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Iuliu Maniu –
un apostol al ideii

naţionale
şi al democraţiei

upranumit şi „Sfinxul din Bădăcin”,
Iuliu Maniu a fost unul dintre oamenii
politici români a cărui viaţă şi activitate
au fost legate strâns de două mari idei:
ideea naţională şi ideea democratică. Din
această dublă perspectivă, ne propunem
să abordăm personalitatea celui care as-

tăzi este perceput
de români drept
simbolul rezistenţei
în faţa totalitaris-
mului comunist şi,
totodată, cel care
şi-a asumat marti-
riul în numele unui
ideal.

Iuliu Maniu s-a
născut la 8 ianuarie
1873, la Şimleul
Silvaniei, într-o fa-
milie care se înru-
dea cu alţi doi mari

promotori ai ideii naţionale, Simion Bărnuţiu
şi Ioan Raţiu. Urmează şcoala primară la Blaj
şi apoi Liceul calvin din Zalău, acolo unde do-
bândeşte o solidă cultură umanistă clasică. În
anul 1890, absolvea bacalaureatul ca „pre-
miant” pentru conduită „ireproşabilă” şi „sâr-
guinţă de fier”. Din anul 1891, urmează studiile
juridice la universităţile din Cluj, Budapesta şi
Viena, iar în 1896 îşi ia doctoratul în drept.

S

Suntem furaţi cu EduSalul...
• Interviu cu dl. Gabriel Ploscă –

preşedintele Sindicatului
din Învăţământ Neamţ

Domnule Gabriel Ploscă, vă rog să ne
relataţi care sunt îngrijorările dvs. în
acestă perioadă, legate de drepturile
personalului din învăţământ?

– Nu cu mult timp în urmă discutam
despre sistemul informatic de salarizare
din învăţământ, de acum celebrul Edu-

Sal. Spuneam la vremea respectivă că este ne-
voie de un astfel de sistem informatic, ce vine
în ajutorul colegilor din şcoli care au în sarcini
calcularea salariilor. Dar, sesizam de pe atunci
un lucru nedorit, şi anume, că de foarte multe
ori s-a intervenit prin acest EduSal în sensul de
a nu se respecta prevederile din actele norma-
tive legate de salarizare, şi de foarte multe ori
s-au eludat anumite drepturi salariale, altfel
spus – am fost furaţi cu EduSalul. Şi faptul că

ceea ce spuneam
atunci este un lucru
adevărat s-a demons-
trat şi prin apariţia
unor acte normative,
prin care s-a recunos-
cut că anumite drep-
turi salariale nu erau
calculate corect – şi
aici mă refer la in-
demnizaţia de diri-
genţie, la gradaţia de
merit, la tranşele de
vechime – fie nefiind
aplicate la salariul în
plată, fie nerespec-
tându-se corect tran -
şele de vechime. În
felul acesta apăreau

EDUCA, … EDUCA–ţie, EDUCA‐tori …
DUCA este cel mai
mare târg educaţional
din ţările nordice şi a
fost organizat în Fin-
landa, la Helsinki-
Expo Center, în
perioada 26 – 28 ia-

nuarie 2023.
Acest eveniment se

adresează profesorilor şi for-
matorilor din sectorul educa-
ţional internaţional, având
un program variat ce cu-
prinde diverse activităţi, mo-
mente artistice – spectacole,
dezbateri pe problemele glo-
bale actuale din sistemele de
învăţământ, având reper sis-

temul educaţional finlandez.
Târgul educaţional este orga-
nizat în cooperare cu Sindi-
catul din Învăţământ Fin -
landa (OAJ), Agenţia Naţio-
nală Finlandeză pentru Edu-
caţie (Finnish National
Agency for Education), Mi-
nisterul Educaţiei şi Culturii
din Finlanda şi Centrul Con-
venţional Messukeskus. Par-
ticiparea a fost gratuită,
necesitând înregistrarea
prealabilă, fapt ce a permis
celor peste 20.000 de vizita-
tori (prezenţi fizic) şi 10.000
de ascultători (care au urmă-
rit online) din diferite ţări, să

beneficieze de experienţa
EDUCA.

Am avut oportunitatea
deosebită să reprezint FSLI
România la dezbaterea pri-
vind Competenţele actuale
şi viitoare ale cadrelor di-
dactice (Teachers’ Compe-
tences Today and in the
Future), alături de colegi din
Finlanda – prof. de practică
pedagogică Hilppa Jankama
şi din Suedia, prof. Robin
Smith.

A consemnat Gianina BURUIANĂ
(continuare în pag. 2)

–

E

Prof. Ramona-Mihaela
ROŞU

(continuare în pag. 3)
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Viaţa sindicală, imperative
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Suntem furaţi cu EduSalul...
ari probleme, în sensul că erau diminuate
salariile colegilor noştri, şi atunci trebuia
ca sindicatul să intervină prin acţiuni în
instanţă, noi avansând de-a lungul anilor
sute şi mii de asemenea dosare. Mai mult,
de foarte multe ori veneau variante de
EduSal cu erori, şi acest lucru presupunea
elaborarea unei noi variante, şi de foarte

multe ori asta presupunea, ca după ce colegii
noştri făcuseră deja calculele de salarii, să reia
totul de la început. În plus, deşi în repetate rân-
duri sindicatele au cerut ca aceste variante de
EduSal să fie elaborate până la sfârşitul lunii an-
terioare plăţii, niciodată nu s-a ţinut seama de
acest lucru, astfel încât, colegii din secretariat şi
contabilitate au avut de multe ori parte de acti-
vităţi de campanie, în care timpul nefiind sufi-
cient până la data la care banii trebuiau viraţi pe
cardurile personalului, erau nevoiţi să lucreze zi
şi noapte, în condiţiile în care serverul se bloca,
fiind foarte aglomerat. Se pare că aceasta este o
boală veche, specific românească, şi argumentez
spunând că în momentul în care vorbim, adică
10 februarie, încă nu avem certitudinea că pe
data de 14 februarie salariile se vor regăsi pe car-
durile colegilor noştri, şi mai ales nu suntem si-
guri că vor fi calculate corect. 

– Avem o explicaţie pentru această mare în-
târziere a EduSalului din luna aceasta?

– Să spunem că firma care se ocupă de siste-
mul EduSal, şi anume Siveco, a avut anumite
probleme de reorganizare, divizându-se în mai
multe unităţi; în plus încheindu-se contractul pe
care Ministerul Educaţiei îl avea cu ei, a trebuit
reînnoit, din câte am înţeles tot cu o entitate des-
prinsă din Siveco, dar iarăşi nu înţelegem de ce
acest contract s-a semnat atât de târziu, în urmă
cu doar câteva zile. Abia apoi s-a elaborat kit-ul
pentru a se putea calcula salariile, care s-a făcut
în pripă, astfel încât versiunea primită în şcoli are
mari lacune, care au dus în general la diminuarea
salariilor foarte multor colegi (şi în puţine cazuri
la salarii mai mari decât cele cuvenite), fie că e
vorba de directori sau celelalte categorii de per-
sonal.

– Ce consecinţe produce această întârziere
în rândul personalului în educaţie?

– Fără îndoială au apărut astfel mari nemul-
ţumiri, concretizate într-o avalanşă de semnalizări
către sindicate, şi din câte am înţeles şi către ins -
pectoratul şcolar, în care se reclamau aceste ne-
ajunsuri. Noi am reacţionat şi am transmis
mesajele mai departe către federaţie, pentru că
prin intermediul acesteia vizăm să informăm Mi-
nisterul Educaţiei despre aceste erori. Aici s-a re-
cunoscut faptul că există greşeli şi s-a exprimat
disponibilitatea de a depune eforturi pentru o
nouă variantă corectă. Numai că timpul trece şi
ne face să punem la îndoială faptul că pe data de
14 februarie vom primi salariile, şi mai ales, într-o
variantă corectă. Dacă se va merge totuşi pe va-
rianta cu erori, urmează ca luna viitoare să se facă
eventualele corecţii, fapt absolut neplăcut, care a
creat anumite tensiuni în şcoli, în primul rând
printre cei care calculează salariile şi în al doilea
rând între cei care aşteaptă salariile. Să aducem
în discuţie doar aspectul ratelor bancare, care
dacă nu sunt plătite la termen generează penalităţi
şi alte neplăceri debitorilor. Nu putem înţelege
cum lucrurile sunt făcute atât de superficial, nu

sunt gândite suficient şi nu se fac în timp util, ast-
fel încât să nu ajungem în aceste situaţii delicate.
Cei de la minister se spală uşor pe mâini, spunând
că dacă salariile nu vor fi calculate corect se vor
face recalculările luna viitoare, dovedind o mare
lipsă de consideraţie faţă de cei care trebuie să se
apuce din nou de calcule şi care sunt foarte revol-
taţi. Din păcate, revolta se îndreaptă mai mult
către noi, către sindicate, dar nu noi elaborăm
EduSalul, ci noi încercăm să-i determinăm pe oa-
menii aceia care au decizia, să facă lucrurile la
timp şi să le facă foarte corect. Acţionăm pe baza
sesizărilor colegilor noştri, pentru că noi, ca sin-
dicat, nu avem acces la EduSal, pentru a vedea
exact ce se întâmplă. Temerea mea este că vom
păţi la fel ca alte dăţi, când, de nenumărate ori s-au
cerut inspectoratelor sumele cuvenite de către
şcoli, apoi inspectoratele le-au cerut ministerului,
dar nu le-au mai primit. De multe ori şcolile s-au
lăsat păgubaşe de a mai cere şi astfel colegii
noştri au avut de suferit, existând şi până astăzi
oameni care nu şi-au încasat toate drepturile bă-

neşti. Ca o ironie a sorţii, cei de la minister spun
că au dat întotdeauna tot ceea ce s-a cerut de la
şcoli... Vom veghea şi de acestă dată, întrebân -
du-ne de ce nu se pot face lucrurile corect de la
început. Mă duce desigur gândul şi la o rea inten-
ţie, la ceva premeditat, generat de faptul că bu-
getul educaţiei este insuficient, lucru încă
ne re cunoscut de cei care îl administrează. 

– Ştiu că o mare preocupare a sindicatelor
în etapa actuală este legată de Legea salarizării
şi de cea a educaţiei. Aveţi anumite noutăţi legate
de aceste subiecte?

– Se vorbeşte că această Lege a educaţiei ar
trebui să fie gata până la data de 31 martie 2023,
adică pe repede-înainte, ceea ce cu siguranţă va
face să apară anumite nereguli. Se invocă faptul
că acest termen este impus pentru obţinerea su-
melor din PNRR şi atunci se merge pe ideea „să-l
facem cum o fi, să ne înscriem în termen şi pe
urmă mai vedem ce se va întâmpla”. La fel vor
sta lucrurile şi cu Legea educaţiei, despre care se
spunea că ar trebui să fie gata acum, în februarie.
Dar, pe bună dreptate, partenerii de la coaliţie
spun că legea trebuie supusă mai întâi dezbaterii
publice, nu trecută aşa direct prin Parlament. Pă-
rerea mea este, că aceste două legi, indiferent de
parcursul lor, nu se vor aplica decât eventual în
anul 2024, când este an electoral, şi când, con-
form obiceiului din România, cei care-şi doresc
puterea vor să se laude cu ce au realizat. 

– Înţeleg că există anumite nemulţumiri le-
gate şi de Legea dialogului social.

– Această lege, aşa zisa „noua Lege a dialo-
gului social” a fost elaborată „printre sarmale”,
adică la sfârşitul lunii decembrie, şi apoi s-a pu-
blicat repede în Monitorul Oficial. S-au întâmplat

două lucruri: s-a invocat tot termenul din PNRR
şi conştient s-a lucrat pe o lege imperfectă care
apoi să fie corectată şi, mai mult, au fost negocieri
cu confederaţiile sindicale în care s-au dat asigu-
rări că vor apare în lege anumite reglementări,
promisiune care nu s-a respectat. Suntem îngri-
joraţi în legătură cu această lege pentru că noi, în
învăţământ, în ultima vreme ne-am câştigat drep-
turile doar în instanţă, ceea ce este foarte trist.
Deşi ne-am dorit întotdeauna nişte tribunale ale
muncii, unde să se judece doar litigiile legate de
muncă, nu s-a reuşit acest lucru, dar avem în ca-
drul tribunalelor nişte complete speciale pentru
litigiile de muncă, formate dintr-un judecător şi
doi asistenţi judiciari (unul din partea sindicatului
şi unul din partea patronatelor). Prin noua Lege a
dialogului social se prevede ca soluţionarea aces-
tor litigii de muncă să se ducă spre judecătorii, în
funcţie de apartenenţa petenţilor. Astfel spus liti-
giile noastre nu se vor mai judeca la Tribunalul
Neamţ, ci la Judecătoria Piatra-Neamţ, Judecăto-
ria Roman etc. Aceste instanţe nu sunt pregătite
pentru aşa ceva, nu au complete specializate, ar
trebui o nouă organizare şi modificarea unor acte
normative. Din această cauză soluţionarea acţiu-
nilor noastre va întârzia foarte mult. Există şi o
altă idee: completele de judecată specializate în
muncă să se mute, să facă naveta... când la Pia-
tra-Neamţ, când la Roman, când la Bicaz etc. Iată
de ce nu am înţeles, când lucrurile se desfăşurau
normal în cadrul tribunalului, unde îşi găseşte
locul această modificare? Nu ştim ce se va întâm-
pla în continuare, dar dorim să modificăm această
lege şi deja confederaţiile sindicale s-au pus pe
lucru şi au adus o mulţime de amendamente, pe
care trebuie să le negocieze pentru a fi acceptate.
Sunt mai multe aspecte ce trebuie schimbate în
Legea dialogului social şi sperăm ca acest lucru
să se întâmple într-un timp cât mai apropiat, pen-
tru a putea să ne desfăşurăm activitatea în condiţii
normale. 

– În numărul anterior al revistei promiteaţi
acţiuni de stradă, în special legate de aplicarea
integrală a Legii 153/2017. V-aţi ţinut de cuvânt?

– Desigur, ne-am ţinut de cuvânt, pentru că
în data de 1 februarie 2023 a avut loc un protest
masiv, o pichetare puternică a sediului Guvernu-
lui României, la care au participat circa 1500 de
persoane, unele venite de la mare distanţă. Apoi,
o delegaţie a reprezentanţilor celor trei federaţii
organizatoare ale acestui protest, respectiv
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU
HARET” şi Federaţia Naţională Sindicală
„ALMA MATER” a purtat discuţii cu reprezen -
tanţi ai Executivului, desemnaţi de premierul
Nicolae Ionel Ciucă, şi anume: doamna Ligia
Deca, ministrul Educaţiei, domnul Mihnea
Claudiu Drumea, consilier de stat la Cancelaria
Prim-Ministrului, domnul Sorin Ion, Secretar de
Stat Învăţământ Preuniversitar în Ministerul
Educaţiei şi domnul Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
Secretar de Stat în Ministerul Muncii şi
Solidarităţii Sociale. În urma discuţiilor s-a spus
că până la sfârşitul acestei săptămâni se va lua o
decizie politică la nivelul liderilor coaliţiei în ve-
derea aplicării integrale a legii 153/2017.

Deocamdată nu avem nici un semnal că s-ar
întâmpla lucrul acesta, dar noi am avertizat că nu
ne vom opri aici. Săptamâna viitoare are loc o în-
tâlnire a liderilor federaţiei, unde vom hotărî paşii
de urmat.

(urmare din pag. 1)
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e data de 6 februarie 2023, Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
(ANPCDEFP) a făcut publice rezultatele aplicaţiilor pentru acre-
ditare în domeniul educaţiei şcolare, formării profesionale şi edu-
caţiei adulţilor. Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza” s-a
regăsit pe lista aplicaţiilor câştigătoare şi deci finanţate de Uniunea
Europeană la ambele acreditări depuse, atât în domeniul educaţiei

şcolare (2022-1-RO01-KA120-SCH-000104281) cât şi în domeniul for-
mării profesionale (2022-1-RO01-KA120-VET-000104268). Această
acreditare, solicitată pentru 3 runde de câte 15 luni fiecare, ne permite
ca în acest interval (1 iunie 2023 – 31 august 2026) să beneficiem de fi-
nanţare pentru proiectele Erasmus + doar pe baza unei cereri întocmite
pe baza planului Erasmus al şcolii, aprobat de Uniunea Europeană. 

În domeniul educaţiei şcolare (SCH), am fost acreditaţi pe
baza credibilităţii celor patru obiective pe care trebuie să le realizăm prin
mobilităţile elevilor şi ale cadrelor didactice, şi prin celelalte activităţi
pe care ni le-am asumat prin planul Erasmus:

1. Creşterea calităţii educaţiei în instituţie prin îmbunătăţirea meto-
delor de predare – evaluare ale profesorilor;

2. Dezvoltarea abilităţilor soft-skills ale elevilor şi personalului şcolii
noastre;

3. Creşterea motivaţiei de învăţare a elevilor;
4. Schimbarea atitudinii şi comportamentului elevilor şi personalului

şcolii în sensul dezvoltării durabile.
În ceea ce priveşte activităţile aprobate, pentru elevi am propus un

număr de 10 mobilităţi pe an din categoria mobilităţilor de grup, cu du-
rată de 5 zile, împărţite în două fluxuri a câte 5 elevi, care vor avea ca
scop desfăşurarea de activităţi cu colegii din alte ţări, în special în spec-
trul ecologic; implicit se vor dezvolta şi abilităţile soft skills şi va creşte
şi motivaţia de învăţare. Pentru fiecare flux vom încerca să găsim şcoli
diferite pentru a ne lărgi reţeaua de colaborări europene şi pentru a iniţia
apoi noi proiecte eTwinning sau de altă natură. Pentru profesori şi per-

sonalul didactic auxiliar avem 14 mobilităţi pe an, divizate astfel: 10
pentru cursuri structurate la formatori din Uniunea Europeană şi un flux
de 4 mobilităţi de job shadowing (un concept mai nou care presupune
observarea unui loc de muncă).

În domeniul formării profesionale (VET), obiectivele propuse de
şcoala noastră pentru a fi atinse în perioada 2023-2026 sunt următoa-
rele:

1. Îmbunătăţirea competenţelor digitale ale elevilor şcolii, aferente
specializărilor acestora;

2. Îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi digitale ale persona-
lului didactic de specialitate şi didactic-auxiliar;

3. Atingerea unui nivel european al competenţelor tehnice ale elevi-
lor şcolii prin mobilităţi, necesare pe piaţa actuală şi viitoare a muncii;

4. Dezvoltarea competenţelor de comunicare profesională în limbi
străine pentru elevii şcolii care provin din medii defavorizate.

Activităţile aferente constau în 24 mobilităţi anuale pentru elevi,
care vor efectua câte două săptămâni de practică la agenţi economici din
Uniunea Europeană, şi 10 mobilităţi pentru profesori, dintre care 5 pentru
cursuri structurate şi 5 pentru job shadowing.

Cred că aplicaţiile noastre au fost aprobate pentru că, în primul rând
am respectat în conceperea obiectivelor noastre cele 4 priorităţi europene
ale perioadei pe care o traversăm, şi anume: incluziune şi diversitate,
transformare digitală, mediul şi combaterea schimbărilor climatice, par-
ticiparea la viaţa democratică, valorile comune şi sensul civic. 

Considerăm că până la finalul perioadei de implementare a acredi-
tării vom face paşi decisivi pe drumul internaţionalizării şcolii noastre,
adică spre dobândirea de către elevi, manageri, profesori, personalul di-
dactic auxiliar – de cunoştinţe, competenţe şi atitudini necesare pentru
îmbunătăţirea dimensiunii europene a instituţiei noastre.

Prof. Gianina BURUIANĂ
Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza”

iscuţia a fost deschisă de
doamna Katarina Murto –
preşedinte al Sindicatului
din Învâţământ Finlanda,
care a prezentat provocările
cu care se confruntă cadrele
didactice pe care le repre-

zintă şi a vorbit despre cercetarea
iniţiată şi susţinută de OAJ şi rea-
lizată de o echipă de lucru de la Fa-
cultatea de Dezvoltare, de la
Universitatea din Helsinki. Rezul-
tatele cercetării – bazată pe mode-
lul MAP (Multidimensional A dap-
  ted Process of Teaching) – au fost
prezentate de de Prof. Dr. Anu Wa-
rinowski, care a precizat că, deşi
studiul a fost realizat în perioada
2017-2019, a fost completat cu in-
formaţii din perioada pandemiei.
Într-o lume în continuă schimbare,
cadrele didactice sunt nevoite să se
adapteze şi să dobândească noi
competenţe pe care să le integreze
în profilul profesional, compus din
competenţa de specialitate, cea psi-
hopedagogică, psihosocială şi ma-
nagerială. Spre exemplu, în
pandemie toate cadrele didactice
au fost nevoite să utilizeze compe-
tenţele digitale în activitatea zil-
nică, într-un sistem complet
nepregătit (cazul ţării noastre)...

Pornind de la acest subiect, s-au
obţinut puncte de vedere:

• despre modalitatea de selec-
ţie a cadrelor didactice până la an-
gajarea în sistemul de învăţământ

şi pe parcursul carierei (de exem-
plu, în Finlanda, admiterea la pro-
filul pedagogic, indiferent de
disciplină, se realizează pe baza re-

zultatelor foarte bune în învăţă-
mântul secundar superior, al unui
examen de adecvare şi al unui exa-
men de admitere în învăţământul
universitar. În România, admiterea

în învăţământul universitar e mai
facilă, însă selecţia cadrelor didac-
tice se realizează şi prin examenul
de titularizare şi de definitivat);

• despre gradul de autonomie
al profesorului şi despre impor-
tanţa competenţelor acestuia în
organizarea activităţii didactice
(în Finlanda, profesorii au mare
putere personală de decizie în pla-
nificarea şi desfăşurarea activităţii
didactice, în timp ce în România,
gradul de autonomie e scăzut, ca-
drul didactic fiind nevoit să se în-
cadreze, în general, în proporţie
de 75% -80% în cadrul curricular
naţional).

S-a constatat că scăderea nu-
mărului de cadre didactice califi-
cate este o problemă comună
pentru toate cele trei ţări implicate
în discuţie, chiar dacă nivelul de
trai e diferit... (Finlanda semna-
lează lipsa profesorilor pentru în-
văţământ preşcolar, România – a
profesorilor pentru învăţământ pri-
mar, a celor de matematică, de fi-
zică, de TIC, iar Suedia se
confruntă cu o lipsă acută a cadre-
lor didactice calificate aproape la
toate disciplinele), cauza fiind
aceeaşi – neatractivitatea profesiei
de dascăl.

Soluţiile par să fie similare: in-
vestiţii în sistemul de educaţie, sa-
larizarea motivantă pentru cadrele
didactice şi creşterea atractivităţii
profesiei prin îmbunătăţirea statu-
tului acestora.

