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Editat\ de Sindicatul din ~nv\]\m`nt [i Cercetare Neam]

Gala
Educa]iei
Nem]ene

ar]i, 11 decembrie, `n sala "Ion Creang\" a
Consiliului Jude]ean Neam] a avut loc festivi-
tatea de premiere a olimpicilor nem]eni, a profe-
sorilor lor `ndrum\tori [i a directorilor [colilor din
care provin, `n organizarea Inspectoratului
{colar al Jude]ului (ISJ) Neam].

Evenimentul, devenit o tradi]ie a `nv\]\mân-
tului nostru,  intitulat "Gala Educa]iei Nem]ene"
a r\spl\tit performan]a celor 21 de elevi ce  au
ob]inut 7 premii I, 7 premii II [i 9 premii III, 4

premii unor echipe sportive, dou\ de campioni na]ionali [i
dou\ de vicecampioni la diferite discipline sportive dar [i 30
de premii pentru profesorii care i-au preg\tit. 

Efortul [i performan]a deosebit\ la care au ajuns pe
anumite discipline le -au adus recuno[tin]a jude]ului expri-
mat\ prin aceste premii `n bani [i diplome elevilor Oana
{u]\  [i Oana Apopei de la Colegiul Na]ional Petru Rare[
(premiul I la olimpiada interna]ional\ de limb\, literatur\ [i
spiritualitate româneasc\ [i acela[i premiu la olimpiada
na]ional\ de limb\ francez\),  Vlad T\rniceru de la Colegiul
Na]ional de Informatic\ (medalia de argint la balcaniada de
informatic\ pentru juniori), Mara Ie[anu de la Colegiul
Na]ional Roman Vod\ (premiul I la olimpiada interdiscipli-
nar\ "{tiin]ele p\mântului"), Mara Jitianu (premiul I la
olimpiada na]ional\ de arte - studii teoretice) [i Karina U]\
(premiul I la olimpiada na]ional\ de arte -pian), ambele de
la Liceul de art\ Victor Brauner. Lor li se adaug\ [i
Gheorghi]\ Gurlan de la Colegiul Tehnic Gheorghe
Cartianu (premiul I la olimpiada na]ional\ de protec]ia
mediului), Mariana  Simon de la Colegiul Tehnic Danubiana
Roman (premiul I la olimpiada na]ional\ de industrie ali-
mentar\), Iustin Petri[or de la Grupul {colar Vasile Sav
Roman (premiul I la concursul na]ional de matematic\ apli-
cat\). Echipele campione na]ionale la oin\ gimnaziu de la
{coala Gher\ie[ti  [i oin\ licee de la LPS Roman, au primit
[i ele premii, diplome [i aprecierea jude]ului [i a conducerii
Inspectoratului {colar la Jude]ului Neam]. 

A.B.

Cu prilejul Na[terii Domnului [i al
Noului An, avem deosebita onoare de
a  transmite `n numele Sindicatului
Liber din ~nv\]\mânt [i al
Asocia]iei ~nv\]\torilor din jude]ul
Neam]  tuturor colegilor no[tri - [i
tineri [i mai pu]in tineri - urarea de s\n\tate [i
noroc, de lini[te [i pace `n suflete, de `mplinire a
tuturor speran]elor [i a[tept\rilor.

Cr\ciun fericit [i un An Nou plin de bucurii!
La mul]i ani!

Revista AAPOSTOLUL

n perioada 29 noiembrie - 2
decembrie, la Grand Hotel
Ceahl\ul din Piatra Neam], a
avut loc Seminarul Open
Space Technology (OST) `n
cadrul Proiectului "Promovarea
prin activit\]i inovatoare a
egalit\]ii de [anse [i de gen `n
cadrul organiza]iilor partene-
rilor sociali, cu accent pe insti-

tu]iile din educa]ie". Proiectul este imple-
mentat de Sindicatul Liber al Lucr\torilor
din ~nv\]\mânt [i Cercetare [tiin]ific\
Neam], `n calitate de beneficiar [i de
partenerii s\i Federa]ia Sindicatelor Libere
din ~nv\]\mânt (FSL~), Uniunea Jude]ean\
a Sindicatelor Libere din ~nv\]\mânt
Bistri]a N\s\ud, TILS Romania, Fundacion
ESTE - Spania, IKARUS - Italia [i
Camporlecchio Educational - Italia [i are
ca obiectiv general cre[terea gradului de
con[tientizare asupra principiului egalit\]ii
de [anse [i de gen `n cadrul societ\]ii
civile, prin contribu]ia adus\ la acest pro-
ces de partenerii sociali.

Proiectul multi-regional se deruleaz\
pe parcursul a 25 de luni (perioada: 2011 -
2013) [i este adresat unui grup ]int\ de
600 persoane, din care minim 300 de
femei, din Regiunile Nord Est, Nord Vest [i
Bucure[ti-Ilfov. "Pân\ acum au avut loc trei
workshopuri [i trei seminarii la Bistri]a
N\s\ud, Piatra Neam] [i Bucure[ti, `n
urma c\rora a fost realizat\ o analiz\ a

egalit\]ii de [anse [i de gen ce a stat la
baza elabor\rii Ghidului egalit\]ii de [anse
[i de gen din România", ne-a spus Gabriel
Plosc\, pre[edintele FSL~  Neam]. "Acest
ghid nu este singurul din ]ar\ de acest gen,
dar noi i-am adus plus valoare prin adu-
cerea `n prim plan a institu]iilor de
`nv\]\mânt, prin capitolele referitoare la
rolul sindicatelor [i un capitol de aplicabili-

tate practic\ pe teme de discriminare,
egalitate de [anse".

~ntre timp a fost lansat [i portalul
proiectului www.equal.ro pe care partici-
pan]ii la proiect comunic\ frecvent [i `n
care pot fi g\site informa]ii atât referitoare
la proiect, cât [i legisla]ia din acest dome-
niu. De asemenea, au fost `nfiin]ate 32 de

puncte de informare, din care 16 `n jude]ul
Neam], 8 la Bucure[ti, 6 `n Bistri]a N\s\ud
[i 2 `n Maramure[, dotate cu calculatoare
conectate la Internet, imprimante [i tot
ceea ce este necesar pentru comunicarea
`n spa]iul virtual. 

La  seminarul OST de la Piatra Neam],
dup\ prezentarea stadiului proiectului [i o
simulare de utilizare a platformei equal.ro,

au avut loc ateliere de lucru `n cadrul
c\rora au fost propuse instrumente inova-
toare de lucru, la care au participat
reprezentan]i ai tuturor partenerilor, iar
cele mai bune idei vor fi incluse pe site-ul
proiectului ca modele de bune practici.

Angela BBRUDARU

Seminarul Open Space Technology

estivitatea `nchinat\
anivers\rii a 100 de ani de
la `nfiin]area primei {coli
Normale de B\ie]i din
Piatra-Neam] a avut loc pe
13 decembrie, ca un act de
des\vâr[it\ normalitate,
de[i `nceputul acestei luni a
fost marcat de evenimente
politice [i meteorologice

care ar fi putut perturba bunul mers al
activit\]ilor din orice domeniu. Ca fost\
profesoar\ la aceast\ unitate [colar\
`ntre anii 1969-1975, am r\spuns deci
cu pl\cere invita]iei de a participa la
manifestarea jubiliar\ [i am asistat cu
sincer\ admira]ie la serbarea preg\tit\

cu devo]iune [i mult drag de elevii
colegiului, sub `ndrumarea unor com-
peten]i membri ai corpului didactic.

Programul festivit\]ilor, alc\tuit
`ntr-o form\ elegant\, cuprinde un
scurt istoric al liceului dar [i informa]ii
interesante despre baza material\ [i
modul de organizare a `ntregii activit\]i
[colare de ast\zi a colegiului. Citind
aceste pagini, am fost tentat\ s\ fac o
compara]ie `ntre condi]iile materiale de
acum [i cele din anii '69-'75 când am
lucrat la acest liceu, re`nfiin]at dup\ o
sincop\ de 15 ani. Nu aveam o cl\dire
proprie, de[i localul vechii {coli
Normale exista ([i exist\ [i azi), dar cu
o alt\ destina]ie, f\r\ a se ]ine cont de

respectarea unei tradi]ii [i de nece-
sit\]ile de spa]iu specifice unei astfel
de [coli.

Considerente cu totul anacronice
[i f\r\ vreo leg\tur\ cu cl\direa care
simboliza tradi]ia, au f\cut ca
amplasarea noului edificiu, destinat
Liceului Pedagogic, s\ fie departe de
centrul urbei, de[i elevii ar fi trebuit s\
poat\ lua parte firesc la via]a social\ [i
cultural-spiritual\ a ora[ului. Cu toate
acestea, [i atunci ca [i acum, am avut
absolven]i care s-au preg\tit cu toat\
seriozitatea, `ncât fac cinste liceului lor,
fie c\ au urmat cursurile liceale sau
postliceale, fie c\ au urmat apoi [i cursuri
universitare.

Revenind ̀ ns\ la aprecierea festivit\]ii
consacrate importantei anivers\ri, tre-
buie s\ men]ionez ]inuta exemplar\ a
forma]iilor artistice care au sus]inut
spectacolul. Am admirat corul colegiu-
lui centenar, având surpriza pl\cut\ de
a afla c\ dirijorul, tân\rul profesor Paul
Imbrea, este fiul unui fost elev al liceu-
lui nostru, din promo]ia 1974. El a
`ndrumat de asemenea [i pe elevii
instrumenti[ti Drago[ Buc\tar [i Ema
S\vescu. Am admirat apoi, programul
artistic al Gr\dini]ei de Aplica]ie,
preg\tit de doamnele educatoare
Tatiana Donciu, Marica Manea, Elena
Costrachievici [i Dacunea Simion,
c\rora le transmit felicit\ri pentru
dansurile adecvate vârstei [i ging\[iei

pre[colarilor. A urmat `n continuare un
program de o bun\ ]inut\ artistic\, fie
c\ a fost vorba de dansuri populare
române[ti sau de dans modern, am-
bele forma]ii conduse de doamna An-
da Croitoru, de la Palatul Copiilor. S-au
remarcat apoi solistele vocale, `ntre
care unele sunt absolvente ale colegiu-
lui: Ana-Maria Ciocoiu, student\ anul I
canto, La Facultatea de Muzic\ din
Piatra-Neam] sau Tatiana Donciu, pro-
fesoar\ `n `nv\]\mântul pre[colar din
acest colegiu [i excep]ionala solist\ Ira
Ciob. Un semn al sincerei colegialit\]i
[i un omagiu adus liceului centenar l-a
constituit  prezen]a unor talenta]i elevi

Un nou liceu centenar `n Piatra-Neam]:

COLEGIUL NA}IONAL GHEORGHE ASACHI
F

Coralia BBUNGHEZ
(ccontinuaare `̀n ppaag. 55)
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decembrie 2012

Munc\ [i iar munc\... 

Din galeria numelor de mâine care deja au cucerit publicul [i
juriile  festivalurilor fac parte Ana Maria Ro[u, Daria Stoleru, Eliza
T\lm\cel, Alexandra Ungureanu sau mezinele Luiza Maria B`rjo-
vanu [i Ioana Cijenschi, `ns\ vedeta este de departe Cristian
Pr\jescu, un romanvodist vrednic [i la carte [i pe scen\, el
adunând o c\ru]\ de trofee dintre cele mai `nsemnate -  fie c\ a
urcat pe scena din Bra[ov, din Buz\u sau din Bucure[ti, fie la fes-
tivalul din var\, de la Ia[i, unde a ob]inut nu mai pu]in de trei dis-
tinc]ii, inclusiv marele premiu. 

