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Expoziţie de artă
contemporană

a sfârşitul lunii septembrie,
în sala Cupolă a Bibliotecii
Judeţene „G.T. Kirileanu din
Piatra – Neamţ, a avut loc
vernisajul expoziţiei de artă
plastică şi artă fotografică
„La vie en rose”, care a reu-
nit circa 40 de lucrări reali-
zate de un grup de membri

ai Asociaţiei „Arte.Ro.”. Despre
această nouă iniţiativă a Asociaţiei
„Arte.Ro.!”, despre talentul şi per-
sonalitatea artistică a expozanţilor
au vorbit unui public avizat şi iubi-
tor de frumos, profesorii Cristina S.
Petrariu şi Ştefan Potop.

Reţinem că în perioada 23 au-
gust – 30 august 2013 s-a desfăşurat
în capitala Franţei, conform cu eta-
pizarea propusa şi aprobată, imple-
mentarea proiectului „Stagiu de
documentare în arte vizuale – Paris”
şi proiecţia de fotografii „Piatra
Neamt- Royaume legendaire” ca
parte a programului „Arte vizuale
nemţene în circuit european III-
2013. Dezvoltare personală prin
mentorat artistic şi estetic”.

Proiectul este un parteneriat
public-privat, dezvoltat de către
Asociaţia culturală „Arte. Ro” şi
Consiliul Judeţean Neamţ, care a
asigurat şi cofinanţarea activităţilor,
în acord cu programul de finanţări
pentru domeniul Cultură – Religie,
pentru anul în curs. 

În acest proiect au fost impli-
caţi patru membri ai Asociaţiei,
prof. Ştefan Potop – membru în
echipa de proiect, prof. Cristina S.
Petrariu – coordonator de proiect şi
preşedintele Asociaţiei culturale
„Arte. Ro”, precum şi cinci elevi şi
studenţi, tineri artişti vizuali cu re-
zultate de excepţie în domeniul ar-
tistico-plastic şi cel al creaţiei
literare, respectiv – Andrei Nuţu,
Irina Nuţu, Ana Maria Lemnaru,
Andreea Lemnaru şi Anna Mihaela
Grozavu. (M.Z.)

Festivalul
de

muzică
sacră

„FESTUM
DOMINI”
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Ziua Mondială a Educatorului
e data de 5 octombrie în întreaga
lume dascălii sunt sărbătoriţi, re-
cunoscându-li-se meritul lor în
formarea valorilor, culturii şi
moralei unei societăţi. Educaţia
şi, implicit, educatorul stau la
baza evoluţiei pozitive a unui
stat pentru că sunt, aşa cum spu-

nea Nelson Mandela „armele cele mai
puternice capabile să schimbe lumea”.

Din nefericire, în cei 23 de ani de
democraţie originală românească, edu-
caţia a fost pentru guvernanţi o povară
financiară, acordându-i-se acestui do-
meniu clamat şi legiferat în mod ipocrit,
„prioritate naţională”, bugete iresponsa-
bil de mici. Aşa s-a ajuns la „perfor-
manţa” de a închide peste 20.000 de
localuri ale unităţilor de învăţământ, iar
statutul social al celui pe care îl sărbă-
torim pe data de 5 octombrie s-a degra-
dat continuu, fiindcă „răsplata” pentru

nobila muncă prestată poate intra în ca-
tegoria „ajutoarelor sociale”. Pentru
mulţi politicieni cu putere de decizie din
această ţară, al căror orizont al raţiunii
tinde către un punct şi care se călăuzesc
după principiul „după noi potopul”,
dascălii nu produc nimic.

A sosit timpul să construim o lege
a educaţiei realistă, coerentă şi progre-
sistă, să înceteze subfinanţarea învăţă-
mântului, să se regândească grila de
salarizare pentru învăţământ în sensul
recunoaşterii importanţei muncii didac-
tice, să înceteze politizarea funcţiilor de
conducere, iar programele şcolare să fie
în concordanţă cu realitatea cerinţelor
de pe piaţa muncii.

Astăzi, de Ziua Mondială a Educa-
torului avem şi noi dreptul să cerem să
fim respectaţi la fel cum sunt respectaţi
dascălii din ţările civilizate, vrem stima
pe care o merităm pentru că educăm ge-

neraţiile viitoare ale României, vrem să
trăim şi noi decent. Vrem, de fapt, să se
respecte promisiunile făcute în campa-
niile electorale şi nu cerem prea mult.

LA MULŢI ANI STIMATE
DASCĂL şi ne ajute Dumnezeu ca

speranţele noastre să devină realitate!

PREŞEDINTE FSLI,
Simion HANCESCU
Bucureşti, 4.10.2013

Dascălii ies în stradă
pentru a le fi respectate drepturile

embrii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învă-
ţământ (F.S.L.I.) ies în stradă de la sfârşitul
lunii octombrie, începând cu pichetarea Guver-
nului şi a sediului USL, urmând ca în noiem-
brie să organizeze în Capitală un miting de
amploare urmat de un marş.

Astfel, în datele de 28, 29 şi 30 octombrie
vor avea loc, concomitent, pichetări la sediul

Guvernului României şi la sediul Uniunii Social De-
mocrate, iar în aceeaşi perioadă, în toate unităţile de
învăţământ, din ţară, unde F.S.L.I. are membri, dascălii

vor fi în grevă japoneză, purtând o banderolă albă pe
braţ.

În data de 6 noiembrie, F.S.L.I. va organiza în Bu-
cureşti un miting de amploare urmat de un marş. La
acest protest vom avea sprijinul studenţilor şi facem
apel şi la părinţi şi la întreaga societate civilă să ni se
alăture, pentru că revendicările noastre nu sunt numai
pentru profesori, sunt pentru un viitor mai bun al tutu-
ror românilor, a precizat preşedintele FSLI, Simion
Hancescu.

Foto: Cristina S. PETRARIU
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FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

(continuare în pag. 2)

Foto: Ionela BLĂNARIU
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Dascălii ies în stradă pentru a le fi respectate drepturile
evendicările FSLI sunt:

Alocarea, începând cu
anul 2014, a minimum 6%
din P.I.B. pentru educaţie,
conform art.8 din Legea
Educaţiei Naţionale şi creş-
terea ponderii cheltuielilor

de personal pentru învăţământ,
din totalul cheltuielilor de perso-
nal din sectorul public;

Modificarea Legii educaţiei
naţionale, inclusiv în ceea ce pri-
veşte statutul personalului di-
dactic, astfel încât să se elimine
discriminările existente în pre-
zent şi să conducă la creşterea
calităţii actului de instrucţie şi
educaţie, dar şi la creşterea gra-
dului de implicare a cadrelor di-
dactice în luarea deciziilor.
Principalele modificări care se
impun sunt:

– Reintroducerea normei de
predare de 16 ore pe săptămână
pentru personalul didactic care are
peste 25 de ani vechime în învăţă-
mânt şi gradul didactic I;

– Decontarea cheltuielilor cu
naveta cadrelor didactice să se facă
de la bugetul de stat, prin Ministe-
rul Educaţiei Naţionale;

– Introducerea prevederilor
Legii nr. 315/2006 privind stimu-
larea achiziţionării de cărţi sau
programe educaţionale pe suport
electronic;

– Reintroducerea sporului de
doctorat;

– Posibilitatea pensionării an-
ticipate, cu cel puţin 3 ani înainte
de împlinirea vârstei standard de
pensionare, fără diminuarea cuan-
tumului pensiei;

– Acordarea gradaţiei de merit
şi pentru personalul didactic auxi-
liar;

– Introducerea posibilităţii

dobândirii de către cadrele didac-
tice a celei de-a doua specializări,
prin programe de conversie profe-
sională, cu finanţare de la bugetul
de stat;

Adoptarea unei legi de sala-
rizare, prin care salariile profe-
sorilor debutanţi să crească cu
50 %, iar raportul dintre salariul
de bază maxim al funcţiei didac-

tice şi cel minim să fie de 2:1.
Aceasta este singura soluţie pen-
tru ca meseria de dascăl să de-
vină motivantă şi tinerii
performanţi să fie atraşi către
cariera didactică. De asemenea,
se impune majorarea salariilor
personalului nedidactic, având
în vedere faptul că actualele ve-
nituri ale acestei categorii de sa-
lariaţi, le permit un trai sub
limita de subzistenţă;

Depolitizarea învăţământu-
lui în sensul că, în dobândirea
funcţiei de director al unităţii de
învăţământ, rolul determinant
să revină colectivului unităţii şi
nu factorilor politici;

Regândirea programelor
şcolare şi a sistemului de eva-
luare a elevilor, în sensul de a se
pune accent pe latura formativă
şi nu pe cea informativă, iar prin
evaluare să se verifice capacita-
tea elevilor de a aplica practic
cunoştinţele dobândite, pentru a
face faţă cerinţelor în schimbare
şi competiţiei de pe piaţa forţei
de muncă. 

(urmare din pag. 1)
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Bani de liceu
n anul şcolar 2013-2014, va
continua derularea progra-
mului naţional de protecţie
socială „Bani de liceu”. li-
ceenii care provin din fami-
lii cu venituri mici putând
primi bursele de 180 de lei

pe întreaga perioadă a cursurilor
şcolare, inclusiv în timpul pregă-
tirii şi susţinerii examenului de
Bacalaureat sau de diplomă. Fon-
durile sunt alocate de Ministerul

Educaţiei şi vor fi distribuite be-
neficiarilor de către unităţile şco-
lare la care aceştia şi-au depus
dosarul. Autorităţile locale pot
efectua anchete sociale pentru ve-
rificarea declaraţiilor de venit şi a
celor referitoare la bunurile fami-
liei, în cazul elevilor care solicită
sprijin financiar. Depunerea cere-
rilor s-a putut face până la 1 oc-
tombrie. Efectuarea anchetelor
sociale şi evaluarea cererilor are

loc în perioada 1-23 octombrie,
iar afişarea listei beneficiarilor va
fi în 28 octombrie. Există şi o pe-
rioadă de contestaţii, între 28 oc-
tombrie şi 2 noiembrie, urmând
ca soluţionarea lor să se facă în
intervalul 2-6 noiembrie. Anul
trecut, peste 4.000 de liceeni au
beneficiat de aceste burse so-
ciale.

(Red.)

APEL
În baza hotărârii Colegiului Naţional al Liderilor F.S.L.I. (Fede-

raţia Sindicatelor Libere din Învăţământ) desfăşurat în data de
16.10.2013, Sindicatul din Învăţământ Neamţ cheamă toţi mem-
brii săi de sindicat să participe la Greva de avertisment, fără în-
cetarea lucrului (grevă japoneză), în zilele de 28 – 29 si 30
octombrie 2013.

Biroul Operativ al organizaţiei de sindicat din fiecare unitate
şcolară se va constitui în Comitet de grevă, care va organiza şi mo-
nitoriza acţiunea grevistă, ce se va desfăşura pe tot parcursul ac-
tivităţilor şcolare din orarul zilelor respective.

Rugăm liderii de sindicat să prezinte colegilor noştri lista de
revendicări înainte de începutul acţiunii greviste.

La Mitingul de protest de la Bucureşti de pe 6 noiembrie, ju-
deţul Neamţ va avea 50 de reprezentanţi şi vor veni peste 7000
de cadre didactice din toate filialele din ţară. După această dată
se va aştepta reacţia guvernanţilor şi, în funcţie de aceasta, se va
decide calendarul acţiunilor de protest viitoare.

Numai uniţi, vom dovedi că suntem o forţă care trebuie as
cultată!

Biroul Operativ al S.L.L.I.C.S. Neamţ

Î

Leon Mrejeru – ctitor de şcoală românească
e 14 octombrie s-au împlinit 68 de ani de
la moartea unui mare dascăl nemţean,
Leon Mrejeru, unul din marii învăţători ai
ţării. Născut la 10 februarie 1879 în satul
Cotârgaşi, comuna Broşteni, a urmat
şcoala primară (6 clase) la Broşteni şi
Gimnaziul din Fălticeni, unde a avut co-

legi pe Mihail Sadoveanu, Eugen Lovinescu şi
Ion Dragoslav. Prietenia dintre Sadoveanu şi
Mrejeru a durat toată viaţa. În 1894 este admis
la Şcoala Normală „Vasile Lupu” din Iaşi, unde
a fost un elev eminent. După absolvire a fost
numit învăţător în satul Crucea, comuna Broş-
teni, apoi a funcţionat la mai multe şcoli din ju-
deţul Suceava şi din ţară, iar în final s-a stabilit

la Piatra Neamţ la
Şcoala primară de băieţi
nr. 2, unde a funcţionat
până la ieşirea la pensie,
în 1936. În timpul carie-
rei a ocupat mai multe
funcţii de răspundere:
revizor şcolar clasa a II-
a în jud. Neamţ, revizor
şcolar clasa a I şi orga-
nizatorul şcolii româ-
neşti din Silistra

(1914-1916), propagandist cultural în Basara-
bia. A îndeplinit funcţia de inspector şcolar pen-
tru Ardeal şi Bucovina, membru in Consiliul

general de instrucţie (1925-1930; 1932-1935),
deputat în Parlament (1919-1920; 1922-1926;
1927-1928) şi Prefect al judeţului Neamţ (1933-
1937). În 1912, Leon Mrejeru era deja un învă-
ţător cunoscut în judeţ şi în ţară. În 1911, la
sărbătorirea lui Spiru Haret, cuvântul din partea
învăţătorilor din România el l-a rostit. În 1912,
învăţătorii nemţeni în frunte cu P. Gheorghiasa
şi C. Stan, au întreprins o acţiune prin care ţăra-
nii să aibă deputatul lor la Colegiul al III-lea,
propus şi ales de ei şi nu impus de sus. După
războiul balcanic din 1913, în urma păcii de la
Bucureşti, cele două judeţe din Cadrilater au re-
venit României. Ministerul Instrucţiunii a hotă-
rât ca în aceste judeţe să trimită ca inspectori

P



colari doi dintre cei mai buni învă-
ţători din ţară. Unul a fost Leon
Mrejeru numit revizor clasa I în  ju-
deţul Dorostor. Aici a funcţionat
până la 15 august 1916, când Ro-
mânia a intrat în război, iar Leon
Mrejeru a fost încorporat şi trimis
pe front. Pentru faptele sale de vi-

tejie a fost decorat cu ordinele „Sf. Ana”,
„Coroana României”, „Steaua României”
şi înaintat la gradul de căpitan. Ca deputat
şi prefect a avut atenţia îndreptată tot tim-
pul spre şcoală. Datorită lui s-au clădit în
Neamţ, peste 100 de şcoli primare, s-a în-
fiinţat la Piatra Neamţ un liceu de fete şi

s-a construit un local pentru acest liceu,
s-a adăugat un etaj la clădirea liceului de
băieţi din Piatra Neamţ. Leon Mrejeru,
care este, după dr. Constantin Angelescu,
cel mai mare constructor de şcoli din Ro-
mânia interbelică, s-a remarcat şi în publi-
cistică. A colaborat la multe reviste:
„Şezătoarea”, „Ion Creangă”, „Învăţămân-
tul primar”, „Convorbiri literare”, „Al-
bina”, ş.a. A murit pe 14 octombrie 1945
la Mizil pe când se întorcea din refugiu.
Învăţătorii din Mizil l-au înmormântat cu
toate onorurile, iar în 1968 osemintele i-au
fost strămutate la Piatra Neamţ. 

Nicolae SAVA
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Leon Mrejeru – ctitor de şcoală românească
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Asociaţia Învăţătorilor respiră

niţiat de Uniunea Europeană, Noaptea
Cercetătorilor este un proiect, care se des-
făşoară în toate ţările membre şi afiliate,
în a patra vineri a lunii septembrie (anul
acesta în data de 27), cu scopul de a pro-
mova ştiinţa şi cercetătorii în rândurile pu-
blicului larg. Rezultatul dorit pe termen

lung este de a atrage noua generaţie către activi-
tatea de cercetare, încurajând o carieră în acest
domeniu, de a creşte recunoaşterea publicului
larg faţă de munca nevăzută a cercetătorilor şi de
a crea interacţiunea cu publicul larg. Începând

cu anul 2006, Noaptea Cercetătorilor este un
eveniment de sine stătător din seria acţiunilor
Marie Curie şi s-a bucurat de un succes ce creşte
de la an la an. În 2012, s-a desfăşurat în peste
800 de locaţii în 300 de oraşe din 32 de ţări eu-
ropene.

În România, proiectul se desfăşoară din anul
2006, iar în 2013 oraşele partenere din ţară sunt:
Bucureşti, Sinaia, Suceava, Piatra Neamţ, Tul-
cea, Oradea, Braşov şi Galaţi. Pe 27 septembrie,
începând cu ora 17.00, în Piatra Neamţ, la Turnul
lui Ştefan, vizitatorii au putut explora un adevă-

rat târg al ştiinţei, prin cele patru zone ale eveni-
mentului SciFUN, Knowledge (experimente in-
teractive), Agora(dezbateri legate de progresul
tiinţific) şi zona Uniunii Europene (concurs de
cultură ştiinţifică europeană). Această ediţie
„Noaptea Cercetătorilor” a fost organizată sub
egida Uniunii Europene de către Target Active
Training în parteneriat cu Inspectoratul General
al Poliţiei, Institutul Naţional de Cercetare în
Sport, Centrul de Studii Complexe, Europa FM
şi Anticipaţia, parte a grupului Nemira. Partener
local: Primăria Piatra Neamţ (Red.)

Reprezentanţi ai Asociaţiei Învăţătorilor,
în mijlocul dascălilor şi elevilor

de la Şcoala Gimnazială Nr. 2 Piatra-Neamţ
n tendinţa generală de întine-
rire şi revigorare a Asociaţiei
Învăţătorilor din judeţul
Neamţ este menţionată ca
modalitate eficientă prezenţa
reprezentanţilor Asociaţiei în

şcoli. De această dată consemnăm
cu satisfacţie o împlinire deplină.
Cu prilejul zilei de 5 octombrie,
Ziua mondială a educatorilor, câ-
ţiva reprezentanţi din Consiliul di-
rector al Asociaţiei Învăţătorilor,

profesorii Gheorghe Amaicei, Şte-
fan Corneanu, Daniela Marţolea şi
Liviu Rusu au răspuns invitaţiei
prof. Emilia Chiruţă, directoarea
Şcolii Gimnaziale nr. 2 din Piatra-
Neamţ şi învăţătoarei Ana Chindea

şi s-au întâlnit,
pentru un scurt
dialog, cu învă-
ţătorii, profeso-
rii şi elevii
prestigioasei in-
stituţii de învăţă-
mânt.

Întâlnirea a
fost de-a dreptul
emoţionantă, fo-
ştii profesori
Ştefan Corneanu
şi Gheorghe
Amaicei şi-au
revăzut foşti

elevi, astăzi profesori şi învăţători
de mare valoare morală şi profe-
sională, care îşi desfăşoară activi-
tatea, cu responsabilitate şi
competenţă, la Şcoala nr. 2 din Pia-
tra Neamţ şi fac cinste foştilor das-

căli şi şcolii româneşti în general.
În fond dialogul a evidenţiat

câteva valenţe de bază ale şcolii
care trebuie, indiferent de timp şi
de putere, să-şi continue menirea.

Şcoala a fost şi trebuie să ră-
mână o instituţie fără ingerinţe po-
litice şi uneori şi religioase.
Garanţia educaţiei şi instrucţiei
celor mici nu e atât cantitatea de
cunoştinţe (informaţii) cât, mai
ales, modul în care acestea sunt re-
ceptate şi însuşite de elevi, prin
emoţie şi trăire (nu prin „interme-
diari tehnici!!”)

Singura condiţie a învăţării a
fost, este şi va rămâne dragostea şi
respectul pentru cel care spune.

Singura cale de a comunica cu
elevii de orice vârstă este iubirea
faţă de ei.

Şcoala va rămâne şcoală, dacă
slujitorii ei se vor uni, se vor res-
pecta şi nu vor admite ca alţii să se
amestece în „bucătăria” lor.

Am ajuns la concluzia că Aso-
ciaţia Învăţătorilor nu este o orga-
nizaţie tradiţională; ea este reală şi

simţită de toţi cei care slujesc
şcoala cu devotament. Acestea
sunt motivele, au mărturisit colegii
noştri mai tineri, pentru care vor
deveni membri ai Asociaţiei Învă-
ţătorilor din judeţul Neamţ.

Prof. Ştefan CORNEANU

Î

„Noaptea cercetătorilor” la Piatra-Neamţ
I

Corul de cameră al
cadrelor didactice

redivivus
Asociaţia Învăţătorilor din

judeţul Neamţ invită pe toţi cole-
gii noştri, educatoare, învăţători,
profesori, iubitori de muzică co-
rală să se înscriere la Corul de ca-
meră al cadrelor didactice pe care
intenţionăm să-l readucem pe
scenă într-un timp cât mai scurt.

Înscrierile se pot face telefo-
nic la numărul nostru
0233/228262 sau direct la d-l di-
rector Vasile Săilă, la sediul nos-
tru din str. Mihail Sadoveanu, nr.
21.