EDUCA, … EDUCA–ţie,
EDUCA-tori …

D

P

(urmare din pag. 1)

Dublă acreditare Erasmus + obţinută de Liceul Economic
„Alexandru Ioan Cuza” din Piatra Neamţ
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2/1853 – n. Nicu N. Albu, la Piatra-
Neamţ (d. 31. 05. 1908, Bucureşti), a ab-
solvit Facultatea de Medicină din Berlin,
fără examen de doctorat. Arendaş al moşii-
lor din Roznov,
Turtureşti şi Mără-
ţei, se va consacra

exploatărilor forestiere,
construind drumuri, şo-
sele, căi ferate (Bacău –
Piatra-Neamţ, şi Piatra-
Neamţ – Tarcău). Depu-
tat, senator, prefect al
Judeţului Neamţ şi pri-
mar. Atunci s-a terminat
construcţia şoselelor începute de Gheorghe
Ruset-Roznovanu, s-au construit şapte poduri

mari peste Bistriţa, şoseaua peste Petru-Vodă
(Târgu-Neamţ – Valea Bistriţei), introducerea cu-
rentului electric în oraş, amenajarea Parcului
„Cozla” şi a grădinii zoologice, aducţiunea de apă
potabilă, construirea de străzi, trotuare, extinderea

liniilor telefonice în judeţ, mutarea gării pe actua-
lul amplasament. A sprijinit apariţia publicaţiilor:
„Mişcarea”, „Propăşirea”, „Munca”.

■ 4/1934 – n. Marin-Marcel Drăgo-
tescu, la Craiova (d. 6. 07. 2002, Piatra-Neamţ),
profesor, documentarist, eseist şi publicist. A ab-
solvit Facultatea de Istorie a Universităţii Bucu-
reşti, ca şef de promoţie (1957), a primit o bursă
la Institutul „Constantin Drăgan” de la Milano
(1957). Întemeietor şi director al Muzeului de Is-

torie din Bicaz, vicepreşe-
dinte al Comitetului de
Cultură şi Artă Neamţ.
Scrieri: „Monumente isto-
rice de pe Valea Bistriţei”
(colab.), „Ghid turistic al
Judeţului Neamţ”, „Pala-
tul Cnejilor şi Mănăstirea
Durău”, „Piatra-Neamţ –
mic îndreptar turistic”,
„Muzee şi colecţii din Ju-
deţul Neamţ”, „Drumuri la mănăstiri moldave”,
„Mănăstirea Războieni – arc peste timp”, „Mo-
numente istorice şi de arhitectură din Judeţul
Neamţ” (colab.).

■ 7/1932 – n. Virgil Răzeşu, la Brăila,
doctor în medicină, prozator, a absolvit Institutul
de Medicină, Iaşi. Din 1963, medic primar, şef de
secţie chirurgie, la Piatra-Neamţ. Membru al unor
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• Interviu cu
prof. Constantin‐Liviu Rusu 

Din multiplele roluri pe
care le îndepliniţi în activi-
tatea dumneavoastră – pro-
fesor de istorie la Liceul
Economic Administrativ
„Alexandru Ioan Cuza”,
Piatra-Neamţ, lider de sin-

dicat în cadrul aceleiaşi instituţii,
membru în Consiliul judeţean al
SLI Neamţ, Preşedinte al Asocia-
ţiei Învăţătorilor Neamţ, membru
în Consiliul de Administraţiei al
revistei „APOSTOLUL”, care vă
împlineşte cel mai mult?

– În primul rând, vreau să vă
spun că sunt onorat să stau de
vorbă cu dumneavoastră şi să
acord acest interviu pentru revista
„Apostolul”, revistă pe care eu o
consider cu adevărat „revista ca-
drelor didactice”.

Cam multe roluri... Bineînţe-
les că cel mai mult mă împlineşte
rolul de profesor de istorie – mese-
rie pe care mi-am ales-o cu toată
convingerea, pentru că îmi place
această disciplină, îmi place să lu-
crez cu copiii şi îmi oferă posibili-
tatea să mă dezvolt nu numai
profesional, ci şi personal – ca om
care trebuie să se implice şi în anu-
mite sectoare ale comunităţii în
care trăieşte. Sunt foarte fericit să
fiu profesor, mai ales profesor de
istorie, chiar şi în aceste momente
când această disciplină e pe cale
să-şi piardă statutul. Ceea ce mă
bucură mult este faptul că foştii mei
elevi, absolvenţi ai Liceului Econo-
mic, cu care mă întâlnesc destul de
des, îmi spun că nu au uitat lecţiile
mele de istorie. Astfel, realizez cât
de importantă a fost activitatea mea
pentru ei şi mă gândesc că poate ar
fi trebuit să fac mai mult...

– Cine v-a inspirat în alegerea
profesiei de dascăl? 

– Model mi-a fost primul meu
profesor de istorie, dl. Dumitru
Rotaru – un om care m-a învăţat că
această disciplină trebuie predată
în primul rând respectând adevărul
istoric, fără să omitem niciun eve-
niment, spunându-le copiilor pe
care îi pregătim pentru viaţă, ceea
ce s-a petrecut cu adevărat.

– Consideraţi că programa
şcolară respectă întru totul adevă-
rul istoric?

– E obligaţia noastră să respec-
tăm programa, e o cerinţă a siste-
mului de învăţământ şi e util să ne
ghidăm după o structură, un plan.
Sunt adeptul respectării principiu-
lui cronologic în istorie, lăsând la o
parte noua abordare, care se referă
la învăţarea bazată pe competenţe.
Cred că îi derutează pe copii. Din
acest punct de vedere, pot spune că
încalc programa în mică măsură,
mai ales la nivelul claselor a XI-a
sau a XII-a. Sunt un patriot, dar nu
sunt un ultranaţionalist. Patriotis-
mul nu înseamnă să îi determini pe
elevi să treacă la acţiuni extremiste,
ci să prindă drag de neam. Pentru a
înlesni elevilor înţelegerea istoriei,
ţin mult să se respecte cele două as-
pecte: adevărul istoric şi principiul
cronologic.

– Ce gând vă vine prima dată
în minte, când auziţi numele revis-
tei noastre – „Apostolul”? 

– Gândul mă poartă la mo-
mentul în care a apărut ideea ree-
ditării revistei „Apostolul”. Exista
un grup efervescent, în frunte cu
Florin Florescu, Gheorghe Amai-
cei, Dida Vasilca, Ştefan Cor-
neanu, cărora li s-au alăturat
regretaţii profesori Dumitru Dănuţ
Ursache, Costică Gherghelescu şi

mulţi condeieri inimoşi care s-au
implicat în acest proiect. Este o
mare bucurie că revista „Aposto-
lul” a rezistat de-a lungul timpului
(seria a doua e chiar mai longevivă
decât prima), reuşind să păstreze
un echilibru, să se delimiteze clar
de influenţa politică şi să apere
numai interesele cadrelor didac-
tice, cărora li se şi adresează. Apre-
ciez modul elegant de prezentare a
articolelor şi corectitudinea limbii
utilizate, aspecte ce conferă va-
loare revistei. Aceasta apare şi pe
site-ul Asociaţiei Învăţătorilor,
asfel că mulţi colegi din ţară o ci-
tesc şi de fiecare dată primim apre-
cieri referitoare la calitatea
conţinutului. Colaborarea cu cole-
gii din Republica Moldova aduce
şi ea valoare în plus revistei. Îmi

doresc foarte mult ca „Apostolul”
să aibă o viaţă cât mai lungă!

– Să ne reîntoarcem la rolurile
dumneavoastră de lider de sindicat
şi de preşedinte al Asociaţiei Învă-
ţătorilor Neamţ... Ce împliniri şi
neîmpliniri aveţi?

– Ca şi în cazul rolului de lider
de sindicat în şcoala mea – misiune
pe care o îndeplinesc cu tot sufle-
tul, întrucât cred în mişcarea sindi-
cală şi în unitatea acesteia – şi rolul
de preşedinte al Asociaţiei Învăţă-
torilor Neamţ (A.Î.NT.) este ex-
trem de important pentru mine. 

Am intrat în Asociaţie învă-
ţând foarte mult de la seniorii aces-
tei organizaţii, care, iată, de curând
a împlinit 110 de ani. Aceşti oa-
meni de valoare au avut o contri-
buţie deosebită la consolidarea
A.Î.NT. şi refacerea patrimoniului
acesteia. Sunt personalităţi de
seamă ale învăţământului nemţean,
care, din păcate au plecat dintre
noi: prof. Gheorghe Amaicei, care
a fost preşedinte al Asociaţiei,
maestrul Puiu Vadana, pe care l-am
fi aniversat pe data de 3 februarie,
prof. Grigorică, prof. Ştefan Cor-
neanu, prof. Constantin Baroi... 

Am pornit pe acest drum, cu
dorinţa de a aduce un suflu proas-
păt în organizaţie, cu intenţia clară
de a ne extinde în toate şcolile din
judeţ, însă regret că nu am reuşit...
Nu am reuşit să atrag mai mulţi
profesori tineri, care să se implice
cu tot sufletul în activitatea Aso-
ciaţiei, să fie dispuşi să facă mult
voluntariat şi care să simtă impor-
tanţa acestei misiuni... Astăzi,
A.Î.NT resimte o lipsă de impli-
care atât din interior, cât şi din par-
tea autorităţilor. Cred că această
stare vine şi din faptul că oamenii
din învăţământ şi-au pierdut oare-
cum direcţia, nu mai sunt motivaţi.
De aceea, cred că e nevoie de o
schimbare – schimbarea conducerii.

Am fost scenaristul propriei mele vieţi

–

Congresul AGIRo ‐ 2022
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rganizaţii ştiinţifice şi profesionale din Ro-
mânia şi internaţionale. Cetăţean de
Onoare al Municipiului Piatra-Neamţ.
Cărţi de specialitate: „Chirurgie generală –
probe practice pentru examene şi concursuri”;
„Profesorul Ion Juvara – dascăl şi promotor
al chirurgiei româneşti”; un cap. în „Enci-

clopedia cancerului”, vol. XII; „Chirurgie gene-
rală – vademecum pentru examene şi
concursuri”. Beletristice: „Spectru intim – din
viaţa unui chirurg”; „Trei bisturie care au revolu-
ţionat medicina” (colab.); „Prin vămile vieţii”,
roman; „Nuntă de aur”, poezie şi proză; „Tratat
de deflorare”; vol. „Cetăţeni de onoare ai Muni-
cipiului Piatra-Neamţ” ş. a.

■ 10/1918 – n. Iustin Pârvu, la Poiana
Largului, Neamţ (d. 16. 06. 2013, Petru-Vodă,
Neamţ), duhovnic, memorialist, arhimandrit. A
frecventat peste doi ani şcoala complementară.

S-a călugărit (1936) la Mănăstirea Durău. Înscris
la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Cernica,
va continua la Vâlcea şi Roman. Preot misionar
pe frontul de Est. După război, a fost arestat, con-
damnat la 16 ani de închisoare. După eliberare

(1964), va fi: muncitor fo-
restier, preot-monah la
Mănăstirile Secu şi Bis-
triţa. Pune temelia Mănăs-
tirii „Sf. Arhangheli
Mihail şi Gavril”, de la
Petru-Vodă, Neamţ
(1991), al cărei stareţ a
fost. A întemeiat revistele
„Glasul monahilor” şi

„Atitudini”. Cărţi: „Părintele Iustin Pârvu şi mo-
rala unei vieţi câştigate”, „Cu părintele Iustin
Pârvu despre moarte, jertfă şi iubire”; „Daruri du-
hovniceşti”, toate cu sprijinul scriitorului Adrian
Alui Gheorghe.

■ 11/1943 – n. Dan Monah, la Mogo-
şeşti-Siret, Iaşi (d. 21. 09. 2013), profesor, mu-
zeograf, arheolog, absolvent al Liceului „Petru
Rareş” din Piatra-Neamţ (1960) şi al Facultăţii de
Istorie-Filozofie din Iaşi (1968); profesor la Li-
ceul „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldo-
venesc (1968), muzeograf la: Muzeul de Istorie,
Piatra-Neamţ, Muzeul din Bicaz şi la Muzeul de
Istorie din Bacău, cercetător ştiinţific la Institutul
de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” din Iaşi.
Doctor în istorie, cu teza „Plastica antropomorfă

Red.
(continuare în pag. 6)
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ste nevoie de o echipă tânără, care să
vină cu o strategie puternică pentru a
schimba mentalitatea colegilor. 

Însă, cu toate acestea, am realizat şi
multe lucruri frumoase, de pildă organi-
zarea Congresului AGIRo, un eveni-
ment cu peste 200 de invitaţi din ţară,

Ucraina, Serbia şi Republica Moldova. Pentru
A.Î.NT. a fost o dovadă a succesului muncii de
echipă, bazată pe colaborare, sprijin şi impli-
care. Am fost apreciaţi pentru organizare şi os-
pitalitate. 

Organizaţia noastră îşi propune să continue
Proiectul Premiile revistei „Apostolul”, Pro-
iectul Educaţional Judeţean „Copiii de azi şi
arta scrisului de mână”, prin care se doreşte
realizarea unui manuscris cu modele de scris
caligrafic, realizat de dascălii nemţeni şi elevii
lor, Concursul de matematică „MATE – Olim-
piada micilor şcolari”, iniţiat de Şcoala Gim-
nazială nr. 3, Piatra-Neamţ în parteneriat cu
A.Î.NT. Ne dorim organizarea unor evenimente
prin care dascălii din ţară şi diaspora să se în-
tâlnească pentru realizarea unui schimb de bune
practici, aşa cum au făcut şi în cadrul conferin-
ţei internaţionale din 2018 – „Apostoli pentru
patriotism”.

Alte obiective importante ar fi formarea ca-
drelor didactice şi asigurarea sprijinului pentru
colegii care doresc consiliere, acestea putând fi
atinse prin colaborarea cu partenerii noştri:

I.S.J. Neamţ, S.L.I. Neamţ, C.C.D. Neamţ,
A.J.O.F.M. Neamţ.

Este nevoie să promovăm mai mult imagi-
nea organizaţiei, să mediatizăm activităţile
noastre, pentru că am făcut multe lucruri valo-
roase, dar pe care nu le-am „imortalizat”.

– Cum credeţi că va arăta Şcoala româ-
nească (sistemul de învăţământ) peste 10 ani?

– Şcoala va arăta exact aşa cum vor arăta
profesorii. Atât timp cât cadrele didactice nu
vor fi apreciate la adevărata lor valoare şi im-
portanţă, Şcoala românească se va afla tot ... în
criză. Dacă în viitor nu se va interveni asupra
modificării Statutului cadrelor didactice, asu-
pra reabilitării imaginii acestora în societate,
sistemul de învăţământ se va prăbuşi. Şcoala nu
înseamnă ziduri, clădiri şi obiecte, şcoala în-
seamnă viaţa pe care i-o poate da doar cadrul
didactic.

– Ce mesaj aţi transmite tinerei generaţii
de viitori/actuali profesori pentru a-i convinge
să nu renunţe la misiunea de dascăl în aceste
vremuri … dificile?

– A fi dascăl nu e o meserie, ci o vocaţie.
Catedra nu e un loc în care stai pentru a fi plătit.
Condiţia esenţială pentru a fi profesor este să
iubeşti copiii, să îi înţelegi, să îi respecţi, chiar
dacă te poţi confrunta zilnic cu diverse provo-
cări din partea lor. Consider că este vital să re-
clădim imaginea, statutul cadrului didactic în
societate. Acesta se câştigă, se clădeşte în timp.
Pandemia ne-a demonstrat că fără profesori nu

se poate realiza educaţie de calitate. A ţine pasul
cu progresul tehnologic e necesar în activitatea
noastră însă, pentru mine, e mai important să
stau de vorbă cu copiii, să îi ascult, să îi ajut, să
ajung la sufletul lor.

– Care consideraţi că este punctul dvs.
forte, care v-a ajutat să reuşiţi în activitatea
profesională?

– Dacă nu aş fi fost profesor, mi-ar fi plăcut
să fiu scenarist. Am fost mereu fascinat de sce-
nariile de film. Aş fi vrut să fiu un scenarist care
să scrie liber, fără a fi constrâns de reguli. Pot
spune că am fost scenaristul propriei mele vieţi. 

Şi cred că există o strânsă legătură între
cele două meserii – lecţia de istorie ar trebui să
fie ca o mică piesă de teatru, nu un monolog,
deşi profesorul este actorul principal, iar mie
îmi place să joc, să interpretez în faţa elevilor
mei. De multe ori, lecţiile mele sunt un adevărat
spectacol şi poate de aceea mulţi elevi mă iubesc.

Cred că acesta este punctul meu forte – fap-
tul că îmi plac copiii, îmi plac oamenii. Mărtu-
risesc că urăsc singurătatea, izolarea, pe care o
asociez cu pădurea. Sunt o persoană socială, dar
şi sociabilă. Îmi place viaţa din agora – locurile
pline cu oameni cărora să le vorbesc, dar şi pe
care să îi ascult. Unul dintre atuurile mele este
să tac, să ascult şi să învăţ de la cei din jurul
meu. 

A consemnat
prof. Ramona-Mihaela ROŞU

Am fost scenaristul propriei mele vieţi

E

Premiile revistei „Apostolul”‐ 2017 (foto: D. RADU)

Cu Gheorghe Amaicei ‐ 2016 (foto: D. RADU)
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n Cultura Cucuteni” (1995). Studii de do-
cumentare la Universitatea „Paris I Sor-
bone - Pantheon” şi la Universitatea din
Chişinău.

■ 12/1933 Gheorghe Dumi-
treasa, la Girov, Neamţ (d. 20. 12. 2022,
Piatra-Neamţ), profesor de matematică.
După ce a absolvit

Facultatea de Matema-
tică-Fizică a Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”,
Iaşi (1958), a predat, din
1959, la Liceul „Petru
Rareş” din Piatra-Neamţ,
unde a fost elev. Fiind în-
zestrat cu harul descoperi-
rii şi stimulării vocaţiei

elevilor săi, a obţinut cu aceştia rezultate excep-
ţionale la admiterea în învăţământul universitar,
precum şi la olimpiadele naţionale, balcanice şi
mondiale. Autor de lucrări ştiinţifice şi de ma-
nuale şcolare, în nume propriu şi în colaborare.

A fost viceprimar al Municipiului Piatra-Neamţ.
■ 14/1958 – n. Vasile Spiridon, la Ver-

şeşti, Girov, Neamţ, critic literar, eseist. A absolvit
Grupul Şcolar de Chimie din Piatra-Neamţ şi Fa-
cultatea de Limba şi Literatura Română a Uni-
versităţii Bucureşti. A debutat cu volumul
„Cuprinderi” (1993). Profesor la Universitatea
din Bacău, doctor în filologie (2003). Lector de
limba şi literatura română la Universitatea din
Bordeaux (1996-1999). Colaborări la majoritatea

revistelor literare. Titular de rubrică la Revista
„Ateneu” (1990-1996 şi din 2000). I-au fost acor-
date premii pentru critică şi istorie literară: de
către revistele „Luceafărul” „Poesis”, „Convor-
biri literare”, „Ateneu”, al Asociaţiei Publicaţiilor
Literare şi Editurilor din România. Volume: „Ni-
chita Stănescu. Monografie...”; „Viziunile «în-
vinsului de profesie» Nichita...”; „Perna cu ace”;
„Gellu Naum. Monografie...”; „Înscrierea pe or-
bită...” ş. a.

■ 15/1823 – n. Mihail Ştefănescu-Mel-
chisedec, la Gârcina, Neamţ (d. 16. 05. 1892,
Roman), cărturar. Deprinde scrierea şi cititul de
la un dascăl din Piatra (1831), apoi, în casa pă-
rintească, de la un învăţător şi de la un călugăr.
Urmează cursurile Seminarului de la Socola, apoi
pe cele ale Academiei Duhovniceşti „Petru Mo-
vilă” din Kiev (1848-1851). Va preda ca profesor
suplinitor la Seminarul de la Socola (1843-1845),

(urmare din pag. 5)
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Nu am dus lipsă de inspiraţie niciodată

– Un cunoscut scriitor de aforisme, Vasile
Ghica, spunea că toată viaţa cărăm pe tălpi geo-
grafia locului natal. Care au fost valorile copi-
lăriei dumneavoastră?

– Când eram în burta mamei, pe capul tatei
era pus premiu un milion de lei, o sumă enormă
la vremea aceea, întrucât era urmărit politic.
După douăsprezece zile de la apariţia mea pe
lume, tata a fost arestat şi dus la Jilava şi Aiud
unde a stat 6 ani la închisoare. Am rămas acasă
patru copii cu mama, cu bunica şi a venit şi sora
mamei de la Roman ca să ne ajute. Eram slabă,
pricăjită şi foarte bolnăvicioasă. Mama se zbătea
să nu simţim că tata nu-i acasă. Şi după ce s-a în-
tors, mama l-a păzit ca o vulturoaică. Au mai fost
situaţii în care încercau să-l provoace ca să-l rea-
resteze, dar tata a stat numai în grădină, în
ogradă, n-a mai luat legătura cu nimeni…

Tata spunea că, dintre toate artele, va ră-
mâne doar muzica, pentru că intră în energiile
universale. Iar pictura, sculptura, arhitectura,
toate vor dispărea din cauza omenirii. Când
sculp ta, întotdeauna cânta. Avea voce de bariton,
băieţii toţi la fel, eu eram altistă, sora mamei tot
altistă. Cântam colinde din postul Crăciunului şi
până la Bobotează. Am un caiet cu 43 de colinde
pe care-l păstrez şi acum…

– Personalitatea tatălui dumneavoastră va
rămâne adânc gravată în mintea şi inimile tutu-
ror celor care l-au cunoscut. A mai fost lăsat să
lucreze după venirea acasă?

– A făcut sculptură pentru Comitetul Central
de la Bucureşti, îi cereau statui pentru delegaţiile
străine şi veneau nişte bani care ajutau la creşte-
rea noastră, că s-au mai născut doi copii. Am fost
şase, patru băieţi şi două fete, sora mea a murit
şi băieţii trăiesc toţi patru. Tata era înalt, maies-
tuos, cu mustaţă mare, cu frunte înaltă. Ne-au as-
faltat strada, „23 August” se chema, a fost prima
stradă asfaltată din Tg. Neamţ, pentru că veneau
cu maşinile să ia lucrările. Ajungeau în străină-
tate fără semnătura tatei, deoarece nu trebuia să-i

apară numele. Tata a realizat şi strana Maicii
Domnului din Paraclisul „Sfinţii Părinţi Ioachim
şi Ana” de la Mănăstirea Sihăstria. A creat com-
poziţii sculpturale în lemn de stejar, păr, tisă şi
tei. Tata a condus şi singura şcoala de sculptură
ornamentală bisericească din România, a avut 41
de elevi de la Fabrica de mobilă din Tg. Neamţ,
pe care i-a învăţat acest tip de sculptură şi care
au lucrat în toată ţara.

– Ştiu că eraţi extrem de legată de Părintele
Iustin.

