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p\rute la 10 aprilie 1881, din ini]iativa unor intelec-
tuali pietreni patrio]i (dr. D. Cantimir, I. Negre, Em.
Halunga [i al]ii), cele 3 serii ale revistei Asachi
(1881-1885; 1991-2005; 2008 pân\ `n prezent) au
adus servicii excep]ionale culturii nem]ene [i celei
na]ionale, prin numele de rezonan]\ ale colabora-
torilor, substan]a [i echilibrul opiniilor, limpezimea
stilului, format [i grafic\. 

~nc\ de la `nceputul anilor '90, cei doi mentori
ai seriilor noi (Constantin Cucu [i Gheorghe
Bunghez), oameni [i intelectuali de condi]ie `nalt\,

mi-au `ng\duit s\ public, `n paginile ei, texte despre instruc]ia
[i educa]ia [colar\, care nu mi-au fost cenzurate niciodat\. 

~n pofida vremurilor potrivnice din a doua jum\tate a vea-
cului trecut, am fost parte, al\turi de cele câteva mii de dasc\li
nem]eni, a eforturilor de modernizare a [colii din ]inutul nostru.
De aceea, n-am putut sa r\mân nep\s\tor, `n timpuri atât de
aspre, la "evolu]iile" rapide [i nea[teptate petrecute `n socie-
tatea româneasc\, inclusiv `n educa]ie. 

Ne-am pus mari speran]e `n reforma educa]iei na]ionale
ini]iate, pe la mijlocul anilor '90, de profesorul clujean Andrei
Marga, pe atunci ministru al `nv\]\mântului. Din p\cate, din
pricina [ubrezeniei dimensiunii ac]ionale [i celei manageriale,
reforma educa]iei a atins doar unele straturi ale `nv\]\mântu-

lui (dinamismul rota]iei directorilor de [coli [i inspectorilor
[colari, ajustarea planurilor de `nv\]\mânt [i programelor
[colare, introducerea manualelor alternative, informatizarea
accelerat\ [i activarea unor resurse materiale). Cu alte
cuvinte, reforma `n discu]ie a l\sat amprente palide asupra
esen]ei `nv\]\mântului românesc: preg\tirea genera]iilor de
copii [i adolescen]i pentru o via]\ creatoare [i moral\. 

~n asemenea condi]ii, m-am sim]it dator s\ scriu, dup\ pu-
terile mele, despre [coal\, despre educa]ie, crezând cu t\rie
c\ acestea au nevoie acum, mai mult ca oricând, de m\sur\,
bun-sim], creativitate, osteneal\, seriozitate [i corectitudine. 

Cel mai adesea, am scris cu mâhnire, iar colaborarea mea
la revista Asachi a `nsemnat, deopotriv\, lupt\, podoab\ [i
refugiu din mizeriile vie]ii. 

Nu-i mai pu]in adev\rat c\ am fost `ncurajat s\ descop\r, `n
rândul [colarilor cu care am lucrat, talente literare care, `n timp,
au confirmat `n ]ar\ [i peste hotare. A[adar, influen]a puternic\
exercitat\ asupra fo[tilor mei [colari r\mâne indiscutabil\. 

Am credin]a c\, foarte curând, [coala româneasc\ `[i va
rec\pat\ credibilitatea [i str\lucirile de odinioar\, c\ va porni, `n
sfâr[it, pe calea reformelor adev\rate, refuzând mimetismul cu
orice pre], experimentele neproductive [i neadev\rul, [tiindu-se
c\, `n general, [coala de oriunde are rostul s\ `nal]e [i s\ `nno-
bileze. 

Prof.  GGheorghe }}IG|U

Revista  Asachi -130 de ani de istorie

rintr-o scrisoare
trimis\ premierului
Emil Boc, Comitetul
Sindical European
pentru Educa]ie
(ETUCE) atrage
aten]ia asupra
abuzului care se
face asupra Fede-
ra]iei Sindicatului

Liber ~nv\]\m`nt (FSLI) [i a
altor sindicate similare din
România prin Ordinul comun al
Ministrului Educa]iei, Cercet\rii,
Tineretului [i Sportului
(MECTS) Daniel Petru Funeriu
[i al Ministrului Finan]elor
Publice, publicat `n 1 noiembrie
a.c. `n Monitorul Oficial. Unul
dintre efectele imediate ale

acestui ordin este suprimarea
sistemului care permite persona-
lului din `nv\]\m`ntul primar [i
secundar s\ aloce automat o
parte din salariul lor pentru
organiza]ia sindical\ de care
apar]in. Scrisoarea este sem-
nat\ de Martin Romer, direc-
torul european al Comitetului
Sindical European pentru
Educa]ie (ETUCE), [i constituie
un semnal transmis inclusiv
ministrului Educa]iei, Daniel
Petru Funeriu, prin care `naltul
oficial european `[i exprim\
`ngrijorarea fa]\ de `ngr\direa
drepturilor salaria]ilor din sis-
temul de `nv\]\m`nt preuniver-
sitar din România de a avea un
sindicat. 

O ttentativ\ dde
desfiin]are ttotal\

a mmi[c\rii ssindicale

Pre[edintele Filialei Neam]
a FSL~, Gabriel Plosc\,
consider\ c\ ultimele ac]iuni
concertate ale MECTS au un
singur scop: reducerea la
t\cere `n totalitate a sindi-
catelor: "Practic, prin acel ordin
comun nu ar mai exista posibi-
litatea colect\rii cotiza]iilor,
ceea ce ar reprezenta nu
numai un abuz foarte grav, ci
desfiin]area noastr\. Nu ne
mai las\ s\ ne manifest\m
nemul]umirea prin proteste de
strad\, ne taie toate drepturile
dob`ndite legal, iar acum vin [i

cu  astfel  de lovituri sub cen-
tur\. Este inadmisibil. Banii
colecta]i de la membrii no[tri
s`nt cei cu care pl\tim
reprezentarea `n instan]\ `n
toate procesele pe care le-am
deschis p`n\ acum [i `n cele
care vor urma. Nu avem de
g`nd s\ permitem astfel de
abuzuri grave [i vom contacta
toate institu]iile europene posi-
bile pentru a ne ap\ra drep-
turile".

~n plus, f\r\ acest sistem
de colectare a cotiza]iei pe
care profesorii o pl\tesc sindi-
catelor afiliate, aceasta nu va
mai fi deductibil\. 

Angela BBRUDARU
(ccontinuaare `̀n ppaag. 33)

ETUCE, solidar cu sindicatele
din `nv\]\m`ntul românesc

e ceva vreme, `n [coli se aud vorbe tot mai sofisticate. Cam
a[a: proiecte didactice, `nv\]are preg\titoare prin situa]ii-
problem\, pretext- problem\ motivat, esen]ializarea no]iunilor,
antrenarea cu scop de sistematizare ce conduce la strategii de
rezolvare, oportunit\]i de antrenament, competen]e predomi-
nante… P`n\ aici nimic r\u, de[i… Cei care rostesc aceste
vorbe furnic\toare s`nt reformatorii  `nv\]\m`ntului românesc.
De dou\ decenii. Paradoxal s`nt oameni normali cu vechime
pe ogorul pedogogiei. C`nd devin explozivi formatorii? La
inspec]iile [colare curente. Dac\ dori]i s\ v\ `mbog\]iti voca-
bularul de specialitate, apela]i la "banca de date". Cite[te:
condica de inspec]ii de la [coala dumneavoastr\. E plin\ cu

fraze care se repet\ la nesf`r[it. Dac\ aceste formul\ri contribuie la redu-
cerea abandonului [colar [i cre[terea promovabilit\]ii, le `nsu[im [i le
iubim. Dac\ nu,… pardon!

Toate relele, zic unii, vin "de afar\". Probabil se g`ndesc [i la ameri-
canizarea disciplinei prin crearea "s\lii de reflec]ie". Fabula]ii! ~n pruncia
mea `ndep\rtat\, cuv`ntul cel mai uzitat era "mi[to". Cine `l folosea dezin-
volt `n discu]ii era declarat, mintena[, [mecher. Dup\ Revolu]ie au ap\rut
noi cuvinte "tari". C\ vorba aia, lumea se schimb\. Ast\zi, oamenii se
clasific\ dup\ I Q. Ce vocabule rostesc elevii no[tri? "Cool", " trendy",
"super"… Evident, cu toate variantele sale: "super- mare", "super-haios"…
Vorbe, vorbe de dorul lelii. Ca [i cele de mai sus.

Oglinzi str`mbe, ce p\c\lesc naivii. Se spune despre noi, românii, c\
s`ntem bolnavi de toleran]\. A[a o fi? {i dac\ e a[a, nu-i chip s\ ne vindec\m?

Dumitru RUSU

Nicolae Iorga. C\r-
]ile lui Nicolae Ior-
ga. Articolele de re-
vist\, studiile, pam-
fletele, portretele,
polemicile. {uvoi
incandescent, fluid
fr\m`ntat, torturat-
rostogolind st`ncile
[i petri[ul erudi]iei,
turbureala patimii

[i cov`r[ind. Cov`r[ind prin vi-
ziunea nesf`r[it\, s`ngerat\ de
j\raticul amurgurilor apocalip-
tice, fr`nt\ de z\bala fulgerilor
cu t\inuite, cu profetice t`lcuri.
Viziune ce orbe[te ochii [i
apleac\ frun]ile. {i `nfioar\,
rodnic, ad`ncurile sufletului".

Mircceaa EELIADE

„Schimb`nd ceea ce-i de
schimbat, Nicolae Iorga a jucat
`n cultura român\ `n ultimele
patru decenii, rolul lui Voltaire.
Personalitatea lui e cov`r-
[itoare. Minor `n fiecare activi-
tate `n parte, foarte conservativ
[i `mbibat de prejudec\]i, dar
r\zvr\tit continuu, s\rind cu
iu]eal\ de la o atitudine la alta,
[i totdeauna tolerat `n nesta-
tornicie printr-o bun\ credin]\

care se simte, N. Iorga apare
masiv privit de departe, prin
num\rul uria[ de tomuri scrise
[i prin multiplicitatea pre-
ocup\rilor. Totu[i, imensa ope-
r\ e ocupat\ mai mult de per-
sonalitatea sa. El, omul, va tr\i
mai ales la modul eroilor din
istorii [i `n m\sura `n care va fi
evocat. Istoricului i se aduc
`nvinuiri din ce `n ce mai vehe-
mente, `n fond de pu]in\
importan]\. Este foarte
adev\rat c\ N. Iorga citeaz\
uneori din memorie (a[a
f\ceau [i vechii erudi]i), c\
uneori se obstineaz\ a nu
corecta gre[eli evidente, c\
adopt\ p\rerea cea mai pu]in
probabil\, pentru a o evita pe
cea just\. ~n istoria literaturii
citeaz\ articole care nu
cuprind nimic altceva dec`t
recenz\ri de oper\ [tiute, `[i
face un aparat critic cu totul fic-
tiv. ~n critic\, preten]ia
[tiin]ific\ se demasc\ mai
u[or, acolo totul fiind o
chestiune de substan]\. Dar `n
istoria politic\, N. Iorga [tie at`t
de multe, a c\lcat cu mintea lui
at`tea documente `nc`t memo-
ria lui `ns\[i va avea t\ria unui
document. Num\rul lui de
erori, foarte mic, trebuie rapor-
tat la imensul material pe care
l-a cunoscut. El e specialist
total, un istoric care a sorbit
apa tuturor. Nu este cu putin]\
s\-]i alegi un domeniu oric`t de
`ngust [i umbrit din istoria
româna f\r\ s\ consta]i c\ N.
Iorga a trecut pe acolo [i a
tratat tema `n fundamental ei.
Mult\ vreme, istoricul urm\tor
va fi os`dit s\ corecteze sau s\
sporeasc\ sintezele lui N.
Iorga (de unde [i critica
tehnic\), dar pl\cerea de a
intra `ntr-o p\dure virgin\ `i va
fi refuzat\”.

G. CC|LINESCU

Comemor\ri
NICOLAE IORGA

5 iiunie 11871, BBoto[ani- 227 nnoiembrie 11940,
Strejnicu, PPrahova

„

P

A D
Oglinzi str`mbe

ar nici la Piatra
Neam] nu-i chiar a[a
de r\u. Am para-
frazat un titlu de
Teodor Mazilu pen-
tru c\ expozi]ia de
pictur\ [i grafic\
semnat\ de Dumitru
D. Bostan a avut loc
la Galeriile Lasc\r
Vorel `n noiembrie,

pentru c\ tema principal\ a
simezelor este Vene]ia [i pentru
c\, la sf`r[itul acestei luni, artistul
`[i rotunje[te bini[or num\rul
anilor. Vernisajul a fost sus]inut
de criticul de art\ Valentin Ciuc\,
prieten de n\dejde al arti[tilor
pietreni, orator des\v`r[it, autori-
tate- scuza]i-m\ doamnelor-
autoritate irefutabil\ `n materie.
Presupun`nd c\ am acceptul
domniei-sale, `i voi cam ciop`r]i
discursul, f\r\ a-i deturna, cu
nici o virgul\, opiniile (M. Z.)

(ccontinuaare `̀n ppaag. 44)

Frumos e `n noiembrie la Vene]ia

D
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up\ numeroase prezen]e
mai ales `n anualele colec-
tive Cristinel Prisacaru, pro-
fesor la Clubul Copiilor
Roman, unde conduce de
ani buni Cercul de pictur\, a
expus pentru prima oar\ la
Muzeul de Art\ din urbea
mu[atin\. Vernisajul acestei
expozi]ii prezentate de
prozatorul [i criticul literar
Lucian Strochi a avut loc la
`nceput de brumar, artistul

fiind prezent `n trei s\li ale muzeului
roma[can cu 50 de lucr\ri. Dup\ m\rtu-
risirile sale, ele reprezint\ at`t traseul
c\ut\rilor artistice, c`t [i genurile plastice
abordate de-a lungul acestui urcu[ artis-
tic, respectiv de la icoan\, p`n\ la pictura
de [evalet, `n ulei, via grafic\, genul care
l-a [i consacrat.

Evenimentul de la `nceputul lui
noiembrie marcheaz\ cea de a patra
expozi]ie personal\ semnat\ Cristinel
Prisacaru, prima `ns\ la muzeul

roma[can, lucr\rile expuse reprezent`nd
compozi]ii, peisaj, naturi statice realizate
tehnici variate precum: pictur\ pe p`nz\,

grafic\ pe carton sau icoane pe lemn. O
parte dintre lucr\rile artistului plastic
roma[can au putut fi admirate [i `n vara
acestui an, `n cadrul unei expozi]ii de
grup organizate la Piatra-Neam],
respectiv edi]ia I a Expozi]iei Na]ionale a

Genera]iei Dou\miiste.
Roma[can de origine, Cristinel

Prisacaru (32 de ani) a studiat Liceul de
Art\ "Victor Brauner" din Piatra-
Neam], la clasa profesorului {tefan
Potop. ~ntre anii 1997 - 2002 a urmat
cursurile Universit\]ii de Art\ "George
Enescu" Ia[i, Facultatea de Arte
Plastice, Decorative [i Design, sec]ia
Art\ mural\, la clasa profesorului
Dimitrie Gavrilean. A participat la
numeroase expozi]ii colective [i per-
sonale `n ]ar\ [i str\in\tate, iar din
2010 este membru al Uniunii Arti[tilor
Plastici, filiala Neam], sec]iunea gra-
fic\.

Cunoscut mai ales ca un veritabil
grafician, t`n\rul artist roma[can a
]inut ca `n aceast\ expozi]ie s\ se

prezinte cu lucr\ri `n m\sur\ s\-i
defineasc\ personalitatea crea]iei de
p`n\ acum, `n plus el remarc`ndu-se [i
prin participarea la realizarea unor frag-
mente de pictur\ mural\ la noile
l\ca[uri de cult din ora[.