Andrei NUŢU

Andrei NUŢU
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Din nou „sub lupă”…
oncursului naţional de caricatură, su-
gestiv intitulat „Sub lupă”, o iniţiativă
care datează din anul 2012, pornită de
artistul plastic romaşcan Cristinel
Ionel Prisacaru, coordonator al Cer-
cului de pictură de la Clubul Copiilor
Roman, este, după cum declară prin-
cipalul „vinovat” pe cale să recidi-

veze. 
„În mod cert, luna noiembrie va prilejui

cea de a II-a ediţie a acestui concurs, data
exactă urmând să o stabilim în funcţie şi de
sponsorul nostru, deoarece intenţionăm să
acordăm şi oarece premii câştigătorilor.
Practic, această ediţie vine ca urmare a suc-
cesului pe care l-a înregistrat concursul anul
trecut, atât ca prezenţă, cât şi ca performanţă
de natură plastică, fapt care ne dă curaj ca pe
viitor chiar să lărgim aria de selecţie mai cu
seamă că, acum, caricatura pare a fi în as-
censiune, ca gen plastic, bucurându-se chiar
de un interes aparte în rândul tinerilor”, a
spus Cristinel Ionel Prisacaru, principalul
iniţiator al concursului. 

Primii, dar şi cei mai importanţi furni-
zori, cum era şi de aşteptat, sunt ucenicii
maestrului Prisacaru, de la Clubul Copiilor
Roman care, chiar dacă nu au încă mâna for-
mată pentru pretenţiile unor astfel de lucrări,
au început deja să „livreze” caricaturi inspi-
rate în mapa expoziţiei din acest an. Ca de
obicei, personajele alese drept modele sunt
din categoria VIP, politicienii fiind de de-
parte cei mai... eligibili pentru gusturile ti-
nerilor plasticieni. „Tematica este foarte
generoasă, însă, ca şi anul trecut se pare că
politicienii sunt foarte bine încadrabili pen-
tru caricatură. Iniţial am intenţionat să pro-
punem şi o serie de personalităţi romaşcane
însă am renunţat deoarece se ştie că unii se
mai supără, chiar dacă aici este vorba despre
artă şi, în mod normal, n-ar trebui să se pună
problema”, a mai spus artistul plastic romaş-
can. Pentru a face publică această manifes-
tare, căreia Cristinel Ionel Prisacaru doreşte
să-i confere un statut de permanenţă la
Roman, echipa proiectului intenţionează să
intre şi în spaţiul virtual, urmând să posteze
pe o pagină web cele mai reuşite lucrări ale
celor două ediţii.
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„FESTUM DOMINI”, ediţia 2013 
n perioada 26-29 septembrie s-a desfăşu-
rat la Roman cea de a III-a ediţie a Festi-
valului de muzică sacră „FESTUM
DOMINI”, manifestare de cea mai înaltă
ţinută artistică şi spirituală care, graţie
personalităţilor care au onorat cu pre-
zenţa atât scena, cât şi amfiteatrul Insti-

tutului Romano-Catolic Franciscan, ocupă un
loc special între evenimentele de gen, captând
atenţia publicului şi a specialiştilor la nivel na-
ţional şi nu numai. 

Iniţiată în anul 2004 de conducerea Institu-
tului şi Provincia Fraţilor Minori Conventuali
„Sfântul Iosif” din România, în parteneriat cu

Asociaţia româno-germană „Remesianul”, cu
sediul la Münster (Germania), evenimentul a
mai adăugat pe lista partenerilor Academia
„Petru Tocănel”, Provincia Franciscană Con-
ventuală din România dorind ca, prin această
iniţiativă, să aducă un semn de devotament şi
recunoştinţă faţă de părintele Carmil Tocănel
(1907-1973), preot şi muzician cu vocaţie şi re-
cunoaştere europeană. 

Gândit şi conceput ca o modalitate de a
conserva şi de a promova muzica sacră în spa-
ţiul spiritual românesc, ca un bun prilej de a trăi
bucuriile acestui gen de muzică dar şi de a
transmite generaţiei tinere mesajul ei, ediţia
2013 a festivalului „FESTUM DOMINI” a fost
dedicată Sfintei Fecioare Maria – astfel încât,
implicit, lucrările muzicale prezentate au fost
selectate din această arie tematică. Ca o nou-
tate, ediţia din acest an a prestigioasei manifes-
tări s-a desfăşurat pe două secţiuni, respectiv

„Atelier” şi „Recital”, fiecare zi, cu excepţia
celei de 26 septembrie – care a fost dedicată ex-
clusiv conferinţelor despre rolul şi impactul
muzicii sacre – încheindu-se cu câte un concert.
Astfel, au urcat pe scena festivalului nume mari
de formaţii şi interpreţi precum Trioul de chi-
tară clasică de la Cluj, Filarmonica „Mihail
Jora” din Bacău, dirijată de maestrul Ovidiu
Bălan, soliştii Georgeta Stoleru şi Ruben Mu-
reşan, sau celebrul Ansamblu „Archaeus” din
Bucureşti, avându-l la pupitru pe cunoscutul
Liviu Dănceanu. 

Dacă în cele trei zile de festival au fost pre-
zenţi pe scenă solişti şi formaţii din Roman,
Iaşi, Bacău, Cluj şi Bucureşti, şi expunerile din
prima zi au adunat o pleiadă de nume sonore,
de la reprezentanţii gazdelor, până la oaspeţii
sosiţi din străinătate, pe această listă la loc de
cinste figurând Monseniorul Alberto Turco,
preşedintele de onoare al festivalului, precum
şi Pr. Mihai Caităr, preşedintele Asociaţiei Re-
mesianul, unul dintre principalii parteneri ai
manifestării.

Evenimentul a fost marcat şi de momente
liturgice înălţătoare care au dat greutate mani-
festării, creând, astfel, acea comuniune cu divi-
nitatea conferită de muzica sacră, sentiment
despre care părintele Eugen Răchiteanu, unul
dintre membrii echipei organizatoare, spunea
că „ne ajută să contemplăm frumuseţea lui
Dumnezeu, să ne înălţăm sufletul şi inima către
El, să devenim mai buni şi mai frumoşi sufle-
teşte”...

Foto: Ionela BLĂNARIU

C
Î

adre ale Inspectoratului de
Politie a Judeţului Neamţ,
compartimentul prevenire a
criminalităţii, împreună cu
poliţiştii de proximitate ro-
maşcani, au fost prezente la

începutul lunii octombrie la sediul
Fundaţiei „Pacea” din Roman pen-
tru o acţiune de prevenire a discri-
minării la care au participat copiii
care frecventează grădiniţa alterna-
tivă în cadrul acestei structuri, pre-
cum şi două clase de gimnaziu de la
Şcoala „Costache Negri” (structură
a C.T. „Danubiana” Roman). Sco-
pul întâlnirii a fost acela de a dialoga
despre pericolele care îi pândesc pe
copii şi despre felul în care ar trebui
să se comporte aceştia pentru a nu
deveni victime. „Deloc întâmplător
am ales să ne întâlnim în data de 3

octombrie, care este Ziua prevenirii
victimizării minorilor, activitatea
noastră fiind una de informare şi
prevenire în scopul prevenirii victi-
mizării minorilor şi a găsirii soluţii-
lor pentru ca cei mici să nu devină
victime în diferite situaţii”, a decla-
rat Daria Ouatu, subcomisar al I.P.J.
Neamţ în cadrul Compartimentului
de Analiză şi Prevenire a Criminali-
tăţii.

Programul a debutat cu o de-
monstraţie în aer liber al cărei perso-
naj principal a fost câinele poliţist
Nero, după care a continuat cu vizio-

narea unui film de animaţie cu temă
educativă şi de prevenţie – „Poves-
tea unui copil cuminte”. Într-un
cadru relaxat în care poliţiştii au spus
poveşti de… protejat copiii, au fost
discutate şi analizate toate situaţiile
cu care s-au confruntat personajele
din poveste, fiind, de asemenea, cău-
tate şi soluţii la evenimentele cu care
ipotetic se poate confrunta un minor
în viaţa reală. Un alt moment mult
aşteptat a fost concursul „Prevenire
la cutie”, în cadrul căruia copiii au
răspuns la întrebări surpriză, desco-
perite într-o… cutie în care au găsit

C Prevenţie printre minori

(continuare  în pag. 5)
Pagină de A. OPRIŞ
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i mici recompense pen-
tru răspunsurile lor co-
recte, ceea ce a stimulat
şi mai mult dialogul cu
oamenii legii, poate
deloc întâmplător în
marea majoritate doam -
ne. „Astfel de întâlniri

ne ajută foarte mult deoarece
nu mai apare acea frică de po-
liţist, distanţa dintre copii şi oa-
menii legii se reduce, copiii
observă că şi poliţiştii sunt
nişte oameni, ca şi dascălii lor,

care le vor doar binele”, a spus
prof. Nicuşor Pop, dir. adj. la
C.T. „Danubiana” Roman. 

Acţiunea a avut loc în ca-
drul activităţilor pregătite pen-
tru „Săptămâna prevenirii
criminalităţii”, desfăşurată în
perioada 30 septembrie – 4 oc-
tombrie, pe agenda căreia au
avut loc şi alte intervenţii la
Roman, una dintre acestea de-
rulându-se în parteneriat cu un
grup de romanvodişti, volun-
tari în cadrul Asociaţiei „Mu-
şatinii”.

Prevenţie printre minori

Grupaj realizat de A. OPRIŞ

(urmare din pag. 4)
CALENDAR 2013 - Bacalaureat şi Evaluarea Naţională

inisterul Educaţiei a stabilit calendarul desfăşurării examenelor naţionale astfel:
înscrierea la Bacalaureat între 26-30 mai. Proba de evaluare a competenţelor
lingvistice de comunicare orală în limba română, în perioada 10-12 iunie 2014.
Competenţele digitale vor fi verificate între 16 şi 20 iunie, iar cele lingvistice
într-o limbă de circulaţie internaţională, între 23 şi 27 iunie. Prima probă scrisă,
la limba română, va avea loc pe 30 iunie. Pe 2 iulie este programată proba obli-
gatorie a profilului, iar pe 4 iulie – proba la alegere a profilului şi specializării.
Primele rezultate vor fi anunţate pe 7 iulie, iar rezultatele finale vor fi afişate

pe 11 iulie. 
Elevii din clasele a VIII-a vor încheia cursurile pe 13 iunie şi se vor înscrie la

Evaluarea Naţională între 16 şi 18 iunie. Probele, la limba şi literatura română şi ma-
tematică se vor desfăşura pe 23 şi 25 iunie, iar rezultatele finale vor fi transmise pe 1
iulie. Ca noutate, pentru acest an şcolar, este faptul că media de admitere la liceu va
ţine cont mai mult de notele de la Evaluarea Naţională, decât de cele din timpul gim-
naziului. Astfel, examenul va conta în proporţie de 75% – şi nu de 50%, ca până acum. 

nul şcolar abia început a adus
în peisajul educaţional romaş-
can o serie de iniţiative legate
de programul „After school”
în două dintre instituţiile de
învăţământ gimnazial din mu-
nicipiu. Astfel, cu începere de
la 1 octombrie, 28 de copii de

etnie rromă care frecventează Şcoala
„Costache Negri” beneficiază de ser-
vicii „after school” pe cheltuiala co-
munităţii locale, Centrul de la fosta
şcoală Gimnazială nr. 2 fiind inaugu-
rat în prezenţa primarului Romanu-
lui, prof. Laurenţiu Dan Leoreanu, şi
a conducerii Colegiului Tehnic „Da-
nubiana”, unitate care patronează in-
stituţia în discuţie. În proiect sunt
incluşi copii de clasa a III-a şi a IV-a,
care vor beneficia aici de masa de
prânz şi vor participa la activităţi
sportive, artistice, educative, de în-
văţare şi de integrare socială, orarul
activităţii din centru fiind prevăzut,
zilnic, între orele 12,00 şi 16,00. „Ne
propunem ca prin acest proiect să in-
tegrăm populaţia de etnie rromă încă
de la o vârstă fragedă, să îi ajutăm pe
copii să-şi dezvolte abilităţile şi să
scădem absenteismul şi abandonul
şcolar în rândul elevilor rromi”, a de-
clarat primarul Laurenţiu Dan Leo-
reanu care va asigura finanţarea din
partea comunităţii locale, după ce
până acum, doi ani la rând, fondurile
au venit din partea Uni-
unii Europene.

Un alt proiect, tot pe
structura „şcoală după
şcoală” este gata să de-
mareze de la 1 noiembrie
la Şcoala Gimnazială
„Vasile Alecsandri”, aici
fiind vorba despre un
program care se adre-
sează copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale
proveniţi din familii cu
venituri modeste. Sub
denumirea sugestivă

„Diferiţi, dar egali” programul a
prins viaţă ca urmare a concursului
de proiecte lansat de Compania Ra-
iffeisen, pe lista câştigătorilor ediţiei
din 2013 proiectul întocmit de şcoala
romaşcană regăsindu-se clasat în
final pe locul IX. Practic, şcoala va
beneficia de o finanţare de 21.888 lei
din partea Raiffeisen, pentru organi-
zarea unui centru after-school desti-
nat copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale înregistraţi la Centrul Jude-
ţean de Resurse şi Asistenţă Educa-
ţională, şi înscrişi la această şcoală
(grupul ţintă este format din 18 copii,
de la clasa I, până la clasa a VIII-a).
Ei vor primi masa de prânz, după
care vor participa la activităţi artis-
tice şi de socializare. După amiaza,
copiii vor lucra cu profesori şi învă-
ţători de sprijin din cadrul Centrului
Şcolar de Educaţie Incluzivă
Roman, dar şi cu profesori şi elevi
din şcoală, membri ai clubului „Za-
molxis”, în regim de voluntariat.
Conducerea instituţiei nutreşte mari
speranţe în acest proiect „care a de-
venit certitudine cu sprijinul Raiffei-
sen şi cu contribuţia tuturor
romaşcanilor care au votat pentru a
ieşi la final câştigători”, după cum
afirmă prof. Maria Campău, directo-
rul Şcolii Gimnaziale „Vasile Alec-
sandri” Roman.

„AFTER SCHOOL”
în ajutorul copiilor

Drapel verde la „Roman Vodă”
a câţiva ani distanţă de când
şcoala din comuna Horia a
spart gheaţa, devenind prima
Eco-Şcoală din judeţul
Neamţ, iată că a venit şi rân-
dul Colegiului Naţional
„Roman Vodă” să fie onorat
cu drapelul verde ce poartă ce-

lebra emblemă. Este urmarea unei
serii lungi de activităţi de natură eco
ce s-au constituit în proiecte confir-
mate de către forurile de specialitate
care au decis că şcolii i se cuvine pe
deplin să deţină drapelul şi statutul,
după aproape trei ani de muncă.
„Eco-Şcoala este un program la care
colegiul nostru a aderat în urmă cu
circa doi ani, este vorba despre o
muncă de echipă susţinută de elevii
coordonaţi de doamna profesor de
biologie Cristina Gheorghiţă, asta în
contextul în care acţiunile de natură
Eco au o tradiţie substanţială la
„Roman Vodă”. La finele anului şco-
lar trecut, respectiv în vara lui 2012,
am avut o evaluare importantă pri-
vind confirmarea muncii noastre şi
iată că acum a venit şi confirmarea
de la Bucureşti. Copiii noştri au rea-
lizat proiecte şi activităţi serioase, nu
doar aşa, propuse pe hârtie, pentru a
impresiona. Dar, odată obţinut acest
statut, el trebuie onorat cu consec-
venţă, mai ales că, timp de doi ani,
vom fi monitorizaţi de instituţiile
care se ocupă de acest proiect. Am
afişat cu mândrie drapelul verde în
holul de la intrarea principală şi sun-
tem încrezători că asta va întări şi
mai mult spiritul Eco al elevilor
noştri, cu atât mai mult cu cât sun-
tem singura şcoală din municipiul
Roman care se poate mândri cu aşa
ceva”, a mărturisit prof. Mihaela Ta-
novici, directorul Colegiului Naţio-
nal „Roman Vodă”. 

Dincolo de ispita vorbelor pom-
poase, dincolo de exaltarea adusă de
momentul acestei confirmări, în
bună măsură firească având în ve-
dere exigenţele unui astfel de pro-
iect, ceea ce rămâne este nu doar
reuşita în sine, ci marcarea unei

borne care, cu siguranţă, va aduce
mari beneficii nu doar celor care au
trudit, la propriu, pentru ca acest vis
să devină acum realitate. „Am fost
aleasă prin vot ca să reprezint clasa
mea în acest proiect, am dovedit că

suntem un grup unit, forte bine orga-
nizat, astfel că tot ce ne-am propus
am reuşit, iar acum mă bucur foarte
mult că şcoala noastră a primit stea-
gul verde. Pentru mine această per-
formanţă nu constituie doar o
bucurie de moment, fiind sigură că,
astfel, şi generaţiile care vor urma
vor fi mult mai preocupate de mediu,
de protecţia lui, ceea ce înseamnă un
câştig pe termen lung pentru întreaga
comunitate”, a spus Ştefana Teodora
Todea, elev în clasa a XI-a A la Co-
legiului Naţional „Roman Vodă”. 

Pornind de la necesitatea impli-
cării tinerilor în găsirea de soluţii la
provocările impuse de dezvoltarea
durabilă la nivel local, programul
Eco-Şcoala a debutat pe mapamond
ca program-pilot în anul 1994, iar în
2013, în întreaga lume, sunt peste
16.000 de instituţii care deţin certi-
ficatul de Eco-Şcoală şi Steagul
verde. Eco-Schools este coordonat
la nivel internaţional de Fundaţia de
Educaţie pentru Mediul Înconjurător
(FEE), ce reuneşte 77 de organizaţii
din 65 de ţări. În prezent, un număr
de peste 13.340.000 de copiii şi ti-
neri, peste 1.180.000 de cadre didac-
tice şi circa 4.500 de autorităţi
locale participă la dezvoltarea aces-
tui program, în lumea întreagă.
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LICEUL BICAZ – repere monografice

Prima etapă (1953 – 1958)
A fost cea mai scurtă şi a durat din

anul înfiinţării secţiei serale, din 1953 şi
până în anul 1958, când liceul îşi găseşte
un loc binemeritat între liceele de elită de
atunci ale regiunii Bacău. În ciuda unor
greutăţi precum lipsa unui spaţiu adecvat

învăţământului liceal, dar şi lipsa unui număr
corespunzător de cadre didactice cu studii su-
perioare, prin efortul unor cadre didactice ca
Lupuşoru, Ruga, Guja, Ştirbulov, Minuţ şi soţii
Mihăilescu, liceul şi-a îndeplinit misiunea grea
pe care şi-a asumat-o. 

n A doua etapă (1958 – 1977)
În 1958, odată cu venirea la conducerea li-

ceului a distinsului pedagog Vergiliu Radulian,
liceul va intra în a doua fază a existenţei sale, o
perioadă de mare prosperitate ce se va întinde
pe durata a două decenii. Sub bagheta ilustrului
pedagog, la Bicaz s-a conturat un colectiv di-
dactic de mare valoare, pe care îl menţionăm cu
deplină veneraţie şi recunoştinţă.

Limba şi literatura română a fost predată
cu măiestrie de: Gheorghiu Emilia, Mancaş
Mihai, Mihailescu Veronica, Stângu Aurelia,
Moroşanu Ana, Macovei Mina Ionel, Cuciuc
Cătălina, Irimescu Radu, Corneanu Ştefan.

Tainele matematicii au fost descifrate de:
Minuţ, Ţifui Vasile, Popa Valeriu, Gavril Du-
mitru, Frunzeti Florica, Buţincu Hareta, Mano-
lache Ion, Sturzu Dan.

Legile fizicii au fost predate de: Manolescu
Violeta, Ciubotaru Georgeta, Ciubotaru Petru,
Luncanu Ion, Tihon Ion, Negru Petru Dorin.

Chimia a fost predată de: Nemţişor Vero-
nica; Stăcescu Damian, Luncanu Maria.

Biologia a fost predată de: Stângu Gheor-
ghe, Teodorescu Simion, Nicolau Constantin.

Istoria a fost descoperită de elevi cu ajutorul
profesorilor: Ruga Vsevolod, Buţincu Iulius,
Oprea Dragomir, Manolache Magda Rodica,
Adamescu Genoveva.

Geografia a fost predată de: Ştirbulov Da-
mian, Moroşanu Mihai, Topală Constantin.

Socio – umanele s-au aflat sub bagheta ma-
gică a profesorilor: Dragotescu Marcel, Mândru
(Bordea) Veronica.

Limba franceză a fost predată de: Ştirbulov
Florentina, Stănescu Mircea.

Limba rusă a fost predată de: Roman Clau-
dia, Butnaru Victoria.

Limba latină a fost predată de: Gheorghiu
Cicerone, Rădulescu Iulian.

Educaţia fizică a fost predată de: Mancaş
Alexandrina, Adamescu Mihai, Nistor Mircea.

În tainele Educaţiei plastice elevii au fost
îndrumaţi de Stanciu Traian.

În lumea muzicii, elevii au fost purtaţi de
profesorul Popescu Gheorghe.

În perioada menţionată, liceul a funcţionat
unitar cu clase de la I – XI până în 1967, respec-
tiv clasa a XII-a începând cu anul 1969.