– Tata a stat la închisoare cu Părintele Iustin.
Îmi amintesc că, în momentul când a ajuns la
Mănăstirea Bistriţa, am mers cu fratele meu Ioan
Cornel Gheorghiţă să-l vedem. Atunci ne-a spus
că la Petru Vodă este un loc, o poieniţă unde o să
ridice o mănăstire. Şi a dat Dumnezeu şi a făcut-o.
15 portrete i-am făcut Părintelui Iustin, unul din-
tre ele este expus la stăreţia Mănăstirii Petru
Vodă. De multe ori nu mânca, nu dormea, ve-
neau oameni peste oameni să-i ceară sfaturi. Îmi
aduc aminte că aţipea între două cuvinte, când
scria pomelnicele. Scria Ion şi până la prenumele
următor îi cădea capul. Atât era de ostenit.

– Mama?
– Mama, Elisabeta Gheorghiţă, a făcut şi ea

Facultatea de Belle Arte, dar nu a putut să o ter-
mine pentru că-n ultimul an s-a mutat la Timi-
şoara din cauza refugiului şi cum înainte a
absolvit Şcoala Normală, a lucrat ca educatoare
la Grădiniţa nr. 2 şi după-amiaza preda caligrafie,
desen şi istoria artelor la Humuleşti şi la Şcoala
nr. 2 din Tg. Neamţ. O vreme a fost şi directoarea
Grădiniţei nr. 2. Seara, când ajungea acasă, mai
veneau şi tovarăşii de la partid şi-i dădeau câte
un vălătuc de hârtie să scrie lozinci. Muncea
enorm, avea o memorie fenomenală, ţinea minte
sute de poezii şi citate. A fost cea mai bună stu-
dentă, iar lucrările sale erau expuse întotdeauna
la Decanat. Lucra în pastel, avea o viteză de exe-
cuţie uimitoare. În zonă la noi, sunt nouă epitafe
şi dvere pentru uşile împărăteşti de la slujba de
Înviere făcute de ea. La vârsta de 95 de ani a pic-
tat ultima icoană cu chipul Maicii Domnului.

– Aţi încheiat studiile universitare cu notă
maximă.

– Am fost trei în promoţia mea care am ter-
minat cu 10. Din 37 de studenţi, numai 15 am

in dialogul purtat cu profesoara Mihaela Gheorghiţă-Pravicencu, scormonindu-i biografia ar-
tistică, triumfă sensibilitatea, naturaleţea, dezinvoltura de artist înnăscut. În cariera sa a căutat
cu insistenţă şi cu seriozitate căile către un stil propriu care a detaşat-o şi a înscris-o, în acelaşi
timp, într-un ansamblu de plasticieni de prima mărime ai generaţiei sale. S-a născut la 14
aprilie 1948, la Tg. Neamţ. Tatăl, profesorul de sculptură Gheorghe Gheorghiţă, a condus sin-
gura şcoala de sculptură ornamentală bisericească din România. A absolvit cu notă maximă
Facultatea de Arte Plastice din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, secţia

pictură de şevalet la clasa profesorului Ion Neagoe, promoţia 1969. În învăţământ, a predat la Şcolile
nr. 13 şi 14 din Dumbrava Roşie şi Cut, la Şcoala Populară de Artă din Piatra-Neamţ şi la Şcoala de
Aplicaţie a Liceului Pedagogic „Gheorghe Asachi”. A participat la numeroase expoziţii şi tabere de
creaţie naţionale şi internaţionale, lucrările sale îmbogăţind colecţii personale din Canada, Marea
Britanie, SUA, Belgia, Franţa, Italia, Maroc, Germania, Iordania, Suedia, Rusia, Australia. Cea mai
recentă expoziţie retrospectivă a Mihaelei Gheorghiţă-Pravicencu a fost organizată anul acesta în
Sala Cupola a Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale.
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• Interviu cu profesoara Mihaela Gheorghiţă‐Pravicencu 



ăcut pictură ulterior. Îmi plă-
cea foarte mult să lucrez, nu-
mi luam recreaţie, stăteam la
şevalet până îmi ieşea lucra-
rea aşa cum voiam. În anul
II, am avut de realizat o com-
poziţie, o scenă după Nunta

Zamfirei. Şi am făcut-o în culorile
ceramicii arse, a lutului ars, era o
frumuseţe de lucrare. Cu o zi îna -
inte de a veni comisia ca să ne eva-
lueze lucrările, am luat cheia de la
portar şi am mai pus nişte accente
şi la 10 jumătate seara am plecat la
cămin. A doua zi, dimineaţa, lucra-
rea mea nu mai era pe şevalet. Pro-
fesorul meu, Ion Neagoe, a căutat
prin toate atelierele şi a găsit jumă-
tate din lucrarea mea la un coleg. El
a venit intenţionat şi mi-a stricat lu-
crarea, pentru că, probabil, era prea
bună. Şi domnul Neagoe a fost
foarte supărat. Comisia venea la ora
12:00 şi era 8:30. L-am rugat să-mi
permită să fac lucrarea din nou.
M-am aşezat la şevalet şi am făcut-
o mult mai bună decât cea dinainte,
am avut o energie şi-un curaj şi-o
încredere extraordinare. Persecuţia
mă activa, îmi dădea aripi, nu mă
demoraliza. Am luat 10, bineînţeles.

Am câteva mii de lucrări la activ.
Multă vreme nu au vrut să mă pri-
mească în U.A.P., pentru că tata fă-
cuse închisoare politică. Pleca
dosarul la Bucureşti, însă era res-
pins pentru că aveam tinichele de
coadă.

– Despre prima expoziţie per-
sonală ce amintiri păstraţi?

– Prima expoziţie personală
mare am avut-o în anul 1970, la
Casa de Cultură din Piatra-Neamţ.
Am prezentat 56 de lucrări şi ţin
minte că le-am panotat cu Dănuţ
Cepoi. Pe una dintre ele, Dănuţ
mi-a aranjat-o cu josul în sus, era cu
flori: „Las-o aşa, arată mai bine”,
mi-a spus, şi, într-adevăr, era mai
frumoasă în poziţia respectivă. Şi
mai era o lucrare mare, 1 metru şi
ceva pe 80, cu nişte clopote în miş-
care şi în fundal era o cruce mare
dea supra clopotelor şi au venit cei
care se ocupau cu expoziţiile de la
partid, erau trei bărbaţi mai în vârstă,
şi m-au întrebat ce caută crucea în
expoziţie. Le-am spus că este crucea
de la Voroneţ, mănăstirea ctitorită de
Ştefan cel Mare şi aşa lucrarea a
rămas în expoziţie. De fapt, era după
versurile: „Şi-n dangăt de clopote s-a

pecetluit dragostea noas-
tră”. Când intrai în Casa de
Cultură, prin capătul sălii
mari, se vedea această lu-
crare care domina expozi-
ţia. Dan Cepoi locuia în faţa
casei noastre. Cânta extra-
ordinar de frumos şi desena
pe toate hârtiuţele. Părinţii
mei l-au influenţat să dea
admitere la Arte Plastice. A
fost un student strălucit. Era
o bijuterie de om, sensibil,
delicat, cu multă bunăcuvi-
inţă.

– Pictorii au tot timpul
inspiraţie?

– În cazul meu, inspiraţia este
ca un motor care nu se mai opreşte.
Ascult foarte multă muzică simfo-
nică. Un timp am făcut compoziţii
după Bach, Wagner. Nu am dus
lipsă de inspiraţie niciodată. Toată
noaptea pictam, la ora 6 dimineaţa
mă culcam, la 7 mă trezeam şi ple-
cam la şcoală, când veneam la
amiază mă duceam şi cântam 4 ore
la pian şi iar pictam până dimineaţa.
Talentul pe care l-ai primit, dacă
nu-l foloseşti, este ca o otravă care
se întoarce împotriva ta. Te autodis-
trugi. Trebuie să-ţi foloseşti această
multă, multă energie pe care o pri-
meşti şi să-ţi găseşti concentrarea şi
liniştea interioară. La noi în casă
s-a cântat mult, s-a pictat mult. Fă-
ceam desen mult, mecanică, mate-
matică, sport, ascultam muzică.

– V-a plăcut să lucraţi în învă-
ţământ?

– Am fost cea mai bună prie-
tenă a copiilor. Eu nu am avut ni-
ciodată probleme cu elevii. Era
linişte, le cântam, le povesteam, şi
ei lucrau. La Şcolile din Dumbrava-
Roşie şi Cut făceam decorurile pen-
tru serbările şcolare, împreună cu

profesoara de muzică
Maria Cobzaru şi profe-
soara de educaţie fizică
Ileana Radu. Ileana Radu
era inimioara mea cea
bună. O fată de nota 10,
excepţională. Am aflat
târziu că a părăsit această
lume. Mi-a părut foarte rău.
Am profesat şi la Şcoala
Populară de Artă din Pia-
tra-Neamţ unde, timp de 3
ani, am coordonat o clasă
de artă decorativă. Ioan
Popei, Camelia Rusu fă-
ceau parte din grupa de
atunci. Am predat şi la

Şcoala de Aplicaţie a Liceului Peda-
gogic „Gheorghe Asachi”. M-am
pensionat, deoarece mi-a căzut un
plafon în cap la şcoală, am avut o
amnezie parţială, şi, într-un fel,
m-am bucurat că am ieşit la pensie,
pentru că m-am ţinut numai de pic-
tură.

– Copiii dumneavoastră au
urmat tot un traseu artistic?

– Amândoi copiii au urmat stu-
dii artistice, George a făcut restau-
rare, Anamaria, ceramică, apoi ea a
plecat la Paris, unde a absolvit
Ecole Nationale Superieure des
Beaux-Arts, în 2002. A revenit la
Bucureşti în 2005 şi de atunci se
ocupă fie de promovarea benzii
desenate, ca director artistic al Aso-
ciaţiei Jumătatea plină, fie de pro-
movarea şi producerea de
ex pe rimente sonore, poetice, muzi-
cale. Este director artistic al platfor-
mei SEMI SILENT, organizează
Sâmbăta sonoră şi Festivalul Săptă-
mâna Sunetului.

A consemnat Violeta MOŞU; 
Foto: Biblioteca Judeţeană

„G.T. Kirileanu” Neamţ
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a fi inspector al seminarului; profesor şi
rector la Seminarul din Huşi (1856-1861),
locţiitor de episcop la Huşi (1861-1864),
numit prin decret semnat de Alexandru
Ioan Cuza, al noii Eparhii a Dunării de Jos,
cu reşedinţa în Ismail (1865-1879). Minis-
tru al Cultelor (1879). Membru al Acade-
miei Române (10. 09. 1870). Volume: „Un

episod diplomatic”; „Biblioteca d-lui Sturza la
Miclăuşeni”; „Istoria rascolnicilor”, „Cronica
Romanului şi a Episcopiei”; „Inscripţia de la Mă-
năstirea Războieni”.

■ 15/1955 – n. Vasile Postolică, la Păs-
trăveni, Neamţ, profesor universitar doctor, la
Universitatea din Bacău. Matematician. Fost elev
şi profesor la Liceul „Petru-Rareş”. Peste 70 de
lucrări, mai mult de jumătate publicate în străină-
tate, pe toate meridianele. Inclus în ediţia a 16-a
a „Who’s Who in the World (1998), în „Encyclo-

pedia of business analytics and optimization” din
S. U. A. Participant la sesiuni, conferinţe şi con-
grese de profil din multe centre ştiinţifice ale
lumii. Membru al: A. Ş. şi al S. Ş. M. din Româ-
nia, al Societăţii Americane de Matematică, al

Societăţii pentru Matema-
tică Aplicată (Philadel-
phia), al Societăţii
Internaţionale de Ingine-
rie Optică (Washington),
al Universităţii din Geor-
gia (S. U. A.), al Societăţii
Internaţionale de Decizii
Multicriteriale şi al The
Planetary Society (Pasa-

dena, SUA). Cetăţean de Onoare al Municipiului
Piatra-Neamţ.

■ 20/1947 – n. Leonard Rotaru, la Valea lui
Ion, Blăgeşti, Bacău, pro-
fesor, eseist. Absolvent al
Facultăţii de Litere a Uni-
versităţii Bucureşti. Ca-
rieră didactică: profesor
(Zăneşti, Neamţ şi Piatra-
Neamţ), până la pensio-
nare (2011). Titlul de
„Profesor evidenţiat”
(1987), „Diploma şi Tro-
feul de Excelenţă în Edu-
caţie” (2010). Membru
fondator al Revistei „Asachi”, (1991), coordona-
tor al suplimentului „Didactica”. Colaborări:
„Acţiunea”, „Apostolul”, „Ceahlăul”, „Conta”.

Rememorări nemţene

(continuare în pag. 8)
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ărţi: „Noţiuni şi exerciţii de limba română”,
(colab.); „Biserica «Buna Vestire», Dărmă-
neşti, Piatra-Neamţ”; „Dincolo de orice, ră-
mâne nădejdea”. 

■ 21/1868 – n. Panaite Cliveţ, la
Rediu, Neamţ (d. 1948, Piatra-Neamţ), pu-
blicist, profesor. A învăţat la Şcoala Pri-

mară de la Biserica
Domnească „Sfântul
Ioan” din Piatra-Neamţ; a
intrat bursier la Liceul Na-
ţional din Iaşi (1881), ba-
calaureat în 1888. La
Universitate, a urmat, doi
ani, matematica, apoi a
trecut la Litere. Profesor
la: Iaşi, Caracal, Câmpu-

lung Muscel, Râmnicu-Vâlcea, la Liceul de Bă-
ieţi „Petru Rareş”, Piatra-Neamţ, provizoriu, ti-
tular până la pensionare (1933). Între timp:
prefect de Neamţ (1909-1910; 1918-1919), a în-
ceput construirea palatului administrativ, terminat

în 1912; deputat (1914-1918; 1931-1932) şi se-
nator (1922-1926; 1927-1928). Ca vicepreşedinte
al Organizaţiei Judeţene a P. N. L., a contribuit la
construirea de şcoli, cămine culturale, biserici,
primării ş. a. Colaborări: „Adevărul”; „Îndruma-
rea”; „Opinia publică”; „Preocupări didactice”;
„Şcoala nouă”; „Reformatorul”; „Universul”;
„Viitorul”.

■ 23/1950 – n. Gheorghe Radu, la Ru-
ginoasa, Neamţ), profesor, publicist. A absolvit

Facultatea de Istorie a Universităţii din Iaşi
(1974), profesor la Şcoala Generală din Boghi-
cea, Neamţ, apoi, a lucrat la Arhivele Naţionale
(arhivist, la Direcţia Judeţului Bacău, până în
1981, director la Direcţia Judeţului Giurgiu, pe
aceeaşi funcţie la Direcţia Judeţului Neamţ, până
în 2002, în continuare, ca arhivist). Din 2003,
muzeograf la Complexul Muzeal Judeţean
Neamţ. Debut publicistic (1978) în Revista „Ate-
neu”, iar editorial (1984) cu „Îndrumător în Ar-
hivele Statului Judeţul Neamţ” (coautor). Au
urmat două volume „Catolicii din Judeţul Neamţ:
1552-1900. Aspecte istorice şi demografice” şi
„Catolicii din Judeţul Neamţ în secolul XX. As-
pecte istorice şi demografice”. Alte cărţi: „Mino-
rităţile naţionale din România: 1918-1925”,
(colab.); „Basarabia, pământ românesc” ş. a.

■ 24/1908 – n. Hary Brauner, la Piatra-
Neamţ (d. 1988, Bucureşti), profesor universitar,

Rememorări nemţene
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Cărturari şi monumente de limbă românească (II)
ucrarea de căpetenie a mitropolitului Dosoftei este, aşadar, Psaltirea
în versuri, rodul celor peste 5 ani de muncă susţinută de traducere a
textului. Aceasta vede lumina tiparului la Iaşi, în 1673. 

Fără îndoială, în scrierea operelor sale, Dosoftei a fost influenţat
de mediul în care a trăit, ca şi de formaţia sa intelectuală, pe care a do-
bândit-o în condiţiile de viaţă culturală a epocii sale, în zona de nord
a Moldovei. Cu toate că numeroasele sale rude din străinătate ne-ar
putea face să credem contrariul, pe tot parcursul vieţii sale, el s-a ma-

nifestat ca o puternică personalitate românească; niciun aspect al biografiei
sale nu lasă să se înţeleagă că ar fi venit în Moldova din altă parte: el era de
aici, din Moldova, trăgându-se dintr-o familie moldovenească veche. Rudele
sale apropiate aveau aşezare statornică în Moldova: la Iaşi avea un nepot, la
Suceava avea doi fraţi, iar la Roman
avea o mătuşă.

„Smeritul Dosoftei moldoveanul”,
cum însuşi semnează pe unele dintre
manuscrisele sale, şi-a iubit ţara cu toată
dragostea pe care o încăpea sufletul său.
Astfel, după întâia pribegie (1673-
1675), se întoarce în Moldova, în scau-
nul de mitropolit, astâmpărându-şi
sufletul însetat al celui care pribegeşte.

Introducerea limbii române în biserică a fost una dintre preocupările de
bază ale întregii activităţi a lui Dosoftei. Privită din perspectiva vieţii poporu -
lui român, această permanenţă cărturărească nu poate fi limitată la nevoi strict
religioase; amintim, în acest context, scrierile cronicarilor (moldoveni, mai
ales), care vorbeau despre origini şi despre latinitate, dar şi despre limba
vorbită de popor, care se impune, în secolele al XVI-lea, al XVII-lea şi al
XVIII-lea, ca limbă a culturii. Aceasta înseamnă că tipărirea de cărţi biseri-
ceşti în limba română devine nevoie stringentă pentru folosul şi luminarea
neamului nostru rumânesc.

Traducând şi tipărind Psaltirea în versuri, pentru folosul credincioşilor,
Dosoftei spune că a urmărit „ca să poată fi mai mare-ndemnare către rugă”;
el a pus-o în versuri „ca să poată atrage firea omului către cititul ei”. Astfel,
prin strădania de a o întocmi „cum am putut mai frumos”, el a făcut operă li-
terară.

Bun cunoscător al poeziei populare, dar şi talentat scriitor de versuri,
Dosoftei şi-a dezvoltat vocaţia poetică citind cărţi din literatura română şi
cea a popoarelor ale căror limbi le ştia. Desigur, el a cunoscut şi unele tradu-
ceri străine în versuri ale Psaltirii. Dar, împerechind talentul său literar cu
poezia populară, a tocmit acest adevărat monument de limbă românească.
Departe de a fi o simplă traducere în versuri a unei cărţi, lucrarea se înfăţi-
şează ca o operă de creaţie literară originală, reprezentând, de fapt, actul de
naştere a poeziei culte româneşti vrednică de acest nume.

Ceea ce surprinde şi astăzi pe cititorul lucrării lui Dosoftei – din pers -
pectiva celor 350 de ani de poezie cultă românească – este forţa titanică de a
turna limba română într-o formă nouă a versului cult, efortul de a o face ca-
pabilă nu numai să traducă, ci şi să re-creeze, cu mijloacele proprii, unul din-
tre monumentele capitale ale poeziei universale. Psaltirea este cartea în care
toată gama sentimentelor umane se află cuprinsă, gravitând – aparent – spre
un singur centru transcendent, dar reflectând, în fapt, întreaga realitate umană,
sufletul omenesc cu toate meandrele lui.

Ideea de a versifica psalmii şi de a-i aşeza pe melodii pentru a fi cântaţi
nu este nouă; ea a fost îmbrăţişată de francezi, de italieni şi nu numai, dar
ceea ce aduce nou mitropolitul moldovean este tocmai structura versurilor
cu ritmica lor, cu lungimile de versuri şi cu rimele pereche. Dosoftei reali-
zează, astfel, cea dintâi definiţie a tipului clasic al poetului român, aşa cum
o vor ilustra în secolele următoare autori precum Ion Budai-Deleanu, Costa-
che Conachi, Ion Heliade Rădulescu, Mihai Eminescu şi alţii. Pentru asta era
nevoie, pe de o parte, de o cultură considerabilă, în mai multe limbi străine,
orientată spre orizonturi multiple, capabilă să fructifice sugestii şi experienţe
variate, iar, pe de altă parte, un puternic instinct al geniului poetic popular, o
capacitate caracteristică de sinteză între universul de forme, ritmuri, expresii
şi culori al creaţiei orale autohtone şi substanţa, tiparele poetice ale modelelor

şi surselor culte, asimilate din cuprinsul
altor literaturi. Tocmai din acest motiv,
Psaltirea constituie actul de naştere al
poeziei culte româneşti!

Pentru a ilustra doar câteva dintre
virtuţile artistice ale cărţii, dăm câteva
fragmente drept exemple: 

„Limbile să salte / Cu cântece
nalte, / Să strige-n tărie / Glas de bucu-
rie, / Lăudând pre Domnul / Să cânte

tot omul.” (Psalmul 46)
„Ascultaţi acestea toate / Noroade, nea -

muri şi gloate, / Să-mi înţeleagă cuvântul /
Omul de pe tot pământul, / Bogătaşii dim-
preună / Cu mişeii când s-adună / Să vă spun
de-nţelepciune / Cu-nţeles de-nvăţuri bune.”
(Psalmul 48)

Dosoftei are acea curgere mieroasă a lim-
bii, unde materialitatea vorbei şi densitatea ei
dau mireasmă mâhnirilor: „Ascultă-mi ruga,
Dumnezeu sfinte, / Şi nu mă trece, ce-mi ia
aminte! / Că-mi faci voie pentru grea ură / De
sânt cu spaimă în cugetătură”.

Căutând sensuri mai adânci ale versurilor,
descoperim că întreaga creaţie este un veritabil

dialog între om şi Dumnezeu pe tema „soartei” omului în lume, o nelinişti-
toare alegorie a vieţii şi a morţii; dialogul este întrerupt, uneori, de mari pasaje
monologate; monologul psalmistului realizează exemplificarea unui destin
colectiv dramatic: „Doamne, sunt mâhnit şi trist cu totul”. Din ritmurile ini-
ţiate de mitropolitul moldovean aveau să prindă glas, peste veacuri, ritmurile
unor poeţi moderni, precum Tudor Arghezi, Vasile Voiculescu şi alţii.

Unele pasaje ale Psaltirii lui Dosoftei circulă şi astăzi, sub forma unor
colinde de Crăciun. Exemplificăm cu o colindă din Transilvania, care dăinuie
de pe la 1819 şi care are la bază Psalmul 46: „Tot omul acum să salte / Cu
glas de cântări înalte, / Salte cerul şi pământul, / Laudă la tot cuvântul / Să
strige în cer tărie, / Glas mare de bucurie. / Noi căutăm azi pre’mpăratul, /
Căci ca dânsul nu e altul. / Întru cei de sus mărire / Şi pe pământ păciuire /
La toţi oamenii să fie, / De acum până’n vecie.”