Cristinel Prisacaru la prima "personal\" la Muzeul de Art\ Roman

Eco) {coala din comuna Horia a fost remarcat\ recent la nivel
na]ional, un grup de cadre didactice [i elevi reprezent`nd aceast\
institu]ie fiind premia]i cu ocazia lucr\rilor Seminarului na]ional
"Parteneriat `n educa]ia pentru mediul `nconjur\tor". Seminarul a fost
organizat la Bucure[ti de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie
(CCDG), reprezentant al României ca membru cu drepturi depline `n
Funda]ia Mondial\ de Educa]ie pentru Mediul ~nconjur\tor (FEE).

La acest simpozion profesoarele Emilia Ciom`rtan [i Tatiana
G`rbea au fost r\spl\tite cu diplome, `n vreme ce `nv\]\toarea Rodica
P`rvu [i ucenicul acesteia, elevul Ioan Matei Bejenaru (clasa I) au fost
r\spl\ti]i cu premiul special pentru cea mai complet\ agend\ eco.

{coala Horia a primit, de asemenea, un certificat de participare pentru 6 ani la
Programul mondial Eco-{coala, precum [i Diploma de excelen]\ pentru coordona-
torii echipei de proiect "Cartea Verde", unul dintre ace[tia fiind ~nv. Nelu Dumbrav\.

La acest eveniment, aflat la cea de-a XIII-a edi]ie, au fost prezentate realiz\rile
[colilor implicate `n programele mondiale de mediu coordonate de Centru, respec-
tiv "Eco-{coala", "Tineri reporteri pentru mediul `nconjur\tor" precum [i cel intitulat
"S\ `nv\]\m despre p\dure [i proiectele na]ionale" (Patrula Eco, Eco fotografia
anului), recompensele pentru cadrele didactice [i copiii de la {coala Horia venind
tocmai ca urmare a performan]elor ob]inute `n derularea unor astfel de programe.

Recompense pentru
Eco {coala din Horia

clatant\, acesta este
cuv`ntul care poate
caracteriza o `nt`lnire
cu Dan Puric, cunos-
cutul actor, regizor [i
eseist. Cu ocazia pre-
zen]ei sale la Roman,
din 10 noiembrie, Dan
Puric a participat la o
dubl\ lansare de
carte, respectiv cea
proprie, intitulat\ "Fii
demn!", respectiv vo-

lumul intitulat "Interviuri `̀n ddimensi-
unea rromâneasc\" semnat de mai
tinerii Tiberiu Ro[u [i Drago[
Cojocaru, ambii originari din
Roman. Punctul culminat al mani-
fest\rii l-a constituit `nc\ conferin]a
"Despre martiri", tem\ aleas\ de
Dan Puric `n concordan]\ cu cea a
interviurilor din volumul semnat de
c\tre cei doi roma[cani. Cu un dis-
curs plin de c\ldur\, cu fiecare
cuv`nt pe inima fiec\ruia, cum este
o vorba din popor, f\r\ s\ lase
impresie c\ el le [tie pe toate [i
chiar de la `n\l]imea maestrului
aplaudat [i chiar adulat de public,
cu inserturi de umor veritabil rostu-
it la locul potrivit, Dan Puric a
cucerit sufletele roma[canilor, ast-
fel c\ nu este deloc de mirare fap-
tul c\ mul]i dintre cei prezen]i la
eveniment   `[i  doresc `nc\ o ast-
fel de `nt`lnire cu maestrul de care
s-au desp\r]it ca de un bun pri-
eten. "A fost o `nt`lnire de suflet du-
p\ care am r\mas cople[it\. Este
un lucru care se `nt`mpl\ o dat\-n
via]\ pentru foarte mul]i dintre noi
[i m\rturisesc faptul c\ mi-a[ dori
s\ am o `nt`lnire cu oameni de talia
maestrului Dan Puric m\car o dat\
`ntr-un an de zile. Este omul care,
p`n\ la urm\, `]i d\ puterea de a
lupta mai departe, de a spera c\ o
s\ fie mai bine dec`t este acum, un

om care `]i d\ sfaturi, un om pe
care `l sim]i la desp\r]ire ca pe un
bun prieten, nicidecum ca pe
actorul sau scriitorul de mare va-
loare cu care deja ne-am obi[nuit
de-acum", a m\rturisit prof.
Mihaela Tanovici, director al
Colegiului Na]ional "Roman Vod\"
Roman. Alt dasc\l Alexandru
Cramer, prof. la Colegiul Tehnic
"Petru Poni" Roman ne-a m\rtu-
risit `n final:  "A fost un adev\rat
regal, ceva ce nu credeam c\ voi
avea vreodat\ ocazia s\ v\d, aici
la Roman. Practic, am asistat la o
or\ de spiritualitate, dou\, trei,
zece ore de spiritualitate, deoa-
rece actorul, omul, cre[tinul Dan
Puric a fost at`t de concentrat `n
expunerea sa `nc`t se exclude
orice alt comentariu, pur [i simplu
totul a fost la superlativ"! 

La `nt`lnirea cu Dan Puric din
10 noiembrie au fost prezen]i
c`teva sute de roma[cani care au
umplut amfiteatrul Complexului
"Parc Multiplex", dintre spectatori
nelipsind protipendada roma[-
can\, oaspe]i sosi]i cu acest prilej

chiar de la Bac\u sau Piatra
Neam]. ~n deschiderea acestui
eveniment prof. Lauren]iu Dan
Leoreanu i-a urat "bun venit"
maestrului, c\ruia i-a acordat
`nsemnele Romanului, `n aplau-
zele celor de fa]\.

Evenimentul a fost organizat
`n colaborare de c\tre Prim\ria
Municipiului Roman [i Societatea
Cultural\ "Clepsidra" Roman,
Pre[edinte Pr. Cornel Paiu, organi-
zatorii `nm`n`nd la final diplome de
excelen]\ protagoni[tilor serii, cel
mai aplaudat fiind, fire[te, Dan
Puric, cel care, cu modestia-i ca-
racteristic\ a mul]umit promi]`nd
roma[canilor c\ se va `ntoarce [i
cu alt\ ocazie `n t`rgul dintre Siret
[i Moldova.

O carte dedicat\
mamei... 

Structurat\ `n [ase capitole,
cartea lui Dan Puric, scris\ la per-
soana `nt`i, este confesiunea unui
om care se bucur\ de fiecare

r\s\rit de soare [i care, cu sensi-
bilitate dar [i cu luciditate,
redescoper\ pentru sine dar [i
pentru noi, reperele necesare
oric\rui român: mama, p\m`ntul [i
martirii neamului. Cu o scriitur\
simpl\, dublat\ de un fin simt al
umorului, autorul c\r]ii "Fii demn!"
reconstruie[te prin prisma unui
demers personal, o lume la r\s-
cruce, ce-[i caut\ rostul, dar care,
`n esen]a ei, nu [i-a pierdut sim]ul
valorii [i credin]a. Decupajele de
via]\, portretele, `nt`mpl\rile
relatate simplu, dar viu, versurile,
pove[tile [i eseurile preg\titoare,
toate s`nt structurate `n cartea "Fii
demn!". Mesajul c\r]ii este unul
fascinant, anume acela c\ demni-
tatea nu se `nva]\ (doar) `ntr-o
lec]ie, ci se deprinde din prima
p`n\ `n ultima clip\ a vie]ii! Dan
Puric: face parte din galeria celor
mai cunoscu]i regizori [i actori
români contemporani, specializat
mai ales `n pantomim\, specta-
colele sale "Toujours l'amour",
"Made in Romania", "Costumele"
sau "Don Quijote", fiind sus]inute [i
aplaudate `n mai multe ]\ri din
Europa. Succesele sale ca actor
dar [i ca regizor i-au adus `n
decursul anilor numeroase dis-
tinc]ii, `ntre care se remarc\
Premiul UNITER pentru teatru
non-verbal, `n 2003, precum [i
Marele Premiu UNESCO pentru
dezvoltarea cultural\ [i pro-
movarea artei scenice române[ti
`n str\in\tate. Cartea lansat\ la
Roman este cea de a treia scris\
de c\tre eseistul Dan Puric, cele-
lalte dou\, foarte cunoscute de-
acum publicului din România, inti-
tul`ndu-se "Cine ss`ntem" [i "Omul
frumos". 

Regal „Dan Puric”, la Roman...

n zilele de 4 [i 5
noiembrie, a avut loc
la Roman un eveni-
ment sportiv deo-
sebit [i anume finala
pe echipe, liga
junioare, din cadrul
Campionatului na-
]ional de lupte libere.
Competi]ia a reunit
trei dintre cele [ase
echipe `nscrise `n
aceast\ etap\, re-

prezentantele team-urilor care
urmau s\ dispute aceast\ final\
fiind cotate `ns\ cu [anse sensi-

bil egale la podium, mai ales
echipele din Cluj [i Boto[ani. Cu
toate c\ au plecat din start cu
handicapul datorat lipsei
sportivelor la trei categorii,
lupt\toarele de la Clubul Atletic
Roman, antrenate de maestrul
Dumitru Artene, s-au mobilizat la
maxim pierz`nd doar o singur\
partid\, titlul de campioan\
na]ional\ r\m`n`nd la Roman,
pentru prima oar\ `n urma unei
finale pe echipe.

Numele celor care au f\cut
posibil\ aceast\ performan]\ ca
urmare a profesionalismului [i

d\ruirii antrenorului emerit
Dumitru Artene, s`nt: Ana
Lenghen,  ctg.  48  Kg, Laura
Cr`[maru, ctg.  55 Kg, Anca
Petre,  ctg.  59 Kg, Ana Oltean,
ctg. 63 Kg [i M\d\lina Linguraru
ctg.  44 Kg, cu men]iunea c\ `n
probele individuale aceste
sportive au ob]inut de-a lungul
anilor performan]e deosebite,
Anca Petre [i M\d\lina
Linguraru, multiple campioane
na]ionale [i cu rezultate bune `n
plan european [i chiar mondial,
fiind `n prezent convocate la lotul

olimpic, pentru categoriile la
care lupt\. Dup\ o `ntrecere la
care sportivele din Roman [i-au
onorat statutul de favorite, podi-
umul de premiere la finalul com-
peti]iei a fost urm\torul:  locul I,
medaliile de aur [i titlul de cam-
pioan\ na]ional\, echipa C.A.
Roman (Dir. Traian Macovei),
locul II  L.P.S. Boto[ani, pe
treapta a treia, conform pronos-
ticului de dinaintea finalei, urc`nd
sportivele de la C.S.{. "Viitorul"
Cluj Napoca.

Campioane, `n premier\!

entru a spori per-
forman]ele [colare
ale ucenicilor `ntru
buchiseal\, con-
ducerile mai multor
unit\]i roma[cane
de `nv\]\m`nt au
hot\r`t s\ organize-
ze programe spe-
ciale menite s\-[i
ating\ scopul enun-
]at. Un exemplu `n

acest sens este [i cel al {colii
"Mihai Eminescu" care `n
acest an [colar va avea un
program de medita]ii gratuite,
diferen]iat pe nivel de cuno[-
tin]e. Hot\r`rea a fost votat\
deja `n cadrul [edin]ei Con-
siliului de Administra]ie al
[colii, `n baza analizei rezul-
tatelor ob]inute de c\tre elevi
cu ocazia testelor ini]iale
sus]inute `n primele s\pt\m`ni
ale anului [colar `n curs.
Astfel, conducerea acestei
institu]ii de `nv\]\m`nt gim-
nazial de top din municipiu are
`n vedere punerea `n practic\
a dou\ programe: unul de per-
forman]\, la care vor fi
`nscrise v`rfurile din fiecare
clas\, elevii care dep\[esc
nivelul mediu de cuno[tin]e [i
unul remedial, destinat acelor
elevi care nu au atins `nc\ un
nivel mul]umitor de cuno[tin]e.
Chiar dac\ acest proiect va
necesita un efort mai mare din
partea cadrelor didactice,
nevoite s\ preg\teasc\ orele
`n mod diferen]iat, conduce-
rea [colii `l vede benefic pen-
tru elevi, evit`ndu-se, astfel,

medita]iile contra cost. De
remarcat este faptul c\ direc-
torul acestei [coli, prof. Mihai
Armanu, se num\r\ printre cei
trei directori de unit\]i [colare
din Roman care au reu[it s\
`ntruneasc\ punctajul maxim
acordat `n acest an de
Consiliul de Administra]ie al
Inspectoratului {colar Jude-
]ean ca o r\splat\ a perfor-
man]elor ob]inute la {coala
"Mihai Eminescu" `n anul
[colar 2010-2011.

Oarecum pe aceea[i linie
se `nscrie [i programul aflat la
`nceput de drum la Seminarul
Teologic Ortodox "Sf`ntul
Gheorghe" Roman unde, cu
`ncepere din 17 noiembrie,
seminari[tii se vvor `̀nt`lni `̀n
fiecare jjoi ddup\ aamiaz\ ccu uun
preot ddin PProtopopiatul RRo-
man ppentru aa ddiscuta ddiverse
teme, dde lla ccele llegate dde
familie pp`n\ lla ccele llegate dde
viitoarea ccarier\. LLa pprima
`nt`lnire aa ffost pprezent PPr. DDr.
Florin AAurel }}uscanu, PProto-
pop aal PProtopopiatului RRoman,
care aa rrecunoscut ffaptul cc\
aceste ""medita]ii" cconstituie
"un bun prilej de a implica
preo]ii `n activitatea seminaru-
lui, care pot astfel s\-i cunoas-
c\ pe elevi, dar au [i posibili-
tatea de a le oferi elevilor
modele". Proiectul este unul
inedit, acesta fiind demarat la
ini]iativa PS Ioachim B\c\-
uanul, arhiereu vicar al Arhi-
episcopiei Romanului [i Ba-
c\ului.

Educa]ie „extra”
`n [colile roma[cane
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Premier\ nna]ional\
ini]iat\ dde SSindicatul ~~nv\]\m`nt:

„Ziua profesorului
debutant”

epartamentul pentru
Tineret al Federa]iei
Sindicatelor Libere
din ~nv\]\m`nt (FLSI),
prin Sindicatul Liber
al Lucr\torilor din
~nv\]\m`nt [i Cerce-
tare (SLLIC) Neam],
a avut o frumoas\
ini]iativ\ ce se dore[-
te a deveni o tradi]ie
a educa]iei nem]ene

[i (de ce nu?) poate fi preluat\
[i de alte jude]e din ]ar\: o gal\
dedicat\ profesorilor, `nv\]\-
torilor [i educatorilor debutan]i.
Prima edi]ie a "Zilei profesoru-
lui debutant", eveniment desf\-
[urat `n parteneriat cu Inspec-
toratul {colar al Jude]ului (ISJ)
Neam], a avut loc `n premier\
la Piatra Neam], `n sala mare a
Palatului Administrativ.

La intrarea `n sal\, fiecare
dintre cei 164 de profesori
debuntan]i invita]i a fost
`nt`mpinat cu o floare, primind
din partea Departamentului
pentru Tineret al FSLI "Ghidul
debutantului", document lansat
pe 5 Octombrie - Ziua Inter-
na]ional\ a Educa]iei -[i c`te un
pliant realizat de ISJ Neam] cu
informa]ii utile referitoare la
debutul `n aceast\ carier\. ~n
sal\, al\turi de profesorii,
`nv\]\torii [i educatorii debu-
tan]i, s-au aflat zeci de directori
ai unor unit\]i de `nv\]\m`nt
nem]ene, precum [i pensio-
nari, dasc\li de carier\ care au
dorit s\ fie al\turi de ace[ti
`nv\]\cei `ntr-ale educa]iei.