De asemenea profesorul Vergiliu Radulian
a introdus în premieră un sistem experimental cu
predarea unor materii de către profesori începând
cu clasa a II-a.

nA treia etapă (1977 – 1990)
În anul 1977, liceul a intrat într-o nouă fază

a existenţei sale prin transformarea sa din liceu
teoretic, cu clase de profil real şi umanist, în liceu
industrial patronat de către Combinatul de Lianţi
şi Azbociment, subordonat Centralei Cimentului

Bucureşti,precum şi Ministerului Industrializării
Lemnului şi Materialelor de Construcţie. Brusc,
în liceu au apărut clase având profilele: electro-
tehnică, mecanică, operator lianţi, miner, prelu-
crarea lemnului şi numeroase clase de şcoală
profesională. A crescut mult numărul de clase de
elevi şi cadre tehnice, dar s-a redus numărul ca-
drelor ce predau disciplinele de cultură generală.

Menţionăm câteva cadre tehnice care au
predat în perioada liceului industrial până în
1990:

Electrotehnică: Todincă Paul, Mândru Vio-
rel, Mangâr Puiu, Onu Vilus, Drăguşanu Mihai.

Mecanică: Iordache Jenică, Vamanu
Remus, Stan Victor, Nistor Ion, Bejan Valerică,
Avasiloae Maria.

Operatori lianţi: Doroftei Benone.
Mineri: Colesniuc Constantin.
Fie prin pensionare, fie prin transferarea în

alte unităţi de învăţământ şi colectivul de cadre
didactice care predau discipline teoretice a sufe-
rit importante modificări prin venirea unei noi
generaţii ca:

Limba română:Alungulesei Viorica, To-
dincă Dana.

Matematică: Sandu Aspazia, Corneanu
Ioan, Botezatu Carmela. 

Fizică: Alungulesei Ion, Buju Elena,
Sandu(Fârţală)Viorica.

Chimie: Durac Constanţa, Ţepeş Ioana,
Iorga Rodica.

Geografie: Kopan Francisc, Iacob Alexan-
dru.

Limba franceză: Caia Bucur Gabriela,
Cioinigel Constanţa, Secară Dorina, Buruiană
Carmen.

Limba engleză: Nenov Carmen, Gille Iosif,
Marciuc Mariana.

„Şcoala se confundă cu
viaţa, una o întregeşte pe cea-
laltă. Şcoala îţi dă posibilita-
tea să-ţi trăieşti viaţa complet.
Viaţa unui analfabet este o
simplă existenţă şi atâta tot”

(Ion Minulescu)

Decizia autorităţilor comuniste ale României din 13 noiembrie 1950, care prevedea con-
struirea primei hidrocentrale din ţara noastră, avea să schimbe din temelii destinul şi înfă-
ţişarea aşezării omeneşti situată la confluenţa râurilor Bicaz cu Bistriţa. Prin această decizie
prindea viaţă proiectul din 1908 elaborat de inginerul Dimitrie Leonida, pentru construirea
unei uzine hidroelectrice pe cursul Bistriţei. Astfel, în 1952, a luat fiinţă şcoala profesională
pentru materiale de construcţii, care a funcţionat până în anul 1960, având sediul în car-
tierul Dodeni, în apropierea barajului. În evoluţia sa, de la naştere la deplina consacrare,
liceul nostru a parcurs patru etape, ce formează un întreg.

n

Pe 28 septembrie, în cadrul
proiectului Let’s Do It Ro-
mania, buna colaborare a
Şcolii Bicazu Ardelean cu
Direcţia de Administrare a
Parcului Naţional Ceahlău s-a
materializat, conform unei

tradiţii recente, într-o acţiune ce a
vizat ecologizarea unuia dintre cele
şapte trasee turistice ale muntelui:
Bistra Mare – Poiana Stănilelor –
Cabana Dochia. Au fost implicaţi
115 preşcolari şi elevi ai şcolii, care
au gospodărit peste 60 de saci de
deşeuri. Creşterea nivelului de cu-
noştinţe despre protecţia mediului
şi stimularea unui comportament

responsabil faţă de natură, unul
dintre dezideratele proiectului Let’s
Do It Romania, a rodit astfel, fru-
mos şi eficient.

n Prin proiectul Comenius
Stars Over Europe, câţiva elevi şi
profesori de la Colegiul Naţional
„Ştefan cel Mare” din Târgu-
Neamţ au făcut un schimb de expe-
rienţă în Grecia, în perioada 23-27
septembrie. Vizita s-a desfăşurat la
şcoală generală din oraşul Volos,
situat la jumătatea distanţei dintre

Salonic şi Atena şi a avut un pro-
gram încărcat, împărţit între wor-
kshopuri pe ştiinţe astronomice,
muzică, desen, literatură, mitologie
şi activităţile din timpul liber. Pro-
iectul Comenius „Stars Over Eu-
rope” va continua şi în anul viitor,
când şi alţi elevi admişi în proiect
vor avea şansa de a se deplasa în
Turcia sau Italia.

n Inspectoratul Şcolar Neamţ
a organizat pe 4 octombrie, o suită
de evenimente şi manifestări con-
sacrate Zilei Internaţionale a
Educaţiei, cu participarea elevilor
şi cadrelor didactice din unităţile
şcolare din Neamţ (Liceul de Arte
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LICEUL BICAZ – repere monografice
n perioada în care liceul a
avut statut de liceu industrial
a scăzut mult numărul elevi-
lor care reuşeau în învăţă-
mântul superior, în schimb
au fost pregătite numeroase
cadre pentru industria mate-

rialelor de construcţie. Faptul că
elevii participau toamna la muncile

câmpului în IAS- urile judeţului
câte trei sau patru săptămâni, pe-
rioada lungă de practică, precum şi
angrenarea în competiţiile naţionale
„Daciada”, „Cântarea României”şi
„Olimpiada elevului cimentist”, nu
se putea asigura o pregătire satisfă-
cătoare pentru a facilita accesul
unui mare număr de absolvenţi în
învăţământul superior. 

n A patra etapă
(1990 – până în prezent)

În 1990, după evenimentele
care au avut loc în decembrie 1989,

din nou la fel de brusc, liceul şi-a
redobândit statutul de liceu teoretic
cu clase în profilele: matematică –
fizică, mai apoi matematică – infor-
matică, fizică- chimie, chimie- bio-
logie, umanist – filologie,
economic. A funcţionat chiar şi o
şcoală postliceală în profilul turism
şi alimentaţie publică. Odată cu re-

venirea la statutul de liceu teoretic,
a crescut simţitor numărul absol-
venţilor care intrau în învăţământul
superior, uneori clase în unanimi-
tate reuşind această performanţă.

În anul 2000 este de consem-
nat o premieră inedită în viaţa li-
ceului din Bicaz. La solicitarea
Ministerului şi a Inspectoratului
Şcolar Judeţean, liceul nostru şi-
a exprimat acordul ca un grup de
30 de elevi din republica Mol-
dova să studieze pe băncile şcolii
noastre. Cu această ocazie, liceul
a contribuit la întărirea legături-
lor dintre ţările noastre, elevii şi

părinţii acestora exprimându-şi
gratitudinea pentru modul în
care s-au format din punct de ve-
dere educaţional moldovenii în
liceul nostru.

Considerăm că în cei 60 de
ani de funcţionare liceul şi-a în-
deplinit menirea de a fi una dintre
cele mai reprezentative unităţi de

învăţământ. Este
meritul generaţii-
lor de profesori,
care şi-au pus am-
prenta personalită-
ţii lor în
consolidarea unui
prestigiu, ce va
dăinui în memoria
generaţiilor tre-
cute, cât şi a celor
viitoare. Chiar
dacă micul nostru
oraş nu avut parte
de o formă de în-
văţământ superior,
considerăm că nu
greşim cu nimic
dacă afirmăm că
Bicazul, începând

cu a doua jumătate a secolului
trecut, a fost o adevărată univer-
sitate de formare a unor mari per-
sonalităţi în domeniul
construcţiilor hidroenergetice din
România şi în domeniul materia-
lelor de construcţii. Specialiştii
care au dat viaţă sistemului hi-
droenergetic de la Bicaz, Amedeo
Georgescu, Ştefan Budescu,
Adalbert Gilbert, Ion Rusmănică,
Dumitru Mosora, Octavian Groza
şi Gheorghe Cocoş, în urma acu-
mulării experienţei de la „univer-

sitatea Bicazului”, au ridicat ce-
tăţile de lumină de pe Argeş,
Lotru şi Porţile de Fier.

n În cei 60 de ani de exis-
tenţă, destinele liceului nostru
au fost conduse de directorii:

Ruga Vsevolod, Lupuşoru
Mihai, Radulian Vergiliu, Man-
caş Mihai, Buţincu Iulius, Paş-
cău Elena, Manolache Ion,
Todincă Paul, Sturzu Dan,
Oprea Dragomir, Iorga Rodica.

n Din programul activităţi-
lor dedicate aniversării a 60 de
ani de la înfiinţare, putem aminti:

Vizitarea actualei incinte a li-
ceului de către foştii profesori cât
şi de către foştii elevi care au fost
invitaţi l Derularea activităţii
propriu – zise ce va avea loc la
Casa de Cultură a oraşului
Bicaz(fostul Club al Cimentişti-
lor). Aceasa va consta în: l cu-
vântul de deschidere rostit de
d-na director Rodica Iorga l Dis-
cursul unui elev dedicat profeso-
rilor invitaţi l Discursul unui
profesor dedicat foştilor dascăli ai
liceului l Discursul domnului pri-
mar Nicolae Sălăgean l Acorda-
rea unor diplome de recunoştinţă
foştilor profesori lDiscursuri şi
comunicări ale foştilor profesori
l Un spectacol artistic susţinut de
elevi ai liceului nostru.

Notă: Profesorii subliniaţi
nu mai sunt în viaţă.

Material realizat de
prof. Dragomir OPREA

la care şi-au adus contribuţia:
prof. Xenia SÂRBU,

prof. Mihai APOPEI,
prof. Mihaela APETROEI

Î

Victor Brauner”, Palatul Copiilor Piatra-
Neamţ, Şcoala Gimnazială Nr. 8 Piatra-
Neamţ, Şcoala Gimnazială „Nicu Albu”
Piatra – Neamţ, Şcoala Gimnazială „Da-
niela Cuciuc” Piatra-Neamţ ş.a.). Şi, în
parteneriat cu reprezentanţii Camerei de
Comerţ Neamţ a oferit, în cadrul „Târgu-

lui de carte”, premii din partea editurilor pentru
copiii care au participat la Olimpiada naţională
şi la Concursurile Naţionale ale Ministerului
Educaţiei Naţionale. 

n Pe 26 septembrie, profesorii şi elevii
Şcolii Gimnaziale „Daniela Cuciuc” din Piatra-
Neamţ au sărbătorit Ziua Europeană a Lim-
bilor Străine în cadru festiv, argumentând
importanţa studierii limbilor străine şi cultiva-
rea unei diversităţi culturale şi lingvistice, „o

acţiune reuşită, care-i învaţă pe copii să fie ce-
tăţeni europeni, cu deschidere către toate po-
poarele, către toate culturile”, după cum a
declarat Niculina Niţă, directoarea Şcolii „Da-

niela Cuciuc”. Printre realizările europene ale
instituţiei se citează un ghid de bune practici în
patru limbi şi un dicţionar multilingvistic cu re-
ferire la valorile morale în povestirile populare.

n Proiectul Comenius Companie virtuală
pentru o realitate optimistă se derulează la
Liceul Teoretic Bicaz, în perioada 2012 – 2014,
cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Pro-
grame Comunitare în Domeniul Educaţiei şi
Formării Profesionale a Comisiei Europene.

Elevii din Bicaz au drept sarcină finală con-
struirea unui container la scara de 1/1, funcţio-
nal, şi dotat cu toate utilităţile, un prototip ce va
fi prezentat în Franţa, în iunie 2014, când va
avea loc finalizarea şi activitatea de închidere a
proiectului. Recenta vizită la Bicaz a unor de-
legaţii de profesori şi elevi din Franţa, Polonia,
Germania şi Italia pentru constatările de etapă
s-a încheiat cu succes. Următoare activitate, la
care va participa şi o delegaţie din Bicaz, se va
derula în Germania, în februarie 2014.

n Parlamentarii USL propun reintroduce-
rea uniformei şcolare de la grădiniţă, la absol-
virea liceului. 43 de deputaţi şi senatori PSD,
PNL şi PC au depus un proiect de lege la Senat
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Octombrie
Octombrie 1995 – Se editează Caietele

de la Durău, publicaţie literară, apărută
în Neamţ (6 nr., 1995 – 1998), din iniţia-
tiva unui grup de scriitori, care au alcătuit
şi colectivul de redacţie: Adrian Alui
Gheorghe, Gellu Dorian, Radu Florescu,
Doina Popa, Nicolae Sava, Cassian Maria

Spiridon şi Liviu-Ioan Stoiciu.
n 2/1963 – n. Mircea A. Diaconu, la Bo-

roaia, Suceava. Facultatea de Filologie a Uni-
versităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (1986),
unde este, în prezent, profesor universitar. Doc-
tor în filologie (1998). Membru al U.S.R.
(1998), redactor-şef al Revistei „Bucovina lite-
rară” (1997-1998) şi, din 2000, al Revistei Aca-
demice „Meridian Critic”. Volume

(1997-2008): „Poezia de la «Gândirea»”; „Mir-
cea Streinul, Viaţa şi opera”; „Instantanee cri-
tice. Din timpul iluziei”; „Mişcarea «Iconar».
Literatură şi politică în Bucovina anilor ’30”;
„Feţele poeziei”; „Cezar Baltag”; „Constantin

Ciopraga. 85 de ani”;
„Poezia postmodernă”;
„Ion Creangă. Noncon-
formism şi gratuitate”;
„Studii şi documente
bucovinene”; „La sud
de Dumnezeu. Exerciţii
de luciditate”; „Atelie-
rele poeziei”; „Calistrat

Hogaş. Eseu monografic”; „Cui i-e frică de
Emil Cioran?” ş. a. La mulţi ani, Domnule Pro-
fesor!

n 5. 10. 1898, n. Scripcaru Vasile Gh., la
Galu, Neamţ (d. 10. 04. 1966), învăţător, publi-
cist, prozator şi poet. Şcoala Normală „Vasile
Lupu” din Iaşi. Institutor la Şcolile din Galu
(1919-1926), apoi din Săvineşti, inspector şco-
lar şi cultural, membru fondator, alături de Mi-
hail Avadanei, Vasile Gaboreanu, Constantin
Luchian, Ion Rafail(ă) şi Mihail D. Stamate, al
Revistei „Apostolul” din Piatra-Neamţ. A pu-
blicat în revistă proză scurtă, poezii şi articole
ocazionale. Cărţi (în colab.): „Geografia Jude-
ţului Neamţ pentru clasa a II-a primară”, „Arit-
meticile clasele I-IV”; „Geografia pentru
clasele V-VII”; 

Rememorări nemţene

n

Cum se înzestrează un liceu românesc cu ajutor vietnamez
icaz, 1964. Am căpătat fonduri de la re-
giune (Încă suntem organizaţi teritorial
după modelul rusesc, în regiuni şi raioane.),
pentru a ne construi un edificiu nou destinat
liceului. L-am şi ridicat în Mărceni, cartie-
rul central al Bicazului, mai cu seamă prin
strădania extraordinară a profesorului Va-
sile Mihăilescu, şi îl admirăm pe dinafară,

căci pe dinăuntru e jale! Ca o fată frumoasă şi să-
racă, şcoala nu are zestre: nimic din ceea ce ar tre-
bui pentru ca, în toamnă, să ne mutăm peste
Bistriţa, cu elevii adunaţi din vreo cinci localuri
provizorii.

Din întâmplare sau poate că prin strădania
profesorului universitar George Radu, fostul meu
coleg de an la Literele bucureştene, forurile cen-
trale au realizat un jumelaj cu un liceu din Viet-
nam, pentru care relaţie internaţională
interşcolară am primit daruri sărăcuţe de la liceul
vietnamez, înfiinţat sub focul războiului şi adă-
postit în bungalovuri acoperite cu stuf. Şi am mai
primit ceva: o invitaţie, pentru soţia mea şi pentru
mine, la recepţia pricinuită de sărbătoarea naţio-
nală a Vietnamului.

Complet ignorant în materie de relaţii inter-
naţionale, strivite atunci, dincolo de cutuma uni-
versală, de legile restrictive ale statului comunist,
nu am crezut că este cazul să informez autorităţile
asupra invitaţiei, limitându-mă la o discuţie oare-
care, neoficială, cu şefii culturali, colegul meu Va-
sile Solomon şi vicepreşedintele raionului,
însărcinat cu problemele culturii şi învăţământu-
lui, Nicolae Amocancei. Ca şi mine, nici ei nu
aveau habar de protocol şi, prin urmare, nu au
avut nimic de obiectat prezenţei mele la amba-
sadă.

Puşi la mare ţinută, cu ţoale noi, cumpărate
anume pentru această ocazie, doar văzusem în
filme cum arată o recepţie la asemenea nivel,
soaţa mea şi cu mine am păşit cu oarecare timidi-
tate în saloanele decorate în stil asiatic, pline de
necunoscuţi şi de chelneri cu ochi oblici, aceştia
din urmă purtând tăvi cu gustări şi cu sucuri aro-
mate. Nu ne-a trebuit multă vreme până ce ne-am
biruit cu totul sfiala, mai ales că ne-am întâlnit cu
foştii mei colegi din facultate, prietenul meu cel
mai bun, George Radu, şi Ghiţă Florea, conferen-
ţiar universitar şi activist înalt în secţia de propa-
gandă a CC al PCR.

Nu reuşisem să colindăm toate saloanele lu-
minate a giorno, când ne-am trezit faţă în faţă cu
un domn mărunţel, simpatic, vorbitor de limbă
franceză, că doar colonie a Franţei a fost Vietna-
mul. Înconjurat de mai mulţi tipi amabili, membri

ai ambasadei, ne-a fost recomandat de unul dintre
ei: era chiar Ambasadorul!

Conversaţia, deloc protocolară, s-a purtat în
franceză. Nu aveam habar în clipa aceea că sunt
filat de „băieţii” noştri, care urmau să raporteze
că ieşisem brutal din protocolul admis de statul
român, vorbind în altă limbă. Trebuia să aflu mai
târziu şi destul de apăsat că greşisem, mai ales
când afirmasem că fostul dictator moscovit e bă-
trân şi bolnav şi de aceea a fost înlocuit. Călcasem
pe jar!

Cum ambasadorul ştia că sunt directorul
unui liceu îngemănat cu o şcoală din ţara lui, m-a
chestionat cu nevinovăţie bine jucată dacă ar
putea vizita instituţia mea, la deschiderea noului
an, mai ales că aceasta tocmai se muta într-o clă-
dire nouă. Al... al naibii şmecher! Faină capcană,
în care am căzut ca musca în lapte, invitându-l la
inaugurare, taman de 15 septembrie, la Bicaz. 

De unde să fi ştiut că a invita un ambasador,
chiar al unui stat prieten, este o chestie depen-
dentă strict de ministerul de externe? L-am invitat
şi gata! Ca şi cum aş fi poftit un prieten bun la
masă, într-o duminică. El a acceptat cu plăcere in-
vitaţia şi de aici...

...Şi de aici dandanaua care a urmat. La mij-
locul verii, ne bucuram că intram în casă nouă,
dar era limpede că nu aveam cu ce o mobila, fon-
duri pentru inventar neexistând, ca de obicei în

România socialistă (şi mai de apoi). 
Într-o zi însorită, a poposit în faţa noului local

„Volga” neagră a primului secretar raional al
PCR. Colorat ca lămâia la chip, Vasile Solomon
a descins, m-a găsit într-un laborator, căruia toc-
mai îi admiram pustietatea, m-a luat pe sus, fără
de explicaţii detaliate, m-a livrat maşinii luxoase,
de protocol, şi val-vârtej la Piatra! „De ce, pen’
ce?...” „E lată rău! A venit Boboş de la Bacău.”
„Ei, şi ce-i dacă a venit?” „Las’că ai să vezi!”

Aveam să aflu că ambasadorul vietnamez ce-
ruse încuviinţarea ministerului nostru de externe,
cum era uzul, necunoscut de mine, să vină la
Bicaz, după invitaţia făcută. Şi ministerul habar
nu avea de invitaţie... Şi cei de la regiunea Bacău
habar nu aveau de... Şi cei de la raion, adică Sile
Solomon şi Amocancei, uitaseră neam că eu le
spusesem de invitaţie şi că ei fuseseră de acord...
S-a dus dracului protocolul! Unde mai pui că am-
basadorul avea să viziteze o şcoală pustie, fără de
tot ce era necesar bunei funcţionări, într-o ţară eu-
ropeană. Dădusem cu toţii de bucluc, în frunte cu
preşedintele regiunii, Ştefan Boboş!

