarie pentru optimism,
într-o lume în care „dominaţia tehnologiei este împovărătoare şi rece,
îndepărtându-l pe om de eul său”. 

Tinerilor înclinaţi spre pesimism Sfântul Nicolae Velimirovici le
vorbeşte despre succesul unor personalităţi care au

reuşit, prin muncă, tenacitate, dar mai ales printr-o viziune
optimistă asupra lumii, să depăşească diferite piedici
(boli, handicapuri, sărăcie etc.), punându-şi în evidenţă
calităţile. Un astfel de exemplu este Helen Adams Keller (n. 27 iunie 1880,
Tuscumbia, Alabama – d. 1 iunie 1968, Easton, Connecticut), scriitoare sur-
domută şi nevăzătoare, prima persoana cu surdocecitate care a absolvit co-
legiul.

„Cunoaşteţi cumva cine este Helen Keller? Este cea mai mare dezmin-
ţire a pesimismului din zilele noastre. O tânără oarbă şi surdomută din cel
de-al doilea an al vieţii sale. O fiinţă nenorocită, veţi spune. Dar nu este
aşa, în niciun caz. Helen Keller are cel mai optimist suflet. Cu toate proble-
mele ei, a reuşit prin luptă titanică să se înalţe la un aşa spirit de înţelegere
şi moralitate, încât a ajuns să facă parte din elita intelectualităţii universale
contemporane. Helen Keller, oarba, a devenit călăuză pentru mulţi care văd.
Ea, care era surdomută, a ajuns cea mai mare propovăduitoare a optimis-
mului de pe celălalt ţărm al Oceanului Atlantic. Aşa, lipsită de vedere, de
auz şi de grai, a reuşit să rabde viaţa. Unii dintre voi care percep soarele şi

luna, care aud muzica şi pot vorbi pentru a-şi exprima bucuria şi mâhnirea,
nu pot răbda viaţa şi de aceea le trec prin minte gânduri de sinucidere. Oarba
şi surdomuta Helen Keller din America este de apreciat nu numai pentru că
îndură viaţa, ci pentru că reuşeşte mult mai mult: iubeşte viaţa.”

Un alt exemplu de optimism este Dostoievski, cel care considera că
omul devine fericit prin suferinţă. „Dostoievski, pe când era bolnav, scria
lunar patru foi de tipografie. Ceea ce a scris atunci reprezintă cele mai fru-

moase şi mai însemnate pagini de literatură şi proză din
limba rusă. Şi, cu toate că era sărac şi bolnav, era opti-
mist.” De asemenea, este cunoscut faptul că Benjamin
Franklin, una dintre cele mai cunoscute personalităţi din

istoria Statelor Unite, a fost în tinereţea sa... şomer. „Franklin se plimba
într-o zi şomer pe străzile Philadelphiei din America, căutând nerăbdător
de lucru şi nimeni nu-l băga în seamă. A găsit să lucreze la tipografie, fără
să fie pesimist din cauza locului nedemn de muncă. După o vreme, într-o
bună zi a ajuns să-l bombardeze cu salutări întreaga Philadelphie, ca pe tatăl
întregii Americi.”

Încheiem cu un îndemn către optimism al Sfântului Nicolae Velimiro-
vici, justificat de faptul că Însuşi Dumnezeu a creat lumea din optimism:
„Iubiţii mei, să fim optimişti, pentru că Dumnezeu din optimism a creat
lumea. Nu poate să existe nicio creaţie fără optimism. Să privim ziua în
jurul nostru, să privim noaptea pe cer şi să avem credinţă în Dumnezeu.
Există Dumnezeu, Creatorul lumii şi Tatăl nostru. Acest gând să fie temelia
optimismului nostru!” 

Irina NASTASIU

R

Semnal editorial
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Biserica şi slujitorii acesteia în Primul Război Mondial (II)

(urmare din numărul trecut)

cesta este doar un exemplu din alte multe
exemple cu aspecte negative ale greută-
ţilor ce le-au avut de îndurat membrii
Serviciului Religios al Armatei în campa-
niile dintre anii 1916-1918 cu categoriile
de clerici, alţii decât numărul celor 252
de preoţi mobilizaţi având gradul militar

de locotenent asimilat. Deşi au făcut tot ce le-a
stat în putere, pe măsura afirmării lor de tre-
buinţă în ajutorarea semenilor, pentru întărirea
moralului soldaţilor au fost pe deplin acceptaţi
şi, în final, chiar stimaţi sau respectaţi de către
combatanţi şi ofiţerii acestora. Un exemplu în
acest caz îl avem în ziua de 10 aprilie 1918,
când generalul de Corp de Armată adjutant,
Prezan Constantin, fost şef al Statului Major
General, având responsabilitatea cu comanda
Armatei Române, aflându-se într-o vizită la
Serviciul Religios, a subliniat printre altele câ-
teva cuvinte demne de preoţii mobilizaţi şi
anume: „Preoţii şi-au făcut mai mult decât da-
toria şi este o cinste pentru cler, care alături de
ostaşi, a dat mai mult decât i-am cerut noi pen-
tru Ţară şi Neam.” (Constantin Nazarie, „Acti-
vitatea preoţilor de armată în campania din
anii 1916-1919”, Tipografia Cărţilor Biseri -
ceşti, Bucureşti, 1921, p.31)

Distinsa consideraţie pe care generalul
Corpului de Armată Constantin Prezan a făcut-o,
a fost una dintre puţinele recunoaşteri şi apre-
cieri făcute de o persoană autorizată, pentru me-
ritele depline ale
eforturilor depuse de
către preoţii mobilizaţi
în Marele Război pen-
tru făurirea României
întregite. De asemenea,
printre aceste puţine re-
cunoaşteri, se numără
şi câteva caracterizări
elogioase ale unor co-
mandanţi de unităţi de
armată, adresând cu-
vinte frumoase de
laudă în scris preoţilor
pe care i-au avut ace-
ştia în subordinea lor.
(Gheorghe Nicolescu,
„Preoţii în lupta pentru Marea Unire, 1916-
1918”, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 2000,
p.488.) 

Impresionaţi de valoarea de ansamblu a ac-
tivităţii preoţilor militari, ofiţerii şi medicii mi-
litari au avut cuvinte de laudă, deşi acest lucru
nu trebuie să ne fie spre mirare, având în vedere
că toţi preoţii încorporaţi în slujba armatei au
fost atent selecţionaţi, după anumite reguli bine
stabilite în cadrul Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române. Diferiţi ierarhi, îngrijoraţi

fiind de soarta clerului expus pe frontul de luptă
în faţa morţii, îl chestionau pe părintele proto-
pop Nazarie Constantin, acesta răspunzându-le:
„Ei bine, aici am avut ocazia să văd eminenţa
preoţilor eminenţi: cu lacrimi în ochi mi-au
cerut să nu-i despart de regimentele de pe front
de care-i leagă atâtea amintiri sufleteşti. Un
domn Colonel mi-a declarat că dacă îi permut
preotul, el se demite de la comanda celui mai
viteaz Regiment de Vânători”. (Constantin Na-
zarie, „Activitatea preoţilor de armată în cam-
pania din 1916- 1918”, Bucureşti, 1920, p.17.)

Evidenţiind preoţii mobilizaţi în Războiul
Întregirii Neamului sub aspectul jertfei su-
preme, a sacrificiului vieţii în condiţii de război,
pe front, Generalul Ioan Răşcanu, ministrul de
Război, a afirmat în şedinţa Senatului României
că: „Armata noastră, care a luptat în condiţiuni
extrem de grele, cunoscute îndeajuns de dome-
niile noastre, graţie pregătirii ei sufleteşti, a
putut să înfrunte cele mai grele timpuri şi să
treacă neatinsă pe lângă flagelul teribil al bol-
şevismului, care a prins în focul său şi mistuit
formidabila armată rusească. Această pregătire
sufletească este de netăgăduit că în mare parte
îşi are obârşia în sentimentele religioase cu care
a fost înzestrat românul în toate timpurile şi
care l-au ajutat şi salvat în timpuri de restrişte.
Sentimentul religios a fost veşnic cald în sufle-
tul soldatului nostru, căci preoţimea militară
care a însoţit armata în tot timpul războiului a
fost mai presus de orice laudă şi, ca adevăraţi
apostoli, preoţii nu au părăsit un moment postul

lor sfânt şi de onoare, ajutând ofiţerimea spre a
putea duce la glorie trupele noastre.” (Extras
din Pledoaria generalului Ioan Răşcanu, Mi-
nistru de Război, în Senat, „Monitorul
Oficialˮ, nr.154 din martie 1922, pp.4358-
4359.)

Măreţe au fost faptele săvârşite de preoţii
mobilizaţi, aflaţi pe front în timpul Războiului
Întregirii Neamului, unele dintre acestea fiind
de un eroism copleşitor.

În anii de război 1916-1918, armatele ina -

mice ale Puterilor Centrale au pătruns cu multă
ură şi au acţionat cu mare cruzime asupra popu -
laţiei lipsite de apărare. Au incendiat şi au de-
vastat case, au ucis şi au maltratat oameni
nevinovaţi, i-au arestat pe cei ce nu manifestau
simpatie faţă de Germania. Aceste prigoane s-au
abătut şi asupra slujitorilor Bisericii noastre,
deşi pentru învinovăţire le erau aduse ca argu-
mente iubirea de ţară, Biserică şi neam. Toto-
dată s-a ordonat jefuirea celor mai de preţ
obiecte bisericeşti, îndeosebi cele de argint,
alamă, bronz, cupru şi cositor. (Pr. Prof. Univ.
Dr. Mircea Păcurariu, „Istoria Bisericii Orto-
doxe Române”, vol. III, Editura Trinitas, Iaşi,
2008, p. 336)

Jaful acesta a avut drept scop transformarea
odoarelor bisericeşti în tunuri sau proiectile, în
vederea continuării războiului de cotropire. Îm-
potriva acestei situaţii au protestat reprezentan-
ţii Bisericii, în frunte cu mitropolitul primat
Conon Arămescu-Donici. În urma acestui pro-
test s-a hotărât ca obiectele sacre de argint, can-
delele, policandrele, sfeşnicele, icoanele, vasele
şi alte obiecte de cult să fie inventariate şi lăsate
acolo unde se găsesc, dar clopotele să fie luate
şi duse în străinătate. În urma acestei decizii,
armata germană a rechiziţionat clopotele de la
majoritatea bisericilor, din teritoriile ocupate şi
apoi au fost transportate în Germania. (Gheor-
ghe Vasilescu, „Din suferinţele Bisericii noas-
tre în teritoriul vremelnic ocupat (1916-1918”),
în „BORˮ (1978), nr. 11-12, p. 1292.)

După doi ani de suferinţă şi luptă, lacrimile
de suferinţă s-au prefăcut în lacrimi de bucurie,
aduse de prăbuşirea Imperiului habsburgic şi de
unirea Transilvaniei cu Ţara-mamă, în istorica
adunare şi zi de 1 Decembrie 1918, la Alba
Iulia. Pentru acest ideal, Biserica împreună cu
slujitorii şi credincioşii ei au suferit, au vărsat
lacrimi de durere şi tristeţe, au luptat cu multă
bărbăţie şi iubire faţă de neam şi Biserică şi,
într-un final, a biruit, bucurându-se de mult do-
rita unire de la Alba Iulia, din 1 Decembrie
1918.

Amintim aici spre pomenire numele preo-
ţilor răniţi, dispăruţi şi morţi în Marele Război. 

Preoţi dispăruţi (prizonieri): Popescu Be-
lizarie, Dumitrescu Marin, Florescu I. Dâmbo-
viţa, Şerbănescu Justin, Popescu Lazăr (se pare
că a rămas într-un teritoriu ocupat), Mărculescu
Emilian, V. N. Furnică, Stoicescu A., Sadeanu
C., Pârligras T., Popescu A., Jugureanu Gh., Po-
pescu D. Ionescu Gh., Ionescu St., Roşoga Ilie,
Blănariu Gh., Popa Marin.

Preoţi răniţi: Gârlănescu N, Baculescu H.,
Grigorescu I., Dicu P., Ionescu D. şi Mironescu I.

Preoţi morţi: Armăşanu N., Bârlogeanu D.,
Rătescu I., Cerbulescu I., Gibescu C. (Constan-
tin Nazarie, op.cit., p.99.)

Cu siguranţă, cercetând arhivele putem să
descoperim şi să clarificăm în mod deplin si-
tuaţia acestor preoţi militari, sub toate aspec-
tele, în vreme de război.

Faptele săvârşite de aceşti preoţi, pe câm-
purile de luptă, în anii Războiului pentru Între-
girea Neamului, pot continua în mod desăvârşit.
În urma relatărilor făcute ne putem da seama
că, în mod practic, nu a existat niciun preot mo-
bilizat la unităţile de pe front care să nu îşi ducă

„Sentimentul religios a fost veşnic cald în sufletul soldatului nostru, căci preoţimea militară, care a
însoţit armata în timpul războiului, a fost mai presus de orice laudă şi, ca adevăraţi apostoli, preoţii nu
au părăsit un moment postul lor sfânt şi de onoare, ajutând ofiţerimea spre a putea duce la glorie trupele
noastre.” (Conf. dr. Aurel Pentelescu, Conf. dr. Gavriil Preda, „Jertfa preoţilor mobilizaţi în Războiul
pentru întregirea Neamului (1916–1919)”, în volumul „Eroi şi Morminte”, realizat de Oficiul Naţional
pentru Cultul Eroilor (coordonator: dr. Cătălin Fudulu), Editura Alpha MDN, Bucureşti, 2007, p. 8.)
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Biserica
şi slujitorii
acesteia în

Primul Război
Mondial (II)

a îndeplinire cu mare stăruinţă
toate obligaţiile sau îndatoririle
în spiritul jertfei creştine, ca
slujitori ai Mântuitorului Iisus
Hristos.

Biserica, prin rugăciune,
cuvânt şi faptă, cultivă darul

sfânt al unităţii şi demnităţii naţio-
nale, deoarece adevărata libertate nu
se află nici în dezbinare, nici în indi-
ferenţa egoistă, ci se află în starea de
comuniune şi cooperare pentru săvâr-
şirea binelui comun. Întrucât darul li-
bertăţii şi al unităţii naţionale, simbol
al demnităţii poporului român, a fost
obţinut cu multe jertfe de vieţi ome-
neşti şi multe eforturi spirituale şi ma-
teriale, Biserica Ortodoxă Română
pomeneşte la fiecare Sfântă Liturghie
pe „toţi eroii, ostaşii şi luptătorii ro-
mâni, din toate timpurile şi din toate
locurile, care s-au jertfit pe câmpurile
de luptă, în lagăre şi în închisori pen-
tru apărarea patriei şi a credinţei orto-
doxe strămoşeşti, pentru întregirea
neamului românesc, pentru libertatea
şi demnitatea poporului român”. De
asemenea, Biserica doreşte să contri-
buie, împreună cu instituţiile Statului
român, la păstrarea integrităţii Româ-
niei şi a demnităţii poporului român,
preţuind astfel jertfa celor ce au luptat
de-a lungul istoriei pentru realizarea
acestor mari idealuri şi, totodată, să
promoveze pacea şi înţelegerea între
popoare.

Astăzi, toţi cetăţenii României,
toate instituţiile statului şi toate cul-
tele religioase avem datoria să păs-
trăm şi să cultivăm darul unităţii
naţionale ca fiind un simbol al dem-
nităţii poporului român, obţinut cu
multe jertfe de vieţi omeneşti şi multe
eforturi spirituale şi materiale, spre
binele României şi bucuria românilor
de pretutindeni. (Din Cuvântul Prea-
fericitului Părinte DANIEL, Patriar-
hul României, susţinut la Academia
Română, în cadrul sesiunii solemne
cu tema: Marea Unire din 1918 – În-
ceputul Primului Război Mondial,
luni, 28 noiembrie 2016.)

Prof. Marius-Emanuel SANDU

N. R. Comunicare susţinută la
Simpozionul „Centenarul Unirii Ba-
sarabiei cu Ţara-Mamă” desfăşurat la
Seminarul Teologic Ortodox „Venia-
min Costachi”, Neamţ, 24 martie
2018.

l

Câştigătorii Concursului de Arte Plastice „Dr. Sorin Ciobanu”,
ediţia a III‐a, iunie, 2018

oncursul de Arte Plastice
„Dr. Sorin Ciobanu” şi-a
desemnat câştigătorii luni,
4 iunie, în Sala Cupola a
Bibliotecii Judeţene „G.T.
Kirileanu” Neamţ.

140 de lucrări de pic-
tură şi desen realizate de

copii şi tineri cu vârste cuprinse
între 6-19 ani, de la şcoli gimna-
ziale şi licee din oraş, de la clu-
buri de pictură din cadrul unor
ONG-uri şi de la Palatul Copiilor
din Piatra-Neamţ, au fost alese
pentru a participa la a treia ediţie
a acestui concurs, organizat în
memoria dr. Sorin Ciobanu.

Dr. Mariana Ciobanu, orga-
nizatoarea evenimentului, a spus
că tema concursului – „Compozi-
torul Ciprian Porumbescu”– nu a
fost aleasă întâmplător întrucât
muzica sa s-a aflat printre prefe-
rinţele soţului său. „Am dorit să
văd cum v-aţi documentat, teh-
nica lucrărilor, talentul vostru de
a crea o compoziţie, nu doar un
simplu portret. Jurizând lucrările,
am văzut că v-aţi descurcat destul
de bine, motiv pentru care vă fe-
licit. În acest an am cooptat şi
şcoala din Mărgineni, localitate în
care eu îmi desfăşor activitatea ca
medic de familie. Ziua de 4 iunie
este una specială sufletului meu,
pentru că astăzi soţul meu ar fi
împlinit 66 de ani”.

Dr. Ildiko Dascălu: „Dr.
Sorin Ciobanu a fost un coleg la
care am ţinut foarte mult, un om
de o sensibilitate rară, cu un suflet
bun dat de Dumnezeu. Cineva
spunea că un om moare atunci
când numele lui va fi rostit de ul-
timul om de pe pământ. Sorin nu
va muri niciodată!”.

Prof. Cristina S. Petrariu,
preşedinta Asociaţiei Culturale
„Arte.Ro”: „Mulţumesc copiilor
pentru participare. Toate lucrările
sunt frumoase, pentru că sunt fă-
cute cu dragoste. Noi am fi dat
premii speciale tuturor, măcar şi
pentru străduinţă, pentru că nu-i
puţin lucru. Copiii au lucrat cu

mult drag pentru acest concurs”.
Sorin Ciobanu, doctor în şti-

inţe medicale (imagistică medi-
cală), a fost un mare iubitor de
pictură, de natură, de frumos şi un
susţinător fervent al copiilor şi al
artei acestora.

Înainte de înmânarea premii-
lor, Balada lui Ciprian Porum-
bescu a răsunat în Cupola
bibliotecii, în interpretarea lui
Emanuele La Mancusa, elevul
profesoarei Mariana Gheorghieş
de la Liceul de Arte „Victor Brau-
ner”. El a fost acompaniat la pian
de prof. Adrian Stroici.

Violeta MOŞU

Gata cu şcoala!
n ţara asta – zicea recent un veteran de război –
treburile n-au fost aşezate niciodată ca lumea.
I-am lăsat pe ruşi să aducă comunismul cu tan-
curile, l-am determinat pe rege să abdice, l-am
împuşcat pe Antonescu, i-am făcut de petreca-
nie lui Ceauşescu... şi culmea, de aproape trei
decenii românii sunt în război cu românii pentru
putere, pentru scaune. Păi, ce fel de oameni sun-

tem?
După explozia social politică din decembrie ’89,

aleşii noştri, aleşii momentului ne-au intoxicat cu vo-
cabulele: reformă, suntem la răscruce, suntem într-un
an hotărâtor, trebuie, economie de piaţă, relansare eco-
nomică, noi joburi, parc industrial... vorbe goale,
vorbe de clacă. De câteva cincinale bune, clasa poli-
tică conducătoare vorbeşte numai despre reformă şi
urmările ei benefice. De pildă, în Educaţie, fiecare mi-
nistru de resort a făcut o reformă. A şters realizările
colegului de înaintea sa şi a purces la o nouă reformă
mai bună. Câte reforme s-au făcut în şcoala româ-
nească? Nimeni nu ştie cu acribie. Până şi elevii şi stu-
denţii s-au iniţiat în tainele reformei. După Revoluţie,
la Iaşi, un student nemţean de la Politehnică a ridicat
tineretul studios împotriva unui profesor universitar,
o somitate în domeniu. Motivul? L-a lăsat repetent pe
liderul leneş, cu un an în urmă. Zurbagii cereau ulti-
mativ scoaterea matematicilor din programa analitică.
N-a fost posibil pentru că însuşi împăratul rromilor,
Iulian, a dat examen la mate la „bac”, deşi avea 61 de
ani trecuţi demult.

Şi cuvântul „trebuie” e zilnic în gura aleşilor
noştri. Cam aşa: „şcoala trebuie aşezată pe principii
sănătoase!”, „Să luăm pildă de la Spiru Haret!”,
„Şcoala trebuie să fie „altfel”. Şi a ajuns altfel. „Tre-

buie să punem capăt debandadei!” Probabil se referea
la scena de dragoste cu năbădăi a profului de engleză
de la Sighetul Marmaţiei cu o elevă arătoasă. Niciunul
din mai marii ţării nu spune: „Eu rezolv problema X,
dacă nu reuşesc îmi dau demisia!” De ce demisia?
Pentru că e o chestiune de onoare, care să avem Par-
don! Nu se prea întâlneşte în România.

Gata cu debandada, zic mai marii din UE. Ordine
şi disciplină peste tot, inclusiv în şcoli. Urmarea? Şi
puştanii din şcoli s-au europenizat. Majoritatea sunt
dotaţi cu telefoane mobile de milioane, dar nu au bani
pentru fondul clasei sau fondul şcolii. Sunt destui elevi
care merg la şcoală doar să se distreze. Nu iubesc car-
tea. Când citesc au dureri de cap. Un control televizat,
neanunţat a scos la vedere la o singură clasă de liceu,
22 de mobile. Tendinţa de europenizare e semnalată
peste tot. Cine intră întâmplător în cârciuma „Euforia”
din cartierul Precista, după ora 9.00, după ce vine per-
sonalul de Bacău, crede că a nimerit la o petrecere-
banchet de sfârşit de an şcolar. Peste tot elevi de la un
liceu de sub Cârlomanul. Unii joacă la păcănele, alţii
biliard, iar cei visători admiră Statuia Libertăţii New
York (pictată pe un perete), confecţionată după unii pe
o schelă metalică fabricată în România la Reşiţa. Ori-
când găseşti în renumitul local al pierzaniei elevi de o
clasă completă. Nimeni nu-i deranjează, nimeni nu-i
întreabă ceva. Nici tata Ion de la Roznov care la ora
actuală prăşeşte porumbul şi fasolea. Şi el uită să-l în-
trebe pe fecior: „Cum a fost azi la şcoală?” Stimaţi pă-
rinţi: răbdare, înţelegere şi putere de muncă în sprijinul
de care urmaşii dumneavoastră au nevoie. În curând
vine Vacanţa mare şi „scăpaţi” de şcoală şi de cadrele
didactice.

Dumitru RUSU
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1/1934 – n. Constantin Avadanei la Să-
rata, Dobreni, Neamţ (d. 1994, Piatra-
Neamţ), profesor. Cursurile primare şi
gimnaziale la Dobreni, Şcoala Pedagogică
de Băieţi din Piatra-Neamţ, Facultatea de
Matematică-Fizică din Iaşi. Învăţător la
Dămuc, apoi profesor la Liceul „Petru
Rareş” din Piatra-Neamţ. A fost preşedinte

al filialei Neamţ a S. Ş. M. A publicat articole în
„Gazeta de matematică”. Autor (colab.): „De la
matematica elementară spre matematica supe-
rioară”, 1987.

■ 2/1943 – n. Cezarina-Georgeta Strătilă,
profesoară. A absolvit Liceul „Calistrat Hogaş” din
Piatra-Neamţ şi Facultatea de Matematică-Meca-
nică din Iaşi. Cariera didactică: profesor la Do-
breni, Neamţ şi la Grupul Şcolar de Chimie din
Piatra-Neamţ, azi, Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu” (1971-2000), director adjunct, director
(1994-1999). Pe lângă cariera profesională, a des-
făşurat o activitate deosebită ca manager, în admi-
nistrarea şcolii şi în organizarea unui număr
important de manifestări didactice şi ştiinţifice cu

elevii şi cu cadrele didac-
tice (Simpozionul „Ştefan
Procopiu”, de ex., de nivel
naţional), multe dintre
aceste acţiuni fiind susţi-
nute material din fonduri
proprii, chiar şi după pen-
sionare. De numele său se
leagă înfiinţarea Fundaţiei
Grup Şcolar Chimie şi
continuarea publicării re-

vistelor şcolare, „Anotimpuri” şi Anuarul şcolii.
■ 3/1943 – n. Vasile

Vasile, la Borleşti, Neamţ,
profesor, dirijor, muzico-
log. Absolvent al Semina-
rului Teologic de la
Mănăstirea Neamţ, al
Conservatorului de Mu-
zică „Gheorghe Dima” din
Cluj (1971) şi al Facultăţii
de Filologie a Universităţii
din Iaşi (1974); doctor în
pedagogie (1993) şi în mu-

zicologie (1994). Profesor în Bacău şi Piatra-
Neamţ; fondator, director al Şcolii Populare din
Piatra-Neamţ, cercetător ştiinţific la Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei, profesor asociat la Academia
de Muzică, Bucureşti, conferenţiar la Universitatea
Naţională de Muzică, profesor la Facultatea de
Teologie din Piteşti. Colaborări: „Academica”,

Rememorări nemţene

n

iunie 2018APOSTOLUL

„Europa în schimbare”, simpo‐
zion internaţional la Colegiul

Tehnic „Danubiana” din Roman
e 5 iunie, la Colegiul Tehnic „Danubiana”
din Roman s-a desfăşurat simpozionul in-
ternaţional „Europa în schimbare” – ediţia
a III-a. Simpozionul a fost organizat de Co-
legiul Tehnic „Danubiana” Roman în cola-
borare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Neamţ. La simpozion au participat 43 de
elevi şi cadre didactice din unităţi şcolare

din ţară şi din Bulgaria, Italia, Turcia, Ucraina şi
Republica Moldova.