To]i vorbitorii, `ncep`nd cu
inspectorul general [colar
Lumini]a V`rlan, subprefectul
de Neam], Dana Mungiu, pre-
cum [i pre[edintele SLLIC
Neam], Gabriel Plosc\ au adus
`n fa]a colegilor debutan]i argu-
mentul "frumuse]ii meseriei de
dasc\l" [i acela al satisfac]iei
pe care ]i-o aduce contribu]ia la
construirea caracterului omului
de m`ine, chiar dac\ satis-
fac]iile materiale s`nt cu mult
sub nivelul UE. {efa ISJ
Neam], Lumini]a Georgeta
V`rlan, i-a `nt`mpinat cu c\ldur\

pe debutan]ii `n cariera de
dasc\l amintindu-[i de prima zi
de lucru `n `nv\]\m`nt care
pentru fiecare dintre seniorii
acestei meserii are o semnifi-
ca]ie aparte, subliniind puterea
exemplului [i "lec]ia de carier\"
pe care profesori care "ne-au
zidit pe noi, ca oameni"  pre-
cum Leonard Rotariu, Gheor-
ghe Amaicei sau profesorul
S\vinescu continu\ s\ le pre-
dea, chiar [i atunci c`nd nu se
mai afl\ la catedr\. 

Pre[edintele SLLIC Neam],
Gabriel Plosc\ i-a felicitat pe
debutan]i pentru alegerea de a
deveni cadre didactice: "De-
sigur, orice `nceput este dificil,
cu at`t mai mult `nceputul unei
cariere didactice `n timpurile
noastre, c`nd tot repet\m star-
tul `ntr-o primenire a `nv\]\-
m`ntului românesc, din p\cate
niciodat\ dus\ p`n\ la cap\t.
S`nt multe de f\cut `n educa]ie
unde nu exist\ un consens de
solu]ii, resursele materiale s`nt
pu]ine, iar dasc\lii `[i duc la
`ndeplinire menirea, adesea,
ca ni[te adev\ra]i apostoli.

S`nt convins `ns\ c\
aleg`nd cariera didactic\ pentru
bucuria de a lucra cu elevii,
pun`nd pasiune [i d\ruire `n
toate activit\]ile, dumneavoas-
tr\ ve]i dep\[i `ncerc\rile ine-
rente ale `nceputului [i ve]i
reu[i. C`nd `mi exprim aceast\
convingere m\ g`ndesc desigur
[i la poten]ialul de entuziasm [i
energii al tinere]ii dumneavoas-
tr\, poten]ial care poate suplini,
f\r\ `ndoial\, toate lipsurile,
sper\m, vremelnice".

Evenimentul a fost `ntregit
de un program artistic deosebit,
cu fragmente din Bach, Beetho-
ven, Enescu, Doppler, Haendel,
Chopin [.a. prezentat de elevi [i
cadre didactice de la Liceul de
Art\ "Victor Brauner" din Piatra
Neam], av`ndu-i ca invita]i de
onoare pe soprana Claudia Caia,
student\ a Universit\]ii de
Muzic\ Bucure[ti, [i prof. dr.
F\nel Gelu Pojoca.

AAnnggeellaa BB..

iercuri, 9 noiembrie, membrii
Colegiului Na]ional al Liderilor
Federa]iei Sindicatelor Libere din
~nv\]\m`nt au luat cu asalt
Ministerul Educa]iei, Cercet\rii,
Tineretului [i Sportului `n cadrul
unui protest spontan, nemul]umi]i
de decizia de `nghe]are a lefurilor
`n 2012, dar mai ales de ultima
g\selni]\ a ministrului Funeriu [i a
celui de Finan]e, care printr-un
ordin comun reglementeaz\ "flu-

xurile financiare pentru cheltuielile de perso-
nal din înv\]\m`ntul preuniversitar". Practic,
odat\ cu acordarea salariilor pe luna
octombrie, din statele de plat\ s`nt eliminate
rubricile în care erau stipulate plata c\tre
sindicat, ratele la CAR [i c\tre b\nci.

Pre[edintele Filialei Neam] a Federa]iei
Sindicatului Liber ~nv\]\m`nt, Gabriel Plosc\,
a participat la protestul de miercuri [i a avut
`n fa]a ochilor dovada la[it\]ii ministrului
Educa]iei, Daniel Petru Funeriu: "Nu mi-a
venit s\ cred, c`nd am v\zut c\ domnul mi-
nistru Funeriu a fugit pur [i simplu din sediul
ministerului, `n ma[ina personal\. Nu a g\sit
o alt\ solu]ie, `n loc s\ stea de vorb\ cu noi,
s\ ne invite la o discu]ie civilizat\, s\ ne arate
c\-i pas\ c`tu[i de pu]in, dec`t fuga?".     

FSLI a pichetat Ministerul Educa]iei
`ncep`nd cu data de 15 noiembrie 2011, `ntre
orele 11.00-14.00. La proteste au participat [i
membrii FSI Spiru Haret [i ai Federa]iei
Educa]iei Na]ionale.

S\tui dde aabuzuri 

FSLI cere Guvernului României [i
Ministerului Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului
[i Sportului s\ `[i revizuiasc\ atitudinea fa]\
de politica salarial\ [i s\ nu `nghe]e salariile
angaja]iilor din sistemul public `n 2012.  ~n
acest moment salaria]ii din educa]ie au de
recuperat de la Statul român 33,4%, potrivit
deciziilor ob]inute `n instan]\. La acestea se
mai adaug\ alte 12 procente, bani nerecu-
pera]i din t\ierea salariilor cu 25%, aplicat\ `n
luna iunie 2010. "Subliniem `nc\ o dat\ c\
nerespectarea hot\r`rilor judec\tore[ti irevo-
cabile privind plata unor drepturi salariale,
reprezint\ un abuz f\r\ precedent [i totodat\
asist\m la `nc\lcarea drepturilor consfin]ite
de Conven]ia European\ a Drepturilor
Omului. ~n total angaja]ii din `nv\]\m`nt care
au avut procese pe Legea 221/2008 au de
recuperat de la Statul român 6 miliarde de lei.

Dac\ ad\ug\m [i rata infla]iei, suma se ridic\
la aproximativ 7 miliarde de lei. Aceste cal-
cule arat\ faptul c\ angaja]ii din `nv\]\m`nt
s`nt victimele m\surilor ilegale [i iresponsa-
bile luate de Guvernul României, `n ultimii doi
ani", a precizat prof. Gabriel Plosc\.

Sindicali[tii cer deblocarea posturilor din
unit\]ile de `nv\]\m`nt, ]in`nd cont de lipsa
acut\ de personal, care a condus la abera]ii
cum ar fi faptul c\ educatoare este nevoit\ s\
se ocupe de 40 de copii, de[i legea prevede
un num\r maxim de 20 de pre[colari, la
grup\.  

Federa]ia solicit\ autorit\]ilor s\ rezolve
o alt\ problem\ cu care se confrunt\
`nv\]\m`ntul românesc: num\rul prea mare
de pre[colari/elevi la grupe/clase, care nu
poate fi rezolvat\ dec`t prin construirea de noi
gr\dini]e sau alocarea unor spa]ii deja exis-
tente [i prin acordarea unor posturi `n seg-
mentul pre[colar. 

Totodat\, FSLI cere ministerului de resort
respectarea prevederilor Legii Educa]iei
Na]ionale, prin care educa]ia ar trebui s\
primeasc\ 6% din PIB, `ncep`nd cu 1 ianua-
rie 2012 [i reclam\ [i lipsa de dialog social
din partea institu]iilor Statului român, prin
care se dore[te reducerea la t\cere a sindi-
catelor.

Lefuri dde mmizerie ccare sscad
v\z`nd ccu oochii

Sindicali[tii `ncearc\ cu disperare s\
atrag\ aten]ia tuturor celor responsabili de
s\r\cia lucie `n care se zbate educa]ia, care
este doar la modul declarativ o prioritate
na]ional\, `n condi]iile `n care tot printr-o lege
abuziv\ au fost pu[i `n situa]ia de a nu mai
putea organiza proteste de strad\. "FSLI
atrage aten]ia angaja]ilor din educa]ie c\
promisiunile Guvernului României privind
majorarea salariilor dup\ luna aprilie 2012
este o minciun\ cras\ [i o sfidare la adresa
dasc\lilor din aceast\ ]ar\. Niciun profesor
nu va primi o majorare / indexare salarial\,
`ntruc`t cadrele didactice trebuie s\ `[i recu-
pereze, de fapt, drepturile b\ne[ti care le-au
fost luate `n mod abuziv de actualii guver-
nan]i. ~n realitate, `n acest moment fiecare
profesor din România pierde, `n fiecare lun\,
sute de lei la salariu" se arat\ `ntr-un comu-
nicat de pres\ remis redac]iei noastre.  

FSLI a f\cut o analiz\ comparativ\ a
salariilor pe care le vor primi cadrele didac-
tice ̀ n anul 2012, ̀ nghe]ate la nivelul celor din

2011, potrivit deciziei Guvernului României [i
a celor pe care ar fi trebuit s\ le primeasc\
dasc\lii, dac\ s-ar fi respectat legile din
România. 

O alt\ inadverten]\ abuziv\ este adus\
`n aten]ia opiniei publice prin intermediul
acestei cascade de pichet\ri ale MECTS:
"Legea 118/2010, prin care au fost reduse
salariile bugetarilor cu 25%, ar fi trebuit s\
produc\ efecte doar p`n\ la data de 31
decembrie 2010. ~n plus, sentin]ele irevoca-
bile privind aplicarea Legii 221/2008, act nor-
mativ prin care salariile cadrelor didactice au
fost majorate cu 33,4%, nu au fost puse `n
aplicare". 

Matematica ppe `̀n]elesul
tuturor

Sindicali[tii dau [i exemple elocvente
despre cum s`nt p\c\li]i profesorii, care
primesc tot mai pu]ini bani, `n timp ce minis-
trul Funeriu le tot g\se[te de lucru `n plus prin
aplicarea unor idei venite peste noapte, de
tipul "test\rilor ini]iale" [i-a altor chestiuni de
acest gen, la care cadrele didactice pres-
teaz\ multe ore `n plus nepl\tite. 

C`t pierd cadrele didactice din salariu `n
fiecare lun\? 

Un profesor, cu grad didactic I, 40 ani
vechime, prime[te `n noiembrie 2011  - 1.650
lei, aceea[i leaf\ urm`nd s\ o ia [i din ianu-
arie anul viitor, de[i de la 1 ianuarie 2012 ar
fi trebuit s\ i se acorde (f\r\ t\ierea cu 25%)
- 1.900 lei, iar f\r\ t\ierea cu 25% [i aplicarea
L221/2008 - 2.500 lei. ~n concluzie, un astfel
de cadru didactic pierde lunar un minim de
850 lei, potrivit calculelor sindicali[tilor. Un
profesor cu grad didactic I, 10-14 ani ve-
chime, pierde `n medie 384 de lei lunar,
potrivit aceluia[i sistem, iar un debutant,
prime[te 680 de lei [i acesta `i va fi salariul [i
de la 1 ianuarie 2012 datorit\ deciziei de
`nghe]are a veniturilor bugetarilor, c`nd de
fapt, din prima zi a anului viitor ar fi trebuit s\
primeasc\ cel pu]in 790 de lei, iar f\r\ t\ierea
cu 25% [i aplicarea Legii nr. 221/2008  -
1.060 lei, deci [i debunta]ii pierd aproximativ
380 de lei la leaf\. 

"La aceast\ ordonan]\ a ministrului
Funeriu se adaug\ [i decizia Parlamentului,
prin care bugetul pentru Înv\]\mânt va fi
diminuat considerabil, în condi]iile în care
avem salariile pe care le avem, iar oamenii
s`nt din ce în ce mai demotiva]i. S-a ajuns la
limita minimei rezisten]e. Se mai adaug\ [i
noua aplica]ie de salarizare, prin care oame-
nilor li se ia dreptul de a opta pentru anumitre
re]ineri, profesorii fiind nevoi]i s\-[i pun\
pantofii de atletism [i s\ alerge pe la ghi[ee",
declara Constantin Ciosu, pre[edintele
Federa]iei Educa]iei Na]ionale (FEN).

AA.. BBRRUUDDAARRUU

De la protestul spontan,
la pichetarea MECTS

(urmaare ddin ppaag. 11)

TUCE este reprezentantul
pentru Regiunea Euro-
pean\ a Interna]ionalei E-
duca]iei [i reprezint\ 135 de
sindicate ale profesorilor din
Europa, respectiv 12.8 mili-
oane cadre didactice de la
toate nivelurile din sectorul
educa]iei din 45 de ]\ri.
ETUCE este un partener
social în educa]ie la nivelul
UE [i o federa]ie sindical\

afiliat\ Confedera]iei Europene a
Sindicatelor - ETUC. 

OIM garanteaz\ libertatea
de a colecta cotiza]ii

"S`nt foarte încrez\tor c\ aceast\

problem\ este în cea mai mare parte
tehnic\ [i c\ nu s`nt motive politice
ascunse în spatele modific\rilor pro-
puse. Presupun, prin urmare, c\ prob-
lema va fi rezolvat\ rapid, astfel înc`t
sindicatele cadrelor didactice vor
avea în cur`nd posibilitatea de a
colecta din nou cotiza]iile, cu taxe
deductibile, de la membrii afilia]i la
organiza]iile lor. Cu toate acestea,
profit de aceast\ ocazie, pentru a
sublinia faptul c\, în Conven]iile
Organiza]iei Interna]ionale a Muncii
nr. 87 [i 98, ambele ratificate de
România, se garanteaz\ c\ organi-
za]iile sindicale s`nt libere la colecta
cotiza]ia de la membrii afilia]i lor,
folosind sistemul pe care ei îl consi-
der\ adecvat pentru acest scop",
afirm\ Martin Romer `n scrisoarea
adresat\ primului ministru Emil Boc. 

Directorul european al ETUCE `i
cere premierului s\-l informeze `n
leg\tur\ cu modul `n care a fost
solu]ionat\ aceast\ chestiune care
pune `ntr-o lumin\ foarte proast\ con-
ducerea de la Bucure[ti, care poate fi
acuzat\ de h\r]uire [i abuzuri `mpotri-
va angaja]ilor din educa]ie cum nu se
fac dec`t `n ]\rile conduse de dictatori.
"V-a[ fi recunosc\tor dac\ a]i putea
informa ETUCE referitor la progresele
privind aceast\ problem\, astfel înc`t
s\ putem asigura organiza]iile mem-
bre, partenerii no[tri de la nivelul
Uniunii Europene [i institu]iile
europene, c\ drepturile sindicatelor
din sectorul înv\]\m`ntului din
România nu s`nt amenin]ate în nici un
fel", `[i `ncheie Martin Romer
scrisoarea. 

Pichet\ri zilnice
ale MECTS

De altfel, ordinul la care face
referire scrisoarea este cel care i-a
determinat pe membrii Consiliului
Executiv al FSL~ s\ picheteze spontan
sediul MECTS, protestul fiind urmat
de o serie `ntreag\ de alte asemenea
mi[c\ri de protest la care particip\,
prin rota]ie, toate sindicatele jude]ene
din `ntreaga ]ar\. 

Miercuri, 23 noiembrie, un grup de
30 de reprezentan]i ai Filialei Neam] a
FSL~ a pichetat sediul ministrului,
al\turi de alte c`teva sute de profesori
din alte jude]e ale ]\rii. Pre[edintele
FSL~ Neam], Gabriel Plosc\ coordo-
natorul grupului nem]ean de pichet:
"Au fost `n fa]a ministerului colegi din

toate zonele jude]ului Neam]: Piatra
Neam], Roman, T`rgu Neam]. Am
dorit s\ ar\t\m prin acest pichet c\ nu
vom permite s\ ni se pun\ pumnul `n
gur\ [i nu vom renun]a la drepturile
dob`ndite legal de cadrele didactice
membre ale sindicatului nostru. Avem
al\turi de noi [i sindicatele europene,
care vor monitoriza toate abuzurile
care se fac asupra noastr\ [i sper\m
c\ aceste ac]iuni concertate vor pro-
duce un efect m\car pe termen mediu
[i scurt. Nu vom sta cu m`inile `n s`n
s\ a[tept\m alte lovituri sub centur\
din partea conducerii de la Bucure[ti,
chiar dac\ conjunctura actual\ este
total nefavorabil\ mi[c\rii sindicale nu
numai din `nv\]\m`nt, ci din toate
structurile bugetare [i efectele se re-
simt chiar [i `n mediul privat". 