La sediul raional, în Piatra, în jurul mesei
mari, afectată şedinţelor de consiliu, şedeau sme-
riţi, ca pe nişte perne cu ace, toţi şefii raionului;
iar în capul mesei trona un ins bine clădit, roşco-
van, chel, congestionat la faţă ca un hipertensiv
şi cu un nas de o virilitate excesivă. Era Ştefan

B

Andreea LEMNARU
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5 octombrie, Ziua Mondială a Educa-
ţiei.

n 8/1858 –
n. Petru Th. Mis-
sir, la Roman. Fa-
cultatea de Drept
din Viena. Mem-

bru, secretar al Societă-
ţii „România Jună”.
Continuă studiile la
Berlin (din 1876). Doc-
tor (1879). Din 1890,
membru al „Junimii”.
Profesor la Universităţile din Iaşi şi Bucureşti.
Redactează Revista „Era nouă” (1889-1990), în
comitetul de redacţie al „Revistei Române”,
alături de M. Dragomirescu, P. P. Negulescu şi

C. Rădulescu-Motru. Din 1926, membru ono-
rific al Academiei Române. Scrieri: „Ştiinţe şi
arte. România viitoare”, 1881; „Poezii” de Al
Macedonski, 1883; „Foarte puţine cuvinte d-lui
Al. A. Macedonski”, 1883; „Din literatura pe-

riodică”, 1884; „Coarde sparte”, versuri de T.
G. Djuvara, 1885; „Fenomenul social. Omagiul
lui Titu Maiorescu”, 1900.

n 10/1937 – n. Gheorghe Blaga, la Ru-
seni, Neamţ (d. 30. 04. 2006). Profesor de limba
franceză şi inspector şcolar. A condus peste un
deceniu Revista „La Tazlău”, apărută, în satul
lui I. I. Mironescu (40 nr.), şi în jurul căreia, a
adunat numeroşi colaboratori din judeţ şi din

ţară. Fundaţia „I. I. Mironescu”, înfiinţată de el
a contribuit, prin manifestările organizate, la re-
vigorarea datinilor şi obiceiurilor strămoşeşti
din zonă. 

n 10/1955 – n. Dinu Huminiuc, la Strunga,
Iaşi. Institutul de Arte Plastice „Ioan Andreescu”
din Cluj (1979), după care se stabilieşte la Piatra-

Neamţ. Expoziţii de grup
şi personale: Cluj, Alba
Iulia (1977), Piatra-
Neamţ (1985). Colec-
tive: Galeria Munici  piului
Bucureşti (1986), Piatra-
Neamţ (1989-2010),
Baia Mare, Bacău (1988),

Rememorări nemţene

n

C.T.
(continuare în pag. 10)

Cum se înzestrează
un liceu românesc

cu ajutor vietnamez
oboş, fost ţapinar pe valea Tazlăului, acum
preşedintele Consiliului regional, al doilea
om în ierarhia regiunii Bacău după prim se-
cretarul PCR, care se retrăsese strategic din
faţa taifunului.

Fără menajamente, după ce a aflat câţi
ani am şi s-a îngreţoşat că nişte idioţi nu-
miseră director de liceu un ţânc rămas în

mintea sugarilor, mi-a etalat drama: pusesem sta-
tul român într-o situaţie imposibilă: Ambasadorul
va veni în vizită şi, prin urmare, şcoala va trebui
înzestrată cu de toate, jertfelnic, din rezerva bu-
getară a regiunii Bacău. Totul va trebui să se des-
făşoare ca pe roate, iar după vizită, eu, autor al
cumplitei dandanale, voi plăti cu capul, cu vârf şi
îndesat, oalele sparte.

„Ai înţeles?” s-a răstit la mine ştabul. „Am
înţeles.” Dacă nu continua, filosof rămânea! „Ce
ai înţeles?” Am replicat cu calmul condamnatului
la moarte, care nu mai are nimic de pierdut: „Am
înţeles că şcoala mea va fi înzestrată cu tot ce tre-
buie, înainte de vizita ambasadorului”. Cu gura
larg deschisă şi cu chipul şi mai congestionat, în
pragul apoplexiei, după un moment de stupoare,
Boboş a urlat: „Ieşi afarăăăă!” Am ieşit...

Nu mai aveam nimic de pierdut decât totul,
aşa că pluteam într-o lume neverosimilă, populată
când de zâne, când de hidre. Acasă nu m-au mai
dus cu „Volga” raionului, ci cu un învechit
„GAZ” rusesc. 

La Bicaz, ce să-mi vază ochii? Începuse um-
bletul de furnici conduse de Sile Solomon, care,
în două săptămâni, a transformat o biată fată ca-
lică într-o domnişoară bogată şi elegantă, înzes-
trată până şi cu covoare persiene noi-nouţe,
lucrate manual la Mănăstirea Agapia. 

Între timp, am vorbit la telefon cu prietenul
meu George Radu, responsabil cu relaţiile între
ţara noastră şi asiatici, şi el m-a liniştit râzând:
şefii nu aveau să mă atingă măcar cu o floare, că
doar nu erau să strice relaţiile cu Vietnamul pentru
o prostie. Mai mult: câţiva ani de aci înainte ni-
meni nu va îndrăzni să mă destituie din funcţia de
director. Bătălia era câştigată. Vorba strămoşilor:
„Fortuna audaces juvat!” 

Mihai Emilian MANCAŞ
Challuy, Franţa, mai 2013

B

u trecut de atunci şaizeci de ani... Era o
toamnă blândă, bună cu deţinuţii prea
cumplit încercaţi din lagărele de muncă
forţată ale Bicazului, săpători cu ranga şi
târnăcopul la cele două maluri ale viito-
rului baraj colosal al hidrocentralei ce se
numea atunci, în proiect, „V. I. Lenin”. 

Coborât dintr-un tren de persoane în gara ne-
terminată încă, mi s-a spus că şcoala se află peste
drum, clădirea aceea frumoasă cu etaj. Fusesem
numit profesor la secţia serală a liceului ce lua fi-
inţă, prima în funcţie, începând din acel an, 1953.
După o traversare peste şoseaua încă neasfaltată
ce străbătea satul Bicaz, am pătruns, prin poarta
laterală, a elevilor, în curtea şcolii. Acolo, încon-
jurat de o sumedenie de prichindei, un bărbat cor-
polent, tânăr, abia trecut de treizeci de ani,
orânduia cu glas de stentor treburile urgente ale
elevilor interni din clasele gimnaziale, numite
atunci „ciclul doi”. Era Vasile Mihăilescu, direc-
torul şcolii de 7 ani, învăţător trimis de stăpânire,
în urmă cu puţini ani, împreună cu soţia sa, Ve-
ronica, pentru a organiza noul tip de şcoală cu
clase primare şi gimnaziale. Inclus imediat prin-
tre problemele sale urgente, după ce a băgat de
seamă că nu îi vestisem venirea mea ca să mă
poată găzdui undeva mai de doamne-ajută, mi-a
găsit un pat pentru prima mea noapte de bică-
zean. Au urmat ani mulţi de cooperare, vreo 15
la Bicaz, cu acest om extraordinar, devenit între
timp profesor de matematică, la activ cu un im-
presionant stagiu de director, la Bicaz şi în Pia-
tra-Neamţ.

Bine clădit, de obicei calm, dar cu un tem-
perament exploziv, stăpânit cu pricepere de das-
căl dăruit de Dumnezeu cu vocaţie, Vasile
Mihăilescu şi-a asumat cu bărbăţie de ostaş func-

ţia de întemeietor. Nu doar de noi tipuri de şcoală
la Bicaz, adică de gimnaziu şi liceu, ci de-a drep-
tul de ziditor. A început prin a înălţa grabnic lo-
calul internatului, unde funcţionează acum
judecătoria bicăzeană, clădire cu parter şi etaj, în-
zestrată cu tot ce era necesar unei funcţionări
exemplare. Şi nu era uşor. Într-o ţară jefuită de
„aliaţi” după război, în care funcţionau cartelele
de alimente şi îmbrăcăminte, să poţi hrăni nor-
mal, cu tot ceea ce era necesar, elevii interni,
copii, apoi adolescenţi, era un act de bravură. Şi
el reuşea. Cum? Nu s-a lăudat niciodată. 

Anii treceau, clasele se înmulţeau, Liceul,
care funcţiona atunci cu clase primare, gimna-
ziale şi liceale, se întinsese prin vreo patru clădiri,
aşa că Vasile Mihăilescu a pus de-o şcoală nouă,
modernă, în Mărceni, acum şcoala generală de
acolo. Trecând peste obligaţiile sale de profesor
şi director, făcând şi salahorie dacă era nevoie, a
dus cu tenacitate lucrurile la bun sfârşit.

Când a fost nevoie să se ridice o nouă şcoală
în Borzoghean, aproape de stadionul municipal,
Vasile Mihailescu a fost transferat la Piatra-
Neamţ şi, deşi vârsta nu mai era cea de demult,
şi-a îndeplinit matematic misiunea.

Iubit de copii, mai cu seamă de elevii interni,
pentru care avea o afecţiune de părinte, a avut
parte, ca orice dascăl cu prestigiu, de cognomene
simpatice: „Pile”, cum îl numise o fetiţă peltică,
incapabilă să rostească vorba „Vasile”; „Fuci”,
cum puncta el deseori un final de discuţii cu cei
indisciplinaţi; „Mei”, fiindcă unora li s-a părut că
aşa rostea dumnealui interjecţia cu pricina. Avea
un umor specific, rareori întâlnit. De pildă, când
unui elev intern i s-au furat nişte bani, dânsul l-a
mângâiat cu vorbele: „Lasî că prindem noi
hoţul!” Şi, fiindcă băiatul întreba ce face păgu-
başul până ce hoţul va fi prins, directorul i-a răs-
puns blajin: „Lasî că-l prindem şi pe păgubaş...”

Nu a cerut pentru sine niciodată medalii, dis-
tincţii, hârtii cu vorbe de recunoştinţă. A avut tot-
deauna credinţa că nu săvârşeşte ceva ieşit din
comun. Şi a mai avut lângă sine un sfătuitor com-
petent, inteligent şi discret: soţia sa, profesoara
emerită Veronica Mihăilescu.

Am mai propus celor în drept şi, iată, repet!
Una dintre şcolile construite sub veghea şi mâna
sa ar trebui să-i poarte numele!

Mihai Emilian MANCAŞ
Septembrie 2013, Nevers 

Un întemeietor – 

Profesorul Vasile Mihăilescu
A

Andreea LEMNARU
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ranţa (1991). Moineşti, Iaşi (1997). A co-
laborat cu poetul Emil Nicolae la realiza-
rea unei trilogii bibliofile. A publicat
grafică în revistele: „Antiteze”, „Conta”,
„Panteon” şi „Poesis”. Multiple premii la
Suceava, Bacău, Piatra-Neamţ.

n 13/1843 – n. Ştefan G. Vârgolici,
la Borleşti, Neamţ (d. 29. 07. 1897, Iaşi). Fa-
cultatea de Litere a Academiei Mihăilene. Bur-
sier la Paris, apoi la Madrid şi Berlin. Profesor
la Bârlad, la Universitatea ieşeană (din 1875).
Colaborator la „Convorbiri literare”. Primul
care face cunoscut folclorul iberic în România
şi care traduce „Don Quijote”, de Cervantes.
Membru al Societăţii „Junimea”, (din 1871).
Autor al unei gramatici a limbii latine. Membru

corespondent al Academiei (1887).
n 15/1908 – n. Dragoş Vitencu, la Cer-

năuţi (d. Bucureşti,1984). A făcut parte din So-
cietatea Academică „Junimea”, continuatoarea
„Arboroasei” (înfiinţată de Ciprian Porum-

bescu). Debutează cu
poezii (1926) în „Juni-
mea literară”, colabo-
rează la revistele:
„Făt-Frumos”, „Floarea
Soarelui” ş.a. Secretar
de redacţie al revistei
„Bucovina”, secretar al
Societăţii pentru Cul-

tură (Cernăuţi), până în 1944, când se stabileşte
definitiv în România. La Piatra-Neamţ a scris
„Viaţa pasionată a lui Ciprian Porumbescu”
(1974). Alte cărţi: „Cernăuţiul meu”, „Perma-
nenţe româneşti, la Miazănoapte şi la Răsărit”. 

n 15/1948 – n. Maria Bucureşteanu, la
Tazlău. Facultatea de Chimie a Universităţii
din Iaşi (1971). Doctor în chimie (1995). Cer-
cetător chimist la Staţiunea „Stejarul”, Pângă-
raţi, din 1976. Autoare a peste 70 de lucrări
ştiinţifice, o parte incluse în Lucrările Semina-
rului „Dimitrie Cantemir”, vol. 10; Analele
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava,
1/1993.

n 16/1875 – n. Mihai Stamatin, la Mă-
lini, Suceava (d. 25. 09. 1922, Piatra-Neamţ).
Facultatea de Ştiinţele Naturii. Profesor la Iaşi,
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Fără matematică am avea o cultură mult mai săracă

Pseudointerviu
cu prof. univ. dr.

Vasile POSTOLICĂ
Domnule profesor, aveţi în spate

o întreagă bibliografie care vă
acreditează activi tatea ştiinţifică.
De ce încă o carte? Mai exact, de
ce această carte? Are „Incursiuni
necesare matematicii didactice”
(Editura Matrix Rom, Bucureşti,
2013) o motivare specială?

– Am scris această carte reflectând
asupra modalităţilor cuvenite de a ne
exprima, prin exemple de componente
matematice cognitive esenţiale, privind
posibilităţile de învăţare, asimilare, re-
laţionare, deci de cunoaştere. Lacunele
constatate la cursurile care solicitau in-
formaţiile ce alcătuiesc conţinutul cărţii
m-au determinat să le reconsider într-o
manieră originală, spre a fi folosite de
toţi cei interesaţi, indiferent de pro-
grame şi manuale. Relaţiile dintre abs-
tract şi concret, de pildă, sunt absolut
nefuncţionale fără însuşirea noţiunii
esenţiale de număr real, cel puţin pentru
că atât a reuşit omenirea să cunoască şi
să folosească în existenţa sa naturală, is-
torică şi, implicit, actuală. Teoria nume-
relor „s-a oprit” la mulţimea numerelor
reale pentru că civilizaţiei umane nu i-
au „trebuit” alte numere, cel puţin până
acum…

– N-aş vrea să intrăm în prea
multe detalii tehnice. Dacă ar fi să si-
tuaţi această carte în contextul larg şi
deseori contradictoriu al punctelor de
vedere despre ştiinţa matematicii, unde

aţi situa-o?
– Contextul de lucru a fost oferit

de prima accepţiune istorică a matema-
ticii de „ „Muzică a raţiunii”, urmată de
recunoaşterile ulterioare, mondiale,
de „Regină a tuturor ştiinţelor”, respec-
tiv drept „Fundamentul ştiinţei şi teh-
nologiei moderne”, cu ultima apreciere
ştiinţifică, internaţională, unanimă de
„Limbaj universal al ştiinţelor actuale”.
Existenţa umană actuală solicită încă
răspunsul la întrebarea firească: „Mai
este Educaţia prin Matematică nece-
sară? „ Şi, dacă, da, pentru cine, de ce
şi cât de departe este angajată în cu-
noaştere? completată cu balanţa dintre
educaţia prin învăţământul cu conţinut
matematic „pentru toţi” şi competen-
ţele, performanţele la nivele superioare,
cu implicaţiile existenţiale. Recentele
tendinţe în acest sens sunt următoarele:
motivaţie redusă; creşterea gradului de
neînţelegere pentru matematică, com-
ponentă esenţială a culturii: „Matema-
tica este o parte integrantă a culturii şi
fără matematică am avea o cultură
mult mai săracă” (extras din conferinţa
„Cultură şi Matematică” prezentată de
domnul academician Solomon Marcus
la Piatra Neamţ, 1o noiembrie, 2009);
„frica” de matematică „dobândită”
uneori în perioada şcolarizării;  atitu-
dine pasivă faţă de studiu; folosirea cal-
culatoarelor, fără discernământul
informaţional adecvat, pentru care car-
tea rămâne esenţială. În consecinţă, se
impune precizarea unor argumente ri-
guroase pentru studiul matematicii prin

metode efective privind predarea noţiu-
nilor din matematică şi utilizarea unor
resurse adecvate destinate învăţării prin
asimilare a cunoştinţelor din matema-
tică. 

– S-a acreditat, în vreme, despăr-
ţirea învăţământului în „real” şi
„uman”; matematică, fizică, chimie –
pe de o parte; filosofia, pedagogia, is-
toria, limbile – neaoşe sau străine – pe
de alta. Cum mai stau lucrurile în pre-
zent?

– Astăzi, matematica apare nu
numai ca o disciplină academică susţi-
nătoare a culturii umane, dar se afirmă
şi ca limbaj universal al tuturor ştiinţe-
lor, cu proiecţii definitorii şi decisive ale
studiilor aferente în civilizaţie. Ca lim-
baj universal, matematica descrie natura
urmând ştiinţele naturii, societatea
umană folosind ştiinţele sociale, iar
educaţia prin matematică reprezintă un
fundament cognitiv indispensabil, ofe-
rind tuturor, argumente pentru învăţarea
descrierilor matematice, comunicare,
logică, abstractizare, integrare, etc. 

– Trebuie să înţelegem că chiar nu
se poate fără educaţie matematică?

– Educaţia prin matematică privită
drept studiu cu implicaţii imediate re-
prezintă un argument care solicită asi-
milarea unor modele, prin
implementarea directă, continuă, în
„matematica” şcolară, ca „modele uni-
versale” sau „baze” în pregătirea pentru
viaţă. Astfel, cunoaşterea umană solicită
literatura matematică împreună cu con-
tribuţiile dascălilor din alte domenii,

printr-o gândire sistematică şi studii
creative. Geometria Euclidiană a mar-
cat entuziasmul copilăriei şi chiar al ti-
nereţii multor oameni, nu neapărat cu
contribuţii în ştiinţa abstractă. În acest
context, sensul fundamentelor matema-
ticii constă cel puţin în dobândirea unor
abilităţi de raţionament şi calcul imple-
mentate genetic privind mulţimile, asi-
milarea proprietăţilor figurilor
geometrice elementare, elemente de tri-
gonometrie, educaţia limbajului, comu-
nicarea aferentă etc.

– M-aţi zăpăcit cu totul..
– E bine totuşi, să reţinem cu toţii,

în concluzie, că educaţia prin matema-
tică este esenţială pentru gândirea şi
existenţa umană, că învăţarea şi asimi-
larea noţiunilor din matematică potri-
vite vârstei nu priveşte mai întâi
performanţele existenţiale, ci impactul
cotidian, viaţa însăşi. Realizarea de-
pinde doar de conexiunile fireşti care se
impun prin existenţa umană şi colabo-
rarea prin interdisciplinaritate, respectiv
prin transdisciplinaritate cu alte ştiinţe. 

– Cred că da…
A întrebat Micea ZAHARIA

*N.R. Acest text a fost marcat
drept „pseuduointerviu”, întrucât in-
terlocutorul, prof. Vasile Postolică, se
regăseşte doar în citatele extrase din
prefaţa volumului Incursiuni necesare
matematicii didactice. Dar, în fond,
această glumă nu trebuie luată decât
ca o mai sprintenă invitaţie la lectură.

(M.Z.)

bsolvent, promoţia 1980, al Facultăţii de
Matematică  Informatică, Universitatea Al. I. Cuza
din laşi, cu Diplomă de Merit.

Titlul de Doctor în Stiinţe Matematice obţinut
în anul1987.

Profesor universitar, titular, la Facultatea de Şti-
inţe, Departamentul de Matematică, Informatică şi
Ştiinţele Educaţiei, Universitatea «Vasile Alecsandri

» din Bacău.
159 de lucrări ştiinţifice comunicate şi publicate în re-

viste de specialitate, respectiv la reuniuni ştiinţifice interna-
ţionale la care a participat efectiv. 26 de cărţi.

Referent de specialitate la: Zentralblatt fur Mathematik,
Mathematical Reviews, Optimizaţion, CAM, JFSA, JMAA,
JOTA, IJMMS, JMAML, NAF, AML, TMA, Axioms.

Membru titular în: Academia Oamenilor de Ştiinte
din România, Societatea de Ştiinţe Matematice din Româ-
nia, American Mathematical Society, The International So-
ciety for Optical Engineering, The International Society
on Multiple Criteria Decision Making, The Planetary So-
ciety, The Society for Industrial and Applied Mathematics
(USA), GAMM (Germany), ESM (Finland).

Biografia personală inclusă în: „Who’s Who in The
World” (1998), „Who’s Who in Science and Engineering”
(1999), „Who’s Who in România” (2002), „500 Leaders
of Science” (2003), The Premier Edition of the „Interna-
tional Directory of Experts and Expertise” (2oo6) şi în
toate ediţiile ulterioare. The American Biographical Insti-
tute i-a conferit The American Medal of Honour la 21 Mar-
tie 2003.