Prof. dr. Gheorghe BRÂNZEI

L

350 de ani de la publicarea
Psaltirii în versuri

a lui Dosoftei
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olclorist, etnomuzicolog. Student la Con-
servatorul din Bucureşti, în paralel, la Fa-
cultatea de Litere şi Filozofie. Secretar al
Arhivei de Folclor de pe lângă Societatea
Compozitorilor, numit de Constantin Brăi-
loiu (1927). Inclus de Dimitrie Gusti în
echipa de cercetare sociologică monogra-

fică în satul Drăguş (1929). A înregistrat circa
5.000 de melodii, cu un fonograf. A fost consilier
muzical la Societatea Română de Radiodifuziune
(1944-1949), a înfiinţat Institutul de Folclor
(1948), sef al catedrei de folclor la Conservatorul
din Bucureşti (1949); a întemeiat Orchestra de
Muzică Populară „Barbu Lăutaru”. Arestat şi im-
plicat în procesul Pătrăşcanu, condamnat la 15
ani închisoare, a executat 12. Are o vastă operă:
studii, compoziţii, exegeze muzicale şi de folclor.

■ 24/1938 – n. Rodica Teofănescu-
Cocan, la Stroieşti, Botoşani, profesoară, proza-

toare, eseistă. În copilărie, a locuit cu părinţii la
Girov, Neamţ. După absolvirea Facultăţii de Fi-
lologie a Universităţii Bucureşti (1959), a predat
limba şi literatura română la Colegiul de Infor-
matică din Piatra-Neamţ până în 1995. A debutat

în „România literară”
(39/1972) cu proză scurtă.
Activitatea literară îi va fi
apreciată şi cu Marele
Premiu la Concursul Na-
ţional de Proză „Mihail
Sadoveanu” (1996). Vo-
lume: „Lumini pe Valea
Cracăului. Girov – oa-
meni şi tradiţii”, 2003;
„Jurnalul unui creştin”,

2005; „Sedentarii”, roman, 2010.
■ 27/1958 – n. David Alexandru, la Pia-

tra-Neamţ, (pseud. lui Mihai C. Constantin), ab-
solvent al Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu,
Sibiu. Debut publicistic în „Familia” (1981). Co-
laborări: „Albatros”; „Asachi”; „Ateneu”; „Con-
vorbiri literare”; „Haiku”; „Luceafărul”;
„Tribuna”; „Tomis”; „Lumina” (Serbia), „Apo-
kalipsa” (Slovenia) ş. a. Cărţi: „Geografii supra-
puse”; „Ideograme”; „Căderea din baobab sau
Sinucigaşul din arborele genealogic”; „Calea-13
poeme zen”; „Vitralii însingurate”; „Vechi feli-
nare/Old Street Lamps”; „The moonlignt sha-
dow” ş. a. 

(N. R. – Prelucrare după Personalităţi ale
culturii din judeţul Neamţ, un calendar alcătuit
de Constantin Tomşa, Editura Crigarux&Cetatea
Doamnei, Piatra-Neamţ, 2014).

Rememorări nemţene

f
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Am reajuns de curând în sediul Uniunii Scriitorilor din România şi
am descoperit, în holul instituţiei, un bust al profesorului Ştefan Ca-
zimir. Mi-au venit instantaneu în minte două situaţii. Despre una am
citit în stenogramele şedinţelor Parlamentului din anii 1992-1996.
O alta a fost trăită chiar de mine. 

Textul la care mă voi referi este preluat de pe site-ul Camerei
Deputaţilor şi cred că nu a fost publicat în volumul Râsete în Par-
lament, colecţia de discursuri parlamentare a reprezentantului Par-

tidului Liber-Schimbist. Înainte de a-l reda aici, se cuvine să fac unele
precizări, pentru a se înţelege contextul
în care profesorul a rostit discursul res-
pectiv.

Profesiunea m-a determinat să aflu
cum au tratat parlamentarii chestiunea
învăţământului în perioada postcomu-
nistă. Am constatat că au trecut prin am-
bele Camere ale Parlamentului trei legi
importante: Legea învăţământului nr.
84/1995, Legea nr. 128/1997 privind
Statutul personalului didactic, Legea nr.
1/2011 (Legea educaţiei naţionale).
Dezbaterea primei legi a început în legi-
slatura 1990-1992 şi s-a încheiat în pe-
nultima sesiune a legislaturii 1992-1996.
Statutul personalului didactic a intrat în
atenţia aleşilor în ultima sesiune a legi-
slaturii 1992-1996 şi s-a votat în iulie
1997 (legislatura 1996-2000). Legea
1/2011 a trecut prin Parlament, în şe-
dinţa comună a Camerelor, prin asuma-
rea răspunderii de către Guvern, deci,
fără nicio dezbatere. Din păcate, site-ul Camerei Deputaţilor pune la dis-
poziţie, în format electronic, doar o parte din dezbaterile din Camera De-
putaţilor şi din Camera Superioară. Mă interesau contribuţiile
universitarilor prestigioşi, ale oamenilor de cultură, ale profesorilor din
învăţământul secundar şi ale altor intelectuali la conceperea legilor învă-
ţământului. Îmi amintesc textul Legile scris de academicianul Nicolae Ma-
nolescu, senator în legislatura 1992-1996, text care dezvăluie grija
intelectualilor din Parlamentul de atunci pentru acurateţea şi pentru co-
rectitudinea actelor normative: „Am asistat, nu o dată, la scene ilare în
plenul Senatului, când proiectele pe cale a deveni legi conţineau erori ju-
ridice sau, pur şi simplu, de formulare, de gramatică. Semnalându-i,
într-o oarecare împrejurare, vicepreşedintelui Senatului, Radu Vasile, care
conducea şedinţa, că nu voi vota textul de lege cu pricina dacă nu elimină
o virgulă dintre subiect şi predicat, am primit următorul răspuns: «Hai să-
i facem pe plac profesorului Manolescu şi să scoatem virgula!» (În paran-
teză fie spus, nu m-am putut abţine şi am replicat cam aşa: «Nu e pe placul
meu, e pe placul gramaticii.»).”

În acelaşi registru, consemnez şi intervenţia parlamentară a profeso-
rului Ştefan Cazimir, din şedinţa Camerei Deputaţilor, din 2 octombrie
1996 (reluarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind Statutul
personalului didactic): „Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Onorate fo-
tolii goale, Un profesor de odinioară, urcându-se la catedră şi observând
că amfiteatrul era cam gol, a exclamat dojenitor: «Observ printre dum-
neavoastră pe unii care lipsesc!». În aceeaşi situaţie mă aflu şi eu. Unii
colegi lipsesc pentru că nu sunt pe listele de candidaţi, alţii, dimpotrivă,
pentru că sunt pe listele de candidaţi. Mă rog, fiecare după cum devine!
Am venit la microfon pentru a cere înlocuirea sintagmei cadre didactice,

prezentă la alin. 1 şi 2, prin expresia personal didactic, aşa cum s-a adju-
decat de altfel în multe articole anterioare. Şi întrucât expresia cadre di-
dactice va mai apărea de aici încolo în multe alte locuri, vezi de pildă
art. 34, 37, 38, 40, 43 etc., vreau să relev de pe acum că ea reprezintă
o venerabilă rămăşiţă a limbii de lemn, cu o vechime de jumătate de
secol, care nu o face însă mai puţin vulnerabilă la o sumară privire cri-
tică. S-a spus la început «cutare lucrează în cadrul învăţământului» sau
«în cadrele învăţământului», şi tot astfel «în cadrele justiţiei», «în ca-
drele armatei» ş.a.m.d. De aici, din raţiuni de comoditate, s-a ajuns

apoi, cu referire la persoane, la expre-
sia «cadrele didactice», «cadrele mi-
litare» etc., dar formula rămâne
vicioasă din start şi, oricât de înrădă-
cinată ar fi în limbajul oral, ea nu

poate fi acceptată în limbajul legis lativ. Va trebui s-o înlocuim pretu-
tindeni cu sintagma «personal didactic» sau, eventual, «membri ai per-
sonalului didactic». Cu atât mai mult mi se pare inacceptabil singularul
«cadru didactic», care transformă omul în obiect, cum de altfel s-a şi
izbutit în cursul unui lung interval de timp”. Stenogramele discuţiilor
din şedinţa respectivă însumează 249 de pagini. Chiar şi numai acest
aspect ne dovedeşte cât de serioase au fost dezbaterile la acea propu-
nere legislativă. (...)

II. Oricine predă în sistemul de învăţământ preuniversitar, de stat, din
România este obligat, prin lege, să se formeze continuu. Perioadele de for-
mare se calculează în cincinale, începând cu anul definitivatului. În fiecare
cincinal, fiecare profesor trebuie să adune 90 de credite. Creditele se obţin
prin participarea la diverse cursuri de formare. Cele mai multe dintre aces-
tea sunt costisitoare (250 de lei pentru 15 credite, 450 de lei pentru 30 de
credite). Denumirile şi tematicile cursuri lor sunt, în opinia propunătorilor,
foarte necesare: Management şi leadership în educaţie; Profesor şi Părinte
AZI; REAL – Şcoala deschisă pentru toate vârstele; Management şcolar
prin instrumente digitale; Google educator nivelul 1 (Gen 1) – Intermediar
etc. Pentru a scăpa de corvoada acestor cursuri, mulţi profesori aleg să
acumuleze creditele prin programe de masterat şi de doctorat, iar foarte
mulţi aleg programele de conversie profesională. Aceste programe de con-
versie profesională sunt organizate, în fiecare an, de n universităţi, de la
cele mai mari la cele mai mici, iar cele mai căutate specializări sunt Limba
şi literatura română şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.
Aşadar, profesori de diferite specializări – biologie, sport, desen, fizică,
informatică etc. – pot deveni, după patru semestre de conversie, profesori
de limba şi literatura română. Bunicul meu matern îmi spunea, în anii co-
pilăriei, că voi ajunge directoare de şcoală şi profesoară de matematică.
N-am ajuns nici una, nici alta. Fiindcă n-am vrut, respectiv fiindcă n-am
avut talent. M-am întrebat de multe ori de ce îmi spunea că voi deveni
profesoară de matematică şi nu profesoară de limba română. În ultimii ani
am aflat răspunsul. Pentru că bunicul meu gândea cum gândeşte majori-
tatea. Limba română poate fi predată de oricine, fiindcă limba română este
ştiută de toată lumea… Profesorii cu adevărat deştepţi sunt profesorii de
matematică sau de alte discipline. Şi astăzi, dacă este întrebat, bunicul
meu răspunde că nepoata lui este profesoară de matematică. Totuşi, Ni-
chita Stănescu scria că „Frumuseţea lucrurilor concrete nu poate fi decât
exprimată în limba română.”. Pentru mine, limba română este cea mai im-
portantă.

(N.R. – Preluare după Mozaic, România literară nr. 3/2023)

Alexandra Florina MĂNESCU

I.

Sărmana limbă română
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Un poet al nobleţei sufleteşti

• Cuvânt de omagiere, rostit pe 14 februarie 2005 la so-
lemnitatea de conferire a titlului onorific de Doctor Hono-
ris Causa poetului Grigore Vieru

ste deosebit de impresionantă celebrarea aniversării de 70 de ani
ai poetului Grigore Vieru şi conferirea, cu această ocazie, a titlului
onorific de Doctor Honoris Causa al Universităţii Pedagogice de
Stat „Ion Creangă”.

Momentul este cu atât mai semnificativ, cu cât Grigore Vieru
a absolvit această instituţie şi are ceva crengian în firea lui: cântă
în poezia sa copiii, mama, viaţa, moartea. Vlad Ciubucciu, recon-

stituind arborele genealogic al poetului, ajunge la concluzia că „Grigore
Vieru este copilul cel mare al neamului”, adică un frate al copilului din
noi, fără de care am fi lipsiţi de inocenţă, de candoare şi de lumină. Aici,
la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, tânărul poet şi-a cris-
talizat gândurile, de aici i-a venit inspiraţia, ca să o strecoare, mai apoi,
în inimile copiilor ca şi marele povestitor din Humuleşti. Atâta doar că
Nică al lui Ştefan a Petrei citea ceaslovul liber, iar Grigore Vieru, ca şi
colegii săi de generaţie, îi citea pe Eminescu, Creangă sau Coşbuc printre
„crăpăturile băncilor de brad” (S. Vangheli), publicistica lui Eminescu
fiindu-i, după propria-i mărturisire, primul tratat de istorie a românilor.

Pentru noi, crengiştii, Grigore Vieru este pedagogul spiritualităţii
naţionale. 

Am crescut şi ne-am maturizat cu cărţile lui: de la Alarma, Muzi-
cuţe, Făguraş sau Albinuţa la Numele tău, Fiindcă iubesc, Taina care
mă apără, Rădăcina de foc, Strigat-am către Tine. Prin ele trăim cele
mai profunde sentimente omeneşti: fiorul copilăriei, dragostea maternă,
iubirea. Grigore Vieru este, cum s-a spus, poate unicul poet din literatura
română care a cântat, cu atâta ardoare, mama. Mama în poezia lui Gri-
gore Vieru este chipul emblematic al universalităţii sau, cum zice poetul:
Iarba ştie cum te cheamă / Steaua ştie ce gândeşti...

Grigore Vieru a fost acuzat de naţionalism, tradiţionalism, sămănă-
torism, mioritism etc. Cazul ne aminteşte de T. Arghezi, care, după ce
fusese recunoscut drept un al doilea Eminescu, „luminând ca un bolid”
(G. Călinescu), tot atât de repede fusese acuzat de orice. Opera însă a
rezistat pentru că era inedită. Poezia lui Grigore Vieru, simplă şi accesi-

bilă, are, de asemenea, tainele ei inepuizabile. Mare parte din aceste
taine, „partea de aisberg”, se află sub apele ingenuităţii, în lirismul de
tip (anti)bacovian, într-o cultură a sensibilităţii ce-şi are sorgintea în afo-
ristica populară. Indefinibilă este totuşi metafizica lui Grigore Vieru.
Poetul refuză atmosfera apocaliptică bacoviană, dar nici nu condamnă
moartea ca T. Arghezi. El o umileşte ori o umanizează. Gândirea poetică
a lui Grigore Vieru este una interogativă. În cartea Strigat-am către
Tine întâlnim următoarea întrebare: „Cine ştie dacă moartea este sau nu
partea noastră de cer şi lumină; cine ştie dacă sufletul nostru nu este şi
el muşchiul verzui de pe cruce”.

Mircea Eliade vorbea despre hierofanie, despre coincidentia oppo-
sitorum, despre cele două timpuri – sacru şi profan. Ca să trăieşti fiorul
sacralităţii în această viaţă, ca să nu rămâi cu speranţa de a-l cunoaşte
doar dincolo de moarte, trebuie, intuia gânditorul, să dai dovadă de talent.
Grigore Vieru pare să aibă premoniţia dantescă a începutului edenic. Poe-
zia lui izvorăşte dintr-o undă vibratoare a unei trăiri specifice ce are ca-
racterul unui surâs primar de prunc, de unde şi titlul uneia dintre poeziile
sale – Ca prima oară, în care trăim, împreună cu autorul, sentimentul
irepetabilităţii: Merg pe pământ / Şi sun ca vioara. / Toate îmi par că
sânt / Prima oară. / Ca un copil / Aştept dimineaţa, / Până la lacrimi /

Mi-e dragă viaţa.
// Orice splen-
doare / Mă doare,
/ Mă doare
această floare / Şi
frumuseţea ta, / Şi
frumuseţea ta! /
Şi această zi / Ce
mâine nu va mai
fi, / Nu va mai fi.
// Înfiorat spun
mamă şi tată / De
parcă-mi văd pă-
rinţii / Prima
dată. / Ca un
copil / Aştept di-
mineaţa, / Până
la lacrimi / Mi-e
dragă viaţa.

Prin taina lu-
minătoare de
cuget a poeziei,
Grigore Vieru
promovează un
adevărat cult al
frumuseţii sufle-
tului. El a făcut
din lirica sa un
mod de existenţă.

E un merit care se înscrie atât de frumos în pagina sărbătoririi de astăzi. 

Timofei ROŞCA

E

GrigoreVieru ‐ portret de Adina Romanescu, 2020

CALENDAR
– februarie 2023

1. LUCHIAN, Ştefan (1 feb. 1868 – 7
iun. 1916) – 155 de ani de la naşterea
pictorului;

06. ARGETOIANU, Constantin
(3 mart.1871 – 6 feb. 1953) – 70 de ani
de la moartea omului politic;

07. MORUS, Thomas (7 febr. 1478
– 1535) – 545 de ani de la naşterea savantului
umanist englez;

08. VERNE, Jules (8 febr. 1828 – 24
mart. 1905) – 195 de ani de la naşterea scrii-
torului francez;

10. BRECHT, Bertolt (10 febr. 1898 – 14
aug. 1956) – 125 de ani de la naşterea drama-
turgului german;

13. WAGNER, Richard (22 mai 1813 –
13 febr. 1883) – 140 de ani de la moartea com-
pozitorului german

15. MOLIÉRE (J.P. Poquelin) (15 ian.
1622 – 17 febr. 1673) – 350 de ani de la moar-
tea dramaturgului francez;

18. KAZANTZAKIS, Nikos (18 febr.
1883 – 26 oct. 1957) – 140 de ani de la naşte-
rea scriitorului grec;

19. COSTIN, Miron (19 feb.1633 –
dec.1691) – 390 de ani de la naşterea cronica-
rului;

22. MUŞATESCU, Tudor (22 febr.1903

– 4 nov.1970) – 120 ani de la naşterea drama-
turgului şi romancierului;

22. SCHOPENHAUER, Arthur (22
febr. 1788 – 21 sept. 1860) – 235 de ani de la
naşterea filozofului german;

25. GOLDONI, Carlo (25 febr. 1707 – 6
febr. 1793) – 230 de ani de la moartea drama-
turgului italian;

26. PETRICEICU HASDEU, Bogdan
(26 feb. 1838 – 25 aug. 1907) – 185 de ani de
la naşterea scriitorului;

27. IRIMESCU, Ion (27 feb. 1903 – 28
oct. 2005) – 120 de ani de la naşterea sculpto-
rului.

Red.

0

(14 febr.1935 – 18 ian.2009)

88 de ani de la naşterea lui Grigore Vieru
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Profesorul Alexandru Moşanu – promotor al românismului
în Republica Moldova

rofesorul Alexandru Moşanu
a fost un excelent cercetător al
Istoriei Românilor, un profe-
sor erudit, stimat de studenţi,
doctoranzi, colegi, a fost un
om politic care a avut un rol
deosebit în Mişcarea de Re-

naştere Naţională a românilor basa-
rabeni şi în despărţirea lor de
imperiul sovietic. (...) Deocamdată
nu a fost redactată/publicată o bio-
grafie a Profesorului, nu au fost adu-
nate toate articolele într-un volum,
nu s-au întreprins încă suficiente ac-
ţiuni menite să-i înveşnicească me-
moria. Iată de ce este important să
scoatem în evidenţă cele mai impor-
tante etape ale vieţii şi activităţii Pro-
fesorului Alexandru Moşanu.
Mulţumim şi pe această cale redac-
ţiei revistei „Limba Română” pentru
interesul manifestat faţă de înaintaşii
noştri.

Alexandru Moşanu s-a născut la
19 iulie 1932, în satul Branişte, jude-
ţul Bălţi, România. În 1939 a fost în-
scris la şcoala primară din sat. Dar, la
28 iunie 1940, a-tot şi a-toate „elibe-
ratoare” Rusia (URSS) ajunge cu
tancurile la Prut şi impune României
o nouă frontieră. Din Autobiografia
sa oficială deducem că după absolvi-
rea Colegiului pedagogic din Bălţi,
din1952, Alexandru Moşanu a urmat
Facultatea de Istorie şi Filologie a
Universităţii de Stat din Moldova,
apoi, aproape două decenii (1957-
1976), a activat în cadrul Institutului
de Istorie al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, deţinând funcţiile de cer-
cetător ştiinţific inferior (1957-1966),
secretar ştiinţific (1966-1970), cerce-
tător ştiinţific superior (1970-1976).

Alte două decenii (decembrie
1976 – iunie 1997) a activat în cadrul
Facultăţii de Istorie şi Filosofie a
Universităţii de Stat din Moldova
(USM) în calitate de lector superior,
de conferenţiar, apoi de profesor
(1976-1980). A fost ales şef al Cate-
drei de istorie contemporană univer-
sală (1980-1990), decan
(1989-1990). Profesorul Alexandru
Moşanu a contribuit la pregătirea
unei pleiade de istorici, ştiind să-i în-

drume şi să-i sprijine pe tinerii capa-
bili, mulţi dintre ei şi-au format o
conştiinţă naţională clară şi au ocu-
pat o poziţie activă în viaţa socială.
(...)

În perioada regimului totalitar-
comunist, Moşanu a fost supus, în
câteva rânduri, maltratărilor politice.
La 15 septembrie 1970, a fost „as-
cultat” la şedinţa Biroului CC al
PCM, fiind „criticat” pentru comite-
rea unor „greşeli” politice grave în
reflectarea realităţilor politice din
România din anii 1944-1970 şi des-
tituit din funcţia de secretar ştiinţific
al Institutului de Istorie, pe motiv de
naţionalism. „Subversive” s-au do-
vedit a fi şi prelegerile ţinute în faţa
studenţilor în sălile de curs. (...) În
1989, împreună cu alţi colegi de la
USM, a fost acuzat pentru activitatea
sa de mobilizare a tineretului studios
şi a profesorilor la lupta împotriva
politicii antinaţionale a conducerii de
partid din Moldova.

La sfârşitul anilor ’80 ai secolu-
lui trecut Alexandru Moşanu s-a în-
cadrat activ în Mişcarea de
Renaştere Naţională. A făcut parte
din grupul de iniţiativă al Mişcării
Democratice pentru Susţinerea Res-
tructurării, a participat la primele
manifestări democratice ale studen-
ţilor şi profesorilor de la USM, la
mitingurile şi demonstraţiile de
masă, la acţiunile de pichetare ale
CC al PC din Moldova. A contribuit
la constituirea Frontului Popular din
Moldova, fiind ales în organele de
conducere ale acestei mişcări. De
asemenea, a avut o mare contribuţie
la convocarea Marii Adunări Naţio-
nale din 31 august 1989, la care s-a
pledat pentru limba română şi alfa-
betul latin. (...)

La sfârşitul anilor ’80 – începu-
tul anilor ’90 ai secolului trecut, în
faţa istoricilor din Republica Mol-
dova apăruse problema denumirii
disciplinei istoria predată în institu-
ţiile de învăţământ preuniversitar şi
universitar. Unii istorici au propus
„Istoria Moldovei”. Apărea întreba-
rea „Care Moldovă? A Principatului
medieval Moldova? Sau a RSS

Moldoveneşti?” Alţi istorici au pro-
pus „Istoria plaiului natal” etc. Şi
atunci Profesorul Alexandru Moşanu
a convins specialiştii în domeniu:
corect este „Istoria Românilor”. În
situaţia în care un popor este divizat
în mai multe state, în aşa caz este
studiată istoria neamului, a poporu-
lui. Astfel, istoricii din Chişinău, dar
şi colegii lor din republică, inclusiv
o bună parte din istoricii alolingvi,
au acceptat denumirea de Istoria Ro-

mânilor. Ceva mai târziu, Academia
Română a scos de sub tipar ediţiile
academice ale trecutului poporului
nostru, numite Istoria Românilor.