„~nc\ din clasele mici, din gimnaziu `nc\ am râvnit la scen\,
doar c\, din plecare, am luat-o ca instrumentist, la {coala de Arte
Sergiu CCelibidaacche, unde am avut un maestru bun. Cele `nv\]ate
acolo `mi prind acum foarte bine deoarece, pentru cine nu
cunoa[te, muzica u[oar\ nu este doar talent [i ore de canto ci [i
teorie de specialitate, aceasta constituind un atu indiscutabil.
Apoi, de circa un an [i ceva am venit la club unde am g\sit o
atmosfer\ bun\ [i pl\cut\, ceea ce iar mi-a fost de mare ajutor.
Performan]ele vin doar dac\ `ntr-adev\r tu e[ti primul care-]i
dore[ti asta, vin prin munc\ mult\, prin consecven]\, [i chiar dac\
nu este deloc u[or, mai ales când trebuie s\ `mpaci totul cu
[coala, aplauzele spectatorilor, premiile, trofeele, vin s\ echili-
breze aceast\ balan]\. Niciodat\ nu am mers la concurs ca s\
câ[tig, nu am f\cut din asta un scop `n sine, `ns\ m\ bucur mult
c\, repet, prin munc\, am reu[it s\-i fac s\ fie mândri de mine pe
`ndrum\torii mei, pe prieteni, pe colegi [i, nu `n ultimul rând, pe

p\rin]ii mei care m-au sus]inut [i sunt mereu al\turi de mine, atât la
izbânzile mari, cât [i `n momentele `n care nu reu[esc s\ ajung
chiar primul, la final, a spus Cristi Pr\jescu, de departe talentul
"number one" de la "Lucky Dance" Club...”

Nimic f\r\ Dumnezeu !

Dar despre toate aceste succese de la "Lucky Dance" poate
nu s-ar fi putut vorbi acum, la ora bilan]ului, dac\ n-ar fi existat
ceva special, a[ spune ceva  rar de `ntâlnit `n  a[a vremuri [i, mai
ales, la vedete, fie ele chiar [i de calibrul "Fulg de nea" sau
"Ursule]ul de plu["… "Noi suntem la `nceput, a[a cum am sublini-
at, `ns\ numele nostru s-a f\cut auzit foarte des [i nu doar
acas\… Noi nu avem cum s\-i stimul\m pe copii, nu avem bani,
nu-i putem stimula material, `ns\ punem mult suflet, mult\ perse-
veren]\ [i mai avem ceva: la fiecare drum plec\m cu credin]\ `n
Dumnezeu, cerem doar s\ ne ajute s\ ni se-mplineasc\ truda
noastr\ [i nu dezn\d\jduim niciodat\, nici m\car atunci când
planul de-acas\ nu se leag\. De fiecare dat\ socotim c\ trebuie
s\ muncim mai mult, iar asta ne d\ putere s\ mergem `nainte…”,
a mai spus, cuprins\ de emo]ie, Mihaela Tertelici, sufletul echipei
de la "Lucky Dance", al\turi de compozitorul Sergiu Rudich [i de
armata de p\rin]i f\r\ de care multe din cele `ntâmplate pân\
acum la aceast\ "institu]ie" a talentului n-ar fi fost, cu siguran]\,
posibile...

arna grea, om\tu' mare -
asta a `mpiedicat aproxima-
tiv 600 de copii din câteva
[coli din zona Romanului s\
ajung\ `n s\lile de clas\
dup\ codul galben care a
umplut Moldova de n\me]i
`n zilele de 12-13 decem-
brie... {i iat\ cum, conform
unei alte vorbe  intrat\ de
curând `n fondul na]ional de
zic\tori mioritice -  "iarna nu-

i ca vara" - , neaua a[ternut\ `n strat de
aproximativ 50 de centimetri, ba[ca
vântul care a spulberat z\pada, au f\cut
ca elevi [i dasc\li, deopotriv\, s\ se
`ntoarc\ acas\, [colile afectate fiind
urm\toarele: Liceul Tehnologic Valea
Ursului (373 de elevi), {coala
Gimnazial\ V\leni (179 de elevi),
Gr\dini]a Clime[ti, structur\ a {colii

Gimnaziale F\urei (58 de elevi) [i
{coala Primar\ Talpa, structur\ a {colii
Gimnaziale Bârg\uani (40 de elevi).
Motivele principale, previzibile `n acest
context:  c\ile de acces impracticabile
care au... `nghe]at  mijloacele de trans-
port f\când ca profesorii naveti[ti ([i nu
numai ace[tia!) s\  nu mai ajung\ la
[coal\. 

Nici mai lâng\ asfalt, `n localit\]i
aflate chiar `n coasta Romanului, vitre-
giile iernii nu au iertat nimic. E [i cazul
comunei S\b\oani unde,  ̀ n ziua de 12 de-
cembrie, la Liceul Teoretic "Vasile Alec-
sandri", cursurile au fost `ntrerupte la
ora 11, lucru hot\rât `n aceea[i zi `ntr-o
[edin]\ de urgen]\ a Consiliului de
Administra]ie al liceului. Nici [colile din
municipiu nu au trecut prea bine acest
hop, tot `n perioada celui de-al doilea
cod galben `nregistrându-se, `n liceele

roma[cane mai ales, o rat\ mai ridicat\
ca de obicei a absenteismului. Iar ca
tabloul s\ fie complet pentru ziua de 12
a XII-a din 2012(!), de suferit au avut [i
elevii naveti[ti pe care viscolul [i nin-
soarea i-a prins deja la [coal\, astfel c\
la Colegiul Tehnic "Petru Poni", de pild\,
conducerea institu]iei le-a oferit
g\zduire `n c\minul internat naveti[tilor
care nu au mai avut posibilitatea s\
ajung\ pe la casele lor…  

Viscolul a dat peste cap pân\ [i
programul ISJ Neam], echipa desem-
nat\ s\ inspecteze `n perioada
men]ionat\ [colile din comunele
Moldoveni [i Bahna  fiind nevoit\, la
`ntoarcere, s\ fac\ ocol prin Bac\u din
cauza restric]iilor pe drumul Roman -
Piatra Neam], devenit impracticabil `n
ajunul acelei zilei cu ghinion a lui
decembrie... 

IARNA PUNE LAC|T PE {COLI!

n vitrina clubului  "Lucky Dance" Club - un nume care poate sun\ exotic pentru o urbe precum târgul Romanului - anul aces-
ta [i-au f\cut loc o mul]ime de diplome [i de trofee cât al]ii, mai cu... mo] de prin megie[i sau mai de departe, n-au adunat
`n ani buni…  Dar la acest club vorbesc rezultatele, iar laudele vin de la marile festivaluri [i din partea unor nume mari din
muzica u[oar\ româneasc\.

Noi suntem, practic, ultimii veni]i pe pia]a Romanului cu aceast\ ofert\ care se adreseaz\ tinerelor talente `ntr-ale
muzicii u[oare, `ns\, prin mult\ munc\, prin perseveren]\ [i ambi]ie din partea celor care ne calc\ pragul, am reu[it s\
impunem performan]e care ne onoreaz\. F\când acum un bilan], a[ putea spune, f\r\ teama de a gre[i, c\ noi producem
vedete pentru toate anotimpurile; seria succeselor din 2012 a `nceput spectaculos  la festivalul organizat chiar la Roman,
de c\tre clubul nostru, `n prim\var\, cercul acestor evolu]ii deosebite `ncheindu-se `n decembrie, odat\ cu participarea la
dou\ importante festivaluri na]ionale, respectiv cel de la Bra[ov, intitulat Fulg dde nneaa [i ultimul, aproape de cas\, la Piatra
Neam] -  intitulat `n acord cu acest frumos anotimp Cântecc dde ssteaa,  a m\rturisit mândr\ de ucenicii ei, Mihaela Tertelici unul

dintre principalii "vinova]i" de tot ceea ce se-ntâmpl\ frumos de circa trei ani `ncoace la "Lucky Dance" Club din Roman.

VEDETE PENTRU TOATE ANOTIMPURILE… DAR DIN DAR…  
entru elevii din [colile roma[cane, luna decem-
brie a fost plin\ de inten]ii frumoase [i nobile de a
d\rui, de a aduce semenilor o bucurie la ceas de
s\rb\toare. Aceast\ ini]iativ\ a debutat, cum nici
nu se putea mai firesc, `nc\ de la `nceputul lunii,
cu ocazia s\rb\torii `ndr\gitului Mo[ Nicolae,
prilej cu care la Colegiul Tehnic "Danubiana" a
fost lansat\ cea de-a [asea edi]ie a Campaniei
"D\ruie[ti [i prime[ti", campanie ini]iat\ de Clubul
"Impact" al Colegiului. 

~n aceast\ ac]iune,  membrii clubului au confec]ionat tot
felul de obiecte decorative pentru sezonul s\rb\torilor -
pungi de cadouri, felicit\ri, calendare -  pe care apoi le-au
vândut, profesorii [i elevii din [coal\ fiind [i primii
cump\r\tori. Fondurile astfel ob]inute au fost investite `n
cadouri de suflet destinate unor tineri cu probleme de
s\n\tate care studiaz\ la Colegiul Tehnic "Danubiana",  sau
copiilor interna]i la sec]ia de pediatrie a spitalului roma[can. 

~n acela[i calendar s-a `nscris [i campania ini]iat\ de
"Ziarul de Roman", derulat\ `nc\ din luna noiembrie sub
genericul "F\ o bucurie cu o juc\rie!", `ntre partenerii jur-
nali[tilor fiind  [i elevii de la clasa preg\titoare D, din cadrul
[colii "Vasile Alecsandri", primii care au [i r\spuns cam-
paniei. Astfel micu]ii, anima]i de gândul c\ vor face o bucurie
semenilor mai pu]ini ajuta]i de soart\, sus]inu]i din plin de
p\rin]i,  au donat din toat\ inima juc\rii de plu[,  ma[ini,
p\pu[i , jocuri educative. 

Nici colegii lor mai mari de la Colegiul Tehnic "Petru
Poni" nu au ratat sezonul darurilor, astfel c\, pe 14 decem-
brie, au t\iat panglica de la "Bazarul de Cr\ciun"  din ale
c\rui fonduri urmeaz\ s\ fie finan]ate activit\]i derulate `n
[coal\ de c\tre Consiliul [colar al Elevilor - un concurs de
pictur\ pe sticl\, pe teme de sezon, precum [i `ntrecerea
"Cea mai frumoas\ clas\", ai c\ror câ[tig\tori urmeaz\ s\
fie desemna]i `n ultima s\pt\mân\ de [coal\ din acest an
calendaristic. 

Oaspe]i din }ara Sfânt\
inele lunii noiembrie a acestui an a marcat `nc\ un episod din
agenda de-acum bogat\ a parteneriatului dintre ora[ul
Gedera, din Israel, [i municipiul Roman, ora[e `nfr\]ite care
deja au avut numeroase schimburi reciproce economico-
sociale [i culturale. Astfel, `n cadrul acestui recent episod,
municipiul Roman a primit vizita unei delega]ii din ora[ul
"frate" izraelian - circa 30 de elevi de liceu din Gedera, `nso]i]i
de cadre didactice, `ntâlnindu-se cu tineri din liceele
roma[cane. ~n cadrul acestei activit\]i a avut loc [i un moment
emo]ionat, respectiv o vizit\ la monumentul Vioric\i Agarici,
din Gara Roman. Aici a fost depus\ o coroan\ de flori `n
memoria acestei eroine care, `n timpul ultimului r\zboi mondi-

al, a oprit "trenul mor]ii" `n gara de la Roman, oferindu-le evreilor ap\,
hran\ [i `ngrijire medical\, `n calitatea sa de la acea vreme de pre[edint\
a Filialei Roman a Crucii Ro[ii.

Delega]ia israelian\ a fost primit\ `n sala de [edin]e a Prim\riei de
c\tre prof. Lauren]iu Dan Leoreanu, primarul municipiului Roman, fiecare
dintre liceenii din Gedera primind, `n cadru festiv, `nsemnele municipiului
Roman, odat\ cu urarea de "bun venit" adresat\ de c\tre edilul roma[can.
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ub genericul "Mihaela Spiridon, Lucian Strochi, Vasile
Doru Ulian [i invita]ii lor", miercuri 5 dec. 2012, `n Sala
"Cupola" a Bibliotecii Jude]ene "G. T. Kirileanu" a avut
loc o sear\ literar-artistic\ care a stat sub  semnul
unui veritabil dialog al artelor. O premier\ reu[it\,
spunem noi, o manifestare sincretic\ `n care [i-au dat
mâna pictura -Vasile Doru Ulian (Pânze mai vechi [i
mai noi); poezia - Lucian Strochi (Poesii vechi [i nou\),
Emil Ariton (Chipul speran]ei); [i muzica - {tefan
Potop, elev al profesoarei Mihaela Spiridon. Nu au lip-
sit, de asemenea, nici criticii literari Raluca Naclad [i

Cristian Livescu care au punctat desf\[urarea "ostilit\]ilor" cu har
[i inteligen]\. Sala,  aproape ne`nc\p\toare, a g\zduit un public
mai mult sub semnul anotimpului `n care ne afl\m, dar care a
primit cu bucurie [i cu aplauze noul gen de prezentare a unor
asemenea manifest\ri artistice. Cele câteva interven]ii din sal\ au
dat via]\ [i culoare dezbaterilor, dând `n acela[i timp un calificativ
superior disponibilit\]ii [i inteligen]ei auditoriului. Desigur, organi-
zatorii trebuie felicita]i pentru aceast\ ini]iativ\ dar n-ar fi r\u ca
publicitatea unor asemenea evenimente s\ fie mai vast\ [i mai
prompt\.

Prof. {{tefan CCORNEANU

O manifestare sincretic\ generoas\

S

ntr-o asemenea vreme când lumea e
m\cinat\ de minciun\, nesiguran]\,
descurajare [i dezgust, apari]ia unei
c\r]i de poezie este o bucurie [i o
s\rb\toare pentru iubitorii de frumos
[i de literatur\.

Cartea ap\rut\ la editura Corgal
Press Bac\u, lector Emil Nicolae, [i
cu o prefa]\ de Lucian Strochi, a fost
precedat\ `n timp de alte câteva titluri
(Transplant de sinceritate, 2007;
R\st\lm\ciri, fantezii, retrostihuri,

2009; [i  Juc\ria de versuri a zodiacului, 2011)
care anun]au un matematician `ndr\gostit de
poezie  ce `ncerca s\-[i g\seasc\ un drum per-
sonal `n poezie. Dac\ `n primele volume autorul
prezenta un univers eclectic [i sub aspect tema-
tic [i ca modalit\]i stilistice, cu stâng\cii [i naivi-
t\]i,  Chipul speran]ei pare a aduce `n fa]a citi-
torului un poet ceva mai sigur pe sine,  pendu-
lând `ntre clasic [i postmodernism, un poet la
care efuziunile lirice sunt obturate de cenzura
ra]ionalist\ a matematicianului didacticist,
rezultând de aici o poezie de factur\ intelec-
tualist\, specific\ postmodernismului.

Volumul cuprinde dou\ cicluri: Figuri de
retoric\ [i Neasem\n\ri ale toamnei cu
prim\vara. Universul problematic este divers de
la `ncercarea de autodefinire (Ars poetica) -
Chipul speran]ei, Infuzia de real, Figuri de
retoric\, la aspecte social critice -  Firave inflo-
rescen]e de criz\, Un bal mascat, Enormitatea
istoriei,  dar [i reflec]ii asupra naturii [i iubirii  - O
prim\var\ `n z\voi, Surs\ de interludii p\durea,
~n c\utarea primei frumuse]i, Un imn al iubirii,
Dorul de drume]ie. Nu lipsesc nici peisajele exo-
tice stranii  sau cele onirice `n care se aduc [i
elemente de mitologie p\gân\ sau cre[tin\.

Ceea ce ni s-a p\rut definitoriu pentru poet
pe plan retorico-stilistic ]ine mai ales de post-
modernism. Poetul se vrea pe linie barbilian\
adeptul poeziei ca  "joc secund", uzând cu
u[urin]\ de  un limbaj variat,`n care cuvintele
simple [i uzuale stau al\turi de noile adaosuri
ale lexicului `nc\ necertificate de norme [i de
uzul limbii (karaoke, periple, decibeli, retro-
ced\ri, bulversare, amalgam, clik, maneli[ti), dar

este marcat de tonul sceptic, chiar pesimist al
poeziei eminesciene sau mai recent  de nostal-
gia lui Nichita St\nescu. 

Fuga de real, retragerea `n vis sau reflec]ia
intelectual\ pun stavil\ inten]iilor critice, satirice
sau chiar sarcastice. Autorul profesor de matema-
tic\, `n pragul retragerii de la catedr\, este dez-
gustat de lume [i de mizeria vie]ii din ultimile

decenii [i g\se[te `n poezie un refugiu misterios
[i tainic ce-i ofer\ lini[te [i `mp\care de sine.
Recomand\m colegilor no[tri [i iubitorilor de
poezie aceast\ ultim\ carte  Chipul speran]ei ca
pe o solu]ie pentru clipe de lini[te, bucurie [i fru-
mos `n momentele noastre mai libere.

~ntr-o asemenea vreme când lumea e
m\cinat\ de minciun\, nesiguran]\ [i dezgust,
Chipul speran]ei poate fi pentru unii dintre noi
"lumini]a de la cap\tul tunelului".

Prof. {{tefan CCORNEANU

Emil Anton: Chipul speran]ei~

telian Fedorca, minis-
trul secretar de stat
pe `nv\]\mântul pre-
universitar `n Mi-
nisterul Educa]iei,
Cercet\rii, Tinere-
tului [i Sportului
(MECTS), a efectu-
at la sfâr[itul lunii
noiembrie o vizit\
de lucru la Piatra

Neam] `n cadrul c\reia s-a
`ntâlnit cu directorii de [coli din
zon\ [i cu conducerea Inspec-
toratului {colar al Jude]ului
Neam]. Prima tem\ a vizitei a
fost necesitatea re`nfiin]\rii
[colilor profesionale `n strâns\
leg\tur\ cu platformele indus-
triale din ora[e.

"Vreau s\ v\ prezint câte-
va dintre ideile din Strategia
pentru educa]ie [i am s\ `ncep
cu o ideea mai veche a mea,
s\ `nfiin]\m [colile profesion-
ale printr-un parteneriat public
-privat", a declarat Stelian
Fedorca. "Aceste [coli profe-
sionale creeaz\ clasa de
mijloc, care este inima unei
na]iuni pân\ la urm\ [i acest
exemplu dual poate fi reg\sit `n
Germania, unde elevii de la
profesional\ fac orele de
preg\tire practic\ `n [coal\ [i
mai mult de jum\tate `n `ntre-
prinderi. Aceast\ ideea se va
concretiza cu parcul industrial
de la S\vine[ti, el va func]iona
la capacitate maxim\ prin
aceste [coli profesionale prin
care vom preg\ti resursa

uman\ unei economii locale
s\n\toase, `n sensul c\ ace[ti
elevi dup\ doi ani de [coal\
profesional\ vor avea locul de
munc\ asigurat, adic\ se va
reveni la sintagma "Messeriaa sse
`nvaa]\,, nnu sse ffur\!". Pentru a fi
eficient\ aceast\ [coal\ profe-
sional\ este nevoie de un cam-
pus [colar, profesional unde
elevii vor avea s\li de clas\,
cantin\, internat, vor avea ate-
liere, pentru partea teoretic\.
Aceste campusuri [colare vor fi
reabilitate, au existat discu]ii cu
Banca Mondial\ `n vederea
continu\rii programului PRIST,
[i `n prim plan vor fi acele
loca]ii unde economia româ-
neasc\ beneficiaz\ de com-
panii str\ine care doresc s\
ob]in\ profit,  ori un profit nu
po]i s\-l ob]ii f\r\ angaja]ii, iar
ace[tia trebuie s\ fie profe-
sioni[ti. Proiectul va demara
`ntr-un timp relativ scurt, el
func]ioneaz\ la Bra[ov, unde
mai multe firme de pe platfor-
ma industrial\ au format un
club al oamenilor de afaceri
germani care au sprijinit
`nfiin]area [colii profesionale
din Bra[ov unde peste 130 de
elevi fac practica `n `ntre-
prinderi". 

Proiectul prevede ca viitorii
angajatori din parcul industrial
s\ participe atât la selec]ia
elevilor pentru [coala profe-
sional\, cât [i la evaluarea
acestora `n cadrul examenului
de certificarea a competen]elor

pe care ace[tia `l sus]in pentru
a primi diploma pentru meseria
`n care s-au preg\tit.

 „{coala
de dup\ [coal\”

[i clasa
preg\titoare

Stelian Fedorca a prezen-
tat câteva dintre proiectele
ministerului, precum "{coala
de dup\ [coal\", microbuzele
[colare [i siguran]a elevilor pe
parcursul transportului, prob-
leme legate de naveta elevilor
[i a cadrelor didactice, clasa
preg\titoare, `nfiin]area unor
centre de performan]\ `n medi-
ul rural [i alte probleme
curente. 

"Prin proiectul "{coala de
dup\ [coal\" ne propunem s\
le oferim elevilor o mas\ cald\,
dup\ orele de curs, s\-[i fac\
temele pentru a doua  zi sub
supravegherea unor cadre

didactice, iar p\rin]ii s\-i poat\
lua dup\ ora 17,00, [i astfel s\
re`nnoim tradi]ia de familie", a
spus Stelian Fedorca. "Se
deschide posibilitatea ca `ntr-o
[coal\ din mediul rural unde
cadrului didactic `i lipsesc dou\
ore, acestea se pot completa
`n aceea[i [coal\ prin progra-
mul de preg\tire a lec]iilor. ~n
func]ie de resursele financiare,
`n timp se va introduce acest
program [i la `nv\]\mântul
gimnazial".

Clasa preg\titoare va fi
cuprins\ `n `nv\]\mântul primar
ce va avea o durat\ de cinci
ani, `ncepând cu clasa pre-
g\titoare pân\ `n clasa a IV-a.
Din anul [colar urm\tor va fi
doar o etap\ de `nscriere la
clasa preg\titoare, cu posibili-
tatea ca familia s\-[i aleag\
[coala, [i nu vor mai fi `nscrieri
la clasa I. Clasa preg\titoare
poate func]iona `n [coal\ sau
`n gr\dini]\ cu respectarea
acordului Consiliului de Admi-
nistra]ie al unit\]ii [colare de
`nv\]\mânt din care face parte
clasa preg\titoare, a avizu-
lui/acordului Consiliului de
Administra]ie al Inspec-
toratului {colar al Jude]ului [i
cu aprobarea primit\ de la
administra]ia public\ local\ `n
ceea ce prive[te avizul sanitar
de func]ionare a [colii respec-
tive.

Angela BB.

Proiect pentru [coli profesionale
`n parteneriat public-privat

S
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Burse profesionale
pentru ucenici

-a dat und\ verde pentru acordarea bursei profe-
sionale elevilor-ucenici, adic\ acelora care
urmeaz\ cursuri la clasele profesionale. "Bursa
are valoarea lunar\ de 200 de lei, iar `n jude]ul
Neam] avem 17 clase profesionale `n diferite
unit\]i de `nv\]\mânt liceal tehnologice, care
totalizeaz\ 414 elevi", ne-a informat Elena Laiu,
inspector general [colar adjunct al jude]ului. "To]i
ace[ti elevi vor beneficia de aceast\ burs\ profe-
sional\, care pentru luna noiembrie a fost de 500
de lei, deoarece se acord\ retroactiv pentru

jum\tate din luna septembrie, lunile octombrie  [i noiembrie
integral".

Bursa se acord\ `n baza unei cereri pe care elevii-uceni-
ci trebuie s\ o depun\ la secretariatul liceului la care `nva]\.
Data limit\ pân\ la care s-au primit aceste cereri pentru anul
`n curs a fost de 23 noiembrie. Bursa profesional\ se acord\
tuturor elevilor, indiferent de venituri [i de mediul de prove-
nien]\, pe parcursul `ntregului an [colar, inclusiv pe perioada
preg\tirii practice [i a preg\tirii [i sus]inerii examenului de
certificare a competen]elor profesionale.

Acordarea bursei profesionale va putea fi suspendat\ pe
diferite perioade ca o form\ de sanc]iune: `n cazul `n care ele-
vul ucenic `nregistreaz\ mai mult de zece absen]e nemoti-
vate, se suspend\ o lun\, pentru mai mult de 20 de absen]e
nemotivate, ori pentru sc\derea notei la purtare sub 7 - pe trei
luni, iar `n cazul acumul\rii a peste 40 de absen]e nemotivate,
bursa se suspend\ [ase luni. Regulamentele interne de la
multe unit\]i de `nv\]\mânt nem]ene prev\d exmatricularea
celor care `nregistreaz\ peste 40 de absen]e, caz `n care ele-
vul nu mai prime[te bursa. Bursa profesional\ nu poate fi
cumulat\ cu bursa social\ prin programul "Bani de liceu", iar
elevii declara]i repeten]i nu beneficiaz\ de burs\ profesional\
pentru anii de studiu pe care `i repet\ cu excep]ia cazurilor de
prelungire a studiilor din motive medicale.

A. BBRUDARU

S

Cântec de Stea
socia]ia Children Forever  a organizat, la Piatra Neam], `n perioada 7-9 decembrie, cea
de-a treia edi]ie a Festivalului Na]ional de Muzic\ pentru Copii [i Tineret "Cântec de
Stea". Concursul - spectacol reune[te muzic\ u[oar\ [i tradi]ional\, cu specific de iarn\,
interpretat\ de copii cu vârstele cuprinse `ntre 5 [i 16 ani, care au ob]inut rezultate remar-
cabile fiind laurea]i a unor premii  na]ionale [i interna]ionale.

Evenimentul cultural inedit `[i propune promovarea [i cunoa[terea ]inuturilor nem]ene
[i tradi]iilor populare  specifice zonei, extinderea [i aprofundarea rela]iilor dintre copii, pro-
fesori [i arti[ti din toat\ ]ara. 

Consiliul Jude]ean Neam] a alocat  10.000 de lei pentru organizarea acestui eveniment iar
Asocia]ia Children Forever Piatra Neam] a participat cu suma de 22.800 lei. (A.B.)

A
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1/1928, la s\rb\to-
rirea a zece ani de la
unirea Transilvaniei
cu ]ara, `n sala
Teatrului, a cântat
corul mixt al [colilor
normale din Piatra-
Neam]..
 1/1991- Re-

vista Asachi, primul
num\r al seriei noi, a

II-a, continuatoare a seriei din
1881-1885), ultimul num\r, 202/
decembrie 2005; seria a III-a, nr.
1-15 (2008-2011); seria a III-a
mr. 1 [. u. (din 2012).
 5/2009, a trecut la cele

ve[nice profesorul Florin
Florescu, cel care a fost `nteme-
ietorul [i pre[edintele Sindi-
catului Liber al Lucr\torilor din
~nv\]\mânt [i Cercetare Neam],
din 1990. S-a n\scut la 1 aprilie
1944, `ntr-o familie de `nv\]\tori

din comuna Cânde[ti, jude]ul
Buz\u; licen]iat al Facult\]ii de
Biologie de la Universitatea
"Alexandru Ioan Cuza" din Ia[i.
A fost unul dintre fondatorii seriei
noi a revistei noastre "Apostolul"
(martie 1999) pe care a sus]inut-o
permanent, a[a cum a f\cut cu
to]i acei care i-au solicitat sprijin-

ul. Dumnezeu s\-l odihneasc\
`n pace.  
 6/1857 - n. Cristea {{t.

Buicliu, la Roman (d. 1916,
Bucure[ti), absolvent al Facul-

t\]ii de Medicin\ (Paris), a lucrat
`n diferite spitale din Fran]a; dr.
`n medicin\ (1883), a lucrat la
Ia[i, iar `n 1884, se stabile[te la
Bucure[ti, devenind, din 1899,
profesor la Facultatea de Medi-
cin\, [ef de clinic\. Membru
corespondent al Societ\]ii Aca-
demice din Paris, autor al mai
multor scrieri de specialitate,
publicate la Paris (1873; 1883) [i

la Bucure[ti (1885; 1888; 1897;
1914).
 6-7/1929, a avut loc, la

Bucure[ti, Congresul General al
~nv\]\torilor. Se `ntemeiaz\ Aso-

cia]ia ~nv\]\torilor din România.
 10/1892 - n. Romulus

Demetrescu, la Roman (d. 24.
12. 1972, Bucure[ti), absolvent
al Liceului Na]ional, Ia[i (1913) [i
al Seminarului Pedagogic
Universitar. Doctor `n filozofie
(1925). ~ntre cele dou\ r\zboaie,
cadru didactic la Cluj (Liceul
"Gheorghe Bari]iu", la
Universitate [i la Seminarul

Pedagogic), va colabora, cu
recenzii, cronici [i cu articole
dedicate actualit\]ii literare, la
revistele transilvane. Autor al
diferitelor c\r]i didactice.
Volumul: "~nsemn\ri critice",
1979.
 13/1937, n. Eugen

Verman, la Piatra-Neam]. A
urmat Facultatea de Filozofie-
sociologie a Academiei "{tefan
Gheorghiu" (1967-1971). Debut
literar, `ndemnat de criticului
Constantin C\lin, `n 1992, `n
volum, 1999, cu "Robu", proz\
scurt\. Colabor\ri la "Ateneu"
(Bac\u, 1964), "Sinteze", "Ziarul
de Bac\u". Alte c\r]i: "Destin",
(2001); "Culai", 2007; "Miezul
vie]ii. Oameni [i destine.", 2009.
La mul]i ani!
 14. 12./1832, a ̀ nceput s\

func]ioneze, la Piatra-Neam],
prima [coal\ public\, `ntr-o

cl\dire ce apar]inea Biserici
Domne[ti "Sfântul Ioan", lâng\
Turnul cu Clopotni]\.
 18/1932, G. TT. KKirileanu,

de la na[terea c\ruia s-au
`mplinit, `n acest an, 140 de ani ,
a prezentat la radio conferin]a
"Despre mormântul lui Cons-
tantin Brâncoveanu". 


Rememor\ri nem]ene

 decembrie

-a l\sat peste târgul Pietrei
parfum de iarn\, s-au a-
prins lumini de s\rb\toare
[i toat\ suflarea se pre-
g\te[te de sfânta s\r-
b\toare a Cr\ciunului. Pen-
tru elevii [i profesorii Cole-
giului Na]ional „Gheorghe
Asachi” din Piatra-Neam]
mijlocul lunii decembrie a
adus o mare s\rb\toare:
100 de ani de la `nfiin]area

{colii Normale de B\ie]i „Gheorghe
Asachi”, a patra [coal\ normal\ din
Moldova, dup\ cele `nfiin]ate la Ia[i,
Bârlad [i Gala]i. Acest eveniment din
via]a colegiului nostru, urma[ al {colii
Normale `nfiin]at\ acum un veac, a
fost marcat de o serie de activit\]i
derulate pe parcursul a dou\ zile, 13-
14 decembrie 2012, dedicate
educa]iei, culturii, spiritului normalist. 

Joi, 13 decembrie 2012, ora 9.30,
la sediul colegiului, ce p\rea ne`n-
c\p\tor pentru mul]imea celor care au
dorit s\ fie prezen]i la acest moment
aniversar, a avut loc emo]ionanta `ntâl-
nire dintre fo[tii profesori [i absolven]i
ai acestei [coli cu actualii dasc\li [i
elevi. A fost prilejul evoc\rii unor mo-
mente importante din via]a [colii dar [i
a unor evenimente care au marcat des-
tinele celor prezen]i, s-au `mp\rt\[it
amintiri, experien]e personale; me-
moria individual\ [i cea colectiv\ au
adus la lumin\ fapte, `ntâmpl\ri din
via]a „normali[tilor” de ieri [i de azi.
Vernisajul expozi]iei fotografice „{coala
Normal\ Gheorghe Asachi de alt\dat\,
Colegiul Na]ional Gheorghe Asachi de
azi”, expozi]ie realizat\ de prof.
Augustin Cristea, prezentarea proiectu-
lui „{coala Normal\ Gheorghe Asachi –
100 de ani de existen]\ `n 100 de ima-

gini” [i workshop-ul „Arc peste timp”,
coordonate de prof. Mihaela
Gherghelescu, au fost urmate de vizi-
tarea sediului colegiului. ~ncepând cu
ora 12.30 manifest\rile dedicate cente-
narului s-au desf\[urat ̀ n sala „Calistrat
Hoga[” a Consiliului Jude]ean Neam],
sub genericul „Un secol de `nv\]\mânt
pedagogic nem]ean”. Cuvântul de
deschidere a fost rostit de directorul
colegiului, prof. dr. Constan]a Chelaru,
care a mul]umit `ntâi de toate invita]ilor,
elevilor [i profesorilor din genera]iile
anterioare [i celor de acum pentru
prezen]a lor la acest moment aniversar.
A fost eviden]iat\ ideea c\ aceast\
s\rb\toare marcheaz\ un secol de
existen]\ pentru o [coal\ de tradi]ie [i
de mare prestigiu `n jude]ul Neam], c\
aceast\ istorie de un veac ne
`ndeamn\ s\ privim cu respect la trecut
[i cu mult optimism la viitor. 

Spectacolul aniversar coordonat
de profesorul de muzic\ Paul Imbrea
[i prezentat de forma]iile artistice ale
colegiului a `ncercat s\ ilustreze
„marca” {colii Normale de alt\dat\,
prin imnul [colii, muzica [i dansurile
populare, momentele de teatru, dar a
ad\ugat [i elemente de modernitate
prin muzica folk, admirabil interpretat\
de Tatiana Donciu, educatoare la
Gr\dini]a de Aplica]ie, fost\ absol-
vent\ a Liceului Pedagogic, muzica
instrumental\ interpretat\ de elevii
Drago[ Buc\taru la saxofon [i de
Emanuela S\vescu la pian, dansurile
moderne [i muzica u[oar\ interpre-
tat\ de dou\ absolvente ale [colii
noastre, Ana Maria Ciocoiu [i Ira
Ciob. Invita]i de onoare ai
„normali[tilor” au fost elevii Liceului de
Art\ „Victor Brauner” [i studen]ii
Facult\]ii de Muzic\ din Piatra-Neam],
coordona]i de conf. univ. Radu O]el.
Spectacolul aniversar a fost o reu[it\
`n `ntregul s\u, dar evoc\m câteva din
momentele de mare emo]ie prilejuite
de programul „Glasuri de `ngera[i”
prezentat de copiii de la Gr\dini]a de
Aplica]ie, `ndruma]i de talentatele
educatoare Tatiana Donciu, Aurica
Manea [i Dacunea Simion, de inter-
pretarea plin\ de sensibilitate a doinei
române[ti de c\tre eleva Nicoleta
Andrei, din clasa a X-a A [i de inter-
pretarea plin\ de verv\ a unor frag-

mente din piesele lui Caragiale [i
Goldoni de c\tre o elev\ cu chemare
spre arta dramatic\, Alexandra Lupu,
clasa a IX-a C, `ndrumat\ de actri]a
Gina Gulai, de la Teatrul Tineretului
din Piatra-Neam]. 

Un moment important al festivit\]ii
dedicate Centenarului a fost cel

reprezentat de mesajele transmise de
invita]ii de onoare.

Dintre oficialit\]ile invitate doar
I.S.J. Neam], prin inspector general
adjunct Gabriela Banu, a transmis un
mesaj elevilor [i profesorilor colegiu-
lui, prin care se sublinia rolul {colii
Normale de alt\dat\ [i al colegiului de
azi de  a oferi modele de personali-
tate, de a forma oameni responsabili,
adapta]i contextului socio-cultural

actual. Dintre directorii unor unit\]i
[colare prezente `n sal\ au ]inut s\ fie
auzit [i ascultat mesajul lor cei doi
directori ai Colegiului Na]ional de
Informatic\ din Piatra-Neam], prof. dr.
Daniela Neam]u [i prof. Vasile
Diaconu: „Aducem la aceast\ nobil\
aniversare mesajul nostru de suflet, al

elevilor [i profesorilor
Colegiului Na]ional de
Informatic\ din Piatra-
Neam], care tr\iesc
al\turi de dumneavoas-
tr\ bucuria evenimentu-
lui, c\ci s\rb\toarea
dumneavoastr\ se con-
stituie, de fapt, `ntr-un
jubileu al `ntregului
`nv\]\mânt jude]ean [i
na]ional”.

Pre[edintele Aso-
cia]iei ~nv\]\torilor din
jude]ul Neam] –
asocia]ie `ntemeiat\ `n
acela[i an ca [i [coala

noastr\ – profesor Gheorghe
Amaicei, „normalist” prin spirit [i fapt\,
sublinia `n emo]ionantul s\u cuvânt:
„~n numele Asocia]iei ~nv\]\torilor din

CRONICA UNUI CENTENAR A{TEPTAT
13 - 14 decembrie 2012

S
MMoottttoo:: „Vivat, Crescat, Floreat”

Prof. MMihaela 
GHERGHELESCU

Colegiul Na]ional „Gheorghe Asachi”
Piatra-Neam]
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e la Liceul de Art\ Victor Brauner,
alc\tuind un sextet de nai, care a inter-
pretat un scurt program muzical. O elev\
cu un real talent dramatic, Lupu
Alexandra, din clasa a IX-a C, s-a remar-
cat interpretând fragmente din teatrul lui
Caragiale [i evoluând sub `ndrumarea
distinsei doamne Gina Gulai, actri]\ la T.
T., care dedic\ mare parte din timpul
s\u, tinerelor talente din [colile munici-
piului. Spectacolul s-a `ncheiat cu micro-

recitalul sus]inut de profesorul de muzic\ Lucian
Darie.

Pentru aceast\ deplin\ reu[it\ `n derularea fes-
tivit\]ilor aniversare, `ncepute la sediul liceului [i
`ncheiate pe 13 decembrie la sala mare a Consiliului
Jude]ean Neam], merit\ sincere felicit\ri doamnele
profesoare Mihaela Gherghelescu [i Constan]a
Chelaru dar [i `ntregul colectiv profesoral, pentru
modul `n care au conceput complexul program dedi-
cat anivers\rii centenarului.

Este  p\cat c\ la acest important [i excep]ional
eveniment al singurei unit\]i de  `nv\]\mânt peda-
gogic din jude]ul nostru (ca de altfel [i la semicente-
narul Liceului Teoretic Vasile Alecsandri,  din
S\b\oani, din septembrie 2011), atât Inspectoratul
{colar cât [i celelalte foruri administrative jude]ene
au excelat printr-o nejustificat\ absen]\. (De
men]ionat totu[i c\, de aceast\ dat\, domnul inspec-
tor [colar general a fost reprezentat printr-un mesaj
citit de o doamn\ inspectoare.) 

La rându-mi, apreciind `ntreaga derulare a festivi-
t\]ilor, am gândit la excep]ionala `nsemn\tate a
`nv\]\mântului pedagogic, la reluarea c\ruia `n acest
jude] am contribuit al\turi de distin[i colegi precum
Paul Vasiliu, Eugenia Stafie, Boris Alexianu, Olga
Chi]u, Viorica Hanaru, Teodora Covali, Constantin
Michiu, Gheorghe Blaga, Traian Cicoare, Octavian
Macovei [i `nc\ mul]i al]ii. Seriile de absolven]i de
pân\ acum au demonstrat deja, `n [colile jude]ului [i
ale ]\rii, `nsemn\tatea deosebit\ a acestei forme de
`nv\]\mânt voca]ional, fa]\ de care, `n viitor, se
impune s\ se manifeste o grij\ corespunz\toare de
c\tre toate forurile decidente din jude]ul Neam].

Laa mmul]i aani CColegiului NNaa]ionaal
GHEORGHE AASACHI!

Un nou liceu centenar
`n Piatra-Neam]:

COLEGIUL
NA}IONAL

GHEORGHE
ASACHI

(urmaare ddin ppaag. 11)

d

on CCârnu, la Borni[,
Dragomire[ti, Neam]
(d. 2. 08.2006,
P i a t r a - N e a m ] ) .
Colabor\ri la:
"Antiteze", "Apos-
tolul", "Asachi", "La
Tazl\u", "}ara Han-
gului", "Telegraful",
"Realitatea", publi-
ca]ii locale, la

"Anotimpuri" [i "Anuar", ambele
ale [colii unde a `nv\]at,
"Sinteze" [i "Roumanian Ho-
rizont" (Marea Britanie),
"Tibiscus" (Iugoslavia). A ob]inut
peste 100 de premii la diverse
concursuri literare. A fost unul
dintre fondatorii Cenaclului liter-
ar "Ev aprins" [i al revistei omo-
nime. Volume: "Olimpiada mu-
gurilor", 1985; "Pas\re [i delfin",

1994; "Zbori la mine, prim\var\",
1996; "Caragiale la Neam]",
1998; "Singur\tatea ploii", 2000;
"Drumuri eminesciene", 2003;
"Nimbul crizantemei", 2005.
 21/1722 - n. Paisie

Velicicovschi, la Poltava, Ucrai-
na, din p\rin]i români (d. 15. 11.
1794, M\n\stirea Neam]).
C\rturar de prestigiu [i des-
chiz\tor de drum `n organizarea
vie]ii m\n\stire[ti. ~[i va forma
personalitatea duhovniceasc\ `n
mediul românesc. Ideile sale,
care au cuprins diferite planuri
ale vie]ii sociale, s-au materiali-
zat `n a[ez\minte monastice
române[ti `n deosebi la Secu [i
la Neam], unde `n 1879, a fost
rânduit stare]. El a ini]iat [i a spri-
jinit prin toate mijloacele o ampl\
activitate de traducere a

operelor fundamentale ale litera-
turii patristice ale lui Vasile  cel
Mare, Ioan Gur\ de Aur, Ioan
Casian, Ion Sc\rarul [i Grigore
Sinaitul, scrierile lui Aristotel,

Platon, Socrate [i Plutarh sau
c\r]ile populare de mare circu-
la]ie: "Alexandria", "Esopia",
"Floarea darurilor", "Varlam [i
Ioasaf". La acestea se adaug\
"Via]a Sfântului Nifon, patriarhul
}arigradului", "Letopise]ul ]\rii.
Letopise] al lui Nicolae
Mavracordat", lexicoane [i
comentarii. 
 24/1945 - n. Cristian

Livescu. Absolvent al Facult\]ii
de Filologie, Bucure[ti, a debutat
publicistic `n "Via]a studen-
]easc\" (1965), cu reportaje.
Redactor la ziarul "Ceahl\ul" din

Piatra-Neam] (1968-1989). A
debutat literar `n Revista
"Ateneu", (1973). Dup\ 1990,
consilier la Inspectoratul pentru
Cultur\ al Jude]ului Neam];
membru al Uniunii Scriitorilor
(26.12.1989) al Uniunii Arti[tilor
Plastici din România. Membru
fondator revistelor "Credin]a
Neamului" (1992), "Poezia",
"Antiteze"; director fondator al

Editurii "Crigarux"; redactor aso-
ciat la Revista "Convorbiri litera-
re" din Ia[i. ~n 2000, Medalia
"150 de ani de la na[terea lui
Mihai Eminescu", pentru con-
tribu]ia adus\ la exegeza emi-
nescian\, una din preocup\rile
constante ale criticului [i istoricu-
lui literar, concretizat\ `n volumul

"~ntâiul Eminescu", care a consti-
tuit [i punctul de plecare al tezei
de doctorat (2008); onorat cu
premii [i distinc]ii (Ordinul
Meritul Cultural, `n Grad de
Cavaler, 2004). Debut editorial:
"Introducere `n opera lui Ion
Pillat" (1980). Edi]ii critice:
"Calistrat Hoga[ - "Pe drumuri
de munte". Integrala prozei -
publicistica" (2003), "Ion
Creang\, Opere, edi]ie critic\ cu
note, variante [i glosar" de G. T.
Kirileanu [. a. Alte volume:
"Ascuns `ntr-o loj\" (2002):
"Scene din via]a imaginar\,
1983; "Voluptatea labirintului.
Glose la o hermeneutic\ a insoli-
tului", 1995;  "Eminescu [i enig-
mele "Caietului vienez", strategi-
ile textuale ale debutului literar",
2011. (C.T)

I
Rememor\ri nem]ene

 decembrie

eam], una dintre cele mai vechi [i
printre pu]inele asocia]ii cu patri-
moniu l\sat de `nainta[i, v\ spun
cu deosebit\ bucurie: Bine ne-am
`ntâlnit la aceast\ frumoas\
aniversare: centenarul {colii
Normale Gheorghe Asachi din
Piatra-Neam] care `n cei
100 de ani de existen]\ a
dat ]\rii mii de
`nv\]\tori... `nv\]\torul a
fost [i este sf\tuitorul

bun al oamenilor... cine `nal]\ pe
`nv\]\tor, `nal]\ `ns\[i na]iunea”.
„B\dia” Ghi]\ Amaicei, cum este
numit de cei dragi domniei sale, a
oferit cu generozitate Colegiului o
diplom\ aniversar\ din partea aso-
cia]iei [i o fotografie cu promo]ia
{colii Normale de B\ie]i din anul
1928. Pre[edinta Asocia]iei „Educa-
toarea” din jude]ul Neam], Cristina
Ionescu, absolvent\ a Liceului
Pedagogic „Gheorghe Asachi” `n
1978 [i [ef\ de promo]ie `n acela[i
timp, `ncheia astfel discursul s\u:
„absolven]ii no[tri trebuie s\ nu uite
niciodat\ c\ cea mai pre]ioas\ zestre a unui
dasc\l este spiritul normalist”. Un veritabil
elogiu a fost adus spiritului normalist [i prin
interven]iile profesorului Ioan Ioni]\, promo]ia
de `nv\]\tori din 1951: „omul este cum l-a f\cut
m\ria sa, `nv\]\torul”, iar profesorul de istorie
Vasile Vrânceanu, promo]ia de `nv\]\tori
1952, [i-a amintit cu emo]ie versurile recitate
acum o jum\tate de secol de dirigintele s\u,
ilustrul profesor de matematic\ al {colii
Normale, Grigore Cap[a: „Nu dispera când
traiul te apas\,/ {i-n ore triste nu plânge-al t\u
destin,/ C\ dup\ chin via]a-i mai frumoas\,/
Cum dup\ ploaie, cerul e senin!”.

Devotamentul fa]\ de profesorii [i elevii
{colii Normale, fa]\ de profesia de dasc\l a
fost pe deplin ilustrat de un cuvânt de excep]ie
rostit de o distins\ profesoar\ a [colii noastre,
Viorica Lidia Hanaru: „Mi-am petrecut
dou\zeci [i trei de ani din via]\ printre f\ptu-
itorii de bine ai `nv\]\mântului pedagogic
nem]ean. Ace[tia erau [i sunt colegii mei
dragi c\rora le-am cunoscut valoarea [i pe
care i-am respectat. Dragostea pentru munca
la catedr\ este `nsemnul egal al acestor apos-
toli”. Seria mesajelor a fost `ntregit\ de
decanul de vârst\ al celor prezen]i `n sal\ la
aceast\ festivitate, distinsul profesor [i direc-
tor al Liceului Pedagogic, Paul Vasiliu, care a
evocat pe larg o experien]\ personal\ prin
care a dorit s\ demonstreze „c\ anul [colar cu
cele mai multe `mpliniri suflete[ti a fost anul cu

cele mai multe dificult\]i”, când, dup\ reforma
`nv\]\mântului din 1948 va ajunge tân\r
dasc\l pentru 100 de copii, `ntr-o [coal\ f\r\
local propriu, f\r\ o minim\ dotare material\.
Chemarea fa]\ de profesia de dasc\l, solidari-
tatea p\rin]ilor [i a elevilor, manifestat\ `n
aceast\ situa]ie-limit\, demersurile f\cute de
domnia sa direct la minister au f\cut ca la
sfâr[itul anului [colar toate aceste dificult\]i s\

fie dep\[ite. Cu adev\rat, prin aceast\ lec]ie
de via]\, profesorul Paul Vasiliu a demonstrat
c\ „omul sfin]e[te locul”.

Vineri, 14 decembrie 2012, au continuat
manifest\rile dedicate anivers\rii centenarului
{colii Normale „Gheorghe Asachi” prin activi-
t\]i interesante, care au mobilizat din plin ele-
vii [i profesorii: un apetisant „Târg culinar de
produse tradi]ionale”, coordonat de dir.
adjunct Maria Magdalena Ungureanu [i
„Biblioteca vie”, activitate coordonat\ de prof.
Cleopatra Olaru [i care a avut ca obiectiv
stimularea dialogului `ntre oameni, promova-

rea respectului pentru diversitatea cultural\ [i
uman\. 

O expresie a recuno[tin]ei fa]\ de tot ceea
ce `nseamn\ „spiritul normalist” ce d\inuie de
un veac `l constituie mesajul transmis de o
absolvent\ a {colii Normale „Gheorghe
Asachi”, Carmen Olteanu, promo]ia 1995,
clasa de `nv\]\tori [i citit la finalul festivit\]ilor
din aceast\ zi: „Aducem, a[adar, elogiul nostru

profesorilor con[tientizând recu-
nosc\tor c\ tot ceea ce ni s-a
`ntâmplat bun `n cariera [i `n via]a
noastr\ se datoreaz\ `n primul
rând lor... V\ suntem infinit recu-
nosc\tori pentru c\ ne-a]i deschis
orizonturile cunoa[terii [i ne-a]i
`nv\]at s\ le cucerim metodic, cu
r\bdare [i tenacitate”.

A[a a fost la Centenar! Deja
toate aceste lucruri au devenit
istorie [i au intrat `n istorie, dar pot
deveni prilej de reflec]ie. Ca mo-
dest  slujitor al acestei presti-
gioase [coli, ca purt\tor al spiritu-
lui normalist de mai bine de trei
decenii, chiar dac\ acest spirit a
fost format `n alt spa]iu cultural –
cel dobrogean, la Liceul Peda-
gogic din Constan]a, promo]ia

1977, `nv\]\tori – „promo]ia Independen]ei”
cum ne spuneam cu mândrie – g\sesc potrivit
s\ evoc un str\vechi proverb care spune a[a:
„Dac\ te poart\ gândul peste un an, s\de[te
ogorul; Dac\ te poart\ peste zece, planteaz\
un pom; Dac\ te poart\ peste o sut\ de ani,
educ\ oamenii”.

„La mul]i ani!” fo[tilor profesori, absol-
ven]ilor acestei [coli, actualilor profesori [i
elevi ai Colegiului Na]ional „Gheorghe Asachi”
din Piatra-Neam] care poart\ cu sine idealuri,
convingeri, valori, idei, credin]e care ilustreaz\
acel ethoss ppedaagogicc specific sspiritului nnor-
maalisst.     

CRONICA UNUI CENTENAR A{TEPTAT
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coala cu clasele I-
VIII Oan]u (struc-
tur\ a {colii Gim-
naziale "Nicolae
Iorga" Pâng\ra]i)
din jude]ul Neam],
se afl\ `n al doilea
an de proiect, `n
cadrul parteneriatu-
lui multilateral Co-
menius ARCHI-

TEACHING,w.w.w. architeac-
hing.ro.

Proiectul are ca obiectiv
principal promovarea educa]iei
interculturale europene, cen-
trat\ pe arhitectur\, prin inter-
mediul competen]elor-cheie:
comunicarea `n limbi str\ine,
competen]ele digitale, sim]ul
ini]iativei [i al antreprenoriatu-
lui, mo[tenirea [i exprimarea
cultural\. 

Obiectivele specifice sunt:
promovarea inova]iei `n pre-
darea limbilor str\ine, prin
intermediul domeniului arhitec-
turii; promovarea creativit\]ii, a
competitivit\]ii [i cre[terea
spiritului antreprenorial. 

Parteneriatul multilateral
Comenius ARCHITEACHING
este format din: Liceul Teoretic
"Mihail Kog\lniceanu" Vaslui,
România (coordonator), Es-
cola EB 2,3 de Vialonga -
Portugalia; Istituto Vanvitelli-
Stracca-Angelini -Ancona -
Italia; Jaunmuiza Pamatskola -
Skrunda - Letonia; Xylotympou
Gymnazium -Cipru; Gimna-
zjum nr. 1 - Radziejow -
Polonia; IES Turaniana -
Almeria - Spania [i {coala cu
clasele I-VIII Oan]u, comuna
Pâng\ra]i, jude]ul Neam],
România. 

Limbile str\ine folosite `n
proiect sunt: limba englez\,
limba francez\, limba spaniol\.
De asemenea, se promoveaz\
folosirea limbilor mai pu]in stu-
diate: limba italian\, limba
leton\, limba rus\, limba
polonez\, limba greac\. 

Produsele finale ale proiec-
tului: 

1) site-ul special
www.architeaching.ro cu un
sistem inovator de manage-
ment al `nv\]\rii - Learning
Management System  

2) o istorie multimedia a
arhitecturii din ]\rile implicate
`n proiect; aceast\ lucrare va fi
redactat\ `n englez\, francez\
[i spaniol\;

3) simul\ri 2D [i 3D ale
ora[elor europene din trecut,
din prezent [i din viitor;

4) un concurs `ntre
institu]iile participante pentru a
se crea casa [i ora[ul viitorului
(simul\ri electronice 2D - 3D);

5) un dic]ionar plurilingv de
termeni arhitecturali; acest
dic]ionar se afl\ deja pe site-ul
proiectului (ca [i realizare soft-
ware - mysql) [i s-a stabilit
metodologia de introducere a
terminologiei de specialitate;

6) un studiu conjunct al
rela]iei dintre arhitectura
na]ional\ [i literatur\, la fiecare
partener;

7) emisiuni TV [i 5 filme
documentare despre istoria
arhitecturii `n fiecare din insti-
tu]iile implicate.

~n perioada  16 octombrie -
19 octombrie 2012 a avut loc
reuniunea de proiect din

Radziejow Polonia. De la
{coala Oan]u au participat
membri ai echipei de proiect [i
o elev\ din clasa a VII-a.

Reuniunea a debutat cu o
primire festiv\ organizat\ de
[coala partener\, cu un pro-
gram artistic prezentat de elevi.
A urmat `ntâlnirea oficial\ cu
primarul localit\]ii [i membri ai
comunit\]ii locale. Prima zi a
continuat cu un descoperirea
arhitecturii vechiului Torun, cel
de-al doilea ora[ din sudul
Poloniei care nu a fost distrus

`n cel de-al doilea r\zboi mon-
dial [i a p\strat pân\ ast\zi
exemple de arhitectur\ clasic\.
Centrul istoric Torun a fost inte-
grat `n patrimoniul mondial
UNESCO `n 1997. In timp,
Torun a devenit prea mic fa]\
de num\rul `n ascensiune al
popula]iei, astfel c\ s-a dez-
voltat treptat `n afara zidurilor
ora[ului vechi, `nfiin]ându-se
ora[ul nou. A urmat des-
coperirea arhitecturii utilitare
din Inowroclaw, continuându-
se cu cea religioas\, cu
prec\dere Biserica St Maria.

Ziua a doua a reuniunii a
`nceput cu documentarea la
Biskupin, considerat de spe-
ciali[ti, cel mai important [i mai
bine p\strat sit arheologic din
Polonia [i unul dintre cele mai

interesante din Europa. Situl a
fost reconstruit [i transformat
`ntr-un muzeu, reproducând `n
detaliu [i `n m\rime natural\ o
a[ezare din Epoca Fierului.
Potrivit istoricilor, situl dateaz\
din anul 700 IdHr, din perioada
in care Imperiul Roman era
abia la `nceputurile sale, iar
artefactele [i construc]iile s-au
p\strat surprinz\tor de bine. A
urmat apoi studierea arhitec-
turii uneia dintre cele mai mari
catedrale din Europa, cea din
localitatea Lichen. Au fost reali-

zate reportajele arhitecturale,
dup\ planul f\cut.

Urm\toarele zile au fost
consacrate workshopurilor.
Fiecare partener a prezentat
toate temele lucrate `n perioa-
da mai- octombrie 2012, care
se vor constitui `n produse
finale. S-a lucrat `n programul
ALICE 2-3, pentru `nsu[irea [i
utilizarea lui ulterioar\ la clase.
S-au stabilit temele care vor
conduce la elaborarea pro-
duselor finale. Reuniunea s-a
`ncheiat cu o sesiune de evalu-
are si cu planificarea ac-
tivit\]ilor `n detaliu pentru
perioada urm\toare din pro-
iect.

Prof. EElena-RRoxana
IRINA

Learning Management System
- un mod inedit

de `mbinare a arhitecturii cu limbile str\ine

{

\scut `n anul 1939, Alexandru Sp\taru a absolvit
Liceul  "Roman Vod\" [i, dup\ terminarea Facult\]ii de
Electrotehnic\ a Institutului Politehnic din Ia[i, a fost
angajat `n calitate de inginer la centralele termoelec-
trice din Borze[ti [i Bac\u. 

Cocheteaz\ cu poezia `nc\ de pe b\ncile liceului,
dar debuteaz\ destul de târziu, `n anul 2001, la Editura
"Universitas XXI" din Ia[i, cu volumul de versuri
Cercuri concentrice `n albastru, urmat aproape anual
de alte c\r]i. Astfel,`n 2012, `i apare cel de-al zecelea
volum,  Rod [i ofrand\, la Editura  "Vasiliana-98" din

Ia[i,  volum care se bucur\ de o prefa]\ semnat\ de Calistrat
Costin [i de o prezentare elogioas\, pe ultima copert\, de Mircea
Dinutz. Remarc\m [i inspirata copert\ I realizat\ de poeta [i pic-
tori]a Maria M\nuc\, precum [i ilustra]iile interioare, apar]inându-i
lui Viorel Corodescu-COV.

Ajuns dependent de un scaun cu rotile, pe care Alexandru Sp\taru
`l nume[te, `ntr-un vers,  "calea[ca mea regal\" - admirabil\ sfidare a
unui destin nemilos! - poetul bucure[tean de ast\zi mediteaz\ la soar-
ta omenirii [i a individului, cu o bucurie netrucat\, individualizându-se
printr-un discurs liric de tip reflexiv, menit s\ descopere lumina unui
suflet `nzestrat cu mari resurse de sensibilitate, care se revars\ `n ver-
suri de puternic\ vibra]ie interioar\, amestec natural de sagacitate [i
candoare, de erudi]ie [i spontaneitate.

~mprumutat [i de noi, titlul volumului `n discu]ie, cu bogate
rezonan]e [i  generos ca `nc\rc\tur\ simbolic\, sugereaz\
momentul deplinei maturit\]i creatoare, din surplusul c\reia poet-
ul se arat\ dispus s\ ofere tuturor o p\rticic\ din "starea de per-

petu\ gra]ie", o palm\ din ,,super-concentratul de libertate abso-
lut\", "o pic\tur\ din magia albastr\ a infinitului", "o adiere din
mireasma Edenului/ un strop din roua dimine]ilor stelare", "o scân-
teie din amnarul dorului", "o pagin\ din Cartea Universului", o
`nghi]itur\ din " râul de ap\ vie care/ curge-n mine", o silab\ din
"cuvântul ce aprinde/ candela pentru iertare", o sfâ[ie din
"noaptea de mistere/ unde florile cânt\ / ca privighetorile/ iar flu-
turii sunt/ flori `n zbor".

~n poezia sa se desf\[oar\ un teritoriu al ideii [i al marilor

interoga]ii, dezv\luind un lirism  grav [i tensionat  ce se remarc\
prin autenticitatea  tr\irilor [i intelectualizarea emo]iei, finalizate `n
tablouri de natur\ inefabil\: ,,Sunt c\l\torul [i corabia…am `ntâl-
nire cu Nem\rginirea…c\l\toresc prin vreme / [i-o opresc / când
vreau s\-ngenunchez / `n fa]a unei clipe, /s-o s\rut…nu pierd
ocazia / s\ dau o rait\ prin mistere…un `ntuneric absolut  / nu
poate exista, / de vreme ce orice mi[care / e `nso]it\ de
lumin\…respir\ rar [i adânc, / s\ intre fluidul miraculos/ `n toate
am\nuntele…nemuritorii / sunt hoinari ferici]i / prin oceanele ste-
lare;/ când nu zboar\, / p\[esc din stea `n stea, / gravita]ia o calc\
`n picioare…vino, Doamne, [i r\mâi / s\ cânt\m `mpreun\. / Eu
s\ murmur, / Tu s\ fii cântecul meu".

Alexandru Sp\taru se dovede[te un poet `nzestrat cu har [i
adânc\ sim]ire, care `[i tr\ie[te cu intensitate tr\irile, un creator
de poezie cerebral\, antiepica, esen]ializat\ [i abstract\, lumea
lui fiind situat\ `ntr-o zon\ eterat\ [i pur\, ca o contrapondere la
agresivitatea mundan\. ~nzestrat cu aptitudinea de a fixa impon-
derabilul afectiv, poetul ne impresioneaz\ prin efervescen]a
tr\irilor interioare, caracteristica demersului s\u fiind dorin]a de
d\ruire pân\ la sacrificiu.

N

Proiect despre
tradi]ii culinare

româno-
turco-polone

olegiul Na]ional "Calistrat Hoga[" a devenit, la
`nceputul lunii decembrie, pentru o s\pt\mân\,
puntea ce leag\ tradi]ia gastronomic\ româneasc\
de cea polonez\ [i de cea turc\. Reunirea celor trei
culturi a fost posibil\ `n cadrul proiectului Leonardo
da Vinci "Europe defines unity and diversity in food
culture" - un parteneriat de `nv\]are, sprijinit de
Comisia European\, cu finan]are asigurat\ prin
Programul ~nv\]are pe tot parcursul vie]ii,  promo-
vat de Agen]ia Na]ional\ Pentru Programe
Comunitare `n Domeniul Educa]iei [i Form\rii

Profesionale. Elevii [i profesorii Colegiului Na]ional "Calistrat
Hoga[" vor `mp\rt\[i, timp de doi ani, secretele unei practici
culinare tradi]ionale unice [i s\n\toase al\turi de partenerii lor
de proiect din alte trei [coli : Kayseri Halide Nusret Zorlutuna
Kiz Teknik ve Meslek Lisesi - Kayseri din Turcia, Zespót Szkót
im.T.Kosciuszki w Wysokiej - Lancut din Polonia [i Colegiul
Economic "Dimitrie Cantemir" din  Suceava. 

"Prima `ntâlnire a membrilor proiectului a avut loc luni, 3
decembrie [i a fost g\zduit\ de noi. Dialogul celor trei culturi
se va materializa, pân\ la finalizarea proiectului, `ntr-un site ce
va con]ine `nsemn\rile de la seminariile despre mâncare
tradi]ional\, nutri]ie [i industrie alimentar\, un blog cu re]ete
ilustrate, o carte de bucate electronic\ [i un ziar virtual cu spe-
cific culinar. 

Pentru elevii colegiului implica]i `n proiect, dar [i pentru
comunitatea local\, parteneriatul aduce beneficii reale. Nu
doar bucuria de a rezona cu tradi]ii ce au sfidat tendin]ele ali-
mentare moderne, ci [i mândria de a ne purta zestrea culinar\
mai departe, de a o transforma `ntr-o marc\ a identit\]ii
na]ionale, se `nscriu `n dimensiunea a[tept\rilor noastre de la
acest proiect", ne-a spus profesoara Diana Hu]anu.

Angela BBRUDARU

C

Rod [i ofrand\
CCaarr tt eeaa    ddee    ppoo ee zz ii ee

Mihai MMERTICARU
(ccontinuaare `̀n ppaag.7)
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u acest titlu a fost editat, la
`nceputul lunii decembrie
2012, un masiv volum (750
de pagini, format acade-
mic) ce con]ine o mono-
grafie a Comunei Tarc\u,
veche a[ezare din Jude]ul
Neam], atestat\ documen-
tar de un act emis `n can-
celaria domnitorului {tefan
cel Mare, datat 10 octom-

brie 1458.
Colectivul care a realizat aceast\

carte este alc\tuit din trei fii ai
comunei (Constantin GGrasu, profesor
universitar, dr. `n geologie, autor a
peste o sut\ de lucr\ri [tiin]ifice [i a
dou\zeci de c\r]i – monografii [i sin-
teze geologice – din care dou\ premi-
ate de Academia Român\; Vasile
Enea, `nv\]\tor `n comuna natal\ de
aproape patru decenii, unul din
dasc\lii de elit\ ai `nv\]\mântului din
Jude]ul Neam]; Iulian GG\in\,  primar
al comunei, reales, `n 2012, pentru a
treia oar\, din 2004), c\rora li s-a
al\turat Mihail AAp\v\loae, cercet\tor
[tiin]ific, autor a peste optzeci de
lucr\ri [tiin]ifice [i a zece c\r]i – studii
monografie ale comunelor Pâng\ra]i
[i St\ni]a din Jude]ul Neam], ale
Municipiului Piatra-Neam], Protopo-
piatului Piatra-Neam], Bisericii
„Sfântul Ioan” din Piatra-Neam] [. a. 

Lucrarea, pus\ sub un motto
extras din „Monografia Comunei
Tarc\u” (1942) [i dedicat\ autorului
acesteia – preotul Gheorghe

Ver[escu –, e precedat\ de câteva
fragmente, referitoare la personali-
tatea acestuia, extrase din
„Prolegomene” – prefa]a semnat\ de
Gheorghe Bunghez, la edi]ia a II-a a
lucr\rii publicate `n urm\ cu [apte
decenii –, [i de o prefa]\ semnat\ de
acela[i autor acum, `n 2012. 

Remarc\m, la lectura acestui
studiu, câteva virtu]i de care a dat
dovad\ colectivul de autori `n proce-
sul de elaborare: au reu[it s\ aduc\ `n
prim-plan, a[a cum este [i firesc, con-
tribu]ia, meritul oamenilor locului la

edificarea, `n timp, a
Comunei Tarc\u; au
a[ezat, chiar `n primele
pagini, la `ndemâna citi-
torului, un subcapitol al
„Introducerii”, ce con-
]ine „toponime [i ter-
meni locali cu circula]ie
`n restrângere”, absolut
necesari pentru `n]e-
legerea unor pasaje din
text, termeni care con-
tribuie [i la realizarea
specificului lingvistic,
spiritual al locului; la fel
de utile, instructive,
sunt explica]iile incluse
`n notele de subsol, dar
[i `n textul propriu-zis,
marcate prin scrierea
cu corp de liter\, mai
mic decât restul c\r]ii
(ex. v. p. 199); au efec-
tuat o selectare atent\,
cu acribie [tiin]ific\, a

unei bibliografii bogate (131 de
repere), având `n vedere [i prelu-
crarea critic\ a acesteia; elaborarea
[tiin]ific\ a `ntregului care ofer\ capi-
tole ce se pot constitui `n studii de sine
st\t\toare (de ex.: cap. II. – „Cadrul
natural”; cap.  IV. – „Cadrul uman [i
economic”; cap. V. – „~nv\]\mânt, cul-
tur\, tradi]ii”) sau pot fi incluse `n studii
de profil, mai ample, pentru zone mai
extinse, [i, nu `n ultimul rând, ofer\ un
model exemplar, pentru cei interesa]i,
de realizare a unei monografii. 

Remarc\m alte contribu]ii
deosebit de importante la realizarea
studiului: cea a Coraliei-Leti]ia
Bunghez, autoarea subcapitolul V. 2.
3. – „Muzeul de Art\ «Iulia H\l\uces-
cu»”, cea mai competent\ cunos-
c\toare a vie]ii [i operei pictori]ei care
a donat Comunei Tarc\u o bun\ parte
din crea]ia sa plastic\, `ntemeind
muzeul ce-i poart\ numele, „institu]ie
unicat `n mediul rural românesc”
(Gheorghe Bunghez, care a realizat [i
prefa]a – un excelent rezumat al
lucr\rii, `n care cititorul este ghidat [i
incitat la lectur\); colec]ionarii, care
au pus la dispozi]ia autorilor bogata [i
valoroasa iconografie a c\r]ii (v. lista

celor 23, la p. 750); Elisabeta Orban,
realizatoarea competent\ a schi]elor
grafice [i cartografice; Cristian
Diaconu [i Dorin-Sorin Baciu, proce-
satori foto [i realizatori ai copertei. O
men]iune aparte este cea care `i are
`n vedere pe unicul sponsor,
Societatea „Dragoforest – Tarc\u”
(director: ing. Ioana Bonta[-G\in\) [i
Societatea „Dinasty Book ProEditura
[i Tipografie SRL, care a realizat
excelent cartea din punct de vedere
tipografic.

Consider\m c\ lucrarea ar fi
câ[tigat un plus de valoare, dac\
autorii [i editorul acordau o aten]ie
mai mare unor elemente absolut
necesare `n procesul de redactare [i
tehnoredactare, prin respectarea
normelor stabilite de DOOM ed. II,
2005, referitoare la: scrierea unor
substantive proprii („Moldova de Sub
Munte” [i nu „Moldova de sub munte”,
Primul R\zboi Mondial, Al Doilea
R\zboi Mondial, R\zboiul pentru

Independen]\, {coala cu Clasele I-VII
[. a.), la folosirea semnelor diacritice
pentru a nu da na[tere la confuzii, la
folosirea abrevierilor (v. Viitorul loca[
„Sf. ~mp. Constantin [i Elena”; PR.,
corect Pr. sau pr., pentru preot),
inserarea unor imagini (foto) [i a le-
gendelor acestora `n text, care nu
este cea mai fericit\, folosirea sem-

nelor de punctua]ie (.), (,), (;), (:), („…”
[i nu “…”) [. a., a cratimei, `n mod spe-
cial (-) `n loc de linie de dialog [i pauz\
deschis\ (–); unele sublinieri (ex.:
„Solurile ddin MMun]ii TTaarcc\u” titlu su-
bliniat de trei ori: scriere bold, italic\ [i
cu ghilimele; era necesar\ doar una
dintre acestea), respectarea/folosirea
blancului/pauzei dintre cuvinte [i din-
tre cuvinte [i unele semne de punctu-
a]ie [ex.: I.B\ncil\(1955), corect: I.
B\ncil\ (1955) sau „sunt de re]inut :”,
corect „sunt de re]inut:”], semnalarea
corect\ când sunt eliminate unele
fragmente dintr-un text cu paranteza
[...] [i nu cu [...] sau (…), dar [i denu-
mirea gre[it\ a unor momente istorice
(ex.: corect: „declararea indepen-
den]ei de stat `n 1877”, nu „cucerirea”)
[. a. 

Desigur, semnalarea acestor lip-
suri minore, fa]\ de valoarea
deosebit\ a c\r]ii, `n `ntregul ei, este
de mic\ importan]\, dar nu de neglijat,
având `n vedere ]inuta academic\ a

lucr\rii. Este bine s\ se ]in\ cont de
toate am\nuntele, când o asemenea
lucrare ofer\ un model, mai ales `ntr-un
moment când cei care „vin din urm\”
sunt tot mai tenta]i s\ neglijeze
folosirea corect\ a limbii române `n
totalitatea ei.

Constantin TTOM{A

„TARC|U - STUDIU MONOGRAFIC”
(Editura „Crigarux”, Piatra-Neam], 2012)

C

eparte de retorica ultime-
lor decenii, Alexandru
Sp\taru r\mâne un poet
livresc - destinul, condi]ia
artistului, trecerea inexora-
bil\ a timpului, dragostea,
nostalgia, extazul `n fa]a
frumuse]ii vie]ii, rela]ia cu
divinitatea, toate temele
g\sindu-[i locul `ntr-o
poezie problematizant\,
str\b\tut\ de tot mai grave

`ntreb\ri nelini[titoare.
"Cartea lui Alexandru Sp\taru se

cite[te cu folos, condi]ia de `nsingurat
printre  miracole a poetului, venind s\
inspire [i celor mai sceptici o und\
generoas\ de `mp\care cu drama
acestui cosmos parc\ f\r\ nici un sens

(ori, mai bine zis, f\r\ un sens, cât de
cât, precis…" scrie Calistrat Costin [i
nu mai pu]in `ncântat se arat\ [i
Mircea Dinutz, din care re]inem o sin-
gur\ fraz\: "Alexandru Sp\taru prop-
une un cod poetic ce impresioneaz\
prin frumuse]ea pur\ a liniilor,
mi[carea imprevizibil\ a determin\rilor
`n plan ideatic, trecerea rapid\ de la un
câmp de percep]ie la altul, cu transla]ii
de la pasiunea puternic\ [i durativ\ la
comunicarea adânc\, ceremonioas\
cu lucrurile lumii".

Suflet vulnerat [i totu[i senin,
echilibrat si discret, Alexandru Sp\taru
converte[te tragedia uman\ `ntr-o vic-
torie a spiritului, v\zându-[i de scris ca
de un ritual zilnic [i oferindu-ne, spre
delectare, un spectacol poetic al
ra]iunii [i al lucidit\]ii.

D
iceul Tehnologic "Ion Creang\" din Pipirig `n
parteneriat cu {colile Gimnaziale Stânca [i
Girov, Inspectoratul {colar al Jude]ului (ISJ)
Neam] [i Prim\ria
comunei Pipirig orga-
nizeaz\, `n perioada
20 noiembrie - 13
decembrie concursul
jude]ean "Comoara de
lâng\ noi - datini [i
obiceiuri de iarn\".
Concursul este struc-

turat pe trei sec]iuni: crea]ii plas-
tice [i colaj care se va finaliza cu
o expozi]ie cu cele mai bune
lucr\ri, crea]ii literare cu tema
"Datini [i obiceiuri de iarn\", Festivalul datinilor [i obi-
ceiurilor de iarn\. Concursul se adreseaz\ tuturor cate-
goriilor de elevi, de la pre[colari la liceeni, dar [i cadrelor
didactice care pot participa cu lucr\ri la primele dou\
sec]iuni.  

"Locuitorii satului Stânca sunt oameni iubitori de fru-

mos , iar sim]irea [i talentul lor prind via]\ `n diferitele
forme ale me[te[ugului lor, tradi]iilor [i obiceiurilor locale
pe care le-au mo[tenit din mo[i str\mo[i. Pentru a ap\ra

acest frumos de influen]ele nefaste
ale a[a ziselor forme moderne, pen-
tru a lupta `mpotriva artificialului [i
mediocrit\]ii, pentru o  continu\ rege-
nerare a spiritului local, pentru a p\s-
tra curat\ [i nealterat\ frumuse]ea [i
originalitatea  ve[mântului  popular,
`ntr-un cuvânt pentru a nu l\sa s\
piar\ datinile, obiceiurile [i me[te-
[ugurile locale, noi, grupul de ini]ia-
tiv\ ai prezentului proiect, ca fii ai
acestui sat, ne-am aplecat cu aten]ie
[i cu mult\ dragoste asupra acestor

datini [i obiceiuri locale", ne spune managerul proiectului
Elisabeta Gr\mad\, `n "Argumentul" proiectului.

Cele mai bune crea]ii plastice [i literare vor fi premi-
ate [i promovate inclusiv prin intermediul revistei
"Ml\di]e" editat\ de [coala organizatoare. 

Angela BBRUDARU

Comoara de lâng\ noi

L
Rod [i ofrand\

(urmaare ddin ppaag. 66)



cum, când iarna [i-a
intrat `n toate drep-
turile luând, ca de
fiecare dat\, auto-
rit\]ile pe nepreg\-
tite... m-am gândit
s\ a[tern câteva
rânduri, de aici, de
la gura sobei, pri-
vind site-urile unor
[coli sau ale altor

institu]ii pe care sunt afi[ate
diverse titluri [i tipuri de activi-
t\]i... una mai important\ [i mai
interesant\ decât alta... de
parc\ to]i s-ar str\dui acum s\
reinventeze roata p\trat\, s\
bat\ apa `n piu\ cât mai cu
spor [i s\ taie frunze pentru to]i
câinii maidanezi. Despre "afla-
rea `n treab\" la
români [i vorbitul
pentru b\garea `n
seam\ s-au spus
multe... `ns\
niciodat\ nu a fost
suficient pentru
epuizarea subiec-
tului, a[a `ncât s-
ar putea scrie o
dizerta]ie sau, de
ce nu, chiar o tez\
de doctorat, f\r\ a
plagia, pe aceas-
t\ tem\.  

Dar s\ reve-
nim la tema noas-

tr\... când vedem ce "pro-
iecte/parteneriate/activit\]i"sun
t promovate de unii... parc\ `mi
este ru[ine s\ recunosc faptul
c\ fac parte din aceea[i
tagm\... Subiecte de anvergu-
r\ [i de maxim\ actualitate
precum intersectarea macro-
cosmosului cu microcosmosul
din noi pe malul stâng al Cu-
ejdiului, bruma nemiloas\ care
ucide floricele de pe Muntele
Pâng\r\ciorului..., ultimile des-
coperiri `n domeniul didacticii la
o [coal\ de renume dintr-o
comun\ apropiat\ municipiului
Piatra-Neam] [i... exemplele ar
putea continua. Toate acestea
se realizeaz\ numai pe baza
unor acorduri de parteneriat c\

doar, o mai benefiacia câte
careva de vreo grada]ie de
merit m\car s\ nu fie a[a
f\cute... `n dorul lelii. {i ce bine
te sim]i când astfel de
caraghio[enii de umplut timpul
celor care `l au din prisos, mai
primesc [i avizul autorit\]ilor
locale sau al organelor supe-
rioare ierarhic pentru a da o [i
mai mare importan]\ ac]iunii `n
sine, care oricum nu valoreaz\
nici cât o ceap\ degerat\ prin
ceea ce este `n esen]\. Oricum
nu ar trebui sa ne mai mire
absolut nimic `n contextul actu-
al… având `n vedere cine con-
duce aceste institu]ii…  Ca s\
nu mai vorbim despre mino-
rit\]i care nu se las\ nicicând
mai prejos [i vin cu proiecte/
simpozioane de genul: Copil ca
tine sunt [i eu..., D\-m\ mam\
dup\ Gyuri..., Nu m\ mai dis-
crimina vecine/C\ m\ mut de
tot la tine... etc. 

De ce s\ nu propu-
nem titluri de proiecte
precum: Las\-mi iarn\
geaca-n cui! (doar tot au
venit gerul [i z\pada
acum...), Rolul papucilor
de antilop\ asupra
piciorului lovit... f\r\ a fi
acuzat de plagiat dup\
tema de cercetare pen-
tru un doctorat `n ciber-

netic\, Rolul razelor de lun\
asupra galo[ilor de gum\ etc.,
toate acestea fiind derulate de
[coli renumite precum cele din
Cr\c\na]ii din Deal, Uitucii din
Valea Seac\ sau Scoala Nr.2
din Comuna... Ceamurlia.  

~n final, am o singur\ `ntre-
bare, a[a mai de om pu]in la
curent cu toate astea: B\i
fra]ilor, cine mai munce[te
totu[i la catedr\? Or fi ele
condi]iile din `nv\]\mânt vitre-
ge, or fi salariile de mizerie, or
fi directorii a[a cum sunt...
(majoritatea numi]i politic [i...
atât....), dar,... totu[i... pe mâna
cui l\s\m odraslele noastre???
{i... apropo... s\ [ti]i c\ minis-
terul a modificat pu]in regula-
mentul acord\rii grada]iei de
merit: nu se mai puncteaz\
chiar atât de mult proiectele [i
parteneriatele astea... lua]i
aminte! 

Gigi CContra
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nvita]ia mi-a fost f\cut\ de
Consiliul Director al Asocia]iei
Generale a ~nv\]\torilor din
România, prof. Viorel Dolha.
Evenimentul a avut loc la Arad,
`n zilele de 15 - 17 noiembrie
2012, `n prezen]a unui
numeros  public de specialitate.

La eveniment au participat
mai multe delega]ii care au
reprezentat [colile de limb\

român\  din comunit\]ile române[ti de
peste hotare: Ucraina, Serbia, Ungaria,
Bulgaria, Albania, Macedonia. Au fost
prezen]i la `ntrunire [i directorii tuturor
liceelor pedagogice din România [i
Basarabia. Notez `n continuare lucrurile
care, cred, au dat pregnan]\ [i personali-
tate acestui eveniment:
 Am fost impresionat de modul `n

care a fost conceput [i ̀ ntocmit Caietul-pro-
gram [i de modul `n care s-au desf\[urat
toate activit\]ile.
 Mi-a pl\cut cl\direa Liceului

Pedagogic "Dimitrie ]ichindeal", care este o
adev\rat\ [coal\ de referin]\ `n
`nv\]\mântul românesc, continuator al
Preparandiei din Arad, `nfiin]at\ `n anul
1812.
 E de re]inut c\ aici activitatea se

desf\[oar\ `n prezent `n trei cl\diri mod-
erne, având 1294 de elevi un num\r de 46
s\li de clas\, cu un personal al [colii format
din 73 de cadre didactice, 7 cadre didactice
auxiliare [i 12 nedidactice. Din cele 73 de
cadre didactice, 48 au gradul 1(unu), 6 au
doctoratul, 2 sunt doctoranzi, 13 au gradul
didactic 2 (doi), iar 12 au definitivatul
(gradul didactic definitiv). Un num\r de 34
de persoane  sunt
implicate `n cerc-
etarea [tiin]ific\ sau
pedagogic\.
 Ni se ream-

inte[te c\ primul
director al [colii a fost
Dimitrie ]ichindeal,
care s-a remarcat `n
acea epoc\ prin ideile
sale iluministe [i care
a fost numit de marele
poet na]ional Mihai
Eminescu - Cichin-
deal, gur\ de aur, `n
poezia "Epigonii".
 Lucrul cel mai

important: Prepa-
randia din Arad a fost
prima [coal\  de
preg\tire a `nv\]\-

torilor `n limba român\ pe teritoriul actual al
României [i printre primele  din Europa. Pe
modelul acesteia, mecena basarabean
Nicolae Stroescu, neputând s\ constru-
iasc\ `n Basarabia din cauza regimului
]arist, ridic\ la Beiu[ o Preparandie care
`nc\ rezist\ timpului.

Prof. GGheorghe AAMAICEI

Am fost martor la s\rb\torirea a 200 de ani
de `nv\]\mânt pedagogic românesc
 O s\rb\toare a fiec\rui cadru didactic din România,

a fiec\rei [coli, a fiec\rui român

I

Las\-mi, iarn\, geaca-n cui...!

A

Remember

FLORIN FLORESCU
(1 aaprilie 11944 - 55 ddecembrie 22010)

Au ttrecut ttrei aani dde ccând
profesorul

FLORIN FFLORESCU
ne-aa pp\r\sit nnea[teptat.
A zzburat ccu `̀ngerii sspre oo

lume mmai bbun\, ll\sându-nne
doar ccu aamintirea [[i ccu uun ddor
nestins.

~n aaceast\ vvreme aa ss\r-
b\torilor [[i aa ffrumoaselor
aduceri aaminte, aaprinde]i ccu
noi oo llumânare  ppentru ssufle-
tul ss\u nnobil, mmereu vviu ppen-
tru tto]i ccei ccare aau aavut bbucu-
ria dde aa-ll ccunoa[te.

Al\turi dde tto]i pprietenii ddin SSindicatul ~~nv\]\mânt NNeam],
Prof. GGabriel PPLOSC|

elebrul Titanic a
g\zduit pe pun]ile
sale luxoase, mii
de c\l\tori. Unii
foarte boga]i, al]ii
obi[nui]i, dar curi-
o[i. To]i repre-
zentau clase so-
ciale diferite. La
`nceput au
fost des-

p\r]i]i de rigorile vie]ii.
Mai târziu, când Tita-
nicul a `nceput s\ ia
ap\, s-au schimbat.
To]i voiau s\ tr\iasc\.
Noroco[ii au reu[it,
restul nu.

~ntorcându-ne la
Revelionul anului de
gra]ie 2012, preciz\m
c\, românii sunt a-
mesteca]i ca pe
Titanic. Cei cu mari
posibilit\]i  materiale,
oamenii de succes,
vor dansa la trecerea
dintre ani, la Monte
Carlo sau Miami, la
Paris sau Vene]ia.
Servi]i de o armat\
instruit\ de chelneri rasa]i.
Despre meniu nu pomenim.
Românii obi[nui]i, vor merge
`n grup organizat la
"Vanghelion" sau Techirghiol
la Sovata sau Vatra Dornei.
S-o vad\ pe Mariana, veve-
ri]a din parc. Restul lumii,
poporenii se bulucesc `n
strad\, sub bradul " plantat"
de prim\rie, `n Pia]a Stefan
cel Mare. Cu buzunarele
pline de petarde [i saco[a
plin\ cu sticloan]e. La ora H,
`ncepe cea mai haioas\
noapte din an. {i d\-i, [i lupt\
pân\ la ivirea zorilor. S\
ascult\m [i ur\torii:

"Aho, aho!
Fârta]i români, 
Ur\tura-i din str\buni,
De la daci, de la romani,
De atâtea mii de anii. 
Aho, aho!
Trage brazda, V\s\lie,
Intr\ `n politichie, 
C\ e[ti rebegit [i trist

{i te ui]i ca la dentist.
Aho, aho, voi cu reforma!
Ne-a]i dus dou\zeci  de ani cu vorba!
Ieri ne-a]i zis, ast\zi ne-a]i spus
Pân\ v-a]i c\]\rat sus!
A]i promis, a]i [i uitat!
Chiar de unde a]i plecat!
A]i pus mâna pe putere 
Cu ochii dup\ avere!
A]i distrus [coli [i spitale
Le-a]i l\sat f\r\ parale
N-au pastile, n-au injec]ii
Tremur\ de frig prin sec]ii"

Ceea ce v\ dorim [i vou\
La anul [i la mul]i ani!

Dumitru RRUSU

Revelionul,
ca un Titanic
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