VASILE POSTOLICĂ

A

–
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ălticeni, Piatra-Neamţ, la Liceul „Petru
Rareş”, şi director, când a înfiinţat Inter-
natul Fiilor de Săteni (1914), Muzeul Re-
gional „Cozla” (1920). Scrieri: trei studii
importante despre flora României. Cola-
borări la revistele: „V. Adamachi”, Bule-
tinul de Ştiinţe al Academiei Române;

Anuarul Liceului „Petru Rareş”. Chipul său a
fost imortalizat de Mihai Onofrei în basorelie-
ful din faţa Liceului „Petru Rareş”, alături de
Calistrat Hogaş şi Ion Negre.

n 16/1955 – n. Gabriela Livescu, la
Roman. Facultatea de Drept, Iaşi (1979). A de-
butat literar în Antologia „Excelsior” (1974),
prefaţată de Ştefan Augustin Doinaş. Premiul
special al juriului la Concursul „Mihail Sado-
veanu”. Colaborări la revistele: „Moldova”,

„Luceafărul”. „Asachi”, „Credinţa Neamului „.
Volume: „Amo, ergo sum” şi „Eternul acum”.
La mulţi ani, stimată Doamnă!

n 18/1944, n. Gheorghe Ţigău, la Rucăr,
Argeş. Facultatea de Filologie a Universităţii

din Bucureşti (1967).
Profesor şi director ad-
junct al Liceului „Mi-
hail Sadoveanu din
Borca, Neamţ (1967-
1975), inspector şcolar
(1975-1988), profesor
la Şcoala „Elena Cuza”
din Piatra-Neamţ

(1988-1995). A debutat publicistic în Revista
„Ateneu” (1985), iar editorial, cu „Noţiuni
fundamentale de teorie literară” (2000), ur-
mată de un manual, de o monografie a Liceu-
lui din Borca şi de două cărţi valoroase, în care
a valorificat folclorul adunat de pe Valea Bis-
triţei. A colaborat cu articole (peste 300) pe
teme pedagogice, cu recenzii, tablete, note, co-
mentarii şi profiluri ale unor „anonimi de
seamă” (învăţători, profesori, ingineri, medici,
autori de cărţi, agricultori, meseriaşi, între-
prinzători etc.) la publicaţii din Neamţ şi din
ţară. 

n 19/1908 – n. Dumitru Almaş (pseudo-
nim al lui Dumitru Ailincăi), la Negreşti, Neamţ
(d. 12.03.1995, Bucureşti). Absolvent al Facultăţii

Rememorări nemţene

F

(continuare în pag. 12)

Quod erat demonstrandum

V: Domnule prof. dr.
Adrian G. Romila,
încep prin a mărturisi
că sunt foarte mândră
de faptul că eşti cole-
gul meu de cancelarie
de la Liceul de Arte
„Victor Brauner” din

Piatra-Neamţ şi mai cu
seamă că eşti prietenul meu,
că am citit şi am primit în dar
tot ce-ai scris; adică sunt fu-
dulă că suntem contempo-
rani! Ştiu, o să-mi spui că e
prea mult! Nu, nu e deloc
mult să ne „pârâm” între noi
că trăim frumos şi că suntem
frumoşi în vremuri tulburi, în
care modestia ne împiedică
să fim vizibili. Ce părere ai
despre oamenii care nu pot
trăi autentic?

AGR: Chiar că e prea
mult! 

Autenticul ăsta de care
spui e foarte subiectiv. E ca
o haină, trebuie să se potri-
vească pe om. Fiecare are
impresia că îşi trăieşte viaţa
autentic, în... haina lui. Res-
tul e doar părerea celorlalţi.
E la fel ca chestia cu gustu-
rile, nu se discută. Nu strică
nimănui o privire din afară,
dar să nu pierdem mult vre-
mea cu ea, să ne vedem de
ale noastre! Altfel, devenim
falşi, pe voia celorlalţi, şi nu
mai suntem noi înşine. Abia
atunci nu mai suntem auten-
tici. Totul e, deci, să ne
găsim haine potrivite, haina
potrivită. Trăim autentic
când ne simţim bine în haina
noastră.

DV: Ai mai comis-o încă
o dată! Povesteşte ce-ai
„păţit” la întâlnirea scriito-
rilor de la Iaşi: cu cine te-ai
întâlnit, ce alegeri s-au petre-
cut, ce premiu ai căpătat, tot!

AGR: N-am comis

decât ce mi-era scris! Asta ca
să fac o rimă facilă.

A fost adunarea filialei
Iaşi a Uniunii Scriitorilor,
unde a trebuit să merg, ca
mem bru, acum mai mult ca-n
alte dăţi. Eu şi toţi membrii
pietreni, care nu-s chiar pu-
ţini. Au fost alegerile de pre-
şedinţi, comitete şi comiţii,
locale şi naţionale. Fură pre-
zenţi şi Nicolae Manolescu şi
Dan Mircea Cipariu, aflaţi în
campanie prin toate filialele
din ţară, ca aspiranţi la pos-
tura de preşedinte USR, Ro-
mânia. Fuseră, pe deasupra,
tot de la Bucureşti, Gabriel
Chifu şi Varujan Vosganian,
acompaniatori şi funcţionari
în Uniune. Dintre ieşeni, au
fost mulţi scriitori, şi mai ales
au venit toţi candidaţii şi cei
din posturile oficiale ale filia-
lei. După discursuri, rapoarte
de activitate şi altele, am
votat în două urne, pentru
Iaşi şi pentru centru. La Iaşi
a ieşit preşedinte din nou
poetul Cassian Maria Spiri-
don, secondat de un comitet
înnoit, am aflat-o imediat ce
s-au numărat voturile. La
centru, a ieşit Manolescu,
după cum se ştie deja din
presă (noi nu aveam cum să
ştim atunci, campania cen-
trală nu se încheiase). Apoi,
au fost premiile USR Iaşi, pe
categorii: proză, poezie, cri-
tică, teatru, traduceri, debut,
excelenţă, opera omnia şi al-
tele. Eu am luat premiu, la
proză, pentru cartea mea apă-
rută anul trecut, În drum spre
Sud. Roman de aventură
(Brumar), la egalitate cu Lu-
cian Alexa, tot cu un roman.
Spre mândria şi bucuria
noastră, au mai luat premii şi
alţi pietreni, la alte categorii:
Adrian Alui Gheorghe, Vasile

Baghiu şi Radu Florescu.
Toate premiile de la Iaşi sunt
publicate în ultimul număr al
„României literare”, pentru
cine vrea informaţii mai
exacte. Felicitări reciproce,
apoi, la masă, socializare, şi
gata, înapoi acasă, bucuroşi
şi mulţumiţi. 

Ce mi-a plăcut mie cel
mai tare (şi asta mă încântă
de fiecare dată când merg la
Iaşi) e că mi-am revăzut o
mulţime de prieteni vechi,
din studenţie, de pe la coloc-
vii scriitoriceşti, de prin presa
culturală, prieteni cu care mă
mândresc, căci sunt respecta-
bili universitari sau mari au-
tori. Ne vedem rar şi astea
sunt ocazii bune de a mai
schimba impresii, îmbrăţişări
calde, planuri şi cărţi.

DV: Lumea nemţeană ar
trebui să fie onorată de pres-
taţia ta. Este? Spune tu sin-
cer ce şi cum vezi!

AGR: Cred că este, ea
de mine şi eu de ea. Neamţul
a rupt gura Iaşiului, anul
acesta, la premii. Chiar glu-
mea cineva acolo că Iaşiul ar
trebui să-şi mute filiala la
Piatra. E o grupare scriitori-
cească foarte bună la Piatra,
foarte stimulativă, trebuie re-
ţinut asta.

DV: Eşti ceea ce numim
cu drag „un om împlinit”,
adică ai o familie frumoasă,
o soţie deşteaptă şi două fe-
tiţe educate, te iubesc elevii,
te apreciază colegii şi ai o
mulţime de prieteni. Ce mai
vrei?

AGR: Nu recunosc
decât chestia cu familia, soţia
şi fetele mele! Restul.... tu
zici! Slavă Domnului, sănă-
tate să am, să le duc pe toate
bine, câte or fi! Sau să le duc
autentic, cum ziceai mai sus.

DV: Gândeşti că o să vie
vremea ta? Ce te nemulţu-
meşte şi cum supravieţuieşti?

AGR: Păi... nu e vremea
mea acum? Când altădată?
Că uite, trec anii, şi trebuie să
lăsăm ceva în urmă. Nu aş-
tept altă vreme, dacă fac ceva
acum, bine, dacă nu, ratez
ocaziile.

Mă nemulţumesc mai
multe: degradarea umană şi
spirituală a lumii româneşti,
faptul că deservesc profesio-
nal un sistem atât de impor-
tant, dar atât de prost tratat,
criza de pe piaţa editorială,
scumpirea vieţii, în general...
Na, câteva exemple esenţiale,
pentru mine! 

DV: Cum scrii? Perse-
verent, ca un exerciţiu zilnic,
sau atins de aripa unui
înger?

AGR: Nu prea cred în
asta, cu îngerul. E nevoie de
muncă, de acumulări, înveţi
permanent, din mers. Sigur,
poate că e vorba şi de talent,
dar mie mi-e frică să pome-
nesc de el, cum că l-aş avea.
Scriu de câte ori e nevoie, de
câte opri am un proiect, şi îmi
lucrez foarte responsabil fie-
care text. Lectura e şi ea o
măsură a scrisului, un exerci-
ţiu necesar. Citesc, deci,
enorm, că să mă menţin. Nu
există scris de valoare în
afara lecturilor susţinute.

DV: Ai hachiţe de scrii-
tor? Se zice că ăstora le
place să fie percepuţi ca fiind
„altfel” de oameni, iar tu mi-
mezi cu succes „normalita-
tea”. Cum se pupă astea
două perspective, situate nu
de puţine ori în antiteză?

AGR: Detest „hachi-
ţele” şi poza de scriitor sau de
altă natură, nu-mi place
nimic din ce nu e firesc, na-
tural. Nu am aşa ceva, cel

puţin nu cred că am. Sunt un
om obişnuit, care are pasiuni
intense, care vrea să lase ceva
în urmă şi care încearcă să-şi
facă datoria cât mai bine. In-
clusiv faţă de patrie, ca să fo-
losesc un cuvânt mare. Dar
ştii şi tu asta, mă cunoşti de
atâta timp. Şi mai cred că toţi
scriitorii sunt oameni cu pa-
siunea devoratoare a scrisu-
lui, iar „hachiţele” sunt doar
mituri create în jurul lor de
prejudecăţile celorlalţi.

DV: Despre celebra pro-
blemă a posterităţii scriiturii
tale ce spui?

AGR: Nu discut acuma
despre aşa ceva, e prematur
(deşi... nu se ştie! Omul e
„supt vremi”, vorba cronica-
rului!). Şi, în plus, de poste-
ritatea mea nu mă ocup eu,
căci în momentul când va fi
vorba de posteritate, eu nu o
să mai pot face ceva, fiind
într-o „lume” mai liniştită. Se
ocupă alţii, dacă vor consi-
dera că au cu ce se ocupa.

DV: Că doar n-o să în-
cheiem abrupt şi anost, că nu
ne stă în fire, deci... mata re-
cunoşti că ai şi defecte?

AGR: O, da, o grămadă!
Nu ţi-am spus că sunt un om
ca toţi oamenii?

DV: Zi ce mai vrei tu!
AGR: Mulţumesc de

atenţie, dragă Dida!
DV: Mulţumesc, mulţu-

mesc şi eu mult!

A consemnat
Dumitriţa VASILCA

D

l De vorbă cu scriitorul Adrian G. Romila
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e Litere şi Filozofie a Universităţii din
Bucureşti. Profesor la Siliştea, şi Piatra-
Neamţ, până în 1949, apoi conferenţiar,
profesor, la Facultatea de Istorie a Uni-
versităţii Bucureşti. Redactor-şef al revis-
tei „Magazin istoric”. Din 1939, când a
editat „Miron Costin”, I-II, a publicat nu-

meroase volume cu lucrări literare şi istorice şi
a colaborat la multe publicaţii, inclusiv la cele
din Piatra-Neamţ.

n 20/1938 – n. Cornel Nicoară, la Câm-
pia Turzii, Cluj. Institutul de Artă Teatrală şi Ci-
nematografică „I. L. Caragiale” (1961-1965).
Actor la Teatrul Tineretului din Piatra-Neamţ
de la 8 iulie 1965, până la pensionare, unde a
jucat în peste 100 de spectacole (de la Falstaff,

la Regele Lear; de la Riborastra la Mihai Vi-
teazul, la Caţavencu, la Moşul din Matca lui
Sorescu, la…), deţinând şi funcţiile de director
adjunct (1971-1984) şi director (1986-1989;
2001-2006). Din film, sunt de reţinut rolurile

din Pintea, Dumbrava
minunată, Buzduganul
cu trei peceţi ş.a. Este
membru al UNITER şi
al Fundaţiilor Culturale:
„Ion Creangă”, „I. I.
Mironescu”, „Lascăr
Vorel” şi „Ion Coman”.
Cărţi de memorialistică:

Memoria măştilor (2010), Album de suflet
(2012). La mulţi ani, Maestre!

n 20/1958 –n. Constantitn Dram, la Răz-
boieni, Neamţ. Liceul „Petru Rareş”, Piatra-
Neamţ, Facultatea de
Filologie a Universităţii
ieşene. Profesor la Paş-
cani, redactor, redactor-
şef, director la Ed.
„Junimea” (1990-1999),
cadru universitar (din
1998, în prezent, profe-
sor). Doctor în filologie
(2002). A debutat în Re-
vista „Cronica” (1981).
Cărţi (1992-2008): „Fuga Marelui Regizor”; „Mi-
lionar la marginea imperiului”; „Lumi narative”;

Rememorări nemţene

(urmare din pag. 11)

d

rezentăm cititorilor noştri cartea cu care a
debutat editorial profesoara Maria Rugină,
nimeni alta decât cea care, cu mulţi ani în
urmă obţinea în fiecare an de studiu, ca elevă
a Şcolii Pedagogice de Fete din Piatra-
Neamţ, diploma de onoare, care i-a oferit
posibilitatea înscrierii la orice facultate din
ţară, fără examen de admitere. A optat pentru

Facultatea de Istorie – Filosofie a Universităţii Ale-
xandru Ioan Cuza din Iaşi, absolvită cu medie
peste 9, apoi a predat istoria, 37 ani, la 3 şcoli (ca
profesor titular); în ultimii 23 de ani, dinaintea pen-
sionării, la Şcoala Nr. 12 din Piatra-Neamţ, post
ocupat prin concurs în 1970.

Cartea – Iubirea de idee, ideea de iubire
(2009) – este un volum masiv de trei sute cincizeci
de pagini şi conţine aproximativ două sute cinci-
zeci de texte poetice distribuite în patru comparti-
mente: 1. – Motivaţie, 2. – Căutare, 3. – Pierderea
de sine, 4. – Şi restul.

Cum se vede şi din titlul primului comparti-
ment, un fel de crez poetic, autoarea îşi susţine con-
vingerea că în cuvânt, care a fost la început, după
cum citim în Evanghelia după Ioan, se află magia
de a învia şi de a omorî: Nimic nu-nvie şi
omoară/Precum magia din cuvânt (Muniţie ce-
rească). Are convingerea că doar cuvântul este cel
care zideşte (zămisleşte, zice ea) şi, de aici, credinţa
că are ceva de spus prin scrisul său: Constat uimită-
n fiecare zi/Că lava mi se scurge în stilou/Hră-
nindu-mi sufletul neobosit/Prin porii paginilor de
ecou. Ca intelectual de formaţie umanistă, consi-
deră esenţiale, pentru devenirea umană, trei cu-
vinte: a fi (A fi e primordial/Pentru orice timp,/E
condiţia de bază/Ca să poţi fi fericit.), a voi (A voi
e cel mai tare,/Bărbătesc şi onorant,/El te scoate
din visare/Şi te face operant.) şi a avea (A avea e
consecinţă,/Pentru unii – ideal,/Este consecinţa
firii/Şi suportul material.). Poezia Mariei Rugină
s-a născut, afirmă singură, din faptul că Mi-am per-
mis să văd pădurea/Cu un plus de detaşare. Pe par-
curs, se reţine şi afirmaţia: Cel dintâi născut e
Gândul,/Ce-n cuvânt s-a întrupat/Şi-a făcut din oa-
meni lume/Şi din lume unicat.

Maria Rugină atrage atenţia cititorului asupra
ideilor conţinute în versurile sale scriindu-le cu
bold/aldine. (În toate citatele pe care le vom da,
sublinierile aparţin autoarei). Tot acum precizează
care este singura sa teamă (...fug de oamenii pustii)
şi îşi îndeamnă semenii: chiar la începutul părţii a
doua: Aprindeţi lumina din oameni,/Daţi minţii pu-
terea deplin! 

Viaţa, sub toate aspectele ei, în toată comple-
xitatea sa, şi timpul, în scurgerea-i irepetabilă şi ire-

versibilă sunt preponderente în cartea sa şi, de aici
toate celelalte ce ţin de existenţa umană, în toată
splendoarea şi hidoşenia ei neexplicată. Numeroase
texte au un conţinut tonic, încurajator pentru se-
meni: Coboară zilnic în tine/Şi fă ordine deplină,/
Reia-ţi locul pe orbită,/Luminează şi alină! Dar
nu lipseşte nici punerea în discuţie, la îndoială
chiar, a liberului arbitru (V. Dreptul de a face ce
vrei). Dă mai multe definiţii vieţii (aspră repri-
mare; moară veche, /haină şi colbăită) şi este de
părere că Viaţa trebuie să fie/Un perpetuum (sic!)
asumat,/De care să poţi dispune/Fără a fi consu-
mat. Însă, de peste tot, răzbate dorinţa de viaţă: A
căuta, a şti, a crede –/Trei verbe chei de
destin./Unirea lor ne poate da/Matricea omului
deplin! La polul opus, moartea, pe care o sfidează,
la fel ca pe cei care de mii de ani impun idei ce ne

desfiinţează. Propune să se circule pe orbită/C-un
pas înaintea morţii, pentru Că omul poate mai
mult!

Pe tot parcursul cărţii, se constată o uşurinţă
în a versifica în stil clasic, lăsând impresia de spon-
taneitate, deşi, uneori, este furată de idee şi trece,
chiar în aceeaşi strofă, de la un ritm la altul, ajun-
gând la unele sincope, simţite mai ales de cititorul
profesionist. Multe titluri sunt aforisme, consa-
crate, luate din zestrea livrescă a omenirii sau tre-
cute prin filtrul autoarei, şi acestea, versificate cu
aceeaşi lejeritate Poezia, în mare parte, este una de
igienizare a lumii contemporane, cu un accentuat
iz didactic. Aproape în fiecare vers este un îndemn
blând la o anumită conduită umană corectă, de iu-
bire a aproapelui, de comportare morală în orice
împrejurare (V. Montaţi indicatoare noi!). Prin in-
termediul versurilor, poeta împărtăşeşte semenilor
din prea-plinul fiinţei sale, bunătate, căldură sufle-
tească, înţelepciune, învăţături, toate câştigate în
timp, prin experienţă şi lecturi: Veniţi să găsim îm-
preună „gura de rai”,/Prin care „pomul cunoaş-
terii”/Respiră şi cheamă/La fapte de seamă! Îşi
pune întrebări, ca toţi oamenii, adresându-se inclu-
siv lui Dumnezeu (Cum se-ndură Dumnezeu/Să în-
şire pe un pom/Perle de păcat perfecte,/Ce ard
sufletul din om?) şi, întrebându-se cine/ce este, în-
cearcă un amplu răspuns (V. Marele creat.), alcă-
tuit din precepte biblice versificate, concluzionând:
Dumnezeu e Punctul fix,/Singurul din Univers,/În
care ne întâlnim,/Fără a avea de-ales! Încearcă

mai multe definiţii, unele surprinzătoare (Altarul e
Dumnezeu,/Care se întoarce-n tine/Ori de câte ori,
strigând,/Simţi că nimeni nu mai vine.), toate adu-
nate într-un singur poem ar putea alcătui o imagine
complexă a Creatorului.

Maria Rugină are şi câteva obsesii ce revin
mereu. Una este cea referitoare la gaura neagră din
Univers, dar şi la cea din relaţiile de iubire care a
înghiţit Undele de forţă din sublimul joc/Mai cu-
nosc doar dusul, nu se mai întorc... 

Deloc de neglijat sunt cele câteva pasteluri din
carte, originale, fără nicio adiere de niciunde Dor
de verde, „Bucuria” dăruirii, Sau vine? ş.a. Şi, ca
la toate celelalte, nu lipsesc definiţiile: Iubirea
este/O desprindere/Şi o ardere/Fără întoarcere!
Iar anii senectuţii provoacă nostalgii născute din
regretele pentru Petale de viaţă, uscate şi
moarte/Depuse în plicuri pânzate cu roz,/Decorul
de galben şi corul de şoapte/Îmi picură-n suflet al
morţii miros. La fel, nostalgia ratării în iubire: Eu
am fost mereu trimisă/Cea dintâi la eşafod,/Chiar
de cei care nevolnici,/Şi haini m-au recoltat... De
aici se naşte şi o anumită doză de egoism: Viaţa
este întrutotul/Arma ce ţi se cuvine/N-o rata şi nu
uita/Că te ai numai pe tine!

Textele din ultima parte a cărţii – Şi restul –
vin să convingă cititorul că autoarea nu este străină
de ceea ce se întâmplă în jurul său şi, mai ales, că
nu este indiferentă la decăderea actuală a societăţii
româneşti. Accentele pamfletare încărcate de sar-
casm prezintă toate binefacerile, tranziţiei care nu
se mai termină, ale capitalismului sălbatic, ale glo-
balizării: Te implor, popor român,/Nu pleca, nu te-
nhăita,/Nu te-nvinge tu pe tine... Dar cine citeşte?
Cine aude? Salvarea o vede în muncă (Munca sin-
gură clădeşte), în cultură: Mintea [...]/Ea e sin-
gura, se pare,/cu care-am putea ieşi/Din mocirla
actuală/Şi ne-am putea reclădi!

Ca orice poet care se respectă, şi Maria Ru-
gină inventează cuvinte: fie cu gerunzii, în stil emi-
nescian (luceferind) sau în stil propriu
(transgregăm; se confortează). Nu le comentăm.
Mai constatăm multe repetiţii: de idei, de precepte,
de sfaturi, de reguli, de recomandări, de toate... aşa
se întâmplă, de regulă, când, într-un singur volum
sunt adunate sute de texte. Poate, de aceea, cele mai
reuşite cărţi de poezie sunt plachetele (se ştie, până-
ntr-o sută de pagini). În încheiere, considerăm că,
poate, o selecţie mai exigentă ar fi adus cartea la
un număr mai mic de texte, făcând-o mai convin-
gătoare pentru cititor. E încă un punct de vedere. 