În calitate de deputat, preşedinte
al comisiilor parlamentare şi preşe-
dinte al Parlamentului, Alexandru
Moşanu a contribuit la decretarea
Tricolorului ca drapel de stat şi a Ste-
mei Republicii Moldova. De aseme-
nea a avut un rol deosebit de
important în pregătirea şi desfăşura-
rea, între 26 şi 28 iunie 1991, la Chi-
şinău, a Conferinţei ştiinţifice
internaţionale „Pactul Ribbentrop-
Molotov şi consecinţele sale pentru
Basarabia”, prezentând raportul de
bază la acel memorabil for ştiinţific.
Cu competenţa profesională care-i
era caracteristică, a expus succint
soarta dramatică a românilor dintre
Prut şi Nistru pe parcursul a circa
două secole: în 1812 Basarabia de-
vine victima expansionismului ru-
sesc, istoria repetându-se în 1940,

când, în urma înţelegerilor secrete
dintre Hitler şi Stalin, Basarabia,
nordul Bucovinei, Ţinutul Herţa,
precum şi câteva insule de la Gurile
Dunării au fost răpite de sovietici, iar
populaţia din aceste teritorii, majori-
tar românească, a trecut din nou prin
încercări deosebit de tragice – te-
roare, înfometare, colectivizare în
masă a ţăranilor, deportare în Siberia
etc. (...)

Într-o situaţie politică foarte
complicată, Alexandru Moşanu a
condamnat cu fermitate puciul de la
Moscova din august 1991, a pregătit
şi a condus Marea Adunare Naţio-
nală din 27 august 1991, participând,
alături de alţi deputaţi, la elaborarea
Declaraţiei de Independentă a Repu-
blicii Moldova.

Profesorul Alexandru Moşanu a
pledat vehement pentru lichidarea
consecinţelor nefaste ale pactului
Ribbentrop-Molotov, a combătut
concepţiile neîntemeiate ale istorio-
grafiei sovietice referitoare la exis-
tenţa „poporului moldovenesc”
deosebit de cel român şi a „limbii
moldoveneşti” diferită de cea ro-
mână.

Prin cuvântul scris şi rostit, Ale-
xandru Moşanu a pledat pentru rea-
bilitarea adevărului istoric despre
unitatea românească, despre caracte-
rul românesc al Basarabiei. Cons -
tantă şi consecventă a fost poziţia sa
şi în ceea ce priveşte predarea în în-
văţământul de toate gradele din Re-
publica Moldova a obiectului
„Istoria românilor”.

Recunoscându-i-se înalta califi-
care ştiinţifică, în 1993, a fost ales
Membru de Onoare al Academiei
Române. A fost (din 1997) fondator
şi redactor-şef al revistei de istorie şi
cultură „Destin Românesc”. Distri-
buită în toate zonele populate de ro-
mâni, pentru înalta ţinută ştiinţifică,
pentru devotamentul faţă de proble-
matica basarabeană şi cea pan-ro-
mână, publicaţia a fost înalt apreciată
de specialiştii din domeniu. (N.R. –
Revista Limba Română, nr. 7-12,
anul 2022)

Anatol PETRENCU

P

APOSTOLUL
Moroșanu, la Parlament



Scrisori din Basarabia

Pag. 12 APOSTOLUL februarie 2023

• Interviu cu profesoara
Liliana Ciubatîi

Dacă ar fi să faceţi un bilanţ
al anilor petrecuţi la catedră,
ce notă i-aţi acorda profesoa-
rei Liliana Ciubatîi?

– Activitatea mea în
şcoală numără 25 de ani. Să
o materializez printr-o notă,
ar însemna să fac o analiză a

tuturor lecţiilor predate, a situaţiilor
rezolvate şi a celor rămase în
umbră, a rezultatelor obţinute şi a
celor aşteptate, a succeselor şi eşe-
curilor personale şi ale elevilor mei.
Prefer să fac o analiză a cunoaşterii
de sine prin evaluarea cunoştinţelor,
abilităţilor, caracterului, a modului
în care sunt percepută din exterior
şi încrederea de a mă uita în ochii
celor din jur. 

Mă bucur de rezultatele disci-
polilor mei. În fiecare an am avut
elevi premianţi la etapa raională a
olimpiadelor la fizică şi chimie.
Elevi care au fost delegaţi şi la
olimpiadele republicane la disci-
plina fizică şi Ştiinţe-juniori. Parti-
ciparea lor a fost modestă, dar
importantă atât pentru mine, cât şi
pentru aceşti tineri.

Analizându-mi experienţa,
înţeleg că aceasta este practic in-
separabilă de personalitatea mea.
Cu alte cuvinte, n-am copiat-o, ci
m-am străduit să rămân întotdeauna
eu însumi, adică să fiu un pedagog
bun.

– Apropo de nota pe care v-o
acordaţi, cât de importante sunt
pentru dvs. calificativele pe care vi
le atribuie elevii? Aveţi o poreclă? 

– Pentru mine contează atitudi-
nea elevilor faţă de disciplinele care
le predau, starea lor de bine la lecţii

şi deschiderea lor către un dialog
sincer. Este deosebit de plăcut să
văd cum unii elevi se îndrăgostesc
de chimie şi fizică. Ca urmare, încep
să înţeleagă aceste ştiinţe, care nu
sunt pe măsură oricui. Desigur, nu
toată lumea împărtăşeşte acelaşi
sentiment, şi nu mă aştept ca toată
clasa să alerge cu sufletul la gură
spre facultatea de fizică şi chimie,
dar şi aceştia mă ascultă cu plăcere,
ceea ce înseamnă că vor învăţa
măcar ceva. Tinerii care şi-au dat
mai multă străduinţă au ales dome-
nii cum ar fi biofizica şi medicina.
Sunt mândră de ultimii, dar port res-
pect pentru toţi elevii şi simt că şi ei
nu sunt indiferenţi faţă de mine.

De poreclă n-am auzit. Chiar
dacă am una, sunt sigură că sună
frumos. 

– Sunteţi o persoană emotivă?
S-a întâmplat să aveţi de suferit
consecinţe grave ale emoţiilor dvs.?

– Acum sunt o persoană mai
puţin emotivă faţă de cum am fost
cândva. Îmi făceam griji pentru cel
mai mărunt lucru. Cu vârsta am în-
văţat să mă stăpânesc în anumite si-
tuaţii, să nu reacţionez la ma ni     -
fes tările emoţionale ale unor per-
soane neimportante, să trec peste
cuvintele neplăcute la adresa mea şi
să fiu rezistentă la critică. Mi-am
creat o ambianţă în care arăt potrivit
şi natural şi în care spectrul reacţii-
lor şi emoţiilor personale sunt nor-
male şi funcţionează în favoarea
mea. Nu-mi amintesc să fi suferit
grav din cauza emoţiilor, poate am
fost un pic tristă şi dezamăgită.

– Ce v-a determinat să alegeţi
şcoala? Tradiţie, vocaţie sau întâm-
plare?

– Părinţii mei sunt profesori. În
exemplul lor am văzut cât de grozav

este să fii admirat, respectat şi iubit
de copii, dar nu fac parte din cate-
goria oamenilor care au visat să de-
vină pedagogi încă din copilărie.
Am ales Facultatea de biologie şi
pedologie din îndemnul părinţilor.
Iniţial, eram sigură că mă voi de-
dica ştiinţei. Mă simţeam grozav
când îmbrăcam halatul alb şi intram
în laboratoarele de anatomie, fizică
şi chimie. Mă dedicam acolo ore în-
tregi, fără a simţi oboseală sau
foame, până completam lucrarea
practică cu toate datele de la măsu-
rări sau investigaţii, calcule şi con-
cluzii. Dar apoi, la sfârşit de
facultate, când am fost antrenată în
practica pedagogică, mi-am dat
seama că mă interesează nu doar să
fac cercetări şi să scriu articole, ci
şi să aduc aceste cunoştinţe copiilor.
Aşa am ajuns la şcoală.

N-a fost o întâmplare, a fost
alegerea mea conştientă. Acum sunt
mulţumită de profesia mea, pentru
că este una dintre cele mai nobile şi

frumoase dintre toate. Elevii îmi
dau putere creativă şi dorinţa de a
lucra, şi asta mă motivează.

– Care credeţi că sunt slăbiciu-
nile fundamentale ale şcolii noas-
tre? Dar punctele ei cele mai tari?
Puteţi argumenta aplicat pe specia-
litatea pe care o predaţi?

– Şcoala este un loc în care
multe lucruri se fac incorect pentru
elevi şi pedagogi. Atâta timp cât în-
văţământul din Moldova va pune
accent pe calitatea studiilor, dar nu
pe calitatea personalităţii elevului,
eficienţa predării şi învăţării în
şcoală va rămâne scăzută. Umple-
rea creierului unui copil cu cunoş-
tinţe goale, dar extinse, nu
înseamnă creşterea şi educarea unui
om pregătit pentru a se încadra în
societate. Străduinţa în a fi cel mai
bun la toate materiile nu se va trans-
forma în dorinţa de a sluji comuni-
tăţii care l-a educat. 

Interdisciplinaritatea este o
idee bună, dar încă nu funcţionează,
sau nu ştim noi să o aplicăm. Rezol-

varea unei probleme la fizică sau
chimie implică cunoştinţele mate-
matice. Dacă elevul a scris corect
datele problemei, a transformat uni-
tăţile de măsură în sistemul în care
va lucra, a utilizat corect formulele
de calcul, de ce aş evalua şi calcu-
lele matematice? Oare aceasta nu
este o competenţă de la altă disci-
plină? În acest caz un elev care nu
stă bine cu matematica, riscă să
nu-şi primească o notă de 10 meri-
tată la fizică.

Proiectele STEAM care le pro-
punem elevilor în scop de cercetare
sunt şi ele superficiale şi nu aduc
pic de mulţumire elevilor. Idei co-
piate, împrumutate, în cele mai dese
cazuri rămase la nivel de teorie.
Elevul trebuie să facă cercetări şi
descoperiri la lecţii sau în cadrul
unui cerc, dar neapărat în laborator,
ghidat direct de profesor.

În concluzie: să nu mai convin-
gem elevii că toţi anii de şcoală se

A fi profesor este o vocaţie dumnezeiască...
Profesoara Liliana Ciubatîi

este director al gimnaziului „Gri‐
gore Vieru”, din satul Pererita,
Republica Moldova. Născută în
familia profesorilor Nicolai şi Zi‐
naida Gheciu, Liliana urmează
Universitatea de Stat din Mol‐
dova, Facultatea de biologie şi
pedologie, specialitatea profe‐
soară de biologie şi chimie (1991‐
1997) şi un program de
recalificare la Universitatea de
Stat din Moldova, Facultatea de
fizică, specialitatea profesoară
de fizică (2012‐2013). După ab‐
solvire, din 1998, este încadrată
ca profesoară de chimie şi fizică în gimnaziul „Grigore Vieru” din
Pererita, unde a fost şi director adjunct pentru instruire (2016‐
2021), înainte de a fi director al acestei instituţii. În prezent este
deţinătoare de grad didactic unu la disciplina fizică. Despre expe‐
rienţa profesională, performanţele în domeniul educaţiei, implica‐
rea în proiecte internaţionale – şi recunoaşterea lor –, detalii în
interviul alăturat. (Red.)

–
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educ la pregătirea pentru exa-
menele de absolvire. Să nu-i
clasificăm după notele care le
primesc la şcoală. Iar pedago-
gul să nu-l mai îngropăm în
mormane de hârtii şi să-i ofe-
rim siguranţa că este protejat

de lege.
Personal manevrez între toate

aceste capcane enumerate mai sus,
obţinând un fel de eficienţă a lecţiilor
predate. Nu sunt disperată şi nu cred
că nu se poate face nimic. Nu conto-
pesc graniţele, folosesc diplomaţia,
îmi rezervez spaţiul şi timpul. Mă pot
acomoda în timp scurt la mulţimea
reformelor propuse de Minister, ast-
fel ca să nu fie afectat elevul. Ştiu din
experienţă, chiar şi din şcoala mo-
dernă de astăzi poate creşte ceva bun.

– Care ar fi primele trei decizii
pe care le-aţi lua dacă aţi fi pentru
o zi ministrul educaţiei?

– Este greu să mă imaginez ca
ministru al educaţiei şi, probabil,
acest lucru este legat în primul rând
de mulţimea problemelor care există
în acest domeniu.

Apoi, după părerea mea, deci-
ziile luate de o persoană, care se va
afla doar o singură zi în această pos-
tură, nu-şi au rostul. Aş avea, totuşi,
câteva gânduri. Un ministru al edu-
caţiei ar trebui să viziteze toate insti -
tuţiile de învăţământ din ţară şi să
comunice direct cu pedagogii, pă-
rinţii, elevii, aprofundându-se în
problemele acestora, oferind ocazia
de exprimare a votului în cazul re-
formelor şi inovaţiilor în domeniul
educaţiei. 

Lucrând cu copiii, mi-am dat
seama cât de mare este rolul autori-
tăţii morale a profesorului, aşadar, în
faţa copiilor trebuie să ajungă doar
oameni care sunt cu adevărat „obse-
daţi” de această meserie, pedagogi
de vocaţie, care au să treacă exa-
mene serioase înainte să ajungă la
catedră.

– Vrând-nevrând, indiferent de
timp sau de tipul şcolii, desfăşura-
rea procesului de învăţământ presu-
pune un anumit tipic, ca să nu zic
anumite clişee. Reuşiţi să le biruiţi?

Cum vă reîmprospătaţi forţele? 
– Uneori mă trezesc în faţa pe-

ricolului de epuizare a puterilor, dar
mi-am dezvoltat acel instinct de au-
toconservare şi capacitatea de a ma-
nevra situaţia, care, cu tot
devotamentul pentru profesie, nu-mi
permit să mă uzez. Se întâmplă să
intru pentru ceva timp în prima şi
chiar a doua fază a epuizării, cum ar
fi oboseala, apatia, indiferenţa, dar
întotdeauna găsesc o modalitate de
a-mi reface forţele şi de a nu ajunge
la acea etapă ireversibilă în care toţi
elevii şi colegii imi vor părea duş-
mani. Important este şi simţul mo-
mentului pentru o pauză. În acest
sens mă ajută muzica, lectura, plim-
bările, dar reînprospătarea ideală
este îmbrăţişarea soţului meu.

– Dincolo de cantitatea de in-
formaţie pe care sunteţi obligată să
o transmiteţi prin programa şco-
lară, încercaţi să lucraţi şi asupra
caracterului elevilor dvs.? Cu ce re-
zultate? Sunteţi temută sau iubită?

– Încerc să fiu atentă la trăsătu-
rile individuale ale elevilor, să caut
legătura între comportamentul ob-
servat şi lumea interioară a acestora,
să identific motivul pentru care
unele trăsături ale caracterului le-ar
putea afecta viitorul, dar niciodată
n-am avut intenţia să modific radical
un caracter. Ce pot face, este să le
demonstrez încredere, respect, să le
cer sfatul sau ajutorul, să-i încurajez
şi apreciez permanent, să le vorbesc
calm şi să le zâmbesc de fiecare
dată. Astfel, copiii devin mai res-
ponsabili, mai disciplinaţi, mai si-
guri în puterile proprii, mai
îndrăzneţi şi mai buni. Dacă un elev,
care refuza orice activitate în timpul
lecţiei, într-o zi începe să asculte cu
atenţie tema, consider că este un re-
zultat. Sunt iubită de elevi, aşa simt.

– În ce relaţie sunteţi cu mode-
lul dvs. de dascăl?

– A fi profesor este o vocaţie

dumnezeiască, pentru că suntem
responsabili atât în faţa oamenilor, a
societăţii, cât şi al lui Dumnezeu
pentru caracterul pe care îl nutrim
încă din şcoală;

Întotdeauna m-am străduit să
mă raportez cu o deosebită grijă faţă
de modelele pe care le-am găsit pe
parcursul acestor ani. În primul rând
mă gândesc la părinţii mei, care au
fost şi sunt temelie neclintită a ima -
ginii transcedentale a pedagogului.
E imperios necesar să accentuez că
raportarea la „arhetip” se poate face
prin urmarea exemplului şi prin imi -
tare, adică o apropiere mai intimă
printr-o dedicaţie specială pentru
cel/cea care îţi insuflă putere.

Mereu am urmărit să preiau
unele liante din ansamblul calităţilor
modelului şi să nu fiu sub nicio
formă o copie în uzură a modelului
meu.

– Cu ce performanţe vă mân-
driţi, dincolo de activitatea de la ca-
tedră?

– Împreună cu elevii şi colegii
am fost şi sunt implicată în diverse
proiecte educaţionale: proiectul
„Green School”, în parteneriat cu
Asociaţia Obştească „Pro cooperare
regională”; proiectul „Educaţie fără
frontiere”, în parteneriat cu şcoala
Robert Shuman din Soissy-sous-
Montmorency, Paris, Franţa; con-
cursul internaţional „Împreună cu
Hristos prin lume în mileniul III”, în
parteneriat cu Colegiul naţional pe-
dagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-
Napoca, România; concursul
internaţional „Caragiale între trecut,
prezent şi viitor”, în parteneriat cu
Şcoala gimnazială Ştefan cel Mare,
Galaţi, România; proiectul interna-
ţional „Spune-mi o poveste pentru
suflet” iniţiat de gimnaziul nostru;
proiectul educaţional local „Şcoala
şi familia fac echipă”, în parteneriat
cu părinţii elevilor şi care este în de-
rulare. 

În anul 2011 am câştigat Pre-
miul Mare şi titlul de „Pedagogul

anului” în cadrul concursului raional
cu acelaşi nume.

Fac parte din comisia raională
de evaluare a manualelor şcolare la
disciplina fizică.

Am absolvit cursul „Manage-
ment educaţional. Implementarea
standardelor de competenţă profe-
sională ale cadrelor manageriale din
învăţământul general”, organizat şi
desfăşurat de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării din Republica Moldova.

Sunt încadrată în Programul de
formare şi analiză tranzacţională,
iniţiat de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării din Repubica Moldova în
parteneriat cu ERIKS Development
Partner şi CIDDC.

O performanţă subtilă este şi
faptul că fiul meu a ales să fie
medic, un domeniu omolog celui pe
care îl profesez de atâţia ani.

– Aţi vrea să adăugaţi o între-
bare la care aţi fi dorit să răspundeţi?
Care ar fi motto-ul dvs? 

– Misiunea mea începe prin pe-
netrarea extremităţilor lumii aces-
teia, încercând să vin cu explicaţii în
faţa elevilor mei despre ceea ce
trăim, ceea ce simţim, despre ceea
ce ne înconjoară şi se desăvârşeşte
prin aceea că elevii mei trec din sta-
rea senzitivo-afectivă de abordarea
a lucrurilor în starea practico-raţio-
nală, ceea ce îi implineşte pe unii
care sunt în căutarea descifrării rea-
lităţii pe care o trăim. Aşadar, scopul
meu prioritar ca pedagog este nu
doar să informez, ci şi să formez ca-
racterele elevilor mei, care peste ani
vor reuşi să ajungă să cunoască
„Adevărul” şi astfel printr-o intro-
retrospecţie vor fi recunoscători
celor care au stat în spatele atâtor
căutări şi au încurajat să lupte până
la final, printre ei voi fi şi eu!

A întrebat Angelina BEGU

A fi profesor este o vocaţie dumnezeiască...

r
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n copilărie, eram absolut sigură că, dacă
m-aş fi născut stâlp de telegraf, aş fi avut
puterea să ies din neclintire şi să vorbesc cu
oamenii de pe stradă. Chiar mi-am lipit
obra zul de unul dintre încăpăţânatele cilin-
dre de beton şi i-am şoptit că e timpul să-şi
iasă din piele şi să trăiască şi el. Îi priveam,

pe toţi, cu un soi de complicitate şi cred că le mai
şi făcem din când în când cu ochiul, ca să le dau
un imbold, să le împrumut ceva curaj.

Acela era toiul devenirii mele, punctul în care
credeam că energia mea vitală poate să scoată
obiecte din neclintire sau transforma cele mai pla-
cide lucruri în fiinţe expresive. Un timp de graţie,
în care te simţi conectat cu toată materia, când ob-
servi totul în simultaneitatea lui şi nimic nu pare
secundar sau ordonat în perspectiva pragmatică a
vreunei priorităţi.

Nu ştiu câţi părinţi sunt conştienţi de forţa co-
piilor sau cât din energia lor uimitoare se pierde
odată cu vârsta sau cu educaţia. La naştere, creie-
rul este capabil de conexiuni neuronale cu infinit
mai multe decât îi rămân individului, ulterior, în
modul său de operare. Neaccesate sau neîntărite,
multe din potenţialele „autostrăzi” ale minţii se în-
chid după o vreme. Rămân acelea pe care părinţii
sau şcolile şi le-au construit anterior, le sunt fami-
liare sau funcţionale – o structură stabilizată cul-
tural şi transmisă prin stereotipuri, din inerţie. Pe
acest schelet, copilul învaţă să improvizeze, să in-
tegreze propriile experienţe, să devină el însuşi sau
să îşi construiască o lupă nouă de privit viaţa şi in-
terpretat sensul negocierilor cu ea.

Aici intervine echilibrul între constrângeri şi
libertăţi – întâlnirea dintre ceea ce i se cere şi cine
este copilul, pe interior. Părinţii au aşteptări de la
copii, societatea are aşteptări, statul are aşteptări,
biserica are aşteptări, şcoala are aşteptări, profe-
sorii au etc. În interiorul atâtor delimitări, fiecare
copil trăieşte în mod unic realitatea, simte şi se
dezvoltă, animat pe dinăuntru de lumina sub care
s-a născut.

Sistemele educaţionale sunt articulate, peste
tot în lume, pe o axă între aceşti doi poli, iar mă-
sura în care didacticile ţin mai mult de constrân-
geri sau de libertăţi e dată de cultura fiecărui
popor. Ţările asiatice – de pildă, au recuperat de-
calaje imense aplicând filozofia muncii colective
disciplinate, în timp ce europenii au înflorit în pe-
dagogiile tip Montessori – cu accent pe individ şi
capacitatea lui unică de construire a realităţii.
Chiar şi de pe poziţii complet diferite, cert este că
ambele modele au reuşit să se menţină competi-
tive, chiar dacă unul a pedalat pe productivitate,
iar celălalt, pe inovaţie şi creativitate. Asta, ca să
răspund părinţilor care îşi forţează copiii întru cu-
noaştere şi care spun că, totuşi, restricţiile, frica şi
pedeapsa funcţionează.

Realitatea este că poţi ajunge să fii performant
luând două căi total diferite – fie una a constrân-
gerii, fie a căutărilor libere. Poţi face – aparent – o
treabă bună şi mânat de la spate, şi animat de cele
mai autentice motivaţii interioare. Există şcoli
drastice şi tradiţionale ale căror performanţe sunt
sensibil egale cu cele care cultivă creativitatea şi
exprimarea opţiunilor în cunoaştere. Adică şi
unele şi altele produc, la capătul liniei, comporta-
mente pozitive, testabile, observabile.

