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De la Fântâna profesorului, la Flacăra recunoştinţei
● Formare sindicală şi schimb

de bune practici, la Chişinău (II)
ub genericul „Sindicaliştii din educaţie în-
vaţă de la colegii lor din România”, Con-
siliul General al Federaţiei Sindicale a
Educaţiei şi Ştiinţei a organizat, pentru li-
derii sindicali din învăţământul preuniver-
sitar şi universitar din Republica Moldova,
timp de două zile (18-19.10.2018) un se-

minar cu tematica Metodele educaţiei nonfor-
male, eficiente şi în educaţia sindicală şi
Manipularea pozitivă pentru 60 de cadre didac-
tice-lideri sindicali din Republica Moldova, cu
participarea a doi formatori din partea Confede-
raţiei Sindicatelor Democratice din România şi

a Sindicatului din Învăţământ din judeţul Neamţ
– respectiv Ioan Leon Naroşi şi Niculina Niţă. 

Deschiderea lucrărilor a fost de înaltă ţinută
şi reprezentativitate, prin participarea domnilor
Iacob Baciu, preşedintele Confederaţiei Sindica-
telor Democratice din România, preşedintele
Consiliului Economic şi Social din România,
preşedintele Asociaţiei Internaţionale a Consilii-
lor Economice şi Sociale; Ghenadie Donos, pre-
şedintele Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi
Ştiinţei din Republica Moldova; Gabriel Ploscă,
preşedintele S.L.L.I.C.S. Neamţ şi vicepreşedinte
al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ
şi a dnei. Violeta Amariei – preşedinta Alianţei

S

a 78 de ani, Ion Mărgineanu, fost de-
putat în primul Parlament al Republi-
cii Moldova, semnatar al Declaraţiei
de Independenţă şi militant pentru re-
venirea la adevărul istoric în stânga
Prutului, străbate pe jos 600 de km,
de la Bălţi la Alba Iulia, pentru a

spune tuturor că basarabenii îşi doresc Uni-
rea.

Pietrenii care au dorit să îl întâlnească
pe profesorul Ion Mărgineanu, au avut bu-
curia ca în după amiaza zilei de marţi, 13
noiembrie să-l vadă şi să-l asculte la Biblio-
teca Judeţeană „G.T Kirileanu” Neamţ, într-o
nouă ediţie a Proiectului „Maluri de Prut –
Basarabia Necunoscută”.

Echipat cu un baston „bun şi frumos”,
câteva drapele tricolore, cu mult optimism
şi mai ales cu multă simţire românească în
suflet, Ion Mărgineanu şi-a început parcursul
joi, 1 noiembrie, la ora 12.00, din faţa Poştei

L

Drumul Unirii
trece prin Neamţ

Red.
(continuare în pag. 3)

Niculina NIŢĂ
(continuare în pag. 6)

Despre implicare şi reprezentare...
● Interviu cu dl. Gabriel Ploscă,

preşedintele Sindicatului din
Învăţământ şi Cercetare Neamţ

Iată-ne din nou în faţa unui alt număr al
revistei. În afară de faptul că ninge ca-n po-
veşti şi trebuie să deszăpeziţi, ce noutăţi
aveţi? 

– Noutăţile sunt cele vechi: grija
pentru salariile oamenilor. N-aş vrea să
încep tot cu asta, dar parcă e un făcut. De

fiecare dată când credem că lucrurile s-au aşe-
zat pe un făgaş normal, se mai întâmplă câte o
nefăcută. Parcă-şi bagă Aghiuţă coada oricât
am da cu tămâie. După cum v-am mai spus,
exact în ideea de a preveni sincope neplăcute şi
a avea o imagine cât mai clară a situaţiei pri-
vind sumele care mai sunt necesare pentru sa-
larii, la iniţiativa colegilor mei Gabriela Grigore
şi Ionel Hociung, în acord cu Inspectoratul Şco-
lar Neamţ, am cerut unităţilor şcolare o situaţie

la zi a sumelor necesare pentru atât plata sala-
riilor, cât şi pentru hotărârile judecătoreşti.
Lucru care s-a întâmplat. Şi astfel, în baza si-
tuaţiei concrete primite de la nivelul unităţilor
şcolare am putut face o centralizare a datelor
din judeţ. Date care au fost transmise pe filiera
oficială la Ministerul Educaţiei.

– Au mai existat probleme în ceea ce pri-
veşte plata salariilor?

– În ceea ce priveşte plata salariilor pe oc-
tombrie, nu au fost disfuncţionalităţi. Au apărut
mici probleme legate nu neapărat pe hotărârile
judecătoreşti, ci de sumele pe Legea 85, care
practic sunt o consecinţă a banilor câştigaţi de
noi în instanţă. Iniţial, Ministerul ne-a asigurat
că vom primi sumele în totalitate pe Legea 85,
şcolile şi-au făcut calcule, iar surpriza a fost că,
atunci când banii au fost trimişi în Neamţ, s-a con-
statat că lipseşte o sumă de aproximativ 300.000
de lei. Pentru rezolvarea acestui incident, practic,

A consemnat Mircea ZAHARIA
(continuare în pag. 2)
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Preotul Constantin Matasă,
celebrat la 140 de ani de la naştere

e 26 octombrie 2018, la Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ
a avut loc celebrarea a 40 de ani de la înfiinţarea instituţiei (Decizia nr.
100/1978 a Consiliului Popular al Judeţului Neamţ) şi a 140 de ani de
la naşterea preotului Constantin Matasă, fondatorul Muzeului Arheo-
logic Regional din Piatra-Neamţ, (actualmente
Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ,
unitatea de bază a acestei organizaţii culturale).

Cu acest prilej, Complexul Muzeal Jude-
ţean Neamţ şi-a mai propus şi omagierea altei perso-
nalităţii a muzeografiei şi arheologiei nemţene – prof.
Virgil Mihăilescu-Bârliba, specialist în domeniul ar-
heologiei şi numismaticii româneşti al cărui parcurs
profesional a fost strâns legat de Muzeul Arheologic
din Piatra-Neamţ, unde vreme de 16 ani (1964-1980)
a îndeplinit pe rând funcţiile de muzeograf principal,

director adjunct, director şi şef de secţie, şi a desfăşurat o bogată activitate
publicistică (iniţiator al revistei Memoria Antiquitatis) şi de teren, fiind om-
niprezent pe şantierele arheologice din judeţul Neamţ.

Momentul a fost marcat prin lansarea volumului intitulat Studia Nu-
mismatica et Archaeologica. In honorem magistri Virgilii Mihăilescu-Bâr-
liba oblata, apărut sub egida Editurii „Constantin Matasă” şi a Editurii
Academiei Române şi prin deschiderea expoziţiei temporare – Tezaure mo-
netare romane. Arheologie, detecţie, pasiune.

Expoziţia va fi deschisă în perioada 26 octombrie 2018 – 13 ianuarie 2019.

Centenarul comemorat la Muzeul Cucuteni
La Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni, între 23 şi 25 octombrie, a avut

loc un Colocviu cultural-ştiinţific internaţional dedicat Centenarului Marii
Unirii şi Anului European al Patrimoniului Cultural. Pledând pentru cercetarea
ştiinţifică interdisciplinară, evenimentul a reunit contribuţiile a peste 50 de
specialişti în arheologie, istorie şi geologie, proveniţi de la mai mult de 30 de
instituţii muzeale,  universitare şi  academice  prestigioase  din  România,

P

noiembrie 2018

Despre implicare şi reprezentare...
u au fost decât două alternative: fie să se
dea un anume procent la toate unităţile
şcolare, ceea ce ar fi însemnat, însă, un
mare volum de muncă peste tot, fie o altă
soluţie, care de altfel s-a şi aplicat – de a
se retrage nişte sume scriptic – pentru că
şi alocarea fusese doar scriptică –, astfel

încât să compenseze deficitul de finanţare. De-
cizia luată la nivelul Inspectoratului Şcolar şi
pentru care noi nu am fost consultaţi, a afectat
patru unităţi şcolare: Şcoala Gimnazială nr. 2
Piatra-Neamţ, Liceul de Transporturi, Colegiul
Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra-Neamţ şi Li-
ceul de Artă, care în loc să primească în totali-
tate sumele, primesc în jur de 75%. Sigur că noi
am cerut explicaţii la Inspectoratul Şcolar
Neamţ şi ni s-a spus că ar fi fost un volum prea
mare de muncă să se refacă în timp util procen-
tele la fiecare unitate de învăţământ, şi atunci
s-a preferat această alternativă. Noi suntem de
părere că trebuia discutat înainte de a se lua
această decizie cu directorii şi liderii de sindicat
din unităţile şcolare şi s-ar fi înţeles mai uşor
această situaţie. Acum, unii se consideră neîn-
dreptăţiţi. 

– Cred că, de fapt, e doar o amânare. Aţi
întrebat la Inspectorat ce se va întâmpla mai
departe, când şi cum îşi va recupera banii per-
sonalul neîndreptăţit? 

– Desigur, ne-am interesat şi cei de la In-
spectoratul Şcolar ne-au spus că au solicitat de
la Ministerul Educaţiei această diferenţă. Lu-
crul este adevărat, pentru că adresa prin care s-a
solicitat suplimentarea de la Minister a ajuns şi
la noi. Iar noi am făcut, la rândul nostru, un de-
mers către FSLI pentru ca, prin intermediul fe-
deraţiei, să avem şi o intervenţie a sindicatelor
la Minister şi nădăjduim că aceste sume vor
ajunge cât mai repede în judeţ, la colegii noştri.
Sigur că pentru aceşti colegi dezavantajaţi si-
tuaţia nu este una plăcută, dar iată că se mai în-
tâmplă şi aşa ceva. Cert este că noi, ca sindicat,
am intervenit pentru a grăbi procedura şi, im-
plicit, a diminua această disfuncţionalitate. 

– Ce aşteptări aveţi de la rectificarea care
urmează să aibă loc în scurt timp?

– Privim cu atenţie, ca să nu zic cu îngrijo-
rare, spre această rectificare care va să vină.

Sperăm ca ea să aducă sumele necesare pentru
acoperirea, în totalitate, a salariilor pe luna no-
iembrie, care se vor plăti în 14 decembrie. Prac-
tic, vom monitoriza zi de zi aceste lucruri, mai
ales că ne aflăm în preajma Sărbătorilor de
Iarnă şi, mai mult ca niciodată, toţi oamenii au
nevoie de aceşti bani.

– Ce decizii au mai fost luate în ultima
vreme, la nivel de Confederaţie şi în ce măsură
vor putea fi ele aplicate?

– La începutul lunii noiembrie a avut loc o
întâlnire în organismele de conducere ale Con-
federaţiei Sindicatelor Democratice din Româ-
nia, în care s-au prezentat modificările la noua
Lege a Pensiilor. Sigur, sunt anumite modifi-
cări, dar părerea mea e că drumul e lung până
când o să vedem chiar un draft al Legii Pensii-
lor. Ceea ce însă am discutat concret acolo a
fost întrebarea noastră de ce sindicatele nu sunt
reprezentate la nivelul caselor de pensii. La ce-
lelalte instituţii, cum sunt Agenţia Judeţeană a
Forţelor de Muncă, Inspectoratul Teritorial de
Muncă, Casa de Asigurări de Sănătate, suntem
reprezentaţi în consilii consultative, chiar şi în
consilii de administraţie, însă niciodată la Casa
de Pensii nu am avut o astfel de reprezentare.
Avem doar o reprezentare la nivelul Casei Na-
ţionale de Pensii. Având în vedere anunţatele
modificări ale Legii Pensiilor şi multe alte pro-
bleme care s-au ivit de-a lungul timpului, eu
consider că este necesar ca noi să fim reprezen-
taţi chiar la nivelul caselor judeţene de pensii.
Confederaţia ne-a spus că a făcut demersuri şi
noi am solicitat să avem o întâlnire la nivelul
conducerii Ministerului Muncii, în a cărui su-
bordine se află Casa Naţională de Pensii. Sigur
că acum, ţinând seama de remanierea guverna-
mentală, probabil se va mai întârzia, însă vom
insista şi vom arăta de ce este nevoie şi de o re-
prezentare a sindicatelor. Nu am zis să adminis-
trăm noi fondurile, cum se întâmplă în alte ţări
dar, este neapărat necesar ca să avem o repre-
zentare. 

– Ce alte probleme aţi discutat la nivelul
Confederaţiei?

– Am discutat şi despre anumite probleme
legate de funcţionarea caselor de cultură ale sin-
dicatelor. Foarte multe dintre ele sunt într-o si-
tuaţie gravă, în care nu îşi pot asigura

funcţionalitatea. Am cerut, nu numai eu, ci şi
alţi colegi, ca Asociaţia Caselor de Cultură să
aibă o relaţie mai corectă cu Consiliile de Ad-
ministraţie ale caselor de cultură, pentru că ele
sunt cele care ştiu situaţia reală din teritoriu.
Asociaţia are un director şi un CA în care sunt
reprezentate toate confederaţiile sindicale, res-
pectiv CSDR, CNSRL Frăţia, Cartel Alfa, BNS.
Deciziile Asociaţiei nu pot trece peste deciziile
CA-urilor caselor de cultură, pentru că aceste
CA-uri răspund în faţa legii pentru hotărârile
luate. Sigur că se poate discuta, pot fi găsite îm-
preună cele mai bune soluţii. Însă dacă se crede
că Asociaţia de la Bucureşti poate veni cu tăvă-
lugul peste consiliile de administraţie ale case-
lor de cultură, se înşeală. 

– Care este viitorul învăţământului profe-
sional şi tehnic, în condiţiile în care apar noi
finanţări prin fonduri de dezvoltare?

– Am fost invitaţi şi am participat la o în-
tâlnire a membrilor Comitetului Local pentru
Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Teh-
nic din întreaga regiune din N-E, cu conducerea
Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţămân-
tului Profesional şi Tehnic, susţinută la Piatra-
Neamţ. Cu acest prilej ne-au fost prezentate
două proiecte care urmează să fie implementate
pentru învăţământul profesional şi tehnic.
Sigur, sunt nişte lucruri bune, care se fac cu aju-
torul unor sume de bani care vin pentru dotarea
liceelor tehnologice, pentru formarea resursei
umane din aceste licee, însă am arătat şi acolo
că soluţia reală pentru finanţarea învăţământu-
lui profesional şi tehnic este finanţarea de la bu-
getul de stat. Pentru că, banii de pe acele
proiecte, se vor termina într-o zi şi nu rezolvă
problema. Îmi amintesc de nişte programe
PHARE de acum 15 ani, în care am creat şcoli
pilot, am elaborat standarde de pregătire profe-
sionale, auxilare, am creat nişte modele. Numai
că, pe urmă, trebuind să aliniem la aceste mo-
dele toate celelalte şcoli pentru învăţământul
profesional şi tehnic cu bani de la bugetul de
stat, am rămas cu modelele. Lucrul acesta se va
întâmpla, probabil, şi de astă dată, dacă aceste
sume nu vor fi dublate cu finanţări consistente
de la bugetul de stat. N-o să se mişte nimic în
învăţământul profesional şi tehnic dacă nu se
va înţelege că trebuie investiţi bani. Trebuie

n

(urmare din pag. 1)
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olonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Germania, Austria, Italia, Spania,
Ucraina, Rusia şi chiar Australia.

Lucrările colocviului, materializate prin prezentarea comunică-
rilor şi posterelor, au fost însoţite de vizitarea expoziţiilor din cadrul
muzeelor din Piatra-Neamţ, precum şi a unor situri arheologice de
importanţă cultural-ştiinţifică deosebită, precum cele de la Poiana Ci-
reşului (cu vestigii datând din paleolitic, perioada cea mai îndelungată
din istoria omenirii, căreia i se datorează însăşi procesul de antropo-

geneză), Văleni (prima aşezare în care au fost descoperite, de către Gheor-
ghe Asachi, primele artefacte aparţinând culturii Cucuteni, ce constituie cea
mai importantă civilizaţie preistorică europeană, prin prisma nivelului înalt
de dezvoltare atins de comunităţile sale umane), Bâtca Doamnei (locul ce-
lebrei cetăţi dacice Petrodava) şi Curtea Domnească din Piatra-Neamţ (unul
din simbolurile statului medieval moldovenesc).

Dorel Vişan, la „Serile de Poezie de la Vânători‐Neamţ”
Actorul Dorel Vişan a fost invitatul de onoare al celei de-a XI-a ediţii

a manifestării „Serile de Poezie de la Vânători-Neamţ”, eveniment cultural

găzduit de Mănăstirea Neamţ şi Bi-
blioteca Comunală „Arhimandrit
Chiriac Neculau”.

Astfel, pe 16 octombrie, la
Mănăstirea Neamţ (Catedrala Înăl-
ţarea Domnului) s-a desfăşurat ce-
remonia de acordare a „Premiului
Serilor de Poezie” de la Vânători-
Neamţ, urmată de spectacolul sus-
ţinut de Grupul folcloric „Român-
cuţele”. În continuare, la Seminarul
Teologic „Veniamin Costachi”, a avut loc întâlnirea iubitorilor de poezie şi
colocviul „Poezie şi confesiune, poezie şi religie”, cu participarea poeţilor
invitaţi şi a elevilor seminarului. Discuţia a fost moderată de scriitorul Da-
niel Corbu şi urmată de lansarea cărţii de psalmi „Sunt pradă-n voia vremii,
Doamne”, semnată de Dorel Vişan şi apărută la Editura „Princeps Multi-
media” din Iaşi.

Violeta MOŞU
(continuare în pag. 4)
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nvestit puternic pentru a se reveni, cât de
cât, pe linia de plutire. 

– Ce proiecte noi aţi avizat?
– Este în curs de avizare, şi am avi-

zat şi eu în calitate de membru al Comi-
tetului local pentru Dezvoltarea
Învăţământului Profesional şi Tehnic,

Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea
Învăţământului Profesional şi Tehnic al Jude-
ţului Neamţ (PLAI). Documentul, îmi permit
să spun, este elaborat profesionist. Adică se

pleacă de la realităţile economice, demografice
ale situaţiei reale din învăţământul profesional
şi tehnic. Este îmbucurător că acest proiect s-a
făcut cu colaborarea Instituţiei Prefectului, Ca-
merei de Comerţ şi industrie, a Inspectoratului
Şcolar şi este finalizat cu măsuri, adică ceea ce
trebuie făcut pe viitor pentru ca lucrurile să
meargă. Încă o dată, insist să subliniez că pentru
implementare este nevoie de bani. Altfel, lucru-
rile acestea vor rămâne doar nişte iniţiative fru-
moase, doar parţial puse în practică, iar munca

celor care au contribuit la elaborarea acestui
plan va fi zadarnică.

– Planuri pentru acest sfârşit de an?
– În acest moment pregătim întâlnirile cu

liderii pe zone, întrevederi în care vom discuta
probleme de organizare, de funcţionare a sin-
dicatului şi, desigur, alte lucruri menite a oferi
cât mai multe servicii membrilor noştri de sin-
dicat. 

– Nu pot decât să vă urez succesul nece-
sar!

i

in Bălţi. Această clădire a găzduit, la 3
martie 1918, Adunarea Zemstvei din
Bălţi, care a votat o Declaraţie de Unire
cu România.

El crede că unirea s-a realizat deja în
inimile românilor şi are un sfat pentru tâ-
năra generaţie, pe care o îndeamnă să

ducă mai departe idealurile naţionale ale basa-
rabenilor, pentru care s-au sacrificat atâtea
vieţi: „Nu trebuie să aşteptăm ca Unirea să o
facă conducerea. Unirea trebuie să o facem noi.
Aşa cum am făcut Podul de Flori, aşa trebuie
să facem şi Unirea. Un exemplu pentru noi ar
fi modul în care a avut loc unificarea Germa-
niei”. 

După ce a trecut Prutul, pelerinul Ion Măr-
gineanu a traversat Iaşul, Podul Iloaiei, Tg. Fru-
mos, iar de la Piatra-Neamţ a plecat mai departe
prin Cheile Bicazului către Ardeal.

Drumul Unirii trece prin judeţul Neamţ.
„Să îl întâmpinăm cu multă căldură pe

acest erou al Centenarului care, la cei aproape
80 de ani plini de istorie pe care îi duce în spate,
a pornit în această călătorie pe jos pentru a ne
oferi tuturor o lecţie de Demnitate, de Rezis-
tenţă şi de Simţire Românească!”, a transmis
Ina Guţu, corespondent Radio România Chişi-
nău. 

Ion Mărgineanu este tatăl lui Virgiliu Măr-
gineanu, directorul Festivalului Internaţional de
Film Documentar „Cronograf”, al regizoarei şi
jurnalistei TVR Iaşi Violeta Gorgos (ambii par-
ticipanţi la ediţiile anterioare ale proiectului) şi
al lui Dragomir Mărgineanu. Spicuim în conti-
nuare din declaraţiile profesorului Mărgineanu

făcute de-a lungul semnificativului lui peleri-
naj:

Lumea se sprijină pe oameni buni…

„Acesta este aportul meu la sărbătorirea
Centenarului Unirii. În al doilea rând, sunt
născut în judeţul Bălţi care a dat start Unirii.
Şi mă doare faptul că bălţenii s-au cam rupt as-

tăzi de la această idee, deşi mai sunt mulţi pa-
trioţi şi îmi doresc să promovez această simţire
a lor prin ceea ce pot eu. Ce să fac altceva? Eu
sunt pensionar. Ar trebui să merg şi să dorm.
Mai bine îmi trăiesc viaţa activ. Vinul, cartea
şi vioara cu cât sunt mai vechi, cu atât e mai
bine. Cu acest gând mă pornesc spre România:
să duc mesajul basarabenilor că noi suntem
pentru Unire. Nu ruşii sunt stăpâni în ţara asta,
ci noi, şi în suflet rămâne de secole tendinţa
spre Unire. Chiar dacă unii nu înţeleg încă
acest lucru, ei păstrează în suflet această idee
a unităţii neamului”.