Constantin TOMŞA 

Note de lectorNote de lector Iubirea de idee, ideea de iubire
P

Cărţile profesorilor
noştri&
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Vieţile şi suferinţele sfinţilor”; „Povestiri
din istoria neamului românesc”; „Mihail
Sadoveanu. Modelul istorisirii de dra-
goste”; „Devenirea romanului. Începu-
turi”; „Omul miloşian. 11 metamorfoze
urmate de căderea în oglindă”. La mulţi
ani, Domnule Profesor!

n23/1947 – n. Dumitru Bezem, la Tarcău,
Neamţ. Facultatea de Arte, Iaşi, 1972. Debut:
1972 – Iaşi. Ia parte, individual şi în grup, la
expoziţii organizate în ţară de filiala Neamt a
Uniunii Artiştilor Plastici din România. Expo-
ziţie personală în Piatra Neamţ, 1975-2003,
Bacău – 1979, Bucureşti, Teatrul Mic – 1980.
Expoziţii naţionale: 1976, 1977, 1978 – „Voro-
neţiana”, Suceava. Expozitie de grafică, Vulcan
– 1978; „Saloanele Moldovei”, Bacău, Chişi-

nău – 1993. Expoziţii de grup: Iaşi – 1985, Bu-
cureşti – 1986, 2002. Expoziţii în străinătate:
Paris – 1990, Strasbourg – 1992, Ungaria, Már-
tély – 1996; Epernay, în sala  Champagne Es-
terlin, cu ocazia Zilelor Europei – mai 1998;

Kunstchouw – Burgh –
Haamstede – Olanda –
1998, galeriile Geluk şi
Pannekoekenmolen de
Graanhalm – iunie 1998;
Galeria Tollhouse, Cleve-
don, Anglia, prin art Co-
legium International – 30
iunie 1998. Premiul

Inspec toratului pentru Cultură 1992; Premiul
pentru Pictură „Aurel Băeşu”– 1998. Lucrări în
colecţii de stat şi private din România, Franţa,
Olanda, Marea Britanie, Belgia, Israel, Japonia,
Germania, Italia, Statele Unite, Canada, Unga-
ria, Spania, Africa de Sud, Venezuela, Repu-
blica Cehă, Republica Moldova, Elveţia,
Australia.

n 23/1950 – n. Nicolae Sava, la Vânători-
Neamţ. Liceul „Ştefan cel Mare” din Târgu-
Neamţ. Exersează diverse meserii: cărămidar,
muncitor constructor, profesor suplinitor, hamal
în Portul Constanţa.  Din 1971, funcţionar la
Autobaza din Târgu-Neamţ şi, din februarie
1990, redactor la ziarul „Ceahlăul” din Piatra-
Neamţ. A debutat cu versuri, în revista Tomis

Rememorări nemţene
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(continuare în pag. 14)

O minune de şcoală
5 decembrie 1855, Iaşi. Se înfiinţează

Şcoala Normală „Vasile Lupu”, model de
organizare a unei instituţii de învăţământ
în sud-estul Europei. Între anii 1863-1868,
prima şcoală normală din Moldova, deja
unită cu Muntenia, a avut ca director pe
Titu Maiorescu. Mai ştim că Şcoala Nor-
mală de la Iaşi era preferata lui Mihail Sa-

doveanu care a fost şi preşedintele comitetului
şcolar, predând aici şi ore de limba română. La
orele sale, când vorbea despre Eminescu sau
Creangă, veneau toţi normaliştii, din toate cla-
sele. Atât era de iubit de elevi.

Spre sfârşitul vieţii sale, a povestit cu mare
satisfacţie o întâmplare din 1923. Faptele s-au
petrecut cam aşa:

„În perioada interbelică, Şcoala Normală de
la Iaşi a cunoscut o evoluţie permanent ascen-
dentă sub îndrumarea competentă a unor direc-
tori ca V. Todicescu şi Şt. Bârsănescu. În mai,
1923, a avut loc, sus la Breazu o reuniune a şco-
lilor normale din Ardeal, Bucovina şi Basarabia.
Din provinciile româneşti întoarse acasă după
războiul de reântregire.

În ultima seară înainte de plecare, oaspeţii,
aflând că Mihail Sadoveanu e preşedinte, cerură
să-l vadă imediat. Era miezul nopţii. Ce să facă?
Factorii de răspundere hotărâră să-i ducă pe elevi
la maestru, la casa din Iaşi. Zis şi făcut. Porniră
un şirag de cămăşi albe (uniforma normaliştilor
era costumul naţional), spre vila lui Sadoveanu.
La vilă, stins totul. Dând ocol casei, văzură prin
oblon, lumină în camera maestrului. Îl zăriră,
lucra la birou. Elevii făcură cerc şi începură să
cânte (se ştie că normaliştii cântă foarte frumos).
„La început, povestea Sadoveanu, credeam că
visez, că am tulburări de auz. Am deschis cana-
turile uşii şi mi-a apărut un tablou feeric, în bătaia
lunii. În fund, livada înflorită. În faţa, în cerc,
toate provinciile ţării întregite veniseră pentru o
serenadă de recunoştinţă. A fost cea mai emoţio-
nantă răsplată a scrisului meu”. Doamne, ce tre-
cut!. Ce istorie incredibilă!.

De ce v-am narat cele de mai sus? Pentru că
la Şcoala Normală „Vasile Lupu” din Iaşi au în-
văţat destui nemţeni. Unul dintre ei? Învăţătorul
Grigore Grigorescu din Hangu Neamţ. N-a uitat
niciodată cuvintele lui Maiorescu: „un învăţător
trebuie să ocupe un loc de frunte în viaţa socială,
să fie un pionier în acţiunea de culturalizare a
maselor populare, un factor activ în procesul de
construcţie a culturii moderne a României”.

Dumitru RUSU

1

lucrare quasi-enciclope-
dică, condensată după
modelul „non multum,
sed multa” emanând, de
la prima pagină, acel „fi-
limonism” inconfunda-
bil, bazat, în primul rând,

pe acel ineditism pluralic, când
de profunzime, când cu deschi-
dere spre perspective. În câteva
fascicole tipografice, porneşte
de la galaxii şi se opreşte, la
copii, la primii paşi ai lor, pe
Terra.*) 

Pedagogia, această preocu-
pare şi teoretică şi practică, a
spiritualităţii umane, are un
conţinut tridimensional: un du-
te la „ab… Homo condita” spre
începuturile fiinţării noastre,
spre a aduce de acolo, cu grijă,
inocenţa vaporoasă a speciei
umane, un vino cu ea la un
„azi”, ca să fie modelată, „in al-
legretto”, după „chipul şi ase-
mănarea” lumii contemporane,
pentru ca, apoi, viaţa să-i ducă
spre „mâine”, ea lăsându-se
„pe mâinile” acestora…
„Mâini”, care sunt modelate,
„flexibil şi complex”, de către
„metabolismul” educaţional.
„Du-te, adu-i, educă-i la zi, du-
te, alţii…”

Un alt demers, „non-stop”,
al omenirii. Prin asta, Homo
este, mai înainte de „Sapiens”,
şi „educans”, format de şi for-
mând „la zi”, Omenirea. O altă
„Galaxie”, ce-şi are ca Big-
Bang, „Catedra”,

Autorul lucrării, universi-
tarul Filimon, îşi expune, cu
certitudine carteziană, şi ipo-
teze şi afirmări gnoseologice,
apelând la o desfăşurare a con-
ţinutului, după prefigurarea
unui trunchi de con, orizontalic
şi descrescător, de la o exis-
tenţă infinită şi până la acel
model ca „fiat”, nu după un
„trebuie” kantian, ci ca o nece-
sitate posibilă şi subjonctivală.
Ca de la un „Porni Luceafărul”

şi până la acele insule concen-
trice din „Cezara”, amândouă
eminesciene.

Chiar dacă abordează Uni-
versul încă neştiut, lucrarea
emite multe ipoteze, ce-şi au,
finalic, nu un „semn de între-
bare”,, deschis înspre plural, ci
numai „punctul” conclusiv, ca
o prefigurare singulară. Un
autor ce pare mai mult un De-
miurg, decât un ipotezogen.
Doar un exemplu: de la înce-
put, concepe spaţiul cosmic ca
un „container” infinit, anterio-
ric cu „a avea sau nu” materie
în el şi nu similar cu întruchi-
pările energo-materiale. O vi-
ziune, oarecum, dualică, un
Univers mega-divers, evoluând
în  „cutiuţa-i” monospaţială.

Şi-aici o tentă de cartezianism,
cu un anumit ism şi el probabil.
Un autor, mai mult explorator
pe „continente” neştiute, elabo-
rând noi puncte de vedere, în ce
priveşte, fie gravitaţia, fie, pe
lângă multe altele, răscomen-
tata teorie a unui Univers în ex-
pansiune. Şi toate raportate la
actul de modelare continuă a fi-
inţei umane, spre a fi o concor-
dare, cât mai firească, între
„atomul uman” şi „infinitul
cosmic”.

De subliniat psiho-centris-
mul dominant al lucrării, acea
raportare continuă şi univalentă
la acel nivel calitativ suprem la
care a ajuns, pe Terra, cât cu-
noaştem noi, existenţa, în com-
plexa ei devenire – un
„panbiopsihism universal”, au-
torul extinzând atributul de

„psi”, la absolut orice formă de
„bio”. Un „suflet al Lumii”,
care, la om, devine atât de com-
plex şi maleabil, încât cere, ca
o necesitate ontică, instrumen-
talizarea procesului pedagogic.
După „la început”, rămâne, co-
existând, Educaţia, ce-şi are,
prin normativul şi formativul
ei, caracter de lege. Deci…
„Dura Educatio, sed Educatio”.

La fel de inedit e şi capito-
lul final, în care se porneşte, nu
ca inspiraţie, ci ca instrumenta-
ţie, de la „Decalogul” antic al
lui Solomon, în care, aşa cum
s-a spus mai înainte, foloseşte
un subjonctiv negativ mai ome-
nesc, cu aspect de o recoman-
dare mult anterioară – în caz că
– şi nu un imperativ juridic abs-
tract şi faptic. Acum sunt
aproape douăzeci de recoman-
dări, grupate pe patru domenii.
De la Decalog la Logos.

O scriere ştiinţifică, lipsită
de evadări literare, construită
pe capitole şi sub, fiecare din
ele având, la început, câte un
citat-motto semnificativ, de
provenienţă românească sau
universală. De subliniat faptul,
că şi pe frontoane, ca şi în text,
ne întâlnim cu numele autoru-
lui excepţionalei lucrări „Psi-
hologia consonantistă” –
Ştefan Odobleja.

În final, lucrarea de altitu-
dine filosofică şi profunzime de
conţinut, deschizătoare de dru-
muri noi, dar şi aflată la răs-
cruce de drumuri, privind
legitatea cardinală a trecerii
Omenirii, de la „Sapiens” la
„Demiurg”.

„Bine-ai venit, tu, Homo
educans”!

5 iunie 2013
Gheorghe A. M. CIOBANU

*) Liviu Filimon, Pedagogia
angajării educaţionale, 2012

Educaţia
noastră

cea de toate
zilele

O

Arte [i meserii r Arte [i meserii r Arte [i meserii r Arte [i meserii r Arte [i meserii r Arte [i meserii



Lecţia de istorie

APOSTOLUL Octombrie 2013
Pag. 14

Arte [i meserii r Arte [i meserii r Arte [i meserii r Arte [i meserii r Arte [i meserii r Arte [i meserii

1969). Anii ’80 ai
secolului XX sunt
anii de consacrare
definitivă a scriito-
rului. Participă la
diferite concursuri
literare şi obţine,

de fiecare dată, unul din
premiile acordate de ju-
riile acestora. Este pre-
zent în paginile ziarului
„Ceahlăul”, dar şi a
unor publicaţii literare, scriind cu generozitate,
dar şi cu ochi critic, intransigent, despre diverşi
autori şi cărţile lor, de regulă, din Neamţ. Vo-
lume: „Despre prietenie”, 1981; „Fericit pre-

cum mirele”, 1983 (1984); „Privighetoarea”,
1989; „Viaţă publică”, 1995; „Proză, domnilor,
proză”, 1997; „Insolenţa nopţilor”, 2004. 

n 26/1936 – n. Gheorghe Bunghez, la Po-
iana-Sărată, Bacău. Facultatea de Istorie – Filo-

logie – Filosofie a Universităţii ieşene. A fost, pe
rând, profesor şi director de şcoală (Stăniţa şi Să-
băoani), inspector şcolar, secretar al Comitetului
Regional de Cultură şi Artă (Bacău), preşedinte
al Comitetului de Cultură şi Artă al Judeţului
Neamţ, şeful Secţiei de Propagandă a Comitetu-
lui Judeţean Neamţ al P.C.R., director al Teatru-
lui Tineretului din Piatra-Neamţ (1980-1986) şi

director al Centrului de Librării al Judeţului
Neamţ (1986-1997). A iniţiat, condus şi colabo-
rat la manifestări cultural-artistice locale, zonale
sau naţionale: Sărbătoarea Eroilor de la Războ-
ieni, Sărbătoarea Muntelui Ceahlău, Festivalul
Spectacolelor de Teatru pentru Tineret şi Copii,
Stagiunea simfonică a Filarmonicii „Moldova”
din Iaşi, Festivalul „Vacanţe Muzicale la Piatra-
Neamţ”, saloane de carte, „Sadoveniana”, Bie-
nala de Artă Plastică „Lascăr Vorel”, „Petrodava
– 2000”, Stagiunea „Petrodavae Musici Dies”,
cicluri de emisiuni la Tele M Plus Piatra-Neamţ.
Cărţi: „Monumente istorice din judeţul Neamţ”,
„Judeţul Neamţ – Ghid”, „Petrodava – 2000.
Tradiţie şi continuitate”, 1980; „Între «Drago-
nul» şi «Piaţeta» (1981-1986)”, 2010.

Rememorări nemţene

(urmare din pag. 13)

(

Piatra – Neamţ,
tărâm de legendă

arţi, 1 octombrie 2013, Sala Cupolă a
Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu din
Piatra – Neamţ a găzduit vernisajul
expoziţiei de artă plastică „Piatra –
Neamţ, Tărâm de legendă”, o expoziţie
care a reunit pe simeze circa 100 de
lucrări selectate de către un exigent juriu

de specialitate. Au fost
expuse uleiuri şi
acuarele realizate în
perioada vacanţei de
vară, de elevi din
numeroase cluburi,
cercuri şi ateliere de
arte plastice, Palatul
Copiilor, şcoli şi
grădiniţe din judeţ.
Acest eveniment
constituie prima din
cele şase activităţi ale
programului „Piatra –
Neamţ – Terra
Europaea”, un
parteneriat public-

privat, dezvoltat de către Asociaţia culturală
„Arte. Ro” – preşedinte, prof. Cristina Spânache
Petrariu – şi Primăria Piatra-Neamţ, care asigură
şi finanţarea activităţilor, în acord cu programul
de finanţări pentru domeniul Cultură, pentru anul
în curs. La reuşita acestei acţiuni de amploare,
şi-au dat concursul, de aseme nea, Palatul
Copiilor şi Inspec toratul Şcolar Jude ţean Neamţ.
În proiect au fost im plicate peste cinci sute de
per soane, voluntari ai Asociaţiei, studenţi, cadre
didactice, edu catori, învăţători, profesori, artişti
plastici, membri UAP, tineri artişti vizuali cu
rezultate de excepţie în domeniul artistico-
plastic, copii şi elevi participanţi la concurs. Fără
îndoială, această primă ediţie a expoziţiei –
concurs de artă plastică pentru copii şi elevi
rămâne un reper notabil, dincolo de amploarea
participării şi rezonanţa mesajului, chiar şi dacă
luăm în seamă doar eleganţa şi profesionalismul
cu care a fost prezentat publicului de către prof.
Cristina S. PETRARIU, Lucian GOGU-CRAIU,
Ştefan POTOP.

În cadrul unei ceremonii televizate, toţi
copiii şi elevii prezenţi pe simeze au primit
diplome de participare iar câştigătorilor li s-au
înmânat diplomele şi cele 17 trofee ale
concursului – realizate de artistul plastic Petru
Diaconu. (M.Z.)

M
robabil că în viaţa fiecă-
ruia vine o vreme când
simte nevoia de a-şi defini
identitatea în spaţiu şi
timp. Trebuie să ştii de
unde vii pentru a şti înco-
tro te îndrepţi, pentru a te
împăca cu tine însuţi şi

apoi cu alţii. Pentru mine acest
demers a fost cu atât mai impor-
tant cu cât mă simt deopotrivă
săsoaică şi româncă.

Astfel se explică de ce acum
câţiva ani când am citit întâmplă-
tor o ipoteză susţinută de Con-
stantin Matasă (Preot, arheolog,
fondatorul Muzeului de Istorie
din Piatra Neamţ. Notă. Em. B,)
despre prezenţa nemţilor la Roz-
nov (oraş în jud. Neamţ, Em.B),
toponimul derivând din Rosenhof
n-am putut rămâne indiferentă.
Informaţia care la început mi s-a
părut că ţine de domeniul fantas-
ticului s-a transformat în timp
într-o obsesie, un soi de chemare
a străbunilor ce nu mă lăsa să
dorm nopţile.

Aşa şi-a început profesoara
Elena Oboroceanu expunerea la
lansarea cărţii (eseu) În căutarea
saşilor pierduţi în Moldova, care
avut loc înaintea începerii acestei
veri la Biblioteca Judeţeană Gh.
Th. Kirileanu.

De ce titlul „Chemarea sân-
gelui”? Este lesne de înţeles. Au-
toarea este săsoaică din Prejmer,
ajunsă prin căsătorie pe plaiuri
moldave. 

Un citat din Nicolae Iorga:
Îmi iubesc neamul pentru că e al
meu – şi atâta tot. Dar pentru a
scrie istorie n-am nevoie de iu-
bire, nici de ură; îmi trebuie
numai izvoare şi minte sănătoasă
în atâta măsură, câtă e de nevoie
pentru a le lumina.” stă ca Motto
la Argumentul invocat pentru
scrierea cărţii. Iată primele rân-
duri din el: De câţiva ani mă ma-

cină un gând. Întrezăresc în pa-
gini uitate de timp o realitate pe
care încerc s-o recompun din cio-
buri de istorie. Şi înfruntând
greutăţi aproape de netrecut, fără
a fi de profesie istoric ci dascăl în
ale desenului, deci trăind în
lumea artelor, dascălul Elena
Oboroceanu reuşeşte să adune
ciob cu ciob, de istorie desigur, şi
să realizeze un întreg, o carte des-
pre saşii din Moldova din a căror
existenţă seculară, începută în
zorii mileniului doi au rămas doar
urme. Cu migală, cu răbdare, cu
efort, autoarea amintea că a citit
peste douăzeci de mii de pagini,
proiectul devenit fapt, a devenit

carte, document din care să se
adape nu numai cei din seminţia
germană ci oricine doreşte să cu-
noască pagini de istorie şterse de
colbul timpului fără ură şi părti-
nire. În continuare voi proceda în
intervenţia mea, oarecum didac-
tic, cartea în atenţie oferind nu
numai o lectură plăcută, intere-
santă, poate şi insolită, ci şi docu-
mente de ştiut şi reţinut

Opul, format academic,
9×6,5 inch, nu este voluminos,
are doar, per total, 144 de pagini.
Un alt autor poate ar fi scris mai
multe sau mai puţine. În căutarea
saşilor pierduţi în Moldova, pen-
tru scopul urmărit de autoare, este
suficient sieşi. Cuprinde o prefaţă
bine ticluită şi temeinic argumen-
tată a profesorului Luchian
Strochi, coleg cu autoarea în mo-
delarea spiritelor tinere, un argu-
ment, de asemenea, bine gândit şi
edificator privind scopul urmărit,
nouă capitole şi o postfaţă.

Pornind de la o sintagmă fo-
losită de Miron Costin în Poema
polonă, (opere p.222), primul ca-
pitol este intitulat: Despre saşi
„podoaba popoarelor din Unga-
ria”, se face o prezentare a saşilor
în general, prezentându-ne şi câ-
teva personalităţi de seamă din
rândurile lor: Johannes Honterus,
Samuel von Brukenthal, Ştefan
Ludwig Roth şi Herman Oberth.
Urmează un amplu capitol despre
cavalerii teutoni, cine au fost,
cum au ajuns în Transilvania şi ce
au făcut. Un capitol care ar putea
da naştere unor dispute contradic-
torii este Începuturile colonizării
în Moldova. Sunt păreri şi argu-
mente despre etimologia cuvân-
tului Moldova, despre toponimul
Neamţ şi al altor localităţi. Autoa-
rea îşi continuă ideile cu saşii din
oraşele Moldovei, (capitolul IV),
cu meseriile pe care le practicau
(capitolul V). Viaţa spirituală a
saşilor (învăţământ, religie, artă)
este redată pe larg atât ca practi-
care de colonişti ci şi ca influenţă
aspra culturii băştinaşilor, în spe-
cial în arhitectură şi artă.