Este însă rezultatul observabil al învăţării un
indicator suficient pentru calitatea ei? Este orice
individ de nota 10 şi unul capabil să se adapteze
pentru lumea de mâine, să se reinventeze, să o ia
de la capăt când competenţele pentru care s-a pre-
gătit nu mai sunt valabile? Adică, dacă ne-am uita
pe dinăuntrul tuturor acestor copii de nota 10 am
găsi încă, acolo, o flacără vie? O putere mai presus

de notele frumoase şi de aplauzele tuturor actorilor
sociali care au conspirat la realizările lui?

S-au făcut la un moment dat interviuri cu câ-
teva zeci de mari inovatori şi lideri ai planetei –
oameni care au transformat lumea în jurul lor prin
idei îndrăzneţe şi forţă uriaşă de tracţiune a seme-
nilor. Câţiva teoreticieni ai educaţiei au vrut să afle
povestea copilăriei lor şi să-şi explice un numitor
comun de influenţe care ar fi contribuit cumva la
ce sunt ei acum. Concluziile s-au oprit mai ales la
părinţii lor, care au fost, se pare, nişte maeştri ai
echilibrului între interdicţiile şi libertăţile acordate
copiilor lor: în interiorul unei rutine zilnice clare,
aceştia au fost plimbaţi prin faţa unui adevărat
„bufet de oportunităţi” – invitaţi să experimenteze
tot felul de activităţi, să-şi ajusteze domeniile de

interes, să-şi formuleze propriile concluzii şi să şi
le transfere în practică. Mai toţi proveneau din
şcoli care au aşezat în interiorul unui cadru riguros
de reguli capacitatea copilului de a se întreba şi
construi autonom cunoaşterea. Copiii aceştia –
adulţii vii de astăzi – sunt cei care au avut şansa
să integreze reguli şi constrângeri ca pe un dat ne-
cesar pentru căutare şi creativitate. Copii cărora nu
li s-au dat forţat pe gât conţinuturi până nu li s-a
deschis apetitul pentru ele.

Cu cât şcolile sunt mai ţinute de sus, de la
centru, regulamentele – plouate autoritar peste in-
divizi, programele sincronizate pe deasupra cape-
telor şi criteriile de reuşită – dictate peste inimi şi
caractere, cu atât mai mari devin şansele de a
stinge în copii energia, voinţa sau bucuria de viaţă.

Noi suntem astăzi dovada vie a „eficienţei”
acestui proiect social: suntem produsele grăitoare
ale şcolii care a cultivat sistematic resemnări şi
inerţie. Avem o mentalitate decorativă despre in-
teligenţă – un fel de bibelou graţios şi demodat,
din vitrina bunicii, fără vreo valoare practică sau
eficienţă. Am fost învăţaţi să fim deştepţi, să avem
dreptate şi să identificăm corect greşelile şi vino-
vaţii. Atât. Nimeni nu ne-a învăţat şi cum se merge
înainte, cum trebuie să te modifice informaţia pe
care o posezi şi cât de mult te obligă ea la acţiune.
Foştii copii de nota 10 sunt astăzi funcţionari dis-
creţi prin cine ştie ce birouri, în timp marile noduri
decizionale sunt legate, peste capete lor, de indi-
vizi îndoielnici, al cărui singur merit este că au
ştiut să acţioneze la timpul şi la locul potrivit. E
adevărat că ştim să arătăm, ca pe vremuri, în bănci,
vinovaţii şi erorile, dar suntem complet incapabili

să mişcăm lucrurile înainte şi să reinventăm viito-
rul copiilor noştri.

A început lumea tehnologiilor creative, a ino -
vaţiei sociale şi economice, a soluţiilor inspirate,
a iniţiativei spontane, lumea în care puterea unei
idei e mai mare decât inerţia unei organizaţii.
Acestea apar la indivizii încurajaţi de mici să ex-
ploreze, să comunice, să iasă din rigorile presta-
bilte sau din stereotipiile definiţiilor din manual.
Nu spun că informaţia sau competenţele nu-s im-
portante, că munca sau constrângerile n-au va-
loare. Doar că ele nu mai sunt un scop în sine. Ele
vin natural la copilul autonom, angajat autentic în
proiectul lui.

Este, dacă vreţi, diferenţa dintre doi profesori
de pictură, pe care îi cunosc şi i-am observat, pân-
dind comportamentele copiilor lor. În grupa pri-
mului, regulile sunt stabilite din start, după cum
sunt impuse şi culorile, şi rigorile compoziţiei şi
teoria din spatele fiecărei mişcări de pensulă. Ce-
lălalt le dă copiilor libertate, îi instigă la îndrăz-
neală, îi provoacă să exprime, fără plan şi clasicul
contur prestabilit în creion. Le explică lucruri pe
parcurs, profitând de întrebările lor.

Şi unul şi altul au dat rezultate observabile ex-
celente – atelierele lor sunt pline de lucrări spec-
taculoase. Există însă o singură diferenţă în
atitudinea celor două grupuri de copii – una sub-
tilă, de comportament care nu se poate testa sau
exprima în valori numerice. Şi unora şi altora li se
întâmplă uneori să scape câte o pată de culoare,
din greşeală, pe coală. Primii – elevii profesorului
„cu reguli” fac din asta un capăt de ţară, se cris-
pează şi aşteaptă soluţii de la „centru”. Ceilalţi, au
învăţat deja să integreze accidentul în compoziţia
lor – fie desenează ceva în jurul petei, fie o trans-
formă, ataşându-i forme complementare.

Primul grup priveşte greşeala ca pe un intrus,
al doilea, ca pe o oportunitate.

Acelaşi lucru se întâmplă la Istorie. Un pro-
fesor aşază schema pe tablă, cu toate evenimen-
tele, în cronologie, le explică şi le aplică în
exerciţiu. Celălalt nu le serveşte nicio schemă. Le
povesteşte, de exemplu despre ciumă, despre pi-
raţi, despre Jack the Ripper – şi îi stârneşte pe copii
în cercetări independente despre tot restul „deco-
rului istoric” din spatele anecdoticelor personaje.

Ambii profesori au copii care excelează la
teste. Diferenţa dintre cele două grupuri este însă
una de raport pasiv/activ. Pentru primul profesor,
învăţarea este un act care adaugă. Pentru celălalt,
unul care transformă. Copiii primului profesor au
un aer de funcţionari serioşi şi competenţi, ceilalţi,
de cercetători şi investigatori. Din grupul primului
profesor nu vin niciodată copii la mine, să-mi po-
vestească despre ce au aflat. Cel de-al doilea grup
mă asaltează frecvent să-mi spună, cu sufletul la
gură, despre tot felul de ciudăţenii ale vremilor.

Ambele grupuri de copii pot să-şi facă părinţii
fericiţi. Toţi copiii de acolo „ştiu”, „fac” sau „au”.
Diferenţa invizibilă dintre ei este una de ceea ce
„sunt”. Aceasta se va dovedi hotărâtoare mai târ-
ziu, în anii maturităţii, nu în paginile vreunui test-
grilă. Unii vor executa, alţii vor împinge lumea
înainte. Şi unii şi alţii sunt valoroşi. Doar că unii
sunt mai necesari decât alţii. Adică o urgenţă pen-
tru noi.

După părerea mea, primii vor fi ca noi – inte-
ligenţi cugetători pe o plută în derivă. Oameni care
îşi consumă energia pe câtă dreptate au. Ceilalţi
vor găsi vâslele, vor pune lucrurile în mişcare şi
îşi vor învăţa copiii să creadă că există schimburi
semnificative de energie între ei şi cele mai încă-
păţânate obiecte din jur. (N.R. – Preluare: contri-
butors.ro) 

Oana MORARU

~

Nu stingeţi
lumina

din copiii noştri!
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ezvoltarea competenţelor profesionale în
context european şi internaţional, prin inter-
mediul proiectelor europene, reprezintă o
oportunitate pentru elevii Şcolii Postliceale
Sanitare Piatra-Neamţ, cu atât mai mult cu
cât unitatea de învăţământ a obţinut Acredi-
tarea Erasmus, paşaport către dezvoltarea or-
ganizaţională (2020-1-RO01-KA120-

VET-095430) pe sectoarele educaţia adulţilor, for-
mare profesională (VET) pentru perioada 2021-
2027. 

Proiectul 2021-1-RO01-KA121-VET-
000011452 (1 septembrie 2021-30 iunie 2023),
desfăşurat în parteneriat cu Vitalia Home Centro
de Mayores, Vitalia RGA, Grandevita, Residencia
Pinares de San Anton şi Centro Residenci al Elite
(Malaga). Beneficiarii sunt 36 elevi ai şcolii, din
anii I, II, III, specializările asistent medical de far-
macie şi asistent medical generalist.

Prin obiectivele propuse, proiectul răspunde
cerinţelor elevilor şcolii, respectiv cerinţelor socie-
tăţii actuale europene: dobândirea, în context inter-
naţional, a unor cunoştinţe şi competenţe
profesionale specifice, aliniate cu nevoile comuni-
tăţii şi ale unităţilor medicale din ţara noastră; îm-
bunătăţirea competenţelor profesionale de
comunicare în limba engleză, îmbunătăţirea abili-
taţilor de comunicare profesională cu pacientul şi
familia acestuia, asigurarea dimensiunii europene
şi îmbunătăţirea capacitaţii şcolii de a coopera la
nivel internaţional şi de a utiliza instrumente de
certificare europene, prin realizarea de activităţi
privind stagiul clinic în parteneriat cu cele două
unităţi medicale din Spania.

Elevii, beneficiari ai proiectului, au participat,
în două flux-uri, în perioada 15 ianuarie – 12 fe-
bruarie 2023, respectiv 12 februarie – 12 martie
2023, sub îndrumarea unor tutori specializaţi, la
stagiul clinic de specialitate (160 de ore), îmbună-
tăţindu-şi competenţele profesionale în domenii
precum: chirurgie şi nursing specific, medicină in-
ternă şi nursing specific, sănătate mintală, geria-
trie şi lucrul cu pacienţii psiho-geriatrici, îngrijiri
paliative şi nursing specific, îngrijirea persoanelor
cu dizabilităţi şi dependenţe.

Sintetizăm câteva impresii ale participanţilor:
Am avut ocazia să văd alte tratamente, alţi oameni,

unii afectaţi din punct de vedere fizic, dar cu psi-
hicul integru, alţii cu un psihic afectat de diferite
tipuri de demenţă, însă cu mobilitate şi indepen-
denţă. A fost o experienţă din care am ales ce e
util în profesia de asistent medical generalist, am
văzut atât situaţii „aşa da!”, cât şi situaţii „aşa
nu!” însă din ambele, am putut învăţa ceva, şi
adăuga la bagajul de cunoştinţe, a precizat An-
dreea-Georgiana Juncu, elevă în anul III de stu-
diu. 

Privit prin prisma elevei Diana Felicia Albu,
viitor asistent de farmacie, stagiul clinic din Ma-
laga a evidenţiat relaţia asistent medical – pacient
în astfel de situaţii. M-am împrietenit cu o doamnă
de origine italiană, care s-a bucurat enorm că a
reuşit să mai comunice şi în limba maternă (ea
fiind născută în Spania, cu părinţi italieni). Am
ajutat persoanele cu dificultate în realizarea unor
teme în sala lor de curs şi cu această ocazie am în-
văţat şi eu mai mult limba spaniolă.

Închei cu mesajul unei absolvente, promoţia
2022, Tatiana-Georgiana Dorcu, participantă în al
doilea proiect Erasmus implementat de şcoala pe
care a absolvit-o: La Grandevita, o clinică geria-
trică, am fost surprinsă din toate punctele de ve-
dere. Am apreciat colaborarea dintre medic şi
asistent (cum ştiu să se asculte unul pe celălalt şi
să găsească soluţii împreună). Am fost primită cu
multă căldură şi am reuşit să pun în practică multe
din tehnicile pe care le realizam şi în Spitalul Ju-
deţean de Urgenţă din Piatra-Neamţ (diverse pan-
samente, administrare de medicamente pe cale
orală/injectabilă, monitorizarea tensiunii arteriale,
a glicemiei etc.). Împreună cu un medic şi cu asis-
tenta şefă am făcut parte dintr-un proiect legat de
Sarcopenie care s-a realizat în clinică, iar în câteva
zile am reuşit să examinez toţi pacienţii. Când scriu
aceste rânduri, sunt în ultima săptămână de prac-
tică desfăşurată în Spania. Sincer, chiar îmi pare
rău, deoarece am creat nişte relaţii foarte strânse
cu personalul medical şi cu pacienţii. O astfel de
experienţă aş repeta-o ori de câte ori aş avea oca-
zia. Închei aceste rânduri cu un citat tare drag mie:
„Fii tipul de asistent medical care vrei să te îngri-
jească!”

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

Proiectul Erasmus+
2021‐1‐RO01‐KA121‐VET‐000011452

prin ochii beneficiarilor direcţi
D

CALENDAR
– martie 2023

1. ASACHI, Gheorghe (1 mart.
1788 -12 nov. 1869) – 235 de ani
de la naşterea cărturarului;

03. VĂCĂRESCU, Iancu
(1792 - 3 mart.1863) - 160 de ani
de la moartea poetului; 

04. VIVALDI, Antonio (4
mart. 1678 - 28 iulie 1741) – 345 de ani
de la naşterea compozitorului italian;

05. MIHALACHE, Ion (18
feb.1882 - 5 mart.1963) – 60 de ani de
la moartea omului politic;

05. TAINE, Hippolyte (21 aprilie
1828 - 5 mart. 1893) – 130 de ani de la
moartea istoricului, esteticianului şi fi-
losofului francez;

09. FARAGO, Elena (9 mart.1878
- 4 ian.1954) – 145 de ani de la naşterea
poetei;

10. BRAUNER, Harry (24
feb.1908 - 10 mart.1988) – 35 de ani de
la moartea savantului; 

16. GORKI, Maxim (Alexei Peş-
kov) (16 mart. 1868 - 14 iunie 1936) –
155 de ani de la naşterea prozatorului şi
dramaturgului rus;

25. BOLLIAC, Cezar (25
mart.1813 - 25 feb.1881) – 210 de ani
de la naşterea poetului;

27. MATEEVICI, Alexie (27
mart. 1888 - 24 august 1917) – 135 de
ani de la naşterea poetului;

28. KIRIŢESCU, Al. (28
mart.1888 - 9 apr.1961) – 135 de ani de
la naşterea dramaturgului;

30. PAPU, Edgar (13 sept.1908 -
30 mart.1993) – 30 de ani de la moartea
criticului literar;

30. VAN GOGH, Vincent (30
mart. 1853 - 29 iulie 1890) – 170 de ani
de la naşterea pictorului olandez;

31. STĂNESCU, Nichita (31
mart.1933 - 13 dec.1983) – 90 de ani de
la naşterea poetului.

Red.

0
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ăsfoind mai multe publicaţii din domeniul economic, am aflat că
Academia de Studii Economice din Bucureşti, prin intermediul Fa-
cultăţii de Business şi Turism, a lansat la Centrul Teritorial ASE
din Deva cursul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesio-
nală continuă – Manager destinaţie turistică. Această iniţiativă
beneficiază de susţinerea directă a Ministerului Antreprenoriatului
şi Turismului, în virtutea unui parteneriat încheiat cu Academia de

Studii Economice Bucureşti. 
Vestea bună este că acest curs va putea fi urmat în curând şi la Pia-

tra-Neamţ, prin Centrul Teritorial ASE, al cărui sediu se află de un număr
bun de ani la Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza”.

Cursul este acreditat de Autoritatea Naţională a Calificărilor pentru
ocupaţia de manager destinaţie turistică, prevăzută de legislaţia actuală
ca fiind obligatorie în organigrama unei Organizaţii de Management a
Destinaţiei. În plus se observă că există deja un interes crescut la nivelul
ţării pentru înfiinţarea acestor organizaţii, care pot contribui la o mai
bună dezvoltare şi promovare a turismului pe plan local, reunind intere-
sele tuturor agenţilor economici publici şi privaţi din domeniu.

Totalizând 180 de ore, cursul este deschis şi personalului din învă-
ţământul preuniversitar, în special celui cu studii economice, şi este apre-
ciat cu 23 de credite profesionale. Activităţile se desfăşoară în sistem
hibrid, prin cursuri şi seminare online, precum şi prin proiecte şi lucrări
practice în sistem fizic. Programul se finalizează cu examen de certificare
a competenţelor, iar certificatele de absolvire sunt eliberate sub tutela
Ministerului Educaţiei. 

Dată fiind importanţa lui practică, programul are asigurat şi sprijinul
unor importante asociaţii profesionale din turism: Federaţia Patronatelor
din Turismul Românesc (FPTR), Federaţia Asociaţiilor de Promovare
Turistică din România (FAPTR), Federaţia Industriei Hoteliere din Ro-
mânia (FIHR), Alianţa pentru Turism (APT).

Acest domeniu important din sfera învăţământului postuniversitar
turistic este acoperit datorită străduinţelor prof. univ. dr. Gabriela Ţigu,
titulara acestui curs, cea care a făcut eforturile de a-i concepe conţinutu-
rile şi modul de dobândire a competenţelor specifice. 

Dacă vorbim despre competenţele ce vor fi urmărite în cadrul acestui
curs, acestea se referă la: cunoaşterea legislaţiei generale în domeniul

turismului şi specifice activităţii de turism,
administraţiei publice şi ONG-urilor; identi-
ficarea specificului destinaţiei şi a elemente-
lor identificatoare; dezvoltarea mecanismelor
de implementare a conceptului de dezvoltare
durabilă în turism; asigurarea managementu-
lui vizitatorilor la nivelul destinaţiei; asigu-
rarea organizării şi funcţionării activităţii
Organizaţiei de Management a Destinaţiei;
comunicarea şi negocierea cu părţile intere-
sate ale Organizaţiei de Management a Des-
tinaţiei şi ale destinaţiei; colaborarea eficientă
a Organizaţiei de Management a Destinaţiei
cu administraţiile publice, sectorul privat,
ONG-urile şi alţi actori implicaţi în destina-
ţie; coordonarea elaborării şi implementarea

strategiei de marketing a destinaţiei; elaborarea şi implementarea planu-
lui de monitorizare turistică.

Ca o garanţie a calităţii cursului, precizez că prof. univ. dr. Gabriela
Ţigu profesează în cadrul Academiei de Studii Economice din anul 1996,
urcând toate treptele academice, pentru ca în perioada 2012-2016 să de-
vină prorector – responsabil cu educaţia şi formarea continuă. În prezent
este membru al unor comisii internaţionale de doctorat (Universitatea
din Lundt, Suedia; Universitatea din Messina, Italia; Universitatea Mont -
pellier, Franţa; Universitatea din Toulouse etc) şi membru în comitetul
editorial al multor publicaţii de turism din ţară şi din străinătate („Aca-
demica turistica” – Universitatea Primorska, Slovenia; „Revista de Tu-
rism” – Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava; „CACTUS Tourism
Journal” şi „Management & Marketing”- ASE, Bucureşti etc). A publicat
peste 22 de cărţi (dintre care una în străinătate), două fiind cărţi de autor
şi restul în colaborare, şi peste 100 de articole şi comunicări ştiinţifice,
pe teme de turism, ecoturism, dezvoltare durabilă, management turistic.
Are la activ 30 de contracte de cercetare naţionale şi internaţionale. Un
exemplu profesional demn de urmat!

Gianina BURUIANĂ

Un nou curs de interes major în domeniul Managementului
Destinaţie Turistică

R

Prof. univ. dr.
Gabriela Ţigu

Platformă pentru limitarea efectelor negative
ale reţelelor de socializare

iblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu”
Neamţ este parteneră în proiectul „Off -
line – Cum să te desparţi de platformele
de socializare (How to quit with Social
Media)”, care dezvoltă un centru cu surse
de informare de încredere şi resurse cul-
turale de calitate, la adresa www.offline-

project.eu.

„Ştirile televizate sunt încă sursa principală
de informare pentru majoritatea cetăţenilor eu-
ropeni, dar totuşi platformele de socializare, Fa-
cebook în special, sunt folosite din ce în ce mai
mult ca punct de accesare al ştirilor. Faptul că
milioane de cetăţeni se informează din social
media nu este tocmai un fapt liniştitor, având în

vedere lipsa de transparenţă a modalităţii în
care ştirile sunt distribuite, dar şi a credibilităţii
surselor de informare. Riscul informării de pe
platformele de socializare este că nu se poate
obţine o imagine completă şi obiectivă a eveni-
mentelor, precum şi de a fi expus ştirilor înşe-
lătoare, întrucât nu sunt bine contextualizate
sau chiar ştirilor false, care sunt total lipsite de
suport. Ca rezultat, opinia publică este din ce în
ce mai polarizată, pe poziţii ireconciliabile,
ceea ce duce la o societate mai divizată şi o de-
mocraţie mai fragilă. Din acest motiv, plat-
forma proiectului Offline şi cursurile de
dezvoltare a abilităţilor de informare în mod
critic din canalele online, dar excluzând plat-
formele de socializare, oferă o secţiune specială
în care sunt adunate surse de informare acredi-
tate şi multe resurse culturale de calitate în lim-
bile partenerilor de proiect”, precizează
coordonatorii proiectului.

Proiectul este finanţat de Uniunea Euro-
peană prin Erasmus+, având codul OFFLINE –
2021-1-IT02-KA220-ADU-000035103.

Offline îşi propune să contribuie la trans-
formarea internetului şi a canalelor de sociali-
zare într-un mediu în care se promovează
cultura, informarea corectă, precum şi gândirea

de tip critic, constructiv şi deschisă spre dialog.
Obiectivul general al proiectului va fi atins

prin reducerea timpului petrecut pe reţelele de
socializare; prin promovarea unei navigări mai
adecvate; prin dezvoltarea, în rândul adulţilor,
a unor aptitudini şi a unei culturi a informării
corecte, precum şi prin creşterea aptitudinilor
digitale în rândul adulţilor.

Partenerii acestui proiect sunt IDP, cu filiale
în Italia şi Bruxelles; IHF (Institut de Haute For-
mation aux Politiques Communautaires asbl),
organizaţie non-profit cu sediul în Bruxelles; In-
ternet Web Solutions, furnizor de tehnologie a
informaţiei cu sediul în Malaga, Spania; Lear-
ning for Integration ry, organism specializat în
promovarea învăţării limbilor străine şi a parti-
cularităţilor culturale sensibile ale migranţilor
şi refugiaţilor de toate vârstele din Finlanda şi
alte ţări nordice, pentru a facilita integrarea lor
în noua cultură şi dezvoltarea unei societăţi mul-
ticulturale; Demostene Centro Studi per la Pro-
mozione dello Sviluppo Umano, organizaţie
non-profit cu sediul în Latiano, Italia; CPIA
Lecce, o instituţie publică de educaţie care acti-
vează în Apulia, Italia, şi oferă cursuri de limbă
italiană pentru străini.

Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu”

B
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Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului – de peste 25 de ani în slujba nemţenilor

–  Doamna director, povestiţi-ne
ce înseamnă DGASPC şi care sunt
principalele servicii oferite de dum-
neavoastră. 

– Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Neamţ
– un nume lung dar perfect justificat
de paleta variată de servicii oferite –
este o instituţie publică de interes ju-
deţean cu personalitate juridică ce a
fost înfiinţată prin Hotărârea nr.
99/2004 a Consiliului Judeţean
Neamţ. Anul trecut, Direcţia a ani-
versat 18 ani de existenţă în forma
actuală, dar primii paşi pe drumul
protecţiei sociale au fost făcuţi încă
din 1990.

(...) În iunie 1997, Guvernul Ro-
mâniei a adoptat Ordonanţa de Gu-
vern 26/1997 privind protecţia
copilului aflat în dificultate şi s-a în-
fiinţat şi în Neamţ Direcţia Jude-
ţeană pentru Protecţia Copilului. A
fost un moment important în dome-
niul serviciilor sociale, fiind punctul
de pornire al unor schimbări majore
în abordarea problematicii complexe
cu care se confruntă categoriile so-
ciale defavorizate. Înfiinţarea Pro-
tecţiei Copilului în 1997 a dus şi la
schimbări radicale în sistem, locul
vechilor case de copii fiind luat de
unităţi şi servicii moderne, cu condi-
ţii incomparabil îmbunătăţite, unde
beneficiarii sunt sprijiniţi, consiliaţi
şi încurajaţi să depăşească situaţiile
dificile cu care se confruntă. În 2004
Direcţia Judeţeană pentru Protecţia
Copilului a fost comasată cu Servi-
ciul Public de Asistenţă Socială al
judeţului Neamţ, luând astfel naştere
Direcţia Generală de Asistenţă So-
cială şi Protecţia Copilului Neamţ.

– Având în vedere că aţi fost
martoră a acestor transformări, cum
caracterizaţi toţi aceşti ani din punct
de vedere instituţional? 

– Aceşti ani pot fi caracterizaţi
prin progres, inovaţie, modernizare,
muncă, profesionalism... Ani care au
adus o transformare importantă pen-
tru sistemul de protecţie al copiilor
şi adulţilor cu dizabilităţi, iar tot

acest proces de schimbare şi moder-
nizare continuă în fiecare zi. Au fost
ani plini de provocări dar, privind re-
trospectiv, sunt mândră de tot ceea ce
s-a realizat şi mai ales de progresele
care au făcut ca viaţa beneficiarilor
noştri – copii şi adulţi – să fie mult
îmbunătăţită faţă de anii 90, servi-
ciile fiind oricând comparabile cu
cele oferite în orice ţară din Europa.

Am înţeles şi că profesionalismul an-
gajaţilor noştri este cel mai important
aspect în creşterea calităţii vieţii be-
neficiarilor. Un salariat onest, empa-
tic, implicat, care lucrează cu inimă
bună, cu cunoştinţe însuşite temeinic,
este secretul performanţei în dome-
niul asistenţei sociale. 

– Descrieţi-ne pe scurt atribu-
ţiile şi serviciile furnizate de
DGASPC Neamţ. 

– DGASPC Neamţ are în struc-
tură şi subordine 6 complexe de ser-
vicii/centre pentru copii, dintre care
două sunt pentru copii cu dizabilităţi
şi două centre de zi, dintre care unul
pentru copii cu dizabilităţi. (...) Cen-
trele de zi pentru copii oferă servicii
atât copiilor instituţionalizaţi cât şi
celor din comunitate, scopul princi-
pal fiind prevenirea abandonului fa-
milial şi a instituţionalizării. 

DGASPC Neamţ are în struc-
tură şi 6 centre rezidenţiale cu per-
sonalitate juridică pentru protecţia
persoanelor adulte cu dizabilităţi şi,

foarte curând, va fi deschis la Roman
şi un complex de servicii de zi desti-
nat adulţilor cu dizabilităţi. (...)

Aparatul propriu al DGASPC
Neamţ este destinat să ofere servicii
specializate precum consilierea psi-
hologică, evaluarea complexă a co-
piilor şi adulţilor cu dizabilităţi în
vederea încadrării în grad de handi-
cap, intervenţiile de specialitate în

cazurile de abuz în vederea stabilirii
dacă se impune instituirea unei mă-
suri de protecţie, evaluarea şi moni-
torizarea copiilor aflaţi în plasament,
accesarea şi implementarea proiec-
telor cu finanţare naţională şi euro-
peană etc. 

– Câţi beneficiari are instituţia
dumneavoastră? 

– Aş putea spune un judeţ în-
treg! În domeniul protecţiei copilu-
lui, monitorizăm evoluţia a peste
1500 de copii. În afara copiilor insti-
tuţionalizaţi în centrele rezidenţiale,
sunt peste 500 de copii care se află
în plasament la asistenţii maternali
profesionişti. Aceştia din urmă sunt
angajaţii DGASPC Neamţ, selectaţi
şi instruiţi riguros în vederea asumă-
rii acestei profesii atât de dificile, dar
atât de frumoasă. De asemenea, eva-
luăm şi monitorizăm constant prin
serviciile noastre de specialitate
peste 500 de copii aflaţi în plasament
familial la rude şi alte câteva sute de
copii care sunt în grija unor organi-

zaţii private autorizate. În domeniul
persoanelor adulte cu dizabilităţi, în
afara sutelor de beneficiari din cen-
tre, avem în evidenţă aproximativ
20.000 de persoane încadrate în grad
de handicap. 

– Cu o cazuistică atât de di-
versă şi cu un număr atât de mare
de beneficiari, este evident că aveţi
nevoie şi de un buget pe măsură. Ce
proiecte are DGASPC Neamţ în de-
rulare şi care sunt sursele de finan-
ţare?

– Transformarea sistemului de
protecţie a copilului şi adultului cu
dizabilităţi necesită nu doar o
muncă asiduă ci şi finanţări pe mă-
sură. Drept urmare, am făcut tot po-
sibilul să accesăm cât mai multe
fonduri, astfel încât să putem să
dezvoltăm servicii moderne şi adap-
tate nevoilor beneficiarilor noştri.
De exemplu, pentru închiderea
Complexului de Servicii Romaniţa
din Roman şi transformarea lui într-
un complex de tip familial pentru
copii cu dizabilităţi, avem în imple-
mentare 4 proiecte cu finanţare eu-
ropeană. Prin intermediul acestor
fonduri construim 7 case de tip fa-

milial şi 3 centre de zi
care vor oferi servicii de
recuperare pentru copiii
din centru şi din comuni-
tate. În plus, am înfiinţat
o echipă mobilă care
oferă la domiciliul copii-
lor cu dizabilităţi servicii
de recuperare, kinetote-
rapie şi consiliere psiho-
logică. Similar, pentru a
facilita tranziţia adulţilor
cu dizabilităţi către o
viaţă independentă şi in-
tegrată în comunitate,
avem în implementare 3

proiecte cu finanţare guvernamen-
tală şi unul cu fonduri europene.
Prin intermediul acestora vor fi
cons truite mai multe locuinţe prote-
jate şi 3 centre de zi, toate situate în
mediul rural, acolo unde nevoia de
servicii pentru persoanele cu handi-
cap este acută. În toate aceste pro-
iecte am avut mereu sprijinul
Consiliului Judeţean Neamţ, fără
ajutorul căruia ne-ar fi fost imposi-
bil să accesăm şi să realizăm toate
aceste proiecte. 

Aşa cum am mai spus, sistemul
de protecţie socială necesită perma-
nent investiţii şi implicare pentru a
putea oferi servicii moderne şi atât
de necesare, atât copiilor cât şi
adulţilor cu dizabilităţi. Pe de altă
parte, încercăm mereu să dezvol -
tăm şi campanii de conştientizare a
populaţiei întrucât prevenirea insti-
tuţionalizării este prioritară. 

A consemnat
Gianina BURUIANĂ

arlena Panduru este director general adjunct şi coordonează
activităţile destinate protecţiei persoanelor adulte cu dizabilităţi
în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Neamţ de peste 30 de ani, iar de un an conduce des-
tinele acestei instituţii cu statut de director general intermar.
Economist de profesie şi licenţiată şi în psihologie, Marlena
Panduru lucrează în sistemul de asistenţă şi protecţie socială

încă din 1992, de când acest domeniu profesional făcea primii paşi
în România post-decembristă. Empatia, grija faţă de oameni şi pro-
vocarea unui domeniu necunoscut în anii ‘90 au făcut-o pe Marlena
Panduru, un om al cifrelor, să aleagă latura socială destinată persoa-
nelor cu dizabilităţi, considerând că ar putea contribui astfel la dez-
voltarea acestei profesii şi a sistemului. 

Iată că 30 de ani mai târziu, o regăsim la conducerea DGASPC Neamţ, cea mai mare şi complexă instituţie
din judeţ care oferă servicii de protecţie copiilor, dar şi persoanelor cu dizabilităţi, copii şi adulţi.

M

• Interviu cu Marlena Panduru, director general al DGASPC Neamţ
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Elena Morozan expune în tematica Cucuteni
aleriile de Artă „Lascăr Vorel”
au marcat debutul lunii febru-
arie printr-o notă de pros pe -
ţime, adusă de expoziţia unei
artiste care bate la porţile
consacrării, încercând să-şi
îns crie numele în panoplia
artiştilor plastici nemţeni. Ast-

fel, sâmbătă 4 februarie, la ora 11, în
prezenţa unui public numeros, a avut
loc vernisajul expoziţiei de pictură al
Elenei Morozan. 

Manifestarea a fost
deschisă, ca de obicei,
printr-un scurt cuvânt al pic-
torului Ştefan Potop,
preşedintele Filialei U.A.P.
a judeţului Neamţ. 

Curatorul expoziţiei a
fost binecunoscutul scriitor
şi critic de artă Emil Nico-
lae, care a concluzionat: În-
trebarea care se pune este de
ce se apucă omul de pictură?
De ce alege acest limbaj? Ce
face un artist, un pictor? Se
exprimă prin culori. Avem
aici galben, avem roşu,
combinaţii... cu care se
exprimă starea primară şi se
comunică într-un limbaj ar-
tistic. Elena Morozan a ales
simbolistica cucuteaniană şi
vedem că de fapt artista
investighează şi aduce în ac-
tualitate nişte lucruri struc-
turale, iar culorile şi cromatica sunt
doar nişte pretexte. 

În afară de lucrările cu
amprentă cucuteniană expoziţia a
mai cuprins o parte peisagistică, ce

a adus în atenţie aspecte spectacu-
loase din zona Agârcia, surprinse în
diferite anotimpuri. Am observat la
artistă şi pasiunea pentru flori, sur-
prinse de asemenea, ca de altfel în-
treaga expoziţie, într-o cromatică
extrem de vie. 

Elena Morozan a urmat iniţial
cursurile Şcolii populare de artă din
cadrul Centrului pentru Cultură şi
Arte „Carmen Saeculare” din Pia-
tra-Neamţ, în specialitatea pictură,

la clasa profesorului Arcadie
Răileanu, iar apoi cursurile de
grafică, la clasa profesorului Radu
Cristian Macavei. De curând
absolventă a Facultăţii de Arte Vi-

zuale şi Design din cadrul
Universităţii Naţionale de Arte
„George Enescu” din Iaşi, a avut
mai multe expoziţii personale,
printre care: Flori de primăvară
(Teatrul Tineretului din Piatra-
Neamţ – martie 2015); Dor de
Brâncuşi (Cercul Militar
Naţional, Bucureşti – ianuarie
2016; Central Plaza, Piatra-
Neamţ – februarie 2016; Galeria
„Top Art”, Iaşi – iunie 2017; Bi-
blioteca Judeţeană „Octavian
Goga”, Cluj – septembrie 2017);
Cuminţenia pământului (Cercul Mi-
litar Naţional, Bucureşti – aprilie
2018). Alături de acestea a participat
şi la numeroase expoziţii colective
în ţară şi în străinătate (Italia, Spania
etc).

Prin această expoziţie am
intenţionat să trezesc ceva din
„amintirea milenară”, să realizez o
întoarcere în timp spre zonele arhe-
tipale ale culturii şi omenirii, spre
timpurile primordiale, când fiinţa
umană se contopea cu universul.
Simbolurile ne vorbesc despre
soare, pământ, etapele de existenţă
umană ale fiecărui individ, dar şi
despre etapele de existenţă ale unei
comunităţi, ale unui popor, cu felul
lui de a trăi, cu momentele vieţii şi
legăturile lui cu cerul şi pământul.
În viziunea mea, omul şi-a organizat
dintotdeauna mediul de viaţă ca un
microcosmos în care formele, sem-
nele, simbolurile reprezintă codifi-
carea proprie, un fel de ADN
transmis din generaţie în generaţie.

Proiectul meu artistic vine cu o

bogată încărcătură istorică, este un
tărâm al interferenţelor între
legendă şi mister, înfăţişând simbo-
lurile specifice culturii Cucuteni.
Acestea sunt filtrate prin imaginaţia
mea artistică, dobândind o
încărcătură pozitivă din punct de
vedere cromatic dar şi
compoziţional. Cred că cel mai bine
mă regăsesc acum într-un gând al
lui Mircea Eliade, care spunea că
„a fi om înseamnă să cauţi
semnificaţia, valoarea, să o inven-
tezi, să o proiectezi, să o reinven-
tezi” – a declarat protagonista
expoziţiei la finalul vernisajului.

Parafrazându-l pe Emil Nicolae
cu întrebările sale retorice, mi-am
pus şi eu o întrebare la ieşirea de la
eveniment: De ce să mergi la verni-
saje? Pentru că e un moment mon-
den când ai ocazia să-ţi saluţi
prietenii iubitori de artă, şi mai ales
pentru întâlnirea cu artistul, pe care
poţi să-l vezi de aproape, să-i stu-
diezi mimica, gesturile, stilul vesti-
mentar, să-l auzi – ceea ce este o
experienţă interesantă.

Gianina BURUIANĂ

G

Prof. Marcela Popescu – pledoarie pentru frumos
ala Cupola a Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” a găzduit a noua
expoziţie personală de pictură a profesoarei Marcela Popescu.
Echilibrate armonios, cele 39 de creaţii ale sale, reunite sub titlul
„Dor de vară”, sunt o mărturie a sincerităţii artistei. Vernisajul a
avut loc joi, 2 februarie şi a fost însoţit de un recital la pian susţinut
de George Ţăranu, elev în clasa a IX-a la Liceul de Arte „Victor
Brauner” (prof. coordonator, Mariana Anghel).

„Marcela Popescu desfată, într-adevăr, ochiul. Are claritate, fermi-
tate, pictează cu inima”, a spus Mihael Balint, redactorul Bibliotecii Ju-
deţene.

Debutul pro-
fesoarei de bio-
logie Marcela
Popescu s-a con-
semnat în anul
2016. „În anul
2016 am ieşit
pentru prima
dată pe simeze,
au urmat opt ex-
poziţii personale
şi cinci de grup,
dintre care două
la Muzeul de
Artă din Roman.
Am ajuns acum

să am o colecţie de peste 350
de lucrări în ţară şi în străină-
tate”, a afirmat artista.

La fel ca la debut, inter-
pretarea artistică a creaţiilor
Marcelei Popescu a aparţinut
criticului de artă Cristian Li-
vescu. „Câţiva dintre dum-
neavoastră aţi participat,
împreună cu mine, şi la de-
butul Marcelei Popescu din
2016. Vorbeam atunci despre
un debut întârziat, dar senin
şi frumos, cu mult optimism
şi cu multă ofensivă a talen-

tului. Vinde foarte puţine lucrări, pentru că ţine foarte mult la ele. Do-
meniul picturalităţii nu e un domeniu uşor. Cere nu numai talent,
sensibilitate, melancolie, ci şi pasiune pentru a privi, timp pentru a me-
dita. Remarc la domnia sa o mare siguranţă pe actul de creaţie şi o anu-
mită bucurie de a aşterne culoarea, pentru că în pictură forma contează
foarte mult, dar culoarea este cea care desăvârşeşte arta picturală. Această
expoziţie are o anumită patină impresionistă, culorile nu sunt tari, nu
sunt stridente, sunt culori stinse, tăcute, frumoase, de sensibilitate, culori
de suflet”.

Expoziţia poate fi vizitată până la mijlocul lunii februarie.

Violeta MOŞU

S
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Rădăcinile veşniciei – meditaţii la sfinţenie 
ărintele profesor Ioan Chirilă ne provoacă, în această perioadă de
pregătire duhovnicească pentru marele praznic al Învierii Mântui-
torului, la o serie de meditaţii, cu ajutorul lucrării Rădăcinile veş-
niciei, apărută la Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2022. 

Autorul este preot şi profesor universitar la Facultatea de Teo-
logie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.
A studiat teologia la Cluj-Napoca şi Sibiu, limba ebraică biblică
la Universitatea din Budapesta şi a fost bursier al Universităţii din

Tel Aviv (Israel). Domeniul său de cercetare este constituit de teologia
Vechiului Testament, hermeneu-
tică şi exegeză scripturistică, lite-
ratură iudaică, iudaism,
arheologie biblică şi limba ebraică
biblică, dialog interreligios, dialog
ştiinţă – religie, etică, bioetică,
etica discursului şi istoria mo-
dernă.

A fost decan al Facultăţii de
Teologie şi preşedinte al Senatului
Universităţii „Babeş-Bolyai”. A
fost preşedinte şi membru în co-
misii de doctorat la Institutul Teo-
logic Ortodox „Saint-Serge” din
Paris, Universitatea Nijmegen,
Olanda, Cluj-Napoca, Bucureşti,
Sibiu, Iaşi, Suceava, Constanţa şi
coordonator sau membru al diver-
selor echipe de cercetare. 

În cele 286 de pagini ale pre-

zentei lucrări, autorul a strâns mai multe cugetări latreutice sub formă
de eseuri, timp de douăzeci de ani, rodul unei căutări continue a sfinţe-
niei, mai întâi în Scripturi, apoi în oameni şi, nu în ultimul rând, în ex-
perienţa concretă a vieţii, după cum însuşi mărturiseşte.

Uimit de vieţile paradoxale ale sfinţilor, părintele şi-a structurat me-
ditaţiile în trei mari trepte. În prima, concentrează atenţia asupra Fiului
lui Dumnezeu, Izvorul sfinţeniei noastre. Întrupat de la Duhul Sfânt, năs-
cut din Fecioara Maria, adorat de păstori, slăvit de îngeri, preamărit de
magi, vestit de Ioan Botezătorul, răstignit de oameni, Înviat ca mărturie,
Înălţat întru slavă, pnevmatizat şi transfigurat la chip, surprinde taina
mântuirii noastre şi, implicit, chemarea de a deveni asemenea Lui. Cea
de-a doua treaptă este dedicată luptei duhovniceşti pe care omul trebuie
să o poarte atunci când doreşte să ajungă de la chip la asemănarea cu
Creatorul său. Sunt evocate chipuri ale celor care L-au căutat neîncetat
pe Dumnezeu, de la Saul din Tars, care a văzut Lumina lumii în drum
spre Damasc, până la Olivier Clément, cel ai cărui „ochi de foc” stau
mărturie a umplerii făpturii de focul Cincizecimii. Printre bărbaţii iluştri,
a căror pildă ne îndeamnă Sfânta Scriptură să o urmăm (Evrei XIII, 7),
a enumerat pe Nicolae Steinhardt, mitropolitul Bartolomeu Anania, Phi-
lippe Nouzille etc. Ultima treaptă reprezintă o pledoarie pentru sfinţenia
vieţii, atât în familie, cât şi în monahism. Ambele sunt menite să-l sfin-
ţească pe om şi să-l aşeze într-un dialog viu cu Dumnezeu-Cuvântul care
ne sfinţeşte pe toţi (Evrei II, 11) şi care rămâne cu noi până la sfârşitul
veacurilor (Matei XXVIII, 20).

În speranţa că succinta prezentare a cărţii şi autorului a stârnit cu-
riozitatea asupra subiectului abordat, cartea este disponibilă în format ti-
părit (https://bit.ly/40H4vDf) şi în ediţie digitală (https://bit.ly/3lmIn0T).

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

P

Profunzimi ale experienţei creatoare
oina Mihăilescu (pictură,
grafică) şi Radu Feldiorean
(sculptură), artişti plastici
contemporani de mare pro-
funzime şi sensibilitate, cu o
bogată carieră în domeniu,
sunt autorii expoziţiei „O
rană deschisă”, prima orga-

nizată în acest an la Muzeul de
Artă din Piatra-Neamţ.

„Cărţile de vizită ale invitaţi-
lor noştri sunt la fel de impresio-
nante ca şi lucrările pe care le
prezintă. Bucuria pe care au reuşit
să o fixeze pe pânzele şi sculpturile
domniilor lor, cu siguranţă, se află
acum în sufletele noastre. Expozi-
ţia „O rană deschisă” închide per-
fect un cerc. Nu am ales
întâmplător ziua de 7 februarie

2023 ca dată de desfăşurare a ver-
nisajului, pentru că astăzi se împli-

nesc 91 de ani de la naşterea criti-
cului de artă Dan Hăulică, pe care
l-am omagiat în urmă cu trei luni
la Muzeul de Artă din Piatra-
Neamţ. Este o expoziţie cu un su-
biect eminamente religios, o
expoziţie prin care artiştii fac o artă
mărturisitoare”, a spus dr. Mi-
haela-Cristina Verzea, directorul
adjunct ştiinţific al Complexului
Muzeal Naţional Neamţ.

„O rană deschisă” este a treia
expoziţie pe care o curatoriază cri-
ticul de artă Oliv Mircea la Muzeul
de Artă din Piatra-Neamţ, după
„Ziua a opta fără sfârşit pogo-
rându-se acum, potirul se aprinde”
(martie – aprilie 2022) şi „Adevăr
şi Frumuseţe” (3 noiembrie 2022 –
31 ianuarie 2023).

„Doina Mihăilescu îşi în-
dreaptă căutările artistice, de mulţi
ani, către un univers spiritual cu
scopul de a trezi în privitor un sens
teologic. În felul acesta, ea este
dispusă să îşi dezvăluie profunzi-
mea experienţei creatoare şi, mai
ales, să pună în operă profunzimea
izvorului veşnic creator. Ea ştie că,
pe termen lung, luarea aminte mai
profundă a ceea ce este ascuns în
privitor are drept efect luminarea
în plus a conştiinţei lui morale şi
estetice. La Radu Feldiorean, suita
de lucrări pe care le vedem se pre-
zintă în aşa fel încât să te convingă
prin faptul că în ele se află un sens
explicit şi noetic prin care poţi
clasa cu uşurinţă formele sculptu-
rale în seria de forme care compun

iconosfera de
sorginte şi de
expresivitate
sacrală evi-
dentă”, a men-
ţionat Oliv
Mircea.

Doina Mi-
hăilescu a mai
expus la
Muze ul de
Artă din Pia-
tra-Neamţ în
perioada sep-
tembrie - oc-
tombrie 2020.
Atunci, prin
expoziţia „Felurite cireşe (În cer şi
pe pământ)”, artista a propus o în-
cercare conştientă de a se integra
în tradiţie. Profesor universitar
doctor la Facultatea de Artă din ca-
drul Universităţii de Vest din Timi-
şoara, Doina Mihăilescu a câştigat,
în anul 2016, Premiul Uniunii Ar-
tiştilor Plastici din România pentru
restaurare şi pictură religioasă.