„Am cinci perechi de încălţăminte, iar hai-
nele de ploaie şi de frig mi le vor purta copiii.
Eu în schimb o să îmi iau o cârjă bună şi fru-
moasă. Goethe când trecea dintr-un oraş ger-
man în altul, când Germania era împărţită în
landuri, şi când trecea frontiera aşa cum trecem

noi astăzi din R. Moldova spre România, vame-
şii îl întrebau: «Dumneata treci atât de des pe
aici, cum se întâmplă că nu ai niciodată nimic
de contrabandă?». Iar Goethe răspundea că
toată contrabanda sa era în cap, era mintea sa
luminată. Aşa şi eu.

Voi trece în România cu gândurile fru-
moase despre Ţara mea, care mă vor însoţi şi
mă însoţesc mereu. La Alba Iulia, nu cred că
voi fi acolo eu buricul Pământului. Voi fi şi eu
un muritor de rând, dar cel puţin copiii şi ne-
poţii mei vor şti că bunicul a participat la adu-
narea din 2018, parcurgând pe jos atâtea sute
de kilometri. Nu am nevoie de ceva mai mult.
Eu am pensie bună, am cu ce trăi, iar onorurile
mi le fac copiii mei. Eu nu am nevoie de bogăţie
materială, ci de cea spirituală, pe care o am,
dar nu îmi lipseşte să am mai multă”. 

„Azi trebuie să parcurgem 14 km, dar vom
face împreună 28 de km, spune Ion Mărgi-
neanu. Eu sunt foarte fericit de aventura mea
şi plin de impresii. Învăţ foarte mult de la oa-
menii cu care mă întâlnesc. Păcat ca am pornit
singur, dacă ar fi măcar vreo 10-20 de oameni
să vadă ceea ce văd eu – frumuseţile ţării, na-
tura, dar mai ales bunătatea oamenilor. M-am
întâlnit cu oamenii din satul Tupilaţi şi ne
părea rău să ne despărţim – atâta bunătate!
Primele întrebări sunt: – unde dormiţi? – ce
mâncaţi? – când vă odihniţi? Iar eu le spun
vorbele răposatei mele neveste: „Lumea se
sprijină pe oameni buni”. Mă simt în satele
Moldovei din România ca la mine acasă. Vă
îndemn să veniţi să vedeţi frumuseţile Patriei
care vă aşteaptă.

(urmare din pag. 1)
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ucrările celei de-a XI-a ediţii au continuat, miercuri, 17 octombrie,
la Biblioteca Comunală din Vânători-Neamţ cu dezbaterea „Litera-
tura şi lectura azi”, la care au participat bibliotecari, elevi, cititori şi
profesori. După această întâlnire a fost lansat albumul aniversar „Cân-
tecul trecerii”, semnat de Dorel Vişan, prezentat de autor şi de criticul
Maria Coşofreţ.

Manifestările s-au încheiat sub seară, la Centrul Social-Cultural
„Mihail Sadoveanu” Vânători-Neamţ, cu spectacolul „Omul şi taina

lui”, realizat de Dorel Vişan.

Conferinţă naţională la Biblioteca Judeţeană
În perioada 7-9 noiembrie 2018, Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu”

Neamţ a găzduit conferinţa naţională „Digitizarea colecţiilor speciale şi a
Fondului Documentar «G.T. Kirileanu». Schimb de bune practici şi soluţii
inovative pentru bibliotecile publice”. Au participat specialişti în domeniul
biblioteconomiei şi informaticieni din bibliotecile judeţene Bacău, Braşov,

Brăila, Cluj, Constanţa, Iaşi, Mureş, Prahova, Suceava, Vaslui şi Vrancea.
La 100 de ani de la Marea Unire, biblioteca nemţeană iniţiază un de-

mers menit să ofere informaţii de la sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX
despre Basarabia, Bucovina şi Transilvania prin intermediul publicaţiilor
existente în cadrul Fondului documentar „G.T. Kirileanu”. Aceste informaţii
se regăsesc în 173 de cărţi în format digital, cu acces on-line, care însumează
peste 30.000 de pagini fotografiate, prelucrate şi constituite în documente
electronice. Au fost selecţionate de asemenea documente reprezentative,
apărute între anii 1850 („Documente istorice despre starea politică şi ieratică
a românilor din Transilvania” de August Treboniu Laurian – Viena, 1850,
203 p.) şi 1945, între autorii cărora se numără Mihai Eminescu, Nicolae
Iorga, Mihail Sadoveanu, Ioan Slavici.

Tot în cadrul proiectului au fost scanate, prelucrate şi puse la dispoziţia
publicului publicaţiile periodice din Fondului documentar „G.T. Kirileanu”
tipărite în 1918 „Neamul Românesc” (164 ziare) şi „Sfatul Ţării” (12 ziare).

De asemenea, au fost realizate patru galerii foto: Piatra-Neamţ în cărţi
poştale ilustrate din perioada 1900-1918, Basarabia, Bucovina şi Transilvania.

Toate aceste documente sunt disponibile pe site-ul Bibliotecii Judeţene
„G.T. Kirileanu” Neamţ, www.bibgtkneamt.ro.

L
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oate că, ispitit de primele două cărţi temei-
nice („L'Ecole de la vie”, Paris, ed. Odile
Jacob, 2014, şi „L'Ecole de demain”,
Paris, ed. O. Jacob, 2016), dedicate de
Jean-Michel Blanquer învăţământului
francez, preşedintele Macron i-a oferit
postul de Ministru al Educaţiei Naţionale.

Din această înaltă poziţie, autorul recidivează şi,
în mai 2018, aceeaşi editură îi publică o a treia
lucrare, „L’Ecole de la confiance”, un amplu şi
patetic manifest şi program pentru întoarcerea
şcolii preuniversitare franceze la rosturile şi la
valoarea ei de odinioară.

Asemenea altor intelectuali de elită din
Franţa, ministrul nu poate trece cu vederea slă-
biciunile construite cu sârg vreme de cinci de-
cenii de către diverşi „reformatori” apăruţi după
„revoluţia studenţilor şi elevilor” din anul 1968.
„Francezii – scrie Blan-
quer – de mulţi ani, se în-
doiesc de Şcoala
Republicii, de capacita-
tea ei de a da tuturor po-
sibilitatea de reuşită.
20% dintre elevi ies fi-
nalmente din sistemul
educativ fără a stăpâni
cunoştinţele fundamen-
tale, şomajul tinerilor se
ridică la 25%, anchetele
internaţionale ne pla-
sează în josul clasamen-
tului …” ş. a. m. d.

Preluând numeroase
idei enunţate în prece-
dentele sale cărţi, autorul dezvoltă un program
de reclădire a şcolii în condiţiile de azi ale so-
cietăţii avansate din ţara sa, sprijinindu-se pe
trei elemente de bază, formulate astfel: „Repu-
blique, excellence et bonheur.” O regăsire a
„spiritului Luminilor”, tipic francez, o exigenţă
necesară în inima şcolii, pentru a obţine exce-
lenţa, şi o stare de ÎNCREDERE a societăţii în
şcoală, a şcolii în părinţii elevilor (şi reci-
proca!), a profesorilor în elevi şi a elevilor în
şcoală, în profesori şi în ei înşişi.

Reforma propusă începe cu grădiniţa şi cu
şcoala primară, care trebuie să redevină temei-
nice, şi se încheie cu liceele profesionale, pen-
tru a diminua drastic cauzele şomajului în
rândurile absolvenţilor.

Având în vedere că va pregăti absolvenţii
pentru un alt orizont cultural şi social, în era in-
formaticii şi a roboticii, a inteligenţei artificiale,
şcoala este obligată să păşească spre noi metode
şi mijloace didactice. Educatorul din grădiniţă,
învăţătorul din şcoala primară şi profesorul din

gimnaziu şi liceu rămân fără doar şi poate activi
şi eficienţi în funcţia lor formativă, ca un veri-
ficat pilon uman de mare răspundere al instruc-
ţiei, educaţiei şi orientării şcolare şi profesio-
nale. 

Va fi însă nevoie de un alt tip de formator,
apt să-l înlocuiască într-un interval de timp cât
mai scurt pe enciclopedistul specializat în a ţine
prelegeri ce trebuie învăţate pe de rost.

Dispunând de bibliotecă, de laboratoare şi
de formidabila Informatică, elevul are chiar
acum nevoie de un profesor cu o excelentă pre-
gătire psiho-pedagogică, de cultură generală şi
de specialitate, în stare să abandoneze şcoala li-
mitată la doar măsurarea cantitativă a memo-
riei, în favoarea celei menite să-i formeze pe
viitorii cetăţeni, persoane cu o bogată cultură,
şi pe viitorii tehnicieni ai producţiei materiale
şi spirituale, într-o epocă oarecum previzibilă,
când cunoaşterea şi tehnica vor evolua cu o vi-
teză ameţitoare.

Cartea demnitarului francez este organizată
pe două paliere: primul – cu referiri mai ales la
elevi, al doilea – la „actorii şcolii”.

Titlurile capitolelor din prima parte sunt
elocvente. Potrivit viziunii ministrului Blan-
quer, grădiniţa trebuie să înceapă când copilul
împlineşte 3 (trei) ani şi este etapa „înfloririi şi
a limbajului”, pornindu-se de la constatarea
alarmantă că în prezent până şi vorbirea viito-
rilor adulţi este alterată, nu doar citirea şi scrie-
rea.

Şcoala primară/elementară trebuie să de-
vină „creuzetul” elementelor fundamentale ale
formării şi învăţării. Contrar obiceiului actual,
când repetarea claselor primare stă la decizia
părinţilor, nu a învăţătorului, ministrul pledează
pentru repetenţie, delicat definită. Scrierea şi
vorbirea/gândirea corectă şi logică trebuie să
redevină un ţel fundamental al acestei trepte
şcolare. În acest scop, se propune reexaminarea
şi SIMPLIFICAREA programelor.

Colegiul/gimnaziul urmează să constru-
iască bazele culturii generale a elevului adoles-
cent, pe când liceul va primi funcţia de „rampă
de lansare pentru viitor”, printr-o amplă cu-
noaştere de către formatori a potenţialului fie-
cărui elev, prin orientare şcolară şi profesională
reală şi temeinică, prin reclădirea capacităţii de
comunicare într-o cultură care, de pildă, „să-l
împiedice pe absolvent în a-l mai situa pe Julius
Caesar cândva, între secolul V înainte de Hris-
tos şi al XVII-lea al erei noastre”.

Autorul acordă o deosebită importanţă li-
ceelor tehnice, cu ţelul de a reduce drastic şo-
majul tinerilor.

În cea de a doua parte a pledoariei sale pen-
tru şcoala viitorului, din Franţa, noul Ministru
al Educaţiei dezvoltă pe larg criteriile pentru
acordarea ÎNCREDERII redobândite în învăţă-
mântul preuniversitar. 

După ce expune viziunea sa asupra modu-
lui în care se poate reclădi încrederea în educa-
tori şi în toţi slujitorii şcolii, autorul cărţii
argumentează pe larg planul său în favoarea în-
crederii între partenerii şcolii naţionale, în vii-
torul şcolii săteşti şi, în general, în toţi cei care
participă într-o măsură însemnată la formarea
viitorului cetăţean. 

Mihai-Emilian MANCAŞ

P
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Expoziţie de pictură Arcadie Răileanu
iblioteca Judeţeană „G.T. Kiri-
leanu” Neamţ a găzduit, în Sala
Cupola, în perioada 1-14 noiem-
brie 2018, expoziţia de pictură a ar-
tistului plastic Arcadie Răileanu,
eveniment prilejuit de împlinirea a
68 de ani de viaţă şi 36 de ani de
activitate expoziţională.

Pendulând între conceptul de retros-
pectivă şi expoziţie-atelier, Arcadie Ră-
ileanu a expus publicului lucrări de
pictură în ulei şi acuarele, aplaudate atât
de nemţeni cât şi de prieteni ai pictorului
sosiţi la Piatra-Neamţ din Botoşani, Su-
ceava sau Galaţi, special pentru acest
eveniment.

Vernisajul, prezentat de gazetarul Mihael Balint a avut loc joi, 1 no-
iembrie 2018, de la ora 17:00; a continuat la ora 19,00 cu deschiderea altei
expoziţii prezentată în incinta barului „Unic” şi cu o întâlnire la atelierele
de pe Aleea Viforului, unde – deşi seară – pictorul Arcadie Răileanu a pre-
zentat a treia expoziţie personală, organizând, în premieră, „Ziua porţilor
deschise”, cu mai multe pânze de dimensiuni mai mari.

Arcadie Răileanu s-a născut la 28 noiembrie 1950, la Perieni, în Repu-
blica Moldova. A absolvit Institutul Politehnic din Chişinău, Facultatea de
Construcţii Urbane, specialitatea Arhitectură. Este membru al Uniunii Ar-
tiştilor Plastici din Republica Moldova şi România… (Vezi Constantin
Tomşa „Rememorări nemţene”, pag. 17)

Premiera SuperOK! la Teatrul Tineretului
Pe 8 noiembrie, la Sala Studio „Corneliu-Dan Borcia”, Teatrul Tinere-

tului a prezentat premiera „SuperOK!” de Mircea Moroianu, în regia lui
Daniel  Chirilă, cel de-al treilea şi ultimul spectacol produs în cadrul

(continuare în pag. 6)
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Copii de la Arte.Ro, din nou, pe podium!
● Bienala de Artă

Internaţională
Evora, Portugalia 

a început de an şcolar, în urma
jurizării lucrărilor trimise în
Portugalia de un grup de elevi
talentaţi, membri ai Cercului
de Pictură II din cadrul Palatu-
lui Copiilor şi ai Asociaţiei cul-
turale „Arte. Ro” din Piatra-
Neamţ au primit optsprezece

distincţii importante la prestigiosul
Concurs Internaţional de Artă pentru
copii XIX th INTERNATIONAL
MEETING OF JUVENILE ART-
Evora 2018 (Bienala de Artă Interna-
tională pentru copii, editia a- XIX -a,
2018 din Evora, Portugalia). Astfel,
pentru înalta ţinută a lucrărilor pe care
le-au realizat, au primit medalie de
aur Bălan Maria Luiza, Lungu An-
drei, Morţe Maia Andreea, medalie de
argint Filip Ilinca, Morţe Miruna, iar
elevii Adrişoaei Amalia, Apopei Ana
Maria, Cazan Giorgia Aurora, Cojo-
cariţa Cristian, Constantin Flavia,
Darie Ana Alesia, Dumitrascu Carla,
Galan Ecaterina Marie Claire, Mi-
chiuşcă Beatrice, Mihăilă Sara, Spă-
tăreanu Maria, Ştirbu Bianca, Vlaicu
Maria Letiţia, au obţinut menţiuni de
onoare.

În semn de preţuire a efortului
participanţilor şi a elevilor premiaţi,
organizatorii concursului – Consiliul

Municipalităţii din Evora, De-
partamentul Regional de Cul-
tură din Evora, Fundaţia
„Eugenio de Almeida” şi Fun-
daţia Culturală TEOARTIS
Gallery, au invitat ţările câştigă-
toare, la premierea oficială care
a avut loc în incinta Primăriei
oraşului Evora, luni, 8 octom-
brie 2018. Au fost prezenţi elevii
câştigători însoţiţi de profesorii
lor din următoarele ţări: Portu-
galia, Macedonia, Rusia (Mos-
cova şi Novosibirsk), Slovenia,
Hong Kong, Thailanda, Româ-
nia. Ţara noastră a fost repre-
zentată prin: Prof. Cristina
Petrariu şi elevii, Andrei Lungu
(17), Bălan Maria Luiza (18),
Musceleanu Theodora (16), Po-
rumb Ana (15), Ştirbu Bianca
(16), Morţe Miruna (14), Morţe
Maia (9), Păr Laurentiu Ema-
nuel (15), Cojocăriţa Cristian
(15), Filip Ilinca Maria (17).

După ce au fost premiaţi pentru
lucrările expediate la concurs, cei 33
de elevi câştigători, aparţinând
unora dintre cele mai prestigioase
şcoli de artă, licee, cluburi şi ONG-
uri din întreaga lume, au fost invitaţi
să participe la o tabără de creaţie
plastică care a durat 7 zile. În acest
răstimp, micii artişti au surprins în
lucrările lor, pictând în plein-air, în
tehnici ale desenului, graficii şi pic-
turii, fragmente din istoria oraşului
vechi Evora reprezentând vestigii

romane, poduri,
clădiri, viaducte,
stradele, biserici şi
pieţe.

Gazdele au
organizat de ase-
menea un parcurs
interesant pentru
participanţi, cu-
prinzând oraşele
Obidos, Nazare,
Alobaca, Bathalia,
Monsaraz şi Fa-
tima unde elevii
au luat contact cu

particularităţile arhitecturale ale sti-
lului gotic manuelin şi au realizat in
situ schiţe de peisaj şi detalii de ar-
hitectură.

La sfârşitul taberei s-au premiat
cele mai
bune lu-
crări reali-
zate pe
parcursu l
celor 6 zile,
iar Româ-
nia a mai
înregistrat
o victorie
frumoasă,
o b ţ i n â n d
mai multe
d i s t i nc ţ i i
preţioase. 

Elevul Păr Laurenţiu Emanuel a
obţinut cu una dintre lucrările sale de
grafică Menţiunea de onoare la Sec-
ţiunea Individual pentru grupa de
vârs tă 15-18 ani. Ana Porumb a reuşit
cu una dintre acuarelele sale, perfor-
manţa de a primi Premiul al -III-lea, la
secţiunea Individual, grupa de vârstă
15-18 ani. Aceeaşi distincţie – Men-
ţiune de onoare, a obţinut şi eleva

Bălan Maria Luiza, la Secţiunea In-
dividual tot pentru grupa de vârstă
15-18 ani. La acceaşi categorie de
vârstă, elevul Lungu Andrei a obţi-
nut tot Menţiunea de Onoare a juriu-
lui.

Elevii participanţi la această
competiţie sunt membri ai Asociaţiei
Culturale „Arte.Ro” de mai mulţi
ani, s-au implicat în numeroase pro-
iecte şi frecventează Clubul de Pic-
tură din cadrul Asociaţiei dar şi pe
cel de la Palatul Copiilor din Piatra-
Neamţ. Ei au obţinut în decursul
timpului numeroase premii la com-
petiţiile de artă pentru copii, naţio-
nale şi mai ales internaţionale. 

În ultimii 8 ani elevi cu vârste
cuprinse între 6-19 ani coordonati de
către prof. C. Petrariu, au obţinut
peste 380 de premii la prestigioase
competiţii internaţionale de artă
plastică destinate elevilor, contri-
buind la expunerea pozitivă a oraşu-
lui nostru, dar şi a ţării, promovând
valorile culturii tradiţionale, ale ar-
telor plastice, istoriei şi culturii ro-
mâneşti. 

Mulţumirile noastre se în-
dreaptă către toţi cei care au partici-
pat la sprijinirea participării copiilor
la activitătile Festivalului din Portu-
galia, şi tuturor celor care, în decurs
de 8 ani ne-au fost alături, contri-
buind la succesul acestor tineri şi la
promovarea oraşului Piatra-Neamţ
şi a culturii române în lume.

Prof. Cristina S. PETRARIU

L
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IC-RO Laborator de creaţie teatrală, un proiect cultural co-finanţat
de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Acest spectacol a fost
precedat de „School feat. CooL” (premiera în luna iulie 2018),
regizat de Elena Morar şi „Jurassic” în regia Anei Crăciun-Lam-
bru (premiera în luna octombrie 2018). Toate cele trei spectacole
au putut fi vizionate în cadrul MIC-RO stagiunii AFCN, care s-a
desfăşurat la Teatrul Tineretului în perioada 9 – 13 noiembrie

2018. 
SuperOK! este un spectacol despre viaţa trăită online, despre scufun-

darea în tehnologie, într-un viitor în care oamenii comunică virtual, cre-
zându-se astfel protejaţi de riscurile pe care le aduc, la pachet,
interacţiunile sociale directe, spontane, imprevizibile şi supuse examinării
celorlalţi. Dorinţa excesivă de a fi la modă, combinată cu convenţiile lumii
digitale, conduce adesea la situaţii ridicole, amuzante şi grave, în egală
măsură.

În distribuţie: Mircea Postelnicu, Corina Grigoraş, Cristina Mihăi-
lescu; scenografia: Gábor Zsófia; video design: Andrei Cozlac.

Expoziţie de pictură Petru Botezatu
Pe 23 octombrie a.c., pe simezele Mu-

zeului de Artă, publicul nemţean a putut ad-
mira un număr consistent de lucrări semnate
de Petru Botezatu, selecţii din ciclurile „Ima -
ginaria” şi „România mitică”. În încheierea
vernisajului, cvartetul „Colosseum” a susţi-
nut un recital instrumental, moment artistic
asigurat de Centrul pentru Cultură şi Arte
„Carmen Saeculare” Neamţ.

Artistul s-a născut la Focşani, a copilărit
la Piatra-Neamţ, a trecut prin procesul cu-
noscut ca procesul elevilor de liceu şi a fost
condamnat la 12 ani de detenţie.

După eliberare, în 1964 este admis la
Facultatea de Arte Plastice din Bucureşti, dar
după absolvire este cenzurat în expoziţiile

personale, iar lucrările îi sunt eliminate constant din expoziţiile naţionale.

(urmare din pag. 5)
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De la Fântâna profesorului, la Flacăra recunoştinţei
indicale „Gh. Asachi” din Iaşi, cărora li
s-au adăugat membrii din conducerea
acestor organizaţii sindicale: Nadejda La-
vric, Angelina Begu, Gabriela Grigore şi
reprezentanţi ai mass-media din Repu-
blica Moldova şi România. 

Evenimentul a fost apreciat ca un
dialog dintre sindicaliştii din Republica Mol-
dova şi cei din România, dialog în cadrul căruia

oaspeţii au putut să cunoască problemele omo-
logilor moldoveni şi să prezinte propriile lor vi-
ziuni, în ceea ce priveşte perspectivele mişcării
sindicale.

Pe toată durata manifestărilor, s-a creat şi
manifestat o bună atmosferă lucrativă, cu o
mare încărcătură emoţională însă, cu efuziuni
şi împărtăşiri de experienţe trăite, stimulate şi
de activităţile practice din cadrul modulului
„Metodele educaţiei nonformale eficiente şi în
activitatea sindicală” de genul: Flash-mob, Pho-
tovoice, Biblioteca vie, Storytelling...