Afirmaţiile textului sunt sus-
ţinute de o bogată iconografie –
pietre funerare, situri arheologie,
construcţii bisericeşti, majoritatea
în fotografii color, ceea ce între-
geşte valoarea grafică a volumu-
lui. În ultimul capitol sunt
enu  merate cronologic şi selectiv
documentele care atestă prezenţa
saşilor în Moldova.

În căutarea saşilor pierduţi
în Moldova este un eseu realizat
cu rigoare ştiinţifică. Demonstra-
ţia este susţinută cu citate din
operele unor istorici de seamă ai
ţării, sunt prezentate păreri pro şi
contra, există o bogată bibliogra-
fie. Dacă ar fi fost profesoară de
istorie, ca lucrare ştiinţifică pen-
tru gradul didactic I ar fi primit,
fără dubii, notă maximă.

Emil BUCUREŞTEANU

P

În căutarea saşilor pierduţi
în Moldova

Chemarea
sângelui
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26/1945 – n. Constantin Munteanu
(26.10.1945) la Fedeleşeni, Strunga, Iaşi. Fa-
cultatea de Fizică a Universităţii Bucu-
reşti. Fizician la Combinatul de Fire şi
Fibre Sintetice din Săvineşti, Neamţ,
(1969-1989;1993-1999), director al Bi-
bliotecii Judeţene Neamţ (1989-1990),

preşedinte al CPUN al
Municipiului Piatra-
Neamţ, consilier şef la
Inspectoratul pentru
Cultură al Judeţului
Neamţ. Debutează cu
parodii („Amfiteatru”,
1969). Editorial, cu ro-
manul „Zaruri de cretă”
(1976). Membru al U.
S. din România (1976),

membru al Uniunii Cineaştilor (1993). Vo-
lume: „Zaruri de cretă”, 1976; „Ziua magnolii-
lor viscolite”, 1979; „Cursa rapidă”, 1982;
„Vremea brânduşelor”, 1984; „Teona”, 1989;
„Sfârşitul înserării”, 1989; „Maria, prinţesă de

Place Pigalle”, 1995; „Zodia bâlciului”, 1995;
„A fluierat în timpul Evangheliei”, 2003. „La-
crimile tăcerii”, 2010; „Comedia contempo-
rană” (7 vol.), 2012-2013. Teatru radiofonic:
„Trenul din zori”; „Cursa de Braşov”, „Dosarul
cu sânziene”... Teatru TV: „Iubirea mea cu zur-
gălăi”, „Scrisori apocrife”, „Dincolo de
munte”... Teatru: „Valea râsului”, la TT, 1974;
„Nimic despre Sânziene”, Teatrul Dramatic
Braşov, 1982. Film: „Sezonul pescăruşilor”

(regia Nicolae Opriţescu). La mulţi ani, Maes-
tre!

n 31/1938 – n. Radu Dănăilă, la Podeni-
Bosanci, Suceava, într-o familie de învăţători.
Colegiul Naţional „Petru-Rareş”. Secretar de
şcoală (1956-1964; 1974-1993) şi bibliotecar la
Biblioteca Comunală din Tazlău (1964-1974).
A frecventat Cenaclul „Calistrat Hogaş”, mem-
bru în colegiul de redacţiei al Revistei „La Taz-
lău” (1998-2007). Membru al Societăţii
Scriitorilor din Neamţ. Volume (1993-2009):
„Leagănul de vise”; „Umbrele luminii”; „Va-
lenţe ancestrale”; „Spiritualitate şi divin”; „Poe-
zii cu formă fixă”; „Omul între pământ şi cer”;
„Rondeluri, sonete, glose”; „Pasărea de pradă”;
„Printre raze diafane”; „Printre stele şi luceferi”
ş.a. La mulţi ani!

Rememorări nemţene

n

n intervalul 15-20 iulie
2013 s-a deşfăşurat, la
Villach (Austria), ultima
reuniune din cadrul
proiectului Grundtvig New
E-Learning Platform for
Adult Education

(NELPAE). Derulat în perioada
2011-2013, sub coordonarea
internaţională a Asociaţiei
Culturale Europea Vaslui în
parteneriat cu Casa Corpului
Didactic Neamţ, Obrtnička
komora Zagreb (Croaţia),
Kastamonu İl Milli Eğitim
Müdürlüğü (Turcia), Centro
Territoriale Permanente per
l’Educazione degli Adulti from
Frosinone (Italia), Agrupamento
de Escolas de Vialonga
(Portugalia), Dier Kärntner
Volkshochschulen Klagenfurt
(Austria) şi Towarzystwo
Milośników Kujaw Radziejow
(Polonia), proiectul vizează
realizarea unor noi alternative IT
în educaţia adulţilor, învăţarea
limbilor străine prin intermediul
unei platforme on-line, precum şi
implementarea acestei platforme
în instituţiile implicate în proiect. 

Instituţia care a găzduit
reuniunea, centrul de formare
profesională pentru adulţi, Die
Kärntner Volkshochschulen,
derulează aproximativ 800 de
cursuri de formare pe semestru.
Organizaţia dispune, pe lângă
echipa de management, de 39 de
angajaţi de specialitate, cărora li
se adaugă un număr reprezentativ
de formatori – colaboratori. 

Din partea Casei Corpului
Didactic Neamţ a participat o

echipă formată din 8 cadre
didactice sub coordonarea
doamnei profesor-metodist Irina
Elena-Roxana. 

Ca în orice activitate de acest
gen, după discursurile
oficialităţilor locale şi ale
reprezentanţilor instituţiei gazdă,
Die Kärntner Volkshochschulen,
s-a prezentat modul în care au
fost realizate obiectivele şi
activităţile propuse în urmă cu
doi ani, coordonatorul fiecărei
echipe participante arătând în
plen realizările din cadrul
proiectului, lecţiile desfăşurate pe
platforma on-line cu stagiarii şi
diverse alte cursuri desfăşurate.

Programul a cuprins şi
exerciţii de învăţare a limbilor
germană, croată, turcă, română şi
poloneză. Acest schimb de
experienţă lingvistică s-a dovedit
a fi unul interesant pentru
participanţi, aceştia având
posibilitatea de a învăţa unii de la
alţii câte puţin din limba maternă
a celuilalt. 

Cursul de interculturalitate
europeană desfăşurat aici a avut,
pe lângă partea teoretică, un
moment în care cursanţii ţărilor
participante au prezentat tradiţii
şi obiceiuri specifice. Echipa de
la CCD Neamţ a prezentat
cântece şi dansuri populare
româneşti ce au impresionat
echipele partenere. 

Activitatea a fost una reuşită
care şi-a atins scopul propus
reprezentând totodată finalizarea
proiectului. 

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

Î

Ultima reuniune
de proiect NELPAE

Educaţie de calitate mai bună,
pentru o lume mai bună

e 4 octombrie 2013, Interna-
ţionala Educaţiei – organism
mondial ce reuneşte toate or-
ganizaţiile sindicale din do-
meniul educaţiei, a lansat un
an de acţiune – o iniţiativă
pentru educaţie de calitate în
întreaga lume, care va cul-

mina cu o Zi Mondială de Acţiune
în octombrie 2014. Internaţionala
Educaţiei şi Comitetul Sindical Eu-
ropean pentru Educaţie – ETUCE îi
invită pe toţi cei cărora le pasă de
educaţia copiilor noştri să-şi unească
forţele şi să susţină prin diverse ac-
ţiuni apelul „Educaţie de calitate
mai bună, pentru o lume mai bună”.

„UNIŢI PENTRU
EDUCAŢIE DE CALI-
TATE – Educaţie de cali-
tate mai bună, pentru o
lume mai bună” este
campania Internaţionala
Educaţiei concepută pen-
tru a se asigura că educa-
ţia universală, de calitate
şi gratuită rămâne pe
lista priorităţilor agendei
politice mondiale pentru
un viitor durabil.

Scopul campaniei
este de a convinge agenţiile de inter-
guvernamentale, guvernele şi auto-
rităţile publice din educaţie din toată
lumea să pună în aplicare cele trei
elemente esenţiale ale unei educaţii
de calitate:

l accesul universal şi gratuit la
profesori de calitate,

l resurse şi instrumente de pre-
dare moderne şi asigurarea de mij-
loace de susţinere a sistemului de
educaţie,

l garantarea sănătăţii şi securi-
tăţii elevilor şi profesorilor în timpul
procesului de predare şi învăţare.

Campania va fi lansată cu oca-
zia unor evenimente paralele de
Susan Hopgood – Preşedintele In-

ternaţionalei Educaţiei şi de Ban Ki
Moon – Secretarul General al ONU,
la sediul ONU din New York şi de
Fred van Leeuwen – Secretarul Ge-
neral al Internaţionalei Educaţiei,
Martin Rømer – Director European
al Internaţionalei Educaţiei şi Irina
Bokova – Director General al
UNESCO, la sediul UNESCO din
Paris.

Comitetul Sindical European
pentru Educaţie – ETUCE va orga-
niza o reuniune specială cu tema
„Ce este necesar pentru a îmbunătăţi
calitatea educaţiei în Europa?”, care
va avea loc la Bruxelles, în 23 oc-
tombrie 2013. Cu această ocazie ex-

perţi în educaţie de calitate vor
împărtăşi cunoştinţele lor în cadrul
unui forum de dezbatere ce va oferi
posibilitatea de a discuta despre mă-
surile, strategiile şi instrumentele
care sunt necesare pentru a îmbună-
tăţi calitatea educaţiei în Europa.

La acesta reuniune la nivel
înalt, la care FSLI va fi reprezentată
de dl. Preşedinte Simion Hancescu,
au confirmat participarea Androulla
Vassilliou, Comisarul European
pentru Educaţie şi Cultură, Saulius
Zybartas de la Preşedinţia lituaniană
(Lituania deţine preşedinţia UE în
acest moment), şi un reprezentant al
OCDE. 

(Comunicat oficial FSLI)
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are prevede ca în învăţămân-
tul preuniversitar să se rein-
troducă uniformele începând
cu 1 ianuarie 2014 şi, dacă
legea propusă de parlamenta-
rii USL va fi aprobată, de la
acea dată toată lumea se va

înregimenta. Măsura ar întări disci-
plina în instituţiile de învăţământ,
ar preveni şi combate violenţa în
şcoli, şi ar evita discriminarea între
elevi promovând, astfel, egalitatea
de şanse, aspectul uniform al clasei
şi menţinerea decenţei. Modelul
uniformelor ar urma să fie stabilit
de către directorul şcolii şi Consi-

liul de Administraţie al instituţiei,
Consiliul părinţilor şi cel al elevi-
lor.

n În  anul  şcolar 2012-2013,
s-au înregistrat peste 1.000 de re-

petenţi, conform unui Raport al
Inspectoratului Şcolar. În toamna
anului 2012, erau înscrişi în judeţul
Neamţ 66.164 de elevi, dintre care
23.171 de copii erau în ciclul pri-
mar şi au promovat în procent de
99,53%. (109 de repetenţi). La
nivel gimnazial, s-au înscris 21.748
de elevi şi au promovat 98,53%

(321 de repetenţi). La liceeni, s-au
înscris în clasele IX-XIII 19.672 de
elevi, procentul de promovabilitate
fiind de 97,93% (404 de repetenţi).
La învăţământul liceal seral şi frec-
ventă redusă, au fost în cataloage
1.573 de tineri şi au promovat
1.375 – ceea ce înseamnă o promo-
vabilitate de 88,14% . Tot în anul
şcolar trecut, elevii nemţeni au sărit
binişor peste milionul de absenţe,
dintre cele1.271.489 consemnate,
doar 561.553 fiind motivate. 

n Pe14 octombrie, la Colegiul
Naţional de Informatică s-a desfă-
şurat un seminar organizat de Aso-
ciaţia pentru prevenirea şi

Egalitate de şanse şi gen - Buletin informativ nr. 18
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şi creşterea conştientizării privind egalitatea de
gen şi de şanse în rândul partenerilor sociali din
cele 3 regiuni şi în instituţiile de educaţie.

Sub-Activitatea 4.1: Organizarea a 3 se-
minarii OST (Open Space Technology) de 4
zile în cele 3 Regiuni

Seminarul OST – Bistriţa, 3-6 decembrie
2012

Buletin informativ nr. 18

Scopul principal al seminarului OST de la
Bistriţa, din perioada 3-6 decembrie 2012, a
fost acela de a genera dezbateri pe tema „Ac-
cesul egal pe piaţa muncii, alături de experţii
partenerilor naţionali şi transnaţionali, alături
de experţii locali, în vederea elaborarii unui set
de instrumente inovatoare destinate grupului
ţintă”.

Tematica abordată
Comunicările (prezentate oral şi în format

powerpoint) au vizat următoarele aspecte de ac-
tualitate, cum ar fi:

l Conceptul de egalitate de şanse şi de gen
– noţiuni generale (legislaţie, regulamente şi
politici în mod general);

l Discriminarea ca fenomen: concept, ti-
puri de discriminare, consecinţe;

lAccesul egal pe piata muncii, în vederea
promovării conţinutului unui set de instrumente
inovatoare destinate grupului ţintă;

l Informaţii privind realizarea platformei
proiectului, despre conţinuturile care urmează
a fi postate şi despre modul de utilizare;

l Prezentarea lucrării: „Ghid privind ega-
litatea de şanse şi de gen în România”, realizat
anterior, ca punct de plecare în elaborarea con-
ţinutului setului de instrumente inovatoare;

l Prezentarea metodologiei de desfaşurare
a seminariilor, stabilirea grupurilor de lucru şi
agendele secundare pentru zilele în care se vor
desfăşura activităţile OST-ului;

l Egalitate de şanse şi de gen/toleranţa-
criza unui concept-elaborare de flyere informa-
tive;

l Acces egal pe piaţa muncii a femeilor şi
a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile,
prin conştientizarea principiului egalitaţii de
şanse şi de gen. Eliminarea practicilor discri-
minatorii la locul de muncă. Facilitarea accesu-
lui pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile-
elaborare de minighid;

l Scoala incluzivă- o necesitate în educaţia
actuală. Elaborare curs on-line postat pe web-
site-ul proiectului www.equal.ro; Cursul va fi

acreditat şi se va desfăşura în sistem blended
learning, prin utilizarea platformei proiectului;

l Educaţie pentru egalitatea de gen şi de
şansă la nivelul curriculum-ului la decizia şco-
lii, din perspectica accesului egal pe piaţa mun-
cii- CDS/CDL;

l Voluntariat în promovarea egalitaţii de
gen şi de şansă-promovare acţiuni de volunta-
riat „Ajută-i să meargă la şcoală”;

Rezultate obţinute
Materialele prezentate, prelegerile susţi-

nute şi discuţiile purtate au vizat în general ur-
mătoarele aspecte:

l A fost evidenţiată necesitatea înfiinţării
şi/sau extinderii serviciilor de informare şi con-
siliere pentru un număr cât mai mare de per-

soane, pentru a spori conştientizarea acestora
cu privire la pericolul discriminării şi pentru a
încuraja totodată schimbul de bune practici;

l Participanţii au fost familiarizaţi cu ti-
puri noi de instrumente inovatoare, care, prin
calitatea imaginii, a mesajului transmis să
atragă atenţia tuturor celor implicaţi din grupul
ţintă şi nu numai;

l Participanţii au fost familiarizaţi cu me-
todologia desfăşurării OST-urilor;

l Participanţii au căzut de acord că şcoala
incluzivă, cu întreaga ei problematică, necesită
o abordare serioasă, nouă, în concordanţă cu
noile legislaţii şi cu realităţile pe care nu le
putem ignora;

l S-a făcut o prezentare şi o sinteză a ghi-
dului realizat deja în cadrul proiectului „Ghid
privind Egalitatea de şanse şi de gen în Româ-
nia”;

l Participanţii s-au familiarizat cu instru-
mente inovatoare de lucru şi au căzut de acord
că acestea pot fi extrem de atractive şi eficiente
prin calitate, imagine şi mesaj şi că ar trebui ex-
tinse şi diversificate;

Informaţii privind
organizarea evenimentului

OST-ul cu tema „Accesul egal pe piaţa
muncii în vederea elaborării conţinutului unui
set de instrumente inovatoare destinate grupului
ţintă” a avut loc în perioada 3 – 6.12.2012 la
Bistriţa, în saloanele 3 şi 4 din cadrul Hotelului
Bistriţa, str. Petru Rareş, nr. 2 

Organizatorul acestui workshop a fost:
Uniunea Judeţeană a Sindicatelor Libere din În-
văţământ Bistriţa-Năsăud.

Invitaţiile de participare au fost înmânate
direct sau transmise prin e-mail următorilor fac-
tori interesaţi:

1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-
Nasăud

2. Casa Corpului Didactic Bistriţa
3. Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii So-

ciale

Andreea LEMNARU

TELEGRAMETELEGRAME

(urmare din pag. 7)
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ombaterea consumului de
droguri şi a violenţei în fa-
milie „Aquila”. Tema semi-
narului, „Soluţii pentru a
stopa consumul de droguri şi
agresivitatea cauză a consu-
mului” s-a dovedit a fi inci-

tantă, invitaţii prezentându-şi
documentat opiniile despre subiec-
tul ales, despre efectele nocive ale
consumului de droguri, dar şi des-
pre importanţa comunicării directe
în prevenirea şi tratarea acestui fla-
gel. La eveniment au participat ti-
neri din cadrul a trei instituţii de
învăţământ (Colegiul Naţional
„Petru Rareş”, Colegiul Naţional de

Informatică şi Liceul Tehnologic
„Dimitrie Leonida”), cadre didac-
tice, voluntari ai Asociaţiei
„Aquila”, invitaţi

n La Roman, în proiectul mul-
tilateral Comenius „Tineret fără
frontiere”, o delegaţie formată din
profesori şi elevi din Italia, Suedia,
Danemarca, Letonia, Ungaria, Tur-
cia, Spania, Portugalia, Olanda,
Germania şi Polonia a fost timp de
o săptămână oaspetele elevilor de la
Liceul Teologic Romano-Catolic
„Sfântul Francisc de Assisi” şi de la

Şcoala Gimnazială „Mihai Emi-
nescu”, care derulează acest proiec-
tul cu finanţare europeană.
Deschiderea oficială a lucrărilor
proiectului a avut loc pe 30 septem-
brie, la Liceul Teologic Franciscan,
urmată de vizite la şcoli şi obiective
culturale, de seminarii şi discuţii
despre ce înseamnă a fi un tânăr eu-
ropean, indiferent de ţara în care lo-
cuieşti. La finalul proiectului va fi
elaborat un ghid pentru facilitarea
mobilităţilor tinerilor în Europa şi
va fi organizată o conferinţă inter-
naţională cu tema „Dreptul cetăţeni-
lor la liberă circulaţie şi şedere în
Uniunea Europeană”.
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4. Instituţii de învăţământ
5. Inspectoratul Teritorial de Muncă
6. Direcţia Generală de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud
7. ONG-uri
8. Presa locală şi centrală
De asemenea, pe site-ul www.usjlibn.ro au

fost postate afişul, invitaţia de participare şi in-
formaţii despre acest eveniment. Pentru buna
desfăşurare a workshop-ului, sălile au fost do-
tate cu echipamente şi materiale adecvate aces-
tei acţiuni: cabine de interpretariat pentru 3
limbi străine, microfoane, 3 videoproiectoare,
ecrane, 3 laptopuri cu conexiune de internet wi-
reless, 3 flip-charturi, hârtie, markere etc.

Expunerile susţinute au fost următoarele:
l Prezentarea lucrării „Ghid privind Ega-

litatea de şanse şi de gen în România”;
l „Şcoala incluzivă – premisă a accesului

egal pe piaţa muncii”;
l Modele de programe şcolare CDS/CDI;
l Prezentarea metodologiei de desfaşurare

a seminariilor OST;
l Prezentarea unor flyere informative;
l Prezentarea unui program pentru infor-

marea şi creşterea conştientizării privind egali-
tatea de gen şi de şansă în rândul partenerilor
sociali din cele 3 regiuni şi în instituţiile de edu-
caţie;

l Planificarea acţiunilor şi repartizarea res-
ponsabilităţilor pentru implementarea propune-
rilor care au reieşit din dezbaterile din cadrul
seminariilor OST;

Concluzii:

Workshop-ul cu tema Accesul egal pe piaţa
muncii, alături de experţii partenerilor naţio-
nali şi transnaţionali, de experţi locali, în ve-
derea elaborării conţinutului unui set de
instrumente inovatoare destinate grupului ţintă,
care s-a desfăşurat pe parcursul a 4 zile a avut
ca principal rezultat faptul că a făcut cunoscut
proiectul nostru şi altor persoane din instituţii
interesate, că au fost făcute cunoscute instru-
mente inovatoare, auxiliare didactice care în-
cearcă să prezinte într-o manieră nouă,
modernă, atractivă, tematica lansată de proiect.
Apoi, faptul că s-a reuşit întâlnirea şi colabora-
rea unui număr mare de cadre didactice, per-
soane din alte instituţii interesate care au
dezbătut tema propusă, au discutat, au venit cu
idei şi păreri care să contribuie la elaborarea
altor instrumente inovatoare.

Reprezentanţii instituţiilor participante au
căzut de acord cu faptul că astfel de iniţiative
sunt utile şi că elaborarea unor instrumente ino -
vatoare atractive şi auxiliare didactice contri-
buie eficient la schimbarea mentalităţilor de
până acum. Pentru toate activităţile, organiza-
torii au pus la dispoziţia participanţilor servicii
de xeroxare, redactare de materiale, s-a asigurat
suportul tehnic necesar, diplome şi adeverinţe
de participare, decontări. În privinţa decontului
unor cheltuieli, participanţii au fost solicitaţi
din timp să se înscrie pe lista celor care au ne-
voie de cazare. Astfel, s-au înscris un număr de
persoane. Pentru acestea s-au rezervat camere
duble şi camere în regim „single”. Camerele au
fost rezervate la Hotelul Bistriţa, str. Petru
Rareş, nr, 2, Bistriţa.

Persoanele participante la OST au interac-
ţionat permanent cu membrii echipei de imple-

mentare, au completat formularele tipizate. La
sfârşitul activităţilor, managerul de proiect,
prof. Gabriel Ploscă a înmânat fiecărui partici-
pant diploma prin care se recunoaşte contribuţia

pe care a avut-o în cadrul OST-ului desfăşurat
pe parcursul celor patru zile.

În urma discuţiilor purtate pe parcursul
lucrărilor şi în cadrul dezbaterilor, s-a ajuns
la următoarele concluzii:

l necesitatea informării copiilor de toate
vârstele asupra principiului egalitaţii de
şanse;

l necesitatea elaborării şi distribuirii de
instrumente inovatoare cât mai diverse, care,
prin formă, grafică, mesaj şi calitate să atragă
atenţia tuturor asupra acestei tematici;

l necesitatea realizării platformei
„EQUAL” care să fie accesată de către cât
mai multe persoane, atât din grupurile ţintă
din cele 6 unităţi şcolare din judeţul nostru,
cât şi din instituţii interesate;

l să facem în continuare cunoscut pro-
iectul nostru, temele abordate şi urmărite, prin
toate mijloacele de comunicare posibile în cât
mai multe medii şi instituţii de educaţie;

Importanţa implementării unor programe
CDS/CDI la nivelul învăţământului primar,
gimnazial şi liceal care să abordeze tematica
discriminării şi egalităţii de şanse în educa-
ţie.

TELEGRAMETELEGRAME
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şi creşterea conştientizării privind egalitatea de
gen şi de şanse în rândul partenerilor sociali din
cele 3 regiuni şi în instituţiile de educaţie.

Sub-Activitatea 4.3: Organizarea a 3 work -
shop-uri de 3 zile în cele 3 regiuni

Workshop Bistriţa, 25-27 aprilie 2013

Buletin informativ nr. 21

Scopul principal al workshop-ului de la
Bistriţa, 25-27 aprilie 2013, a fost acela de a ge-
nera dezbateri pe tema „Promovarea instrumen-
telor inovatoare privind implementarea
conceptului de egalitate de şanse în şcoala ro-
mânească”

Tematica abordată

Comunicările (prezentate oral şi în format
powerpoint) au vizat următoarele aspecte de ac-
tualitate, cum ar fi:

l Conceptul de egalitate de şanse şi de gen
– noţiuni generale (legislaţie, regulamente şi
politici în mod general);

l Discriminarea ca fenomen: concept, ti-
puri de discriminare, consecinţe;

lAccesul egal pe piaţa muncii, în vederea
promovării conţinutului unui set de instrumente
inovatoare destinate grupului ţintă;

l Prezentarea elementelor reprezentative
de la seminariile OST desfăşurate la Bucureşti,
Piatra-Neamţ şi Bistriţa;

l Informaţii despre platforma proiectului,
despre conţinuturile postate şi despre modul de
utilizare;

l Demonstraţii practice de utilizare a plat-
formei EQUAL, de postare a comentariilor pe
forum etc.

l Sinteza ghidului realizat „Ghidul privind
Egalitatea de şanse şi de gen în România”;

l Realizarea şi utilizarea unor instrumente
inovatoare tip flyere informative;

l Prezentarea unor modele de programe
CDS/CDI;

l Prezentarea unor ghiduri realizate în alte
proiecte – PHARE 2002 – Acces egal la educaţie

pentru grupurile defavorizate – ghiduri pentru
profesori şi învăţători;

l Prezentarea şi analizarea unor auxiliare
didactice, caiete de lucru pentru preşcolari şi
şcolari „Diferiţi, dar egali”;

l Cursul on-line „Şcoala incluzivă – pre-
misă a accesului egal pe piaţa muncii”.

Rezultate obţinute

l A fost evidenţiată necesitatea înfiinţării
şi/sau extinderii serviciilor de informare şi con-
siliere pentru un număr cât mai mare de per-
soane, pentru a spori conştientizarea acestora
cu privire la pericolul discriminării şi pentru a
încuraja totodată schimbul de bune practici;

l Participanţii au fost familiarizaţi cu ti-
puri noi de instrumente inovatoare, care, prin
calitatea imaginii, a mesajului transmis să
atragă atenţia tuturor celor implicaţi din grupul
ţintă şi nu numai;

l Au fost analizate aceste tipuri de instru-
mente inovatoare, s-au propus îmbunătăţiri
pentru cele deja realizate şi prezentate şi s-au
notat păreri şi idei în vederea elaborării altora;

l A fost prezentat cursul on-line „Şcoala
incluzivă – premisă a accesului egal pe piaţa
muncii”;

l Participanţii au căzut de acord că şcoala
incluzivă, cu întreaga ei problematică, necesită
o abordare serioasă, nouă, în concordanţă cu
noile legislaţii şi cu realităţile pe care nu le
putem ignora;

l S-a făcut o prezentare şi o sinteză a ghi-
dului realizat deja în cadrul proiectului „Ghid
privind Egalitatea de şanse şi de gen în Româ-
nia”;

l S-a prezentat şi mini-ghidul în format
A4, 8 pagini, ca o sinteză a ghidului editat;

lAu fost prezentate şi analizate auxiliarele
didactice sub forma unor caiete de lucru pentru
preşcolari şi şcolari „Diferiţi, dar egali”;

l S-a căzut de acord că astfel de auxiliare,
sunt extrem de atractive prin calitate, ima gine
şi mesaj şi că trebuie continuate şi diversificate
şi în alte formate;

l A fost prezentată şi analizată broşura
(32 pagini) prin care au fost prezentate toate
elementele reprezentative dezbătute în semi-
nariile OST de la Bucureşti, Piatra-Neamţ şi
Bistriţa.

Informaţii privind organizarea
evenimentului

Workshop-ul cu tema „Promovarea instru-
mentelor inovatoare privind implementarea
conceptului de egalitate de şanse în şcoala ro-
mânească” a avut loc în perioada 25 –
27.04.2013 la Bistriţa, în saloanele 3 şi 4 din
cadrul Hotelului Bistriţa, str. Petru Rareş, nr.2. 

Organizatorul acestui workshop a fost:Uni-

unea Judeţeană a Sindicatelor Libere din Învă-
ţământ Bistriţa-Năsăud.

Invitaţiile de participare au fost înmânate
direct sau transmise prin e-mail următorilor fac-
tori interesaţi:

1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-
Năsăud

2. Casa Corpului Didactic Bistriţa
3. Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii So-

ciale

4. Instituţii de învătământ
5. Inspectoratul Teritorial de Muncă
6. Direcţia Generală de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud
7. ONG-uri
8. Postul de televiziune DIRECT TV

Bistriţa.

De asemenea, pe site-ul www.ujslibn.ro au
fost postate afişul, invitaţia de participare şi In-
formaţii despre acest eveniment. Pentru buna
desfăşurare a workshop-ului, sălile au fost do-
tate cu echipamente şi materiale adecvate aces-
tei acţiuni: 3 videoproiectoare, ecrane, 3
laptopuri cu conexiune de internet wireless, 3
flip-charturi, hârtie, markere etc.

Expunerile susţinute au fost următoarele:

l Prezentarea lucrării „Ghid privind Ega-
litatea de şanse şi de gen în România”;

l Cursul on-line: „Şcoala incluzivă – pre-
misă a accesului egal pe piaţa muncii”;

l Modele de programe şcolare CDS/CDI;
l Mini-ghidul realizat ca o sinteză a ghi-

dului elaborat în cadrul proiectului;
l Prezentarea broşurii (32 pagini), care cu-

prinde elemente reprezentative de la seminariile
OST;

l Prezentarea unor flyere informative;
l Prezentarea caietelor de lucru pentru

preşcolari şi şcolari „Diferiţi, dar egali”-auxi-
liare didactice;

l Prezentarea platformei EQUAL a pro-
iectului;

l Demonstraţie practică de accesare şi uti-
lizare a platformei EQUAL.
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Dor de Eminescu
e vremea societăţii socialiste
multilateral dezvoltate, func-
ţiona la Iaşi o şcoală de mare
prestigiu, liceul „Oltea
Doamna”. Doamna Oltea,
vrednica mamă a lui Ştefan
cel Mare, e puţin cunoscută
românilor. A avut moşie lângă

Ştefăneşti – Botoşani. nu s-a impli-
cat în nici un fel în politică. Avea un
conac frumos în satul Stânca, numit
aşa pentru că în apropiere de sat era
o peşteră cu paturi cioplite în stâncă,
de haiduci. Carol I a vizitat Ştefăne-
ştiul şi a mers călare să vadă satul
mamei domnului Ştefan. Doamna
Oltea s-a călugărit sub numele de
Maria şi a murit în 1465. Aşa că, le-
genda de la Cetatea Neamţului,
unde mama lui Ştefan iese în cele-
bra fereastră şi-i spune fiului: „Du-
te la oştire pentru ţară mori...” pică.
După lupta de la Războieni – Neamţ
(1476) n-a fost decât istorie. Atât.
Mama lui Ştefan era moartă de
mult. E înhumată la mănăstirea Pro-
bota, alături de nepotul ei, Petru
Rareş.

Paradoxal, după Revoluţie, ce-
lebrul liceu „Oltea Doamna”, vestit
prin profesori de calitate şi eleve
frumoase a început să se clatine. Di-
honia a pătruns şi acolo. Dascălii
uniţi până atunci s-au luat la harţă.
Măcinaţi de pasiuni politice, orgolii
şi duşmănii personale s-au împărţit

în două tabere „vrăjmaşe”. Prima
tabără, dorea ca liceul să se nu-
mească în continuare „Oltea
Doamna”. Restul „combatanţilor”
pledau pentru numele Mihai Emi-
nescu. Cum nu s-a ajuns la consens
au apela la superba şi „dreapta” jus-
tiţie română. 

Argumentele iubitorilor de
Eminescu? E cel mai mare poet al
neamului nostru. La Iaşi, peste tot
te întâlneşti cu Eminescu. Şi la „Ju-
nimea”, şi în Ţicău (Sărărie), şi la
Fundaţia Ferdinand. A trecut şi pe
str. M. Kogălniceanu nr. 7, proprie-
tatea lui Petre Poni. Acolo, într-o
grădină superbă cu foişor nu o dată
au fost văzuţi la o cafea: Maiorescu,
Creangă şi Eminescu. Tot la Iaşi,
Eminescu a funcţionat ca profesor
de germană, câteva luni. Şcoala la
care a profesat se numea „Institutele
Unite” şi era situată între clădirile
fostului liceu „Oltea Doamna” (ca-
sele Alecu Mavrocordat). Toate cele
relatate s-au petrecut în semestrul al
doilea, al anului şcolar 1874-1875.
Pornind de la argumentele prezen-
tate, justiţia a dat aviz favorabil, iu-
bitorilor de Eminescu. Liceul
„Oltea Doamna” a devenit Liceul
Naţional „Mihai Eminescu”. Pro-
blema e alta: nu totdeauna cele mai
bune intenţii duc la mai bune rezul-
tate.

Dumitru RUSU

P

Andrei NUŢU

e 23 septembrie, cu ocazia
duplexului Helsinki – Bucu-
reşti, realizat în cadrul Confe-
rinţei „Finland – the Country
of Learning”, organizată la
Universitatea Aalto din Hel-
sinki, Premierul Victor Ponta
a reiterat sprijinul necondiţio-

nat pe care îl acordă politicilor în
domeniul Educaţiei şi a apreciat ne-
cesitatea aprofundării relaţiilor bila-
terale româno-finlandeze şi pe
segmentul învăţământ. La eveni-
ment au participat, de la Bucureşti,
la Universitatea Politehnica, minis-

trul Remus Pricopie, preşedinţii co-
misiilor pentru Învăţământ din Par-
lament, Ecaterina Andronescu şi
Angel Tâlvăr, rectori, inspectori
şcolari şi directori din Ministerul
Educaţiei Naţionale. Finlanda a fost
reprezentată de ministrul Educaţiei
şi Ştiinţei, Krista Kiuru. 

Ministrul Educaţiei Naţionale,
Remus Pricopie, a apreciat buna co-
laborare dintre ministerele Educaţiei
din România şi Finlanda, a subliniat
necesitatea implementării unor mă-
suri care să genereze stabilitate în
sistemul de învăţământ românesc,

accentuând importanţa digitalizării
educaţiei, prin introducerea manua-
lelor digitale. Omologul finlandez a
apreciat, la rândul său, că una dintre
marile provocări ale momentului
este digitalizarea întregului sistem
de învăţământ finlandez.

Duplexul Helsinki – Bucureşti
a reprezentat o premieră europeană,
ţinând cont de importanţa pe care
evenimentul dedicat educaţiei a
avut-o, din punct de vedere politic,
prin prezenţa demnitarilor români şi
finlandezi, la cel mai înalt nivel gu-
vernamental. Punerea în oglindă, de

la distanţă, cu ajutorul tehnologiei,
a două sisteme de învăţământ şi dez-
baterea pe teme punctuale au repre-
zentat un alt aspect inedit al
duplexului Helsinki – Bucureşti.

Conferinţa „Finland – the Co-
untry of Learning” a avut ca obiec-
tiv intensificarea schimburilor
academice şi a cooperării directe
între universităţile din cele două
state precum şi creşterea vizibilităţii
României ca destinaţie pentru cer-
cetătorii şi studenţii din Finlanda.
(Sursa – Mediafax)

Deschideri româno – finlandeze, în domeniul educaţiei
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. Ziua Internaţională a
Muzicii 
Instituită de UNESCO în
1973 pentru a încuraja pro-
movarea artei muzicale,
schimburile culturale, întări-
rea păcii şi înţelegerii între

popoare prin intermediul muzicii 
01. Ziua Internaţională a Oame-
nilor în Etate 
Instituită de ONU în 1990 (Rezo-
luţia 45/106) ca dovadă a preţuirii
şi respectului pentru persoanele de
vârsta a treia 
04. Ziua Internaţională a Anima-
lelor 
Instituită în 1931 la iniţiativa Or-
ganizaţiei Internaţionale pentru
Protecţia Animalelor. Se mar-
chează în ziua Sf. Francisc de As-
sisi, protectorul animalelor, pentru
a atrage atenţia asupra speciilor pe
cale de dispariţie şi a necesităţii

protecţiei regnului animal 
04. ŢIŢEICA, Gheorghe mate-
matician (4 oct. 1873 – 5 feb.
1939) – 140 de ani de la naştere
05. KERNBACH,Victor scriitor
român (14 oct. 1923 – 16 feb.
1995) – 90 de ani de la naştere
05. DIDEROT, Denis, filosof,
prozator şi dramaturg francez
(1713-1784), 300 de ani de la naş-
tere 
05. Ziua Mondială a Pedagogu-
lui 
Declarată de UNESCO în 1994
pentru a marca semnarea în 1966 a
Recomandărilor UNESCO privind
statutul pedagogului şi pentru a
conştientiza importanţa educaţiei
şi condiţiile în care îşi desfăşoară
activitatea cadrele didactice 
07. BERNINI, Gian Lorenzo
sculptor şi arhitect italian (7 oc-
tombrie 1598 – 22 mai 1680) –
415 ani de la naştere 

10. Verdi, Giuseppe, compozitor
italian, 200 de ani de la naştere
(1813-1901) 
14. Porumbescu, Ciprian, pia-
nist, dirijor de cor şi compozitor
(1853-1883) – 160 de ani de la
naştere 16. O’Neill, Eugene, dra-
maturg american laureat al Pre-
miului Nobel pentru Literatură
(1936) (1888-1953), 125 de ani de
la naştere
21. NOBEL, Alfred chimist sue-
dez (21 octombrie 1833 – 10 de-
cembrie 1896) – 180 de ani de la
naştere
24. Ziua Organizaţiei Naţiunilor
Unite 
Instituită de ONU în 1947 (Rezo-
luţia 168). Marchează data intrării
în vigoare a Cartei Naţiunilor
Unite (1945) 
25. Bizet, Georges, compozitor
francez (1838-1875) 175 de ani de
la naştere 

26. Cantemir, Dimitrie, scriitor,
gânditor enciclopedist şi domnitor
al Moldovei(1673-1723), 340 de
ani de la naştere 
29. Ziua Internaţională a Inter-
net-ului 
Marchează ziua când a fost stabi-
lită, în premieră mondială, prima
legătură între două calculatoare
(29 octombrie 1969
31. FELLINI, Federico regizor
italian de film (20 ianuarie 1920 –
31 octombrie 1993) – 20 de ani de
la moarte.
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Limba română, limbă grea! Iar „locaţie”?
mi plac cuvintele străine naturalizate.

Mai dezmorţesc limba.
În timp, unele rezistă, altele dispar.
A ieşit din uz cea mai mare parte a turcismelor şi grecismelor

aclimatizate, de sus în jos, în Ţările Române.
Franţuzismele din limbajul administrativ al secolul al XIX-lea

au rezistat fiindcă era nevoie de ele, ca şi cuvintele nemţeşti din lim-
bajul tehnic.

Rusismele din anii ‘50 ai veacului trecut au avut viaţă scurtă. Nici nu
se potriveau cu româna şi aveau şi conotaţii nasoale...

După 1989, cine voia să pară pro-occidental începuse să anvizajeze şi
să achieseze. Îl mai ţineţi minte pe Adrian Severin?

Au apărut apoi multinaţiona-
lele, ai căror manageri nu ştiau ro-
mâneşte, românul întors de la
burse, fotbalistul de 2 bani şi me-
najera hoaţă care vroia să-şi mar-
cheze lingvistic întoarcerea din
străinătate şi reclamele (advertai-
zingurile) văzute în engleză.

Adjuncţii autohtoni ai şefilor
de multinaţionale au început să
vorbească o română pigmentată cu
feed-back-uri şi locaţii.

Secretarele nu-şi mai spun
decât manager assistant. Cizmarii
sunt designeri.

Mă aşteptam să fie vorba de
crize de aclimatizare şi de micile
noastre snobisme de cetăţeni ai
unei ţări mici, dar vioaie.

Nici gând.
S-a ajuns la un nou limbaj de

lemn, neologistic, întrebuinţat pe la
posturi de radio şi de televiziune,

iar cuvinte româneşti cât se poate de utile sunt înlocuite prosteşte de per-
soane care stau prost şi cu vocabularul limbii române, şi cu gramatica ei.

Tot soiul de absolvenţi şi absolvente de Spiru Haret, cărora li se adaugă
politicieni inepţi şi comentatori care par să-şi fi luat doctoratul la un şpriţ,
înainte de a lua notă de trecere la română în liceu se dau în bărcile neolo-
gismelor, cu dezinvoltura prostului fudul.

Potrivit lor, nu mai avem prilejuri, avem doar oportunităţi.
Nu mai suntem hotărâţi să facem ceva, ci determinaţi.
Nu mai realizăm, ci implementăm.
Nu ne mai ducem într-un loc, ci într-o locaţie.
Nu mai luăm în considerare, fiindcă anvizajăm.
Nu mai consimţim, ci achiesăm.
Serviciul de întreţinere a devenit mentenanţă.
Ceva care ţi se pare obligatoriu e un must!
Nu mai avem speranţe, deoarece am trecut la expectaţiuni.
Nu ne mai concentrăm, pentru că ne focusăm.
Şi nu mai aşteptăm un răspuns, ci un feed back.
Nu mai avem frizeri si croitorese, avem hair stilisti si creatoare de fas-

hion.
Cu alte cuvinte, deţinem o oportunitate pe care suntem determinaţi să

o implementăm într-o locaţie pe care am anvizajat-o, achiesând la o men-
tenanţă care e un must şi asupra căreia ne focusăm in expectaţiunea unui
feed-back pozitiv.

Altfel, când ies din rol, îi auzi cu câte un neaoş şi superior „Hai să-mi
bag...” sau cu concluzia absolut academică: ”Un c....t!”.

Andrei PLEŞU

N.R. Text semnat de Cristian Teodorescu pe voxpublica.realitatea.net sub titlul
Mentenanţa limbii române – trecerea de la să-ţi fac şi să-ţi dreg la implementare pe 09 nov.
2011. Sub un titlu altfel prezentat: Mentenanţa limbii române: trecerea de la „să-ţi fac şi
să-ţi dreg” la „implementare”!, Gheorghe Bobeică publică, pe 16 mart. 2013, drept product
personal textul pe curaj.net şi este certat de Editor pentru însuşirea unui material semnat
de Andrei Pleşu. În fine, Constantin Niţu postează textul pe blogul lui, pe 13 aug. 2013
sub titlul Limba română, limbă grea! Iar „locaţie”? şi sub semnătura aceluiaşi Andrei Pleşu.
După stil şi sprinteneala gândului, cred că materialul îi aparţine d-lui Andrei Pleşu – nu am
reuşit însă să-l reperăm, bibliografic, sub această semnătură. Mai săpăm. Orice ajutor din
partea cititorilor noştri nu poate fi decât binevenit.
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Andreea LEMNARU