Simpozionul şi-a propus dezvoltarea spiritu-
lui de competiţie al elevilor, stimularea perfor-
manţei şcolare, dezvoltarea dimensiunii europene
prin schimbul de experienţă şi dialogul realizat
între şcolile participante şi dezvoltarea competen-
ţelor de comunicare în limba engleză şi de rela-
ţionare interculturală pentru elevii şi cadrele
didactice participante.

Lucrările competiţiei s-au desfăşurat pe trei
secţiuni. Secţiunea I s-a adresat numai cadrelor
didactice din învăţământul preuniversitar liceal şi
a constat într-o sesiune de referate şi comunicări
ştiinţifice cu titlul „Metode de predare-învăţare a
valorilor culturale”, celelalte două secţiuni fiind or-
ganizate sub formă de concurs (secţiunea a II-a:
„Reevaluarea tradiţiilor şi a bucătăriei europene”,
şi secţiunea a treia: „Cele mai influente persona-
lităţi din cultura europeană”) s-au adresat elevilor
din învăţământul liceal.

Simpozionul a avut drept scop reunirea pro-
fesorilor si elevilor într-un cadru prielnic dialo-

gului intercultural şi planificarea unor activităţi
viitoare materializate prin activităţi educative,
proiecte şi parteneriate educaţionale.

„Dincolo de o Europă culturală, economică
şi politică există o Europă educaţională. Mai mult
chiar, se poate spune că valoarea europeană în-
seamnă în primul rând o schimbare de atitudine,

mentalitate şi competenţe. Această schimbare tre-
buie să angajeze în primul rând ansamblul siste-
melor educative”, a declarat Simona Aldea, unul
din profesorii coordonatori ai simpozionului. 

Încă două trofee
de „Şcoală Europeană

Festivitatea de decer-
nare a premiilor celei de-a
XV-a ediţii a Competiţiei
Naţionale pentru obţinerea
certificatului „Şcoală Euro-
peană” a avut loc pe 24 mai,
la Palatul Parlamentului în
Bucureşti. Din cele 112
şcoli înscrise în competiţia
organizată de Ministerul
Educaţiei Naţionale, 61 au
primit au primit acest tro-
feu, iar din judeţul Neamţ
au primit trofeul de „Şcoală

Europeană”: Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”
din Piatra-Neamţ (locul 9) şi Colegiul Tehnic

„Petru Poni” din Roman (locul 48). Fiecare unitate
de învăţământ a primit certificatul „Şcoală Euro-
peană – 2018” şi un premiu în valoare de 5.000 de
lei, care va fi utilizat pentru dotări. Competiţia
„Şcoală Europeană” constă în evaluarea calităţii şi
coerenţei managementului şcolii, reflectat în do-
cumentele manageriale, precum şi a impactului pe
care activităţile derulate în cadrul proiectelor eu-
ropene l-au avut asupra culturii organizaţionale şi
a ethosului şcolii. Odată obţinut, certificatul
„Şcoală Europeană” este valabil pentru o perioadă
de trei ani, după care şcoala trebuie să candideze
din nou pentru a reconfirma titlul obţinut. Activi-
tăţile/ proiectele/ programele care s-au luat în con-
siderare pentru competiţia din acest an sunt:
activităţile derulate de şcoli prin programele Co-
misiei Europene, ale Parlamentului European şi
alte altor instituţii europene; activităţile derulate de
şcoli în parteneriat cu ambasade, universităţi şi
şcoli din Uniunea Europeană, companii europene,
asociaţii profesionale europene, ONG–uri cu scop
educaţional/de formare profesională care activează
la nivel european etc.; activităţile/ proiectele/ pro-
gramele finanţate din fonduri structurale, în care
şcoala este aplicant sau partener.

O „Săptămână Altfel” la
Colegiul Tehnic „Miron Costin”

În perioada 21-25 mai, la Colegiul Tehnic
„Miron Costin” Roman s-a desfăşurat săptămâna
„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, acţiune care
a debutat cu „Ziua Colegiul Tehnic Miron Cos-
tin”, pe 21 mai, sub patronajul Sfinţilor Împăraţi
Constantin şi Elena. Au avut loc diferite activităţi
pentru elevi, cadre didactice, părinţi, cu câţiva in-
vitaţi: Simpozionul judeţean „Educaţie în context
european în învăţământul profesional şi tehnic”,
Ediţia a II-a, „CTMC-ştii au talent”, Concurs de
cultură generală „Popas în domeniul cunoaşterii”,
Ediţia a II-a, Clubul Impact: „Educaţia non-for-
mală – Viitor de Impact”, Şezătoare-expoziţie,

Work-shop cu părinţii, Clubul Filantropic, stan-
duri de prezentare a ofertei educaţionale pentru
anul şcolar 2018-2019 a fiecărei catedre.

Pe data de 22 mai 2018 s-a desfăşurat Con-
cursul Naţional de Referate şi Comunicări Ştiin-
ţifice „Infotehnica”, aflat la a X-a ediţie, înscris
în acest an şcolar în Calendarul activităţilor edu-
cative regionale şi interjudeţene la poziţia 1954.
Au fost înscrise 168 de lucrări ştiinţifice, din 17
judeţe ale ţării, cu participare directă şi indirectă.

Pe data de 23 mai au avut loc activităţi de
educaţie sanitară: „Ziua Mondială fără tutun”,
„Ziua europeană împotriva obezităţii”, ora des-
chisă la consiliere şi orientare cu tema: „Preveni-
rea consumului de alcool, droguri, tutun”. Joi, 24
mai, au avut loc excursii în scop educativ (Micro-
hidrocentrala Roman, Iaşi), vizite la muzee (Mu-
zeul de Istorie, Muzeul de Ştiinţele Naturii,
Muzeul de Artă), ecologizare în curtea şcolii, so-
cializare, vizitarea mai multor obiective din mu-
nicipiu. Săptămâna s-a finalizat cu parada,
cursul festiv şi banchetul absolvenţilor de cla-
sele a XII-a. (Red.) 

P
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Asachi”, „Aradul”, „Actualitatea muzicală”,
„Revista de etnografie şi folclor”, „Acţiu-
nea”, „Biserica Ortodoxă Română”, „Ceah-
lăul”, „Cronica”, „Cotidianul”, „Muzica”,
„Revista de pedagogie”, „Vatra”, şi publica-
ţii din Marea Britanie, S. U. A., Germania.
Scrieri: „Iubirea de moşie e un zid”, „Profi-
luri de muzicieni români, sec. XIX-XX, I”,

„Gavriil Galinescu – reprezentant de seamă al mu-
zicii româneşti”.

■ 7/1925 – n. Elena Botez-Butnaru, la Pia-
tra-Neamţ, soprană. A fost eleva Sidoniei Hogaş,
a absolvit Academia de Muzică şi Artă Dramatică,
Bucureşti, solistă la Opera din Bucureşti şi prim-
solistă la Opera din Timişoara, interpretând peste
30 de ani, alături de Nicolae Herlea, Dan Iordă-
chescu, Viorica Cortez. Turnee: Franţa, Italia, Ger-
mania, Polonia ş. a. Colaborează la Catedra de
canto a Liceului de Artă, „Victor Brauner” din Pia-
tra-Neamţ. 

■ 8/1967 –d. Otilia Cazimir, la Iaşi, (n. 12.
02. 1894, la Cotu Vameş, Roman.)

■ 12/1977 – d. Filip Brunea-Fox, la Bucu-
reşti, ziarist (n. 18. 01. 1898, Roman.) 

■ 13/1878 – n. Petru Gheorgheasa, la Cotâr-

gaşi, Broşteni, Neamţ (d.
18. 11. 1944, în refugiu,
Portăreşti, Giurgiu), învă-
ţător, folclorist. A absolvit
Şcoala Normală „Vasile
Lupu”, Iaşi. A fost învăţă-
tor la mai multe şcoli, re-
vizor şi inspector şcolar.
Colaborări: „Şezătoarea”,
„Vremea nouă”, „Ion
Creangă”, „Deşteptarea

sătenilor”, „Calendarul sătenilor”, „Revista învă-
ţătorilor”, „Almanahul învăţătorilor”. Autor de
manuale şcolare în colaborare cu Mihail Sado-
veanu, Constantin Stan, Simion T. Kirileanu. Vo-
lume de folclor: „Cântece populare potrivnice
beţiei”, 1902, „Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou”,
1928.

■ 13/1883 – n. I. I.
Mironescu, la Tazlău,
Neamţ (d. 22. 07. 1939),
medic, scriitor. Absolvent
al Facultăţii de Medicină,
doctorat (1912) şi studii de
specializare la Berlin. Pro-
fesor universitar şi şef de
clinică (1921). A debutat
cu proză scurtă („La prive-
ghiu” şi „La praznic”) în

Rememorări nemţene

Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 14)
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Cu proiectul GreenIMPACT spre Noi Orizonturi
undaţia Noi Orizonturi fiin-
ţează de peste 17 ani şi are
ambiţia să inspire tinerii din
România să conducă şi să
producă schimbări pozitive
în comunităţile lor. Crede în
puterea transformatoare a

educaţiei şi oferă educatorilor şi li-
derilor de organizaţii şi comunităţi
instrumente prin care pot stimula
cu adevărat tinerii pentru a deveni
mai buni, mai puternici, mai înţe-
lepţi. În plus are programe şi pen-
tru profesori (prin care îşi
propune să-i facă pe aceştia capa-
bili să-şi proiecteze învăţarea astfel
încât să se potrivească mai bine in-
tereselor elevilor de la clasă) şi pen-
tru şcoli (prin care oferă cursuri de
formare, facilitează şi susţine finan-
ciar fiecare etapă de construcţie a
unor şcoli).

Dar cel mai nou proiect al fun-
daţiei Noi Orizonturi este Green -
IMPACT, care constă în
înfiinţarea unor cluburi de impli-
care comunitară pentru elevi, prin
care aceştia vor învăţa, cu ajutorul
metodei experienţiale, cum să pla-

nifice şi să realizeze acţiuni de pro-
movare a comunităţii lor. Proiectul
este pilotat deja cu câteva cluburi
deschise în zona Transilvaniei,
fundaţia propunându-şi deschide-
rea a încă 25 de cluburi în şapte
destinaţii din România, printre care
şi Ţinutul Neamţului.

Colaborarea îndelungată şi
fructuoasă a Liceului Tehnologic
Economic Administrativ Piatra
Neamţ cu Biblioteca Judeţeană
„G.T. Kirileanu” (care a fost aleasă
de fundaţie drept sediul central de
coordonare a activităţilor din jude-
ţul Neamţ) ne-a îmbogăţit palma-
resul cu încă un proiect în
domeniul voluntariatului: Re-
member Cultura Cucuteni. Ast-
fel, un grup de 24 de elevi de la
clasa a X-a E, profil Turism, îndru-
maţi de prof. dirigintă Gheorghiu
Mihaela şi prof. Buruiană Gianina
s-au înscris în Clubul GreenIM-
PACT Petrodava, care are ca lideri
pe directorul-manager Mihaela
Mereuţă şi pe d-l bibliotecar Virgil
Cojocaru.

Clubul GreenIMPACT Petro-
dava şi-a propus să deru-
leze o campanie de
conştientizare a importan-
ţei şi valorii dar şi de pro-
movare turistică a
Muzeului de Artă Eneoli-
tică Cucuteni din Piatra-
Neamţ – ştiut fiind faptul
că oraşul dispune de un
potenţial eco-turistic natu-
ral şi cultural insuficient
cunoscut, insuficient valo-
rificat şi promovat atât la
nivel naţional cât şi inter-
naţional.

Ca argument pentru
alegerea acestei ţinte este
faptul că Muzeul de Artă
Eneolitică Cucuteni con-
stituie în prezent un unicat
la nivel naţional, prin te-
matica abordată, fiind în

acelaşi timp un muzeu de istorie
dar şi de artă, ce adăposteşte cea
mai importantă colecţie de artă

eneolitică din sud-estul Europei. 
Un alt argument în favoarea

alegerii noastre este acela că Mu-
zeul de Artă Eneolitică Cucuteni
este relativ nou, a fost inaugurat pe
data de 24 iunie 2005, de Ziua mu-
nicipiului Piatra-Neamţ, în
preajma aniversării a 120 de ani de
la descoperirea staţiunii eponime a
culturii Cucuteni şi a 70 de ani de
la înfiinţarea Muzeului de Istorie şi
Arheologie din Piatra-Neamţ. De
aceea valoarea şi unicitatea lui sunt
încă insuficient conştientizate de
către publicul nemţean, naţional şi
extern.

Dintre activităţile proiectului
prin care ne propunem realizarea
scopului enunţat se numără:

– campanii de promovare stra-
dală prin care vom împărţi mate-
riale publicitare turiştilor români şi
străini dar şi locuitorilor oraşului
Piatra-Neamţ deoarece urmărim
creşterea gradului de vizibilitate a
Muzeului de Artă Eneolitică Cucu-
teni şi în rândul locuitorilor oraşu-
lui Piatra-Neamţ şi a judeţului
Neamţ, ca un gest de cunoaştere şi
recunoaştere a valorilor locale;

– sesiuni de prezentare a Cul-

turii Cucuteni şi a muzeului pentru
elevii de liceu din oraşul Piatra-
Neamţ şi cadrele didactice (8

licee), în cadrul unor acţiuni spe-
ciale desfăşurate la Biblioteca Ju-
deţeană, cu scopul de a-i convinge
să viziteze muzeul;

– membrii clubului vor realiza
împreună cu bibliotecarii voluntari
o mapă de prezentare a Culturii
Cucuteni, a colecţiilor muzeale din
cadrul Muzeului de Artă Eneolitică
Cucuteni din Piatra-Neamţ, care
poate fi pusă la dispoziţia turiştilor
prin serviciile oferite de Centrul de
Informare Comunitară din cadrul
Bibliotecii Judeţene.

Perioada de implementare a
proiectului este 1-30 iunie 2018 iar
susţinerea materială pentru realiza-
rea materialelor publicitare va fi
realizată de Fundaţia Noi Orizon-
turi. Sarcina realizării materialelor
publicitare va reveni tot elevilor,
care prin experienţa practică do-
bândită în cadrul activităţii desfă-
şurate la agenţii economici dar şi
prin derularea altor proiecte de
promovare turistică, reprezintă un
suport esenţial pentru reuşita pro-
iectului. 

Prof. Gianina BURUIANĂ

F
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evista elevilor. Colaborări: „Viaţa româ-
nească”, „Însemnări ieşene”, „Solia Moldo-
vei”, „Avântul”, „Însemnări literare”.
Debut editorial: „Sandu Hurmuzel”,
(1916). „Scrieri”. Alte volume: „Oameni şi
vremuri”, 1920; „Într-un colţ de rai” (dese -
ne de A. Murnu), 1930; „Catiheţii de la Hu-
muleşti”, 1938; „Tulie Radu Teacă”, pref.

Mihail Sadoveanu, 1940; „Scrieri”, ed. îngr. de
Cezar Ţucu, 2006. 

■ 13/1913 – n. Gheorghe-Vasile Gheor-
ghiţă, la Dolheşti, Pipirig, Neamţ (d. 1984, Târgu-
Neamţ), profesor, sculptor. A absolvit Şcoala de
Arte şi Meserii, din Târgu-Neamţ şi Academia de
Belle Arte din Iaşi. A fost prezent cu lucrări în
lemn la expoziţii româneşti din New York, Londra,
Berlin, Paris, Viena, Sofia, Moscova, Beijing, Var-
şovia ş. a.

■ 14/1918 – n. Maria Celmare-Nicolau, la
Piatra-Neamţ (d. 1998, Bucureşti), scriitoare. A ab-
solvit Facultatea de Litere şi Filozofie, Iaşi. Pro-
fesoară în oraşul natal. Cu Har. Mihăilescu şi
Dumitru Almaş, scoate Revista „Petrodava”. Con-

duce Revista „Flori de munte” a elevelor Şcolii
Normale de Fete. Colaborări: „Zodii de cumpănă”
(Freiburg), „Căminul românesc” (Geneva), „Mio-
riţa noastră” (New York). Scrieri: „Catrinel”, po-
vestiri, 1994; „Poezii patriotice”; „Lumini din
suflet”, 1995; „Scrisori însângerate”, 1997, toate
la Mannheim. 

■ 15/1903 – n. Victor Brauner, la Piatra-
Neamţ (d. 1966, Paris), artist plastic. Scurt timp a
frecventat Şcoala de Belle Arte Bucureşti. Debut:
prima expoziţie personală la Galeria „Mozart”

(1924). Participă la editarea revistelor avangardiste
„75 H. P.” şi „Integral”. În
revista „unu” publică ilus-
traţii şocante. Se stabileşte
la Paris, ia contact cu
avangarda (1930) şi reali-
zează „Autoportret fără un
ochi”. Expune la Galeriile
„Pierre”, catalog prefaţat
de André Breton (1934).
Membru al Partidului Co-
munist, în ilegalitate (un
an 1935). Începe seria pic-

turilor somnambul-erotice (1938). După un refu-
giu în Pirinei şi Alpi, în 1945, revine la Paris,
pictează cele şapte pânze ce vor fi nucleul expozi-
ţiei de la Galeria „Piere Loeb”, Paris. Va fi exclus
din „Grupul Suprarealist”. În 1966, reprezintă
Franţa la Bienala de la Veneţia. Multe lucrări sunt
la Muzeul de Artă Modernă din Paris. 

Rememorări nemţene
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CALENDAR
– iunie 2018

1. LAHOVARY, GHEORGHE
(1838-1909) inginer, scriitor; 180 ani de
la naştere; 

01. ZIUA INTERNAŢIONALĂ
A COPILULUI (zi nelucrătoare); 

04. CĂLINESCU, ARMAND
(1893-1939) economist, om politic; 125
ani de la naştere;

04. ROMANESCU, ARISTIZZA
(1854-1918) actriţă; 100 ani de la moarte;

06. HÖLDERLIN, FRIEDRICH
(1770-1843) scriitor german; 175 ani de la
moarte;

08. DENSUŞIANU, OVID (1873-1938)
filolog, folclorist, poet; 80 ani de la moarte;

11. PAMFILE, TUDOR (1883-1921)
folclorist, prozator; 135 ani de la naştere;

15. EMINESCU, MIHAI (1850-1889)
scriitor, jurnalist; 129 ani de la moarte;

15. SADOVEANU, ION MARIN
(1893–1964) scriitor; 125 ani de la naştere;

17. ELENESCU, EMANUEL (1911-
2003) dirijor; 15 ani de la moarte;

17. GOUNOD, CHARLES (1818-1893)
compozitor german; 200 ani de la naştere;

19. GOLDING, WILLIAM (1911-
1993) romancier britanic, laureat Nobel; 25 ani
de la moarte;

21. IVAŞCU, GEORGE (1911-1988)
critic şi istoric literar, publicist; 30 ani de la
moarte;

22. IOSIF, ŞT. O. (1875-1913) poet; 105
ani de la moarte;

23. CHENDI, ILARIE (1871-1913) cri-
tic literar; 105 ani de la moarte;

24. IONESCU DE LA BRAD, ION
(1818-1891) agronom, economist; 200 ani de
la naştere;

25. CIOCULESCU, ŞERBAN (1902-
1988) critic literar, academician; 30 ani de la
moarte;

25. PAPACOSTEA, ŞERBAN istoric,
academician; 90 ani de la naştere;

26. ZIUA DRAPELULUI NAŢIONAL
ROMÂN;

27. ZIUA INTERNAŢIONALĂ A
PESCUITULUI;

28. URMUZESCU, PAUL compozitor;
90 ani de la naştere. (Red.)

0

INTERVIURILE REVISTEI APOSTOLUL

Cum s-a încheiat pentru
dvs. acest an şcolar? Ce
notă i-aţi acorda profe-
sorului Florin Moldo-
vanu?

– Sunt mulţumit de
anul şcolar 2017-2018.

A fost plin de activităţi fru-
moase: ore reuşite ţinute unor
elevi frumoşi, rezultate la con-
cursuri, proiecte europene pen-
tru elevi.

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

– Feedback-ul elevilor
este important şi îmi reglează
activitatea de predare. Elevii
îmi spun „Moldo”, aşa îmi
spunea şi profesorul meu de
matematică. 

– Sunteţi o persoană emo-
tivă? S-a întâmplat să aveţi de
suferit consecinţe grave ale
emoţiilor dvs.?

– Sunt emotiv, dar emo-
ţiile fac parte din viaţă. Încerc
să le percep aşa cum vin şi
pleacă. Uneori reuşesc acest
lucru, alteori...

– Ce v-a determinat să
alegeţi şcoala? Tradiţie, voca-
ţie sau întâmplare?

– Am ales şcoala datorită
doamnei profesoare de mate-
matică din gimnaziu, Monica
Drâmbe. Entuziasmul, pasiu-
nea la catedră, sinceritatea, ex-
presia „soluţia ta este mai bună
ca a mea” m-au făcut să-mi
placă matematica. Eu am ştiut
din clasa a VI-a că vreau sa fiu
profesor. Atunci, de matema-
tică. În liceu, m-am orientat
spre informatică. A fost destul
de multă muncă şi foarte pu-

ţină întâmplare: din anul I de
facultate le-am spus colegilor
de cameră că îmi doresc să fiu
profesor de informatică la li-
ceul pe care l-am absolvit. Am
terminat facultatea şi exact aşa

s-a întâmplat: m-am titularizat
cu nota maximă la „Vasile
Sav”. 

– Care credeţi că sunt slă-
biciunile fundamentale ale
şcolii româneşti? Dar punctele
ei cele mai tari? Puteţi argu-
menta aplicat pe specialitatea
pe care o predaţi?

– Lipsa unei viziuni uni-
tare şi coerente şi predictibili-
tatea scăzută a sistemului
reprezintă slăbiciuni ale şcolii
româneşti. Punctele tari sunt
reprezentate de existenţa unor
profesori cu vocaţie, dedicaţi
şcolii.

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

– Aş propune clarificarea
drepturilor şi obligaţiilor fiecă-
rui actor al sistemului de învă-
ţământ: elev, profesor, părinte.

– Vrând-nevrând, indife-
rent de timp sau de tipul şcolii,
desfăşurarea procesului de în-

văţământ presupune un anumit
tipic, ca să nu zic anumite cli-
şee. Reuşiţi să le biruiţi? Cum
vă reîmprospătaţi forţele? 

– Încerc să particip perio-
dic la cursuri inovative şi să fiu
implicat în proiecte în care să
descopăr metode şi tehnologii
noi de predare. 

– Dincolo de cantitatea de
informaţie pe care sunteţi obli-
gat să o transmiteţi prin pro-
grama şcolară, încercaţi să
lucraţi şi asupra caracterului
elevilor dvs.? Cu ce rezultate?
Sunteţi temut sau iubit?

– Sper sa fiu respectat
pentru tot ceea ce încerc să
transmit: munca, corectitudi-
nea, seriozitatea şi credinţa
sunt obligatorii în orice activi-
tate pe care o realizăm. 

– În ce relaţie sunteţi cu
modelul dvs. de dascăl?

– De la fiecare din profe-
sorii mei am preluat câte ceva:
entuziasm şi apropiere de elevi
de la doamna prof. Monica
Drâmbe, corectitudine şi seve-
ritate de la profesorul meu de
fizică, Dan Zaharia, cursul lin
al lecţiei şi metodica desăvâr-
şită de la profesorul de mate-
matică, domnul Alexandru
Onel, modul plăcut de a ţine
lecţiile de la prof. de istorie
Emilia Diaconescu şi de la
prof. de engleză Corina Mihai.
Am avut multe de învăţat de la
dirigintele meu, prof. Paul Şi-
purel. Am avut noroc de profe-
sori buni şi dedicaţi profesiei. 

– Aţi vrea să adăugaţi o
întrebare la care aţi fi dorit să
răspundeţi?

– Nu.

A întrebat Mircea ZAHARIA

r
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16/1884 – n. Nico-
lae I. Dăscălescu,
la Căciuleşti, Neamţ
(d. 28. 09. 1969,
Piatra-Neamţ). Ge-
neral de corp de ar-
mată. Absolvent al
Şcolii de Ofiţeri de

Artilerie şi Geniu, din Bu-
cureşti şi al Şcolii Supe-
rioare de Război. S-a
distins în timpului Primului Război Mondial în
luptele de la Slănic-Moldova şi Cireşoaia. Parti-
cipă la Al Doilea Război Mondial pe diferite fron-
turi. În timpul regimului comunist, a fost arestat şi
umilit, drept pentru care, după eliberare, când se
va încerca reabilitarea sa, va refuza orice onoruri.
Funcţii: secretar general al Ministerului Apărării,
comandant de divizie, de Corp de Armată, de Ar-
mată.

■ 18/1938 – n. Paul Findrihan la Icuşeşti,
Roman (d. 22. 07. 2004, Piatra-Neamţ), profesor,
publicist. A absolvit Liceul „Roman-Vodă”, Facul-
tatea de Filologie-Istorie a Universităţii Bucureşti
(1960), profesor şi director la Săbăoani, Neamţ, re-

ferent şi secretar literar al T.
T. din Piatra-Neamţ (1966-
1998), autor (colab.) a pri-
mului corpus de documente
privind activitatea T. T.
(„Remember”, „Breviar” şi
„TT”). Membru în comisia
de redactare a unui „Lexi-
con” al teatrului românesc.
A editat – singur sau în co-
laborare: Revista „Zigzag”

(1984-1989), Caietele-program ale spectacolelor T.
T. A participat la realizarea unor manifestări cu pu-
blic: „Antologia Scriitorilor Români Contemporani”
şi „Colocviile critice”. Colaborări: Ziarul „Ceah-
lăul”, revistele „Asachi” şi „Apostolul”. 