Dar cel mai convingător argument că acest
tip de educaţie deschide punţi reale de comuni-
care şi acţiune, este faptul că şase dintre cursanţi
care se descurcau mai greu în limba română,
fiind vorbitori de limbă rusă (în ale cărei mean-
dre am plutit, bazându-mă pe ce-mi mai amin-
team din liceu când am studiat Limba rusă timp
de un an şcolar) au trăit şi lucrat bine cu noi toţi,
manifestând o reală satisfacţie şi împlinire! 

Educaţia nonformală (E. N.), ca totalitatea
influenţelor de natură educativă realizate în

afara cadrului formal, a devenit tema predilectă
în discursul public despre reformarea sisteme-
lor educaţionale, o soluţie pentru eficientizarea
crizei din educaţie, un panaceu. E.N. se poate
realiza în paralel cu sistemele principale de
educaţie, în diferite contexte: fie la locul de
muncă şi prin acţiuni ale organizaţiilor socie-
tăţii civile (sindicate), fie în timpul liber, fiind
diferită de cea desfăşurată în organizaţii sau
servicii complementare sistemelor convenţio-
nale şi generând efecte pozitive:

● Descentralizare psihologică prin asuma-
rea la nivel personal, dar şi de status/rol profe-
sional şi social al actorilor din domeniul
sindicatelor din educaţie a iniţiativelor şi de-
mersurilor realizate în beneficiul semenilor şi
al comunităţii educaţionale în general.

● Eliminarea formalismului excesiv din re-
laţiile şi comunicarea de tip partenerial între ni-
velurile de decizie şi operaţional din sistemul
educaţional sindical, dintre nivelul intern siste-
mului şi cel extern.

● Asigurarea punţilor de comunicare şi co-
operare cu valoare adăugată la scopul şi obiec-
tivele activităţii sindicatelor din educaţie.

Dincolo de conţinutul calitativ al cursului
şi al intervenţiilor celor doi formatori, cred că
sudarea şi eficientizarea muncii noastre au fost
generate de atitudinea cursanţilor, de limba
dulce moldovenească, de expresiile folosite de

ei (na, iaca amuş... la fără un sfert doişpişi...
umblă vorba…), dar şi de bucuria de a ne ma-
nifesta împreună, noi, fraţii de peste Prut, din-
colo de modul declarativ!

Nicicând versurile lui Grigore Vieru „Ne-
au îndepărtat de casă/ C-aveam poartă mai fru-
moasă/ Ne-au dus în vagoane mute/ C-aveam
peste-o apă rude...” n-au avut un ecou mai pro-
fund, ca în aceste zile, când am trăit şi simţit pe
meleagurile Chişinăului, Sorocăi, Anenilor Noi,
acea stare de fericire simplă şi curată ca pe vre-
mea bunilor noştri. Emoţia şi trăirile mi-au fost
amplificate şi de tainica chemare a celui ce

(urmare din pag. 1)

S
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n 1977, artistul îşi dă demisia din învăţământ şi începe pictarea unui
număr important de biserici, fapt care va coincide cu aproape un de-
ceniu de pictură sacră, dar şi cu o eliberare a spiritului său creator.

În 1987 reuşeşte să se refugieze în Austria, apoi este rezident un
număr important de ani în Austria, Canada şi apoi în Statele Unite
ale Americii.

În 2001, revine în România, rechemat pentru a picta biserici şi
începe să lucreze la împodobirea cu fresce a catedralei „Sfânta Vi-

neri”, din Zalău.
Creaţia sa – cea atât sacră cât şi cea profană, rămâne în continuare sub

semnul suprarealismului. Expoziţia a fost deschisă în perioada 23 octombrie
– 18 noiembrie a.c.

Premiul pentru proză „Mihail Sadoveanu”
Premiul naţional pentru proză „Mihail Sadoveanu”, acordat de Socie-

tatea Scriitorilor din judeţul Neamţ şi revista „Antiteze”, în cadrul unui pro-
iect finanţat de Consiliul Judeţean Neamţ, a revenit, anul acesta,

scriitorului Vasile Popa Homiceanu pentru
volumul „Despre lucrurile prime”, apărut la
Editura „Limes” Cluj, 2017. Diploma a fost
înmânată câştigătorului, pe 27 octombrie, la
Casa Memorială „Calistrat Hogaş”, în cadrul
manifestării „Sadoveniana”.

Au mai fost nominalizaţi literaţii: Con-
stantin Ardeleanu, autorul volumului de
proză „Fruntaş Cătare. Strategul buclucaş”
apărut la Editura „Detectiv literar”, Bucu-
reşti, 2017 şi Eugen Verman, autorul scrierii
memorialistice „Noi, cei de pe Lăpuşneanu”,
Editura Corgal Press, Bacău, 2017.

Vasile Popa Homiceanu, Constantin Ar-
deleanu şi Eugen Verman sunt originari din
judeţul Neamţ.

Juriul a fost format din scriitorii: Raluca
Naclad, Constantin Tomşa şi Cristian Li-
vescu.

Î

noiembrie 2018

De la Fântâna profesorului, la Flacăra recunoştinţei
dihneşte pe pământul Basarabiei şi care a fost bunicul meu dinspre
mamă, Mihai Rotundu, mort pe front, în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, la Bălţi. Mormintele eroilor căzuţi aici, au fost
strămutate, nu se ştie exact unde, spre a face locul unei fabrici, pe
vremea stăpânirii sovietice...

Totul s-a petrecut într-o toamnă ce-şi flutura rochiile pline de
culori mângâietoare: arămiu, verde copt, galben, roşu palid, pe dea -

lurile parfumate de viile moldovenilor noştri, mai pline de strălucirea
chihlimbarului în fiecare bob, mai surâzătoare de pe fiecare colină, când
am intrat, pentru prima dată, cu
emoţie, în Republica Moldova. 

Armonia şi parfumul locurilor,
sărutul pe care colinele îl dădeau ce-
rului de un albastru curat şi catifelat,
m-au scos dintr-o temătoare stare şi
m-au proiectat direct în inima fraţi-
lor noştri de peste Prut, care încă
sunt afectivi, romantici, duioşi ca un
balsam pe sufletul prea grăbitului
vizitator şi care, cu dulcele lor grai,
m-au aşezat în albia valorilor noas-
tre comune. Mulţumesc Ghenadie,
Nadejda, Angelina, Oleg, Liuba... că
m-aţi cuprins cu sinceră şi caldă iu-
bire frăţească şi m-aţi ajutat să mă
regăsesc în matricea noastră co-
mună! 

Retrăind cumva Doina emines-
ciană... am călătorit peste Prut până

la Nistru... Mi-am alinat setea şi
dorul la Fântâna Profesorului, aşe-
zată pe un deal ce-şi continuă che-
marea pe o cărăruie ce duce la
Flacăra Recunoştinţei. Doar pome-
nirea lor arată că am avut parte de
un drum iniţiatic, de un anume drum
pe care trebuia să-l fac împreună cu
fraţii din Republica Moldova şi cu
oameni aleşi din România ce pro-
bează prin fapte dragul de ei şi do-
rinţa de unire!

În Soroca, la Cetatea elogiată de
Dimitrie Cantemir în Descrierea
Moldovei, am întâlnit unul din cei
mai straşnici ghizi pe care i-am cu-
noscut până acum (şi precizez că am
beneficiat de prezentări făcute de
ghizi la obiective turistice din Eu-
ropa, Africa, Asia), Dl. Nicolae
Bulat, profesor de istorie, pe care nu
te saturi să-l asculţi!! E când eroul
poveştilor cu luptele de la poalele ce-
tăţii de pe la 1497, când solul ce bate la porţile cetăţii, când „Coste pârcălab
de Soroca” din 1500, când ghidul contemporan cu noi... este o încântare ce
te îndeamnă la lungă ascultare şi şedere pe aici! Pentru acest mod unic de
prezentare, a fost ales „Ghidul anului 2017” în Republica Moldova. Dacă
treceţi prin Soroca, ar fi mare păcat să nu-l căutaţi la cetate şi să nu-l ascul-
taţi!

Încă-mi răsună cântecele ce răscoleau românismul din noi, picurate
artistic de „Pavarotti de la Iaşi” şi,
aici şi atunci, mi-a revenit în minte şi
m-a durut strigătul cântat de Doina şi
Ioan Aldea Teodorovici, pe versurile
lui Adrian Păunescu, care au fost şi
ultimele lor ziceri... „Haide, haide,
ce-o fi o fi/Să prefacem noaptea în
zi/... A marii beţii şi fie ce-o fi/ În
porţi se-nvârt deodată chei/Poporul
lumii taie miei/Noi ne căutăm plân-
gând prin ploi/Potopul zilei de
apoi/E cartelat din doi în doi!”

Cu regretul despărţirii în suflet
şi în gând, am plecat păşind pe aleile
scăldate în lumini încrucişate ce se
întreceau cu strălucirea unei luni ce
nu mai voia să stea pe cer ci să co-
boare lângă noi...Totul era magie,
totul era un românesc fel de-a trăi,
de-a iubi, de-a simţi... era trainic şi
profund!

o
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pre sfârşitul activităţii sale di-
dactice Aspazia Sandu (profe-
sor de matematică la Liceul
din Bicaz din 1974) a început
să-şi publice scrierile în versuri
din anii tinereţii, desigur revi-
zuite, sau din anii maturităţii,
debutând editorial cu Frânturi

din spectacolul lumii (2008).
Pentru cei care, încă, nu au cu-

noscut versurile publicate în acest
răstimp, de la debut şi până la această
nouă carte, Undeva în Calea Lactee,
menţionăm titlurile cărţilor publicate
anterior: Frânturi din spectacolul
lumii, 2008; Edenul copilăriei, 2009;
Gingăşie şi candoare, 2009; Urme pe
nisipul vremii, 2009; Petale de gând
asimetric, I-II, 2010; Album de fami-
lie, 2012, Căutând lumina, 2012; Ca-
leidoscop cu ritm şi rimă, 2013;
Frânturi de portret, 2013; Din iureşul
vremii, 2014; Înclinaţii cultivate,
2016; Inocenţa în căutare, 2017.

Şi cartea de acum abordează
aceeaşi tematică ca în toate celelalte
volume. De altfel noutatea unor texte
poetice nu constă în temele ilustrate
la un moment dat, pentru că este ştiut

faptul că aceste coordonate au fost
stabilite încă de către poeţii antichi-
tăţii, iar cei care au urmat în timp au
venit cu noutăţi în ceea ce priveşte
forma.

Nici Aspazia Sandu nu face ex-
cepţie de la această regulă. De aceea
constatăm în cartea de faţă că textele

sunt variaţiuni pe aceeaşi tematică, şi
observăm îmbunătăţiri sensibile ale
stilului.

Ţinând seama de toate acestea
am ajuns la concluzia că multe din
afirmaţiile referitoare la versurile
semnate de Aspazia Sandu se con-
firmă încă o dată şi ne permitem să
facem cunoscut potenţialului cititor
al acestei cărţi opiniile noastre. 

Autoarea nu este o visătoare ha-
botnică ce versifică dogme religioase.
Din contra, luciditatea, atenţia în-
dreptată spre ceea ce se întâmplă în
jurul ei, atitudinea fermă dezaproba-
toare faţă de faptele reprobabile din

societatea contemporană sunt tot atâ-
tea însuşiri ale unui poet prezent în
viaţa cetăţii. Un poet care îl ia ca mar-
tor pe Dumnezeu, mirându-se cum de
îngăduie asemenea fapte. Luciditatea
şi, concomitent, tonusul, dorinţa de
viaţă demnă, curată, în frica, dar mai
ales cu respect faţă de Divinitate, sunt

prezente mai peste tot, şi autoarea nu
are nicio reţinere în a adresa semeni-
lor sfaturi, îndemnuri de comportare
în respectul normelor etice, morali-
zând, uneori cu riscul de a ieşi din
sfera poeziei (v. Prognoze).

Nu este ocolită nici viaţa socială
cu aspectele ei politice care sunt un
prilej de îngrijorare pentru omul con-
temporan. Cititorul care va ajunge cu
lectura şi la ultima pagină a acestei
cărţi va putea constata spiritul auto-
analitic al autoarei şi, desigur, va
putea ajunge la multe din opiniile
concluzive din poezia „ÎN LOC DE
ÎNCHEIERE”, din care cităm în în-
cheiere:

(…) Între cele două coperţi gă-
seşti diversitate/ de gânduri sau de
acţiuni ce nu-s etichetate./ Te întâl-
neşti cu propriul eu, în multe situaţii/
aşa c-aprobi sau dezaprobi aceste di-
zertaţii.(…)/ Pretenţiile sunt prea
mari şi-s artificiale/ că necesaru-i
împătrit la cereri uzuale./ Părem ma-
nipulaţi de gând prin vreri exacer-
bate/ că linişte nu mai avem şi nici
întâietate./ Ne-am irosit în căutări
lipsite de esenţă,/ împinşi de timpu-
atât de scurt ce pare la scadenţă./ Ne-
am împăcat sau nu cu noi, e-o simplă
întrebare/ sau ne-am simţit mereu
străini în orice provocare!(…)/ De
vrei să râzi, nu ai de ce, să plângi, nu
ăsta-i rostul;/ să meditezi şi-apoi să
faci ceea ce-ţi cere postul./ Urcăm,
spre ce, ne-am întrebat, că drumu-i
în urcare/ iar undeva este un STOP!
apoi ce va fi oare?/ Inteligenţi cum
ne simţim, avem de dat răspunsuri/ la
întrebările de fond ce par cu neajun-
suri.//

Orice alte comentarii din partea
noastră le considerăm de prisos.

Constantin TOMŞA

S

Aspazia Sandu: „Undeva, în Calea Lactee”

„19 zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei
asupra copiilor şi tinerilor” – Ediţia 2018

ederaţia Internaţională a Comunităţilor
Educative, Secţiunea România (FICE
România) desfăşoară şi în acest an în ţara
noastră Campania Internaţională „19 zile
de prevenire a abuzurilor şi violenţei asu-
pra copiilor şi tinerilor”, iniţiată de Wo-
men's World Summit Foundation
(Geneva). Campania se derulează anual,

în perioada 1-19 noiembrie, în contextul „Zilei
internaţionale de prevenire a abuzului asupra
copilului” (19 noiembrie) şi a „Zilei internaţio-
nale a drepturilor copilului” (20 noiembrie).
Încă de la declanşare, din 2011, au fost abordate
teme precum: pedepsirea corporală a copilului,
implicarea copiilor în conflicte armate, porno-
grafia infantilă, adicţiile şi consumul de sub-
stanţe ilicite în rândul copiilor şi tinerilor,
bullying-ul şi hărţuirea în mediul şcolar.

În vederea participării la ediţia din acest an,
FICE România a elaborat şi lansat un proiect
naţional adresat elevilor, cadrelor didactice, pă-
rinţilor, care îşi „propune să pregătească copiii,
părinţii şi cadrele didactice să recunoască for-
mele de abuz (inclusiv prin intermediul comu-
nicării online) şi neglijare, trafic de persoane,
consum de droguri sau alte substanţe ilicite etc.
precum şi să intervină, alături de alţi specia-

lişti”. De asemenea, proiectul are şi obiective
privind „formarea continuă a cadrelor didactice
pentru integrarea eficientă a învăţământului ro-
mânesc în context european şi pentru înţelege-
rea particularităţilor psiho-sociale ale
copiilor/educabililor, dezvoltarea de strategii la
nivelul şcolilor pentru prevenirea abuzurilor
asupra copiilor, dezvoltarea de parteneriate”. 

De fapt este vorba despre un set de acţiuni
cu scopul de a schimba comportamentul social,
de a educa şi a mobiliza copiii, şcolile, diversele
organizaţii şi partenerii societăţii civile să se
implice în prevenirea unora sau mai multora
dintre temele asociate abuzului. Scopul nede-
clarat este unirea în acţiuni de colaborare şi
conlucrare pentru a contribui la crearea unei
culturi mai preventive, la stoparea violenţei îm-
potriva copiilor şi a tinerilor, la sprijinirea im-
plementării recomandărilor ONU şi, nu în
ultimul rând, la atingerea obiectivelor de dez-
voltare durabilă promise pentru anul 2030. De
aceea FICE România recomandă şi sensibiliza-
rea şi implicarea reprezentanţilor administraţiei
locale, medicilor, psihologilor, juriştilor, asis-
tenţilor sociali, comitetelor de părinţi, poliţişti-
lor, jurnaliştilor.

Printre acţiunile concrete promovate în
anul 2018 în cadrul acestei campanii, merită
menţionate:

● Prezentarea în media, în presa scrisă şi la
posturile de televiziune, la nivel judeţean, re-
gional şi naţional, a caracteristicilor şi obiecti-
velor campaniei, a acţiunilor pe care le va
desfăşura FICE România pentru realizarea
acestora şi pentru promovarea în România a
ima ginii Women's World Summit Foundation;

● Workshop-uri şi lectorate, în unităţile
şcolare din ţară, în care să se promoveze acţiuni
de informare şi prevenire a tuturor formelor de

maltratare şi de violenţă asupra copiilor şi tine-
rilor;

● Campanii împotriva abuzurilor şi violen-
ţei, realizate cu ajutorul partenerilor instituţio-
nali ai FICE România şi a tinerilor elevi
voluntari;

● Mese rotunde şi conferinţe, realizate la
nivel judeţean, regional şi naţional, care să
aducă împreună profesionişti care lucrează în
domeniul protecţiei copiilor abuzaţi, neglijaţi,

exploataţi, în domeniul justiţiei, sănătăţii, poli-
ţişti, cadre didactice, părinţi, voluntari;

● Utilizarea reţelei Facebook pentru pro-
movarea de mesaje care să conducă la informa-
rea cu privire la efectele abuzului şi neglijării
copiilor, a consumului de droguri şi la preveni-
rea acestora.

Principalele rezultate calitative ale campa-
niei se referă la crearea unei mişcări preventive
a abuzului asupra copiilor şi tinerilor şi la sta-
bilirea şi aplicarea de orientări şi comporta-
mente învăţate care să creeze obstacole în calea
acţiunilor indezirabile faţă de aceştia.

Gianina BURUIANĂ

F

Campania
Internaţională
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Cititorul de literatură românească, azi
âteva întrebări introductive, abrupte:
Avem o literatură, ce facem cu ea? Cine o
gestionează? În grija cui e literatura ro-
mână azi? Cine o promovează, cine o
apără? Cine (mai) are nevoie de literatura
română actuală? Trăim în epoca statistici-
lor, aşa că putem aproxima inclusiv apeti-
tul pentru lectură al unei societăţi, al unei

comunităţi, „consumul” de carte, consumul cul-
tural. Care mai e relaţia scriitorului român de azi
cu „duşmanul de moarte”, cititorul?

La nivelul unei biblioteci judeţene, unul din-
tre programele de bază îl reprezintă monitoriza-
rea autorilor, a titlurilor de carte, a editurilor dar
şi a cititorilor. Astfel poţi afla, în câteva secunde,
care sunt autorii cei mai „frecventaţi”, operele
cele mai cerute de cititori, ce edituri îşi plasează
cel mai bine „produsul editorial”. Realitatea de
pe frontul literar nu seamănă, în cea mai mare
parte, cu ceea ce se întâmplă la nivelul „consu-
mului”. Valoarea intrinsecă este pusă la colţ de
binomul cerere-ofertă. Pe cât de harnici şi pre-
dispuşi la escaladarea celor mai austere sau ame-
ţitoare piscuri sunt autorii, pe atâta de comozi au
devenit cititorii. Tirajelor de zeci de mii de
exemplare din perioada „cealaltă”, când cititorii
devorau literatură pe nemestecate, le corespund
tirajele de câteva sute de exemplare de astăzi. În
perioada de până în 1989, proza contemporană,
ca şi poezia, erau citite pe rânduri şi printre rân-
duri, toată lumea căuta mesajele subliminale,
esopice.

Buzura, Breban, Ţoiu, D. R. Popescu, Petru
Popescu, Nedelciu, Băieşu, Ion Anghel Mănăs-
tire, Sălcudeanu, alţii, vindeau tiraje ameţitoare.

Dar să ne întoarcem cu picioarele pe pământ
şi să ne uităm în statisticile privitoare la cei mai
„frecventaţi” scriitori dintr-o bibliotecă jude-
ţeană (nu o numesc, e doar o exemplificare, deşi
am girat-o o vreme!) la nivelul anului 2016. Ci-
frele corespund numărului de solicitări ale ope-
rei unui scriitor, indiferent de volum.

Cifrele sunt seci, dar reflectă o mulţime de
factori, de conjuncturi. Autorul cel mai solicitat,

pe parcursul anului 2016, a fost Mihail Sado-
veanu, cu 1042 „accesări”, care îşi păstrează, de
altfel, poziţia din anii precedenţi. Urmează Mir-
cea Eliade cu 869 de accesări, Marin Preda cu
757, Ioan Slavici cu 720, apoi Agatha Cristie cu
698, Ion Luca Caragiale cu 664, Jeff Kinney,
realizator de benzi desenate, cu 642, Liviu Re-
breanu cu 627, Nora Roberts cu 619, Camil Pe-
trescu cu 604, Ion Creangă cu 579. Acesta e
podiumul de zece autori. Eminescu e pe poziţia

a cincisprezecea cu 431 de accesări, după Geor-
giana Fârnoagă – Gălăţeanu (467) şi Dan Du-
ţescu (521) dar înaintea lui George Călinescu
(417), a lui Constantin Chiriţă (413), a lui Dos-
toievski (394) care e peste Vasile Alecsandri care
are 388 de accesări. (...) 

Clasicii literaturii universale nu stau nici ei
chiar pe roze, Tolstoi cu 229 este peste Dumas –
Tatăl care are 223, iar William Shakespeare cu
191 este sub Dumitru Almaş (207) dar la egali-
tate cu Mircea Sântimbreanu şi peste Lucian
Boia (183). Primul optzecist care apare în acest
clasament informal este, aţi ghicit, Mircea Căr-
tărescu care cu 182 de accesări este peste He-
mingway şi Delavrancea cu câte 181 şi peste
Umberto Eco, cu 180. Urmează Nicolae Mano-
lescu cu 179, şi spun selectiv, peste Lucian
Blaga (175), Cezar Petrescu (169), Eric-Emma-
nuel Smith (163), Sandra Brown (159), Jack
London (157), Antoine de Saint-Exupery (157),
Mihail Drumeş (143) şi Nichita Stănescu (133). 

Următorul optzecist care apare pe această
listă este Matei Vişniec cu 99 de solicitări, peste
Neagu Djuvara (97), Homer (90), Andrei Pleşu
(88), Cehov (76), Norman Manea (75), Platon
(71), Balzac (69) şi Camus (68), la egalitate cu
Silvia Kerim, care sunt peste Goethe (64). Ga-
briel Chifu (59) este sub Emil Cioran (62) şi
Aurel Dumitraşcu (60) dar peste Vargas Llosa şi
Stefan Zweig (58), peste Doina Ruşti, Nietzsche,
Bulgakov, Calistrat Hogaş, Gunter Grass şi Vi-
talie Cipileagă, toţi cu câte 57 de solicitări îm-
prumut carte. (...)

Biblioteca a rămas, în esenţa ei, aceeaşi din-
totdeauna, loc al memoriei infinite, labirint de
cărţi, destine etc. Dar cine mai sunt cei care ne
ghidează în labirintul imaginat de Borges? Ne
întoarcem la statistici. În bibliotecile publice din
România, o spun statisticile, procentul de absol-
venţi de studii filologice, de studii specializate
de biblioteconomie, este extrem de redus. (...)
Absolvenţii de Litere nu au locuri de muncă la
absolvire garantate, în condiţiile în care biblio-
tecile ar trebui să fie prima ofertă. Ar fi rezolvată

nu numai o chestiune
socială, ci şi o ches -
tiune de adecvare.
Adică persoana acomo-
dată cu literatura ro-
mână, specializată, care
are cât de cât pulsul
prezentului şi al trecu-
tului nu are loc de
muncă privilegiat în bi-
blioteci. Atunci pentru
ce îi pregătim? E un
răspuns pe care ar tre-
bui să îl dea Ministerul
Educaţiei, cel al Cultu-
rii. E şi o chestiune de
strategie culturală na-
ţională. Limba şi litera-
tura română o aperi cu

„armata” de profesionişti, nu cu improvizaţii.
(...) Ce ar fi ca la farmacie să ne facă oferta de
medicamente un absolvent de „maşini-unelte”?
Iar la justiţie să trebăluiască geologi, arhitecţi
sau absolvenţi de studii de para/psihologie? Evi-
dent, nu-i judec pe cei care lucrează în biblioteci,
fără să aibă specialitatea adecvată, nu e vina lor,
judec doar contextul care nu sprijină profesiona-
lizarea unei meserii extrem de sensibilă, de res-
ponsabilă în fond.

Apoi, mai
apare problema
fondurilor de
achiziţie carte.
Acestea sunt
extrem de re-
duse, în cea
mai mare parte
din ţară. Sunt
câteva excepţii
care nu pot
decât să con-
firme regula. În
bibliotecile din
mediul rural,
comunale şi

şcolare, fondurile pentru achiziţie carte sunt
aproape inexistente. Într-o statistică din anul
2016, la nivelul judeţului în discuţie, 80 la sută
dintre bibliotecile din mediul rural nu au primit
niciun leu pentru achiziţia de carte. Cum rezistă
literatura română la sate? Cum rezistă literatura
română în România? Unde sunt programele lui
Asachi sau Iorga de promovare a culturii în me-
diul rural? Sau în România? Cum respectăm pa-
ragraful din Constituţie cu accesul egal la
Cultură? (...) 

Un program de achiziţionare a prozei româ-
neşti actuale, a romanului, care este „carnaţia”
unei literaturi, ar fi o investiţie strategică pentru
următorul Centenar.

Vă propun, în încheiere, câteva teme de re-
flecţie, câteva constatări în ceea ce priveşte ulti-
mele decenii de evoluţie ale societăţii româneşti
în raport cu propria cultură, cu cultura în general.

1. Cultură fără politică, da, se poate; dar nu
se poate, în nicio situaţie, politică fără cultură;
România a încercat această variantă, a unei ma-
jorităţi a politicienilor fără cultură, atât în pe-
rioada de până în 1989, dar, dureros şi în
perioada de după 1989, până în zilele noastre;
rezultatele se regăsesc în modul nostru, al tutu-
ror, de a ne accepta condiţia.

2. Cultura democraţiei este obligatorie pen-
tru o societate, dar nu există, în nici un context
democraţia culturii. În cultură avem nevoie de
„tirania” valorii care nu se negociază, se impune.

3. Fără cultură naţională nu putem pretinde
că/ să avem istorie naţională, economie naţio-
nală, independenţă naţională; când nu vom mai
vorbi de cultura română, ci vom vorbi de va-
riante mai complexe, gen cultură europeană
identitară sau chiar cultură universală globali-
zată, vom fi doar o populaţie care va ocupa locul
în care va fi trăit cândva poporul român; ne vom
hrăni, dar nu vom mai şti cine şi unde suntem.

4. Statul care nu investeşte în cultură e ca
grădinarul care vrea să culeagă fără să fi semă-
nat; se va trezi, în final, cu palma goală.

5. În vremuri belicoase, eroii sunt cei care
luptă cu arma în mână, care mor pentru o idee,
care se sacrifică pentru patria lor. Exemplele
sunt nenumărate în istoria recentă, în istoria mai
veche. Artiştii, ca şi sportivii, sunt eroii unei naţii
în vremuri de pace. Trebuie să li se acorde ace-
leaşi onoruri. „Câmpul” simbolic al artei lasă în
urmă multe, foarte multe victime, ca în câmpul
vizual să apară câteva nume, câteva identităţi
conturate. Altfel vom spune precum poetul altă-
dată: „Credem că suntem o ţară şi adevărul e că
de abia suntem un peisaj”.

Adrian ALUI GHEORGHE

C
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n istoria popoarelor lumii se
consemnează existenţa fe-
meilor celebre. Dar nu numai
a femeilor celebre, aşa cum
am învăţat noi a le cunoaşte,
atât din istoria social-politică,
literar artistică şi din dome-
niul ştiinţei, dar şi din lucra-

rea de fiecare zi, ca soţie, mamă şi
gospodină!

Când rostim cuvântul celebri-
tate, gândul ne duce în vremurile şi
situaţiile speciale, când în Istoria
neamurilor se ajunge în momente li-
mită, aşa cum au fost în Istoria po-
porului evreu, a imperiului latin,
persan, babilonian, bizantin, oto-
man, habsburgic, comunist, ateu
etc. şi aşa cum a fost şi în sânul Is-
toriei zbuciumate a românilor. Cine
nu cunoaşte pe mama lui Ştefan cel
Mare, Oltea cea Vitează? Dar pe
mama Sfântului Neagoe Vodă Basa-
rab, Neaga, atât de iubită de fiul ei,
celebru în istoria arhitecturii şi cul-
turii, dărniciei paşnice şi a convie-
ţuirii creştineşti cu poporul lui
Dumnezeu din Ţara Românească,
Balcani şi Europa, până în Sinai!

Oprindu-ne în a doua parte a
secolului XIX şi începutul secolului
al XX-lea, în istoria României întâl-
nim trei regine: Elisabeta, Maria şi
Elena – Regină, mamă a Suveranu-
lui Mihai I al României. Nici una
din cele trei regine, sau soţii de
rege, cum se numeau, n-au scăpat
de ororile războaielor: Regina Eli-
sabeta a fost martora Războiului de
Independenţă (1877-1878), Răs-
coala din 1907 şi Războiul Balcanic
din 1913 (spre bătrâneţe).

Regina Maria a îndurat toată
perioada Primului Război Mondial
(1916-1918), iar Regina Elena, oro-
rile celui de-al Doilea Război Mon-
dial şi privaţiunile ce au urmat după
aceea. Aşadar, din anul 1871 până
în 1945, pe o perioadă de doar 68 de
ani, în istoria zbuciumată a Româ-
niei au avut loc 4 războaie, ultimele
2 angrenând Europa şi întreaga
lume.

În această perioadă s-au consu-
mat drame şi tragedii pe care nici un
condei nu este în stare să le descrie
în miezul lor de foc, suferinţe şi
pierderi de vieţi omeneşti şi de bu-
nuri materiale deopotrivă! În pe-

rioada 1916-1918, pacea României
şi a ţărilor din jur, a fost încercată
de catastrofele Primului Război
Mondial. Se cunoaşte prea bine ce
a însemnat încercarea de limită a
României, care a ajuns a un moment
dat, cu capitala la Iaşi, unde Guver-
nul şi Parlamentul de atunci, lucrau
în spaime de moarte, iar Familia
Regală locuia în trenul garat la o de-
părtare de Iaşi, pentru a se evita o
eventuală bombardare inamică sau
răpire din partea inamicului.

Din fericire, atât Regina Maria
cu Casa Regală, cât şi Regele Fer-
dinand, care era ocrotit cu grijă, ca
să nu fie răpit sau ucis de părţile ata-
cante, au scăpat teferi din încercarea
unică, din lipsuri, deznădejdi, pără-
sirea sprijinului din afară, cu promi-
siuni solemne şi tratate semnate.
Dintr-o dată s-au aflat părăsiţi şi sin-
guri: în faţa românilor ostaşi şi ci-
vili, singuri şi izolaţi, condamnaţi la
dispariţia Statului Român, şi şterge-
rea lui din Istoria Omenirii.

Kaizerul Wilhelm al II-lea, se
plimba prin Regatul României, pe la
Focşani, pe la Bucureşti, Curtea de
Argeş, declarând că Regele Ferdi-
nand va fi ultimul Hohenzollern pe
tronul României, aşa cum arătau do-
cumentele secrete diplomatice (a se
vedea scrisoarea elogiată a ambasa-
dorului Beldiman de la Berlin) de-
claraţie căreia îi răspunde Regina
Maria cu mult curaj şi credinţă în
salvarea României: „Jocul încă nu s-a
terminat şi cine râde la urmă, râde
mai bine!”, cum notează în Jurnalul
de Război, la 1 octombrie 1917.

Este caz unic în jurnalistica
mondială, ca o regină, în toiul răz-
boiului să-şi mai găsească răgaz să-
şi facă însemnările, ca un desăvârşit
cronicar, în limba sa de acasă, care
au şi fost tipărite spre marea bucurie
a istoriografilor şi a celor care iu-
besc istoria unică a neamului româ-
nesc. Regina Maria mărturiseşte că
Nicolae Iorga a rugat-o să scrie în
fiecare zi câte o cronică scurtă (ta-
bletă) despre desfăşurarea războiu-
lui şi încurajarea ostaşilor pe
câmpurile de luptă, cu promisiunea
că le va traduce din limba engleză
în limba română, pe care le-a şi pu-
blicat în presa vremii, ostaşii având
astfel un mijloc de informare co-

rectă şi încurajare zi de zi! Această
zidire a lui Dumnezeu, Maria, care
s-a ivit pe Terra în 29 octombrie
1875, la Eastwell Park, Anglia, fiica
Principelui Alfred al Marii Britanii
şi Irlandei de Nord, nepoata Reginei
Victoria a Marii Britanii şi a Ţarului
Alexandru al II-lea al Rusiei, so-
seşte în 1893 la Bucureşti în calitate
de soţie a Regelui Ferdinand, moş-
tenitorul Coroanei României. Aşa-
dar, această regină, din 1914 şi până
în 1927, este Îngerul Păzitor al Ro-
mâniei, mama a şase prunci: Carol,
Elisabeta, Maria, Nicolae, Elena şi
Mircea, cel din urmă murind la doar
3 anişori (1916). Este necesar să
reamintesc despre talentul de mare
scriitoare al Reginei Maria, miezul
activităţii scriitoriceşti fiind între
anii 1912-1933. A scris superb,
suplu, optimist. Iată o parte din căr-
ţile sale: Patru anotimpuri din viaţa
unui om; Visătorul de vise; Crinul
Vieţii, Ţara mea; Povestea vieţii
mele; Gânduri şi icoane din vremea
războiului, însemnări zilnice (peste
10 volume); Povestea unei domniţe
neascultătoare; Mărăşti; Jurnalul
de Război (din anii 1914-1919).
Trebuie ştiut şi înţeles că Regina
Maria a ţinut un jurnal unic pentru
Istoria Românilor, şi a lăsat ca moş-
tenire cartea de inimă: Povestea vie-
ţii mele! Aceste două capodopere,
istorice şi literare o aşează în Pan-
teonul Scriitorilor Români. Litera-
tura europeană şi mondială a luat
cunoştinţă de marele şi bravul popor
român, dar şi de Regina Maria,
desă vârşită în diplomaţia rară pe
care a folosit-o pentru biruinţa ostă-
şească şi unirea tuturor românilor
într-un singur Stat Unitar!

Încercările au fost nenumărate
şi cu un grad înalt de primejdii din-
lăuntru şi dinafară. Când România
era pe cale să fie total învinsă, deşi
luptele de la Oituz, Mărăşti şi Mă-
răşeşti, au fost ca o minune de la
Dumnezeu, ostaşii români dă-
ruindu-şi viaţa cu o vitejie nemaiîn-
tâlnită, spre uimirea şi surpriza
inamicului, Guvernul pregătea to-
tuşi un tratat preliminar de pace,
care urma să fie semnat la Buftea.

Regina Maria avea o vehe-
menţă greu de suportat de cei din
jur, nu putea accepta un tratat umi-
litor, nemilos, strigând cu înflăcă-
rare: Orice, numai nu o pace
dezonorantă! stăruind ca Regele
Ferdinand să nu semneze şi repetăm
mereu acest lucru deoarece semnă-
tura Regelui Ferdinand era un de-
zastru pentru ţară şi capitulare care
ducea la prăbuşirea României. Iată
cum îşi varsă durerea şi vehemenţa
în versuri:

Pace, pace!
Îndrăzniţi să-i spuneţi pace! Eu

îi spun crimă,

Eu îi spun ură.
Îi spun ruşine, îi spun arsuri,

Ce nimiceşte iubirea din lume, Ce
pângăreşte curatele nume, De pe
cruci de eroi adormiţi! Pace, pace!

Îndrăzniţi să-i spuneţi pace! Eu
îi spun jale, nenorocire, Eu îi spun
viaţă sub asuprire.

Înecată de sfânta cenuşă de
morţi Care, de ar ştii, s-ar ridica,

Să blesteme ziua jertfei lor!
Aceste cutremurătoare cuvinte

sunt scrise în februarie – martie
1918, de unde vedem bărbăteasca
înflăcărare, îndemnurile la rezis-
tenţă disperată, glorioasă, prin orice
primejdie ar fi fost, deşi toate erau
la limita admisă şi doar cu nădejdea
în Dumnezeul Salvării Românilor!

Regina Maria, la începutul răz-
boiului a organizat un Serviciu de
Ambulanţă la Bucureşti şi la Iaşi, a
dotat spitalele cu cele necesare de a
veni în ajutorul răniţilor din război,
a încurajat, a împărţit daruri, flori, a
mângâiat pe cei răniţi, în suferinţele
lor, pe soldaţii, care atunci când o
vedeau, ca pe un înger păzitor, zi-
ceau: Rău m-am lovit, mamă Re-
gină, rău m-a lovit duşmanul, dar să
trăieşti Domnia Ta şi să ajungi Îm-
părăteasa tuturor românilor. 

În timp ce Regina Maria, îm-
brăcată în uniformă sanitară, încu-
raja, pansa bolnavii, împărţea daruri
şi flori, aviaţia inamică arunca din
avioane bombe ucigătoare, dulciuri
otrăvite şi păpuşi cu gaze asfixiante,

femeile şi copiii mureau în chinuri
cumplite şi se întrebau: Oare se va
mai dansa vreodată în Regatul Ro-
mâniei?

În cele 102 caiete cât cuprinde
Jurnalul de Război, scris de Regina
Maria după o zi plină de spaime şi
de ajutorarea răniţilor, scria cu
inima întru nădejdea izbânzii şi a iz-
băvirii din nenorocirile abătute asu-
pra României.

Din suferinţele
Sfintei Mari Uniri

Regina Maria a României, soţie a
regelelui Ferdinand I al României. A
fost mama regelui Carol al II-lea. (N:
29 octombrie 1875, Eastwell Park, Re-
gatul Unit al Marii Britanii şi al Irlan-
dei de Nord, D: 18 iulie 1938, Castelul
Pelişor, Sinaia)

Î

Regina Maria în uniformă sanitară
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Din suferinţele
Sfintei Mari Uniri
acă pe vremurile bune, de Crăciun şi Săr-
bătorile Paştelui era o grădină de flori,
totul în jur, la Crăciunul din anii războiu-
lui, nu s-a găsit o floare, ci s-a bucurat de
o crenguţă de vâsc verde.

Regina Maria avea teama groaznică în
inima ei, că s-ar putea ca duşmanii româ-
nilor, să fie hotărâţi cu toate forţele să pro-

voace moartea biologică, definitivă şi să fim
şterşi de pe harta lumii!

Vedea aievea o pădure de cruci, o cruce stră-
juind zece soldaţi morţi pentru patrie!

În tot acest timp, Regina Maria a crezut în
victoria românilor! A scris atât de frumos despre
România şi virtutea ostăşească, încât orice neam
de pe mapamond s-ar bucura să fi avut prilejul
unei Cronici Regale!

Dar despre vrednicia diplomatică ce vom
spune?

A fost un înger păzitor al României, trimis
de Dumnezeu la cumpăna veacurilor, pentru a ne
încuraja, mângâia şi îndemna la biruinţă în cele
mai cumplite momente din istoria noastră mile-
nară.

A fost o mamă a răniţilor! pe care soldaţii o
vedeau împărăteasă a românilor, iar ruşii o voiau
ca Ţarină a lor, atât era de vrednică! Şi cât s-ar fi
bucurat şi ţara ei de baştină, Regatul Unit, să o
aibă ca Regină!

Visul Reginei Maria s-a împlinit, dar şi al ro-
mânilor: Biruinţa şi Unirea ce Mare!

Se spune, că trei oameni au avut capacitatea
de a înţelege credinţa în Victoria românilor: Re-

gina Maria, Ion I.C. Brătianu şi Nicolae Iorga,
care pe 14 decembrie 1916, în fulminantul discurs
din Parlamentul de la Iaşi, a încheiat astfel: Vom

izbândi ce am fost, şi încă mai mult decât atât!
Ca nici o regină din istoria lumii, Maria Re-

gina a dovedit reale calităţi diplomatice la susţi-
nerea şi apărarea intereselor României. De o
absolută inteligenţă şi tot pe atâta, de o extraor-
dinară frumuseţe, plină de curaj nemaiîntâlnit în
cronicile lumii, a fost cel mai strălucit ambasador
al României, în timpul şi după Primul Război
Mondial. Ne bucurăm să citim de vizitele din
Franţa şi Anglia, vizite diplomatice şi de întraju-
torare a românilor condamnaţi la moarte prin în-
fometare şi dezastrele distrugătoare ale
războiului. Este şi acum prezentă marea Regină
Maria în memoria istorică a SUA, după ce în oc-
tombrie-decembrie 1926 a făcut o vizită, fiind în-

tâmpinată peste tot de oficialităţile americane şi
mulţimile entuziaste, cum nu se mai întâmplase
până atunci şi nici după aceea.

Indiscutabil, Regina Maria este o scriitoare
cu adevărat talentată. A rămas în Istoria Artelor,
ca o artistă pricepută în tainele picturii, precum
şi mare protectoare a artiştilor. Academia de
Belle-Arte din Paris era bucuroasă să aibă în pan-
teonul ei pe Regina Maria, acordându-i preţuirea
cea mai înaltă, iar în Regatul Românei, era su-
pranumită Mama Răniţilor sau Mama Regină,
pentru prezenţa ei activă pe front, unde îngrijea
răniţii şi încuraja soldaţii. Trebuie să nu uităm
cum Regina Maria a organizat o rezistenţă de
granit în spatele frontului (care s-a întins pe su-
prafaţa întregii ţări) adică, participarea organizată
a femeilor în Asociaţia Femeilor Române, înfi-
inţându-se şi Crucea Roşie. După pacea de la Bu-
cureşti şi instalarea Guvernului Marghiloman
(pro Puterile Centrale) singura rezistenţă era a
cuconetului, după cum nota Constantin A.: „Cu-
coanele, mai toate credincioase Reginei, conti-
nuau să-şi înfigă dinţii în toate persoanele pe care
le considerau vinovate de alianţa cu nemţii.”
Pentru a se înţelege mai bine şi cu adevărat efor-
turile Reginei Maria şi ale femeilor care au încon-
jurat-o fără precedent în Istoria Românilor, este
bine să citim o carte document: „Eroinele Româ-
niei Mari, Destine din linia întâi” – Editura Mu-
zeul Literaturii Române, Bucureşti, 2018.
(Fragmente dintr-un volum în pregătire)

CALINIC ARGEŞEANUL

D

Visul Reginei Maria împlinit, 1 decembrie 1918

esfăşurat sub titulatura Na-
rativ şi Descriptiv, recitalul
de pian susţinut în data de 21
noiembrie 2018, la Sala Ca-
listrat Hogaş a Consiliului
Judeţean Neamţ de Ioana
Veţean şi Luca Pulbere a în-
semnat un dublu debut:

prima dată când cei doi artişti au
concertat împreună şi primă oară pe
o scenă din Piatra-Neamţ. Făcând
parte din generaţia foarte tânără a
muzicienilor români, ambii sunt ab-
solvenţi ai Academiei de Muzică
Gheorghe Dima din Cluj, actual-
mente fiind doctoranzi ai aceleiaşi
instituţii şi asistenţi universiari la
Extensia Piatra-Neamţ. Cu o bogată
activitate muzicală în spate, con-
stând în premii la concursuri, cursuri
de măiestrie susţinute cu profesori
români şi străini, recitaluri în ţară şi
străinătate, Ioana şi Luca au făcut o
demonstraţie de virtuozitate, fiind
sensibili până la gingăşie când a
fost cazul sau tumultuoşi şi drama-
tici când partitura o cerea. 

– Care este povestea proiectu-
lui muzical Narativ şi Descrip-
tiv?
Luca Pulbere: Noi am aştep-

tat destul de mult să împărţim
scena; practic nu am făcut lucrul
acesta nici la Cluj, deşi am avut
ocazia, dar Ioana avea şi are în
continuare o parteneră de muzică
de cameră cu care cântă la două
piane, iar eu aveam un trio cu pian

şi eram prins în multe alte planuri.
Proiectul s-a născut din hotărârea

noastră de a ne uni destinele atât în
viaţa personală cât şi în cea profe-
sională.

Ioana Veţean: Cel mai proba-
bil vom încerca la un moment dat şi
varianta de a cânta la patru mâini,
dar asta în timp. Deocamdată vom
continua cu structura pe care aţi
întâlnit-o în această seară şi vom
susţine recitaluri în mai multe
oraşe, dar îmbogăţind repertoriul.

– Desigur, destinul vostru ar-
tistic a fost marcat de anumite
personalităţi muzicale...
Ioana Veţean: Fără doar şi

poate, de profesorii noştri... Profe-
soara mea din facultate este Silvia
Sbârciu, care îmi este foarte
aproape şi personal, care m-a aju-
tat foarte mult să îmi descopăr per-
sonalitatea muzicală şi este în
continuare alături de mine. Cu si-

guranţă este cea mai importantă
personalitate muzicală care mi-a

marcat traseul profesional. Dacă
vorbim despre inspiraţie... cine ne
inspiră la nivel internaţional – în
fiecare etapă suntem mai aproape
ca viziune de unul sau altul dintre
interpreţi. La momentul actual pre-
ferinţele mele se opresc asupra lui
Christian Zimmernann, pe care îl
apreciez foarte mult ca pianist şi
muzician.

Luca Pulbere: În primul rând
sunt recunoscător tuturor profeso-
rilor şi muzicienilor cu care am co-
laborat, pentru că de-a lungul
timpului au fost multe personalităţi
care m-au susţinut să continui pe
drumul acesta şi să descopăr mereu
lucruri noi. Mă opresc în special la
domnul profesor Daniel Goiţi din
facultate, cu care am studiat mai
bine de 6 ani, iar înainte, doamna
profesoară Cipriana Gavrişiu, cu

care am lucrat în liceu. Am avut
ocazia să fac parte şi dintr-un pro-
iect de muzică de cameră, Festiva-
lul SoNoRo, în cadrul căruia
muzicieni din ţară şi din străinătate
oferă burse pentru tineri români, şi
acolo am aflat de fapt ce înseamnă
colaborarea pe scenă şi muzica de
cameră făcută la un nivel foarte
înalt. Pe plan internaţional sunt
mereu fascinat să ascult pianiştii
din generaţia tânără, dintre care îl
prefer pe Daniil Trifonov.

– Aţi fost vreodată tentaţi de
mirajul străinătăţii în sensul
unei stabiliri definitive?
Ioana Veţean: Amândoi am

locuit în străinătate; eu am studiat
în Belgia timp de un an, Luca a stu-
diat în Germania şi sunt foarte
multe oportunităţi acolo, dar aces-
tea nu lipsesc nici acasă. Noi dorim
să profităm de acest teren, să dez-
voltăm percepţia publicului român
asupra muzicii clasice, să reînviem
acest spirit. Aspectul unei stabiliri
definitive în străinătate nu este în
planurile noastre actuale. Ca gene-
raţie nouă avem datoria de a pro-
fita de ocazia de a merge în
străinătate, de a învăţă multe
acolo aducând acasă această ex-
perienţă. Să fim oamenii de legă-
tură cu Occidentul, să dezvoltăm
lucrurile... 

Gianina BURUIANĂ

Elogiu tinereţii

D
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1/1823 – n. Lascăr Catargiu, la Dobreni,
Ţinutul Neamţ (d. 30. 03. 1899, Bucureşti),
om politic, fondator şi preşedinte al Partidu-
lui Conservator până la sfârşitul vieţii. Cea
mai avizată voce a conservatorismului ro-
mânesc. Prim-ministru (patru mandate) şi

ministru de Interne (cinci
mandate), când s-au adop-
tat: legea pentru înfiinţarea
Jandarmeriei rurale, în locul
dorobanţilor, legea pentru
organizarea comunelor ur-
bane, legea pentru reînfiin-
ţarea birourilor de
paşapoarte ş. a. Ales în două
rânduri preşedinte al Adu-
nării Deputaţilor (1866-

1867; 1888-1889). Primii ani de şcoală, în pen-
sioane particulare. Locţiitor de ispravnic la Huşi
(1843-1844) şi prefect (pârcălab) de Neamţ. Ion
Luca Caragiale îl considera „român neaoş, fără de-
clamaţii teatrale, fără apucături zănatece, dinastic

până la târâre, patriot cuminte şi dezinteresat până
la a refuza un scaun de domnie, cunoscând profund
ţara şi lumea ei”.

■ 2/2002 – d. Eduard Covali, la Piatra-
Neamţ (n. 11. 09. 1930, Orhei, Basarabia)

■  6/1878 – n. Carol Zani, la Bazzana, Italia
(d. 17. 12. 1950, Piatra-Neamţ). A venit în Româ-
nia (1900), a obţinut „diploma de încetăţenire”
(1925) şi a fost antreprenor de construcţii la Pia-
tra-Neamţ. Antrepriza „Carol Zani” a realizat:

Şcoala Primară din Tarcău; în Piatra-Neamţ: Pala-
tul Administrativ, Gara (nouă), Biserica „Precista”,
Banca Naţională, Şcoala Nr. 1 (azi, Muzeul de
Artă), Poşta, Teatrul, Liceul de Fete, Şcolile Nor-
male, Spitalul, multe case particulare şi bisericile
din: Grinţieş, Dreptu, Hangu ş. a. 

■ 10/1932 – n. Ştefan
Cazimir la Iaşi, (la naş-
tere, prenumele Ştrul),
specialist în literatura se-
colului al XIX-lea. A ab-
solvit Liceul la Piatra-
Neamţ, Facultatea de Filo-
logie din Bucureşti (1955).
Cadru didactic, doctor în
filologie (1967). Vicepre-
şedinte al Asociaţiei Umo-

riştilor Români. După 1990, deputat în Parla mentul
României, din partea Partidului Liber-Schimbist,

Rememorări nemţene
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vând în vedere faptul că, în contextul ac-
tual, accentul educaţiei şi formării profe-
sionale este pus pe dobândirea
competenţelor, conţinuturile de predat în
cadrul orelor de educaţie religioasă tre-
buie abordate din perspectiva competen-
ţelor specifice. În acest sens, voi face o

scurtă analiză a noii programe analitice pentru
predarea religiei la gimnaziu, cultul ortodox,
aprobată prin O. MEN nr. 3.393 din
28.02.2017. Aceasta a intrat în vigoare şi se
aplică, începând cu clasa a V-a, din anul şcolar
2017-2018, treptat, pe verticală. Structura noii
programei şcolare cuprinde, pe lângă nota de
prezentare, următoarele elemente: competenţe
generale; competenţe specifice şi exemple de
activităţi de învăţare; conţinuturi; sugestii me-
todologice. 

Programa şcolară este concepută astfel
încât să contribuie la dezvoltarea profilului de
formare al elevului din ciclul gimnazial, încer-
când să răspundă nevoilor de formare intelec-
tuală şi morală a acestuia. Printre altele,
programa şcolară vizează dezvoltarea compe-
tenţei generale a interculturalităţii (în care un
rol major îl au diversitatea religioasă şi respec-
tul faţă de drepturile omului, fără a leza demni-
tatea vreunei persoane), competenţele specifice
privind sensibilizarea faţă de diversitate, abili-
tatea de a comunica şi a intra în dialog, vieţui-
rea împreună cu ceilalţi, lucrul în echipă,
învăţarea prin cooperare, comunicarea empa-
tică, rezolvarea paşnică a conflictelor, creşterea
stimei de sine, a capacităţii de a explora cre-
dinţe, practici şi simboluri, precum şi a gândirii
critice şi a reflecţiei. 

Ca element de noutate pentru Religie îl re-
prezintă elaborarea competenţelor specifice ţi-
nându-se cont de ansamblul ciclului de
şcolarizare, fapt ce asigură o coerenţă şi pe ver-
ticală a predării acestei discipline. Conţinuturile
de specialitate au fost concepute să ofere răs-
punsuri unui spectru cât mai larg de scenarii po-
sibile în parcurgerea materiei, profesorul având
oportunitatea de a selecta acele conţinuturi care
conduc elevii spre dobândirea competenţelor
vizate. La nivelul fiecărei clase, programa ana-
litică prezintă o ofertă curriculară care include
aspecte de învăţătură creştină, elemente de mo-
rală religioasă aplicată şi aspecte din viaţa prac-
tică.

Derivarea competenţelor specifice (Expli-
carea rolului personalităţilor din Vechiul Tes-

tament în devenirea umanităţii/istoria mântui-
rii, Descrierea unor aspecte caracteristice re-
ligiei proprii, utilizând concepte specifice,
Exprimarea unor aprecieri personale privind
semnificaţia morală a comportamentului per-
soanelor din textele studiate, Selectarea unor
reguli de comportament moral-religios din di-
ferite contexte de viaţă, din perspectiva unor
criterii date, Evidenţierea unor elemente defi-
nitorii ale propriei identităţi religioase, Identi-
ficarea unor responsabilităţi faţă de sine şi faţă

de comunitate, după repere date, prin raportare
la valorile moral-religioase, Prezentarea cro-
nologică a principalelor evenimente din viaţa
şi activitatea Mântuitorului Iisus Hristos, pe
baza textelor biblice, Selectarea de informaţii
adecvate din surse şi cu mijloace variate, pe
teme cu relevanţă moral-religioasă, Relaţiona-
rea pozitivă cu colegii, în activităţi, sarcini de
învăţare, situaţii-problemă, utilizând reguli de
comportament moral-religios, Asumarea unor
responsabilităţi faţă de sine şi faţă de ceilalţi,
prin raportarea la valorile moral-religioase,
Compararea unor modalităţi diverse de mani-
festare a vieţii religioase sau a unor aspecte de
învăţătură religioasă, Formularea unor opinii
personale privind aplicarea normelor moral-
religioase în viaţa personală şi a grupurilor de
apartenenţă, în relaţie cu normele civice, For-
mularea de argumente pentru susţinerea impor-
tanţei unor idei, fapte, evenimente cu relevanţă
moral-religioasă, în plan individual şi social,
Evidenţierea implicaţiilor moral-religioase pe
care modelele urmate le pot avea în viaţa per-
sonală şi socială etc.) din competenţele gene-

rale (Utilizarea conceptelor specifice religiei
proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale
credinţei; Manifestarea unui comportament
moral, în viaţa personală şi în societate, în
acord cu valorile religioase; Raportarea expe-
rienţelor din viaţa de zi cu zi la principiile reli-
gioase, cu respectarea identităţii şi diversităţii
religioase) oferă cadrului didactic de speciali-
tate posibilitatea de adecvare la situaţii concrete
a metodelor de predare-învăţare, astfel încât
pentru fiecare competenţă să fie propuse de-
mersuri ce pot fi adaptate unor paliere diferite
de achiziţiile precedente. 

Cunoaşterea şi respectul pentru propria
identitate şi pentru identităţile celorlalţi, cât şi
modalităţile de prevenire a unor tensiuni reli-
gioase şi sociale, înţelegerea şi acceptarea, ne-
cesită abordarea unor subiecte precum: Crearea
lumii, Răspunsul omului la chemarea lui Dum-
nezeu, Respectul în lumina credinţei (clasa a V-
a), Ţara Sfântă în vremea Mântuitorului
Hristos, Iisus Hristos – Învăţătorul lumii, Măr-
turii despre ajutorul primit de la Dumnezeu,
Efortul pentru schimbarea vieţii, Milostenia,
manifestare a iubirii faţă de semeni (clasa a VI-
a), Viaţa omului şi asemănarea cu Dumnezeu,
Comuniunea credincioşilor în Biserică, Bise-
rica în istorie, Frumosul în viaţa creştinului,
Prietenia şi iubirea, valori pentru viaţă (clasa
a VII-a), Iubirea, temeiul vieţii, Sfânta Treime
în Sfânta Liturghie şi în viaţa Bisericii, Cuvân-
tul lui Dumnezeu, lumină pentru oameni, Liber-
tate şi responsabilitate în viaţă, Provocări ale
lumii contemporane şi atitudinea creştinilor
(clasa a VIII-a), atât din punctul de vedere al
teologiei creştine, cât şi din punct de vedere al
educaţiei/culturii civice, istoriei, geografiei, psi-
hologiei, artei, literaturii, istoriei religiilor etc.
Muzica şi filmul dau o notă de eleganţă şi spi-
ritualitate cunoştinţelor transmise, atingând cor-
zile sensibile ale sufletului elevilor. Prin
utilizarea mijloacelor bazate pe TIC, lecţiile de
religie devin mult mai atractive, atenţia elevilor
fiind captată mult mai uşor. 

Nu în ultimul rând, noua programă pentru
predarea religiei îi invită pe profesori să-şi
asume libertatea de a-şi proiecta lecţiile, de a
organiza şi reorganiza conţinuturile prezentate,
în funcţie de logica demersului didactic indivi-
dual şi de adecvarea la competenţele specifice
vizate în dezvoltarea psihopedagogică a colec-
tivelor de elevi. 

Dr. Mihai FLOROAIA

A

Competenţe
specifice vizate de
noua programă
analitică pentru

predarea Religiei
la gimnaziu –
cultul ortodox
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e care el l-a fondat. Debut în Revista
„Steaua” (1957), editorial, cu antologia
„Pionierii romanului românesc” (1962).
Alte cărţi: „Caragiale. Tensiunea lirică”;
„Universul comic”; „Stelele cardinale”; „Nu
numai Caragiale”; „Alfabetul de tranziţie”;
„I. L. Caragiale faţă cu kitschul”; „Pentru
contra”; „Râsete în Parlament”; „Caragiale

e cu noi!”; „De ce, nene Iancule?”; „Potcoave de
purici”. 

■ 11/1909 – n. Nicolae Milord, la Piatra-
Neamţ (d. 10. 05. 1988, Piatra-Neamţ), artist plas-
tic. A absolvit Liceul „Petru Rareş” din
Piatra-Neamţ şi Academia de Arte Frumoase din
Iaşi. Din 1930, a fost prezent la expoziţii colective
din Iaşi, Bacău, Botoşani, Piatra-Neamţ şi Bucu-
reşti. Personale: Piatra-Neamţ (1937, 1967, 1970),
Bacău (1967), Bucureşti (1975). A lucrat peisaje,
multe inspirate din Piatra-Neamţ şi împrejurimi,

inclusiv industriale, flori, portrete.
■ 11/1934 – n. Constantin Prangati la Opri-

şeşti, Comuna Burdusaci, azi, Răchitoasa, Bacău.
Licenţiat al Facultăţii de Istorie-Filosofie a Uni-
versităţii din Iaşi (1965). Profesor la Liceul din

Adjud şi la Liceul „Calistrat Hogaş”, Piatra-Neamţ
(1968-1998). Peste o mie de articole, recenzii, stu-
dii în ziare şi reviste din Neamţ şi din ţară: „Aca-
demica”, „Antiteze”, „Apostolul”, „Asachi”,
„Ateneu”, „Magazin istoric”, „Memoria antiquita-
tis”, „Literatorul”, „Ramuri”, „Tribuna”, „Revista
de filozofie”, „Revista de pedagogie”, „Viitorul so-
cial”. Cărţi: „Liceul «Calistrat Hogaş»”, monogra-
fie, „Dicţionarul oamenilor de seamă din Judeţul
Neamţ”, „Din istoria învăţământului matematic

din Judeţul Neamţ”, „Oameni politici şi de stat din
Judeţul Neamţ”, „G. T. Kirileanu. Însemnări zil-
nice”, „Nicu Albu şi gândirea economică a epocii
(1853-1908)”.

■ 12/1946 – Mihai Hanganu, născut la Hân-
ţeşti, Suceava, profesor,
poet, eseist, membru al
Uniunii Scriitorilor. A ab-
solvit Facultatea de Mate-
matică, la Suceava,
Facul tatea de Studii Eco-
nomice şi Social Politice
(Academia „Ştefan Gheor-
ghiu”, Bucureşti); Faculta-
tea de Management. Până
în 1989, a fost profesor şi a

îndeplinit diferite funcţii politice şi administrative.

Rememorări nemţene
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evenit deja o tradiţie, în pe-
rioada 4-6 noiembrie 2018, în
cadrul Facultăţii de Teologie
Ortodoxă din Campusul Uni-
versitar „Nicolae Ivan” Cluj-
Napoca, s-a desfăşurat
Simpozionul Internaţional de
Teologie, Istorie, Muzicolo-

gie şi Artă, intitulat „Unitate şi Iden-
titate. Ortodoxia românilor între
comuniunea răsăriteană şi dialogul
cu Apusul”. 

Simpozionul face parte din
suita de manifestări ştiinţifice ale fa-
cultăţii, proiectate pentru anul uni-
versitar 2018-2019 şi se încadrează
în seria de evenimente organizate cu
prilejul proclamării de către Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne, a anului 2018 ca „Anul oma-
gial al unităţii de credinţă şi de
neam şi Anul comemorativ al făuri-
torilor Marii Uniri din 1918”.

În alocuţiunile inaugurale a fost
subliniată importanţa unităţii de cre-
dinţă şi de neam, prin evidenţierea
faptului că unitatea spirituală a pre-
cedat unitatea naţională a poporului
român, insistându-se asupra necesi-
tăţii conştientizării, în an centenar, că
două valori rămân esenţiale pentru
români: „credinţa ortodoxă şi ţara
reîntregită”.

Timp de două zile, peste 100 de

profesori, teologi, cercetători, oa-
meni de cultură din ţară şi din stră-
inătate, alături de cinci ierarhi ai
Bisericii Ortodoxe Române, au dez-
bătut, în cadrul mai multor sesiuni,
diverse teme şi probleme de actua-
litate încadrate în tematica simpo-
zionului: Rolul învăţăturii de
credinţă în promovarea unităţii Bi-
sericii; Criterii de orientare a Bise-
ricii Ortodoxe Române în dialogul
intercreştin; Conceptul de unitate în
Dogmatica ortodoxă. Depăşirea in-
fluenţelor din scolastica medievală;
Domnitorul Mihai Viteazul (1593-
1601), simbol al unităţii naţionale;
Evoluţia învăţământului muzical bi-
sericesc în perspectiva centenaru-
lui; Biserică şi neam, ieri şi azi, în
viziunea lui Ion Agârbiceanu. O ac-
tualitate provocatoare?!; Unitatea
de neam şi de credinţa în opera mi-
tropolitului Nicolae Bălan; Nicolae
Colan, luptător pentru Unirea din
1918; Receptarea principiilor wil-
soniene în discursurile liderilor na-
ţionali români din epoca Marii
Uniri; Românism şi identitate româ-
nească în viziunea lui Nicolae Stein-
hardt; Contribuţia Sfântului Ierarh
Varlaam, Mitropolitul Moldovei la
menţinerea unităţii de credinţă în
secolul al XVII-lea; Mitropolitul
Pimen Georgescu şi Marea Unire.

Câteva aspecte inedite; Unitate
lăuntrică, unitate de credinţă şi uni-
tate de neam. Retrospective şi pros-
pective la 100 de ani de la Marea
Unire; Unitatea religioasă şi iden-
titatea naţională – teme centrale ale
discursului clericilor în preajma
anului 1918; Unitatea de credinţă şi
de Neam reflectată în poezia patrio-
tică a poetului transilvănean Geor -
ge Coşbuc (1866-1918) etc. 

Sărbătoarea unui eveniment
precum cel de la 1 Decembrie 1918
este, în primul rând, un dar de la
Dumnezeu. Din acest considerent,
participanţii români la activităţi au
încercat să găsească soluţii viabile
la întrebarea: Ce ar putea face Bise-
rica Ortodoxă Română pentru a
readuce sănătatea spirituală a po-
porului nostru de acum 100 de ani?

În cadrul Simpozionului, desfă-
şurat pe patru mari secţiuni: Teolo-
gie, Istorico-Practice, Muzicologie
şi Artă Sacră, au fost susţinute 108
referate ale unor participanţi din mai
multe ţări de pe aproape toate con-
tinentele: Coreea de Sud, Elveţia,
Anglia, Franţa, Liban, Irak, Spania
şi Catalunia, India, Statele Unite,
Olanda, Grecia, Germania, Colum-
bia, alături de profesorii, teologii şi
cercetătorii din România. Pe bună
dreptate, putem afirma că s-a înre-
gistrat cea mai numeroasă partici-

pare a teologilor din străinătate
(aparţinând diverselor culte reli-
gioase) din istoria acestui simpo-
zion, manifestarea devenind una
dintre amplele reuniuni internaţio-
nale dedicate Centenarului. 

De asemenea, pe durata mani-
festărilor ştiinţifice a avut loc o ex-
poziţie de artă a profesorilor de la
specializarea Artă Sacră a Facultăţii
de Teologie Ortodoxă, intitulată:
„Icoana, simbol al unităţii de cre-
dinţă românească”. 

La final, după prezentarea con-
cluziilor simpozionului, a avut loc
un Concert festiv dedicat Centena-
rului Marii Uniri, cu participarea
Corului de cameră Psalmodia
Transylvanica al Facultăţii de Teo-
logie Ortodoxă şi a Cvartetului de
coarde Cantabile care au bucurat au-
ditoriul cu piese din repertoriul tra-
diţional românesc şi cel interna -
ţional. 

Nu trebuie uitat faptul că unita-
tea naţională s-a realizat cu sprijinul
unor personalităţi providenţiale, atât
din mediul politic, cât şi bisericesc,
a căror contribuţie nu poate fi tre-
cută cu vederea, pentru că reprezintă
modele strict necesare pentru socie-
tatea contemporană.

Dr. Mihai FLOROAIA

D

Ortodoxia românilor între comuniunea răsăriteană şi dialogul cu Apusul
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După 1989, a fost: şef birou şi director co-
mercial la o societate din Piatra-Neamţ
(1990-2001), inspector şef, director executiv
la Inspectoratul Teritorial de Stat pentru Per-
soane cu Handicap Neamţ (2001-2010),
consilier al Preşedintelui Consiliului Jude-
ţean Neamţ. Cărţi: „Nostalgii”; „Bucoavnele

bucolicei Bucovine”; „Apa
regală”; „Fractalia”; „Crai
Nou”; „Fleacuri”; „Judecata
de apoi a românului”; „Des-
culţ prin roua poemelor”;
„Constelaţia destinelor”;
„Bombe cu efect întârziat”;
„Sub judecata timpului”;
„Nemuritorii” ş. a.

■ 14/1956 – n. Vasile
Muraru, la Doina, Neamţ,

absolvent al Liceului „Petru-Rareş”, Piatra-Neamţ
şi al I. A. T. C. Bucureşti, clasa profesorului Dem
Rădulescu (1981), actor la Teatrul „Constantin Tă-
nase” din Bucureşti. A jucat în numeroase filme
(amintim: „Mireasa din tren”, 1980; „Căsătorie cu

repetiţie”, 1985, „Noi cei din linia întâi”, 1986,
„Tusea şi junghiul”, „Liceenii în alertă”, 1992,
„Cea mai fericită fată din lume”, 2009; „Ultimul
corupt din România”, 2012 ş. a.). Autor al unor cu-
plete, în colaborare cu Nae Lăzărescu, prezentate
frecvent în public şi pe micul ecran.

■ 15/1845 – Vasile Conta, născut la Ghin-
dăoani, Neamţ (d. 21. 04. 1882, Bucureşti), filosof,
a frecventat Şcoala Domnească din Târgu-Neamţ
(1853), Gimnaziul Central din Iaşi; primeşte o bursă

şi face studii comerciale în
Belgia (1869-1871). În 1972,
a obţinut diplomă în drept şi
va preda la Universitatea din
Iaşi. Devine membru al „Ju-
nimii” (1873) şi va publica,
în „Convorbiri literare”,
scrieri filosofice: „Teoria fa-
talismului”, „Originea spe-
ciilor”, „Teoria ondulaţiei
universale”, „Încercări de

metafizică” şi versuri. În 1879 devine deputat; va con-
duce M. C. I. P. (1880), în guvernul lui Ion C. Brătianu;
membru al Curţii de Casaţie. Lucrări apărute postum:
„Bazele metafizicii”, „Întâiele principii care alcătuiesc
lumea”. Volume: „Opere complete”, 1914; „Opere fi-
losofice”, 1922; 1967; „Opere filosofice alese”, 1975.

■ 18/1943 – n. Francisca Ricinski (Marien-
field), la Tupilaţi, Neamţ, poetă, prozatoare, publicistă,

Rememorări nemţene
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CALENDAR
– noiembrie 2018

1. ZIUA RADIODIFUZIUNII RO-
MÂNE;

03. BERINDEI, DAN istoric, aca-
demician; 95 ani de la naştere; 

06. PIRU, ALEXANDRU (1917-
1993) istoric şi critic literar, academi-
cian; 25 ani de la moarte; 

07. JALEA, ION (1887-1983)
sculptor, academician; 35 ani de la moarte; 

08. MICU, DUMITRU istoric şi critic li-
terar, profesor universitar; 90 ani de la naştere; 

09. PINTILIE, LUCIAN regizor de tea-
tru şi film; 85 ani de la naştere; 

10. BIBLIA – prima traducere integrală
în limba română; 330 ani de la apariţie; 

10. LITURGHIER – prima carte tipărită
în Ţara Românească (în slavonă); 510 ani de
la apariţie;

13. ROSSINI, GIOACCHINO (1792-
1868) compozitor italian; 150 ani de la moarte
/13 nov;

15. UNIREA BUCOVINEI CU RO-
MÂNIA; 100 ani de la înfăptuirea ei – 15/28
nov;

16. ZIUA PATRIMONIULUI MON-
DIAL UNESCO DIN ROMÂNIA; 

19. LOVINESCU, MONICA (1923-
2008) scriitoare, jurnalistă; 95 ani de la naş-
tere; 

21. (†) INTRAREA ÎN BISERICĂ A
MAICII DOMNULUI;

25. CANTACUZINO, IOAN (1863-
1934) medic, academician; 155 ani de la naş-
tere; 

27. PUMNUL, ARON (1818-1866) filo-
log, lingvist, revoluţionar; 200 ani de la naş-
tere; 

27. RACOVIŢĂ, EMIL (1868-1947)
biolog; 150 ani de la naştere (aniversare
UNESCO);

28. GRIGORESCU, EREMIA TEO-
FIL (1863-1919) general, erou naţional; 155
ani de la naştere; 

29. MONTEVERDI, CLAUDIO
(1567-1643) compozitor italian; 375 ani de la
moarte; 

30. (†) SF. APOSTOL ANDREI,
Ocrotitorul României (zi nelucrătoare). (Red.)
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sociaţia Pro Democraţia, Camera Deputa-
ţilor şi Fundaţia Hanns Seidel Romania au
organizat, în perioada 19-21 octombrie
2018, cea de-a zecea ediţie a Parlamentului
Tinerilor. Prin acest proiect, organizatorii
şi-au propus să ofere celor 120 de tineri (60
din ţară şi 60 din Bucureşti), posibilitatea
înţelegerii importanţei, rolului şi funcţiilor

Parlamentului în cadrul celorlalte instituţii demo-
cratice. Tinerii au propus şi dezbătut, pe parcursul
celor trei zile, mai multe iniţiative legislative, într-o
serie de simulări ale procesului decizional din Par-
lamentul României, la nivelul grupurilor parla-
mentare, comisiilor  (Comisia pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţio-
nale, Comisia pentru sănătate şi familie, Comisia
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pen-

tru mediu şi echilibru ecologic) şi şedinţelor de
plen.

Judeţul Neamţ a fost reprezentat de trei elevi
ai Liceului Tehnologic Economic Administrativ
Piatra-Neamţ, care au câştigat acest drept ca ur-
mare a situării pe un loc foarte bun la finala con-
cursului de dezbateri „Gândesc, vorbesc şi
acţionez pro-Integritate”, desfăşurată în luna au-
gust la Eforie Nord. Este vorba despre Teofana
Ţurcanu Costin, Alexandra Socea şi Beniamin
Cordoneanu, toţi elevi în clasa a XII-a.

În continuare prezentăm câteva mesaje trans-
mise la ceremonia de deschidere care a avut loc
în sala de plen a forului legislativ.

Cristian Pârvulescu – Preşedinte de onoare
al Asociaţiei Pro Democraţia, Decan al Facultăţii
de Ştiinţe Politice şi Administrative SNSPA, mem-
bru în Comitetul Economic şi Social la nivel euro-
pean: Sper să fie o experienţă interesantă – cea de
tânăr parlamentar. Întrebările de la care trebuie
să porniţi sunt: Cât de legitim este Parlamentul
nostru? Este acesta o instituţie care să poată
schimba istoria României? Parlamentul este o in-
stituţie de secolul 18-19, care a cunoscut transfor-
mări radicale în secolul 20. A fost contestat de
mişcările fasciste şi totalitariste din prima jumă-
tate a secolului 20, dar a renăscut într-o altă formă
şi într-un alt context. A fost gândit ca o instituţie
reprezentativă pentru o societate democratică dar
liberală, bazată pe vot şi apariţia partidelor de
masă. Exerciţiul pe care îl veţi face aici se rapor-
tează ideal şi idealistic asupra vieţii parlamentare
şi anume, asupra reflexiei legislative.

Marian Ioan Ţaţa – Preşedintele Asociaţiei
Pro Democraţia: Trebuie să încercaţi să construiţi
o democraţie solidă... Noi, acum 10-15 ani, nu
aveam la dispoziţie genul acesta de experienţă
pentru a acumula, pentru a învăţa, pentru a înţe-
lege. De asemenea nu aveam atât de multe expe-
rimente civice, proiecte, iniţiative, petiţii, proteste
în care să ne implicăm. Pentru că acestea nu se
întâmplau. Lumea nu era atât de activată şi acti-
vistă, nu erau atât de multe ONG-uri şi alte forme
de organizaţii care să ne dea ocazia să ne mani-
festăm. Vă sfătuiesc ca la acest proiect nu doar
să asistaţi ci să participaţi activ şi să încercaţi să
vedeţi ce poate fi îmbunătăţit din Parlament dar
şi din afara lui.

Din festivitatea de deschidere am ales şi me-
sajul a doi tineri care au participat şi la ediţiile an-
terioare, tineri Alumni care au păşit pe drumul
carierei şi acum au ocupat poziţia de invitaţi.

Mădălina Mariana Guiu – Public Affairs
Executive la „Point Public Affairs” – Bucureşti:
Am participat doi ani consecutiv la Parlamentul
Tinerilor, am fost pe rând preşedinte de comisie,
lider de grup parlamentar şi apoi chiar preşedin-
tele Camerei Deputaţilor. A fost ca o avanpre-
mieră a vieţii, pentru că mi-am dat seama că
uneori alianţele primează în faţa unor idei şi ar-
gumente bine construite, că poate nu ai întot-
deauna câştig de cauză, chiar dacă în sinea ta
consideri că ai dreptate, că ideea de apropiere po-
litică poate fi uşor coruptibilă pentru oricine şi că

noiembrie 2018

A



tudii liceale la Roman, filologice, la Iaşi şi Bu-
cureşti. Debut cu poezie, în „Gazeta literară”
(1963). S-a mutat la Bucureşti, unde frecven-
tează cenaclurile literare; publicistă la Con-
stanţa. A debutat cu „Călătorie prin copilărie”
(1977). I se joacă o piesă pentru copii la Iaşi
şi scrie câteva scenarii pentru filme de anima-
ţie. Se căsătoreşte şi se stabileşte în Germania

de Vest, unde a lucrat în ad-
ministraţia Bundestag-ului,
la Bonn (1985-1996), apoi
ca ziaristă, redactor la „Di-
chtungsring”, în care a pu-
blicat poezie română. Este
membră a U. S. din Germa-
nia. Împreună cu Thomas
Krämer, a publicat la Edi-
tura Dionysos, Kastellaun,
antologia „Înger tocit”, care

conţine creaţii ale poeţilor din Neamţ (2003). Alte
cărţi: „Surprizele jocului”, „Trenul fără roţi/Zug ohne
Räder”.

■ 19/1951 – n. Virginia Rogin, Buhalniţa,
Neamţ, actriţă, absolventă a Liceului de Fete din

Piatra-Neamţ şi a I. A. T. C. Bucureşti (1977). A
fost repartizată la T. T. din Piatra-Neamţ, unde a
fost distribuită în mai multe spectacole: „Vara tre-
cută la Ciulimsk”, „Nevestele vesele din Win-
dsor”, „Trei surori”, „O noapte furtunoasă”, „Cei
trei muşchetari”, „Dulcea ipocrizie a bărbatului
matur”, „Îmblânzirea scorpiei” ş. a. S-a transferat
la Bucureşti, la Teatrul „Giuleşti”, astăzi „Odeon”.

■ 21/1955 – n. Aurel Dumitraşcu, la Sabasa,
Borca, Neamţ (d. 16. 09. 1990, Bucureşti), poet, a

absolvit Liceul „Mihail Sadoveanu” din Borca şi
Facultatea de Filologie,
Iaşi (1987). Muzeograf la
Muzeul de Artă din Piatra-
Neamţ, Consilier la In-
spectoratul pentru Cultură
Neamţ. Debut în Revista
„Tomis” (1976). Editorial,
cu „Furtunile memoriei”,
versuri (1984). Participă şi
citeşte poezie la Cenaclul
„Numele poetului”, al re-
vistei „Luceafărul”. Colaborări: „Cronica”, „Lu-
ceafărul”, „Tribuna” ş. a. Unul dintre organizatorii
Colocviilor Naţionale de Poezie de la Neamţ. Alte
cărţi: „Biblioteca din Nord” (antum); postume, în-
grijite de poetul Adrian Alui Gheorghe: „Mesage-
rul”; „Tratatul de eretică”; „Fiara melancolică”;
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CALENDAR
– decembrie 2018

1. ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂ-
NIEI (zi nelucrătoare); 100 ani de la
MAREA UNIRE; 

04. CARTOJAN, NICOLAE
(1883-1944) istoric literar, academi-
cian; 135 ani de la naştere; 

04. FÂNTÂNA BLANDUZIEI
(Buc., 1888-1889): „foaia literară, politică”.
130 ani de la apariţie; 

11. POPESCU, ELVIRA (1894-1993)
actriţă franceză; 25 ani de la moarte; 

11. SOLJENIȚÂN, ALEKSANDR
(1918- 2008) scriitor, istoric rus, laureat
Nobel; 100 ani de la naştere; 

11. ZIUA INTERNAŢIONALĂ A
MUNTELUI; 

12. PELLEA, AMZA (1931-1983)
actor de teatru şi film; 35 ani de la moarte; 

13. DOSOFTEI, SFÂNT IERARH
(1624-1693) Mitropolit al Moldovei; 325 ani
de la moarte; 

14. BELIGAN, RADU (1918-2016)
actor, regizor, scriitor, academician; 100
ani de la naştere;
18. COZORICI, GHEORGHE (1933-

1993) actor; 25 ani de la moarte; 
19. BREDICEANU, TIBERIU (1877-

1968) compozitor, folclorist; 50 ani de la
moarte;

20. ANDREI ŞAGUNA, SFÂNT
(1808-1873) Mitropolit al Transilvaniei; 210
ani de la naştere; 

20. COSTACHE, VENIAMIN (1768-
1846) Mitropolit al Moldovei; 150 ani de la
naştere;

20. STEINBECK, JOHN ERNEST
(1902-1968) scriitor american, laureat
Nobel; 50 ani de la moarte; 

21. POESII de Mihai Eminescu; 135
ani de la apariţia volumului;

25. NEAMUL ROMÂNESC LITE-
RAR (1908-1912; 1925-1926): Dir. Nicolae
Iorga; 110 ani de la apariţie; 

31. DRĂGOI, SABIN (1894-1968)
compozitor, folclorist, academician; 70 ani
de la moarte. (Red.) 
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unt puţini care se prevalează de libertatea
de a rămâne ei înşişi în asemenea poziţii.

Ovidiu Rez – avocat la „Stan şi Aso-
ciaţii” – Timişoara: Aş vrea să vă vorbesc
despre trei valori pe care eu, uitându-mă
în urmă le consider esenţiale. Aş începe
prin a vă spune că, în opinia mea, demni-
tatea este cea mai importantă pentru un

cetăţean şi un parlamentar. În al doilea rând aş
vrea să vorbesc despre curaj, şi anume curajul de
a recunoaşte, de a face schimbarea. Apoi, încre-
derea în voi, în ceilalţi, în instituţiile statului, în
lege. Voi, tinerii prezenţi aici, sunteţi probabil vii-
torii parlamentari sau cei care vor intra în admi-
nistraţia publică locală şi centrală. Aveţi nevoie
de aceste valori pentru a fi percepuţi ca adevăraţi
oameni.

După cele trei zile de dezbateri aprinse, de
entuziasm, tinereţe, avânt, încercări, reuşite, ne-
reuşite, ne-a interesat, pentru cititorii noştri, un
feedback al participanţilor, aşa că am adresat
unora dintre ei următoarea întrebare:

Cu ce gânduri, impresii, sentimente fina-
lizaţi această ediţie a Parlamentului Tinerilor?

Pentru mine Parlamentul Tinerilor a repre-
zentat, în primul rând, o adevărată lecţie de de-
mocraţie; rămân cu multe emoţii, cu gândul că
noi, tinerii care am participat aici putem contri-
bui la schimbarea României pentru că avem vi-
ziune, avem potenţial, avem idei foarte bune,
avem atitudine – cred că avem toate calităţile
care ne-ar recomanda pentru funcţia de deputat.
Plec cu o impresie foarte bună, legată atât de or-
ganizare cât şi de activitatea colegilor mei; am
lucrat foarte profesionist în comisii, am ştiut des-
pre ce vorbim, ce să dezbatem
dar sunt puţin tristă pentru că
orgoliile unora au depăşit me-
ritocraţia. Noi tinerii ne
dorim o societate bazată pe
meritocraţie.

Mihaela DAN – maste-
rand anul II la Comunicare
şi Relaţii Publice – SNSPA,

jurnalistă Evenimentul

Din păcate este ultima zi
pentru noi şi din discuţiile cu
colegii din grupul parlamen-
tar de care aparţin, mulţi şi-
au exprimat regretul că

proiectul se termină exact când am început să in-
trăm în atmosfera de parlamentar. Pentru mine a
fost o provocare, am rămas plăcut surprins să văd
cât de repede ne-am unit, ne-am mobilizat să fim
câştigători. Recomand tuturor tinerilor să facă
pasul de a candida pentru acest proiect. Pe mine
m-a ajutat să am mai multă încredere în mine şi
să mă gândesc că în orice merită să încerc, decât
să rămân cu regretul că nu am încercat.

Andrei Alexandru TRAIAN – Preşedintele
ales al Camerei Deputaţilor în cadrul Parlamen-

tului Tinerilor, absolvent al Facultăţii de Drept

În primul rând, cu un sentiment de bucurie,
pentru că am reuşit să ajungem la cea de-a X-a
ediţie a acestui proiect, care de fapt îşi propune
să adune laolaltă tineri de diferite vârste şi cu di-
ferite experienţe, pentru ca, în primul rând să se
cunoască şi să socializeze, iar în al doilea rând
să înţeleagă care este parcursul unui proiect le-
gislativ. Sentimentul este de bucurie pentru că văd
tineri care se dezvoltă şi cresc frumos, tineri care
au idei şi sperăm ca aceste idei care pot ajuta so-
cietatea, să fie puse în aplicare în viitor. Pe de
altă parte mai avem de lucrat la educaţia tineri-
lor, în sensul că foarte mulţi dintre ei au această
frică de a vorbi în public iar proiectul le oferă
tocmai această posibilitate de a se adresa unui
auditoriu. Asociaţia Pro Democraţia implemen-
tează acest proiect, care face parte dintr-un plan
mai amplu, acela de a educa cetăţenii în spiritul
valorilor democratice.
Iuliana ILIESCU – manager programe la nivel

naţional în cadrul Asociaţiei Pro Democraţia

A consemnat Gianina BURUIANĂ

s
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Carnete maro, I-IV”; „Scene din viaţa poe-
mului”; „Frig sau despre cum poezia ne-a
furat moartea. Epistolar (1978-1990)” ş. a.

■ 24. 11. 1878 – n. Maria Ciurdea-
Steurer, la Roman (d. 3. 03. 1967, Bucu-
reşti), artist plastic, a absolvit gimnaziul din
Fălticeni, se reîntoarce cu familia la Roman,
a urmat Liceul In-

dustrial; apoi Belle Arte în
Bucureşti, studiază pictura
la München (o bursă de la
autorităţile din Roman),
unde îl cunoaşte pe studen-
tul austriac Iosef Fr. Steurer
cu care se va căsători. Din
1905, expune personal, îm-
preună cu soţul sau îm-
preună cu alţi artişti plastici

ai vremii, anual sau de mai multe ori pe an la Saloa-
nele Oficiale. Locuiesc cu intermitenţe în Constanţa
(1919 -1927), în casa construită pe locul primit în
urma participării pictorului Iosef Fr. Steurer la Pri-
mul Război Mondial. Retrospective: la Galeriile de

Artă ale Fondului Plastic (1959), la Muzeul de Artă
al României (1981). Unul din saloanele Muzeului
de Artă găzduieşte de 25 de ani o expoziţie perma-
nentă Steurer. În 15. 03. 2010, la B. C. U. Bucureşti
s-a vernisat expoziţia şi s-a lansat albumul „Familia
Steurer de la Maria şi Iosef la Robert, 4 generaţii de
artişti”, autor Alexandrina Isac Steurer.

■ 24/1884 – n. Eufrosina Săvescu, la Târgu-
Frumos (d. 21. 07. 1971, Bucureşti, profesoară, ab-
solventă a Şcolii Normale de Institutoare, Iaşi,

institutoare la Galaţi, a urmat Facultatea de Litere
din Bucureşti; a obţinut bursă la Berlin, dar, după
un an şi jumătate, revine în ţară din cauza izbucni-
rii războiului, în timpul căruia a lucrat ca infir-
mieră, răsplătită cu diverse distincţii. Din 1919,
profesoară şi din 1922, directoare la Şcoala Nor-
mală de Fete din Piatra-Neamţ, până la pensionare
(1939), perioadă în care se construieşte localul şco-
lii, se pun bazele primelor laboratoare şi ale biblio-
tecii şi activitatea îi este răsplătită cu titlul de Ofiţer
al Academiei Franceze (1930). Diverse articole pe
teme pedagogice în presa locală şi centrală; a editat
Anuarul Şcolii Normale de Fete, 1919-1939.

■ 26/11/9. 12. 1923 – n. Aspazia Petrescu-
Oţel, la Cotul Ostriţei, Cernăuţi, (d. 23. 01. 2018, la
Roman), prozatoare, eseistă. S-a stabilit, cu părinţii,
în Alba (martie 1944); urmează Facultatea de Litere
şi Filozofie a Universităţii din Cluj, când lucrează
ca dactilografă la Centrul de Studii „Transilvania”.
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(urmare din pag. 15)

Lecţia de istorie r Lecţia de istorie r Lecţia de istorie r Lecţia de istorie r Lecţia de istorie

„

noiembrie 2018

O nouă experienţă Erasmus+ pentru elevii Colegiului Tehnologic „Spiru Haret”
n anul centenarului, Colegiul Tehnologic
„Spiru Haret” din Piatra-Neamţ duce va-
lorile româneşti în spaţiul european, prin
parteneriatul strategic din cadrul progra-
mului Erasmus+ Global Education for a
Global World. Cea de a patra mobilitate
transnaţională a avut loc în Valencia, un
oraş situat în sud-estul Spaniei. Reprezen-

tanţii celor cinci şcoli partenere s-au reunit în pe-
rioada 14-20 octombrie 2018, activităţile
desfăşurate stând sub stindardul Uniunii Euro-
pene şi al valorilor promovate de spaţiul socio-
cultural european. Reprezentanţii României la
această reuniune de proiect au fost elevii Mo-
canu Ada, Stan Loredana, Irimia Matei, însoţiţi
de doamna profesor Mona Cozma. Menţionăm
faptul că partenerii Colegiului Tehnologic „Spiru
Haret” sunt unităţi şcolare din Lituania, din Po-
lonia, din Turcia şi din Spania. Mobilităţile an-
terioare s-au desfăşurat în Polonia, în Lituania şi
în Turcia, cu menţiunea că Romania va deveni

ţară-gazdă pentru mobilitatea finală, ce va avea
loc între 4 şi 8 martie 2019.

Timp de o săptămână, şcoala gazdă, Florida
Secundaria Catarroja, le-a oferit participanţilor
o agendă de lucru extrem de bogată în activităţi
de învăţare, de predare şi de formare, tema mo-
bilităţii fiind Integrarea refugiaţilor. Directorii,
profesorii şi elevi şcolii ne-au oferit o primire căl-
duroasă, urmată de prezentarea unităţilor şcolare
partenere şi a ţărilor pe care aceştia le reprezintă.

Un impact deosebit l-a avut vizita la ONG-
ul CEPAIM, un centru umanitar de primire pen-
tru imigranţi aflaţi în situaţii de vulnerabilitate
şi excludere socială. Acolo, elevii au cunoscut

imigranţi din Sudan, din Venezuela sau din Se-
negal şi au avut şansa să discute despre proble-
mele cu care se confruntă aceştia în ţările de
unde au emigrat, dar şi în Spania, ţara care a de-
venit a doua lor casă. Întâlnirea cu Carolyn Phip-
pard, voluntar la Valencia Acull, o asociaţie
independentă, care lucrează pentru apărarea
drepturilor imigranţilor de mai bine de 25 de ani,
a stârnit un viu interes elevilor. În cadrul work -
shopului condus de aceasta s-a dezbătut proble-
matica integrării refugiaţilor pe teritoriul
Spaniei, a rasismului, a xenofobiei şi a excluziu-
nii sociale. Grupurile de elevi au prezentat câte
un material legat de integrarea refugiaţilor în fie-
care ţară parteneră, astfel, analizându-se şi dis-
cutându-se datele statistice şi rezultatele studiilor
realizate pe acest subiect. Elevii au reuşit să
identifice barierele ce îngreunează integrarea re-
fugiaţilor şi a migranţilor, în contextul socio-po-
litic şi economic actual. Finalul mobilităţii a
corespuns prezentării materialului video, creat

şi editat de către elevii participanţi,
evaluându-se totodată activităţile pro-
iectul şi impactul pe care acestea l-au
avut asupra grupurilor.

Frumuseţile Valenciei dezvăluite
într-un tur pe bicicletă, serile culturale
în care am descoperit preparate culi-
nare şi obiceiuri specifice fiecărei ţări
şi prieteniile legate au transformat pro-
iectul într-o adevărată experienţă inter-
culturală, menită să îi integreze pe
tinerii cetăţeni europeni în matricea
valorilor Uniunii.

Aşa cum au mărturisit elevii ro-
mâni, experienţa a fost una extraordi-
nară, deschizându-le calea
către noi spaţii culturale şi

către societăţi care se confruntă cu
situaţii neaşteptate: 

„Nu am crezut vreodată că voi
ajunge să văd Spania, însă iată-mă,
acum, cu o nouă experienţă şi amin-
tiri plăcute. Am cunoscut oameni şi
culturi noi. De asemenea, am reuşit
să trec puţin peste timiditatea mea
cu ajutorul persoanelor minunate pe
care le-am cunoscut prin intermediul
acestui proiect. Legat de tema aces-
tei mobilităţi, până acum nu am fost
prea interesată de integrarea refugia-
ţilor, consideram că nu mă priveşte

această problemă, însă acum am devenit mai
conştientă de situaţia acestor persoane şi cred că
am învăţat multe din acest proiect.”(Loredana
Stan, clasa a XII-a B).

„În această mobilitate am înţeles că proble-
mele noastre cotidiene sunt mici pe lângă cele ale
oamenilor care se confruntă cu migraţia sau sunt
nevoiţi să migreze. La un moment dat fiecare
dintre noi putem fi puşi într-o asemenea situaţie.
Trebuie sa fim uniţi şi să ne ajutăm semenii la ne-
voie.” (Mocanu Ada, clasa a XII-a B).

Iată, aşadar, că porţile Europei se deschid
pentru cei care îşi doresc noi experienţe, contri-
buind astfel la stabilirea unor poduri culturale şi
sociale, care să devină expresia unităţii în diver-
sitate şi a acceptării într-o societate a schimbării.

prof. pentru învăţământul primar Mona COZMA,
prof. Luiza NEGURĂ, 

prof. Radu Cristodor MITITELU

Î
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făcut parte din mişcarea legionară „Cetăţuia”.
Arestată (9. 07. 1948), condamnată, la 14 ani
de temniţă grea. După eliberare (1962), se sta-
bileşte la Roman, se căsătoreşte cu Ilie-Ale-
xandru Petrescu, profesor de contabilitate.
Participă (după 1989) la comemorări ale mar-
tirilor din închisorile comuniste. Debut în re-
vista liceului cu proză scurtă şi recenzii.

Colaborări: „Cronica romaşcană”; „Gândirea”, „Per-
manenţe”; „Puncte cardinale”; „Rost”. Cărţi: „Crucea
de la Miercurea Ciuc şi Paraclisul «Naşterea Maicii
Domnului» de la Mislea”; „Strigat-am către tine,
Doamne”, „Adusu-mi-am aminte”.

■ 28/1923 – n. Clement Pompiliu, la Scăeni-
Prahova. (d. 1985), sculptor, a absolvit Academia de
Belle Arte, Bucureşti, stabilit la Piatra-Neamţ, profe-
sor la Şcoala Populară de Artă, membru U. A. P.
A fost prezent în numeroase expoziţii colective de
sculp tură şi pictură la Bacău, Iaşi, Piatra-Neamţ. A

expus la Anuala de Stat, Bucureşti (1952). Unica per-
sonală la Piatra-Neamţ (1969). A creat mai multe lu-
crări de for public amplasate în Piatra-Neamţ, Roman,
Bacău, Slănic Moldova. Distins cu Meritul Cultural
şi premii la Festivalul „Cântarea României”.

■ 28/1950 – n. Arcadie Răileanu, la Perieni, Ba-
sarabia. A urmat cursurile Şcolii de Artă „AV Sciu-
sev” din Chişinău (desen, pictură, compoziţie, istoria
artei şi sculptură). Absolvent al Institutul Politehnic
din Chişinău, specialitatea Arhitectură. Între 1973 şi
1975 studiază arta modernă la Muzeul Ermitaj din
Sankt-Petersburg. Din 1978 este arhitectul judeţului
Floreşti, Moldova. Trei ani mai târziu devine director
al Şcolii de Artă pentru Copii din Donduşeni. După
debutul la expoziţia U. A. P. Moldova, Chişinău

(1982), devine membru al
Uniunii Artiştilor din Mol-
dova (1987), cu o intensă
activitate expoziţională. În
2006 devine coordonator al
clasei de pictură a Şcolii de
Artă a Centrului Cultural şi
de Artă „Carmen Saecu-
lare” din Piatra-Neamţ.

Este prezent cu expozi-
ţii personale şi de grup, la

Piatra-Neamţ: Galeriile „Lascăr Vorel”, ,,Galeria Top
Art, Galeriile „Vert”, T. T., Bienala „Lascăr Vorel”,
Târgul de Vară; în ţară: Râmnicu Vâlcea, Craiova,
Câmpulung Moldovenesc, Călimăneşti, Iaşi, Bârlad,
Cluj, Saloanele Moldovei, Bacău-Chişinău, Timi-
şoara, Bucureşti; peste hotare: Bălţi, Tighina, Uni-
unea Scriitorilor şi Biblioteca „Onisifor Ghibu”,
Chişinău, Internaţionala de design Moscova ş. a.

Rememorări nemţene
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Bradul lui Cătălin
n cimitirul „Eternitatea” din Piatra Neamţ,
pe malul stâng al pârâului Borzoghean, tro-
nează un frumos şi falnic brad care captează
admiraţia tuturor trecătorilor. Motivul? În ci-
mitirul pietrean majoritatea copacilor sunt
castani pe cale de dispariţie. Aici, în faţa po-
menitului brad a fost înmormântat în toamna
anului 2000, profesorul şi ziaristul Cătălin

Stupcanu. A fost băgat sub glie alături de părinţii
lui Agripina şi Valerian, ambii străluciţi învăţători
ai ţinutului Neamţ, apostoli de 14 karate.

Ce ne mai amintim despre fostul nostru coleg
de gimnaziu, liceu şi facultate? Multe, multe, lu-
cruri frumoase. În primul rând a fost un elev emi-
nent din mahalaua Precista – Piatra-Neamţ. A locuit
pe Str. Oituz, lângă atelierul cu scară înaltă a dom-
nului Ciurea, meseriaşul ce făcea mingi de cauciuc
pentru toţi plozii din mahala. Alături, pe str. Ale-
xandru Lăpuşneanu, locuia alt coleg de hârjoană,
Eugen Verman, care a ajuns şi el gazetar de succes.
Gimnaziul l-a făcut la şcoala dlui. director Baciu
Aurel, din mahala. O şcoală, mare, frumoasă, trai-
nică care există şi astăzi. Spaima şcolii de la inter-
secţia Sadoveanu,  Alexandru cel Bun era proful
Gorduza care pretindea „să halim matematica pe
pâine”. Şi noi, nu-l ascultam.

Ajuns  la Liceul Petru Rareş, numit în obsedan-
tul deceniu „Şcoala Medie de băieţi nr. 1” are ca pro-
fesori pe Aurel Rotundu, Haralambie Mihăilescu,
Ţilică Velea, Valerian Ciauşu, Costică Borş, Teodo-
reanu... elevul Stupcanu se remarcă prin inteligenţă,
seriozitate, corectitudine şi disciplină liber consim-
ţită. Deşi a trăit în mahalaua Precista nu e văzut prea
des în stradă cu derbedeii de pe Lăpuşneanu. Stătea
în casă şi ronţăia cărţi. Era singuratic şi ursuz.

După examenul de maturitate (bacalaureat)
pleacă la Iaşi la cea mai veche Universitate din Ro-
mânia, „Alexandru Ioan Cuza” – la Istorie. A luat
admiterea cu brio şi a devenit student model. Timp
de cinci ani a lustruit băncile din amfiteatru II-7 as-
cultând prelegerile celebrilor profesori universitari:
Mircea Petrescu Dâmboviţa, Constantin Cihodaru,
Gheorghe Platon, Dumitru Berlescu, Ilie Gră-
madă... A făcut parte dintr-un an tare din care n-au
lipsit Gh. Buzatu, istoricul de mai târziu şi Cristian
Vasile care semnează şi astăzi în România literară. 

În septembrie ’61, tânărul profesor Cătălin
Stupcanu bate la porţile consacrării; intră la prima
oră de istorie cu catalogul sub braţ, la Şcoala Zbe-
reşti – Costişa. Trece şi pe la Şc. Generală Nr. 1 din
Piatra-Neamţ unde-şi dă gradul I, în faţa prof. Uni-
versitar ieşean, Dumitru Rusu cu care nu am nici o
legătură, dar de numele căruia „am profitat”. Am
devenit mai cunoscut pe nedrept, evident în rândul

cititorilor, dl. prof. Universitar Dumitru Rusu sem-
nând multe articole în Anale Ştiinţifice, revista Uni-
versităţii „Alexandru Ioan Cuza”. 

Am fost coleg bun câţiva ani cu profesorul de
istorie Cătălin Stupcanu şi pretind că l-am cunos-
cut. Dumnealui funcţiona la Şcoala Genenerală Nr.
1 de lângă abator, eu peste drum la Şcoala Gene-
nerală Nr. 9, Gara Veche. L-am bănuit de o sastisire
tot mai mare faţă de şcoala societăţii socialiste
multilateral dezvoltată. Cătălin iubea cartea, liniş-
tea, meditaţia, lectura şi ziarul. Presa era marea lui
pasiune. Nu-i plăceau politicienii şi îi era frică de
partidul unic. Îi plăcea să fie cărturar veritabil, nu
activist de partid, politruc. Într-un an şcolar, noi,
profesorii de ştiinţe sociale din Neamţ, am fost in-
vitaţi la o activitate metodică „model” la Liceul
„Roman Vodă” de pe malul Moldovei. La pauză,
fumătorii au ieşit în faţa liceului la poveşti. Un pro-
fesor cam zurliu din Borleşti s-a oferit să ne spună
o poezie. S-a închinat ca un premiant la serbarea
de sfârşit de an şi a început: „Noi ţiganii şi jidanii⁄
L-am ucis pe Antonescu⁄ Să vă văd pe voi românii⁄
Ce faceţi cu Ceauşescu?” Mamăăăă! Să vedeţi
cum fugeau în toate direcţiile propagandiştii Par-
tidului, inclusiv colegul Stupcanu… Şi gaşca s-a
spart mintenaş. Din nou am devenit soldaţii disci-
plinaţi şi credincioși ai PCR-ului şi am mers tot
îna inte, tovarăşi. La întoarcere spre casă, stând în
autobuz lângă Cătălin l-am întrebat în şoaptă:
„Şefu! Da de ce fugeai aşa de panicat când cu ură-

tura propagandistului hazliu?” Răspuns: „Bă,
habar n-ai cât de nasol se poate isprăvi o chestie ca
asta!” Şi nu am aflat pentru că n-a ciripit nimeni. 

Iaca aşa era pe vremea „Epocii de aur”. Era
mai sănătos să taci decât să vorbeşti. Domnul Stup-
canu se ferea de politică şi politicieni. Citea, citea
şi comenta lucruri de esenţă. L-am văzut muncind
şi la ziar, la „Ceahlăul” pietrenilor. Aproape de pen-
sionare a descoperit un lucru incredibil: nici după
Revoluţie presa n-a devenit câinele de pază al de-
mocraţiei. Scârbit de toţi şi de toate a plecat pe
Ceahlău ca în fiecare toamnă. Numai acolo se sim-
ţea „în apele lui”. Când urca pe Toaca uita de toate
mizeriile mediatice în care trăia numai că, cel ce se
naşte e obligat şi să moară. Şi a plecat şi el, escala-
dând muntele sfânt al dacilor. A plecat pe picioarele
lui şi l-au adus alţii.

Şi anii au trecut, să tot fie 18 de atunci. Timp în
care prietenii şi colegii de la „Ceahlăul” sau de aiu-
rea i-au pus flori pe mormântul de pământ cu mar-
gine betonată de sub falnicul brad. Dar, de o vreme,
surpriză: mormântul familiei Stupcanu a dispărut din
peisaj. Nu am căderea să comentez asta, dar lipsa
mormântului mă întristează. Parcă prea repede am
dat uitării memoria profesorului gazetar. Acum fal-
nicul brad pare şi el mai trist. În fond şi asta este o
ştire despre jurnalistul pietrean. De ce tristă? Ne îm-
puţinăm de la an la an. Mă refer la foştii rareşişti. 

Să auzim numai de bine!
Dumitru RUSU

Î

Festival la Adjudeni
nul dintre festivalurile care au loc în comunitatea noastră este şi Festivalul recoltei, organizat de
cercetaşii Centrului Local „Coborârea Duhului Sfânt” – Adjudeni, care a avut loc pe 21 octombrie. 

Festivalul a fost deschis printr-o Sfântă Liturghie care a început la ora 9.00, fiind celebrată
de asistentul nostru spiritual, Pr. Mihai Galaţanu, în cadrul căreia s-a adus mulţumire pentru roadele
câmpului primite în acest an. Festivalul s-a desfăşurat în Oratoriul din sat, la care au participat
copiii, tinerii şi adulţii comunităţii, fiind un număr de aproximativ 200 de persoane. Au fost zece
ateliere de lucru, cu diferite probe, pregătite de liderii şi ajutorii de lideri ai centrului, la care au
participat toţi cei prezenţi. Printre acestea se pot enumera: nimereşte ţinta, ghicitori, instafall, roata

provocărilor etc. De asemenea, în cadrul festivalului a fost organizat şi un concurs care a cuprins patru
secţiuni, cu premii pentru fiecare secţiune în parte (obiecte confecţionate, cântece, poezii compuse şi
dansuri). Obiectele confecţionate de copii m-au impresionat foarte mult şi vreau să mărturisesc faptul
că, în toată activitatea mea didactică de zece ani, nu am întâlnit atât de multă creativitate şi ingeniozitate
cum am întâlnit la copiii şi tinerii din organizaţia Scout, din care fac şi eu parte de opt ani. Noi, cercetaşii,
suntem întotdeauna „Gata oricând” pentru a petrece timp împreună şi a realiza activităţi frumoase cu
scopul de a ne forma şi dezvolta din toate punctele de vedere: fizic, psihic, social, emoţional şi spiritual.
Gata oricând a fost şi Lucian Andor care şi-a păstrat energia şi entuziasmul pentru a le transmite şi unor
tineri din Republica Moldova, care au simţit atmosfera cercetăşiei, implicându-se cu bucurie în activităţile
propuse de acesta. Au fost activităţi de intercunoaştere, de informare şi de socializare, precum şi jocuri
educative specifice cercetăşiei cu rol în dezvoltarea multilaterală a personalităţii. (Prof. Tereza DANCĂ)

U
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• Liceul „Vasile Sav”,
implicat în problemele

mediului
a sfârşitul lunii octombrie, un grup de
elevi şi profesori din 11 ţări, parteneri ai
Liceului Tehnologic „Vasile Sav” a vizi-
tat Palatul Administrativ din Roman. Li-
ceul romaşcan este parte a proiectului
strategic între şcoli Erasmus+ „ Regar-
dons les rivières et les mares, protégeons

les écosystèmes aquatiques dulcicoles… amé-
liorons nos attitudes et nos comportements en-
vers l’environnement!” Delegaţia s-a întâlnit cu
primarul Lucian Micu, urmând ca în zilele ur-
mătoare, să efectueze o vizită şi la microhidro-
centrala de pe râul Moldova.

Proiectul se derulează pe parcursul a trei
ani şi presupune efectuarea de analize asupra
calităţii apei din râurile din apropierea fiecărei
comunităţi parte din proiect. Elevii şi cadrele
didactice de la Liceul Tehnologic „Vasile Sav”
înscrise în acest proiect asigură ridicarea şi ana-
liza probelor de apă din patru puncte de pe râul
Moldova, propunându-şi să atragă atenţia asu-
pra calităţii apelor curgătoare, promovând edu-
caţia pentru protecţia mediului. 

În plus, proiectul vizează dezvoltarea unei
conştiinţe civice fondată pe participarea volun-
tară şi activă a elevilor în identificarea soluţiilor
durabile pentru problemele ecosistemelor acva-
tice. Se urmăreşte crearea unei reţele de supra-

veghere prin „adoptarea” unui sector de râu de
către echipa de elevi şi profesori implicaţi în
proiect, care, printr-o metodologie de observare
simplă, dar riguroasă, standardizată şi uşor de
aplicat, să contribuie la ameliorarea calităţii re-
surselor locale de apă. Proiectele de parteneriat
Erasmus+ reprezintă o deosebită oportunitate
de colaborare cu şcoli europene, de cunoaştere
a altor sisteme de învăţământ, a diversităţii cul-
turale a popoarelor Europei şi a istoriei conti-
nentului.

• Elevii Colegiului Tehnic
„Miron Costin” învăţă

să trăiască sănătos
Elevii Colegiului Tehnic „Miron Costin”

din Roman au participat miercuri, 14 noiem-
brie, la activitatea „Asigurarea unei vieţi sănă-
toase şi promovarea bunăstării pentru toţi şi la

toate vârstele”. Activitatea a fost coordonată de
catedra de turism – profesorii Luminiţa Bâtâcă,
Andreea Doroftei, Alexandra Ivanciu, Georgeta
Gagniuc şi Oana Banu –, alături de cadrele di-
dactice Ana-Maria Zăloagă, directorul unităţii,
şi Cristinica Sava, director adjunct.

La această acţiune au fost implicaţi aproxi-
mativ 100 de elevi care au realizat diferite ma-
teriale (prezentări PPT şi afişe) cu privire la
alimentaţia sănătoasă şi promovarea bunăstării
pentru toţi. „Am dorit ca elevii noştri să con-
ştientizeze că sănătatea este comoara cea mai
de preţ a fiecăruia dintre noi şi am considerat
că este important ca aceştia să cunoască princi-
piile unui stil de viaţă sănătos, să ştie să se ali-
menteze corespunzător, să se hidrateze corect
şi să se odihnească suficient. Am dorit să le pre-
zentăm copiilor diferite aspecte de nutriţie su-
bliniind că nutriţia este medicina viitorului şi să
îi îndrumăm să protejeze viaţa şi natura”, a sus-
ţinut profesor Andreea Doroftei.

„Alimentaţia sănătoasă este importantă pe
întreg parcursul vieţii, prezentându-se şi dez-

voltându-se fiecare nivel al piramidei alimen-
tare (distribuită fiecărui copil în parte).
Alimentaţia poate fi interpretată ca o extensie
a personalităţii, fiecare om fiind o istorie care
nu se aseamănă cu celelalte. Astfel, fiecare in-
divid îşi întipăreşte urma în mediul lui: pe casa,
pe familia sa, pe locuinţa sa, pe mâncărurile pe
care le preferă. E ca şi cum fiecare om trăieşte
înconjurat de SINE. Spre a nu ne pierde în
pulbe rea anonimă, să încercăm a lăsa să iasă la
iveală din noi ceea ce este mai bun. S-a subli-
niat că educaţia este un foc continuu care se
desfăşoară la nivel personal, în familie, în
şcoală, în societate, fiind citat în final Nelson
Mandela: Educaţia este cea mai puternică
armă cu care putem schimba lumea”, a precizat
profesor Alexandra Ivanciu.

• Şcoala „Vasile Alecsandri”,
reuniune în cadrul

unui proiect Erasmus+
În perioada 22 – 26 octombrie, o delegaţie

Şcolii „Vasile Alecsandri” din Roman, repre-
zentată de profesorii Roxana-Gabriela Pătrău-
ceanu, directorul şcolii, şi Adriana-Delia
Brumă, a participat la reuniunea transnaţională
găzduită de Institut Anna Gironella de Mundet
din Barcelona, şcoala coordonatoare a proiec-
tului KA 229 „European Scholar Congress on
Environmental Issues”. Şcoala „Vasile Alec-
sandri” este partener în proiectul strategic Eras-
mus+, alături de Scuola Secondaria Statale Di
1Grado „A. Inveges”, Sciacca, Italia, Opshtin-
sko Osnovno Uchilishte Kocho Racin Kuma-
novo, Kumanovo, Macedonia, şi Szkola
Podstawowan Nr. 10 Im. Janusza Korczaka,
Tarnobrzeg, Polonia.

Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă
elevi din toate şcolile partenere, cu vârsta cu-
prinsă între 12 şi 14 ani. Obiectivele acestui

parteneriat sunt: folosirea metodei de predare –
învăţare – evaluare pe bază de proiecte (PBL),
dezvoltarea competenţelor de comunicare, de
gândire creativă, de folosire a tehnologiei mo-
derne în studiul ştiinţelor, învăţarea prin cola-
borare, îmbunătăţirea competenţelor
lingvistice, atât ale elevilor, cât şi ale profeso-
rilor participanţi.

Agenda de lucru a primei reuniuni de pro-
iect a cuprins o întâlnire cu directorii, profesorii
şi vizitarea şcolii, prezentarea participanţilor la
reuniune, a şcolilor partenere şi a sistemelor de
învăţământ, prezentarea metodei de predare –
învăţare – evaluare pe bază de proiecte (PBL),
realizarea, de către profesorii participanţi, a
unor prezentări ale ţărilor, folosind metoda Pro-
ject-Based Learning (PBL), prezentarea proiec-
telor de către delegaţii şi evaluarea acestora de
către elevii şi profesorii Institutului Anna Giro-
nella de Mundet, precum şi vizitarea oraşului
Barcelona şi descoperirea principalelor monu-
mente arhitecturale ale lui Antoni Gaudi.

Rezultatele finale ale parteneriatului stra-
tegic se vor concretiza prin: organizarea unui
congres şcolar pe teme de mediu, elaborarea şi
implementarea, de către fiecare şcoală parte-
neră, a cel puţin unui proiect folosind metoda
de predare – învăţare – evaluare bazată pe pro-
iecte (PBL method), precum şi în continuarea
colaborării prin valorificarea rezultatelor într-un
nou parteneriat strategic Erasmus+, care să in-
cludă şi alte şcoli din Europa.

Următoarele întâlniri vor avea loc la Bar-
celona (ianuarie 2019), Roman (mai 2019), Tar-
nobzeg (septembrie 2019), Kumanovo
(noiembrie 2019), Sciacca (martie 2020) şi Bar-
celona (iunie 2020 – organizarea congresului
şcolar pe teme de mediu).

• Festival de teatru şcolar
Festivalul de teatru şcolar, intitulat „În

lumea teatrului”, proiect aflat la a VII-a ediţie,
s-a desfăşurat la finele lunii octombrie în sala
mică a Casei de Cultură din Roman. Evenimen-
tul iniţiat de Şcoala Gimnazială Vasile Alec-
sandri este una din cele mai aşteptate şi
îndrăgite competiţii de gen, care se organizează
în şcolile gimnaziale, fiind înscris în calendarul
acţiunilor interjudeţene şcolare. „A şaptea ediţie
a Festivalului interjudeţean de teatru şcolar, in-
titulat În lumea teatrului a reunit şi anul acesta
şcoli din mai multe judeţe. La manifestare au
participat 13 instituţii de învăţământ, care s-au
înscris pe două secţiuni: secţiunea scenetă şi
monolog. Au fost nu doar echipe din judeţele
Neamţ şi Galaţi, partenere ale acestui festival,
ci şi din alte judeţe mai îndepărtate. Avem ca
parteneri şi Casa de Cultură a Sindicatelor din
Roman şi Liceul Teoretic Paul Georgescu din
Ţăndărei, judeţul Ialomiţa. Şcoala Dimitrie
Strurza, din Tecuci ne-a fost şi ea parteneră în
proiect, de la prima ediţie, de acum şapte ani.
Copiii prezenţi în întrecere s-au dovedit a fi
foarte talentaţi şi bine pregătiţi de profesorii lor
cărora le mulţumim pentru dăruire”, a declarat
Liliana Moldoveanu, iniţiatoarea festivalului.
Preşedintele juriului a fost profesorul Gheorghe
Brânzei, inspector de specialitate la ISJ Neamţ.
Elevii au avut ca repertoriu dramatizări după
piese de teatru din repertoriul şcolar şi au pri-
mit, pentru strădania lor, diplome. 

Red.
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Despre degradarea limbii
române în spaţiul public

niunea Scriitorilor din România, ca organizaţie de breaslă a profe-
sioniştilor literaturii şi moştenitoare a tradiţiei cultivării limbii ro-
mâne, îşi manifestă profunda îngrijorare faţă de degradarea continuă
a limbii române folosite în spaţiul public, ca şi a nivelului cultural
general, în special din partea celor care, prin rolul lor social, sunt
luaţi drept exemple de către categorii largi de cetăţeni.

Limba română nu este un simplu instrument de comunicare. Ea
este o componentă esenţială a identităţii şi un liant al unităţii naţio-

nale, chiar în epocile mai îndepărtate, în care statul român nu exista. Însă
chiar şi atunci, păturile luminate ale societăţii s-au preocupat de cultivarea
limbii, preocupare pe care unul dintre precursorii modernităţii, Ienăchiţă
Văcărescu, o echivala cu patriotismul.

Limba este, de asemenea, instrumentul gândirii. Cineva care vorbeşte
şi scrie incorect este puţin probabil să gândească bine, cu atât mai mult, cu
cât incorectitudinea exprimării este primul şi cel mai elocvent semn al ab-
senţei unei culturi corespunzătoare, deci al lipsei pregătirii şi competenţei.

Astăzi, în anul în care aniversăm Centenarul Marii Uniri, limba română
vorbită şi scrisă în spaţiul public – de către politicieni, oameni de media,
„vedete” ale divertismentului şi alte categorii de persoane cu apariţii publice
frecvente – a atins un nivel îngrijorător de scăzut, din punctul de vedere al
corectitudinii gramaticale şi ortografice, ca şi al vocabularului utilizat. În
pofida existenţei unor instituţii cu funcţii de reglementare, această degradare
este continuă şi nu se întrevede niciun semn că s-ar opri.

Degradarea limbii române vorbite este însoţită şi amplificată de o la
fel de îngrijorătoare prăbuşire a nivelului cultural general. Nu doar că emi-
siunile culturale au dispărut aproape cu totul din programele de radio şi te-
leviziune, dar şi nivelul cultural al celorlalte emisiuni a scăzut inadmisibil.
Atât prin temele abordate, cât şi prin calitatea prestaţiilor participanţilor la
viaţa publică, exemplul pe care îl primeşte societatea românească (în primul
rând, tinerii) este descurajant. În loc să cultive valorile, să ofere repere şi
modele – de care istoria noastră, ca şi prezentul, nu duc lipsă –, viaţa publică
românească oferă contra-exemple, ruinătoare moral şi dăunătoare intelec-
tual.

Cauzele acestor fenomene (de la dezinteresul faţă de învăţământ la
erodarea instituţiilor) sunt cunoscute. Uniunea Scriitorilor din România îşi
manifestă adânca preocupare în faţa acestor semnale îngrijorătoare cu pri-
vire la starea intelectuală şi morală a spaţiului public şi, mai ales, faţă de
efectele devastatoare, în timp, ale lipsei de reacţie în faţa acestor evoluţii
negative, care periclitează însăşi identitatea naţională. Uniunea Scriitorilor
îşi exprimă disponibilitatea de a pune la dispoziţia celor în cauză întreaga
ei experienţă culturală, pentru corectatea acestei stări de lucruri.

Uniunea Scriitorilor din România face un apel la toţi actorii vieţii pu-
blice, ca şi la instituţiile care, prin natura lor, pot contribui la oprirea degra-
dării limbii şi a nivelului cultural, să dea dovadă de responsabilitate şi să
acţioneze decis pentru corectarea acestor disfuncţionalităţi, înainte ca ele
să se transforme în adevărate obstacole în calea funcţionării României ca
stat european modern. (Comunicat al Uniunii Scriitorilor din România,
14 noiembrie 2018)

„Şcoala Altfel”
u titlul Festivalul Toamnei în
Săptămâna Altfel. Regal de ac-
tivităţi educative şi recreative
la Şcoala Gimnazială „Ştefan
cel Mare” Mastacăn, ziarul
Ceahlăul din 29 octombrie a. c.
publică un amplu reportaj. Mai
întâi, o lămurire: este vorba de

şcoala din Mastacăn, Borleşti, sau
Mastacăn, Dragomireşti?

De câţiva ani, diriguitorii învăţă-
mântului au introdus în curriculumul
şcolii o săptămână în afara catedrei,
când cadrele didactice pot să desfă-
şoare la liberă alegere activităţi pe pla-
cul lor şi al elevilor. (Din lecturarea
unor articole, asta am înţeles). Pe vre-
muri activităţile recomandate de mi-
nisterul de resort pentru săptămâna în
care se face altfel de şcoală erau de-
numite extraşcolare. Deosebirea faţă
de activităţile din Săptămâna Altfel
este că se făceau în tot timpul anului
calendaristic, deci şi în vacanţele şco-
lare, fără a fi remunerate. Sunt sigur
că şi acum multe cadre didactice îşi
umplu timpul liber cu asemenea tre-
buri. Un spectacol artistic, de pildă, nu
se poate realiza într-o săptămână, ori-
cum am denumi-o, presupune multă
trudă şi... talent.

După părerea mea, umilă, de
elev, de jurnalist, de profesor (vreo
treizeci de ani), nu poate exista decât
un singur fel de şcoală, şcoala – şcoală
şi nu şcoală altfel, cu sarcini precise în
care instrucţia se interpătrunde cu
educaţia, se presupun între ele, nu se
face una într-o zi iar cealaltă în alta.
Nu voiesc să merg la un medic care
vorbeşte frumos, dar care nu-mi de-
pistează boala, dar nici la unul nervos,
care mă insultă, căci şi vorba vindecă.

Am citit, am auzit şi văzut, că
multe şcoli se laudă cu proiecte care
mai de care, sunt relaţii cu diferite
şcoli de pe mapamond, iar aprecierile
pozitive curg cu nemiluita. Să-mi fie
iertată îndrăzneala de a spune: la exa-
mene elevii nu sunt întrebaţi ce oraş
au văzut, cu cine au socializat, cu cine
au dat mâna etc.

Să revenim însă la articolul din

ziarul Ceahlăul şi să vedem cu ce s-au
ocupat, printre altele, elevii în acea
săptămână. Preiau din varianta online
a cotidianului amintit:

O zi a fost dedicată lecturii. Cei
mici şi-au făcut debutul în lectură şi
au pornit într-o călătorie distractivă
în lumea poveştilor, iar cei mari au
desfăşurat diferite concursuri: „Pot
să citesc!”, „Învăţ să citesc”, „Cel
mai bun cititor!”

Spuneţi dumneavoastră care din
temele enunţate în textul acesta nu
constituie obligaţie permanentă a şco-
lii? Cum, se învaţă a citi doar într-o
săptămână aparte? Este o mândrie că
ştii să citeşti? Poate da, dar la grădi-
niţă, nu pentru cei mari. Apoi, nu toţi
elevii trebuie să citească bine? O citire
artistică din poveştile lui Ion Creangă,
recitarea unei poezii, pot fi motive de
concurs. Sau, mai ştii, citirea corectă,
cursivă constituie o mare realizare în
şcoala românească de azi, care se pre-
tinde a fi altfel faţă de şcoala de ieri.

* În final, un P.S. Pe 4 noiembrie
a.c., la Tupilaţi, domnul Leonte Ro-
nica, un mare animator al culturii în
comună, a organizat o manifestare tra-
diţională dedicată lui Mihail Sado-
veanu. (Mama lui Sadoveanu este din
Verşeni, sat vecin cu Tupilaţi, iar ziua
de naştere, prilej de omagiere a mare-
lui scriitor, este 5 noiembrie) A fost o
zi splendidă de mijloc de toamnă iar
activitatea s-a desfăşurat afară. Dacă
facem abstracţie de membrii formaţiei
artistice din localitate, a fost mai nu-
meroasă prezenţa pietrenilor, membri
ai Societăţii Scriitorilor din Judeţul
Neamţ, decât a băştinaşilor. Câţi pro-
fesori or fi la şcolile din Tupilaţi?
Unde s-or fi aflat aceştia şi elevii lor?
Printre cei străini la manifestare a par-
ticipat şi Constantin Dram, vecin de-
al celor din Tupilaţi (de baştină din
Războieni), profesor la Universitatea
Al. Ioan Cuza, Iaşi, un intelectual rasat,
un cunoscător în amănunţime al vieţii
şi operei lui Sadoveanu. Ar fi fost un
moment ideal pentru o acţiune Şcoala
Altfel.

Emil BUCUREŞTEANU
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NOTE DE TRECERE

Gesturile
prietenoase simple

reţuiesc mult gesturile prietenoase simple, ace-
lea de la nivelul zero al vieţii, pentru că fac să
pară că toată agitaţia noastră pentru idealuri în
această lume chiar merită. Şi sunt firele invizi-
bile de legătură între oameni, punctele de spri-
jin în momentele de impas individual,
solidaritatea tacită în numele dorinţei legitime
de fericire. 

Cu mâhnire în suflet şi mirare neprefăcută, m-am
confruntat uneori şi eu cu porniri nestăvilite de rău-
tate, machiaverlâcuri îndelung puse la cale, întristă-
toare invidii autodevoratoare, disproporţionate
combustii de energii pentru planuri mărunte de răz-
bunare în numele vanităţilor rănite, însă pot spune că
bunătatea nesofisticată şi profund umană, chiar dacă
a mai întârziat uneori, a fost mereu pe undeva pe
aproape şi s-a şi arătat, oferindu-mi acel plus de spe-
ranţă necesar fiecărui pas în căutările mele şi de care
nu m-am dezis cu adevărat niciodată.

Trăim într-o lume în care micile-mari orgolii,
care fac din oricine un centru al lumii, au spaţiu larg
de desfăşurare, pentru că nu meritele sunt scoase în
faţă, ci pretenţiile neinhibate, ambiţiile perseverente,
autoaprecierile îndrăzneţe. Şi aceasta se întâmplă nu
numai pe seama realităţii imbatabile că la butoane au
ajuns în general oameni care nu prea ştiu ce înseamnă
valorile, ci şi din cauză că majoritatea consimte, re-
semnată adesea, la toate nivelurile vieţii comune, să
dea aviz de trecere falsului, imposturii, indolenţei,
abuzului. 

Invidia rea (dacă admitem că există şi una bună)
ar trebui pusă la colţ cu ironie şi chiar cu băşcălie,
pentru că indiferenţa nu pare a fi suficientă. E adevărat
că isprava aceasta nu e la îndemâna oricui, mai ales
dacă suntem mai gravi aşa din fire, însă, cu puţin an-
trenament, se poate. E toxică în primul rând pentru
cei care o întreţin şi o clocesc, dar şi pentru restul
lumii înconjurătoare din păcate, pentru că ticluieşte o
atmosferă nesănătoasă. Se vede nu numai în gesturi
neprietenoase, de o iritabilitate abia mascată, dar chiar
şi în tăceri bine ţinute sub control când ar fi momentul
unor amărâte, totuşi civilizate, vorbe drăguţe de recu-
noaştere care nu costă absolut nimic. La fel, nu numai
în bârfa otrăvitoare, nedemnă chiar şi la o şuetă nevi-
novată, dar şi în lipsa oricărui efort de imitare a situa-
ţiilor care au aprins-o. 

Doar invidia pornită din admiraţie (dacă suntem
de acord cu acest mic paradox) mai poate fi salva-
toare, pentru că pune în mişcare energiile bune prin
care am vrea să fim ceea ce vedem la alţii şi care ne
aduce pe drumul pe care nimeni niciodată nu a rătăcit.
Pentru aceasta însă e nevoie de o altfel de alcătuire
sufletească, moştenită sau pitrocită în primii ani de
acasă. 

Şi este păgubos şi regretabil cumva că nuanţele
acestea etic-comportamentale nu se învaţă serios la
şcoală în locul atâtor gargariseli despre comunicare şi
alte chestii asemănătoare atât de „în trend” acum.

Prof. psih. Vasile BAGHIU

P

umânarea Recunoş-
tinţei „este un monu-
ment, ale cărui
rădăcini merg adânc în
trecutul Basarabiei.
Acest monument este
un tribut adus tuturor
eroilor anonimi, oame-

nilor care au păstrat limba,

cultura şi istoria Moldovei.
Totodată monumentul perpe-
tuează amintirea marelui
poet necunoscut care a scris
balada Mioriţa” – notează în-

scrisul de la începutul traseu-
lui spre acest simbol al româ-
nismului din Soroca. „Aici,
îngropate în fundaţie, stau
durerile şi speranţele multor
generaţii de trăitori pe aceste
meleaguri. Acest monument
este o lucrare extraordinară a
prezentului, dedicată tuturor
monumentelor distruse ale
culturii moldoveneşti.”

Ideea de a construi acest
nod la istorie aparţine lui Ion
Druţă, cel mai important dra-
maturg basarabean contem-
poran. Dar, deşi el a lansat
ideea cu 15 ani în urmă, pro-
iectul s-a realizat şi inaugurat
oficial abia pe 27 martie
2004. Şi de atunci, până în
zilele noastre, această „Lu-
mânare a Recunoştinţei” (sau
„Flacăra Recunoştinţei”,
cum i se spune mai nou) stă
de strajă deasupra apelor
Nistrului. 

Pentru a ajunge la monu-
ment, din şoseaua care intră
în Soroca trebuie urcate 600
de trepte. După primul tron-
son al scării, întâlnim Fân-
tâna Profesorului, cons -

truită tot la îndemnul scriito-
rului Ion Druţă, dar inaugu-
rată şi sfinţită zece ani mai
târziu. Şi trebuie spus aici,
spre mândria profesorilor ba-
sarabeni, că monumentul a
fost construit şi „cu contribu-
ţia financiară a Sindicatului
Educaţiei şi Ştiinţei”, aşa
cum consemnează şi placa
comemorativă. 

„Lumânarea Recunoş-
tinţei” este o clopotniţă în
formă de lumânare, înaltă de
29,5 m şi are amenajată la
primul nivel o frumoasă ca-
pelă împodobită cu icoane
ortodoxe şi ţesături populare.
Pe timp de noapte, lumina
„lumânării” poate ajunge la
Otaci (55 km, spre nord) şi
Camenca (102 km, spre vest,
aproape de graniţa cu Româ-
nia). De pe platforma monu-
mentului care domină
înălţimile, se poate admira o
frumoasă panoramă a oraşu-
lui şi cetăţii, a meandrelor
Nistrului ce se pierd în ne-
gura spaţiului şi vremurilor...

Red.
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Maluri de Prut – Basarabia necunoscută
ineri, 16 noiembrie, Biblioteca Jude-
ţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ a organi-
zat o nouă întâlnire în cadrul proiectului
cultural „Maluri de Prut – Basarabia ne-
cunoscută”, având ca parteneră, alături
de Radio România Chişinău şi Biblio-
teca Orăşenească „Mihai Eminescu”
Bicaz, având ca invitaţii speciali istoricii

Gheorghe Negru şi Elena Negru. Ei au susţinut
conferinţele-dezbatere „Basarabia, de la ane-
xare la Unire” şi „Relaţiile româno-URSS şi
problema Basarabiei” la Biblioteca Judeţeană,
începând cu ora 12.30, şi la Biblioteca Bicaz,
de la ora 16:00.

Elena Negru este absolventă a Şcolii Pe-
dagogice din Soroca (1985) şi a Facultăţii de
Istorie a Universităţii de Stat din Moldova,
Chişinău (1991). A făcut studii doctorale la In-
stitutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, Chişinău (1996-1999). Este doctor
în ştiinţe istorice (2000), conferenţiar cercetă-
tor (2004), cercetător ştiinţific superior şi, din
2010, cercetător ştiinţific-coordonator la Insti-
tutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Este autoare a mai multor
lucrări, monografii, manuale, consacrate isto-
riei RASSM şi RSSM, printre care „Politica
etnoculturală în RASS Moldovenească (1924-
1940)” (2003); „Din istoria Transnistriei”

(2001, în colaborare); „O istorie a regiunii
transnistrene” (2007, în colaborare).

Gheorghe Negru s-a născut la 27 septem-
brie 1955, în s. Zimovskoie, regiunea Tomsk
(RSFSR). Este licenţiat al Facultăţii de Istorie
a Universităţii de Stat din Chişinău (1981) şi
doctor în ştiinţe istorice (1998). În perioada
2000-2010 a fost şeful Catedrei de ştiinţe
socio-umane la Academia de Transporturi, In-
formatică şi Comunicaţii din Chişinău. Din
2010 este cercetător ştiinţific coordonator, iar
din 2012 este şef secţie Istorie Modernă la In-
stitutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Este autor al mai multor lucrări
consacrate politicilor culturale şi identitare,
mişcării naţionale din Basarabia (1812-1918)
şi din RSSM.

Proiectul cultural „Maluri de Prut – Basa-
rabia necunoscută” este iniţiat de jurnalista Ina
Guţu şi organizat de Biblioteca Judeţeană
„G.T. Kirileanu” Neamţ în parteneriat cu
Radio România Chişinău, la Piatra-Neamţ, din
octombrie 2017.

„Maluri de Prut – Basarabia necunoscută”
este un proiect finanţat de Ministerul Culturii
şi Identităţii Naţionale din România. (Sursa:
Comunicate ale Bibliotecii G.T. Kirileanu.
Text prelucrat)
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