ETUCE, solidar cu sindicatele din `nv\]\m`ntul românesc
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 Gabriel PPlosc\, ppre[edintele FFSLI NNeam] aa pparticipat lla
protestul sspontan dde lla MMECTS Ministrul FFuneriu aa ffugit ccu
ma[ina ppersonal\ ddin ssediul mministerului ttrec`nd pprintre
protestatari   Pichet\rile aau ccontinuat, pprin rrota]ie, dde
mar]i, 115 nnoiembrie, ppe oo pperioad\ nnedeterminat\ Miercuri,
23 nnoiembrie, 330 dde pprofesori nnem]eni aau ppichetat MMECTS
al\turi dde aalte ssute dde ccolegi ddin ]]ar\
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(urmaare ddin ppaag. 11)

Circul\ la noi de mult\
vreme o butad\ potrivit
c\reia, `ntr-o familie, [i
un artist este prea mult.
V\ rog s\ v\ imagina]i
ce se `nt`mpl\ `n familia
Bostan, cu un antecesor
pe care-l respect at`t
pentru eclatanta sa cul-
turalitate, pentru spiri-
tual s\u, care inves-
te[te cu sens [i face s\

devin\ vie lumea nev\zut\, pentru
voca]ia culorii pe care dl. Bostan
seniorul a avut-o `n ani lungi de
practic\. {i nici juniorul nu este
departe de medita]iile p\rintelui
s\u, `ncerc`nd s\ afle care este
taina valorilor, a raporturilor care se
pot face la nivelul construc]iei plas-
tice, a misterelor al\turi de care

convie]uim. ~ncep s\ cred c\ exist\
`n aceast\ familie un fel de dar
divin care se traduce printr-o fer-
voare intelectual\ exprimat\ prin
jocul culorilor, prin cele mai diverse
[i mai stranii combina]ii, dar [i prin
t`lcul ad`nc pe care fiecare semn ar
trebui s\-l aib\...

...Dumitru D. Bostan, pictor
monumentalist prin forma]ie aca-
demic\, re]ine aten]ia prin aerul
lejer, neconven]ional, prin care
gloseaz\ asupra unui topos vechi
[i nou, Vene]ia. Pictorul are desi-
gur o voca]ie polemic\ [i, oricum, o
atitudine care exclude imaginea
edulcorat\, uzat\, asupra unui loc
intrat `n memoria colectiv\ `nde-
osebi prin pitorescul facil al vedu-
ttelor comercializate pe malurile
Canalului Grande. Atitudinea pic-
torului, non[alant rebel\, p\s-
treaz\ datele configura]iei arhitec-

turale, fastuoase desigur, dar
reduce p`n\ la limit\ manipularea
unui pitoresc devenit loc comun.
Personalitatea sa artistic\ `l oblig\
la un fel de circumspec]ie fa]\ de
déja vu [i remarc\ plastic zone la
fel de interesante, f\r\ a fi
neap\rat celebre. Are [tiin]a decu-
pajului semnificativ, astfel `nc`t seg-
mentele de Vene]ie nu s`nt altceva
dec`t detalii ce pot da seam\
despre `ntreg. Astfel, privitorul este
tentat s\ reconstituie mental
ansamblul [i s\ devin\ vremelnic
un partener favorizat. Cromatismul
`n limitele culorii locale mizeaz\ pe
efectul recuperator prin memorie al
unei realit\]i glorioase c`ndva, a
c\rei moarte este mereu anun]at\
[i mereu am`nat\ pentru nicio-
dat\...

Valentin CCIUC|

olegiul Na]ional de Informatic\ Piatra Neam]
reu[e[te s\ dezvolte proiecte na]ionale [i
interna]ionale, abord`nd o viziune transdisciplinar\
prin implementarea de cursuri op]ionale transcurricu-
lare, ce vizeaz\ domenii de activitate cerute de pia]a
muncii din ]ar\ [i din str\in\tate. Ideea poate fi argu-
mentat\ prin proiectele Comenius [i Leonardo da
Vinci care s-au derulat în ultimii doi ani la CNI, dar [i
prin cele care se deruleaz\ în urm\torii doi ani.

Reconfirmat în postura de "{coal\ European\" în
luna aprilie a anului 2010, dar [i c`[tig\tor al locului

înt`i la sec]iunea "[coala Anului", în cadrul celei de-a doua edi]ii
a "Galei Premiilor în Educa]ie", Colegiul Na]ional de Informatic\
din Piatra-Neam] a fost admis, în urm\ cu un an, în r`ndul [coli-
lor Pathfinder, în programul Microsoft, "Parteneri în înv\]are",
iar, de cur`nd, a devenit [coal\-mentor în cadrul aceluia[i pro-
gram, consolid`nd o tradi]ie care onoreaz\, dar [i reclam\ noi
performan]e.

Dup\ experien]a celor dou\ proiecte Comenius derulate
în anii anteriori în cadrul Colegiului Na]ional de Informatic\,
Piatra-Neam]  -proiectul multilateral F.L.O.R.A.- FindingLove
Of natuRe Again [i proiectul bilateral Advertising a corner of
Europe - noul an [colar  a adus pentru acest colegiu un nou
proiect bilateral, "YoungJournalists - Heralds of Tradition",
proiect desf\[urat în colaborare cu ISISS Cicognini Rodari
din Prato, Italia. Proiectul vizeaz\ în principal dezvoltarea
abilit\]ilor de comunicare jurnalistic\ în r`ndul elevilor, în
scopul de a promova multiculturalitatea [i plurilingvismul. 

Printre obiectivele proiectului se num\r\: dezvoltarea
abilit\]ilor de comunicare în limba englez\ [i limba matern\
a partenerilor, familiarizarea cu [i promovarea diverselor
tradi]ii [i obiceiuri ale partenerilor, dezvoltarea competen]elor
IT, at`t pentru elevi, c`t [i pentru profesori, dezvoltarea
abilit\]ilor de munc\ în echip\, dezvoltarea sim]ului estetic [i
artistic [i transferul în practic\ al cuno[tin]elor teoretice
dob`ndite de elevi. 

Perioada derul\rii proiectului este 01.09.2011-31.08.2013,
`n echipele de proiect fiind deja înscri[i aproximativ 150 de elevi
la: documentare, jurnalism, IT, handmade, dic]ionar, fotografie,
traduceri. Copiii [i profesorii au început deja lucrul la produsele
proiectului, cum ar fi: Revista ROOTS, în care vor fi prezentate
tradi]iile vechi, at`t din Italia, c`t [i din România; site-ul proiectu-
lui; dic]ionarul român-italian-englez; un calendar;  expozi]ia de
produse handmade [i, mai ales, baza de documenta]ie folosit\
în cadrul proiectului. 

O activitate a proiectului, pe care cu to]ii o a[teapt\, este
reprezentat\ de cele dou\ mobilit\]i. În luna aprilie a anului
2012, 20 de elevi ai ISISS Cicognini Rodari, înso]i]i de profesorii
lor coordonatori, s`nt a[tepta]i la Colegiul Na]ional de
Informatic\, Piatra-Neam], urm`nd ca - în aprilie 2013 - 20 de
elevi de la CNI, împreun\ cu echipa de profesori, s\ mearg\ în
Italia, la [coala partener\. Elevii participan]i s`nt înc`nta]i [i de
cursul de ini]iere în limba italian\ pentru elevii români, respectiv
de ini]iere în limb\ român\ pentru elevii italieni. (A.B.)

La CColegiul NNa]ional dde IInformatic\,

Proiectul „YoungJournalists - Heralds of Tradition”

C

colile nem]ene au oportuni-
tatea de a realiza parteneriate
cu unit\]i de `nv\]\m`nt sue-
deze, `n baza unor proiecte ce
pot fi depuse la apelul din fe-
bruarie, anul viitor, al subpro-
gramului comunitar Come-
nius, M\sura Comenius Mul-
tilateral Project. 

Ini]iativa vine din partea
Departamentului pentru Edu-

ca]ie (D.E.) al ora[ului Filipstad din
Suedia care a trimis o scrisoare de
inten]ie Biroului de Reprezentare  al
Uniunii Na]ionale a Consiliilor Jude]ene
din România, aceasta fiind retransmis\
Consiliului Jude]ean Neam]. D.E. suedez

precizeaz\ c\ "ora[ul Filipstad este `n
mod particular interesat de propunerile
care au ca scop dezvoltarea noilor
metode privind folosirea computerelor [i
a mijloacelor tehnologiei informa]iei [i
comunic\rii  (TIC), ca instrumente peda-
gogice `n [coala primar\ [i secundar\. 

Municipalitatea Filipstad este situat\
`n sud-vestul Suediei, av`nd o popula]ie
urban\ de 6.000 de locuitori [i una limi-
trof\ de 10.500, cele mai importante sec-
toare dezvoltate `n ora[ fiind industria ali-
mentar\ [i ingineria. ~n Filipstad
func]ioneaz\ dou\ universit\]i, una spe-
cializat\ pe minerit, inginerie Civil\, meta-
lurgie [i tehnologia materialelor, iar cea

de-a doua pentru preg\tirea tehnicienilor
silvici. 

C`t prive[te interesul manifestat de
Prim\ria Filipstad pentru acest tip de
proiecte multilaterale Comenius, `n
scrisoarea de inten]ie se specific\ faptul
c\ `n acest moment municipalitatea pune
la dispozi]ia fiec\rui elev `ncep`nd din
clasa a VI-a ( de la 12 ani), c`te un calcu-
lator, totodat\ asigur`nd accesul la un PC
[i cadrelor didactice din [colile seundare
locale, din aceast\ perspectiv\ exist`nd
interesul pentru sporirea oportunit\]ilor `n
utilizarea calculatorului ca instrument
educa]ional.

Angela BBRUDARU

Parteneriate Comenius
`ntre [coli din Suedia [i Neam]

{

a Colegiul Tehnic
"Gheorghe Cartianu"
s-a finalizat la `nce-
putul acestei luni
implementarea pro-
iectului "{coal\ `n
produc]ie", finan]at
din Fonduri Struc-
turale Europene, prin
POSDRU 2007-
2013, Axa priori-

tar\: 2 - "Corelarea înv\]\rii pe
tot parcursul vie]ii cu pia]a
muncii", Domeniul major de
interven]ie: 2.1. "Tranzi]ia de la
[coal\ la via]a activ\", derulat
`n parteneriat cu SC Ferom-
invest SRL [i SC S&B Comp
SRL. 

Rezultatele atinse la finalul
implement\rii proiectului au
fost urm\toarele:

- Efectuarea stagiilor de
preg\tire practic\ comasat\ la
agen]ii economici parteneri a
grupului ]int\ de 100 de elevi
de la domeniile textile -piel\rie
[i mecanic\;

- Achizi]ionarea de echipa-
mente de lucru pentru elevii
care particip\ la stagiile de
preg\tire practic\ ;

- Achizi]ionarea de c\r]i de
specialitate pentru elevii care
particip\ la stagiile de
preg\tire practic\ de la
domeniile textile - piel\rie [i

mecanic\;
- Elaborarea CDL-urilor în

colaborare cu agen]ii econo-
mici parteneri.

- Selectarea [i formarea
tutorilor din cadrul personalului
agen]ilor economici.

Proiectul, ce a demarat la
1 septembrie 2009 [i s-a fina-
lizat la `nceputul lunii noiem-
brie a.c., a avut `n spate o
echip\ de implementare  expe-
rimentat\ format\ din echipa
de management: manager
proiect - prof. Lupei Emilia,
asistent manager -  prof. Paleu
Mariana, coordonator proiect,
prof. Istrate Monica, respon-
sabil financiar - ec. C\ldare
Irina, consilier juridic - Maxim
Loredana. Lor li se adaug\
echipa de exper]i pe termen
lung speciali[tii `n instruire
practic\ -  prof.Dun\re Liliana
[i prof. Agafi]ei Ana Maria,
secretar - Onu Maria, contabil -
Buzatu Floarea [i echipa de
exper]i pe termen scurt, autorii
de CDL: Budur Eleonora [i
Dun\re Liliana.

Proiectul este un model de
bune practici `n desf\[urarea
instruirii practice ce ar merita
s\ fie reiterat la nivel na]ional
m\car pentru colegiile de profil
tehnic. 

A.B.

La CColegiul TTehnic ""Gheorghe CCartianu"

Proiectul „{coal\
`n produc]ie” finalizat

L

...

Frumos e `n noiembrie la Vene]ia 
-a n\scut la 27 noiembrie 1962 `n
Piatra Neam]. Este absolvent al
Institutului de Arte Plastice Nicolae
Grigorescu din Bucure[ti, sec]ia
art\ monumental\-restaurare, pro-
fesori Simona Vasiliu-Chintil\ [i
Dan Mohanu.

Este membru al Uniunii
Arti[tilor Plastici din România. 

Dup\ debutul expozi]ional din
1986 particip\ la numeroase
proiecte personale [i colective: Lost
Art Gallery, New York, 1994;
Salonul Na]ional de Grafic\,

Galeriile Artexpo, Bucure[ti, 1996; Kunstschow
Westerschouwen, Olanda, 1998; Expozi]ia Art\ [i
sacralitate, Centrul Cultural German, Ia[i;
Oscillations-Transgressions, Quebec, Canada,
2000; United Nations Center, Bucure[ti, 2005;
Atelier, Galeriile Lasc\r Vorel, Piatra Neam],
2006; Expozi]iile Filialei UAP Neam], Galeriile
Apollo [i Artis, Teatrul Na]ional Bucure[ti, 2006,
2007; Salonul Na]ional de Art\, Palatul
Parlamentului, Bucure[ti, 2006; P`nze mici,
Galeriile "Lasc\r Vorel", Piatra Neam], 2008;

Saloanele Moldovei, 1996-2009; Bienala Lasc\r
Vorel, Piatra Neam], 1997-2011; Expozi]ie de
grup, Institutul Cultural Român de la Vene]ia,
2008; Expozi]ie de grup "4 plus", Galeriile
"Cupola" Ia[i [i "Lasc\r Vorel" Piatra Neam],
Expozi]ia colectiv\ "O var\ la Antile[ti", Galeriile
Apollo, Teatrul Na]ional, Bucure[ti (2009);
Expozi]ie personal\, Galeria Ana, Bucure[ti,
(2010), Expozi]ie personal\ de pictur\ [i grafic\,
Galeriile "Lasc\r Vorel", Piatra Neam] (2011).

Premiul pentru grafic\ al Bienalei Lasc\r
Vorel, Piatra Neam], 2009. 

Este autorul albumului de art\ Biarritz si loin
si proche ap\rut `n Fran]a la editura Atlantica-
Seguier, (2003). 

Lucr\rile sale se afl\ `n colec]ii private din
România, Fran]a, Germania, Italia, Olanda, SUA,
[i `n colec]ia Muzeului de Art\ din Piatra Neam].

Este prezent `n Enciclopedia Arti[tilor
Români Contemporani, de Vasile Florea, volumul
V (editura Arc 2000, Bucure[ti 2003), [i `n volu-
mul Un secol de arte frumoase `n Moldova, de
Valentin Ciuc\, ap\rut la editura ART XXI, Ia[i
2009.

Dumitru D. Bostan

S
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Icoane f\c\toare de
minuni din Transilvania

olumul Fecioare `nl\crimate ale Transilvaniei.
Preliminarii la o istorie ilustrat\ a toleran]ei reli-
gioase, semnat de Ana Dumitran, Hegedus Eniko [i
Vasile Rus, [i ap\rut la Editura Altip, Alba Iulia, 2011,
ne prezint\ un fenomen spiritual unic pe care `l de-
clan[eaz\ icoana f\c\toare de minuni de la M\n\s-
tirea Nicula (jude]ul Cluj).

Lucrarea `ncearc\ s\ r\spund\ la unele `ntreb\ri
precum: de ce a pl`ns icoana pentru noi `n vremuri
grele? De ce ne-am dezbinat din punct de vedere
religios? Exist\ mai multe icoane f\c\toare de mi-
nuni pe teritoriul de ast\zi al Transilvaniei? Lacrimile

Maicii Domnului s`nt lacrimi de durere pentru c\ omenirea nu
prime[te chemarea ei matern\ la convertire, ci alearg\ pe calea
r\zvr\tirii fa]\ de Dumnezeu [i fa]\ de Legea divin\. 

Cele 422 pagini ale
c\r]ii aduc o m\rturie pro-
fund documentat\ a istoriei
icoanelor v\rs\toare de lacri-
mi din spa]iul transilvan, cu
prec\dere a icoanei Sfintei
Fecioare Maria de la M\n\s-
tirea Nicula. Dup\ Prefa]a [i
Cuv`ntul `nainte semnate de
IPS Andrei, mitropolitul Clu-
jului, Albei, Cri[anei [i Mara-
mure[ului [i de IPS Irineu,
arhiepiscop al Alba Iuliei,
con]inutul este structurat
dup\ dup\ cum urmeaz\:
Preliminarii la o istorie a icoa-
nelor v\rs\toare de lacrimi

din spa]iul românesc, Repertoriu par]ial al replicilor icoanei mira-
culoase de la Nicula/Cluj, Historia Thaumaturgae Virginis
Claudiopolitanae, la care se adaug\ patru anexe (ancheta refe-
ritoare la l\crimarea icoanei de la Nicula, realizat\ de iezui]ii
Sigismund Vizkeleti [i Ladislau Bárány `n luna martie 1699, indul-
gen]\ plenar\ pentru pelerinii de la Nicula, 12 iulie 1767, ancheta
referitoare la l\crimarea icoanei de la Ili[ua, ianuarie-iulie 1730,
documente referitoare la pl`ngerea icoanei de la Vidras\u, aprilie
- mai 1780).   

Ideea studierii acestui subiect a ap\rut `n fa]a unei gravuri ce
se dorea a fi adev\rata imagine a icoanei f\c\toare de minuni de
la Nicula. Asem\narea ei izbitoare cu alte c`teva icoane pictate `n
secolul al XVIII-lea, cunoscute din analizele anterioare, a suscitat
interesul pentru amploarea geografic\ [i intensitatea cu care s-a
manifestat procesul de multiplicare a celebrei reprezent\ri. 

O perspectiv\ neb\nuit\ asupra dimensiunii fenomenului
l\crim\rii icoanelor `n Transilvania, care a scos la lumin\ rapor-
turi interumane [i interconfesionale, a oferit transformarea
icoanei `n Thaumaturga Claudiopolitana de c\tre iezui]i, dup\ ce
ace[tia au ob]inut dreptul de a o g\zdui `n re[edin]a lor din Cluj-
Napoca. 

Miracolul reprezint\ o problem\ de credin]\ [i de for interior.
Credin]a [i dramele existen]iale au `ntre]inut fervoarea evlaviei
consumate `n jurul icoanei de la Cluj. Esen]ial\ este capacitatea
de a gestiona aceast\ evlavie. 

Abord`nd un subiect palpitant [i de maxim\ actualitate,
lucrarea celor trei autori vine s\ elucideze unele aspecte legate
de rolul latreutico-taumaturgic al icoanelor `n via]a cre[tinilor.

Dr. MMihai FFLOROAIA 

V

e [tie c\ vocabularul
constituie compar-
timentul cel mai di-
namic [i cel mai des-
chis al limbii, reflec-
t`nd rapidele [i spec-
taculoasele schimb\ri
care se produc `n
societate, precum [i
progresele [tiin]ei [i
tehnicii contempo-
rane. Nici `n lexicul

românesc lucrurile nu stau altfel,
pentru c\ "orice vocabular
exprim\, de fapt,  o civiliza]ie." 

Statistici de la sf`r[itul
veacului trecut arat\ c\ lexicul
românesc reunea cca. 120 000 -
150 000 de cuvinte. ~n ultimele
dou\ decenii, acesta s-a
`mbog\]it considerabil cu ter-
meni `mprumuta]i, mai ales, din

englez\, dar [i din francez\, ger-
man\, italian\, spaniol\ [i chiar
din japonez\ [i chinez\. 

Dac\ s-ar face o anchet\
sociolingvistic\ asupra vocabu-
larului românesc din zilele noas-
tre, s-ar putea ajunge la con-
cluzii dintre cele mai interesante.
Pe unele dintre acestea vom
`ncerca s\ le anticip\m `n cele
ce urmeaz\. 

Ar fi de spus, mai `nt`i, c\ au
disp\rut din uzul curent ori s`nt
pe cale de dispari]ie cuvinte [i
structuri de cuvinte care desem-
nau realit\]i care [i-au pierdut
actualitatea [i interesul,  pre-
cum: comunism, socialism,
Partidul Comunist Român,
Comitetul Central, Comitetul
Politic Executiv, societate multi
lateral dezvoltat\, tovar\[,

activist,  securitate, informator,
propagandist, proletariat, clas\
muncitoare, ]\r\nime coopera-
tist\,  cooperativ\ agricol\ de
produc]ie (C.A.P.), `ntreprindere

agricol\ de stat (I. A. S.), consi-
liu popular, [oimii patriei, pionier,
utecist,  frunta[ `n produc]ie,
`ntrecere socialist\, erou al
muncii socialiste, codul eticii [i
echit\]ii socialiste, produc]ie -
record, nivel de trai, bel[ug,
bodeg\, pr\v\lie, aprozar,
gostat, alimentar\, combinat,
industrie, sistem de iriga]ii,

mecanizator, cocserie, specific
(spirit) na]ional, calitate uman\,
moralitate, cinste, demnitate,
punctualitate, ordine, disciplin\,
onoare, speran]\, siguran]\,
ideal (interes) na]ional, uni-

form\, [colar\, scrupul,  sinceri-
tate, bl`nde]e, generozitate,
omul potrivit la locul potrivit,
recuno[tin]\, pace (armonie,
coeziune) social\, b\rb\]ie,
jertf\, grij\ fa]\ de om, meserie,
me[te[ug, [coal\ profesional\,
fabric\, uzin\, schimb de expe-
rien]\, `ntrajutorare, cas\ de
copii, spirit de r\spundere,

postav,  serviciu militar obligato-
riu; Daciada, C`ntarea României,
Tratatul de la Var[ovia, C.A.E.R.
etc. [i-au diminuat cu mult sen-
surile [i alte cuvinte care
desemnau sentimente
nobile, concepte [i valori
morale durabile, de tipul:
patrie, popor, na]iune,
munc\, prosperitate, su-
veranitate, independe]\,
carte,  `nv\]\tur\, cercetare,
inova]ie, inventator, art\,
cultur\. civiliza]ie, bun-sim],
bun-gust, bun\-credin]\,
bun\voin]\, valoare, merit,
caracter,  perseveren]\,
educa]ie, toleran]\, amabili-
tate, pasiune, virtute, talent,
studiu,  imn na]ional, stem\,
ra]iune, puritate, destoi-
nicie, cutezan]\, in]elegere

`ntre oameni, iertare, vrednicie,
loialitate, respect [. a. m. d. 

(Va urma.)
Prof. GGheorghe }}IG|U

CCuullttiivvaarreeaa
lliimmbbiiii     rroommâânnee

Vocabularul actual al na]iunii (1)

grea munca la catedr\? Se pare c\ da. De ce?
~nv\]\m`ntul românesc e n\ucit de "reforme". Cum vine
un nou ministru, [terge cu buretele tot ce a f\cut cel
dinaintea sa [i vrea s\-[i impun\ modul s\u de a privi
lucrurile. ~n aceast\ conjunctur\, omului de la catedr\ `i
este extrem de greu s\ fie calm, senin, obiectiv, echili-
brat [i plin de d\ruire. Mai ales atunci c`nd de peste tot
apar "exege]ii" din domeniu. Ne referim la persoanele
care n-au stat nici o or\ `n fa]a unei clase cu loaze
nemul]umite [i indisciplinate.

{i atunci, ne `ntreb\m: mai poate distinsul profesor
de ast\zi s\ fie fericit vreodat\? Da, poate. C`nd anume? ~n fiecare
an [colar, la 15 septembrie [i la 15 iunie. C`nd `nv\]\ceii vin la
[coal\ ca plozi [i pleac\ `n vacan]a mare ca elevi cu diplome [i
coroni]e de premiant. C\ vorba aia, p`n\  [i pensionarii tr\iesc
intens prima [i ultima zi de [coala. Chiar dac\ n-am luat niciodat\
coroni]a cu frunze de stejar. {i mai este fericit "dom profesor" c`nd
se afi[eaz\ rezultatele la  olimpiade, concursuri interna]ionale [i
admiteri de toate calibrele. Aten]ie!, unde fo[tii lui elevi s`nt tot-

deauna "fruncea". Abia atunci, eminentul nostru pedagog `[i d\
seama c\ osteneala nu i-a fost `n zadar. C\ merit\ s\ mearg\ mai
departe. Tot cu clas\, f\r\ istov. ~n ciuda analfabe]ilor.

Cum e musai s\ arate un prof din zilele noastre? ~n primul r`nd
s\ nu ajung\ din `nt`mplare la catedr\. C\ destui licen]ia]i devin
profesori peste noapte. Motivul? S`nt disponibiliza]i din alte sec-
toare. Iar joburile s`nt cu ciubote ro[ii. Vorba amicului meu: `n
urbea X s`nt at`tea joburi disponibile, c`te locuri de parcare g\se[ti
`n capital\. Cite[te: niciunul. C\ dasc\lul adev\rat trebuie s\ aib\
voca]ie, har, stof\, asta [tie mam mare. Dar… profesor nu poate fi
oricine. Parol! Pe umerii unui dascal apas\ mari responsabilit\]i.
Apostolatul este o meserie `n care exigen]a [i indulgen]a s`nt pro-
bleme de dozaj, ca `n medica]ie. Ai gre[it doza, ai `ncurcat-o
"Comisia de Disciplin\" te pap\. P`n\ [i h`trul Creang\ a insistat
asupra acestei  probleme. Ce a spus la vremea lui? Meseria de
dasc\l " e treab\  de gust, nu de silin]\".  A]i priceput f`rta]ilor?
Oare cuvintele creeaz\ realit\]i? Se pare c\ da. 

Dumitru RRUSU

Avea dreptate Creang\?

S

E

`nd se vorbe[te des-
pre Tazl\u este
aproape de necon-
ceput  s\ nu se fac\
referiri la profesorul
de matematic\ Ce-
zar }ucu, al c\rui
nume a dep\[it de
mult limitele comu-
nei, iar de c`]iva ani a
devenit cunoscut [i

`n lumea scriitorilor. N\scut la
Bl\ge[ti, Bac\u (21 ianuarie
1951), dup\ absolvirea Liceului
"George Bacovia" din Bac\u,
apoi, a Facult\]ii de Matematic\
- Mecanic\ a Universit\]ii
"Alexandru Ioan Cuza" din Ia[i
(1974) a fost numit profesor ti-
tular la {coala din Tazl\u,
de]in`nd [i func]iile: director
educativ (1980-1990) [i director
(2000 [i `n prezent). Aici, a
r\mas defenitiv, `ntemeindu-[i o
gospod\rie model, `n tradi]ia
gospod\riilor t\zl\oane, `mpre-
un\ cu so]ia sa, `nv\]\toarea
Maria }ucu, venit\ [i ea tot din
Bl\ge[ti. Dup\ at`]ia ani de
munc\ la catedr\, dar [i `n folo-
sul ob[tii a fost adoptat de
comunitate, acord`ndu-i-se [i
titlul de Cet\]ean dde oonoare al
comunei Tazl\u. Pentru activi-
tatea didactic\, a fost distins cu:
Diploma de "Profesor evi-

den]iat"; "Diploma de onoare
pentru promovarea valorilor
[tiin]elor `n România [i `n

lume"; "Diploma de onoare la
Simpozionul Interna]ional Dis-
ponibilit\]i creative `n lume";
"Premiul [i Trofeul de Excelen]\
pe 2010, la Primul Simpozion
Interna]ional Universul {tiin-
]elor"; membru `n Comisia Na-
]ional\ pentru Reforma ~nv\-
]\m`ntului. Membru al Societ\]ii
Scriitorilor din Jude]ul Neam] [i
Vicepre[edinte al Funda]iei
Culturale I. I. Mironescu din
Tazl\u. Redactor, redactor-[ef
adjunct, redactor-[ef al revistei
La Tazl\u. Redactor la Revista
"Antiteze". Debut editorial:

Lumea `n 300 de epigrame [i
catrene, (1998). Citind unele
blesteme [i scrisori ale lui Ce-
zar }ucu, `n revistele "La Taz-
l\u" [i "Apostolul", primul g`nd a
fost cel de al\turare a poeziei
sale de poezia lui Anton Pann,
mai ales, ca form\, muzicalitate
[i ton [ugub\]. Pentru C.}.,
nimic nu mai pare a fi sf`nt.
~ntreaga realitate `nconjur\-
toare, fie c\ e vorba de compor-
tamentul celor din jur, de c\-
utarea r\spunsurilor niciodat\
g\site la marile `ntreb\ri ale
omului, la via]a politic\, social\,
cultural\ etc., toate s`nt luate
peste picior, persiflate. Nu ezit\
s\ se autopersifleze, minimali-
z`ndu-[i propria crea]ie (o fi co-
chet\rie poeticeasc\, oare?!).
Caracteristica general\ a
poeziei sale, mai ales din
blesteme [i scrisori, este
folosirea ironiei `n toate formele
ei, de la aspectele rafinate,
prezentate cu elegan]\ [i
menajamente, la persiflare,
autopersiflare, p`n\ la tonul
polemic, violent [i agresiv, sar-
castic, de invectiv\, al pamfletu-
lui versificat, n\scut din dorin]a
de a mai `n]epa vreunul cu
[fichiul de bici rotit ca s\
loveasc\. De-a lungul anilor a
colaborat la mai multe

publica]ii: "Amurg sentimental",
"Antiteze", "Apostolul", "Catha-
rsis", "Ceahl\ul", "Conta", "La
Tazl\u", "Mesagerul" (titular al
rubricii s\pt\m`nale "De la
Tazl\u, scrisori, `n versuri"),
"Monitorul", "Jurnalul de D`m-
bovi]a", "Revista Sud",   "Tele-
graful" (titular al rubricii "3 pe
zi",  apoi rubric\  s\pt\m`nal\)
[. a. 

Este autor al volumelor de
versuri: "Lumea `n 300 de epi-
grame [i catrene", 1998; *
"Blestemele [i scrisorile
Creatorului", 1999; "Reforma
[colar\ [i alte fabula]ii", 2000; *
"Aria figurilor plane", 2000;
"Aproape fabule", 2001;
"Fabule matematice", 2002;
"Alte scrisori [i blesteme",
2005; "Noi scrisori [i blesteme",
2007; "Numai blesteme", 2007;
"Scrisori neterminate", 2010;
Este prezent `n antologiile:
"Scriitori nem]eni"; "Universul
{tiin]elor Europa-România-
Ia[i"; "Disponibilit\]i creative `n
lume"; "Emil Bucure[teanu,
"Poe]i nem]eni"; a `ngrijit edi]ia
"I. I. Mironescu, "Scrieri" (2006).
Ca o recunoa[tere a meritelor
sale `n domeniul literar, `n sep-
tembrie 2011, a fost primit `n
r`ndul membrilor Uniunii
Scriitorilor din România cu titlu
de stagiar, conform prevederilor
statutare ale acestei organiza]ii. 

Constantin TTOM{A

~n Neam], un nou membru al Uniunii
Scriitorilor: Prof. CEZAR }UCU

C
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„Tu faci lista scurt\”!
ac\ v-a]i s\turat, ca dasc\l, de completat un mald\r
de documente pentru orice activitate, ave]i posibili-
tatea s\ contribui]i la eliminarea "balastului".
Ministerul Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i
Sportului a lansat, recent, un chestionar online, inti-
tulat "Tu faci lista scurt\!". Acesta con]ine mai multe
`ntreb\ri referitoare la actualele documente, iar
oamenii din `nv\]\m`nt trebuie s\ r\spund\ care
s`nt absolut necesare [i care `n plus. R\spunsurile
[i propunerile cadrelor didactice vor sta la baza
deciziilor privind reducerea timpului alocat pentru

redactarea sau completarea documentelor. De asemenea, vor
fi sistematizate [i clasificate din punct de vedere al gradului de
standardizare sau individualizare.

Chestionarul poate fi completat acces`nd site-ul MECTS,
de pe 15 noiembrie [i p`n\ la 15 ianuariae 2012.

Subiectele pentru
examenele na]ionale,
u[or de accesat

a `n fiecare an, Centrul Na]ional de Evaluare [i
Examinare a publicat, pe site-ul http://www.
subiecte2012.edu.ro, modelele de subiecte pentru
examenele na]ionale din anul 2012. Pentru ca
accesul c\tre modelele de subiecte din anii anteri-
ori s\ fie mai u[or, au fost create link-uri speciale.

Modelele de subiecte pentru evaluarea compe-
ten]elor [i pentru probele scrise s`nt `nso]ite de pre-
ciz\ri privind scopul evalu\rii, statutul disciplinei,
structura subiectelor, competen]ele de evaluat,
detalii privind evaluarea, inclusiv baremele de eva-
luare [i de notare.

La evaluarea na]ional\ pentru absolven]ii clasei a VIII-a
se reg\sesc modelele de subiecte pentru Limba [i literatura
român\ [i Matematic\, precum [i pentru Limba [i literatura
matern\ ([ase discipline).

Pentru examenul de bacalaureat 2012, este prezentat
spre informarea elevilor, a profesorilor [i a tuturor celor intere-
sa]i, un ghid privind desf\[urarea probelor A [i B (de evaluare
a competen]elor lingvistice de comunicare oral\ `n limba
român\ [i `n limbile materne), a probei C (de evaluare a com-
peten]elor lingvistice `ntr-o limb\ de circula]ie interna]ional\
studiat\ `n liceu) [i a probei D (de evaluare a competen]elor
digitale). De asemenea, s`nt publicate modele de subiecte
pentru toate probele de evaluare a competen]elor lingvistice [i
digitale, dar [i pentru probele scrise [i anume pentru Limba [i
literatura român\, Limba [i literatura matern\ ([apte disci-
pline), Matematic\, Istorie, Fizic\, Chimie, Biologie,
Informatic\, Geografie [i pentru cele cinci discipline socio-
umane (Economie, Filosofie, Logic\ [i argumentare,
Psihologie, Sociologie). Pentru proba C s`nt publicate modele
structurate `n func]ie de con]inutul probei: `n]elegerea unui
text audiat, proba scris\ [i proba oral\, corespunz\toare lim-
bilor de circula]ie interna]ional\ studiate `n liceu. 

Mihaela DDR|GOI

D

~n aa[teptarea SSteagului VVerde,

Eco-informaticienii
pietreni, premia]i

pentru perseveren]\
a finele lunii octombrie, `n careul Colegiului Na]ional de
Informatic\ (CNI) din Piatra Neam] a avut loc un eveni-
ment a[teptat de elevii claselor implicate `n diverse
proiecte ecologice desf\[urate `n colegiu `n cursul anului
[colar trecut. CNI a marcat astfel cel de-al treilea an con-
secutiv de derulare a Programului "Eco-{coala", de]in`nd
doi ani la r`nd Certificatul Eco-{coala, iar `n acest an intr\
la evaluare pentru ob]inerea Steagului Verde. 

Pentru c\ at`t elevii de gimnaziu, c`t [i liceenii de la
Informatic\ au preocup\ri legate de conservarea mediu-
lui `nconjur\tor - CNI are deja o patrul\ Eco, numit\ (cum
altfel?) "Eco-Info"- pentru perseveren]a particip\rii la

toate ac]iunile ecologice din anul [colar 2010-2011 [i implicarea de
care au dat dovad\ `n proiectul interna]ional "Let's do it", conduce-
rea colegiului [i cadrele didactice implicate `n aceste proiecte au
premiat clasele [i elevii care au dovedit c\ s`nt cu adev\rat ecolo-
gi[ti. 

Astfel, marele premiu, const`nd `ntr-un calculator de ultim\ ge-
nera]ie, a revenit echipei clasei a XI-a A, diplome [i felicit\ri au pri-
mit [i patrulele Eco-Info [i elevii celorlalte clase ce au dovedit c\ le
pas\ de calitatea mediului `nconjur\tor. 

Ac]iunea s-a `ncheiat cu plantarea unui m\r `n curtea CNI, `n
cinstea Zilei Verzi - 29 octombrie - pe care-l vor `ngriji [i din care,
probabil peste c`]iva ani, vor putea m`nca [i fructe. Prichindeilor de
la clasele de gimnaziu le revine sarcina de a-[i "boteza" cop\celul
plantat.

„Democra]ia, la ce bun?”
socia]ia Pro Democra]ia a organizat mar]i, 25 octombrie
2011, dezbaterea public\ "Democra]ia la ce bun?",
ac]iune ce face parte din proiectul na]ional "Cluburi pen-
tru democra]ie". La aceast\ dezbatere au participat c`teva
zeci de elevi de la Colegiul Na]ional "{tefan cel Mare",
Colegiul Tehnic "Ion Creang\" [i Liceul Economic "Vasile
Conta" din Tîrgu Neam]. Totodat\, a fost lansat [i clubul
de dezbateri "Illustris Logos" de la Colegiul Na]ional
"{tefan cel Mare", ca o aplica]ie la acest proiect.
Prezent la dezbatere, primarul Decebal Arn\utu [i-a
ar\tat sprijinul pentru o astfel de ini]iativ\, preciz`nd c\ un
anumit tip de comportament este legat de conceptul dem-
ocratic, semnal`nd [i anumite comportamente necivilizate

care pot d\una democra]iei. Inspectorul [colar Elena Preda, invitat\
la dezbatere, a subliniat importan]a ac]iunilor civice, democratice în
r`ndul elevilor. 

Dezbaterea a pornit de la vizionarea unui fragment din filmul
"Mica ceain\rie" din 1956 `n care ac]iunea are loc la un an dup\ cel
de-al doilea r\zboi mondial. C\pitanul Frisby este trimis într-un sat din
zona Okinawa pentru a-i înv\]a pe locuitori ce e democra]ia [i primul
pas ar fi s\ le construiasc\ o [coal\. Cum localnicii [tiu ei mai bine de
ce au nevoie, reu[esc s\ îl conving\ s\ le construiasc\ în locul [colii
o... ceain\rie. Filmul a captat aten]ia tinerilor, care a fost baza lans\rii
temei dezbaterii moderat\ de Viviana Anghel [i Alina D\nil\.

Concluziile dezbaterii au fost acelea c\ democra]ia implic\ cos-
turi mari, financiare, umane, de timp, dar este cel mai bun sistem
politic dintre toate rezist`nd tuturor provoc\rilor istoriei.

Concursul
„Premiile europene

eTwining 2011”
colile nem]ene au [anse reale s\ c`[tige unul din pre-
miile concursului "Premiile europene eTwining" edi]ia
2011, dac\ pentru proiectele `n care au utilizat TIC au
c`[tigat un Certificat European de Calitate, pentru ori-
care dintre anii de implementare a proiectului
(proiectelor).

La edi]ia din acest an, premiile se acord\ pe trei
categorii de v`rst\ (4-11 ani; 12-15 ani [i 15-19 ani) [i
pe trei categorii speciale. Un premiu special va fi spon-
sorizat de Ministerul Educa]iei din Spania pentru un
proiect care se axeaz\ pe utilizarea limbii spaniole ca
mijloc de comunicare sau care se axeaz\ pe `nv\]area

limbii spaniole `ntr-un mod inovativ. Un alt premiu special recom-
penseaz\ utilizarea limbii franceze [i vine din partea Ministerului
Francez al Afacerilor Externe [i Europene, Federa]ia
Interna]ional\ a Profesorilor de Limb\ Francez\, Biroul Na]ional
Francez de Asisten]\ eTwining, `n baza acelora[i criterii ca [i `n
cazul utiliz\rii limbii spaniole. Cel de-al treilea premiu special -
Premiul "Marie Sklodowska Curie" - va fi acordat de Birourile
Na]ionale de Asisten]\ din Fran]a [i Polonia,  `n onoarea laureatei
Nobel pentru fizic\ [i chimie, [i va r\spl\ti un proiect care se
axeaz\ pe o tem\ [tiin]ific\ sau de matematic\ ca baz\ de lucru.
Acest premiu se poate acorda [i pentru alte arii curriculare, at`t
timp c`t s`nt axate pe un aspect din via]a sau activitatea [tiin]ific\
a Mariei  Sklodowska Curie. 

Data limit\ pentru `nscrierea proiectelor ([colilor) la Concursul
"Premiile europene  eTwining 2011 este 30 noiembrie a.c. Detalii
despre modalitatea de `nscriere pot fi g\site pe site-ul dedicat al
concursului.

Tab\ra de tineret
Millennium, Finlanda 

inerii nem]eni, n\scu]i între anii 1993 [i 1996, [i intere-
sa]i de matematic\, [tiin]ele naturii, tehnologia infor-
ma]iei [i alte [tiin]e, s`nt invita]i s\ se înscrie în tab\ra
de tineret "Millennium", care va avea loc în luna iunie
2012, în Finlanda. 

Programul taberei se bazeaz\ pe trei piloni princi-
pali: [tiin]\, tehnologie [i natur\ [i include prelegeri,
ateliere de lucru, vizite în companii [i universit\]i, pre-
cum [i activit\]i sociale [i recreative. Tab\ra se va axa
pe urm\toarele teme: [tiin]\ [i tehnologie de mediu;
schimbare climatic\; resurse naturale [i energie rege-
nerabil\; apa; tehnologia informa]iei [i comunic\rii si

digitalizare; matematica aplicat\. Camp Millennium Tineret este
gratuit\ pentru participan]i, organizatorii fiind cei care vor avea
grij\ de toate costurile -cazarea, masa [i toate  activit\]ile
educa]ionale pe perioada taberei  - inclusiv de biletele de avion,
de c\l\torie [i alte cheltuieli [i de cazare.Limb\ oficial\
Millennium Tineret Camp este limba englez\.

Data limit\ pentru înscriere este 18 decembrie 2011, pe
adresa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/29968/lomake.html,
iar  candida]ii selecta]i vor fi anunta]i pe 15 martie 2012. 

Angela BBRUDARU
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m s\ plec de la cuvintele din
ultima parte a scrisorii lui V.
D. Nicolescu, pus\ de
autoare "~n loc de prefa]\"-
"Drag\ Doina", Bucure[ti,
24-VIII-1981: "Acestea sun-
te]i voi, tu [i numele t\u,
simbol de via]\ [i de n\-
dejde.

Dac\ data apari]iei c\r]ii
e real\ [i corespunde [i cu
(scrierea ei) elaborarea ei,

la vârsta pe care o ai, e o adev\rat\
minune c\ ai r\mas "simbol de via]\ [i
de n\dejde", p\strând atât de
proasp\t\ [i curat\ imaginea unei lumi
pe care ai cunoscut-o, mai ales, prin
mama ta, traversând cea mai tulbure [i
mai controversat\ din istoria acestei
]\ri, epoca socialismului atotbiruitor [i,
re`nviind dup\ 1989 la fel de proasp\t\
[i curat\ `n acest marasm social [i

moral imposibil de imaginat.
Cartea din fa]a mea nu e nici un

jurnal `n sensul strict, nici ceea ce
numim "memorii" sau "amintiri", de[i
are câte ceva din toate [i stilistic [i
afectiv, a[a c\ tot tu singur\ ai defi-
nit-o cel mai bine "o harababur\
bun\"...

"Am s\ m\ folosesc de o poveste a
unei feti]e a c\rei via]\ a fost o
harababur\"- (Radiografie sentimental\,
pg. 5). De fapt, motivul central al c\r]ii
este "mama ta" a c\rei icoan\ a r\mas
la fel de vie pentru tine, peste ani.

Prin cartea ta, se adevere[te `nc\
o dat\ c\ "mama mea e cea mai bun\,
cea mai de[teapt\ [i cea mai fru-
moas\ mam\ din lume".

Folosindu-se `n plan expresiv de o
adev\rat\ harababur\ stilistic\, `n
ansamblul ei, cartea ofer\ o lectur\
pl\cut\ [i u[oar\ mai ales pentru cei

ajun[i la v`rsta amintirilor. 
Structura c\r]ii, oferit\ citi-

torului prin Cuprins [i Legend\,
ne ofer\ interiorul afectiv [i re-
flexiv al autoarei fa]\ de sine, me-
diul familial [i social `n care s-a
format [i a crescut raportat la
t\v\lugul istoriei dominat mai
ales de factorul politic [i eveni-
mentele cruciale ale unei epoci
post staliniste.

La toate acestea se aplic\
zicala tradi]ional\: "orice coinci-
den]\ cu realitatea nu e absolut
`nt`mpl\toare, ci c\utat\ [i c`t
mai respectat\".

Evenimentele urmeaz\ mai
ales cursul memoriei afective,
dar uneori se intersecteaz\ cu
reflec]iile autoarei ancorate `n
timpul real, al cotidianului.

Familia, anii copil\riei [i `ndeosebi ai
adolescen]ei corespunz\tori studiilor
liceale sunt eviden]iate prin `ntâmpl\ri,
evenimente [i prietenii pe care le-a
p\strat vii [i imaculate `n sufletul ei.
Calitatea esen]ial\ a autoarei [i impli-
cit a scrierii const\ `n capacitatea
retr\irii , a evoc\rii. Numele proprii sau
ini]ialele folosite au identitate real\,
dar sunt evocate `ntr-o manier\ `n care
ar putea deveni [i personaje literare.
De fapt, aceast\ calitate a ei de a
metamorfoza observa]ia direct\,
reflec]ia acid\ `n materie sensibil\ spe-
cific\ literaturii este mult mai percepti-
bil\ `n versurile ce `ntregesc `n partea
final\ aceast\ scriere. 

La final, scrierea colegei noastre
Doina Teodoru Gavriliu merit\ aten]ia
celor din jur, a colegilor de catedr\, iar
prin calit\]ile ei literar artistice poate fi
[i o lectur\ pl\cut\ pentru to]i cei
`ndr\gosti]i de lectur\.

{tefan CCORNEANU

Doina Gavriliu-Teodoru Jocurile FortuneiPuncte de vedere

A
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1934 - Revista AApostolul, "re-
vist\ didactic\-literar\ pentru
`nv\]\m`ntul primar", care, con-
form notei de pe coperta a II-a,
"apare o dat\ pe lun\ sub `ngri-
jirea unui cerc de colaborare"
(C. Luchian, V. Gaboreanu, V.
Scripcariu, M. D. Stamate, I.
Rafail, M. Avadanei. "Abona-
mentul 60 lei, anual, pl\tibil `n 2
rate. Abonament de sus]inere
200 lei anual. Redac]ia [i

administra]ia: C. Luchian, Revizoratul
{colar Piatra-N." Materialele incluse `n
revist\, `n cei peste nou\ ani de existen]\
ofer\ cititorului de ast\zi o imagine
cuprinz\toare a activit\]ilor cadrelor didac-
tice de la sf`r[itul primei jum\t\]i a secolului
al XX-lea, orient\rile politice ale vremii,
apari]ia unor lucr\ri de referin]\ pentru uz
didactic, dar [i titluri importante din literatu-
ra interbelic\. Seria nou\ a ap\rut din
ini]iativa profesorilor Dumitri]a Vasilca,
Florin Florescu, {tefan Corneanu [i Mircea
Zaharia, ziarist, `n martie 1999, av`nd
`nscris pe frontispiciu: "Revista cadrelor
didactice din jude]ul Neam]" [i continu\ s\
apar\ lunar [i `n prezent.
 1/1860 - n. Dimitrie HHogea (d. 1941,

Piatra-Neam]). Gimnaziul Clasic (azi,
Colegiul Na]ional "Petru Rare["). Examene
de specializare la Facultatea de Drept din
Ia[i. Func]ionar la Curtea de Apel din Gala]i.
Revine la Piatra-Neam] (1902): avocat, con-
silier, ajutor de primar, primar (1914-1918),
timp `n care a contribuit la terminarea
Bulevardului "Emil Costinescu" (azi,
"Republicii"), la construirea de str\zi, trotu-
are [i a uzinei de ap\. A `nfiin]at cantine
pentru refugia]i (1916-1918). A f\cut parte
din Comitetul de conducere a Revistei
"Apostolul". Scrieri: "George Panu la
Dur\u", 1914; "Amintiri. Din trecutul
Ora[ului Piatra-Neam]", 1936. 
 3/1939 - n. Constantin TTom[a, `n

Ghel\e[ti, B\l\ne[ti  (azi, B`rg\oani),
Neam]. Facultatea de Limba [i Literatura
Român\, Ia[i. ~nv\]\tor, institutor [i profe-
sor. Director al Casei de Cultur\, Piatra-
Neam] (1969/1970), inspector la Comitetul
de Cultur\ [i Art\ al Jude]ului Neam]
(1970/1983). Redactor al revistelor
"Anotimpuri" [i "Anuar", (Colegiului Tehnic
"Gheorghe Cartianu"); "Apostolul", "La
Tazl\u", "Asachi" [i "Antiteze". C\r]i:
"Petrodava 2000" (`n colab.); "~mp\timit de
lectur\" I-IV; "Revista "Apostolul".
Bibliografie; "Contemporan cu ei"; "Revista
"Asachi". Bibliografie.  Eseuri monografice:
"Lucian Strochi"; "Cristian Livescu";
"Costache Andone" (`n colab). 
 7/1881 - n. Adolphe AAd. CChevallier,

Barnar, Bro[teni (d. 29. 04. 1963). Se spe-
cializeaz\ ca fotograf la Cern\u]i, Lausanne
[i Viena. A avut atelier `n Piatra-Neam],

`ntre Liceul "Peru Rare[" [i Biserica "Sf. Trei
Ierarhi". Brevetul de fotograf al Cur]ii Regale
(1921). Ne-a l\sat o colec]ie de imagini,
ast\zi devenite documente pre]ioase
despre tradi]iile oamenilor de pe Valea
Bistri]ei.
 10/1910 - n. Nicolae GGr. SSte]cu (12.

05. 1995, Bac\u). Liceul "Roman-Vod\",
licen]iat `n litere [i filozofie (Ia[i). Membru
activ al Institutului de Literatur\ din
Cern\u]i. Profesor la Liceul Comercial de
B\ie]i (din 1946) [i la Liceul "Roman-Vod\"
(din 1949). Membru al Asocia]iei Culturale
"Miron Costin". Debut publicistic: "V.
Alecsandri - scrisori inedite" (1937). A cola-
borat la: "Ateneu", "F\t-Frumos", "Desc\-
tu[area" (Roman), "Ceahl\ul". Lucrarea
"Pagini din istoria Liceului "Roman-Vod\".
1872-1972" (colab. cu Gheorghe A. M.
Ciobanu) (1972).

 10/1932 - n. {tefan CCazimir, la Ia[i,
Liceul "Petru Rare[", Piatra-Neam],
Facultatea de Filologie Bucure[ti. Cadru
didactic, universitar p`n\ (din 1967).
Vicepre[edinte al Asocia]iei Umori[tilor
Români. Dup\ 1990, deputat `n Parlamentul
României. Debut editorial cu vol. "Pionierii
romanului românesc" (1962). Alte volume;
"Pygmanolion"; "Nu numai Caragiale";
"Alfabetul de tranzi]ie"; "I. L. Caragiale fa]\
cu kitschul"; "Pentru contra"; "R`sete `n
Parlament"; "Caragiale e cu noi!"; "De ce,
nene Iancule?"; "Honeste scribere";
"Caragiale recidivus"; "Potcoave de purici". 
 11/1909 - n. Nicolae MMilord, la Piatra-

Neam] (d. 1988, Piatra-Neam]). Liceul
"Petru Rare[", Academia de Arte Frumoase,
Ia[i. Din 1930, a fost prezent la expozi]ii
colective din Ia[i, Bac\u, Boto[ani, Piatra-
Neam] [i Bucure[ti. Personale: Piatra-
Neam] (1937, 1967, 1970), Bac\u (1967),
Bucure[ti (1975).

 11/1934 - n. Constantin PPrangati, la
Opri[e[ti-Burdusaci, Bac\u. Facultatea de
Istorie-Filosofie. C\r]i: "Liceul "Calistrat
Hoga[". Tradi]ie [i continuitate", "Dic]ionarul
oamenilor  de seam\ din Jude]ul Neam]",
"Din istoria `nv\]\m`ntului matematic din
Jude]ul Neam]", "Oameni politici [i de stat
din Jude]ul Neam]", "G. T. Kirileanu.
~nsemn\ri zilnice", "Nicu Albu [i g`ndirea
economic\ a epocii (1853-1908)".
 15/1845 - n. Vasile CConta, la

Ghind\oani, Neam] (d. 21. 04. 1882,
Bucure[ti). {coala Domneasc\ T`rgu-
Neam] (1853), coleg, `n cl. I, cu I. Creang\.
Cu o burs\ va face studii comerciale `n
Belgia (1869-1871). Diplomat `n drept, va
ocupa Catedra de Drept Civil, la
Universitatea din Ia[i. Membru al "Junimii"
(1873), public\, `n "Convorbiri literare".
Deputat (1879), Ministrul Cultelor [i
Instruc]iunii Publice (1880). Membru al
Cur]ii de Casa]ie. Considerat de Titu
Maiorescu, "cea mai mare inteligen]\ pe
care a dat-o p`n\ la el neamul românesc".
Creatorul primului sistem filozofic original `n
g`ndirea româneasc\ modern\..
 27/1940 - n. Ioan II. SScurtu, la Dochia,

Neam]. Liceul "Petru Rare[". Facultatea de
Istorie a Universit\]ii Bucure[ti. Prof. univ.
dr., pre[edintele Sec]iei de {tiin]e Istorice [i
Arheologie (2007), membru al Consiliului
{tiin]ific al Academiei Oamenilor de {tiin]\
din România. Director general al Arhivelor
Na]ionale ale României. 
 28/1923 - n. Clement PPompiliu, la

Sc\eni-Prahova. (d. 1985). Sculptor.
Academia de Belle Arte din Bucure[ti.
Stabilit la Piatra-Neam]. Numeroase
expozi]ii colective de sculptur\ [i pictur\ la
Bac\u, Ia[i, Piatra-Neam]. ~n 1952, a expus
`n cadrul Anualei de Stat din Bucure[ti. ~n
1969, unica personal\ la Piatra-Neam].
Lucr\ri amplasate `n Piatra-Neam], Roman,
Bac\u, Sl\nic Moldova. Distins cu Meritul
Cultural.
 30/1860 - n. Vasile MMor]un, la Roman

(d. 3. 08. 1919, Bahna, Roman). {coala Nr.
l din Roman, Institutul Academic Ia[i,
Facultatea de Litere, Sorbona. Cu un grup
de studen]i români de la Paris, fondeaz\
cercul socialist [i revista "Dacia Viitoare",
continuat\ la Bruxelles, `mpreun\ cu C.
Mille. Revine `n ]ar\ (1884), face parte din
comitetul de redac]ie al Revistei "Drepturile
Omului". La Ia[i, preia conducerea literar\ a
Revistei "Contemporanul". Cu I. N\dejde,
scoate "Critica social\" [i "Revista social\".
A `nfiin]at gazeta "Muncitorul", devenit\
organ de pres\ al mi[c\rii socialiste.
Deputat al Colegiului II de Roman. ~n 1902,
vicepre[edinte al Camerei Deputa]ilor.
Ministru de Interne (1914-1916). Pre[edinte
al Camerei Deputa]ilor. Traduce din
francez\. Piese originale: "{tefan Hudici" [i
"Zulnia H`ncu". (C.T.)

REMEMOR|RI NEM}ENE: noiembrie 2011


nii profesori au
ajuns s\ se uite cu
invidie p`n\ [i la
]oalele de firm\ cu
care vin `mbr\cate
la [coal\ odraslele
de bani gata, `n
timp ce ei trebuie s\
a[tepte cu lunile ca
primarii din anumite
localit\]i s\ se
`ndure s\ le restitu-

ie banii da]i pe navet\, iar
Ministerul Educa]iei, Cerce-
t\rii, Tineretului [i Sportului
(MECTS) le tot taie [i le tot sis-
teaz\ din drepturile financiare.
A[a se face c\, pe Portalul
SEI, Forumul destinat profeso-
rilor, a ap\rut pe la finele lunii
octombrie o ini]iativ\ a unor
cadre didactice din Bucure[ti [i
Ploie[ti ce solicit\ MECTS  nici
mai mult, nici mai pu]in dec`t
"introducerea de uniforme
pentru profesori [i profesoare".
Argumentul ini]iatorilor este
legat de sistarea ajutorului
financiar de 100 de euro pen-
tru rechizite [i c\r]i, pe princi-
piul: dac\ nu ne da]i bani de
c\r]i, m\car `mbr\ca]i-ne.
Ini]iativa nu este luat\ `n serios
de prea mul]i profesori, ea fiind
considerat\ cel mult "o glum\
bun\".

 Peste 660% 
dintre pprofesori
vor uuniform\!

Sub titulatura "Sunte]i de
acord ca MECTS s\ asigure
echipament de lucru pentru
cadrele didactice?", ini]iatorii
propunerii au postat pe site-ul
SEI un sondaj de opinie care
`n fiecare zi atrage tot mai
mul]i votan]i.

Din cei 189 de votan]i,
57,89% au votat cu "Da",
36,84% "Nu", iar 4,74% "Nu
m\ intereseaz\". Interesante
s`nt [i comentariile de pe
forum, care fiind publice pot fi
citite de oricine. Profesorii stau

[i ei la taclale, c\ de aia e
forumul lor [i se pl`ng printre
altele, de "foaia de parcurs"
sau de alte ini]iative ale minis-
terului care le `ncarc\ tot mai
mult programul de lucru. 

 „S\ ffie uuna ssexy...”

Pre[edintele Sindicatului
Liber al Lucr\torilor din ~nv\-
]\m`nt Neam], profesor Gabriel
Plosc\, consider\ c\ ini]iativa
este doar un mod metaforic de
a atrage aten]ia: "Noi n-am
reu[it s\ reintroducem uni-
formele obligatorii pentru elevi
[i acum vrem s\ facem pentru
profesori? Dac\ tot facem o
uniform\, atunci m\car s\ fie
una sexy, ca la chinezi, des-
cheiat\ la primul nasture.
L\s`nd gluma deoparte, nu
cred c\ profesorii care au
ini]iat acest sondaj se g`ndesc
serios la acest aspect. Pro-
babil c\ e doar un mod me-
taforic de a atrage aten]ia mi-
nisterului asupra gradului de
s\r\cie din sistem".

 Ini]iativa
nu eeste nnou\

{eful Inspectoratului {co-
lar Vrancea, Iordache Bostan,
dup\ ce a interzis profe-
soarelor s\ poarte fuste scurte
[i decolteuri ad`nci, a ie[it `n
presa local\ cu o g\selni]\
similar\. Coordonatorul `nv\-
]\m`ntului vr`ncean declara cu
ceva timp `n urm\ c\ dore[te
s\-i oblige pe dasc\lii din tot
jude]ul s\ poarte uniforme. Ba
se g`ndea [i la culorile uni-
formelor care s\ fie `nchise [i
cu un semn distinctiv, repre-
zent`nd liceul de unde provine
profesorul. Un fel de matricol\,
a[a. Subordona]ii dumnealui
au catalogat ini]iativa, f\r\
drept de apel, drept "o baza-
conie care d\uneaz\ grav pro-
cesului de educa]ie".

A.B.

„„OO gglluumm\\ bbuunn\\””::

Uniforme pentru
dasc\li subven]ionate
de MECTS

U

e aceast\ dat\, cole-
gul nostru, prof. dr.
Daniel Dieaconu, al\-
turi de Silviu Cos-
tachie, ne ofer\ lu-
crarea Rromii (]iganii)
din România - abor-
dare istorico-geogra-
fic\ (vol. I), ap\rut\ la
Editura Universitar\
Bucure[ti `n colabo-
rare cu Editura Ceta-
tea Doamnei din

Piatra-Neam], 2011. 
Ap\rut\ sub auspiciile

Centrului de Cercetare pentru
Dezvoltarea Regional\ [i Inte-
grare European\ al Universit\]ii
din Bucure[ti, aflat sub conduce-
rea domnului Silviu Costachie,
lucrarea constituie doar o parte
dintr-o oper\ mai larg\ privind
apari]ia, dezvoltarea [i evolu]ia
etniei rrome pe teritoriul ]\rii noas-
tre.

Structurate `n zece capitole,
cele 212 pagini ale volumului
prezint\ o tem\ mai pu]in abor-
dat\, controversat\, dificil\ [i inci-
tant\ pentru contextul european
actual, problema ]iganilor. De[i a
st`rnit unele controverse, termenul
]igan `[i are originea `n cuvintele:
tz`=om [i Gange, `nsemn`nd "omul
de pe Gange". 

Ipotezele privind originea [i
migra]ia ]iganilor `n Europa s`nt
multiple, uneori aparent contradic-
torii. Autorii `ncearc\ s\ elucideze
unele astfel de teze prin tematica
abordat\: Conceptul de etnie la
popula]ia rrom\, Originea ]iganilor
[i migra]ia lor spre Europa. Mit [i
realitate, }iganii pe teritoriul
României, }iganii `n spa]iul româ-
nesc `n Evul Mediu, }iganii `n
spa]iul românesc din secolul al
XVII-lea p`n\ la 1821, Situa]ia
juridic\ [i organizarea social\,
Familia la ]igani - istorie [i

antropologie, na[tere, c\s\torie [i
moarte `n lumina documentelor [i
studiilor istorice, Modul de via]\.
Aspecte fizico-comportamentale,
Dezrobirea ]iganilor, la care se
adaug\ [i c`teva studii de caz.    

C\l\torii str\ini ilustreaz\
imaginea ]iganilor din perioada
Evului Mediu [i perioada premo-
dern\, viz`nd cele dou\ aspecte
principale: robia (]iganii erau
cump\ra]i, mo[teni]i, primi]i ca
zestre, r\scump\ra]i) [i nomadis-
mul. Un aspect interesant este
acela al rolului jucat de ]igani `n
economia }\rilor Române. }iganii
erau organiza]i pe diverse grup\ri
(neamuri): aurari, ursari, lingurari,
boldeni (florari), l\ie[i, spoitori,
lovari, v\tra[i, rudari, c\r\midari,
fierari, spoitori, c\ld\rari, l\utari,
gabori. Autonomia grupurilor este
reflectat\ `n organizarea tra-
di]ional\ ̀ n ceat\, s\la[, [atr\ care
avea proprii conduc\tori numi]i la

`nceput juzi sau cneji,
apoi buliba[i.  

Studiul surprinde
destul de multe carac-
teristici care definesc
evolu]ia ]iganilor [i `n
special istoria veche,
obiceiurile [i tradi]iile
acestora. S`nt ilustrate
modul de via]\ [i fami-
lia ]iganilor. Ei [i-au
p\strat vechile tradi]ii
ale familiei [i c\s\-
toriei, botezului [i
mor]ii.  

Cartea se concen-
treaz\ asupra evolu]iei
etniei ]iganilor `n ]ara
noastr\ pe o perioad\
de aproximativ cinci se-
cole. Interesant\ fiind
prezentarea evolu]iei
]iganilor `n spa]iul
românesc `n perioada

cuprins\ `ntre secolele XV-XVIII.
}iganii s-au individualizat `n spa]iul
românesc `n r`nul popula]iilor
majoritare, cu oarecare diferen]ieri
ce se impun `ntre ]iganii nomazi
(sau seminomazi) [i cei seden-
tari[ti. Cu toat\ dorin]a de asimi-
lare a popula]iei ]ig\ne[ti de-a lun-
gul veacurilor, politicile [i practicile
de integrare au fost sortite e[ecu-
lui. Pentru ca integrarea s\ dea
roade este necesar\ `ntoarcerea
la istoria lor, la tradi]iile, modurile
de via]\ [i particularit\]ile acesto-
ra.  

Consider\m esen]ial\ lucra-
rea men]ionat\ `n elucidarea unor
aspecte privind via]a, cultura [i
tradi]iile ]ig\ne[ti, cu at`t mai mult
`n contextul actual c`nd imaginea
acestei etnii este una r\u famat\
`n majoritatea statelor Europei.

Dr. MMihai FFLOROAIA

}iganii din România - o abordare istorico-geografic\
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ac\ Nicolae Iorga
numea anul 1904
"Anul Sadoveanu",
pentru debutul unic
`n literatura noastr\,
[i noi putem numi
anul 2011 tot "Anul
Sadoveanu". Pentru
c\ inegalabilul scri-
itor este mereu viu
printre noi, iar ope-
rele sale aduc acea

not\ arhaic\, plin\ de defe-
ren]\ a timpilor legendari.

Existen]a scriitorului este
legat\ de cea a ora[ului nos-
tru, `n care, odinioar\, al\turi
de Otilia Cazimir [i de Ionel Te-
odoreanu, se plimba pe Strada
Mare, admir`nd vechea arhi-
tectur\ a t`rgului moldovenesc
"de provincie", cum `l numea
domnia sa, [i nu "locul unde nu
s-a `nt`mplat nimic", pentru c\
aici, la Roman, s-au `nt`mplat
multe lucruri frumoase [i pline
de sensibilitate.

De aceea se cuvine s\-i
adres\m mul]umirile noastre,
ca unui "vechi prietin", pentru
tezaurul de istorie [i pentru
diversitatea tipurilor umane pe
care le-a `ntruchipat, cu pana
sa mereu neobosit\.

ROMAN, noiembrie 2011

Dragul nostru prietin,

Destul\ vreme am uitat de
domnia voastr\ [i de aceea ne
cerem iertare, `n numele gene-
ra]iilor trecute, pentru indife-
ren]a cu care v-am acoperit

scrierile minunate, `n care a]i
pus at`ta suflet [i credin]\.

Ne-a]i f\cut s\ tres\rim la
auzul dest\inuirilor "omului
n\c\jit" [i ale "orbului s\rac",
demonstr`ndu-ne c\ umilin]a
`nnobileaz\. Am suferit al\turi
de c\pitanul de maz`li Neculai
Isac, cel care  [i-a pierdut o
"lumin\" [i dragostea vie]ii
sale.

Am colindat cu Tudor
{oimaru prin lumea veche, `n
c\utarea fericirii [i a  sensului
vie]ii. C`nd au pornit a se
dezghe]a p`raiele [i a curge
stre[inile, am plecat odat\ cu
Vitoria Lipan spre Crucea
Talienilor, s\ auzim cum
[opte[te p\durea despre oierul
cu c\ciul\ brum\rie, cojocel de
miel `n clini [i cal ]intat. Atunci
am `nv\]at c\ timpul st\ [i
r`nduiala e sf`nt\.

Am jelit al\turi de M\ria-Sa
{tefan mor]ii Moldovei pe
c`mpul de la Vaslui, `n 10 ianu-
arie 1475 [i am c\l\torit cu
abatele De Marenne, prin }ara
de odinioar\, paradis devastat,
`ncerc`nd s\ dezleg\m tainele
prin]ului nefericit.

Am petrecut la nunta
domni]ei Ruxanda, apoi am
ascultat cu smerenie `nsem-
n\rile lui Neculai Manea [i
amintirile c\prarului Gheor-
ghi]\. ~n }ara de dincolo de
negur\ am stat de vorb\, `ntre
ape, cu pescari b\rbo[i [i mis-
terio[i [i l-am admirat pe
`n]eleptul Breb care ne-a
l\murit de unde ne tragem.

Am b\tut cu piciorul Valea
Frumoasei, ne-am odihnit la
Nada Florilor
dar am [i
hoin\rit prin
Dumbrava minu-
nat\, ascult`nd
pove[ti, ad\-
posti]i `n scor-
buri b\tr`ne [i
tainice.

A c e s t e a
s`nt numai o
parte din neste-
matele primite.
Nimeni nu ne
poate lua a-
ceast\ aventur\
pe care ne-a]i
d\ruit-o cu at`ta
patim\.

Doar su-
fletele mari s`nt
`n stare de a[a
ceva: s\ dea tot
celorlal]i [i pen-
tru sine s\ nu p\streze nimic.

Ce v-a r\mas? ~ntr-o odaie
luminoas\: un birou sobru, o
c\limar\ care-[i a[teapt\ pana
atent\ [i meticuloas\ [i un
scaun ca un tron. Acesta este
tronul din care lega]i [i dezle-
ga]i domni [i destine.

Promitem s\ nu l\-
s\m s\ se a[tearn\
uitarea peste foile
`ng\lbenite de ani [i s\
le r\sfoim cu pio[enie,
pentru c\ `ntre r`nduri v\
vom descoperi  binecu-
v`nt`ndu-ne `n fiecare
clip\ .

V\ mul]umesc pentru c\
exista]i, TO}I cei care v\

iubesc necondi]ionat,
CITITORII de ieri, de azi [i

(sper\m) de m`ine."

PPrrooff.. DDaanniieellaa
PPRREEPPEELLII}}|| 
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Lec]iile nu s`nt numai cuno[tin]ele pe
care ]i le pred\ profesorul dup\ manual, ci
mai ales modul `n care te ajut\ s\ prive[ti
ceea ce se `nt`mpl\ cu tine [i cu faptele tale.

unase de c`teva minute. Pauza
mare trecuse cu repeziciune,
a[a cum trec la [coal\ toate
pauzele. ~ntr-un col] al clasei
st\tea co[ul cu ce mai r\m\-
sese din cele 30 de cutiu]e cu
lapte [i cornurile aferente.

N\zdr\vanii din clas\ au
`nceput, pe timpul pauzei, o
b\t\lie `ntre dou\ armate, cam
a[a cum le povestise profa de
istorie  c\ se petrecea pe vre-

mea lui {tefan cel Mare. Pe post de
muni]ie: cornurile. Pe b\nci, pe parchet, pe
catedr\ z\ceau buc\]ele rumene de p`ine.
Nimeni nu a auzit clopo]elul [i nici nu a
sesizat c`nd u[a s-a deschis [i `n cadrul ei,
cu catalogul sub]ioar\, st\tea profesoara
de român\. Dintr-o privire a "evaluat"
situa]ia "c`mpului de b\taie". A privit sever
pe deasupra ochelarilor. Ca `ntr-o vraj\, pe
loc, a `ncetat orice mi[care. ~n b\nci nu mai
erau lupt\tori, nici m\car elevi! To]i erau
`ngera[i cu ochii `n p\m`nt, cu figuri
inocente, cu privirile f\r\ de p\cat ...

P\[ind cu grij\, s\ nu calce pe vreo
buc\]ic\ de "muni]ie" `mpr\[tiat\ pe
podea, profesoara puse catalogul pe cate-
dr\ [i - f\r\ s\ salute - `ntreab\ acru: cine
e autorul dezastrului? Niciun r\spuns.
Nicio vorb\. Tac copii, tac b\ncile, p`n\ [i
mu[tele tac... Pe sub spr`ncene, to]i trag cu
coada ochiului spre Doru, "capul r\ut\]ilor",
conduc\torul b\t\liei.

Femeia de la catedr\ face semn copi-
ilor s\ se a[eze `n b\nci [i [tie c\ elevii
a[teapt\ acum o decizie, o atitudine, ori o
pedeaps\.: fie un discurs lung [i plictisitor,
fie chemarea dirigintei, fie, Doamne
fere[te, anun]area direc]iunii `n leg\tur\ cu
dezastrul din clas\. T\cerea profesoarei
putea s\ `nsemne orice...

E at`ta lini[te, `nc`t se aude clar
sc`r]`itul cretei pe tabl\. D\sc\li]a scrie
mare,  ap\sat [i subliniaz\ cu dou\ linii
sub]iri: TEM| PENTRU ACAS|. Dedesubt
c`teva fraze "Transcrie]i dintr-o carte de
bucate, pe caiete, ingredientele necesare
pentru o p`ine [i modul de preparare.
Preciza]i dac\ textul transcris este unul li-
terar sau nonliterar. Prepara]i, pentru ora
urm\toare, cu m`inile voastre, o p`ine de
300 de grame. S\ confirme pe caiet bunica
sau mama faptul c\ elevul a f\cut singur
p`inea. Notarea se va face de la 1 la 10."

Acum `n clas\ nu erau mu]i numai
copiii ci [i ochi[orii lor care nu `n]elegeau
tema. Era ora de român\, ce fel de sarcin\
s\ fie asta? Putea s\ le dea s\ analizeze
50 de verbe, ori s\ fac\ propozi]ii cu sub-
stantive la acuzativ, dar p`ine? Cine a mai
auzit de a[a o tem\? Dar, la urma urmei, e
chiar distractiv! Deci ... e bine; profa nu i-a
p`r`t la dirigint\, nu i-a amenin]at cu
sc\derea notei la purtare... Au sc\pat
u[or! {tiu ei c\-i iube[te de-adev\ratelea.

Lec]ia decurge aproape normal, dar
sup\rarea femeii este vizibil\.

A doua zi, pe b\nci, `nf\[urate cu grij\
`n [ervete curate, st\teau p`ini]ele f\cute
de copii. Profesoara a trecut pe la fiecare,
a dat la o parte p`nza [i a c`nt\rit din ochi
rezultatul muncii. C`nd a ajuns la Doru, a
luat p`ini]a, a rupt-o `n patru [i a l\sat-o s\
cad\ pe parchet. B\iatului s-a aplecat ful-
ger\tor s\ ridice fr`nturile, i-au dat lacrimi-
le, [i din gur\ i-a ie[it instantaneu `ntre-
barea: „{ti]i c`t de greu am f\cut eu "tema"
asta? Uita]i, m-am [i ars la deget c`nd am
deschis cuptorul”!

Pe cre[tet a sim]it `ns\ m`na doamnei
care `l m`ng`ia [i ochii ei `l priveau
`ntreb\tori, cu `n]elegere [i dragoste. Abia
acum a priceput b\iatul care era t`lcul
temei pentru acas\. A [optit u[or, cu glasul
g`tuit de emo]ie, ca la spovedanie:

- Doamna, eu v\ promit, n-am s\ mai
p\r\duiesc niciodat\ p`inea!!!

PPrrooff.. MMaarriilleennaa CCRRIISSTTEEAA

Cuv`nt c\tre cititor

TEM| PENTRU ACAS|

S

Scrisoare c\tre  SADOVEANU

D

Spectacole mari
`n mont\ri mici

FESTIVALUL DE TEATRU PIATRA
NEAM}, edi]ia a XXVI-a
iercuri, 99 nnoiembrie 22011

DESCHIDEREA OOFICIAL| AA FFESTIVALULUI

VV II SS UU LL   UU NN EE II   NN OO PP }} II   DD EE   GG AA LL ||
de Cornel Cristei, regia Radu Nichifor
Spectacol iindependent.

CC OO NN CC EE RR TT   FF OO LL KK   -- MM AA RR II UU SS   MM AA TT AA CC HH EE

Joi, 110 nnoiembrie 22011

EE UU   TT EE   II UU BB EE SS CC ,,   EE UU   TT EE   OO MM OO RR !!   de Sorin Oros, regia
Tudor T\b\caru
cu: Eliza Man, Victor Giurescu, Drago[ Ionescu, Cezar Antal, Daniel
Be[leag\, Matei Rotaru
Teatrul TTineretului PPiatra NNeam].

Vineri, 111 nnoiembrie
2011

{{ II   MM ~~ II NN EE   EE   OO   ZZ II   de Franz
Xaver Kroetz, regia Anton Tauf
Teatrul MMunicipal BBaia MMare

SS ~~ NN TT   DD OO AA MM NN AA   FF || RR ||
NN II MM EE NN II ,,   CC HH II AA RR   DD EE LL OO CC
RECITAL RODICA MANDACHE

CU MARIUS MANOLE
regia Diana Maria Mihailopol. Spectacol iindependent.

S`mb\t\, 112 nnoiembrie 22011

AA UU TT OO   de Ernesto Caballero, regia Hora]iu  Mihaiu
Teatrul ""Andrei MMure[anu" SSf. GGheorghe.

VV ~~ NN || TT OO RR II II   de Ion B\ie[u, regia Rare[ P`rlog
cu: Rare[ P`rlog, Dan Grigora[
Teatrul TTineretului PPiatra NNeam].

Duminic\, 113 nnoiembrie 22011

OO PP EE RR EE LL EE   CC OO MM PP LL EE TT EE   AA LL EE   LL UU II   WW II LL LL II AA MM   SS HH AA KK EE SS PP EE AA RR EE ,,
PP EE   SS CC UU RR TT !!   de Jess Borgeson, Adam Long, David Singer, regia
Lucian Tion
cu: Sebastian Marina, Daniel Rizea, Ion Fiscuteanu
Teatrul ""Andrei MMure[anu" SSf. GGheorghe.

Luni, 114 nnoiembrie 22011

FF II RR ’’ MM II TT UU RR II   de Lia Bugnar,
regia Dorina Chiriac
Teatrul LLUNI dde lla GGreen HHours
Bucure[ti

NN AA SS UU LL   dup\ N. V. Gogol, regia
Alexandru Dabija
Teatrul AACT BBucure[ti.

Mar]i, 115 nnoiembrie 22011

UU NN DD OO   '' 99 00 (Ma[ina timpului)                                                          
adaptare dup\ "Do over"de Frederick Stroppel, regia Radu Apostol
Teatrul LLUNI dde lla GGreen HHours BBucure[ti.

PP EE NN TT RR UU   CC ||   PP OO TT   de Arthur Kopit, regia Alexandru M`zg\reanu
Teatrul OOdeon BBucure[ti.

Miercuri, 116 nnoiembrie 22011

AA EE RR OO PP OO RR TT   de {tefan Caraman, regia Ion-Ardeal Ieremia
cu: Alina Reus [i Romeo Ioan 
Teatrul NNa]ional TTimi[oara.

CC RR AA ZZ YY   SS TT OO RR II EE SS   II NN   TT HH EE   CC II TT YY   un spectacol de Arcadie Rusu
Teatrul MMic BBucure[ti.

JJ OO CC UU LL   DD EE -- AA   AA DD EE VV || RR UU LL   de Lia Bugnar, regia {tefan
Iord\nescu
cu: Nora Covali, Ecaterina H`]u, Matei Rotaru, Drago[ Ionescu
Teatrul TTineretului PPiatra NNeam] `̀n ccolaborare ccu TTeatrul  Buni
Piatra NNeam].
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