■ 20/1938 – n. Mihai
Merticaru, la Beţeşti,
Rediu, Neamţ, profesor,
poet, publicist, membru al
U. S. A absolvit Facultatea
de Filologie, Iaşi. A fost
redactor la Ziarul „Ceah-
lăul”. Colaborări: „Con-
vorbiri literare”,
„Antiteze”, „Asachi”,
„Spirit critic”, „Flacăra” şi
în reviste didactice. Cărţi
de poezie: „Vânătoare princiară”, „Catedrala de
azur”, „Scriere cuneiformă”, „Întâlnire pe pod”,

Rememorări nemţene
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(continuare în pag. 16)

CALENDAR
– iulie 2018

1. MILESCU SPĂTARUL, NICO-
LAE (1636-1708) cărturar, scriitor, di-
plomat; 310 ani de la moarte; 

01. ZIUA JUSTIŢIEI ROMÂNE
(prima duminică a lunii iulie);

03. CANTACUZINO, IOAN
(1757-1828) poet, traducător; 190 ani de
la moarte; 

06. BĂLĂCEANU-STOLNICI, CON-
STANTIN academician, medic, scriitor; 95
ani de la naştere; 

06. FLORESCU, ARTA (1921-1998)
soprană; 20 ani de la moarte; 

06. MAUPASSANT, GUY DE (1850-
1893) scriitor francez; 125 ani de la moarte; 

07. CIULEI, LIVIU (1923-2011) regizor,
actor, scenograf; 95 ani de la naştere; 

11. ARCIMBOLDO, GIUSEPPE
(1527-1593) pictor italian; 425 ani de la
moarte; 

12. IVASIUC, ALEXANDRU (1933-
1977) scriitor; 85 ani de la naştere; 

13. MARAT, JEAN-PAUL (1743-1793)
medic, jurnalist, politician; 225 ani de la
moarte; 

14. BERGMAN, INGMAR (1918-
2007) regizor suedez; 100 ani de la naştere; 

16. LOVINESCU, EUGEN (1881-1943)
critic şi istoric literar, prozator; 75 ani de la
moarte; 

18. NEGULESCO, JEAN (1900-1993)
pictor, regizor şi producător de filme; 25 ani de
la moarte;

19. MARIA, REGINĂ A ROMÂNIEI
(1875-1938); 80 ani de la moarte; 

20. CRISTEA, MIRON (1868-1939)
primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române;
150 ani de la naştere; 

21. ALECSANDRI, VASILE (1821-
1890) scriitor, om politic; 197 ani de la naştere; 

21. BĂRNUŢIU, SIMION (1808-1864)
om politic, istoric, filozof; 210 ani de la naş-
tere; 

23. IOAN IACOB DE LA NEAMŢ,
SFÂNT (1913-1960) / 105 ani de la naştere; 

29. ZIUA IMNULUI NAŢIONAL AL
ROMÂNIEI, „DEŞTEAPTĂ-TE RO-
MÂNE!”. (Red.) 

0

Simpozion Internaţional dedicat
Centenarului Marii Uniri

n zilele de 14 şi 15 mai
2018, Facultatea de Teo-
logie Ortodoxă din ca-
drul Universităţii „1
Decembrie 1918” din
Alba-Iulia a găzduit
Simpozionul Internaţio-

nal de Ştiinţă, Teologie şi Artă
intitulat Centenarul Unirii ro-
mânilor şi Europa de astăzi.
Religie şi geopolitică. Eveni-
mentul face parte din seria ma-
nifestărilor culturale dedicate
sărbătoririi centenarului Marii
Uniri. 

Organizat în parteneriat cu
Arhiepiscopia Ortodoxă Ro-
mână a Alba Iuliei, Episcopia
Devei şi Hunedoarei, Secreta-
riatul de Stat pentru Culte, Au-
toritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, Institutul
„Eudoxiu Hurmuzachi” pentru
românii de pretutindeni, Con-
siliul Judeţean Alba şi Primă-
ria oraşului Alba Iulia,
simpozionul a cuprins două se-
siuni în plen şi două sesiuni pe
ateliere de lucru, având cinci
secţiuni: Apogeul politicii na-
ţionale a românilor. Unirea la
Centenar; Biserică şi Naţiune
– vocaţii şi alienări identitare;
Biserica şi proiectul naţional –
o Românie EU-ropeană creş-
tină?; Una, Sancta, Catholica
et Apostolica; Misiune, na-
ţiune şi identitate eclezială. 

Dintre temele dezbătute la
simpozion menţionez: Marea
Unire – înfăptuirea idealului
naţional de unitate naţională;
Elitele ecleziastice româneşti
din Transilvania la 1918;
Marea Unire de la 1918: o
analiză istorico-juridică;
„Momentul Andrei Şaguna” –
conştiinţă naţională şi unitate

prin cultură şi educaţie; Re-
pere ale unităţii naţionale ci-
tite în formele arhitecturale
ale Catedralei Încoronării din
Alba-Iulia; Noul Testament de
la Bălgrad – un pas cultural
spre unitatea naţională; A fi
sau a nu (mai) fi român astăzi?
– Consideraţii pe marginea
identităţii naţionale recente;
România de azi între globa-
lism şi „religie civilă”; Două
proiecte de ţară model pentru
România: Ungaria şi Israel;
Moştenitorii Marii Uniri. Mir-
cea Vulcănescu şi dezbaterea
generaţiilor în perioada inter-
belică; Fundamentele teolo-
gice ale unităţii creştine;
Misiune, raţiune şi identitate
eclezială, Eclectism, globalism
şi creştinism etc. 

Manifestarea celor două
identităţi, naţională şi cea reli-
gioasă (creştin ortodoxă) a ro-
mânilor în contextul anului
1918, nu putea fi gândită decât
ca un tot unitar. Între universul
politic şi cel religios era stabi-
lită o relaţie ce nu depăşea le-

gătura dintre simbolizant şi
simbolizat, astfel încât prezen-
tarea valorilor politice naţio-
nale în contextul religios nu
genera confuzii între politică şi
religie, fapt ce a prevenit, ceea
ce noi astăzi numim, un naţio-
nalism fundamentalist.

Misiunea Bisericii nu a
constat doar în propovăduirea
unei identităţi creştine moşte-
nite, ci mai ales în motivaţia de
a trăi ca neam un mod de viaţă
hristic, manifestat în toate do-
meniile: cultural, social, politic
etc. Pregătirea spirituală în ve-
derea înţelegerii că unitatea de
neam este necesară şi că do-
bândirea acesteia reprezintă
voinţa divină, implică o deta-
şare de ceea ce este rău şi pro-
movarea unui dinamism
spiritual. Unitatea de neam
creează noi raporturi interu-
mane. Modelul unităţii oferit
de Crucea lui Hristos care a
unit Cerul cu Pământul rămâne
suprema revelaţie a iubirii sal-
vatoare a lui Dumnezeu pentru
oameni. 

Cele trei volume publicate
la Editurile Presa Universitară
Clujeană din Cluj-Napoca şi
Reîntregirea din Alba-Iulia, în-
sumând peste 1.100 de pagini
ilustrează calitatea materiale-
lor prezentate de către partici-
panţi (profesori universitari,
cercetători, doctoranzi etc. de
la facultăţile de profil din ţară
şi străinătate), bogăţia şi actua-
litatea conţinuturilor, fapt ce
contribuie la formarea profe-
sională a specialiştilor în do-
meniu şi la informarea
publicului larg. 

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

iunie 2018
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Imperiul lupului”, „Împărăţia clipei. 333 mi-
cropoeme în stil haiku”, „Arca lui Petrarca”,
„Împărăţia frigului”, „Geometrie lirică. 66 de
sonete”, „Umbra păsării, poeme alese”; „Arta
euritmiei, 74 de sonete”, şi cărţi didactice.
(„Repere literare şi stilistice” ş. a.)

■ 21/1884 – n. Gheor ghe Măcărescu,
la Girov, Neamţ (d. dec. 1953, Ocnele Mari),

magistrat, om politic. A absolvit Facultatea de Drept,
Iaşi, desăvârşindu-şi studiile la Sorbona. Deputat. A
editat ziarele „Gazeta Partidului Naţional Ţărănesc”
(1924) şi „Vremea nouă” (1929). De numele său este
legată construirea unor clădiri: a Şcolii Normale, a
Şcolii Nr. 1 (azi, Muzeul de Artă), a Teatrului ş. a.
După 1944, persecutat, arestat (1951). A decedat în
penitenciar.

■ 21/1949 – n. Dan Cepoi, la Târgu-Neamţ (d.
2008, Piatra-Neamţ), pictor. Absolvent al Facultăţii
de Arte Plastice, Iaşi. Membru al U. A. P. În paralel

cu activitatea didactică la Piatra-Neamţ, expune per-
manent, în cadrul expoziţiilor colective, ocazionale
sau anuale, şi participă la Taberele de pictură: Almaş,
Văratec, Durău, Dumbrava. Este prezent în selecţiile
Filialei Neamţ a U. A. P. pentru expoziţiile deschise

la Iaşi (1985), Târgu-Mureş
şi Piatra-Neamţ (1987), Bu-
cureşti (1986), Bienala
„Lascăr Vorel”, Piatra-
Neamţ. Au publicat repro-
duceri după lucrările sale
revistele: „Arta”, „Orizon-
turi româneşti”, „Vatra”.
Prezent în numeroase co-
lecţii particulare din ţară şi
de peste hotare. 

■ 24/1818 – n. Ion Ionescu de la Brad (n. Ion
Isăcescu), la Roman (d. 31. 12. 1891, Brad, Roman),
agronom, economist, savant şi scriitor, ctitor al în-
văţământului agronomic din România. A studiat la
Academia Mihăileană din Iaşi (unde va fi primul
profesor de ştiinţe agricole, 1842-1848) şi la Sor-
bona. Vicepreşedinte al Comisei proprietăţii, în Gu-
vernul Provizoriu (1848). Exilat în Turcia, expert şi
consilier imperial, director al Scolii de Agricultură
de la San-Ştefano. După exil (1857), primul director
al Statisticii din Moldova, profesor la Iaşi. A înfiinţat
gazeta „Ţeranul român” (1861-1863). Consultat de
Alexandru Ioan Cuza la alcătuirea legii pentru re-
forma agrară; inspector general al agriculturii, 22 de
ani, a condus ferma-şcoală de la Brad (azi, Liceul
Agricol, Roman). A publicat „Agricultura română
dela Brad”. Ca deputat, a militat cu energie pentru
cauza celor nevoiaşi. A reprezentat ţara la congrese
şi expoziţii în străinătate. Membru corespondent
(1884), al Societăţii de Statistică, Londra.

Rememorări nemţene
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Educaţia morală a copiilor
şi propaganda pentru un stat secular-umanist (II)

(urmare din numărul trecut)

.A.: Analizând propunerile legislative ve-
hiculate pe problematica „parteneriatelor
civile”, se observă o serie de probleme pe
care aş vrea să le enumăr: 

Un argument de bază al celor care pro-
movează această iniţiativă este existenţa a
sute de mii de cupluri heterosexuale (băr-
bat şi femeie) care ar avea nevoie de

această lege pentru a fi protejate. Dar analizând
textul juridic, constatăm că drepturile partenerilor
urmează să fie foarte asemănătoare cu cele ale
soţilor (din legislaţia civilă existentă), legea ne-
aducând în mod real nimic nou pentru cuplurile
formate din bărbat şi femeie. Aşadar, de fapt, pro-
punerea vizează în mod direct o formă de legali-
zare a relaţiilor între persoane de acelaşi sex, sub
masca protejării în principal a cuplurilor aflate în
concubinaj şi formate dintr-un bărbat şi o femeie.

De interes pentru părinţi şi profesori deopo-
trivă este şi faptul că, fiind un simplu contract
care nu ia în calcul elemente de bază ale vieţii de
familie, parteneriatul civil nu conferă stabilitatea
caracteristică unei căsătorii, astfel neputând nici
oferi mediul optim pentru creşterea, dezvoltarea
şi educarea corespunzătoare a copiilor, aceştia
riscând să devină victime ale recunoaşterii şi în-
curajării concubinajului. Legat de acest aspect
voi aduce în atenţie unele informaţii din studii
apărute recent în zona academică americană, stu-
dii care bineînţeles că nu pătrund uşor în sfera de
prim interes a mass-media, dar ele se publică în
reviste de specialitate. Astfel, în 2015, Wendy
Manning, sociolog la Bowling Green State Uni-
versity (SUA), a publicat rezultatele studiului
Cohabitation and Child Wellbeing privind con-
cubinajul şi efectele sale asupra copiilor. Concluzia

de bază a studiului este că primele victime ale
concubinajului, aflat în creştere în ultimele dece-
nii, sunt copiii. Din datele furnizate de Manning
pot preciza că: – persoanele care trăiesc în con-
cubinaj sunt mult mai sărace decât persoanele in-
tegrate în familii, venitul mediu în cuplurile
coabitante fiind la jumătate faţă de venitul fami-
liilor întemeiate pe căsătorie; – 32,5% dintre că-
minele unde partenerii trăiesc în concubinaj sunt
sub pragul de sărăcie, faţă de doar 10-11% în
cazul familiilor întemeiate pe căsătorie; – parte-
nerii care trăiesc în concubinaj tind să fie mult
mai puţin educaţi decât persoanele căsătorite; –
concubinajul e mult mai instabil ca mariajul; în
medie, rezistă doar 18 luni; – copiii care locuiesc
cu adulţi care coabitează au cel puţin trei perechi
de „părinţi” diferiţi până la majorat; – copiii cres-
cuţi de adulţi aflaţi în concubinaj sunt mai puţin
sănătoşi, au performanţe şcolare mai slabe şi sunt
mai înclinaţi spre delicvenţă decât copiii crescuţi
în familii întemeiate pe căsătorie. De asemenea,
sociologul american Bradley Wilcox a publicat
în 2017 studiul „Ties that Bind – Children in the
Age of Cohabitation”, constatând aceleaşi as-
pecte: concubinajul este nociv intereselor copi -
ilor. De fapt, propunerile legislative privind
parteneriatul civil, trecute până acum prin votul
Parlamentului, nu fac niciun fel de referire la si-
tuaţia copiilor rezultaţi din aceste uniuni, aceştia
rămânând copii din afara căsătoriei, fără deci a
beneficia de prezumţia de paternitate.

Rep.: În ce stadiu se află acest proiect, în
prezent? 

M. A.: Într-o formă juridică concretă, aceste
„parteneriate civile” denumite de alţii şi „uniuni
consensuale”, au fost propuse spre aprobare Ca-
merei Deputaţilor şi Senatului de mai multe ori
de către un oarecare fost deputat şi de fiecare dată

au fost respinse. Spre sfârşitul lunii martie 2018,
o entitate publică denumită Consiliul Naţional
pentru Combaterea Discriminării propune pe
această temă un nou proiect de lege, care – aşa
cum declara conducătorul acestei instituţii, pen-
tru ziarul „Gândul” – a fost discutat împreună cu
organizaţiile non-guvernamentale de profil, în
special cu Asociaţia ACCEPT (care apără şi pro-
movează drepturile LGBT la nivel naţional).
Aşadar, în perioada imediat următoare vom mai
avea repusă, pentru a câta oară, în discuţii parla-
mentare, o nouă propunere, substanţial modifi-
cată, referitoare la „uniunile consensuale” ori
„parteneriatele civile”.

Trebuie menţionat, însă, că România bene-
ficiază de un avantaj major în această problemă,
având în vedere că în mai multe state din Uni-
unea Europeană şi de pe continentul american,
relaţiile între persoane de acelaşi sex au trecut în
ultimii ani prin diverse forme de reglementare ju-
ridică, ceea ce ne ajută în a observa că există un
pattern, un model după care se produc aceste
schimbări ideologice, societale, juridice, admi-
nistrative, model ce este urmat şi propus la indigo
şi de către ONG-urile şi cercurile de interes din
societatea românească. Aşadar, cei care vin şi ne
prezintă în mod insidios şi nevinovat faptul că se
gândesc la binele relaţiilor consensuale, neoficia-
lizate, formate dintre un bărbat şi o femeie, mint
şi dovadă stau numeroase declaraţii de presă de
unde reiese că interesul de fapt este în a se ajunge
la oficializarea relaţiilor între persoane de acelaşi
sex, la căsătoria lor, la subminarea conceptului
de familie, de ethos românesc, de cununie reli-
gioasă, de relaţii parentale. 

Şi e de notorietate pentru cei care au urmărit
aceste fenomene sociale şi ideologice faptul că
există deja posibilitatea de a constata „bineface-
rile” noii lumi, în studiile ori statisticile realizate
în Italia, Franţa, Spania ori Canada, spre exemplu,
unde o analiză realizată în 2012, la zece ani de la
schimbarea legii căsătoriei în Canada, de Bradley
Miller, (doctor în filozofie al Universităţii Ox-
ford, profesor asociat de drept la Universitatea
Ontario de Vest şi, din 2014, judecător al Curţii
Superioare din Ontario, Canada), arată că efec-
tele „căsătoriilor” între persoane de acelaşi sex
sunt restricţionarea dreptului la liberă exprimare,
a drepturilor parentale în educaţie şi a autonomiei
instituţiilor religioase, alături de slăbirea tradiţiei

„Dragi factori decidenţi, mai uşor
cu experimentele sociale, mai ales pe

copii şi sistemul educaţional!” (Marius
Apopei, preşedinte al Asociaţiei Părinţi

pentru Ora de Religie, filiala Neamţ)
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ăsătoriei, ceea ce poate oferi o lecţie şi
altor state, inclusiv României, îndelung
presată mediatic în ultimii ani pe acest as-
pect. Recensământul din 2011 arată că, în
primul rând, căsătoria este în declin în Ca-
nada, aşa cum este în mare parte din Occi-
dent; în al doilea rând, căsătoria între
persoane de acelaşi sex este un fenomen

statistic minor; în al treilea rând, există foarte pu-
ţine cupluri de acelaşi sex (căsătorite sau nu) care
locuiesc în aceeaşi gospodărie cu copiii. Sunt
aproape 21.000 de cupluri de acelaşi sex căsăto-
rite în Canada, din 6,29 milioane de cupluri că-
sătorite. Cuplurile de acelaşi sex (căsătorite şi
necăsătorite) reprezintă 0,8% din toate cuplurile;
9,4% din aceste 64.575 cupluri de acelaşi sex (in-
clusiv cele aflate în uniuni consensuale civile şi
cele căsătorite) au copii, iar 80% din acestea sunt
cupluri de lesbiene. Pe de altă parte, 47,2% dintre
cuplurile formate dintre un bărbat şi o femeie au
copii. Putem înţelege din aceste date că, de fapt,
căsătoria între persoane de acelaşi sex nu a ali-
mentat (aşa cum tot s-a argumentat ca motivaţie
în legiferarea lor), renaşterea tradiţiei căsători ilor
în Canada. 

În Italia, „au existat doar 2.800 de mariaje
gay într-un an”, deşi se aşteptau în a fi peste
10.000, a scris pe prima pagină cotidianul cel mai
„politically correct”, „La Repubblica”, pe care
susţinătorii LGBT nu au cum să îl contrazică.

În Franţa, după ce în mai 2013 a fost pro-
mulgată legea ce permitea căsătoriile între per-
soane de acelaşi sex, pe un val mediatic foarte
puternic, doar 3% din căsătoriile efectuate până
la sfârşitul anului 2013 au fost între persoane de
acelaşi sex.

În Spania, pe 4 septembrie 2005, ziarul con-
servator „La Razón” a publicat date despre căsă-
torie oferite de 273 de oficii de stare civilă
(dintr-un total de 437 de oficii în toată ţara).
Aceste date arată că, dintr-un total de 35.000 de
căsătorii, doar 24 au avut loc între persoane de
acelaşi sex. Ziarul a argumentat că aceste statis-
tici contrazic prioritatea cu care guvernul a tratat
Legea 13/2005 şi cererile asociaţiilor de drepturi
LGBT care susţineau că de această lege ar bene-
ficia între 5 şi 10% din populaţie. 

Ţinând cont de cele expuse mai sus, nu pot
decât să constat că problema „uniunilor consen-
suale” ori a „parteneriatelor civile” şi mai apoi

căsătoria între persoane de acelaşi sex nu sunt
decât o serie de fumigene lansate programatic şi
sistematic sub diverse motivaţii binevoitoare,
pentru binele altora, când de fapt ceea ce se ur-
măreşte este subminarea familiei naturale, for-
mate dintre un bărbat şi o femeie, discreditarea
şi deturnarea de la menirea lor, a instituţiilor de
cult, accederea la posibilitatea cuplurilor de ace-
laşi sex spre adopţia de copii, exacerbarea com-
portamentelor exhibiţioniste...

Rep.: Ce soluţii le recomandaţi părinţilor in-
teresaţi să le asigure copiilor lor o educaţie ba-
zată pe valori şi principii morale? 

M. A.: Cred că e de un real folos şi o educa-
ţie a părinţilor, acea „educaţie parentală” sau „pa-
renting”, educaţie apărută şi la noi şi despre care
se tot vorbeşte în ultimii ani. În România au apă-
rut diverse oferte în acest domeniu, dar cu pre-
cădere sunt reţete copy-paste, venite de pe alte
meleaguri, fără efort de fi adaptate etho sului ro-
mânesc şi atunci apar rezultate care miros a mar-
keting pentru mase şi a kitsch. De aceea,
recomand cu încredere, proiectul Şcoala Familiei
ce are o acoperire naţională şi este eminamente
de gândire şi educaţie românească. Cunosc destul
de bine acest demers de formare pentru părinţi,
în cadrul căruia am şi eu o măruntă implicare şi
pot spune că la nivelul formatorilor se regăsesc
nenumăraţi specialişti din zona academică ori
practicieni cu experienţă care, chiar dacă folosesc
şi studii, cercetări din alte ţări, datorită experien-
ţei lor profesionale, au capacitatea de a „digera”,
a decela şi agrega informaţiile, ţinând cont de
specificul psiho-social, cultural, spiritual de la
noi. În cadrul unor astfel de demersuri educative,
părinţii pot descoperi şi o altă realitate decât cea
din presa mainstream, pot avea acces la rezulta-
tele unor studii, cercetări care arată efectele no-
cive ale bullying-ului, ale expunerii îndelungate
ori de la vârste mici, la dispozitive cu ecrane
electronice, pot înţelege ce efecte devastatoare
are expunerea la pornografie, la educaţie sexuală
de la vârste mici, ca să enumer doar câteva teme. 

În tot acest context de încercare în a ne re-
poziţiona un pic viaţa, de dragul familiei, a co-
piilor, dimensiunea de acţiune civică, de
conştiinţă comunitară, devine vitală şi o spun
după 20 de ani de implicare în acţiuni şi demer-
suri civice. Să pot ajunge să mă afiliez unui grup,
unei cauze, la modul formal ori informal, pe do-

meniul educaţional, social, caritabil, de sănătate,
de mediu şi, împreună cu ceilalţi asemenea mie,
să încep să presez mediatic, prin reţele de socia-
lizare, prin petiţii, prin marşuri şi proteste civice
organizate, pentru a ni se rezolva problemele sau
pentru a fi luaţi în seamă şi a conta la consultări,
dezbateri, cu factorii decizionali şi administrativi
– asta dă tărie, dă curaj, dă linişte personală şi în
familie ori comunitate.

Iar ca să mă refer şi la autorităţi, cred că
acestea vor fi nevoite, încetul cu încetul, să ţină
cont şi de presiunea civică, desigur cu sumede-
nie de blocaje (vezi cazul Referendumului pen-
tru familie ce trenează sub diverse tertipuri şi
pricini în „laboratoarele” autorităţilor de peste
doi ani, deşi se putea rezolva cu bună credinţă
în maximum şase luni de la avizarea de către
Curtea Constituţională). Iniţiativele civice nu îşi
găsesc piedici doar în acţiunea ori inacţiunea
unor autorităţi, nu. Acestea la rândul lor sunt
presate, în funcţie de subiect, de mari concer-
nuri farmaceutice, de interese financiare, de ac-
cesul marilor companii la pieţe de desfacere, de
presiuni ale diverselor cercuri de interese eco-
nomice, de lobby-ul organizaţiilor ce promo-
vează alternative de convieţuire, altele decât
cele dintre un bărbat şi o femeie, ca să enumer
doar câteva.

Sigur că există şi lucruri pe care le putem
face fiecare, personal, dimpreună cu alţii, prin
acţiuni civice formale ori informale. Omul de
azi, prins într-o copleşitoare dinamică a comu-
nicaţiilor, a relaţiilor, a vizualului excesiv, a
consumerismului iraţional, e de dorit să capete
o atenţie, o vigilenţă sporită faţă de tot ceea ce
i se propune, mai ales la nivel educaţional, pen-
tru el şi copiii săi. Părinţii, bunicii, profesorii,
educatorii, mentorii, chiar şi tinerii să caute mo-
mente de venire în fire, de liniştire, de tihnă, în
care să se regăsească unii cu alţii, cu copiii lor,
să meargă în natură, să se bucure unii de alţii.
Apoi să găsească cercuri de preocupări comune,
în zona parohiei, a colegilor, a şcolii şi să dez-
bată problemele esenţiale referitoare la copil, la
educaţie, la întoarcere către unele valori tradi-
ţionale, verificate în timp şi care sunt în strânsă
legătură cu ethosul românesc.

Interviu realizat de Irina NASTASIU

Educaţia morală a copiilor
şi propaganda pentru un stat secular-umanist (II)

c
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24/1924 – n. Georgeta Pralea-Buzilă, la
Piatra-Neamţ (d. 17. 10. 2009, Piatra-
Neamţ), profesoară. Absolventă a Facultăţii
de Litere din Bucureşti cu o diplomă de li-
cenţă cu menţinea „Cum Laude”. Din
toamna anului 1947, fără întrerupere, a pre-
dat limba şi literatura română până în anul
1980, în oraşul natal: Şcoala Normală de

Băieţi Nr. 1, 1947-1952, Liceul „Petru Rareş”. A
fost profesor evidenţiat şi
a primit gradaţia de merit.
Când s-a pensionat, îşi
amintea adeseori că, la
plecarea din şcoală, s-a
oprit, i-a privit pe cei trei
întemeietori imortalizaţi în
altorelieful (Calistrat
Hogaş) şi basoreliefurile
(Ion Negre şi Mihai Sta-
matin) din faţa Liceului şi

a murmurat: „Mi-am făcut datoria. V-am avut ca
model”.

■ 27/1951 – n. Laurenţiu Dumitraşcu, la
Moineşti, Bacău, arhitect, stabilit cu părinţii la
Bicaz (1958), apoi în Piatra-Neamţ. Absolvent al

Institutului de Arhitectură
„Ion Mincu”. Membru al
U. A. P. (1990). Diverse şi
multiple proiecte de ame-
najare a unor zone (Bălţă-
teşti, Bicaz, C. F. S.
Săvineşti ş. a.). Lucrări de
artă monumentală („Ana-
morfoze”), lucrări de sce-
nografie (spectacole: la T.
T., Teatrul Naţional din

Iaşi, Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani ş. a.),
proiecte de construcţii în ţară şi în străinătate. 

■ 28/1912 – n. Sergiu Celibidache, la
Roman (d. 14. 08. 1996, lângă Paris). Muzician,
compozitor, membru de onoare al Academiei Ro-
mâne. A absolvit liceul în oraşul natal, se consacră
muzicii. Pleacă la Berlin unde studiază la Şcoala
de Înalte Studii Muzicale (1936), unde va debuta
(1945) la pupitrul Filarmonicii. Dirijează cu regu-
laritate renumite orchestre simfonice europene;
ţine cursuri de perfecţionare în arta dirijorală la
Academia Musicală din Siena (1960-1962), iar
mai târziu la Fontainebleau şi la München pentru
tineri dirijori. Autorul unui „Requiem”, a patru
simfonii şi al unui Concert pentru pian şi orches-
tră, rămase în cea mai mare parte inedite. A con-
dus Orchestra Filarmonică din Paris (din 1969),
director al Filarmonicii din München (din 1979),
pe care o va dirija şi la Ateneul Român (1978 şi
1990).

Rememorări nemţene

n
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Nihil sine Deo
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Principii de interpretare a Canoanelor Bisericii Ortodoxe 
n cele ce urmează voi pre-
zenta o altă lucrare de spe-
cialitate semnată de Răzvan
Perşa, Natura canoanelor şi
principiile de interpretare a
lor în dreptul canonic orto-
dox al secolelor XIX-XX,

apărută la Editura Presa Universi-
tară Clujeană din Cluj-Napoca, în
anul 2018. 

Structurată în cinci capitole
(Natura şi definirea „dreptului ca-
nonic” ortodox în principalele ma-
nuale şi lucrări ale secolelor
XIX-XX; Natura canoanelor în
dezbaterile teologice ale secolelor
XIX-XX; Concepte şi dezbateri
principale cu privire la înţelegerea
naturii canoanelor în secolele XIX-
XX; Interpretarea canoanelor în
dreptul canonic ortodox al secole-
lor XIX-XX; Principii generale de
interpretare a canoanelor în dreptul

canonic ortodox. O abordare siste-
matică), cartea reprezintă rezulta-
tul unui amplu proiect de cercetare
prin care autorul surprinde o pe-
rioadă controversată din punct de
vedere istoric şi zbuciumată din
punct de vedere bisericesc din Ţă-
rile Române, respectiv secolele
XIX-XX.

Lucrarea are un întreit scop:
istoric (de a vedea sincronic şi dia-
cronic dreptul canonic şi mai ales
canoanele Bisericii şi realitatea lor
în viaţa eclesială), juridico-cano-
nic (relaţia dintre conţinutul cano-
nic şi conţinutul juridic al
canoanelor) şi teologic (de a vedea
natura canoanelor în întregul sis-
tem teologic). 

Autorul face o analiză perti-
nentă în ceea ce priveşte interpre-
tarea canoanelor în viziunea unor
teologi români de marcă, specia-

lişti în dreptul canonic precum:
Andrei Şaguna, Constantin Po-
povici, Constantin Erbiceanu,
Dimitrie Boroianu, Episcopul
Nicodim Milaş, Constantin
Dron, Ioan Floca, Liviu Stan şi
alţii. Marea majoritate a teologilor
ortodocşi români fac diferenţa
între „drept bisericesc” şi „drept
canonic”, înglobându-l pe cel din
urmă în sfera celui dintâi.

Fără înţelegerea naturii canoa-
nelor şi fără interpretarea lor, fie-
care Biserică locală va folosi, de
cele mai multe ori, în mod arbitrar,
întreaga tradiţie canonică, fie pen-
tru a rupe orice dialog, fie pentru a
exagera implicarea şi angajamen-
tul faţă de un asemenea dialog,
postulând de la dialogul dogmatic
la dialogul iubirii creştine. 

Valoarea teoretică a lucrării
constă în faptul că ne familiari-

zează cu metodele şi principiile de
interpretare a canoanelor, iar va-
loarea aplicativă se descoperă prin
raportarea rezultatelor cercetării la
evaluarea contextului istoric ac-
tual. 

Studiul se bazează pe o largă
paletă de surse (izvoare, dicţio-
nare, lexicoane, enciclopedii, lu-
crări de specialitate, studii,
articole, recenzii etc.) pe care au-
torul le-a studiat, astfel încât să re-
zulte o lucrare de specialitate
accesibilă publicului larg. 

Cartea de faţă oferă cititorilor,
fie ei şi nefamiliarizaţi cu dreptul
canonic, numeroase clarificări pri-
vitoare la principiile interpretării
canonice şi explicaţii ale unor as-
pecte legate de viaţa religioasă. 

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

Î

La Bitola, în Macedonia, un nou triumf
al Asociaţiei Culturale „Arte.Ro”

3-30 mai 2018, la Bitola, în Macedonia,
s-a desfăşurat cea de-a XXXVII-a ediţie
a Festivalului de Artă Plastică „The small
Montmartre of Bitola”. 

La festivalul-concurs au fost invitaţi
să participe şi elevii pietreni Maria Luiza
Bălan, Andrei Lungu, Theodora Musce-

leanu, Ana Porumb şi Bianca Maria Bolum, în-
soţiţi de profesorul coordonator Cristina S.
Petrariu. Ei sunt membri ai Cercului de Pictură
de la Palatul Copiilor şi frecventează, de ase-
menea, sub îndrumarea aceluiaşi profesor, şi
cursurile Clubului pentru excelenţă în Arte Vi-
zuale „Atelierul de Arte” din cadrul Asociaţiei
culturale „Arte.Ro” din Piatra-Neamţ. 

Invitaţia la Bitola s-a primit în urma câşti-
gării a trei Premii „Paleta de aur” (Andrei
Lungu, Bianca Maria Bolum, Theodora Mus-
celeanu) şi a premiului decernat pentru colecţia
de lucrări trimisă la concurs, în Macedonia, în
luna februarie a anului curent. Această colecţie
a însumat peste 60 de lucrări de pictură, reali-
zate în tehnici artistice diferite.

În cele opt zile de festival, participanţii au
pictat în aer liber monumente de arhitectură în
oraşul Bitola (pe străduţele cu atmosfera de
vechi oraş armenesc, în fostul bazar al oraşu-
lui), dar şi în Ohrid, unde au realizat studii de
culoare ale frumoaselor bisericilor seculare in-
trate astăzi în patrimoniul mondial UNESCO.

La sfârşitul fiecărei zile s-au expus toate lu-
crările realizate peste zi şi s-au premiat cele mai
reuşite peisaje. În acest context, elevul Andrei
Lungu a mai realizat o performanţă: a obţinut de
două ori premiul pentru cea mai reuşită lucrare
creată în cursul zilelor de 25, respectiv 28 mai.

La sfârşitul festivalului, cele mai bune lu-
crări au fost premiate, elevii nemţeni repurtând
încă o victorie prin distincţiile obţinute de An-
drei Lungu, Theodora Musceleanu şi Ana Po-
rumb: trei Premii „Paleta de aur” şi invitaţii
speciale la Festivalul din Bitola, în 2019. Ele-
velor Maria Luiza Bălan şi Bianca Maria
Bolum li s-au înmânat diplome de onoare. Au

fost premiaţi şi profesorii coordonatori, Cristina
S. Petrariu obţinând, alături de Mihaela Todo-
ran, de la Liceul de Artă „Nicolae Tonitza” din
Bucureşti, Premiul special pentru cel mai bun
profesor coordonator.

Elevii pietreni s-au
„duelat” în pensule, cu-
lori şi palete cu alţi parti-
cipanţi de vârste similare
din Hong Kong, Rusia,
Belarus, Ucraina, Slova-
cia, Turcia, Bulgaria,
Malaezia, Thailanda, Is-
rael, Bahrain, Arabia
Saudită, Serbia, Novosi-
birsk şi Macedonia.

Am o deosebită con-
sideraţie pentru domnul
Kosta Hadzi Antonovski,
profesor şi artist vizual
macedonean, iniţiatorul
şi realizatorul festivalu-
lui, precum şi pentru
prestigiosul juriu inter-
naţional al acestui extra-
ordinar concurs, pentru
efortul uriaş de a oferi
acestor elevi deosebit de
înzestraţi şansa de a
lucra, de a se cunoaşte
între ei, de a învăţa unii
de la alţii. Le mulţumesc
şi pentru recunoaşterea
internaţională a valorii
copiilor pe care îi coordonez, prin invitaţia pe
care ne-au adresat-o de a participa la acest im-
portant festival de artă pentru copii, cu o înaltă
ţinută organizatorică, festival care a debutat în
anul 1981 şi se desfăşoară anual, fără întreru-
pere. Anul acesta, împreună cu cei cinci elevi
pe care i-am însoţit şi coordonat, am fost invi-
taţi pentru a şasea oară în Macedonia, copiii
membri ai clubului nostru de pictură confir-
mându-şi valoarea de fiecare dată, prin obţine-

rea Premiului „Paleta de aur” – unul în 2011,
şase în 2012, trei în 2013, patru în 2016, două
în 2017, trei în 2018, a declarat prof. Cristina
S. Petrariu, preşedinta Asociaţiei Culturale
„Arte.Ro”.

În cadrul Galei Laureaţilor, prof. Cristina
S. Petrariu a înmânat profesorilor coordonatori
ai delegaţiilor din ţările participante, mape cu
materiale de promovare (DVD-uri, pliante,
hărţi, albume) ale principalelor obiective cultu-
rale, istorice şi religioase din municipiul Piatra-
Neamţ şi judeţul Neamţ, participând, astfel, la
promovarea turistică internaţională a ţării noas-
tre. 

Violeta MOŞU
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In memoriam DAN CEPOI
ineri, 18 mai a.c., din iniţiativa (şi pe
cheltuiala) profesorului Dan Constantin
Ionescu, la Hotelul Ceahlău din Piatra-
Neamţ, a avut loc o ceremonie comemo-
rativă în amintirea profesorului şi
pictorului DAN CEPOI (21 iunie 1949
– 4 aprilie 2008). Au participat artiştii

plastici Gheorghe VADANA, starostele neîn-
coronat al pictorilor nemţeni, Ştefan POTOP,
preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din Ro-
mânia, filiala Piatra-Neamţ, Dumitru BEZEM,
Arcadie RĂILEANU, Ioan POPEI, Petru VA-
MANU, profesori, gazetari şi colecţionari de
artă – în total vreo două duzini de admiratori
sau prieteni ai artistului comemorat.

Cu această ocazie a fost editat un foarte
frumos şi bine paginat album cu reproduceri
după lucrări din colecţiile Dan Catană, Nicu
Gherasim, Dan Ionescu, Daniel Ionescu, Ma-
rian Ionescu, Bogdan Neagoie, Monitorul de
Neamţ, Elena şi Vasile Pleşca, „prieteni de su-
flet ai artistului omagiat, la zece ani de la pre-
matura plecare la cele veşnice”.

Apoi, rând pe rând, cei prezenţi au vărsat
câte o picătură de vin (bun!) în memoria artistu-
lui, evocându-i personalitatea de dascăl, pictor,
prieten. Reţinem, pentru cei care nu l-au cunos-
cut, câteva date „tehnice” din „fişa” artistului.

Născut la Tg. Neamţ, Dan Cepoi a absol-
vit liceul în urbea natală, după care a urmat
cursurile Facultăţii de Arte Plastice din Iaşi,
promoţia 1971. A debutat în 1969, la o expo-
ziţie de grup, studenţească. După ce a terminat
facultatea, s-a stabilit la Piatra-Neamţ, profe-
sând ici-acolo, dar afirmându-se ca mentor
căutat la Palatul Copiilor – Casa Pionierilor,
pe acea vreme. De-a lungul timpului, din
1972, a participat la toate taberele şi manifes-
tările expoziţionale, organizate de Filiala
Neamţ a Uniunii Artiştilor Plastici. Prima ex-
poziţie personală a avut-o la Iaşi, în 1969,
după care au urmat multe altele, la Piatra-
Neamţ (1975, 1980, 1982, 1995) şi în alte
oraşe din ţară. A participat cu lucrări la expo-
ziţii de grup, la Galeriile Cupola Iaşi – 1985,
Alfa Piatra-Neamţ – 1987, Târgu Mureş –
1987, Bucureşti – Galeriile municipale –
1986, Bienala Lascăr Vorel 1997, 2007. Are
numeroase lucrări în colecţii de stat şi particu-
lare din România, SUA, Suedia, Spania,
Franţa. 

Intervenţiile vorbitorilor au avut câteva
puncte comune. Dan a fost un pictor talentat,
a avut un pronunţat sentiment al prieteniei, ri-
sipindu-se şi trăind mai mult pentru alţii decât
pentru sine, un boem autentic, cinstit şi gene-
ros. Mai adaug – cunoscându-l bine, pentru că
ne-a apropiat pasiunea lui pentru teatru (şi mai

ales pentru subsolurile sale) – că, fără a face
paradă de aceasta, era bine doxat în istoria ar-
telor (asemenea lui Constantin Filimon) şi nici
cu cititul nu stătea rău.

Şi mai avea un umor autentic, fiind un
hâtru adăpat ca şi Creangă din aceeaşi apă a
Ozanei, cultivând neostentativ lexicul neaoş
care, cu toate arhaismele sau „ţărănismele”, nu
reuşea să-i estompeze cu nimic eleganţa înnăs-
cută. Era un om frumos şi, îndrăznesc să spun,
pentru mine va rămâne mai mult un boier al
spiritului decât un boem, un personaj desprins
exact din paginile lui Mateiu Caragiale...

Iniţiativa profesorului Dan Ionescu, por-
nită din prietenie şi generozitate, e – din câte
ştiu – un gest singular. Un gest care ar trebui
să sensibilizeze instituţiile, asociaţiile profe-
sionale sau uniunile de creaţie să fie ceva mai
atente cu memoria celor ce le-au adus strălu-
cire şi notorietate. Îmi dau seama că strig în
pustiu, dar cine ştie unde poate ajunge ecoul...

În ceea ce-l priveşte pe prietenul nostru,
nu pot să închei decât citându-l pe inspiratul
profesor Ştefan Potop: „Răstignită între ro-
mantism şi expresionism, steaua lui Dan
Cepoi nu se va stinge niciodată”. Subscriu.

Mircea ZAHARIA

Simpozion ştiinţific
la Liceul Vasile Conta

din Târgu Neamţ
impozionul regional „Anticomunism şi
represiune comunistă. 1945-1989”, orga-
nizat la finalul lunii mai, de Liceul Vasile
Conta din oraşul de sub Cetatea Neamţ,
în parteneriat cu Asociaţia Pro Democra-
ţia Club Târgu Neamţ, a avut participanţi
de pe ambele maluri ale Prutului. În urbea
de la malul Ozanei s-au reunit cadre di-

dactice din România şi din Republica Moldova,
de la liceele din Cărpineni, Lăpuşna, Chişinău
şi figuri marcante ale spaţiului public din cele
două ţări. Printre invitaţi s-au numărat analistul
politic Anatol Ţăranu, realizatorul TV Cristian
Tabără, jurnalistul Octavian Zelinski, profesorul
universitar Florin Pintescu de la Universitatea
Ştefan cel Mare din Suceava şi profesorii Elena
Preda şi Ioan Romeo Roman, reprezentanţi ai
Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ.

„Sesiunea de comunicări ştiinţifice a avut
în centrul atenţiei subiectul ororilor comise de
regimul comunist nu doar în România, ci şi în
Republica Moldova. Vorbitorii, printre care şi
elevi din ambele state româneşti, s-au referit cu
lux de amănunte asupra crimelor comuniste şi
consecinţelor lor până în prezent. Pentru parti-
cipanţi, a fost o oportunitate de a schimba opi-
nii, de a asculta mărturisirile invitaţilor speciali
şi de a participa la formarea tinerei generaţii
prin întoarcerea la memoria trecutului. Deoa-
rece 2018 este anul Centenarului, una dintre
secţiuni a fost dedicată făuritorilor Marii Uniri,
arestaţi şi morţi în temniţele comuniste. Este
bine să ne amintim de ceea ce s-a petrecut în
perioada comunistă şi să reflectăm asupra ace-
lor întâmplări pentru a nu repeta greşelile care
au dus la moartea a mii de români”, a spus pro-
fesorul Emanuel Bălan, director adjunct al Li-
ceului Vasile Conta şi gazda simpozionului. Cu
prilejul acestei manifestări, cunoscutul istoric
şi diplomat de la Chişinău, Anatol Ţăranu, a
lansat cartea „Foametea în Moldova sovietică.
1946-1947”, lucrare fundamentală privind atro-
cităţile comise de regimul bolşevic după cel de-
al Doilea Război Mondial.

Ramona AANEI
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NOTE DE TRECERE

Cititul şi scrisul
ititul şi scrisul mi-au dat un fel de putere
specială care m-a ajutat să ies din situaţii
dificile, chiar să rezist în timp cu brio în
faţa impostorilor, agresivilor, îngâmfaţi-
lor, proştilor, să trec mai uşor peste ne-
cazuri, să fiu cât de cât eu însumi în
lumea noastră haotică. Recunosc că m-au

şi încurcat uneori, pentru că mi-au adus şi un
fel de înclinaţie de a reacţiona, de a nu tăcea,
lucru care nu merită întotdeauna pentru că
lumea nu poate fi, totuşi, schimbată. 

E limpede însă că energia pe care o capeţi
din cărţi şi din scris e de departe cea mai bună
recompensă pentru tot zbuciumul pe care îl
presupun şi pe care doar cei în cauză îl cunosc
cu adevărat.

Cititul îţi spune mai degrabă ceva despre
tine, cel care citeşti, decât despre autorul cărţii
sau despre lumea pe care o construieşte. Me-
canismul psihologic e simplu, acela al compa-
raţiei între perspectiva rândurilor, pasajelor şi
paginilor şi aceea proprie de care nici nu erai
chiar foarte conştient. Un gând, o idee, o reflec-
ţie, o expresie, un cuvânt, fiecare şi toate la un
loc au potenţialul de a provoca resurse psiho-
emoţionale latente, ascunse, care nu şi-ar fi
găsit niciodată vreo formă fără efortul lecturii. 

Conform unor studii serioase, scrisul este
cu adevărat terapeutic. Dincolo însă de acest
avantaj al netezirii unor asperităţi sufleteşti pe
care îl oferă celui în cauză, scrisul are şi calita-
tea bizară de a fi în acelaşi timp consumator de
energii imense şi sursă de încărcare a bateriilor.
E ca şi cum ai călători cu o maşină fără să
opreşti pentru combustibil. Mai curând te poţi
aştepta să se strângă ceva pe parcurs, ca în re-
clamele acelea cu Net-ul care se adună în timp
ce îl foloseşti. Un perpetuum mobile al vieţii
interioare, cu tot cu bucuria creaţiei, care nu
este nicidecum o vorbă goală.

Împreună, cititul şi scrisul luminează nişte
zone de umbră ale vieţii şi pun omul faţă în faţă
cu el însuşi. Sunt stări de fapt care îţi vorbesc
despre cum eşti ca fiinţă umană unică dăruită
cu suflet şi creier, într-o lume în care totul curge
în viteză şi se organizează după interes şi profit.
Pentru că lucrurile care contează aici sunt de-
taliile, ignorate de obicei în fuga noastră după
nici noi nu ştim prea bine ce. Iar şansa de a per-
cepe detaliile pe seama acestor paşnice
activităţi este un dar despre care ar trebui,
poate, să le vorbim mai mult celor care încă nu
ştiu de el.

Prof. psih. Vasile BAGHIU

C

i s-a spus, de-a lungul anilor, de cele mai
multe ori cu respect, dascăli.

Omagiindu-vă, de obicei o dată pe
an, vi s-a dedicat calificativul de „apos-
toli”, pornind de la realitatea că mulţi
dintre apostolii creştinătăţii au pierit de
moarte cumplită, dar niciunul nu a abdi-
cat de la chemarea lui sacră, aceea de a

duce lumină în suflete.
Noi, cei care cu adânc respect vă adresăm

acest mesaj, am crescut în case de învăţători şi
am învăţat că abnegaţia şi credinţa în misiunea
lor i-a făcut şi educatori, şi constructori, şi sfă-
tuitori ai obştii.

Am cunoscut şi generaţiile dascălilor na-
vetişti, care îşi încep ziua de muncă pe la ora
patru din noapte, atenţi să nu piardă autobuzul,
pentru a sluji şcoala în cele mai depărtate col-
ţuri de ţară.

V-am admirat pentru extraordinara gene-
rozitate, căci niciodată nu aţi cerut recompense
pentru dumneavoastră, deşi aveaţi destule de
cerut, ci doar pentru şcoală şi pentru ucenici.

Un mare om al culturii universale a decla-
rat: „Arătaţi-mi cum e şcoala, ca să vă spun
care este viitorul poporului!”

Modeşti, credincioşi misiunii însuşite, har-
nici, fericiţi când elevii câştigă examene grele,
concursuri şi când vă depăşesc pe scara socială
şi ajung savanţi, artişti, oameni de bază ai so-
cietăţii, dumneavoastră aveţi modesta mândrie
de a gândi că sunteţi asemenea arhitecţilor, clă-
dind.

Fiecare dintre dumneavoastră, construc-
tori de suflete, de caractere, de capacităţi, de
valori umane inestimabile, are dreptul să spună
ca Poetul antic: „Non omnis moriar!”

De ziua noastră, a tuturor slujitorilor şco-
lii, de azi şi de ieri, noi, sfidând miile de kilo-
metri ce ne despart, vă urăm sănătate, zile
pline de lumină şi de satisfacţii şi spor în tot
ce faceţi pentru şcoala românească.

Alexandrina-Camelia MANCAŞ,
Mihai-Emilian MANCAŞ

31 mai 2018

m visat din copilărie că... voi fi învăţă-
toare. Nici nu cred că se putea altfel.

Fetiţa cu breton a păşit pragul şcolii
sfioasă, tremurând de emoţii. Am fost în-
tâmpinată de zâmbetul cald al doamnei
învăţătoare, cea care urma să îmi fie că-
lăuză pe drumul cunoaşterii.

După doisprezece ani, mă văd în pragul
absolvirii profilului pedagogic cu specializa-
rea învăţător-educatoare, transformându-mă
într-un viitor sculptor al caracterelor în for-
mare. Am avut modele deosebite. Învăţătoarea
şi profesorii mei mă fascinau. Îi admiram cu
drag, îmi doream să fiu ca ei.

În şcoala în care predau acum mă simt ca
acasă. Am îmbrăţişat această profesie la vârsta
de 19 ani. M-am integrat, spre surprinderea
mea, neaşteptat de repede. Colegilor le plăcea
să îmi spună „Un copil cu copii!”, referindu-se
la vârsta mea. I-am întâlnit aici pe unii dintre
dascălii din liceu. Faptul că ei au vorbit aşa de

frumos despre mine, m-a ajutat enorm.
Întotdeauna am susţinut ideea că pentru

această meserie (dacă o putem numi aşa!) tre-
buie să fii făcut. Cu toate că bunicii mă vedeau
medic, părinţii... avocat, eu am ales să fiu...
„doamna”.

„Reţeta” după care îmi desfăşor activitatea
a pornit din suflet. Iubesc ceea ce fac şi acest
lucru se reflectă în relaţia cu elevii mei. Îmi
place să ştiu că vin nerăbdători la şcoală aştep-
tând întâlnirea cu „doamna” lor. De multe ori
sunt strigată „mama” şi asta nu poate decât să
mă bucure, însemnând că le sunt apropiată.

Nu întotdeauna a fost uşor şi frumos. Im-
portant este să nu renunţi. 

Ceea ce nu trebuie să uităm: Învăţătorul
lucrează cu suflete.

Învăţător Georgiana-Cosmina MACOVEI
Şcoala Gimnazială

„Constantin Virgil Gheorghiu” Războieni
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Am ales să fiu... „doamna”
A

Dragii noştri colegi de prea departe,

ULTIMA ORĂ: Premiile revistei APOSTOLUL
Ne face o deosebită plăcere să vă invităm vineri, 29 iunie 2018, la SĂR-

BĂTOAREA ZILEI ÎNVĂŢĂTORULUI, care va avea loc la ora 10.00, în sala
Theodor Macarie a Liceului de Artă Victor Brauner din Piatra-Neamţ.

Cu această ocazie vor fi decernate PREMIILE REVISTEI APOSTOLUL,
ediţia a treia, oferite prin colaborarea generoasă a Sindicatului din Învăţământ
şi Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ, editorii acestei publicaţii. 

Evenimentul va fi însoţit de LANSAREA OFICIALĂ a numărului 211 al
REVISTEI APOSTOLUL, care şi-a debutat cea de a doua serie mileniul trecut, în martie 1999.

Am fi deosebit de onoraţi dacă aţi da curs invitaţiei noastre şi aţi accepta să sărbătorim îm-
preună acest eveniment al şcolii nemţene.

Redacţia revistei APOSTOLUL