„Noi vă dăruim cu bucurie ex-
poziţia noastră a cărei discurs plas-
tic porneşte de la spusele marelui
Vasili Kandinski, şi anume că „arta
este o vibraţie a sufletului”. Înca-
drându-ne lucrările în zona aceasta
de autentică vibraţie sufletească,
aducem mulţumiri conducerii şi
muzeografilor Complexului Mu-
zeal Naţional Neamţ şi criticului
de artă Oliv Mircea. Mulţumirile
noastre sunt prinse în duhul bucu-
riei şi pentru faptul că totul a fost

organizat cu deosebită atenţie şi
foarte multă pricepere profesio-
nală. Tot ce vedeţi nu s-a făcut
uşor, în spatele acestor lucrări au
stat foarte multe întâlniri, foarte
multe discuţii care au rodit”. 

Spre deosebire de Doina Mi-
hăilescu, sculptorul Radu Feldio-
rean (Bistriţa-Năsăud) expune
pentru prima dată la Piatra-Neamţ.
„Doresc ca oamenii să se bucure
de lucrările mele. Bucuria lor va fi
şi bucuria mea. N-am mai expus
niciodată la Piatra-Neamţ. În gene-
ral, artiştii sunt foarte pasionaţi de
arta lor. Sper să dovedesc că pasiu-
nea mea e de folos tuturor celor
care-mi admiră sculpturile”.

Expoziţia poate fi vizitată în
perioada 7 februarie – 8 aprilie
2023.

Violeta MOŞU

D
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Iuliu Maniu – un apostol al ideii naţionale şi al democraţiei

ctivismul politic al tânărului
Maniu se manifestă încă din
anii studenţiei. Astfel, în ca-
litate de lider al Societăţii
academice „Petru Maior”,
organizează acţiuni de soli-
daritate cu mişcarea memo-

randistă, drept pentru care este
ameninţat cu represalii de rectorul
Universităţii din Budapesta. În
1892, el trece pentru prima dată în
România, participând la un con-
gres al studenţilor în oraşul
Roman. Revenind în anii următori
la Constanţa şi Bucureşti, Maniu,
impresionat de atmosfera de soli-
daritate din Regat cu liderii memo-

randişti arestaţi de Budapesta,
făcea un legământ pentru îndepli-
nirea căruia va lupta neîncetat:
„Jur pe Dumnezeu, pe conştiinţă şi
pe onoare că îmi voi jertfi viaţa
pentru triumfarea cauzei româ-
neşti, luând parte la revoluţia pe
care o pregătim”.

În contextul dezbaterilor le-
gate de modificarea tacticii PNR
din Transilvania, în anul 1905,
Maniu se pronunţă clar pentru tre-
cerea la lupta activă pentru apăra-
rea identităţii româneşti. El este
ales în conducerea PNR unde, ală-
turi de Al. Vaida Voevod şi Aurel
Vlad, este însărcinat cu elaborarea
noului program şi statut al partidu-
lui. În anul următor, Maniu este
ales deputat în Parlamentul de la
Budapesta, devenind unul dintre
cei mai activi militanţi pentru
cauza românilor ardeleni. În mai
multe intervenţii avute în Dietă, el
a denunţat politica de persecuţii
faţă de români promovată de gu-
vernul maghiar şi atitudinea dis-
preţuitoare a presei de la
Budapesta. 

Declanşarea războiului în anul

1914 a pus pe liderii PNR din
Transilvania într-o situaţie dificilă:
să-şi manifeste deschis fidelitatea
faţă de monarhia austro-ungară şi
faţă de Budapesta, aşa cum solicita
cu insistenţă guvernul maghiar, sau
să susţină necesitatea dezrobirii
Transilvaniei prin intrarea Româ-
niei în război alături de Antanta.
Pentru Maniu această dilemă nu a
existat. În negocierile cu guvernul
Tisza, precum şi în discuţiile cu
emisarii guvernului de la Bucu-
reşti, el şi-a susţinut ferm punctul
de vedere: fie guvernul de la Bu-
dapesta recunoştea în întregime as-
piraţiile legitime ale românilor
transilvăneni, fie România trebuia
să se alăture Antantei pentru a le

obţine prin război. Aflând de în-
corporarea lui Maniu în armata
austro-ungară, în mai 1915, Octa-
vian Goga scria: „Nimeni nu i-a
putut smulge o singură declaraţie
de loialitate şi nimeni n-a fost în
stare să-l urnească în nici o parte
ca să devină propagandistul unei
apropieri de duşmanii noştri de
veacuri”. În anii 1915-1918, parti-
cipă la război pe frontul rusesc şi
apoi pe frontul din Italia, ca ofiţer
de artilerie în armata maghiară.

În toamna anului 1918, Maniu
se afla la Viena. Acolo, în condi-
ţiile declanşării revoluţiei, organi-
zează şi conduce legiunile
româneşti care reuşesc să asigure
ordinea într-un oraş aflat în pragul
anarhiei. La 14 noiembrie 1918 so-
seşte la Arad, unde se desfăşurau
tratativele româno-maghiare. In-
tervenind, el i-a spus ministrului
maghiar Jászi Oszkár că românii
doresc să aibă propriul stat pe în-
treg teritoriul locuit de ei şi l-a asi-
gurat că drepturile celorlalte
popoare vor fi respectate: „Noi nu
voim să devenim din asupriţi asu-

pritori, dar nici nu putem admite o
ştirbire a teritoriului românesc”.
Întrebat de ministrul maghiar: „În
definitiv, ce vor românii?”, Maniu
a răspuns tranşant: „Despărţirea to-
tală”.

Peste câteva zile, la 1 decem-
brie 1918, Maniu participa la
Marea Adunarea Naţională de la
Alba-Iulia în cadrul căreia s-a ho-
tărât unirea Transilvaniei, Mara-
mureşului şi Banatului cu Regatul
României. Luând cuvântul, el ruga
Adunarea să voteze proiectul de
rezoluţie „pentru a întemeia pentru
vecie România unită şi mare şi a
înstăpâni pentru totdeauna o ade-
vărată democraţie şi deplină drep-
tate socială”. Prin decizia unanimă
a Adunării, idealul întregirii naţio-
nale, pentru care militase neîncetat
şi Iuliu Maniu, se împlinea.

După realizarea Marii Uniri, îl
regăsim pe Iuliu Maniu la condu-
cerea Consiliului Dirigent (2 de-
cembrie 1918-10 aprilie 1920),
calitate în care a coordonat o labo-
rioasă activitate în sensul realizării
unificării depline.

În perioada interbelică, Maniu
s-a remarcat ca un promotor al
ideii democratice, un susţinător al
monarhiei constituţionale şi un ad-
versar al autoritarismului şi extre-

mismului politic. În octombrie
1926, împreună cu Ion Mihalache,
punea bazele celui mai important
partid politic de opoziţie, Partidul
Naţional Ţărănesc, partid cu care
s-a identificat până la moartea sa.
La începutul anului 1928, PNŢ
lansează „campania de răsturnare”
de la guvernare a PNL, campanie
soldată cu câştigarea alegerilor şi
formarea primului guvern condus
de Iuliu Maniu (10 noiembrie
1928). Unul dintre actele contro-
versate ale guvernărilor sale a fost
„restauraţia carlistă” din 8 iunie
1930. Slăbiciunea Regenţei, criza
dinastică şi credinţa sa că prinţul
Carol poate fi convins să accepte o
domnie în limitele constituţionale
l-au determinat pe Iuliu Maniu să
susţină revenirea la tron a „rebelu-
lui”. El a impus celui care avea să
fie proclamat ca rege două condi-
ţii: refacerea căsătoriei cu princi-
pesa Elena şi interzicerea aducerii
în ţară a Elenei Lupescu.

La scurt timp după proclama-
rea lui Carol ca rege, Maniu îşi va
da seama că speranţele sale fuse-
seră înşelate, suveranul încăl-
cându-şi promisiunile. În august
1930, după ce Elena Lupescu reve-
nise în ţară, Maniu îi declara rege-
lui: „M-aţi înşelat atât pe mine, cât
şi ţara”. Din acel moment ruptura
dintre cei doi va deveni inevitabilă,
chiar dacă regele a mai făcut apel
încă o dată la Maniu pentru o
scurtă guvernare (octombrie 1932-
ianuarie 1933). După ce-şi depune
demisia la 12 ianuarie 1933, de-
monstrând că nu se agaţă de putere
ci rămâne fidel unor principii,
Maniu se retrage din fruntea parti-
dului. Rămâne însă un „soldat cre-
dincios” al acestuia şi, mai ales, un
critic vehement al tendinţelor au-
toritare ale regelui şi al camarilei
regale din jurul Elenei Lupescu.

(urmare din pag. 1)

A

Iuliu Maniu la nunta lui Corneliu Coposu ‐ octombrie 1942

Iuliu Maniu la proces
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evenit la conducerea partidu-
lui în noiembrie 1937,
Maniu va încheia un pact de
neagresiune electorală cu
Mişcarea Legionară şi PNL
– Gh. Brătianu, înţelegere
mult criticată în epocă. Pac-

tul nu însemna vreo abandonare a
principiilor democratice şi nici nu
presupunea vreo colaborare poli-
tică după alegerile din decembrie
1937. Înţelegerea era valabilă doar
pe perioada campaniei electorale şi
avea drept scop apărarea libertăţii
şi a corectitudinii alegerilor şi

combaterea abuzurilor şi ilegalită-
ţilor autorităţilor.

Instaurarea regimului autoritar
al regelui Carol al II-lea (11 fe-
bruarie 1938) era calificată de
Maniu drept „o lovitură de stat”,
prin care se urmărea anularea drep-
turilor sfinte ale naţiunii. În au-
dienţa pe care o avusese la rege,
Maniu îi atrăgea atenţia că face o
greşeală de neiertat, cu consecinţe
majore, iar prin asumarea unei
conduceri personale „Majestatea
Voastră vă expuneţi inutil şi riscaţi
chiar tronul”.

În vara anului 1940, în condi-
ţiile prăbuşirii României Mari,
Iuliu Maniu a protestat energic faţă
de cedările teritoriale, mai ales faţă
de consecinţele Dictatutului de la
Viena. Participând la al doilea
Consiliu de Coroană din noaptea
de 30 spre 31 august, după ce de-
cizia fusese deja luată, Maniu
afirma că cedările succesive, „fără
o lovitură de sabie, fără o picătură
de sânge” erau „o adâncă ştirbire a
demnităţii şi puterii statului nos-
tru”. El pleda pentru rezistenţă,
preferând „o înfrângere în lupte
decât o retragere ruşinoasă”.

În anul 1941, Maniu a susţinut
intrarea ţării în război şi s-a bucu-
rat pentru eliberarea Basarabiei şi

a Bucovinei de Nord, dar s-a ma-
nifestat ferm împotriva continuării
luptelor dincolo de Nistru, mo-
tivând că „nu putem lupta îm-
potriva Rusiei, azi aliata Angliei,
probabil învingătoare la sfârşitul
războiului”. Deşi şi-a manifestat
clar opţiunea pentru coaliţia
Naţiunilor Unite şi a participat la
acţiunile pentru înlăturarea
mareşalului Ion Antonescu şi
alăturarea României la războiul
împotriva Germaniei naziste, după
23 august 1944 PNŢ şi Iuliu
Maniu au devenit ţinta atacurilor
dezlănţuite ale comuniştilor. 

Conştient de faptul că în spa-
tele acţiunilor declanşate de comu-
nişti pentru acapararea puterii se
afla Uniunea Sovietică, la 1 de-
cembrie 1944 Maniu trimitea un
mesaj premierului britanic Win-
ston Churchill în care-i solicita ca:
„Dacă guvernul englez vrea ca Ro-
mânia să intre în sfera de influenţă
sovietică, el ar fi extrem de recu-
noscător domnului Churchill dacă
i-ar da răspuns precis la această
chestiune”. Pentru că „dacă acest
lucru nu intră în intenţia guvernu-
lui englez, atunci el este gata să
lupte împotriva comunizării ţării,
până la moarte”. Răspunsul nu a
venit niciodată, România fiind
abandonată colosului sovietic.

Totuşi, beneficiind de un mare
sprijin popular şi fiind cel mai im-
portant lider al opoziţiei democra-
tice, Maniu a continuat lupta cu
comuniştii sperând într-o iluzorie
susţinere din partea Occidentului.

În noiembrie 1946, PNŢ condus de
Maniu obţine o victorie categorică
în alegerile parlamentare, dar în
urma falsificării grosolane a rezul-
tatelor victoria este atribuită comu-
niştilor şi aliaţilor lor. Trimite noi
note de protest guvernelor britanic

şi american, dar totul este în zadar.
Ultimul act al dramei lui Iuliu

Maniu are loc în anul 1947. După
„înscenarea de la Tămădău” din 14
iulie 1947, Maniu va fi arestat, iar
PNŢ desfiinţat şi interzis. Procesul
ce i s-a intentat pentru acuzaţia de
„crimă de complot, înaltă trădare,
tentativă de surpare a ordinii
constituţionale, răzvrătire, insu -
recţie armată şi instigare la înaltă
trădare prin necredinţă”, nu a fost
altceva decât o copie a proceselor

publice după modelul so vietic.
Maniu s-a comportat demn, respin -
gând toate acuzaţiile şi asumân -
du-şi responsabilitatea pentru toate
deciziile luate de partid. Pe 11
noiembrie 1947, Iuliu Maniu era
condamnat la închisoare pe viaţă şi
degradare civică pe 10 ani. Potrivit

cercurilor politice americane, vina
lui o reprezenta fidelitatea faţă de
prinicipiile şi instituţiile civilizaţiei
occidentale, precum şi faţă de
relaţiile cu S.U.A.

Până în anul 1951 Maniu va fi
încarcerat la închisoarea din
Galaţi. La sfârşitul anului 1951 a
fost transferat, împreună cu Ion
Mihalache şi Ilie Lazăr, la în-
chisoarea din Sighet. În ultimele
luni de viaţă, când sănătatea sa se
deteriorase vizibil, a fost însoţit în
celulă de Nicolae Carandino.
Acesta, impresionat de comporta-
mentul curajos şi demn al
bătrânului Maniu, i se adresa cu
„Domnule Preşedinte”. La 5 febru-
arie 1953, trecut de 80 de ani, se
stingea din viaţă. Trupul său a fost
luat din celulă în cel mai strict se-
cret şi dus în cimitirul închisorii,
unde a fost aruncat într-o groapă
comună fără nici un semn distinc-
tiv. Comuniştii nu doreau ca mor-
mântul său să devină peste ani un
loc de pelerinaj pentru cei care
cunoşteau adevărul.

La 70 de ani de la moarte,
adevărul pe care generaţia actuală
şi cele care vor veni trebuie să-l
cunoască este acela că Iuliu Maniu
a fost un slujitor devotat al ideii
naţionale, al unităţii neamului
românesc şi al valorilor democra -
tice autentice. Lupta lui de o viaţă
pentru aceste idealuri îi dă dreptul
legitim la „neuitare”.

R

Memorialul durerii ‐ Sighet

Din arhivele securităţii

Sentinţa
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Omagiu părintelui Iustin Pârvu, la 104 ani de la naştere
iblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ
a organizat, în colaborare cu Mănăstirea
Petru Vodă, Protopopiatul Piatra-Neamţ şi
Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” Mărăţei
I, simpozionul intitulat „Părintele Iustin
Pârvu – Duhovnicul Neamului”, în cadrul
proiectului „Să cunoaştem istoria judeţului
prin memoria comunităţii. Oameni, locuri,

fapte”. Evenimentul a avut loc joi, 9 februarie
2023, în prezenţa unui public numeros.

Invitaţii manifestării au fost părintele arhi-
mandrit Hariton Negrea, stareţul Mănăstirii Petru
Vodă, părintele profesor Vasile Păvăleanu, preotul
paroh al Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” Mă-
răţei I, părintele Gabriel Pintilie, preot misionar
protopopesc în cadrul Protopopiatului Piatra-
Neamţ şi Corul „Heruvimii” al Bisericii „Sfântul
Ioan Botezătorul” Mărăţei I (dirijor, prof. Marius
Corugă). Moderatorul manifestării a fost prof.
Mihaela Mereuţă, managerul Bibliotecii Jude-
ţene.

Întâlnirea a reprezentat un omagiu adus me-
moriei marelui duhovnic al poporului român, Pă-
rintele Iustin Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă,
la 104 ani de la naştere (n. 10 februarie 1919, satul
Poiana Largului, judeţul Neamţ). În luna iunie, se
vor împlini 10 ani de la plecarea Părintelui la cele
veşnice.

„Părintele Iustin a fost păstorul care şi-a pus
sufletul pentru oile sale. El a venit în lumea
aceasta ca să ajute suflete. Părintele şi-a pus su-
fletul pentru oameni şi cât timp a stat la Petru
Vodă doar asta a făcut. A stat de vorbă cu credin-
cioşii, i-a întărit sufleteşte. Părintele Iustin perma-
nent a fost inundat de hristologie, pentru că era
foarte convins de puterea lui Iisus Hristos. Părin-
tele nu a înlocuit niciodată frica de Dumnezeu sau
respectul faţă de Dumnezeu cu o altfel de frică,

pentru că frica o insuflă cel rău, care slăbeşte pu-
terile sufletului, puterile vieţii. Ţinând încrederea
faţă de Dumnezeu, ţinând credinţa faţă de Dum-
nezeu, ajungi să nu mai ai frică. Părintele Iustin a
avut profunzimea trăirii creştine şi ştiu că aici, la
acest simpozion, sunt prezenţi şi cei care au pus
un gând bun ca Părintele Iustin să devină cetăţean
de onoare al municipiului Piatra-Neamţ”, a spus
părintele Hariton Negrea.

„Neamţul este un ţinut binecuvântat de Dum-
nezeu din cel puţin două motive. Este ţinutul cu
cele mai multe mănăstiri, schituri şi biserici. Nu
este o zonă în lumea ortodoxă, nici în lumea creş-
tină cu o densitate mai mare de biserici, de schi-
turi şi de mănăstiri. De exemplu, localitatea
Vânători-Neamţ are 63 de sfinte altare la care se
slujeşte. Totodată, acest ţinut este binecuvântat de
Dumnezeu cu aşa numiţii sfinţi nemţeni. Între
sfinţii care s-au ridicat din acest ţinut şi care stră-
luceşte pe firmamentul bisericii este Părintele Ius-
tin Pârvu. Lucrarea cea mai minunată a Sfinţiei
Sale o constituie zidirea bisericii din sufletele oa-
menilor. A lăsat în urmă un testament sfânt, alcă-
tuit din patru cuvinte, fiecare cuvânt fiind scris pe
câte unul din cei patru stâlpi ai baldachinului său

de la Petru Vodă: Rugăciune, Pocăinţă, Ascultare
şi Unitate. Cuvinte de testament şi pentru călu-
gări, dar şi pentru toţi românii. Dacă le împlinim
suntem în duhul Părintelui”, a afirmat părintele
profesor Vasile Păvăleanu.

„Mulţimea l-a căutat pe Părintele Iustin pen-
tru că a fost odihnitor de oameni. Suferinţa din în-
chisoare l-a făcut pe Părintele Iustin să
dobândească o rugăciune continuă astfel încât

harul lui Dumnezeu să fie
permament asupra sa şi cine
intra în chilia părintelui sim-
ţea acest lucru. Oamenii
uitau de lume şi simţeau îm-
părăţia lui Dumnezeu. Sunt
ucenici ai Părintelui Iustin
care se străduiesc să conti-
nue, la o măsură asemănă-
toarea, lucrarea sa”, a
menţionat părintele Gabriel
Pintilie.

În spaţiul expoziţional
de la parterul Corpului A, Biblioteca Judeţeană,
în colaborare cu Asociaţia Părinţilor pentru Ora
de Religie, a organizat expoziţia de portrete „Trăi-
torii credinţei ortodoxe în temniţele comuniste”,
cu lucrări semnate de Aida Şuşter-Boţan. Operele
artistei readuc în actualitate memoria rezistenţei
anticomuniste. Printre personajele reprezentate în
lucrările grafice se numără duhovnici ai ortodo-
xiei precum arhimandriţii Iustin Pârvu şi Ilie
Cleopa, preoţii Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Ni-
colae Steinhardt, Dumitru Stăniloae, Sofian Bo-
ghiu, Adrian Făgeţeanu, Gherasim Iscu, Ioan
Iovan, Proclu Nicău, şi oamenii de cultură şi măr-
turisitori: Radu Gyr, Petre Ţuţea, Vasile Voicu-
lescu, Valeriu Gafencu, Aspazia Oţel Petrescu,
Mircea Vulcănescu şi Traian Trifan. (Red.)

B

Folosirea aplicaţiei „Kahoot” la clasă sau a evalua elevii cu propriile lor arme
Kahoot” este un instrument popular folosit
în sistemul educaţional pentru a evalua ele-
vii prin intermediul jocurilor interactive.
Pentru a înţelege mai bine aplicaţia, care se
instalează şi se foloseşte de pe telefoanele
mobile ale elevilor, enumăr câteva dintre
avantaje şi performanţe:

• evaluarea este amuzantă şi atractivă
pentru copii, deoarece se realizează prin interme-
diul jocurilor interactive;

• feedback-ul în legătură cu rezultatele elevi-
lor este imediat, astfel încât să poată să-şi moni-
torizeze progresul şi să-şi îmbunătăţească
performanţa şcolară;

• încurajează participarea activă a co-
piilor prin crearea unui mediu competitiv şi
interactiv;

• aplicaţia poate fi personalizată pentru
a se potrivi nevoilor specifice ale fiecărei
clase sau ale fiecărui copil;

• oferă profesorilor posibilitatea de a genera
rapoarte despre performanţa fiecărui copil, astfel
încât să poată să îşi evalueze progresul şi să ia mă-
surile necesare;

• poate fi accesată de pe orice dispozitiv
cone ctat la internet, ceea ce îl face uşor de utilizat
în clasă sau acasă.

Deşi „Kahoot” poate fi un instrument util în
evaluarea copiilor, este important să se utilizeze
împreună cu alte metode de evaluare, cum ar fi
testele scrise sau proiectele, pentru a se obţine o
imagine completă a performanţei copiilor.

În relaţia cu elevii recomand folosirea unei

structuri gamificate a conţinuturilor. Ce presupune
aceasta: folosirea elementelor de joc pe care le
pune la dispoziţie aplicaţia în procesul de învăţare
(ecusoane, recompense, insigne, nivele de parcurs
etc.). Fiecare lecţie sau capitol ar trebui văzute ca
un „nivel de joc”, la sfârşitul lecţiei sau capitolului
intervenind competiţia.

În prezent, pentru a întări elementul ludic, eu
am introdus un sistem de cartonaşe la ore: roşu,
galben şi albastru, care le oferă o „putere” elevilor.
Cel ce deţine cartonaşul roşu are cele mai multe
bonusuri, adică deţine cea mai mare putere. Elevii

le pot obţine prin implicarea activă la oră sau prin
câştigarea primelor 3 locuri la „Kahoot”. