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APOSTOLUL
PETRE }U}EA - Dou\
decenii de singur\tate

6 ooct. 11902, BBoteni, MMuscel -
3 ddec. 11991, BBucure[ti

Eu nu s`nt un om
pitoresc, eu s`nt
un om grav. Cred
c\ s`nte]i de acord
c\, la rangul min]ii
mele, nu s`nt pi-
toresc. Dar `n pre-
s\ apar pitoresc.
{i moare de pl\-
cere mass media
c`nd cite[te gogo-

[ile astea. Zice: aoleu, ce
dr\gu] e \sta! Eu nu s`nt un
om dr\gu], eu s`nt un om so-
lemn".

Petre }}U}EA

„Cine a fost Petre }u]ea? {i-a pus singur aceast\ `ntrebare.
"Pentru c\ om de stat nu am fost, profesor nu am fost, scriitor
nu am fost, da' atunci - ce s`nt? C\ nici ultimul parazit care
cre[te `n cutele societ\]ii nu s`nt… Pesemne c\ s`nt cineva
dificil de fixat". }u]ea este un ]\ran din Muscel trecut prin
Universitatea din Berlin [i care, `n mod esen]ial, r\m`ne s\ se
comporte cognitiv- remodel`nd cultural resursele inteligen]ei-
ca ]\ran. Prin felul de a se exprima, }u]ea trimite cu g`ndul la
un personaj al lui Creang\, modificat de experien]a lag\rului
comunist, de cunoa[terea cult\ a Bibliei [i de lectura te-
meinic\ a metafizicii lui Kant. Faptul c\, pe de alt\ parte,
}u]ea a fost adesea apropiat de Socrate vine tot din afectarea
colocvialit\]ii discursului, din capacitatea de a exprima sen-
surile supreme cu cele mai umile cuvinte, limbajului filozofiei
fiindu-i uneori preferat, ca [i `n cazul lui Socrate, cel al
c\ru]a[ilor, fierarilor [i t\b\carilor".

Gabriel LLIICEANU

 Interviu ccu ppre[e-
dintele SSindicatului
~nv\]\m`nt, GGabriel
Plosc\

Anul 2011 a stat mai
ales sub semnul va-
lurilor de modific\ri
legislative care-au
adus atingere mi[-
c\rii sindicale. Cum
a]i primit aceste lovi-
turi?

Gabriel PPlosc\:
Sigur c\ a fost un an
foarte greu din mai

multe puncte de vedere. ~n
primul r`nd pentru c\ noi nu am
reu[it s\ convingem Puterea s\
readuc\ salariile colegilor din
`nv\]\m`nt la nivelul de dinainte
de t\ierea din iulie 2010. S-a
revenit numai par]ial, circa
jum\tate r\m`n`nd s\ o recu-
per\m `n perioada urm\toare.
Nu [tim c`nd vom reu[i acest
lucru, mai ales c\ s-au agravat
problemele pe m\sur\ ce am
`naintat `n anul 2011. Noi am
continuat procesele, dar [i aici,
de[i le-am c`[tigat pe majori-
tatea `n toate instan]ele, inclu-
siv la Curtea de Apel, [i avem
hot\r`ri definitive [i irevocabile,
au intervenit nenum\rate ordo-
nan]e de urgen]\, ca `n final, nu
demult s\ apar\ chiar legea
care ree[alona [i am`na plata

acestor sume de bani p`n\ `n
anul 2016. Iar `n anul 2012 nu
vor putea intra dec`t `n posesia
a p`n\ la 5% din aceste sume
restante. {i aici, noi s`ntem
preg\ti]i `n eventualitatea unor
noi tervigers\ri s\ atac\m `n
instan]\, ca s\-i oblig\m m\car
pe ace[ti 5% s\-i pl\teasc\. 

- Cum a afectat noua Lege a
Educa]iei Na]ionale activitatea
dumneavoastr\ `n acest an?

G.P.: ~ntr-adev\r, anul 2011
a fost [i anul intr\rii `n vigoare a

Legii Educa]iei Na]ionale pentru
care au fost necesare foarte
multe m\suri tranzitorii de apli-
care deoarece nu toate
metodologiile de aplicare au
ap\rut. La aceste metodologii
noi ne-am adus o contribu]ie
deosebit\ `n lunile iunie-iulie, [i
noi, sindicatele din `nv\]\m`nt,
atunci c`nd s-a discutat la nivel
de minister, am intervenit cu
anumite propuneri sau modifi-
c\ri. Sigur, nu au fost toate luate
`n seam\, dar parte dintre ele

au trecut. ~n calitatea mea de
responsabil al Departamen-
tului ~nv\]\m`nt Preuniversitar
Profesional [i Tehnic din cadrul
Federa]iei Sindicatelor Libere
din ~nv\]\m`nt (FSL~), `nc\ din
momentul prezent\rii acestei
legi `n Camera Deputa]ilor, am
f\cut lobby [i ne-am prezentat
viziunea `n privin]a `nv\]\m`ntu-
lui profesional [i tehnic. 

Stima]i colegi, 
socia]ia ~nv\]\-
torilor din jude]ul
Neam] `mpline[te
o sut\ de ani de la
`nfiin]are. Ni s-a
dat nou\ onoranta,
dar [i dificila, misi-
une de a organiza
manifest\rile unui
centenar `nc\rcat
de semnifica]ii

deosebite pentru to]i cei care
sunt, dup\ cum `i numea
Dumitru Alma[, "gr\dinari de
suflete umane …". Este un

moment `n care trebuie s\
ar\t\m `ntregii comunit\]i c\
suntem un `ntreg, un partener
respectat [i c\utat. Pentru c\
a[a au fost `nv\]\torii dintot-
deauna. Nici o alt\ breasl\
din ]ar\ nu se poate l\uda
pân\ `n 1945 cu o mai mare
organizare decât cea `nv\-
]\toreasc\. Când pre[e-
dintele AGIRo intra `n audi-
en]\ la ministru, deseori
acesta `ntreba: "Ce mai face
armata `nv\]\torilor?" Aveau
asocial]ii locale `n fiecare
jude]. ~n fiecare jude] aveau

cel pu]in un imobil (casa
`nv\]\torului) `n care puteau
oferi g\zduire colegilor de
aiurea care treceau pe la ei.
Aveau internate pentru copiii
de `nv\]\tori care veneau la
ora[, la studii. ~n fiecare jude]
aveau banc\ proprie, libr\rie
[i o publica]ie cu apari]ie regu-
lat\. Aveau case de odihn\ la
munte [i la mare. Aceste aso-
cial]ii se ocupau de formarea
continu\ a membrilor lor,
organizau congrese, con-
ferin]e, unde erau onorate s\
participe somit\]ile vie]ii

[tiin]ifice [i culturale ale
vremii.

~ns\ ce altceva decât
amintirea le-a r\mas
`nainta[ilor no[tri? Noi!
~nv\]\torii de azi. (Asocia]ia
~nv\]\torilor a `n]eles [i
`n]elege prin "`nv\]\tor" cel
care "`nva]\ copiii"). Este
momentul unui nou `nceput.
Este momentul s\ recl\dim o
asocial]ie puternic\ [i res-
pectat\. De aceea,  v\  chem

e apropie, rostogolindu-se peste noi,
ca un bulg\re de z\pad\ din milioane
de stelu]e din lumina alb\, lucitoare,
s\rb\tori sfinte: Sf`ntul Apostol
Andrei, Apostolul românilor; Ziua
Na]ional\- Sf`nta treime româneasc\;
Sf`nta Muceni]\ Varvara, ap\r\toa-
rea din ad`ncuri a minerilor; Sf`ntul
Nicolae- cu ghetu]ele cumin]i, cu tot;
Sf`nta Filofteia cea care `nnobileaz\

ctitoria Sf`ntului Neagoe Basarab; Sf`ntul Ierarh
Spiridon -f\c\torul de minuni; Mo[ Ajunul-
B\tr`nul timp - clip\ a m`ntuirii; Na[terea M`ntu-

itorului... S\rb\tori care dau frumuse]e celest\
istoriei eterniz`ndu-o...

Troiene[te peste noi, an de an, misterul
~ntrup\rii ce despic\ istoria `n dou\, viscole[te
peste noi cu colindele bradului verde `mpodobit,
cu p\stori [i `ngeri [i magi, troienesc peste noi
zile cu gust de cozonoci cu nuc\, amintirile tre-
cutelor copil\rii, viscole[te peste noi cu daruri,
bucurii, speran]e, doruri. 

S\rb\toare a s\rb\torilor din Decembrie,
Na[terea Pruncului Iisus, marea minune mare,
este punctul de `nt`lnire a istoriei cu eternitatea,
a divinului cu umanul. Na[terea M`ntuitorului

dup\ care suspin\ `ntreaga Crea]ie, venit ast\zi
"s\ se nasc\ [i s\ se creasc\ s\ ne m`ntuiasc\",
a f\cut ca de Sf`ntul Duh s\ scrie mii de pagini
de c\tre sfin]i, teologi, filosofi sau `n]elep]ii vea-
cului acestuia. 

Colindele române[ti, adev\rate tratate de
teologie popular\ a nativit\]ii, c`nt\ simplu [i
curat taina lui Dumnezeu venit s\ se fac\ Om:
"Ast\zi s-a n\scut Hristos/ Mesia chip luminos/
Mititel, `nf\[e]el/ ~n scutec de bumb\cel/ L\uda]i
[i c`nta]i/ [i v\ minuna]i!"

Am rev\zut zilele trecute o sf`nt\ icoan\ a
Na[terii, la m\n\stirea de pe v`rful Rar\ului,

realizat\ de un anonim zugrav: Sf`nta Maic\ `n
mahram\ de borangic ca a mamei, cu catrin]\
]esut\ `n culorile bunicii, pe Pruncul Iisus
`nf\]i[at `n scutece de in curat albit `n apa
Bistri]ei, cu p\stori `mbr\ca]i mioritic, `n i]ari [i
c\ciuli brum\rii de miel ce-au p\scut pe poienile
St\ni[oarei. ~n fundal, Ceahl\ul [i-a sculptat
pe[ter\ pentru pruncul Sf`nt. Ast\zi dar [i aici s-a
n\scut M`ntuitorul lumii. 

Aici, la poalele Ceahl\ului...

"Noi r\m`nem pe baricade,
indiferent de piedici!"

-

Unde sunt, Doamne, z\pezile de alt\dat\?

Preot CCOJOCARIU, BBorca-NNeam]
(Continuaare `̀n ppaag. 88)

S

„

Pre[edinte, PProf.
Gheorghe AAMAICEI

(Continuaare `̀n ppaag. 33)

A

Cu prilejul S\rb\torilor de
iarn\, `i felicit\m pe colegii
no[tri pentru r\bdarea, capaci-
tatea de a trece peste toate nea-
junsurile [i greut\]ile personale
[i colective, pentru puterea [i
d\ruirea de a-[i face datoria de
dasc\l [i le ur\m cu acest
prilej s\n\tate, noroc [i mai
mult spor `n toate. Na[terea
Domnului [i Noul An s\ v\
aduc\ lini[tea [i pacea

sufleteasc\, s\ v\ umple sufletele de mul]umire [i
bucurie, al\turi de cei dragi.

La mul]i ani!

Comitetul ddirecctor aal AAssocciaa]iei ~~nv\]\torilor NNeaam]

Centenarul Asocia]iei ~nv\]\torilor APEL

Angela BBRUDARU
(Continuaare `̀n ppaag. 33)
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`mb\t\, 3 decembrie,
la Centrul Arhiepis-
copal Roman, `ntr-o
atmosfer\ numai
potrivit\ pentru a
aduce un omagiu
colindului românesc,
a fost lansat\
lucrarea intitulat\
"Colindul `n crea]ia
coral\ româneasc\",
o carte semnat\ de
maestrul roma[can

Prof. Dr. Ovidiu Trifan, de la
{coala de Arte "Sergiu
Celibidache" care, astfel, a adus
`n peisajul editorial dedicat aces-
tui gen muzical str\vechi o
lucrare complex\ care poate sta
al\turi de altele asemenea sem-
nate de cei mai mari mae[tri din
spa]iul românesc. 

Lucrarea lansat\ la
`nceputul lunii decembrie consti-
tuie `n structurile sale esen]iale

tema cu care profesorul Ovidiu
Trifan a ob]inut Doctoratul `n
muzic\, momentul ca [i contex-
tul ales constituind o nou\ `ncer-
care de a veni `n fa]a publicului,
dealtfel foarte reu[it\, a[a cum a
fost apreciat\ [i de c\tre men-
torii concitadinului nostru,
majoritatea prezen]i la eveni-
mentul derulat sub genericul "E
vremea colindelor", prin care
sus]in\torii acestuia, `n mod
deosebit a P.S. Dr. Ioachim
B\c\uanul -  Episcop vicar al
Arhiepiscopiei Romanului [i
Bac\ului,  - au avut `n vedere
re`ntoarcerea la colindul tra-
di]ional românesc, acum, c`nd
aceste gen este amenin]at s\ se
confunde cu orice altceva dec`t
ceea ce este ca devenire din-
spre r\d\cinile spiritualit\]ii
noastre. "Aceast\ apari]ie edito-
rial\, original\ [i de o `nalt\
]inut\ riguros [tiin]ific\ este,

cred, doar `nceputul pasiunii
maestrului Ovidiu Trifan. S-a
scris foarte mult despre colinde
`ns\ aceast\ lucrare are, totu[i,
o parte a ei care este cu totul

deosebit\ prin faptul c\ s`nt
reunite trei perspective, [i
anume: una antropologic\,
foarte modern\, implic`nd [i cea
etnologic\ [i lingvistic\, una fol-

cloric\ [i una analitic-muzicolo-
gic\, [tiin]ific\, a[a cum o
definesc speciali[tii. Niciodat\,
`ntr-o carte sau `ntr-un studiu
dedicat colindei române[ti, nu
au fost al\turate cele trei per-
spective care fac s\ se `mplin-
easc\ subiectul ce nu poate fi
tratat numai din perspectiva fol-
cloric\, pentru c\ n-a r\mas
numai folcloric, nu poate fi tratat
doar ca obicei, ca ritual, pentru
c\ avem de-a face cu o devenire
a colindului, `n timp, [i, din
p\cate, oric`t am vrea noi s\ fim
de [tiin]ifici, de contemporani [i
de muzicieni, nu poate fi tratat
numai la nivelul me[te[ugului
componistic", a spus Prof. Univ.
Dr. Laura Vasiliu, de la Uni-
versitatea de Arte "George
Enescu" Ia[i, apreciind la
superlativ lucrarea maestrului
roma[can, cum dealtfel au f\-
cut-o to]i cei prezen]i.

embrii Clubului
"IMPACT" care fiin-
]eaz\ la Liceul Teo-
retic "Vasile Alec-
sandri" din comuna
S\b\oani, coordo-
na]i de profesoara
Lumini]a Boloca, au
sus]inut duminic\, 11
decembrie, o activi-
tate la C\minul Cul-
tural din localitate,
ocazie cu care au

`mp\r]it pliante [i baloane
inscrip]ionate cu numele clubului,
pentru a-[i face sim]it\ prezen]a ̀ n
r`ndul comunit\]ii unde, mai ales
`n perioada premerg\toare
s\rb\torilor de iarn\, deruleaz\
ac]iuni de `ntrajutorare. "Activita-
tea noastr\ se `ncadreaz\ `ntr-o
campanie na]ional\ a celor 40 de
Cluburi IMPACT din ]ar\, campa-
nia fiind una de vizibilitate, respec-
tiv o ac]iune specific\ `n cadrul
c\reia tinerii se mobilizeaz\ `n
scopul de a reliefa activit\]ile pe
care le desf\[oar\ `n cadrul
clubului, `n principiu, toate ac-
]iunile noastre `nsemn`nd proiecte
`n folosul comunit\]ii", a declarat
Prof. Lumini]a Boloca. 

~n cei circa trei ani de exis-
ten]\ a acestui club, `n care elevii
liceului din S\b\oani presteaz\
activit\]i `n calitate de voluntari,
au fost derulate numeroase
ac]iuni, majoritatea av`nd scop
caritabil, cei astfel viza]i fiind tiner-
ii dar [i v`rstnicii din localitate.

"S`nt membr\ a Clubului
IMPACT [i vreau s\ spun c\ s`nt
m`ndr\ c\ m\ aflu aici. Am partici-
pat la numeroase proiecte `n ca-
drul acestei organiza]ii de voluntari,
unde am reu[it s\ socializez, s\ fiu
mai comunicativ\ [i, astfel, s\ pot fi
de folos celor din jur", a m\rturisit
Adelina Vasile, elev\ la Liceul
Teoretic "V. Alecsandri". 

Tot duminic\, 11 decembrie,
la S\b\oani a mai avut loc o
ac]iune a tinerilor din cadrul
"Ac]iunii Catolice", de pe l`ng\
Parohia romano-catolic\ "Sf.
Mihail" S\b\oani. "Aici, `n comu-
nitatea noastr\, ne bucur\m de
binecuv`ntarea lui Dumnezeu s\
avem un grup minunat de tineri
pe care i-am organizat `ntr-o
ac]iune care se adreseaz\ [i
copiilor [i adul]ilor, ace[tia slujind
Biserica [i  pun`ndu-[i talentele
cu care au fost `nzestra]i de
Dumnezeu `n folosul [i `n slujba
comunit\]ii, a celor care au
nevoie de sprijinul nostru", a spus
P\rintele Marius Cojan, Pr. vicar
la Parohia "Sf. Mihail" din
S\b\oani.

~n cadrul manifest\rii din 11
decembrie, tinerii care activeaz\
`n cadrul "Ac]iunii Catolice" au
organizat un mic spectacol `n
care a fost prezentat\ o scenet\
de teatru, c`ntece populare dar [i
colinde, fondurile astfel adunate
fiind destinate cu ]int\ precis\
ajutor\rii copiilor de la Orfelinatul
"Sf`nta Maria" din localitatea
Bara]i, jude]ul Bac\u. "Ac]iunea
Catolic\ s-a implicat tot timpul `n
activit\]i caritabile fiind deja o
regul\ ca o dat\ pe lun\ s\
mergem la bolnavi, pe care-i spri-
jinim cu pachete sau chiar cu
sume de bani, `n acest scop
urm`nd ca, dup\ s\rb\torile de
iarn\, s\ organiz\m o activitate la
care fiecare dintre noi va con-
tribui cu fonduri din banii aduna]i
de la colind\ [i de la urat", a spus
una dintre membre, elev\, de
asemenea, la Liceul Teoretic "V.
Alecsandri".  

Prof. NNicoleta DDANCI

„IMPACT”
de S\b\oani…  

Colindul românesc, redivivus…

up\ c`teva zile de
repeti]ii [i dup\ un
spectacol maraton pe
scena Casei de
Cultur\ a municipiu-
lui, care a constituit
practic concursul pro-
priu-zis, s`mb\t\, 10
decembrie, cea de a
VII-a edi]ie a
Festivalului Interju-
detean de Folclor

"DORURI MU{ATINE" [i-a
desemnat c`[tig\torii la cele
dou\ categorii de v`rst\,
MARELE PREMIU fiind adjude-
cat de {tefan Gl\v\nescu, din Filipe[ti, Bac\u, unul dintre cei mai
tineri concuren]i ai acestei edi]ii a concursului folcloric de la Roman,
la care au participat 21 de tineri interpre]i din Moldova.  Premiile
`nt`i la cele dou\ categorii de v`rst\ au fost ob]inute de solistele Ana
Dragu, din T`rgu Neam] (categoria 9-14 ani), respectiv Veronica
Prodan, basarabeanc\, din delega]ia Boto[anilor (la categoria 15-
19 ani), festivitatea de premiere fiind `ns\ un prilej de a-i recom-
pensa nu doar pe cei care au evoluat pe scen\, de onorurile orga-
nizatorilor bucur`ndu-se numeroase personalit\]i care au contribuit
la reu[ita acestei edi]ii.  Festivalul a inclus `n programul s\u de
desf\[urare un concurs de interpretare vocal\ [i instrumental\ din

zona etnofolcloric\ specific\
fiec\rui concurent, prezentarea
costumului popular specific
fiec\rui concurent, `n cadrul
aceleia[i manifest\ri fiind cu-
prins\ [i prezentarea  expozi]iei
cu colec]iile etno-folclorice din
zona Roman a Funda]iei „Pro -
Mediu - Etno [i Via]a", coordona-
tor muzeograf Relu Butnariu, de
la Muzeul de Istorie Roman. 

Prima parte a festivalului a
fost rezervat\ concursului pro-
priu-zis, dup\ care au avut loc
premierea participan]ilor [i un
concert de muzic\ popular\
sus]inut de orchestra "Moldova", compus\ `n majoritate de profe-
sori ai {colii de Arte "Sergiu Celibidache" Roman, [irul
manifest\rilor desf\[ur`ndu-se `n sala mare a Casei de Cultur\ a
Sindicatelor Roman. Principalii organizatori ai edi]iei 2011 a
Festivalului Interjude]ean de Folclor "DORURI MU{ATINE" au fost
Prim\ria Municipiului Roman, Consiliul Jude]ean Neam], postul
regional de Radio Ia[i, manifestarea fiind sprijinit\ [i de o serie de
organiza]ii, institu]ii [i societ\]i comerciale din zon\.

Grupaj  rrealizat dde AA. OOPRI{

Festivalul „DORURI MU{ATINE”, edi]ia 2011

La aceast\ manifestare au luat parte
personalit\]i marcante at`t din Roman c`t [i
speciali[ti sosi]i din centrele universitare Ia[i
[i Bucure[ti, precum  Prof. Gh. A.M. Cio-
banu, eseist [i critic de art\, decanul
c\rturarilor roma[cani, Prof. Univ. Dr. Vasile
Vasile de la Univ. Na]ional\ de Muzic\
Bucure[ti, Prof. Univ. Dr. Laura Vasiliu de la

Univ. de Arte "George Enescu" [i preot Conf.
Univ. Dr. Florin Bucescu, ambii de la Ia[i,
prezen]a P.S. Dr. Ioachim B\c\uanu, amfitri-
onul acestei lans\ri, fiind `nc\ un argument
solid c\ evenimentul s-a `nscris `n cele mai
`nalte cote. 

Au desf\tat auditorul `n Catedrala
arhiepiscopal\ corul de copii al {colii de Arte

"Sergiu Celibidache" Roman, dirijat [i coor-
donat chiar de c\tre autor, reprezentan]ii
corului Seminarului Teologic "Sf. Gheorghe"
din Roman, Corala "Animus" a Operei
Române din Ia[i, dirijor maestrul Valeriu
G`dei, precum [i maestrul Gheorghe Zamfir,
virtuoz [i compozitor, "Regele" naiului româ-
nesc.

Un regal dedicat colindului…

iua na]ional\ a României a fost omagiat\ de profesorii [i
elevii Liceului de Art\ "Victor Brauner"din Piatra Neam],
al\turi de colegii lor din toat\ ]ara, prin festivitatea de
deschidere a Concursului interna]ional de interpretare
muzical\ [i coregrafie "Emanuel Elenescu".

~n societatea româneasc\ actual\ se manifest\ din
ce `n ce mai imperios nevoia cre\rii `n r`ndul tineretului a
unui sistem real de valori, promovarea [i dezvoltarea unei
noi mentalit\]i de abordare a educa]iei sociale, `n spiritul
concuren]ei, eficacit\]ii [i calit\]ii. Concursul "EMANUEL
ELENESCU" ofer\ tinerilor `nzestra]i un podium de afir-
mare a propriei valori [i a nivelului de preg\tire, dar [i de

`ntrecere cu colegii de aceea[i v`rst\ din ]ar\ [i de peste hotare. 
Competi]ia ajuns\ la cea de a XXI-a edi]ie a devenit emblematic\

prin calitate, dar [i prin faptul c\ omagiaz\ personalitatea unui mare
maestru al muzicii române[ti, dirijorul Emanuel Elenescu, n\scut la
Piatra Neam] `n 8 martie 1911.

Pe podiumurile de concurs  de la Consiliul Jude]ean Neam],
Biblioteca Jude]ean\ "G.T. Kirileanu", Facultatea de Muzic\, corpurile
A, B [i C ale Liceului de Art\ "Victor Brauner" [i Palatul copiilor au
evoluat 526 elevi `nscri[i la cele [apte sec]iuni - instrumente de suflat

din lemn, instrumente de suflat din alam\, canto clasic, muzic\ de
camer\, instrumente populare, canto popular, coregrafie/dans popu-
lar.

Eforturile tinerilor muzicieni din Bac\u, B`rlad, Bra[ov, Breaza,
Boto[ani, Bucure[ti, Cluj, Gala]i, Ia[i, Odorheiu Secuiesc, Oradea,
Piatra-Neam], Ploie[ti, Roman, Suceava, T`rgu-Mure[, Timi[oara,
Vaslui, [i din Republica Moldova (6 licee din Chi[in\u [i dou\ [coli
din B\l]i [i F\le[ti) au fost evaluate de un juriu cu o vast\ experien]\
pedagogic\ [i interpretativ\, av`nd `n componen]\ cadre universitare
[i profesori de renume de la liceele de art\ din ]ar\, prezidat de dom-
nul inspector general din MECTS Adrian Br\escu  [i doamna inspec-
tor [colar general Lumini]a Georgeta V`rlan, ca pre[edinte de onoare. 

Pentru a da greutate celei de a XXI-a edi]ii, organizatorii au
preg\tit un mare premiu, trofeul "Emanuel Elenescu", conceput de
pictorul Petre Diaconu [i  acordat celui mai bun concurent de la toate
sec]iunile [i c`te un trofeu mai mic pentru finalistul fiec\rei sec]iuni.

~n spectacolul de gal\ de s`mb\t\, 3 decembrie, au evoluat cei
10 finali[ti pe sec]iuni, iar juriul a ales prin vot secret c`[tig\torul: ILI-
ESCU DANIEL, percu]ie, clasa a XII-a, Liceul "George Enescu"
Bucure[ti, profesor `ndrum\tor Alexandru Sturzu.

Preg\tirea deosebit\ a concuren]ilor a fost `ncununat\ de un

num\r foarte mare de premii : 116 premii I, 95 premii II, 83 premii III
[i 48 men]iuni. Printre laurea]i s-au num\rat [i 40 elevi nem]eni, ce
au probat un real talent [i o bun\ preg\tire, sub `ndrumarea atent\ a
profesorilor: Liviu Bitere, Leonid Ciobanu, Isidor Rusu, Maricica
Gheorghie[, Mihaela Chelariu, Elena Botez, Petru Azaharioaie. 

Devenit\ tradi]ional\, aceast\ complex\ competi]ie organizat\
de directorul Liceului de Art\ "Victor Brauner", Mih\i]\ Albu [i mem-
brii catedrei de instrumente de suflat, canto [i instrumente populare
are un caracter de unicat deoarece pune `n valoare folclorul româ-
nesc [i instrumentele populare tradi]ionale (nai, acordeon, ]ambal,
fluier, cobz\, vioar\). 

Eveniment deosebit pentru Piatra Neam], Concursul interna]ional
"Emanuel Elenescu" este sponsorizat de Ministerul Culturii [i
Patrimoniului Na]ional [i realizat anual cu sprijinul financiar al unor
oameni cu suflet mare, iubitori de art\ [i preocupa]i de soarta tinerei
genera]ii.

Se poate spune c\ eforturile deosebite ale organizatorilor [i con-
curen]ilor s-au conjugat `ntr-o manifestare de succes [i `nalt\ ]inut\
artistic\, `n care au c`[tigat cei mai buni.

PPrrooff.. CCrriissttiinnaa-AAlleexxaannddrraa PPOOPPAA

Concursul Interna]ional de Interpretare Muzical\ [i Coregrafie „Emanuel Elenescu”
 Edi]ia aa XXXI-aa, PPiatra-NNeam], 11-33 ddecembrie 22011

M S

D

Z



decembrie 2011
PPaagg..  33APOSTOLUL

ACTIVITATEA SINDICAL|, LA ZI

ARTE & MESERII   ARTE & MESERII   ARTE & MESERII   ARTE & MESERII

edera]ia Sindica-
telor Libere din
~nv\]\m`nt a lansat
campania na]io-
nal\ "Educa]ia, pe
locul I". Demersul
se va concretiza
prin dezbateri pe
problemele sis-
temului de `nv\]\-
m`nt românesc `n

Bucure[ti, Constan]a, Craio-
va, Gala]i, Timi[oara, Sibiu,
Ia[i [i Baia Mare, `n perioada
decembrie 2011- ianuarie
2012.

Prima dezbatere, cu
tema "~nv\]\m`ntul din
România vs pia]a muncii.
Solu]ii pentru corelarea celor
dou\ domenii, pentru ie[irea
din impasul economic" a avut
loc pe 12 decembrie, la se-
diul FSLI. La aceste prime
discu]ii au fost invita]i minis-
trul Educa]iei, Cercet\rii,
Tineretului [i Sportului,
Daniel Petru Funeriu, minis-
trul Muncii, Familiei [i
Protec]iei Sociale, Sulfina
Barbu, pre[edintele Agen]iei
Na]ionale de Ocupare a
For]ei de Munc\, Elvira
Rodica Andronescu, repre-
zentan]i ai patronatelor, re-
prezentan]i ai sindicatelor,
reprezentan]i ai organiza]iilor
studen]e[ti, directori ai uni-
t\]ilor de `nv\]\m`nt cu profil
tehnic, cadre didactice,
reprezentan]i ai Centrului
Na]ional de Dezvoltare a
`nv\]\m`ntului Profesional [i
Tehnic, reprezentan]i ai

Inspectoratului {colar al
Municipiului Bucure[ti, repre-
zentan]i ai Agen]iei Muni-
cipale de Ocupare a For]ei
de Munc\ Bucure[ti, precum
[i parlamentari din Comisia
de educa]ie [i Comisia de
Munc\. 

"Conform datelor pe care
le avem, se remarc\ o
sc\dere, `n ultimii ani, a
num\rului de absolven]i de
`nv\]\m`nt profesional [i de
ucenici, precum [i de
`nv\]\m`nt postliceal [i de
mai[tri. Totodat\, apar dife-
ren]e foarte mari `ntre pre-
g\tirea persoanelor care `[i
caut\ de lucru [i cerin]ele
angajatorilor. ~n acela[i timp,
din datele `nregistrate de
EUROSTAT, rata de partici-
pare a popula]iei din grupa
de vârst\ 25-64 de ani la for-
mare profesional\ continu\ a
sc\zut la nivel na]ional de la
1,5% `n 2008 la 1,3% `n
2010, iar la nivelul regiunii
Bucure[ti - Ilfov a crescut de
la 1,5% `n 2009 la 1,8% `n
2010, `ns\ tot este foarte
departe de ]inta european\
de 12,5%. ~n aceste condi]ii,
Legea educa]iei na]ionale nu
prevede solu]ii clare prin care
s\ fie rezolvat\ aceast\
problem\", se arat\ `ntr-un
comunicat al FSLI. 

Concluziile dezbaterilor
vor sta la baza unei ini]iative
de `mbun\t\]ire a actualului
cadru legislativ.

M. DDR|GOI

(urmaare ddin ppaag. 11)

onstat\m c\, dac\ la vremea
respectiv\ nu prea s-a ]inut
seama de propunerile noastre,
iat\ c\ acum se tot vorbe[te
despre acest segment de
`nv\]\m`nt. Toate lucrurile pe
care le propuneam s-ar putea
acum s\ se [i `nt`mple. E bine [i
mai t`rziu, dar ar fi fost mult mai
bine dac\ s-ar fi ]inut cont de
aceste lucruri `nc\ de atunci.

- Care este cea mai strin-
gent\ chestiune de pe agenda sindicatului,
la acest sf`r[it de an?

G.P.: Avem probleme generate chiar de
Legea educa]iei na]ionale, probleme de
echivalare pentru unii dintre colegii no[tri,
datorit\ unei expresii nefericite din actul
normativ. Poate fi considerat\ o chestiune
de interpretare, dar ea genereaz\, iat\,
probleme reale colegilor no[tri. Nu mai
avem nici `nv\]\tori, nici institutori, avem
profesori `n `nv\]\m`ntul primar. {i fiecare
este evaluat, ori pentru un `nv\]\tor cu
vechime nu este nici o problem\ s\ ob]in\
cele 100 de puncte necesare. Dar, avem
colegi care s`nt profesori ̀ n ̀ nv\]\m`ntul pri-
mar, dar care au absolvit dup\ intrarea `n
vigoare a legii, [i-au luat licen]a dup\ 9 feb-
ruarie, nu s`nt lua]i `n considerare, pur [i
simplu pentru c\ articolul din lege sun\
nefericit. Avem a[adar situa]ia bizar\ `n
care acei colegi care [i-au luat licen]a
`nainte de apari]ia legii s`nt lua]i `n conside-
rare, iar cei care au luat-o dup\ februarie
nu, deci `n 2011 nu mai s`nt recunoscu]i. {i
trebuie s\ dea ni[te examene de
echivalare. Risc\m ca acest lucru s\ se tot
perpetueze [i pentru cei care vin `n anii
urm\tori, nu vorbim doar de cei din acest

an. {i atunci, revin [i spun c\ noi, sindicat-
ul, asta facem de fapt, rolul nostru este s\
atr\gem aten]ia acolo unde se `ncalc\
legea, asupra imperfec]iunilor ap\rute `n
aplicarea legisla]iei. Dac\ erau lucruri ce
puteau fi rezolvate la nivel jude]ean, le dis-
cutam cu cei de aici [i se rezolva problema,
dac\ era de nivel na]ional o aduceam `n
aten]ia celor de acolo, f\ceam lobby. Eram
un factor de echilibru. Or, domnul ministru
s-a g`ndit s\ dezorganizeze total sindicatele
din `nv\]\m`nt [i `n ideea ca liderii s\ nu
mai organizeze acele proteste. Domnul
Funeriu nu a ̀ n]eles c\ noi sindicatul s`ntem
depozitarul tuturor acestor semnale primite
direct din [coli, de la colegii no[tri. S-a mers
pe ideea aceea de destabilizare [i s-a orga-

nizat acest lucru perfid, cu salarizarea prin
acel program EDUSAL, care nu spune c\
nu este voie s\ se opreasc\ cotiza]ia pen-
tru sindicat, dar macheta respectiv\ nu are
rubric\ pentru a[a ceva. Ne-au t\iat [i sis-
temul de colectare a cotiza]iilor, acel 0,5%,
`n totalul dispre] al legii, Codul Dialogului
Social prevede c\ aceast\ cotiza]ie este
deductibil\ [i `n dispre]ul articolului 5 din
Codului Fiscal care prevede acest lucru. S-a
trecut, `ntre timp, la un nou program
EDUSAL, cotiza]ia s\ fie str`ns\ `ntr-un alt
sistem mult mai greoi, dar nu prin acest pro-
gram, ci pe baza unei chitan]e [i pe urm\
s\ se duc\ `n [coli unde i se face deduce-
rea. Iar corvoada cade pe colegii no[tri care
lucreaz\ la partea de salarii din [coli [i se
`ncearc\ s\ se dea vina pe noi, c\ sindi-
catele pun ace[ti oamenii s\ lucreze de
dou\ ori mai mult. Or, lucrurile nu stau a[a,
pentru c\ acest program nu a fost
concep]ia noastr\. 

- M\sura de `ntoarcere a liderilor sindi-
cali la catedr\, prin acele degrev\ri care nu
mai s`nt valabile...

G.P.: C`t prive[te "cirea[a de pe tort",

acea  nou\  lovitur\  sub centur\ pe care
ne-a aplicat-o domnul ministru Funeriu, cu
degrevarea de la orele de curs a liderilor de
sindicat, s-o spunem pe a dreapt\, este
doar o tentativ\ de a ne `mpiedica s\ ne
desf\[ur\m activitatea sindical\. Trebuie
s\ spunem aici, pentru corectitudine, c\ noi
am `ncercat de nenum\rate ori s\ `ncheiem
un nou contract ca parte social\ cu minis-
terul, dar domnul ministru Funeriu a refuzat
sistematic dialogul cu noi. Dar, exist\ un
astfel de contract care a fost recunoscut de
o instan]\ din Bucure[ti [i `n care, potrivit
Codului de Dialog Social, se precizeaz\ c\
un lider de sindicat are voie s\ aib\ un
num\r de 3 p`n\ la 5 zile, negociate `n con-
tractul de munc\ `n care s\ poat\ face
activit\]i sindicale. Ei spun, da, poate s\
fac\ aceste activit\]i sindicale, dar nu pl\tite
de noi. Or, ]ara noastr\ este parte dintr-un
Tratat interna]ional la care am aderat, `n
care se spune clar c\ pentru activitatea
sindical\ va fi pl\tit normal, consider`ndu-se
c\ activitatea sindical\ este benefic\ activ-
it\]ii productive, pentru c\ avem nevoie de
acest climat de normalitate, de echilibru.
Atunci, `n [coal\ nefiind posibil acest lucru,
am spus, la un anumit num\r de salaria]i se
degreveaz\ un post. Or, ordinul de ministru
spune a[a, c\ avem degrev\ri pentru anul
[colar 2011-2012, dar nu este nici o nou-
tate, s\ vin\ [i s\ anuleze un ordin de
ministru printr-un alt act normativ. Adic\, de
ce s\ fie liderul pl\tit de la buget ca s\
apere drepturile angaja]ilor din `nv\]\m`nt,
c`nd ar putea, `n viziunea dumnealor, s\ fie
pl\tit din aceste cotiza]ii? Or noi din aceste
cotiza]ii de numai 0,5%, pentru c\ noi nu
avem `n Neam] acel 1%, maximum
prev\zut de lege, pl\team foarte multe aju-
toare sociale pentru colegii no[tri, pl\team
reprezent\rile `n instan]e, func]ionarea `n
sine a institu]iei care este sindicatul, chiar [i
Revista Apostolul exist\ tot din aceste coti-
za]ii. Dar, se pare c\ domnul ministru
Funeriu ar prefera un sindicat obedient, nu
unul care s\-i semnaleze atunci c`nd se fac
erori, c`nd se comit nedrept\]i care aduc
atingere angaja]ilor din sistem. Dar, avem
un mesaj pentru domnul ministru: `n pofida
tuturor acestor piedici care ni se pun,
Sindicatul ~nv\]\m`nt nu se va desfiin]a. Noi
r\m`nem pe baricade [i vom continua s\
lupt\m pentru drepturile membrilor no[tri,
indiferent de greut\]ile care vor ap\rea `n
viitorul apropiat. Drept care, le ur\m tuturor
colegilor no[tri cu care s`ntem solidari `n
aceast\ lupt\, un c\lduros

LA MUL}I ANI!

„Noi r\m`nem pe baricade,
indiferent de piedici!”

(urmaare ddin ppaag. 11)

e to]i cei care crede]i c\ numai
uni]i, organiza]i, ne vom ap\ra
drepturile, vom putea promova
interesele noastre economice
[i sociale, s\ ne fi]i al\turi `n
aceste momente aniversare. ~i
rog pe inspectorii generali, pe
inspectorii de specialitate, pe
directorii unit\]ilor de `nv\-
]\mânt, pe educatoare,
`nv\]\tori, profesori, pe elevi,
pe to]i cei care lucreaz\ `n
`nv\]\mânt, pe to]i membrii

comunit\]ii noastre, s\ sprijine demersul
nostru organizatoric dedicat centenarului
`nv\]\torimii nem]ene. V\ invit pe to]i s\
deveni]i membrii Asocia]iei ~nv\]\torilor
din jude]ul Neam].

Dorim s\ realiz\m o punte `ntre
genera]ii. Dorim s\-i aducem pe cei tineri
lâng\ noi. De aceea invit unit\]ile [colare
s\ ni se al\ture prin semnarea

Contractelor de parteneria educa]ional. ~i
invit pe to]i colegii s\ participe la
proiectarea [i desf\[urarea programului
de activit\]i. Cu voi [i cu elevii no[tri
putem organiza activit\]i diverse: sim-
pozioane, seminarii, `ntâlniri de lucru,
expozi]ii, concursuri tematice, programe
culturale [i artistice, `ntreceri sportive.
Numai dumneavoastr\ pute]i ridica pres-
tigiul revistei cadrelor didactice
"Apostolul". Numai cu dumneavoastr\
putem scrie Monografia Asocia]iei
~nv\]\torilor din jude]ul Neam]. Orice
activitate educativ\  organizat\ `n [coal\
`n semestrul II al acestui an [colar o
putem desf\[ura sub semnul s\rb\torii
centenarului nostru.

Profitând de acest eveniment aniver-
sar, adresez tuturor cadrelor didactice un
apel sincer de a se `nscrie `n asocia]ia
noastr\, unde vor avea posibilitatea s\
`mbog\]easc\ [i s\ sporeasc\ eficien]a
tuturor activit\]ilor organiza]iei. Avem
neap\rat\ nevoie de aceast\ `mpros-

p\tare [i cre[tere numeric\ [i pentru o
mai bun\ organizare [i mai ales pentru
promovarea unor cadre tinere cu o nou\
concept]ie [i viziune despre [coal\,
despre `nv\]\mânt. V\ a[tept\m al\turi
de noi! 

~mpreun\ vom reu[i. ~mpreun\ dorim
s\ putem spune copiilor [i nepo]ilor
no[tri "am participat la s\rb\toarea cen-
tenarului cadrelor didactice din jude]ul
Neam]". ~nchei citându-l pe regretatul
nostru coleg Romel Bârjoveanu:
"Binecuvanta]i s\ fie cei ce ne-au
deschis drumul [i dorim tuturor colegilor
de azi [i de mâine s\ nu lase prad\
`ntâmpl\rii acest monolit din care au
f\cut, fac [i vor face parte to]i cei ale[i de
Dumnezeu s\ lumineze neamul româ-
nesc!"

Dumnezeu s\ ne ]in\ puterile!

NR: DDin llips\ dde sspa]iu, PProgramul
activit\]ilor ddedicat ccentenarului vva ffi
publicat iintegral `̀n nnum\rul vviitor.

Centenarul Asocia]iei ~nv\]\torilor

Campanie FFSLI:

„Educa]ia, pe locul I”

De Ziua Na]ional\,

Liceenii de la Hoga[ au m\r[\luit
contra „crizei valorilor”

Decembrie, Ziua Na]ional\ a României, a fost marcat\ `n majori-
tatea unit\]ilor de `nv\]\m`nt nem]ene prin diferite forme de
manifestare cultural-artistice, dezbateri cu tematic\ istoric\ [i
civic\, expozi]ii etc, chiar dac\ elevii [i cadrele didactice au avut
zi liber\. Elevii Liceului de Art\ "Victor Brauner" din Piatra Neam]
au optat, fire[te, pentru un concert omagial realizat de Forma]ia
folk "Amprente", Octetul "Il sono armonico", Corala "Juventus
Animae", Grupul folcloric "Mugura[ul" [i un minirecital la pian al
elevei Mara Jitianu,  la care au ad\ugat o dezbatere cu tema "1
Decembrie 1918 - 1 Decembrie 2011".

De departe, `ns\, cea mai interesant\ a fost varianta de
eveniment stradal pentru care au optat membrii Clubului de isto-
rie "Calistra]ii", de la Colegiul Na]ional "Calistrat Hoga[" din

Piatra Neam]. Chiar pe 1 Decembrie, `ntre orele 11,30 [i 13,30, ei au
m\r[\luit pe principalele artere din municipiu `ntr-o ac]iune patriotic\ realizat\
chiar de elevi de con[tientizare a valorilor na]ionale. Tinerii pasiona]i de isto-
rie din cadrul acestui Colegiu au atras astfel aten]ia pietrenilor asupra "crizei
valorilor identitare române[ti", d\ruindu-le pliante [i cocarde tricolore pe
traseul:  BCR - Muzeul de Istorie - Casa de Cultur\ - Teatrul Tineretului -
Muzeul de Istorie. (Angela BRUDARU)
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~n  pperioada 22011-
2013, lla CCasa
Corpului DDidactic
Neam], sse
desf\[oar\ uun
parteneriat ppentru
`nv\]are GGrundtvig,
New EE-LLearning
Platform ffor AAdult
Education, NNELPAE.
www.nelpae.ro

oordonatorul interna-
tional de proiect este
Asocia]ia Cultural\ Eu-
ropea  Vaslui - Româ-
nia, iar partenerii s`nt:
Obrtnicka komora Za-
greb Udruzenje obrtnika
grada Zagreba - Za-
greb, Croatia, Kastamo-
nu Il Milli Egitim
Müdürlügü - Kasta-
monu Turkey, Centro
Territoriale Permanente
per l'Educazione degli
Adulti from Frosinone

Italy, Agrupamento de Escolas de
Vialonga Vialonga, Portugal, Dier
Kärntner Volkshochschulen Kla-
genfurt Austria,  Towarzystwo Milos-
ników Kujaw Radziejow Poland,
Casa Corpului Didactic - Neam]
România.

Obiectivul general al proiectului
este promovarea unei dimensiuni
europeane a educa]iei  adul]ilor.

Prin  acest  proiect,   partenerii
[i-au propus realizarea unor noi alter-
native IT `n educa]ia adul]ilor,
`nv\]area limbilor str\ine prin inter-
mediul unei platforme, imple-
mentarea platformei in toate
institu]iile implicate `n proiect

Produsele finale vor fi: o me-
todologie de folosire a platformei e-
learning, cu versiuni [i instrumente
adaptate la nevoile fiec\rei institu]ii
implicate; un software special de
internet; o versiune a platformei,
comun\ pentru to]i partenerii [i reali-
zat\ `n comun, care con]ine cursuri
pentru `nv\]area limbilor str\ine
(francez\, englez\, spaniol\); cursuri
on-line de limbi str\ine (francez\,

englez\, spaniol\) pentru nivelurile
de educa]ie a adul]ilor-A1-A2-B1.

Prima reuniune de proiect a avut
loc ]n perioada 12-14 octombrie 2011
la Vaslui [i `n perioada 15-17
octombrie  2011 la Piatra-Neam].

La Vaslui, partenerii au participat
la un Seminar Interna]ional "NELPAE
- Web 2.0 in creating a friendly e-
learning alternative for adult educa-
tion", la o emisiune TV, la postul local
de televiziune TVT Vaslui.

La Casa Corpului Didactic
Neam] , partenerii au participat la
sesiunile de formare [i workshop-
urilor prev\zute `n program.
Workshopurile [i sesiunile de for-
mare au prev\zut:
- Utilizarea celor mai eficiente
instrunente/metode de comunicare
`ntre parteneri, `n cadrul proiectului;
- Prezentare general\ a celor trei
platforme cu care se va lucra `n
proiect;
- Modul de realizare a suporturilor de
curs;
- Implementarea unui system certifi-
cate pentru validarea procesului de
`nv\]are;
- Formare pe platforma NELPAE 3
- Crearea itemilor de evaluare;
- Metode [i procedee de `nv\]are a
adul]ilor;
- Crearea unor planuri de `nv\]are;
- Evaluarea noilor competen]e;
- Evaluarea reuniunii;
- Planificarea reuniunii viitoare de
proiect;
- Discu]íi cu privire la sarcinile fiec\rui 
- partener.

Urm\toarea reuniune din proiect
se va desf\[ura la Obrtnicka komora
Zagreb Udruzenje obrtnika grada
Zagreba - Zagreb, Croatia, `n luna
iulie 2012.

The Comenius Multilateral proj-
ect "Architeaching" is a Life Learning
Partnership which has been funded
with support from the European
Commission.This publication reflects
the views only of the author , and the
commission connot be held responsi-
ble for any use which. may be made
of the information contained therein.

Profesor mmetodist EElena-
Roxana IIRINA

Casa Corpului Didactic Neam]

coala cu clasele I-VIII Oan]u
deruleaz\ al doilea  proiect mul-
tilateral Comenius, respectiv
New Ways In Teaching
Languages Competencies: The
Architecture In Teaching
Languages "Architeaching"
www.architeaching.ro, `n perioa-
da 2011-2013.

Partenerii s`nt: Liceul Teo-
retic Mihail Kogalniceanu Vaslui
România (Coordonator inter-
na]ional), Istituto di Is-

truzione Superiore "Vanvitelli
Stracca Angelini"Ancona Italia,
Instituto De Ensenanza
Secundaria Turaniana Almeria
Spania, Regional Gymnasium Of
Xylotympou Cipru, Jaunmuizas
pamatskola Skrunda Lituania,
Publiczne Gimnazjum nr 1 im.
Franciszka Becinskiego Radziejow
Polonia, Agrupamento de Escolas
de Vialonga Portugalia, {coala cu
clasele I-VIII Oan]u România.

Obiectivul principal al proiec-
tului este promovarea educa]iei
interculturale europene axat\ pe
arhitectur\, prin competen]ele de
baz\ cheie: comunicarea `n limbi
str\ine englez\, francez\, spani-
ol\ si prin competen]e digitale.

Obiectivele specifice: 
* promovarea inov\rii [i  arhitecturii `n

predarea limbilor str\ine; 
* promovarea creativitatii, competitivi-

tatii, inser]iei profesionale.
Produsele finale:
1. web-site cu produsele finale;
2. o istorie multimedia a arhitecturii

]\rilor implicate, scrisa `n englez\, francez\
[i spaniol\;

3. Simulari 2D & 3D ale ora[elor

europene din trecut, din prezent [i din viitor;
4. un concurs `ntre institu]iile partici-

pante, pentru a crea casa [i ora[ul viitorului
(simulare 2D-3D pe calculator);

5. un dic]ionar de termeni arhitecturali;
6. o cercetare  despre arhitectura (sau

descrieri ale ora[elor [i a cl\dirilor), `n litera-
tura de specialitate na]ional\;

7. Emisiuni TV [i 5 filme documentare
despre istoria arhitecturii din fiecare ]ar\ par-
ticipant\.

Prima reuniune de proiect s-a

desf\[urat la Liceul Teoretic Mihail
Kogalniceanu - Vaslui, România `n perioada
21-24 noiembrie 2011.

Din {coala Oan]u, au participat la
aceast\ reuniune: prof. Roxana Irina (coor-
donator), ed. Doina M`]\, `nv.Vasile Corfu,
prof.Raisa Simion, prof.Iuliana Iftime(membri
echip\ proiect). 

Pentru prima `nt`lnire, partenerii au avut
de preg\tit:

1) un film despre ára/regiunea/[coala
fiec\ruia;

2)o prezentare format ppt despre con-
tribu]iile majore ale fiec\rei ]\ri implicate, la
istoria arhitecturii;

3) o prezentare format ppt a elementelor
arhitecturale specifice regiunii fiec\rui parte-
ner;

4) prezentare format ppt a membrilor
echipei.

Reuniunea a `nceput pe data de 21
noiembrie, printr-o vizit\ a institu]iei coordo-
natoare, apoi s-a derulat Simpozionul
Interna]ional "Architecture - a gate to the
future".A doua zi, au fost vizitate cele mai
importante obiective arhitecturale din Vaslui,
a avut loc o `nt`lnire cu autorit\]ile locale care
au prezentat planul de dezvoltare arhitectu-
ral\ a ora[ului. Au urmat Workshopurile
teachers ( geometry , 3D graphics and ani-
mation, tools of the project website).

Ziua de 23 noiembrie  a `nceput cu o
vizit\ de documentare la Ia[i, a continuat cu
o emisiune Tv la postul local de televiziune
TVT Vaslui [i s-a `ncheiat cu un workshop `n
care au fost prezentate rezultatele reuniunii.

Reuniunea s-a `ncheiat `n data de 24
noiembrie cu evaluarea reuniunii de proiect
[i primirea certificatelor.

Urm\toarea reuniune de proiect va avea
loc `n luna aprilie, la Agrupamento de
Escolas de Vialonga, Portugalia

The Comenius Multilateral project
"Architeaching" is a Life Learning
Partnership which has been funded with
support from the European Commi-
ssion.This publication reflects the views
only of the author , and the commission
connot be held responsible for any use
which. may be made of the information con-
tained therein. 

Coordonator pproiect ,,
profesor EElena-RRoxana IIRINA

La  {{coala ccu cclasele II-VVIII OOAN}U

AL DOILEA PROIECT MULTILATERAL COMENIUS
www.architeaching.ro

n nou record demografic - popula]ia lumii a ajuns la
[apte miliarde de locuitori [i la fiecare 5 zile se mai
na[te `nc\ 1 milion- este premisa unui concurs inter-
na]ional intitulat sugestiv "1 din 7 miliarde". Cu
aceast\ ocazie, realizatorii profesioni[ti [i amatori de
film, elevi [i studen]i, s`nt invita]i s\ participe la acest
concurs interna]ional de scurt-metraj menit s\ sensi-
bilizeze opinia public\ cu privire la problemele
actuale ale lumii noastre. Filmele trebuie s\ se con-
centreze pe una sau mai multe dintre cele 7 teme-
cheie ale campaniei "7 miliarde de ac]iuni": s\r\cie [i
inegalitate social\; respectarea drepturilor [i extin-

derea posibilit\]ilor pentru femei [i fete; problemele tinerilor;
dreptul la s\n\tate reproductiv\; mediul înconjur\tor [i oameni

s\n\to[i; îmb\tr`nirea popula]iei [i urbanizare-planificare pentru
cre[tere. Concursul reprezint\ o oportunitate [i pentru tinerii
nem]eni cu `nclina]ii artistice `n acest domeniu al artei care nu
au foarte multe modalit\]i la `ndem`n\ pentru a-[i manifesta cre-
ativitatea.

Candida]ii pot participa în echip\ sau individual [i pot trimite
maximum dou\ scurt-metraje. Juriul concursului va alege zece
finali[ti. Apoi, prin vot online, utilizatorii vor alege cei trei
c`[tig\tori care vor primi premii consistente în bani. C`[tig\torii
vor fi anun]a]i pe 8 martie 2012, iar data limit\ pentru trimiterea
lucr\rilor este 15 februarie 2012. Informa]ii despre modalitatea
de `nscriere [i condi]iile de selec]ie pot fi accesate pe site-ul
dedicat concursului: http://7billionactions.org/film.

Angela BB.

Concurs interna]ional de scurt-metraje
„1 of 7 Billion”

ineri, 2 decembrie, Excelen]a Sa doamna Ulla Väistö,
Ambasadorul Finlandei la Bucure[ti, a efectuat o vizit\ la Piatra
Neam], la invita]ia unui grup de elevi de la Colegiul Na]ional
Petru Rare[ (CNPR) din Piatra Neam] [i a domnului Alexandru
Cump\na[u, de la Asocia]ia pentru Implementarea Democra]iei.
Vizita `naltului oficial finlandez -care a venit `nso]it\ de secretarul
s\u [i de patru reprezentante ale Consiliului Na]ional de
Integritate de la Bucure[ti - a avut loc `n cadrul proiectului "Tineri
lideri cu integritate ̀ n societatea româneasc\" implementat de un
grup de elevi ai colegiului pietrean, `n parteneriat cu Asocia]ia
pentru Implementarea Democra]iei (AID). ~ntre vizitele efectuate
de elevii colegiului la diferite institu]ii na]ionale, ministere, con-
sulate, ̀ n octombrie anul acesta a avut loc [i o vizit\ la re[edin]a
Ambasadei Finlandei din Capital\.

~n prima parte a vizitei de la Piatra Neam], Excelen]a Sa a purtat discu]ii
cu prefectul de Neam], Mihai Archip, viceprimarul municipiului Piatra Neam],
Ana Monda [i cu inspectorul general [colar al jude]ului, Lumini]a V`rlan,
prezen]a sa av`nd `n primul r`nd un scop educa]ional. 

La Palatul Administrativ din Piatra Neam], coordonatoarea educa]iei
nem]ene, Lumini]a V`rlan, i-a oferit Excelen]ei Sale "Diploma de onoare" [i
Trofeul de Excelen]\ al Inspectoratului {colar al Jude]ului Neam] `n cultur\
[i educa]ie, pentru contribu]ia adus\ prin implicarea `n acest proiect. Trofeul
de Onoare al ISJ Neam] a fost oferit [i secretarului Excelen]ei Sale, domnul
Marco Pribilla, prezent `n cadrul delega]iei finlandeze, `ntreaga delega]ie pri-

mind [i c`te un superb buchet de flori cu benti]a tricolor\ care s\ le
aminteasc\ de aceast\ vizit\. 

„Europa v\ a[teapt\!”

La Colegiul Na]ional Petru Rare[, Excelen]a sa a fost `nt`mpinat\ cu
c\ldur\ de conducerea liceului, directorul Mihai Obreja [i adjunc]ii acestuia,
Dorel Haralamb [i Grigoru]\-Dan Oniciuc, dar [i de Alexandru Cump\na[u,
promotorul proiectului, elevi [i cadre didactice. 

La `nceputul spectacolului oferit delega]iei finlandeze, a fost intonat
Imnul de stat al celor dou\ ]\ri. Elevii [i cadrele didactice au oferit oaspe]ilor
de seam\ un spectacol deosebit, care a `nceput cu dansuri sportive, a con-
tinuat cu o scurt\ prezentare a proiectului "Tineri lideri cu integritate `n soci-
etatea româneasc\", realizat\ de echipa de elevi `n limba englez\ [i a con-
tinuat cu prezentarea unei demonstra]ii de karate, un concert la xilofoane al
elevilor clasei a V-a B, muzic\, poezie etc. 

La finalul prezent\rii proiectului, Alexandru Cump\na[u a ]inut s\ pre-
cizeze faptul c\, dintre toate rezultatele imediate ob]inute prin acest proiect,
remarcabil a fost faptul c\ unul dintre tinerii elevi de la Rare[ s-a re`ntors la
lectur\, la carte, ambi]ionat de oamenii deosebi]i de succes pe care i-a
cunoscut, prin intermediul proiectului, `n vizita efectuat\ la Bucure[ti. "Ceea
ce este mai important din acest proiect este faptul c\ ace[ti tineri au reu[it
nu s\ `nve]e, pentru c\ ei `nva]\ la cursurile de la liceu, dar s\ experi-
menteze, s\-[i ̀ mbog\]easc\ cuno[tin]ele prin ̀ nt`lnirea cu to]i ace[ti oameni

de succes. Au avut oportunitatea de a cunoa[te nu neap\rat mini[tri secre-
tari de stat, ci omul de succes din spatele acestor func]ii [i astfel s\ `n]eleag\

cum trebuie s\ se orienteze `n alegerea unei cariere". 
Invitat\ s\ adreseze c`teva cuvinte tinerilor ce au umplut p`n\ la refuz

Sala de festivit\]i, Excelen]a Sa Ulla Väistö [i-a ar\tat `nc`ntarea de a se afla
`n mijlocul at`tor tineri, care `i dau din energia lor deosebit\ [i le-a transmis
acestora un mesaj: "Trebuie s\ ̀ n]elege]i c\ niciodat\ nu este prea t`rziu pen-
tru schimbarea lucrurilor `n bine. {i eu m\ aflu ast\zi aici ca s\ v\ transmit
acest mesaj: lumea este a voastr\, viitorul v\ apar]ine, România este a dum-
neavoastr\, Europa v\ a[teapt\. Lua]i-le [i face]i din ele un loc mai bun!"

A. BBRUDARU

La CColegiul NNa]ional PPetru RRare[,

Ambasadoarea Finlandei a „predat” lec]ia de patriotism

Parteneriat european
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puneam `n num\rul anterior al revistei noastre c\, din vocabu-
larul curent al vorbitorilor, au disp\rut termeni care ilustrau timpul
istoric trecut, `ntre care [i cele având la origine frazeologia sovie-
tic\: bol[evic, clas\ muncitoare, colhoz, Comitet Central, comso-
mol, grup antipartinic (revizionist), gulag, homo sovieticus, lupt\
de clas\, men[evic, nomen-
klatur\, proletariat,
sovhoz, Uniunea Sovie-
tic\ etc, folosite ast\zi
doar `n manuale sau de
comentatorii politici.

Terminologia politic\
româneasc\ s-a `nnoit, dup\ Decembrie 1989, cu numeroase
cuvinte [i structuri de cuvinte referitoare la revolu]ie [i la eveni-

mentele ce i-au urmat:  Adunare  Constituant\, alegeri (libere), anticomu-
nism, Camera Deputa]ilor, C.P.U.N. (Consiliul Provizoriu de Uniune
Na]ional\), condamnarea comunismului (cuplului Ceau[escu), colaborator al
securit\]ii, concediere, conflict interetnic, decizie politic\, decret, deputat,
demitere, demisie, democra]ie, demonstra]ie, dictator, disponibilizare, diver-
siune, electorat, e[ichier (scen\) politic, ex-regele Mihai, fraud\ electoral\,
F.S.N. (Frontul Salv\rii Na]ionale), fonduri (proiecte) europene, guvern provi-
zoriu, `mp\ratul Iulian, lovitur\ de stat, lunetist, majoritate, manipulare, mar-
tir, miner, mineriad\, minoritate, miting, monarhi, monarhie, opozant,
opozi]ie, parlament, parlamentar, Pia]a Universit\]ii, pluripartitism, politic\,
politician, protest, protestatar, privilegiu, proclama]ie, platform\ politic\,
Proiectul Ro[ia Montan\, putere, program de guvernare, r\zboi electronic,

reform\, regale Cioab\, regionalizare, remaniere, reorganizare, retrocedare,
restituire, scor electoral, Senat, senator, stat democratic de fapt, terorist,
tiran, tor]ionar, totalitarism, turn\tor, vot democratic.

Foarte repede, terminologia politic\ s-a `mbog\]it tot mai mult, ca urmare
a unor evolu]ii extreme de rapide [i contradictorii petrecute `n societate:

administra]ie preziden]ial\, aderare,
b\t\lie (clientel\, forma]iune, op]iune)
politic\, campanie electoral\, coma-
sarea alegerilor, Comisia European\,
comisar european, Consiliul Europei,
criz\ guvernamental\ (politic\), mit\

electoral\, mo]iune de cenzur\, NATO,
ordonan]\ de urgen]\, restructurare, scut antirachet\, sesiune parlamentar\,
Spa]iul Schengen, suspendare, Uniunea European\.

Acestor termeni li se adaug\ aceia care denumesc puzderie de partide,
forma]iuni [i alian]e politice ap\rute dup\ evenimentele din Decembrie 1989,
scrise [i cu abrevieri urmate sau nu de punct: APR (Alian]a pentru România),
CDR (Conven]ia Democratic\ Român\), PDAR (Partidul Democrat Agrar
Român), PD (Partidul Democrat), PDL (Partidul Democrat-Liberal), PNL
(Partidul Na]ional Liberal), PSD (Partidul Social-Democrat), PR (Partida
Romilor), PE (Partidul Ecologist), PLS (Partidul Liber-Schimbist), PNG
(Partidul Noua Genera]ie), PP-DD (Partidul Poporului- Dan Diaconescu),
PN}CD (Partidul Na]ional }\r\nesc Cre[tin-Democrat), PRM (Partidul
România Mare), PUNR (Partidul Unit\]ii Na]ionale Române), UNPR (Uniunea
Na]ional\ pentru Progresul Romaniei), UCD (Uniunea Cre[tin-Democrat\),

UDMR (Uniunea Democratic\ a Maghiarilor din România), USL (Uniunea
Social Liberal\).

Degradarea vie]ii politice din ]ar\ a generat, inevitabil, din p\cate,
apari]ia unor termeni peiorativi de tipul: anarhie, abjec]ie, abuzz, camaril\,
clientel\ politic\, calomnie, colaps, capitalism (de cumetrie, primitive, s\lba-
tic, corup]ie, dela]iune, democra]ie original\, dezv\luire, dosar politic, haos,
mogul, obscenitate (politic\, public\), oligarhi, oligarhie, opportunism, politi-
cianism, stat bananier, stat-marionet\, traseist, tr\dare, tr\d\tor, versatilitate.

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

decembrie 2011
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a 16 luni de la debutul
implement\rii proiec-
tului "COMPAS -
Profesional izarea
carierei didactice - noi
competen]e pentru
actori ai schimb\rilor
`n educa]ie", joi, 8
decembrie, `n Sala
de festivit\]i a
Colegiului Na]ional
"Petru Rare[" din

Piatra Neam] a avut loc con-
ferin]a de progres, o analiz\ a
rezultatelor ob]inute `n formarea
cadrelor didactice, la jum\tatea
derul\rii proiectului [i o privire
asupra pa[ilor de urmat p`n\ la
finalul acestuia din august 2013.
Miercuri, 7 decembrie, con-
ferin]a de progres a avut loc la
Miercurea-Ciuc, `n Harghita,
beneficiarul direct al proiectului
fiind Inspectoratul {colar din
acest jude], `n parteneriat cu ISJ
Neam], Casa Corpului Didactic
(CCD) Harghita [i CCD Neam],
precum [i Universitatea Tran-
silvania din Bra[ov.

"Recalibrarea
competen]elor"

La conferin]\ au participat
reprezentan]ii celor patru
parteneri din proiect: managerul
proiectului inspectorul general
[colar Ferencz -Salamon Alpár-
László (ISJ Harghita), inspec-
torul general [colar Lumini]a -
Georgeta V`rlan (ISJ Neam]),
cancelarul prefectului de Neam],
Dana Mungiu, Liliana Geor-
gescu (ISJ Neam]), Bartolf
Hedwig, asistent manager (ISJ
Harghita), dr. Ani[or Nedelcu,
coordonatorul programelor de
formare (Universitatea Transil-
vania), secretarul Sindicatului
~nv\]\m`nt Neam], Gabriela
Grigore, inspectori [colari, direc-
tori de [coli nem]ene, cadre
didactice [i formatori locali din
cele dou\ jude]e. 

Cancelarul prefectului, Dana
Mungiu, a transmis `n des-
chiderea lucr\rilor conferin]ei,
salutul prefectului Mihai Archip
adresat tuturor participan]ilor din
acest proiect, exprim`ndu-[i
convingerea c\ formarea
cadrelor didactice este benefic\

`ntregului sistem de `nv\]\m`nt
nem]ean.

Managerul de proiect,
Ferencz -Salamon Alpár-László,
a vorbit `n cuv`ntul s\u din
deschiderea conferin]ei despre
beneficiile aduse de proiect
adres`nd mul]umiri tuturor
partenerilor [i MECTS, pentru
acordarea prefinan]\rii necesare
derul\rii acestui amplu proiect.

Inspectorul general [colar
Lumini]a V`rlan a vorbit asis-
ten]ei despre necesitatea
derul\rii proiectelor de acest tip,
cit`nd un articol al lui Andrei
Ple[u, care se `ntreba retoric
"Cui `i este fric\ de formarea
continu\?!".

800 dde `̀nv\]\tori [[i
institutori fforma]i

~n cele 16 luni de derulare a
proiectului COMPAS, au partici-
pat la pachetul complet de for-
mare, alc\tuit din 4 module a
120 de ore de curs, 400 de
`nv\]\tori [i institutori din diferite
[coli nem]ene [i al]i 400 de
beneficiari din Harghita. To]i
ace[ti beneficiari urmeaz\ s\ fie
evalua]i p`n\ la sf`r[itul lunii
decembrie. Din anul 2012, se
trece la etapa urm\toare, care
`nseamn\ modulele de curs ce
se adreseaz\ profesorilor [i edu-
catorilor din cele dou\ jude]e
partenere. ~n proiect, s`nt
cuprinse 2.600 de cadre didac-
tice, c`te 1.300 din fiecare jude],
cei mai mul]i dintre beneficiari
fiind din `nv\]\m`ntul primar. La
aceste cursuri, 21 de formatori
au venit din partea Universit\]ii
Transilvania, al]i 43 fiind forma-
tori locali din Harghita [i 48 din
jude]ul Neam]. ~n jude]ul Neam]
au fost `nfiin]ate [i dotate logistic
cu toate materialele necesare
derul\rii cursurilor 5 centre de
formare: dou\ la Piatra Neam],
`n cadrul Colegiului Na]ional
Petru Rare[ [i Colegiului
Na]ional Calistrat Hoga[, dou\
la Roman, `n Colegiul Na]ional
Roman Vod\ [i Colegiul Tehnic
Petru Poni [i unul la C.N. {tefan
cel Mare T`rgu Neam].

A.B.

biectivele proiectu-
lui:
 Elevii vor

`n]elege cum se
transform\ energia
de la diferite surse,
p`n\ la consuma-
tor;
 S\-[i `mbu-

n\t\]easc\ abilit\-
]ile de scriere, vor-
bire [i citire `n limba

englez\, limba proiectului;
 S\ cunoasc\ [i s\

`nve]e despre istoria, cultura,
tradi]iile diferitelor ]\ri din
Europa;                             
 S\ promoveze munca

`n echip\ [i cooperarea cu
colegi de v`rste diferite [i cu
profesorii din echipa de
proiect; 

Proiectul cuprinde mai
multe etape de lucru la diferite
teme de studiu [i promovarea
rezultatelor acestor workshop-
uri `n mobilit\]i cu profesori [i
elevi la [colile partenere: 

- Noiembrie 2010 Polonia,
Bydgoszcz
- Aprilie 2011 Italia, Milano

Am asistat la un concert la
SCALA din MILANO, am
admirat celebrul Dom cu  sute
de turnule]e [i statui, am mers
pe urmele lui Leonardo da
Vinci admir`nd peisaje
uluitoare din Portofino, la
Marea Liguric\.

- Septembrie 2011 România,
Piatra Neam]  
- Noiembrie 2011, Slovacia,
Galanta
- Aprilie 2012, Fran]a, Lyon

Obiecte din curriculum uti-
lizate `n proiect:

Educa]ia pentru mediu,
Biologie, Fizic\ (Electricitate),

Geografie, Istorie, Manage-
mentul turismului 

Ce este Comenius?
Comenius este o compo-

nent\ a programului de
Inv\]are pe Tot Parcursul
Vie]ii- Lifelong Learning,
finan]at de Comisia
European\, ce se adreseaz\
tuturor elevilor [i cadrelor
didactice din `nv\]\m`ntul pre-
universitar . Numele proiectu-
lui vine de la filozoful [i peda-
gogul ceh Jan Amos
Comenius (Komenski) ce s-a
ocupat toat\ via]a de
perfec]ionarea metodelor pe-
dagogice. Este considerat
p\rintele educa]iei moderne,
organizarea elevilor `n clase
pe grupe de v`rst\, curricula
obligatorie fiec\rui ciclu, pre-
cum [i necesitatea educa]iei
timpurii a pre[colarilor i se
datorez\. ~n semn de omagiu
adus studiilor lui de pedagogie
aplicat\, Comisia European\
a numit aceas-
t\ componen-
t\ a ~nv\]\rii
pe tot par-
cursul vie]ii Co-
menius.

{coala cu
clasele I-VIII
Nr 5 din Piatra
Neam] are o
echip\ de pro-
iect format\
din  6 profesori
[i 30 elevi
selecta]i dup\
un serios inter-
viu `n limba en-
glez\. Pro-
iectul ENER-
GY WAY are
ca obiectiv principal aflarea
drumului cultural [i al energiei
de la producere  la  consuma-
tor, `n fiecare ]ar\ partener\.
{coala Nr.5 din Piatra Neam]
a propus partenerilor de
proiect o s\pt\m`n\ de acti-

vit\]i diverse, reprezentative [i
atractive:

Vizitarea Colegiului Na]io-
nal  "Petru Rare[", laboratorul
astronomic [i cel de fizic\
chimie, discu]ii pentru un viitor
parteneriat;                     

Vizitarea  {colii Nr.5 din
Piatra Neam], [i asistarea la
ore de istorie, biologie, mate-
matic\, ]inute `n limba en-
glez\ (CLIL);

Spectacol cultural de
c`ntece [i dansuri populare
sus]inut de pre[colarii Gr\di-
ni]ei Nr.12 [i elevii {colii Nr. 5
`n colaborare cu Liceul de
Art\ "Victor Brauner";

Vizit\ de studio la  Hidro-
centrala D Leonida [i Lacul
Bicaz;

Vizita de studiu Cetatea
Neam]ului, M\n\stirea
Neam], Observatorul astro-
nomic [i muzeul de istorie
Suceava;

Vizit\ de studiu  Ia[i,
Facultatea de Inginerie
Electric\.

Elevii din cele 5 ]\ri parti-
cipante la proiect au comuni-
cat `n limba englez\ despre

pasiunile [i subiectele de
interes comun, diferen]ele cul-
turale, lingvistice [i de
mentalitate dintre ]\ri, astfel
leg`ndu-se prietenii [i ivindu-
se noi idei pentru o viitoare
cooperare.

~n activit\]ile proiectului
precum prelucrarea datelor
tehnice sau rezolvarea ches-
tionarelor au lucrat `mpreun\
at`t elevi c`t [i profesori de
diferite discipline, astfel dez-
volt`ndu-se competen]e de
lucru `n  echip\ [i de comuni-
care `n limbi str\ine precum
englez\, francez\ sau itali-
an\, fiind atinse obiectivele
propuse.

~nc`nta]i de tradi]ii, de
oameni [i de varietatea
peisajelor, cei mai mul]i elevi
au promis s\ se `ntoarc\ c`t
de cur`nd `n România. Comu-
nic\m  frecvent pe facebook
cu cei din Italia, Fran]a,
Slovacia ]i Polonia, amintindu-
ne de clipele frumoase petre-
cute `mpreun\ [i f\c`nd pla-
nuri pentru urm\torul proiect
menit s\ ne aduc\ din nou
`mpreun\. Toate mesajele
primite de la elevii care au

vizitat România [i au dansat
`n hora prieteniei con]in un
sincer "I miss you, Româ-
nia!"

PPrrooff.. MMaarriiaannaa RROO{{AANNUU -
coordonator proiect

The Energy Way: A path connecting cultures, a link
forging Europe's stakes, a step to an European 

sustainable citizenship  2010-2012

Vocabularul actual al na]iunii (2) TERMENI POLITICI

Conferin]a de progres
a proiectului COMPAS

Concurs de crea]ie literar-artistic\
„Patria mea, limba român\”

Concursul este organizat de Asocia]ia ~nv\]\torilor Neam], `n colaborare
cu SLLIC [i Inspectoratul {colar cu prilejul s\rb\toririi centenarului `nfiin]\rii
asocia]iei [i se adreseaz\ tuturor elevilor din jude]ul Neam] cu `nclina]ii [i pre-
ocup\ri literare. 

Lucr\rile `n dublu exemplar vor fi trimise la sediul Asocia]iei ~nv\]\torilor
din str. Sadoveanu, nr. 21, cu specifica]ia (Pentru concursul literar-artistic) p`n\
la data de 15 aprilie 2012. Premiile [i men]iunile vor fi acordate cu prilejul cer-
emoniei festive [i vor fi publicate `n revista Apostolul.

Asocia]ia ~~nv\]\torilor NNeam]

O

L

S

Proiect c`[tigat de {coala cu clasele I-VIII, Nr. 5 Piatra Neam], România
Proiect Comenius de parteneriat {colar multilateral cu [coli din Italia,

Polonia, Slovacia [i Fran]a, finan]at de Comisia European\ prin
programul LLP-Longlife Learning de `nv\]are pe tot parcursul vie]ii
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n perioada 31
octombrie - 3
decembrie 2011, un
num\r de 47 de
cadre didactice de la
unit\]ile de `nv\]\-
m`nt privat din jude]
(gr\dini]e particula-
re, licee [i [coli post-
liceale sanitare) a
beneficiat de cursul
de formare Manage-
mentul asigur\rii

calit\]ii `n `nv\]\m`ntul preuni-
versitar privat [i alternativ, ce a
avut drept scop cre[terea
calit\]ii actului educa]ional `n
aceste [coli. Structurat `n cinci
module, cu o durat\ de 24 de
ore, cursul a fost organizat de
c\tre Casa Corpului Didactic
Neam], fiind inclus `n oferta de
formare continu\ a acestei insti-
tu]ii pentru anul [colar 2011-
2012. Cei doi formatori, prof.
Elena-Roxana Irina [i prof.
Mihai Floroaia s`nt formatori-
consilieri ai Agen]iei Române
pentru Asigurarea Calit\]ii `n
~nv\]\m`ntul Preuniversitar
(ARACIP). 

Cele 47 de cadre didactice
au fost organizate `n dou\
grupe, av`nd ca loc pentru
desf\[urarea cursurilor Casa
Corpului Didactic Neam] (Corp
A) [i {coala Postliceal\ Sanitar\
"MOLDOVA" Roman. 

Necesitatea acestui pro-
gram de formare a rezultat `n
urma unei analize riguroase
efectuate pe Rapoartele Anuale
de Evaluare Intern\ (RAEI) ale
unit\]ilor de `nv\]\m`nt particu-
lar din jude]ul nostru, `n perioa-
da septembrie 2008 - august
2011. Nevoia de a forma cadrele
didactice mem-
bre `n Comisia
pentru Evaluarea
[i Asigurarea
Calit\]ii (CEAC)
este motivat\ `n
mod special de
n e c e s i t a t e a
oferirii unei
educa]ii de cali-
tate, `n actualul
context na]ional
[i european.

M o d u l e l e
cursului au vizat
aspecte privind
legisla]ia calit\]ii,

func]ionarea CEAC, evaluarea
performan]elor unit\]ilor de `n-
v\]\m`nt, `ntocmirea unui Planul
opera]ional [i a unu Plan de
`mbun\t\]ire, un stagiu de aplica]ii
practice `n cadrul [colii de prove-
nien]\, evaluarea cursan]ilor
(`ntocmirea unui portofoliu per-
sonal sau de grup [i prezentarea,
`n plen, a unei teme din acesta).

Participan]ii au fost evalua]i
permanent prin aplicarea unor
chestionare, efectuarea exer-
ci]iilor aplicative, prezentarea
unor teme, `ntocmirea [i
sus]inerea unor instrumente ale
CEAC, `ntocmirea unor planuri
opera]ionale, prezentarea unor
planuri de `mbun\t\]ire a activi-
t\]ii, realizarea unor portofolii indi-
viduale [i de grup, prezentarea
temelor din portofoliu.

Prin modul `n care au fost
proiectate, organizate [i
desf\[urate cursurile, s-au rea-
lizat obiectivele propuse.
Noutatea informa]iilor prezen-
tate va constitui un ajutor real
pentru majoritatea cursan]ilor `n
g\sirea solu]iilor la problemele
manageriale ale unit\]ilor de
`nv\]\m`nt particular din jude]ul
nostru, `n mod special al
`nv\]\m`ntului postliceal sanitar.
Prin administrarea [i prelucrarea
fi[elor de feed-back,  cursan]ii
au apreciat calitatea formato-
rilor [i a presta]iei acestora ca
fiind de excep]ie, iar cele
prezentate le s`nt utile `n
`ntocmirea corect\ a docu-
mentelor manageriale.

Dr. MMihai FFLOROAIA

I.Portret `̀n aaquaforte ((?)

El vine cu ochii ro[ii [i c`rpi]i la
[coal\ [i, uneori, mo]\ie la primele
ore cu  capul pe banc\, deoarece
[i-a petrecut cea mai mare parte din
noapte la birou, `n fa]a computeru-
lui.

... El `[i tehnoredacteaz\ refe-
ratele pe baza materialelor colec-
tate de pe diverse site-uri Internet.

... El nu pierde vremea core-
spond`nd `n mod tradi]ional cu ai s\i
con-generi: are la dispozi]ie
mijloace mult mai moderne.

... El nesocote[te suveran informa]iile
primite prin tradi]ionalele manuale [i `n orele de
[coal\; informa]iile sale s`nt mult mai rapide [i
mai simplificate.

Este el elevul cibernetic, elevul secolului
XIX? Nu, este elevul pseudo-cibernetic, pe
care ne-am obi[nuit a-l privi ca pe t`r`ie-br`ul
vremurilor noi... [i nu f\r\ oarece dreptate.

El r\scole[te noaptea `ntreag\ Internet-ul
dup\ site-uri dubioase, jocuri puerile sau sim-
ple acces\ri f\r\ rost. Prezint\ senin profe-
sorului referate listate de pe site-urile "de pro-
fil", `n pofida faptului c\ orice profesor serios i-a
explicat de at`tea ori c\ referatele de pe 'net
s`nt, de regul\, ni[te gogom\nii postate acolo
de indivizi la fel de nestructura]i axiologic ca [i
cel ce le reproduce (obicei care, devenit nor-
malitate, se va extrapola [i la nivelul proiectelor
de absolvire, tezelor de licen]\, dizerta]iilor de
masterat [i tezei de doctorat, puternic `ncurajat
de profesorii universitari, fie ace[tia intimida]i
de atotputernicia tehnicii digitale sau foarte
comozi [i formali[ti). 

El face schimb de banalit\]i pe Messenger,
`n total dispre] fa]\ de regulile de ortografie,
topic\ [i punctua]ie, dispre] ce `[i va g\si `n
scurt timp drumul spre teze [i compuneri
[colare, deja cople[ite de 'pt. k', dak' [i de
monstrule]i de tipul lui 'f. f. dragutz', 'stai
putzin'. El contrazice senin [i suveran profe-
sorul care, naiv, d\ s\-i explice un fenomen,
tr`ntindu-i o banalitate g\sit\ pe Wikipedia; [i o
]ine pe-a lui.

Nu avem de g`nd s\ condamn\m lipsa de
interes a elevului contemporan pentru [coal\,
a[a cum prea des exist\ tendin]a de a o face.
Computeromania este un simptom, nu boala `n
sine. Boala se nume[te cultivarea lipsei de gust

[i imbecilizarea global\ a unei popula]ii `n con-
tinu\ cre[tere. Dovada cea mai bun\ - elevul
contemporan român, care are la dispozi]ie
toat\ muzica tuturor vremurilor [i ascult\...
manele rromâne[ti ! 

Deci, nu e o problem\ de "magnetizare"
exercitat\ de acest Demiurg al viitorului, ci, mai
ales, de educa]ie [i de politic\ global\. Pe de o
parte (la polul efectului), filosofia ocupa]ional\,
religia muncii de care vorbea Bertrand Russel
pare a fi e[uat, iar, `n acest caz, secundar
[omajului, golul l\sat `n timpul nostru liber tinde
a se umple cu oferta informa]ional\ [i media-
tic\. Pe de alt\ parte, filosofia cererii [i ofertei
duce [i `n acest domeniu la o politic\ de dum-
ping: pentru a for]a consumul, [tacheta
adresabilit\]ii este mereu [i mereu cobor`t\,
implic`nd mereu mai pu]in efort mental, pentru
a evita termenul intelectual [i, deci, solicit`nd cu
at`t mai pu]in neuronii, cu c`t cre[te exponen]ial
cyberspa]iul. Triumful invers al concuren]ialis-
mului!

Or, `n acest caz, nu se mai poate da vina
pe greaua mo[tenire: cyber-spa]iul ne-a g\sit
liberi... Chiar dac\ exista computerul `nainte,

mai ales ca auxiliar al proceselor [i calculelor
tehnice, adev\rata sa poten]\ comunica]ional\
s-a actualizat mai cu seam\ din anii '90
`ncoace. Fie [i accept`nd tem\toarea reveren]\
pe care mul]i dintre noi (inclusiv p\rin]i [i profe-
sori) am avut-o mult\ vreme, consider`nd c\ un
elev care "[tie computer" este un elev foarte
bun, tot r\m`ne de explicat cum se face c\
op]iunea elevilor merge, din at`ta noian de
informa]ie, spre site-urile modice valoric.
Dealtfel, `naintea cyberspa]iului au existat [i
alte forme digest de reducere a efortului mental
prin diminuarea continu\ a ofertelor... pseudo-
intelectuale: circul [i scamatoria de strad\, apoi
romanele foileton, revistele tot mai deocheate,
apoi audio-vizualul...

Este o realitate a vremurilor noi. Este
tranzitorie? C`t\ vreme cartea a fost principala
"z\bav\", tot c\r]ile dubioase s-au citit mai mult
dec`t marile opere, mai pu]in ofertante pentru
`n]elegerea imediat\, deci mai plicticoase pen-
tru cititorul mediu, majoritar statistic. C`]i dintre
prietenii de v`rsta dv. de alte orient\ri profe-
sionale (doctori, economi[ti etc.) frecventeaz\
marea literatur\, cu c`]i conversa]i `n privin]a
ultimelor nout\]i literar-artistice sau chiar
tehnice? Dintr-un punct de vedere, anecdota,
baza interac]iunii umane la români, este infinit
superioar\ banalit\]ilor despre vreme (respec-
tiv, scumpirea facturii la gaz), cump\r\turi
(adic\, scumpirea vie]ii) ori s\n\tate (recte,
scumpirea medicamentelor pentru uz personal,
pentru p\rin]i sau copii). Anecdota ofer\ luxul
unei atitudini superioare fa]\ de toate aceste
"mici mizerii unui suflet chinuit".

Deci, nu computerul este vinovat. El este
agonia [i extazul, ultimamente e[ecul unei
epoci de oferire a digest-ului concuren]ial. Ca [i
cartea, harta, albumul ([i `nsum`ndu-le cumva),
computerul r\m`ne o virtualitate: el con]ine,
de[i u[or  nu e vina computerului, nici a ofer-
tan]ilor de informa]ie, pentru faptul c\ acce-
san]ii lor, minori sau majori, prefer\ materialele
de slab\, proast\ [i execrabil\ calitate.

(Va urma)

Dr. AAdriana PPOPOVICI

Elevul pseudo-cibernetic

(urmaare ddin nnum\rul 1140)

alt\ noutate a c\r]ii
este punerea `n
discu]ie a conceptelor
filosofice, de fiecare
dat\ raportate la
efectele acestora
asupra activit\]ii prac-
tice a individului ce se
manifest\ `n colectivi-
tate, stabilind c`teva
norme obligatorii: "o
aspr\ [i ascu]it\
cunoa[tere cu sine";
"rigoarea [i stricte]ea

teoretice"; "binomul conceptual
capacitate-eficien]\"; "`n]elepci-
unea"; "autocontrolul". 

Pe baza cunoa[terii clasicilor,
a modernilor [i a contemporanilor,
autorul inten]ioneaz\ s\ comunice
cititorului ce consider\ c\ "st\ `n
picioare" [i ce nu, referitor la tema
anun]at\ chiar de pe coperta c\r]ii.
Cititorului atent nu-i poate sc\pa

importan]a acordat\ "demersului
autodidact" al individului, dar nu
oricum, ci pe baza unei "con[tiin]e
de sine" [i `nt`mpin`nd "permanent
interven]ia autorit\]ii pedagogice".
O pagin\ remarcabil\ este ce refe-
ritoare la cifrul secret al persona-
lit\]ii, `n care aduce `n discu]ie
rela]ia maestru-discipol, pun`nd
accent pe "interven]ia autorit\]ii
pedagogice care trebuie s\ fie strict
regulativ\…" Foarte interesante [i
de re]inut, at`t de c\tre elevi, dar,
mai ales, de c\tre profesori, s`nt
ideile autorului despre educa]ie.
Iat\, una dintre ele: "Educa]ia
urmeaz\ modelul r\s\dirii
semin]elor cunoa[terii [i pre-
supune aten]ie veghetoare a
"cresc\torului" `n spirit, ca `n final
rodul s\ se integreze armoniei unui
circuit al valorilor".

~n `ncheiere, facem precizarea
c\ aceast\ carte este scris\ `ntr-o
limb\ literar\ aproape perfect\, cu
folosirea unei terminologii de spe-

cialitate de ultim\ or\, c\reia `i
adaug\ (surpriz\ pentru unii!)
crea]ii proprii care m-au f\cut mai
atent, la citirea primelor pagini.
Autorul, sfid`nd, `ntr-o oarecare
m\sur\, regulile de formare, cu
sufixe [i prefixe, mai ales cu pre-
fixe, a cuvintelor `n limba român\,
ajunge la formele: "cogni]ie", "idi-
vidua]ie", "reprezentificare" "apre-
hendare", "evolu]ii destinale" [i lista
ar putea continua. Probabil, aceas-
t\ "crea]ie" este o modalitate,
al\turi  de  altele, `n inten]ia sa de
a-[i forma un limbaj al discursului
cu marc\ proprie, ceea ce nu e de
condamnat.

Mai remarc\m: vasta bibli-
ografie studiat\ [i citat\ f\r\
prejudec\]i [i f\r\ a uza de ea
abuziv; redactarea, `n general,
corect\ a notelor din subsolul
paginilor (dar se `ncurc\ "idem" cu
"ibidem"; se folosesc "ed" [i Ed.",
pentru editur\, se pune punct, chiar
c`nd nota nu este o construc]ie sin-

tactic\ [. a.). La acestea se adaug\
unele construc]ii nerecomandate
(Ex. "De aceast\ opinie trebuie
]inut seama.", mai corect: "De
aceast\ opinie trebuie s\ se ]in\
seama."); folosirea incorect\ a
adverbului "odat\", `n locul articolu-
lui sau numeralului "o dat\";
punctele de suspensie din cadrul
citatelor e bine s\ fie `n (...) [i nu `n
(…) [. a. Toate acestea nu dimi-
nueaz\ aproape cu nimic valoarea
[tiin]ific\ a c\r]ii, av`nd `n vedre
reabilitarea rolului important pe
care reflexivitatea `l joac\ `n econo-
mia proceselor cognitive. Mai
ad\ug\m: I.-V. T. are un atu -
tinere]ea, cu viitorul `n fa]\, ce-i
pune la dispozi]ie timpul necesar
elabor\rii propriului sistem filosofic,
aceast\ carte fiind doar o introdu-
cere, un semnal. La acesta, se
adaug\ siguran]a [i impulsul cre-
ator, cele dou\ jum\t\]i ale `n]elep-
ciunii. 

Constantin TTOM{A

PLEDOARIE  PENTRU FORMAREA OMULUI ~NTREG

"Ascultarea este via]\ ve[nic\, scar\ cereasc\, suire `n
scurt, bog\]ie de bunuri, lucru `ngeresc, alergare a nep\timirii,
suire cu c\l\torie cereasc\. Supunerea este maic\ a smereniei,
iar ascultarea u[\ a suirii....". (Sf`ntul GGrigorie SSinaitul)

emnal\m, pe aceast\ cale, apari]ia, la Editura Sophia,
Bucure[ti, 2011, a lucr\rii Cartea ascult\rii, edi]ie `ngrijit\ de
Florin Stuparu [i monahul Filotheu B\lan.

Cele peste 300 de pagini ale c\r]ii con]in `ndemnuri, sfa-
turi, pove]e despre smerenie [i ascultare, ca trepte ale
urcu[ului duhovnicesc, cuvinte adunate din operele Sfin]ilor
P\rin]i (Sf`ntul Vasile cel Mare, Sf`ntul Efrem Sirul, Cuviosul
Eftimie, Isaia Pustnicul, Ava Dorothei, Isac Sirul, Grigorie
Sinaitul etc.). 

Structurat\ `n trei p\r]i (Partea I: Carte pentru ascultare
adunat\ `n scurt din felurite c\r]i, Partea a II-a: A[ez\mintele
stare]ului Paisie, Partea a III-a: R\zboi asupra a[ez\mintelor

stare]ului Paisie), lucrarea poate fi considerat\ drept un ghid al re`nnoirii
vie]ii monahale ([i nu numai), via]\ pe care sistemul comunist din ]ara
noastr\ a `ncercat s-o desfiin]eze. 

Dup\ cum m\rturise[te Florin Stuparu `n Noti]a editorial\, prima
parte a c\r]ii este de fapt o antologie alc\tuit\ la M\n\stirea Neam] de
c\tre Sf`ntul Paisie Velicicovski [i ucenicii s\i, cuprinz`nd via]a acestuia,
unele dintre scrisorile sale [i cuvinte despre ascultare; cea de a doua
parte con]ine cuvinte ale Stare]ului Paisie [i o prezentare a
a[ez\mintelor sale pentru via]a de ob[te; ultima parte cuprinde dou\
texte importante: Vedenia monahului Teodosie [i fragmente din Cronica
lui Andronic Duhovnicul.  

Consider cartea pe care am prezentat-o acum `ntr-un mod sumar,
drept un ghid folositor cre[terii noastre duhovnice[ti, mai ales acum `n
contextul S\rb\torilor Na[terii M`ntuitorului Nostru Iisus Hristos, c`nd
este de preferat s\ privim mai mult [i spre suflet.  

Dr. MMihai FFLOROAIA

Cuvinte pentru ascultare

Curs de formare pentru
cadrele didactice din
`nv\]\m`ntul particular
nem]ean

Tot Rare[ul...
n cadrul proiectului "Tineri antreprenori europeni",
implementat de Agen]ia pentru Dezvoltare
Regional\ (ADR) Nord-Est la Colegiul Na]ional
"Petru Rare[" din Piatra Neam], un grup de 24 de
elevi din clasele a IX-a a participat la o tab\r\ de
scriere de proiecte.

Cursurile au avut loc la T`rgu Neam], `n zilele
de 9 [i 10 decembrie, toate costurile privind logis-
tica necesar\, lectorii, cazarea [i masa partici-
pan]ilor fiind asigurate de ADR Nord-Est.
Directorul colegiului, Mihai Obreja este convins c\
noile competen]e dob`ndite de elevi nu numai c\

vor da bine `n CV-ul personal, dar vor determina tinerii s\ reali-
zeze mai multe proiecte chiar `n cadrul liceului:  "Grupul ]int\
al proiectului, `n aceast\ etap\, a fost format din c`te 4 elevi din
cele [ase clase a IX-a care au fost instrui]i, pe parcursul celor
dou\ zile, de c\tre lectori specializa]i `n scrierea de proiecte
din cadrul ADR Nord-Est. S`ntem onora]i [i bucuro[i c\ le-am
putut oferi acestor tineri - prin bun\voin]a partenerului nostru
care finan]eaz\ aceast\ tab\r\ - oportunitatea de a c\p\ta
competen]e [i abilit\]i `n realizarea de proiecte". (A.B.)

~O
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S\rb\tori fericite!
u [tiu al]ii cum s`nt, dar
eu c`nd aud colind\torii [i
ur\torii, m\ g`ndesc la
Creang\. La p`cli[itul de
pop\ O[lobanu din
cap\tul satului [i la apri-
ga nevast\ a lui Vasile
Anitei. Muierea care i-a
fug\rit pe \i mici prin
om\tul \l mare. Cu
cociorva aprins\ c\ toc-

mai b\ga colacii la cuptor.
Paradoxal, genialul povestitor
humule[tean a plecat `ntr-o lume
mai  bun\, pe 31 decembrie 1889. ~n noaptea bucuriilor. ~n
noaptea dintre ani, numit\ de noi modernii Revelion.  ~n ultima zi
de viat\, neast`mp\ratul institutor devenit ie[ean a cobor`t din
mahalaua }ic\ului spre centrul " dulcelui t`rg". A intrat `ntr-o
franzel\rie de pe L\pu[neanu [i a `ngurgitat cu poft\ o por]ie de
gogo[i cu dulcea]\. N-a ajuns la Bolta Rece. Dup\ promenad\,
`nso]it de un profesor din S\r\rie , cei doi au luat-o p`[-p`[ `napoi,
spre cas\. La desp\r]ire [i-au urat: " La mul]i ani!", " Un an mai
bun!" [i " S\rb\tori fericite!". Pentru Creang\ n-a mai fost s\ fie.
A ascultat doar ur\torii. Ultima dat\.

C`nd românilor le este dor de povestitor, merg la Humule[ti,
la casa muzeu s\ vad\ motoceii de la st`lpul hornului cu care se
jucau m`]ele de cr\pau. Sau, apuc\ spre Ia[i, cu ]inta Bojdeuca
din }ic\u. O c\su]\ simpl\ cu fere[tile c`t palma ascuns\ `ntre
dealurile S\r\riei [i ale {orogarilor. Bojdeuca din discu]ie este cel
mai frecventat punct muzeistic din Moldova. Aici a ajuns [i Zoe
Dumitrescu Bu[ulenga care uimit\ de s\r\cia locuin]ei a spus:
…„iat\ cum a tr\it bunul [i minunatul Creang\!". Nu [tim dac\ l-a
m`ng`iat pe motanul frumos dar mofturos, numit Zg\ib\rici, mas-
cota bojdeucii, dar [tim c\ a tr\it clipe `n\l]\toare. Dac\ se mai
ur\ [i ast\zi `n Tic\u? Bine`n]eles. Se ur\ cu umor, la obiect [i pe
adev\ratelea. Ciuli]i urechile!

„M`ine anul se-noie[te
{i benzina iar cre[te
TVA-ul e mai mare
FMI-ul nu are stare
Nici `n Schengen nu intr\m
Oare c`n' ne pension\m?
Ia pocni]i din bice, m\i
S\ scad\ impozitele, h\\\i!

Bugetari [i gospodine
{i voi de s`nte]i `n p`ine
Leafa s-a f\cut mai mic\
Dar tr\im mai bine. Cic\!
Ei cer solidaritate, 
S\ fur\m, adic\, frate!
Mit\ [i cu fi]e, m\i!
U[chi]i, h\\\i!

Mo[ule, de vii cu s\niu]a
Adu-ne si h`rtiu]a
Ca m\car de Anul Nou
S\ ne [tergem la …Copou
H\u, H\u!
La anul [i la mul]i ani!"

Dumitru RRUSU

1991- Revista AAsachi, seria
nou\ (a doua), subintitulat\
"revist\ de economie, cultur\,
[tiin]\, opinii, comentarii, infor-
ma]ii" (p`n\ la nr. 6), "revist\
de economie cultur\ [tiin]\,
`nv\]\m`nt" (nr. 7 - 38), apoi
"revist\ de cultur\" (nr. 39-
202), a ap\rut p`n\ `n decem-
brie 2005, la `nceput
s\pt\m`nal (p`n\ la nr.
17/1992), apoi bilunar (nr. 18-

58/1992-1993), iar din ianuarie 1994 p`n\
`n decembrie 2005, lunar. Primele 19
numere au fost editate `n format tabloid
(4 p.), apoi `n format A 4 (`ntre 8 [i 16 p.)
Aceast\ serie a fost editat\ din ini]iativa
unui grup de intelectuali (`ntrunit la 29
noiembrie 1991, c`nd a fost adoptat un
Statut al Societ\]ii {tiin]ifice-Literare
"Asachi", publicat `n nr. 1/dec. 1991),
grup condus de prof. Gheorghe Bunghez,
la acea vreme director al S. A. Bibliopolis-
Petrodava, care a alc\tuit un comitetul
director cu intelectualii: Aurica Ropcean,
Ion Alistar (ultimul p`n\ la nr. 65 inclusiv),
Marcel Dr\gotescu - redactor coordona-
tor, Constantin Cucu - secretar de
redac]ie. 
 3/1835 - n. Narcis CCre]ulescu

(pseud. lui Nicolae Cre]u), Coste[ti,
Boto[ani (d. 1. 03. 1913, T`rgu-Neam]).
Seminarele de la M\n\stirea Neam] [i
Ia[i, Facultatea de {tiin]e a Universit\]ii
ie[ene. ~n 1859, s-a c\lug\rit la
M\n\stirea Neam]. Sfin]it ca preot la Ia[i,
arhiereu al Mitropoliei, devenind membru
al Sinodului. Egumen al M\n\stirii "Sf.
Sava", profesor la Seminarul din Ia[i,
director la seminarul din Hu[i. ~n 1866,
revine la M\n\stirea Neam] unde va fi
stare] (1902-1909) [i va r\m`ne p`n\ la
moarte. A inten]ionat s\ scrie o istorie a
m\n\stirilor române[ti, dar nu a reu[it s\
scrie dec`t istoria a 120 de l\ca[uri. 
 6/1864 - n. Nicodim MMunteanu

(prenumele, Nicolae), la Pipirig, Neam]
(d. 27. 02. 1948, Bucure[ti). Seminarul
"Veniamin Costachi" Ia[i (1882-1890).
Aici l-a cunoscut pe G. T. Kirileanu.
Academia  din Kiev (1895). Tuns `n
monahism, la M\n\stirea Neam] (1894),
hirotonisit arhimandrit [i numit vicar al
Mitropoliei Moldovei (1898-1902), vicar al
Episcopiei Dun\rii de Jos (1902-1909) [i
director al Seminarului "Sf. Andrei" din
Gala]i (1903-1909), Episcop la Hu[i
(1912), stare] la Neam] (1924-1935), mit-
ropolit al Moldovei (19351939), patriarh
(1939-1948), membru de onoare al
Academiei (1918). 
 7/1894 - n. Ion LLuca, la Roman (d.

30. 01. 1972, Bucure[ti). Primele dou\
clase  primare la Roman, apoi la Bac\u.

Doctor `n filozofie [i teologie (1919). Se
stabile[te la Bac\u, diacon la Biserica
"Sf. Nicolae" (demisionat `n 1922), profe-
sor de limba latin\, profesor [i director la
{coala Normal\ de ~nv\]\tori, apoi la
{coala Normal\ de ~nv\]\toare, unde va
fi titular p`n\ `n 1948 (din 1940, se va afla
mult timp `n concediu de crea]ie). I se
joac\ piesele, inclusiv la Bucure[ti [i
ob]ine premii na]ionale. A fost deputat din
partea Partidului Poporului - Averescu,
1927. Dup\ 1948, a fost scos din teatru [i
se retrage, `n 1952, la Vatra-Dornei. 
 10/1892 - n. Romulus DDemetrescu,

la Roman (d. 24. 12. 1972, Bucure[ti).
Liceul Na]ional, Ia[i (1913). Seminarul
Pedagogic Universitar. Doctor `n filozofie
(1925). Debuteaz\ `n liceu, "Activitatea
tinerimii", Ploie[ti (1910), cu note [i
recenzii. ~ntre cele dou\ r\zboaie, cadru
didactic la Cluj, va colabora, cu recenzii,
cronici [i cu articole dedicate actualit\]ii
literare, la revistele transilvane.
Debuteaz\, `n 1922, cu manualul de
liceu, "Elemente de logic\ [i metodolo-
gie", apoi alte c\r]i didactice. Dup\ 1944,
prefa]a la "Tratatul elementar de logic\"
(1947), lucra la "un mare "Tratat de
logic\"". Volumul: "~nsemn\ri critice",
1979.
 10/1911 - n. Scarlat PPorcescu, la

Porce[ti, azi Moldoveni, Neam] (d. 3. 12.
1991, Ia[i). Seminarul "Sf`ntul Gheorghe"
(1923-1931), Facultatea de Teologie din
Cern\u]i (1931-1935), Institutul
Pedagogic Ia[i (1936), Facultatea de
Litere [i filozofie Ia[i (1943-1947).
Redactor al revistei "Mitropolia Moldovei
[i Sucevei" (1954-1977).
 16/1949 - n. Ioan DD\nil\, la T`rgu-

Neam]. Liceul "{tefan cel Mare", T`rgu-
Neam]. Doctor `n filologie (2004).
Coordonator al Clubului UNESCO de pe
l`ng\ Liceul Pedagogic [i pre[edinte al
Filialei Bac\u a S. {. F. A pus bazele
Funda]iei "Vasile Alecsandri" [i ale Ed.
"Egal". Redactor [ef al Revistei "Studii [i
cercet\ri [tiin]ifice. Seria Filologie" a
Facult\]ii de Litere a Universit\]ii din
Bac\u (2007). 
 16/1883 - n. Gavriil GGalinescu, la

Hangu, Neam], `n familia preotului Mihai
Galinescu, (d. 10. 07. 1960, Dur\u,
Neam]). Seminarele Teologice din
Roman [i Ia[i. Facult\]ii de Teologie.
Licen]iat (1909) la "Conservatorul de
Muzic\ [i Declama]ie", Bucure[ti.
Profesor la Dorohoi. Frecventeaz\
Conservatorul de Muzic\ din Leipzig
(1912-1914). Peste dou\ decenii, cursuri
de specializare (etnografie [i paleografie
muzical\) la Universitatea din Viena
(1930-1931), iar pentru perfec]ionarea `n
muzica oriental\, la Atena. Profesor la

{coala Normal\ din Buz\u, director, la
{coala Preg\titoare din Hangu, pe care o
va organiza ca gimnaziu mixt, prima
[coal\ de acest fel, `n mediul rural, din
Jude]ul Neam]. La 1. 10. 1930, devine
profesor la Conservatorul din Cern\u]i,
de unde, `n 1935, este mutat la Academia
de Muzic\ [i Art\ Dramatic\ din Ia[i.
Retras la Hangu, dup\ o pensionare
abuziv\, va fi primar (1944) [i director al
C\minului Cultural (1945). G. G. a fost
pentru muzica timpului, profesor, muzi-
colog, dirijor, animator al vie]ii corale [i
muzicale, folclorist [i compozitor, con-
tinu`nd tradi]ia `nainta[ilor [i `nscriindu-se
`n activitatea de culegere [i valorificare a
crea]iei populare.
 24/1945 - n. Cristian LLivescu.

Facultatea de Filologie, Bucure[ti. Debut
publicistic `n "Via]a studen]easc\" (1965).
A condus Cercul Studen]esc de Teorie [i
Critic\ Literar\ al Facult\]ii (coord. prof.
Savin Bratu, 1965-1968). A ini]iat, `mpre-
un\ cu Dan Muta[cu, Adriana Bittel,
Dorin-Liviu Zaharia, `n 1967, Cenaclul
"Atlantida", preluat ulterior de grupul
Silviu Angelescu - Ioan-Petru Culianu.
Dup\ 1968, redactor la ziarul "Ceahl\ul",
Piatra-Neam]. A debutat literar cu un
eseu despre Adrian Marino, `n Revista
"Ateneu", Bac\u (1973). A condus
Cenaclul Literar "Calistrat Hoga[", Piatra-
Neam] (1971-1977). Dup\ 1990, consilier
la Inspectoratul pentru Cultur\ al
Jude]ului Neam]. Membru al Uniunii
Scriitorilor (26. 12. 1989); diferite func]ii:
`n Consiliul Asocia]iei Ia[i a Uniunii
Scriitorilor (1996-2001); pre[edinte al
Reprezentan]ei Neam] a Uniunii
Scriitorilor, (1997-2004); pre[edintele
Societ\]ii Scriitorilor din Jude]ul Neam],
din martie 1990; membru permanent [i
pre[edinte `n mai multe jurii ale Uniunii
Scriitorilor. Membru al Uniunii Arti[tilor
Plastici (2002), sec]ia Critic\. Membru
fondator Revistelor "Credin]a Neamului",
"Poezia", "Antiteze", [i al Editurii
"Crigarux"; redactor asociat la Revista
"Convorbiri literare", Ia[i. 
 28/1949 - n. Botez MMihai, la

Filioara, V\ratec, Jude]ul Neam]. Absol-
vent al Liceului "{tefan cel Mare", T`rgu-
Neam], Facultatea de Filologie, Universi-
t\]ii ie[ene. Cu o burs\ a Statului francez,
a urmat cursuri intensive la Avignon. A
sus]inut examenul de doctorat cu teza
"Mallarmé. l'Admirable e la "divine
tragédie" du litéraire" (1998). Debut cu
volumul de proz\  "Jocul de-a cine pierde
c`[tig\" (1986). Volume cu lucr\ri didac-
tice, numeroase articole de critic\ literar\
Alte c\r]i:  "Litérature française", 1995;
"Le texte et son double", 1998. (C.T.)

n perioada 23 - 30 iulie
2011, la Lyon, `n sud-estul
Fran]ei, am participat la pro-
gramul de formare continu\
Comenius "Stage d'immer-
sion de langue et
méthodologie pour
enseignants de français"
(cu num\rul de referin]\
U K - 2 0 1 0 - 11 3 4 - 0 0 8 ) ,
furnizat de centrul LFEE

Europe (Le Français en Ecosse) din
Sco]ia, Marea Britanie - http://lfee.net/),
sus]inut de c\tre Nadine Fraize (direc-
tor al centrului "Langues et Terre" din
Rennes, Fran]a - formator) [i Caroline
Cordier (formator). 

Numele ora[ului Lyon (Lugdunum,
veche a[ezare roman\, din care au
r\mas teatrul roman [i ruinele de pe
colina Foruvière) este sinonim cu
industria m\t\sii (cartierul m\t\sarilor,

La Croix-Rousse)[i cu Rezisten]a
Francez\ (vezi celebrele traboules,
pasajele secrete) [i are reputa]ia de
"capital\ gastronomic\ a lumii" (aici se
afl\ celebrul restaurant la Tassée,
al\turi de cele de pe rue des
Marronniers). Istoria culinar\ a `nceput
aici `n prima jum\tate a secolului al XX-
lea, c`nd multe familii de burghezi [i-au
disponibilizat buc\tarii. Ace[tia aveau
sa revolu]ioneze ora[ul, `nfiin]`ndu-[i
propriile restaurante [i g\tind pentru cei
mai preten]io[i demnitari ai acelor tim-
puri (mul]i italieni stabili]i la Lyon). Pe
l`ng\ multele restaurante, bistrouri [i
cafenele, `n Lyon se mai g\sesc trei
mari parcuri (cel mai frumos este parcul
La Tête d'Or), 30 de muzee [i
nenum\rate monumente istorice. Multe
personalit\]i s-au n\scut ̀ n Lyon sau au
locuit [i lucrat aici. Printre ace[tia, se
num\r\ doctorul [i autorul renascentist

François Rabelais, fizicianul A. M.
Ampère, pilotul [i scriitorul Antoine de
Saint-Exupéry (aeroportul de l`ng\
Lyon `i poart\ numele), Barthélemy
Thimonnier, inventatorul ma[inii de
cusut, Joseph-Marie Jaquard, fra]ii
Montgolfier, care au construit primul
balon cu aer cald [i fra]ii Lumière,
inventatorii cinematografului.

La acest curs
de imersiune `n cul-
tura [i civiliza]ia
francez\ au partici-
pat reprezentan]i
din Grecia (1),
România (3), din
Portugalia (6), din
Spania (1), din
Marea Britanie (8),
din Irlanda (5). Am
ob]inut un grant
Comenius (1900

euro) de mobilitate individual\ pentru
formare continu\ din partea Agen]iei
Na]ionale pentru Programe Comu-
nitare `n Domeniul Educa]iei [i Form\rii
Profesionale (ANPCDEFP -
http://www.anpcdefp.ro) `n cadrul
"Programului de `nv\]are pe tot par-
cursul vie]ii" (http://www.llp-ro.ro).
Limba de desf\[urare a cursului a fost

franceza. Programul de formare  a avut
o durat\ de 50 de ore, ore care au
inclus at`t cursuri, c`t [i activit\]i cultu-
rale. 

Cursul propriu-zis s-a desf\[urat
sub form\ de ateliere, pe echipe.
Obiectiv: punerea `n comun a practi-
cilor de clas\, propuneri de activit\]i
noi, cu accent pe exprimarea oral\,
scris\, `n]elegerea unui mesaj oral,
scris, interac]iune. S-a folosit calcula-
torul/videoproiectorul pentru prezen-
tarea unor materiale, filme, audi]ii,
prezent\ri ale unor personalit\]i
franceze, suport imagistic pentru acti-
vit\]i. 
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(Va urma)

Prof. MMirela-CCristina
GRIGORI

Colegiul Na]ional "Petru Rare[",
Piatra-Neam]



M\rturisire
Eu s`nt aristocrat prin
adop]iune- c\ maic\-
mea era ]\ranc\.
Cum spune Tudor
Vianu despre
Maiorescu: a fost el
boier? Dac\ nu se
duceau la Viena [i `n
Germania, r\m`neau
doar ni[te balcanici
extraordinar de
inteligen]i… {i eu la
fel, dac\ n-a[ avea
cultur\ filozofic\ ger-

man\, a[ fi un [iret din C`mpu-
lung,  mi-a[  permite s\ m\ joc
de-a ]urca. Noi s`ntem germani
de limb\ român\".

AAnnttiisseemmiittiissmm
"Antisemitismul nu e o reac]ie

spontan\ a românilor, a ger-
manilor, a polonilor, a maghiarilor,
a francezilor, a americanilor, ci e
provocat\ de evrei, prin exces. E
provocat de ei, ca spaim\,
crez`nd c\-l previn …

Antisemitismul func]ioneaz\
dup\ principiul ac]iunii [i
reac]iunii. P\i dac\ rabinul Moses
Rosen, care e doctor [i face parte
din Consiliul Mondial Evreiesc, `l
`njur\ pe Eminescu … P\i ce ar
zice el dac\ eu l-a[ lua pe Moise
pe f\ra[?...

Nu am fost [i nu s`nt anti-
semit, pentru c\ ar `nsemna s\ fiu
anticre[tin. Pentru c\, s\ fim cin-
sti]i, Cristos nu e din F\lticeni …

BBiibblliiaa
"Eu s`nt iudeocentric `n cul-

tura Europei, c\ dac\ sco]i Biblia
din Europa, atunci Shakespeare
devine un glume] tragic. F\r\
Biblie, europenii, chiar [i laurea]ii
premiului Nobel, dormeau `n

cr\ci. {tiin]a [i filozofia greac\
s`nt foarte folositoare, dar nu s`nt
m`ntuitoare [i consolatoare, pe
continent - suveran\ - e Biblia…

Exist\ o carte a unui savant
american care `ncearc\ s\
motiveze [tiin]ific Biblia. Asta e o
prostie. Biblia are nevoie de
[tiin]\ cum am eu nevoie de
Securitate …

Shakespeare, pe l`ng\ Biblie,
- eu demonstrez asta [i la

Sorbona- e scriitor din G\ie[ti ..."

CCoommuunniissmm
"Comunismul e cea mai mare

aflare-`n-treab\ din istoria
omenirii. Ca s\ consta]i c\ e inca-
pabil comunismul de guvernare,
nu trebuie s\ ai doctoratul `n
[tiin]e sociale”.

"Orice bou vede c\ nu e bun.
El vede c\ m\-sa rabd\, nevasta
rabd\, copiii rabd\ … vede tot [i
totul pute …"

"Comuni[tii s`nt at`t de
tere[tri, c\ eu nici nu i-a[ l\sa s\
se urce `n avion, [i `ntre Bucure[ti
[i Moscova, i-a[ pune s\ mearg\
pe jos, umpl`nd desagii cu
m`ncare din loc `n loc …"

DDeemmooccrraa]]iiee
"Prin `ns\[i ordinea ei ideo-

logic\, democra]ia `l oblig\ pe idiot
s\ stea al\turi de geniu [i s\-i
poat\ zice: ce mai faci frate?
Partea proast\ este c\ oamenii de
excep]ie pot ajunge captivi `n
cirezile democrate. Ce decide
masa are caracter absolut,
deoarece prin mas\ se exprim\
specia. Prin individ se exprim\
personalitatea. Masa e absolut\;
fiecare prost luat `n parte e un
prost [i at`t. Dar to]i pro[tii \[tia,
lua]i `mpreun\, s`nt un principiu
istoric …

Eu s`nt democrat numai dintr-
un singur motiv: din respect fa]\
de marele popor român. {i p`n\ la
urm\ mi-am modificat pozi]ia: nu
s`nt democrat, s`nt demofil, iubitor
de popor".

EEggaalliittaattee
"~n celebra "Declaration des

Droits de l'Homme et du Citoyen"
a Revolu]iei franceze, prima
propozi]ie e o idio]ie absolut\ sau
`n cel mai bun caz un sofism:
Oamenii s`nt egali de la natur\.
Asta e ca [i cum Kant ar fi egal cu
Iliescu. Oamenii s`nt inegali de la
natur\. S`nt inegali `n[i[i membrii
unei familii, `n care unul poate fi
genial [i altul imbecil. Substan]a
ereditar\ e un mister".

EEmmiinneessccuu
„Eminescu, despre care Iorga

spune c\-i expresia integral\ a
na]iunii române, iar Blaga c\
reprezint\ "ideea platonic\ la
români", e românul absolut. L-am
definit eu: sum\ liric\ de
voievozi”.

LLiimmbbaa rroommâânn\\
"Limba român\ are

virtu]i complete, adic\
poate fi vehicolul a tot ce se
`nt`mpl\ spiritual `n specia
om. E foarte greu de m`nuit,
prin ea po]i deveni vulture
sau c`nt\re] la stran\.

Limba român\ are toate premisele
valorice pentru a deveni o limb\
universal\, dar nu [tiu dac\ este
posibil acest mar[ istoric. Dac\ am
fi fost un popor cuceritor… Noi,
românii, nu punct\m universali-
tatea nic\ieri. {i asta ne face
sceptici. Ceea ce ne lipse[te este
`ndr\zneala".

PPooppoorruull rroommâânn
"Am f\cut o m\rturisire `ntr-o

curte cu [ase sute de in[i, `n
`nchisoarea de la Aiud. Fra]ilor, am
zis, dac\ murim to]i aici, `n haine
v\rgate [i `n lan]uri, nu noi facem
cinste poporului român pentru c\
murim pentru el, ci el ne face
onoarea s\ murim pentru el …

Am o consolare c\ `n
grandoarea istoric\ a poporului
român eu s`nt o roti]\ invizibil\, dar
s`nt … A[ fi fost neconsolat dac\
n-a[ fi tr\it convingerea ferm\ c\
`mi face cinstea suferin]ei un mare
popor. Asta m-a salvat de la nebu-
nie. Adic\ nu fac pu[c\rie c\
reprezint un trib de negri, ci un
mare popor, greu de istorie [i de
viitorul lui str\lucit. Asta m-a con-
solat …

Un t`mpit mai mare ca mine
nu exist\. S\ faci 13 ani de
temni]\ pentru un popor de idio]i.
De asta numai eu am fost `n stare
… (dup\ alegerile de la 20 mai
1990).

Selec]ie din volumul 321 de vorbe
memorabile ale lui Petre }u]ea, Ed.
Humanitas, Buc. 1993.

(urmaare ddin ppaag. 11)

iscole[te peste noi cu
amintirile. Cr\ciunul
românesc este o
s\rb\toare a familiei,
a copil\riei. Cine,
`ntorc`ndu-se `n timp,
nu se reg\se[te `n
chipul lui Ionic\ a lui
{tefan Apetrei,
`nghe]at de frig [i pro-
moroac\ strig`nd
"Chiralesa Doamne",
colind`nd pe uli]ele

pline de om\t ale Humule[tilor?
Mai t`rziu, b\di]a Creang\ avea
s\ colinde al\turi de prietenul s\u
Eminescu, `n cea mai sf`nt\
noapte a istoriei, la Bojdeuca din
}ig\u: "De dragul Mariei/ {i-a
M`ntuitorului/ Luce[te pe ceruri/ O
stea a c\l\torului/ Lerui-Ler...!"

M\car pentru seara de Mo[
Ajun, ne d\m `ntâlnire [i cu
copil\ria; cine a uitat s\ fie m\car
pentru o zi copil, acela a uitat s\

fie om pentru o via]\. 
Troiene[te peste noi cu

pove[ti. }\ranul Ion, românul de la
coarnele plugului, cel cu istoria
purtat\ pe umeri, cel cople[it de
griji [i de greutatea vremurilor
devine, pentru o noapte m\car,
boier, mare boier. A[a colind\ la
u[a lui copiii.

Nu este o noapte de basm? 

Viscole[te `nghe]at peste noi
cu gustul [i mirosul galben auriu al
gutuilor, al cozonacilor, col\ceilor,
al marelor `nghe]ate, al sarmalelor
`n foi de vi]\, al gustului de [orici
afumat, jertfit `n zi de Ignat.

Viscole[te peste noi cu vor-
bele puternicilor zilei, care, de
s\rb\tori promit pentru la anul ([i
la mul]i ani!), mun]i de m\m\lig\ [i

r`uri de lapte [i miere. Asculta]i-i, e
doar vremea pove[tilor!

Troiene[te peste noi cu daruri.
L-am trimis pe Mo[ Geril\ cu
`nghe]ata lui Siberie [i-l a[tept\m
pe Mo[ Cr\ciunul nostru, cu strai]a
plin\ de daruri. ~l a[tept\m, de[i
nu am fost prea cumin]i nici anul
acesta. 

Troiene[te peste noi cu doruri.
~ntreba]i-l pe fiul, pe prietenul, pe
vecinul vostru plecat printre str\ini
`n c\utarea p`inii celei de toate
zilele, ce poart\ `n suflet? V\ vor
spune, to]i, c\ niciodat\ nu le este
dor de cas\ ca `n zilele de
Cr\ciun. Milioane de doruri; dor ,
intraductibilul dor românesc..

Troiene[te peste noi cu meri
`nflori]i `n decembrie...

"Te uit\ cum ninge-n decem-
bre.

~ntroienind s\rb\tori
române[ti..." 

{i totu[i, de mul]i ani, st\ruie
`n minte `ntrebarea-rug\ciune din
titlu...

Zig - Zag    Zig - Zag    Zig - Zag

decembrie 2011
Pag.  8 APOSTOLUL

PPrree]]uull ::     11    LLEEUU

AAAAPPPPOOOOSSSSTTTTOOOOLLLLUUUULLLL - rreevviisstt\\ aa ccaaddrreelloorr ddiiddaaccttiiccee ddiinn jjuuddee]]uull NNeeaamm]],, sseerriiee nnoouu\\,, aappaarree pprriinn ccoollaabboorraarreeaa
SSiinnddiiccaattuulluuii ~~nnvv\\]]\\mm`̀nntt NNeeaamm]] [[ii AAssoocciiaa]]iieeii ~~nnvv\\]]\\ttoorriilloorr ddiinn jjuuddee]]uull NNeeaamm]] ((mmaarrttiiee 11999999))..

FFOONNDDAATTOORRII:: C. LLuchian, VV. GGaboreanu, VV. SScripcaru, MM. SStamate, II. RRafail, MM. AAv\danei ((noiembrie, 11934)
CCOONNSSIILLIIUULL DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAA}}IIEE:: Gabriel PPLOSC| - ddirector ggeneral; FFlorin FFLORESCU - dirreecctorr ffonndatorr

Iosif CCOVASAN - dirreecctorr eecconnommicc, GGheorghe AAMAICEI, GGabriela GGRIGORE.
CCOONNSSIILLIIUULL DDEE RREEDDAACC}}IIEE:: Mircea ZZAHARIA - rredactor [[ef, Constantin TTOM{A, {tefan CCORNEANU - redactor [[ef aadjunnct,
DDuummiittrrii]]aa VVAASSIILLCCAA,,  MMiihhaaii FFLLOORROOAAIIAA,,  AA.. OOPPRRII{{ ((aappoossttoolluull__mmuussaattiinn@@yyaahhoooo..ccoomm)) - ssuubbrreeddaacc]]iiaa RRoommaann,, CCaarrmmeenn DDAASSCC||LLUU ((sseeccrreettaarr)),,

DDoriann RRADDU - ttehnnoredactare, ffoto. 

APOSTOLUL
REVIST| EEDITAT| DDE
SSIINNDDIICCAATTUULL
~~NNVV||}}||MM~~NNTT

NNEEAAMM}}
ISSN - 11582-33121

Redac]ia [[i aadministra]ia:
str. PPetru RRare[ nnr. 224,

tel/fax: 222.53.32, 
Piatra NNeam]

Textele se pot trimite [i pe adresa
revista_apostolul@yahoo.com

Plugu[orul pensionarilor
n preajma S\rb\torilor de iarn\, p`n\ [i pensionarii
s`nt cuprin[i de un suflu juvenil. Majoritatea vor s\
lesuiasc\ de Cr\ciun [i s\ clopo]easc\ de Anul
Nou. Cum s`nt prea mul]i amatori la h\-h\-ial\ s-a
trecut la selec]ie. Ca la Vocea României [i Dansez
pentru tine, concurs numit `n Basarabia "M\ b`]`i
pentru matale!" Criteriile de selectare? Dure!
Conteaz\: carisma pensionarului, starea lui materi-
al\, sexul. Femeile au prioritate. Mai ales alea
tr\snet care au sucit multe capete de b\rba]i. Mai
au c\utare pensionarii viguro[i `nal]i de peste 1,80,
tineri sub 75 de ani. Adic\, \i sco[i din circula]ie de

timp [i de elevii pe care i-au d\sc\lit de-a lungul anilor. S`nt
pre]ui]i [i fo[tii cori[ti, frumo[i ca "brazii", f\r\ tremurici pe la
genunchi. Mai ales acum, c`nd s-a zvonit prin t`rgul Pietrei c\
se re`nfin]eaz\ corul cadrelor didactice. De la colindat [i urat
s`nt respin[i pensionarii pauperi [i betegi. |ia s\ stea acas\ la
c\lduric\ [i p\pic\. Aten]ie! Dac\ au.

O dat\ selec]ia ispr\vit\, s-a trecut la ac]iune. La repeti]ii
serioase. Grupul inimo[ilor pensionari din `nv\]\m`nt s-a inti-
tulat "Plugu[orul III". Traducere: cel de v`rsta a treia [i ultima.
E un fel de plugu[or de adio! Scap\ cine poate. Mai ales
ast\zi.

{i pentru c\ " iarna nu-i ca vara" ur\torii se preg\tesc s\
reziste la mu[c\turile gerului românesc. {i d\-i [i lupt\.
Repertoriul lor? ~n toate plugu[oarele `nt`lni]i dou\ `ntreb\ri:
"Ne da]i, ori nu ne da]i"? [i " Pensia ne-o indexa]i?" Asculta]i:

"Aho,, aaho,, vvoi ccu RReformaa!
Ne dducce]i mmereu ccu vvorbaa
Ieri nne-aa]i zziss,, aasst\zi nne-aa]i sspuss,, 
P`n\ vv-aa]i cc\]\raat ssuss.
A]i ppromiss,, aa]i ssi uuitaat,,
Chiaar dde uunde aa]i ppleccaat,, 
A]i ppuss mm`naa ppe pputere,,
Cu oocchii ddup\ aavere,,
Pe ttot gglobul vv\ pplimbaa]i,, 
TTot ppe bbaani `̀mprumutaa]i,,
Baa ccongresse,, bbaa mmotive,,
G\ssi]i vvoi aalternaative.
Caam ppreaa mmul]i uumblaa]i ppe-aafaar\
S\ ffaacce]i dde rr`ss oo ]]aar\,,
M`naa]i,, mm\i! 

Aho,, aaho,, ddraagi ppenssionaari
Pentru oo lleaacc\ dde cc\ldur\,,
V\ ddaa]i ppenssiaa ppe-oo llun\……"

Are rost s\ mai ur\m? Tot nu ne ascult\ nimeni. La mul]i
ani pensionarilor!

DDuummiittrruu RRUUSSUU

Campionatul de dezbateri
pentru liceeni
„Infodebate Open”

olegiul Na]ional de Informatic\ a lansat o nou\ provo-
care pentru tinerii liceeni din jude], invit`ndu-i la
Campionatul `n format "World Schools" al "InfoDebate
Open". Prima rund\ de dezbateri a avut avea loc la
CNI, luni, 19 decembrie, `n competi]ie fiind `nscrise
echipe ale liceenilor formate din c`te 3 elevi,indiferent
de nivelul acestora de experien]\ `n astfel de dezba-
teri. Prima mo]iune pe care s-au `ntrecut `n dezbateri
publice liceenii a avut o tem\, pe c`t de generoas\, pe
at`t de complex\: "Moneda euro, `ntre utopie [i nece-
sitate". 

Echipele ce se vor califica `n semifinale vor avea
de preg\tit alte materiale pe marginea mo]iunii "Mass

media ar trebui s\ se autocenzureze", iar mo]iunea pe care vor
avea loc dezbaterile din finala "InfoDebate Open" este intitulat\
"Uniformele [colare ar trebui reintroduse". Clubul de dezbateri
"InfoDebate" de la CNI a fost lansat la finele lunii trecute, `n cadrul
unui proiect implementat de catedra de istorie [i [tiin]e socio-
umane. Din echipa de organizare a Campionatului  World Scools
"Infodebate Open", coordonat\ de profesoara Cristina Iftime de la
catedra de istorie [i [tiin]e socio-umane din CNI [i de elevul Victor
Teleuc\ (clasa a XI-a A), face parte [i prof. Daniela Neam]u,direc-
torul colegiului gazd\ al campionatului. 

Angela BBRUDARU 

ANTOLOGIA REVISTEI APOSTOLUL:
Memorabilul Petre }u]ea

Unde sunt, Doamne, z\pezile de alt\dat\?

V~

C

Motto: "I-am spus eu p\rintelui St\niloae c\ nu m\
consider un Socrate. Dar cum v\ socoti]i? Pop\, zic. {i
unde ave]i parohia? - N-am parohie, dar spovedesc pe
unde pot…"

„
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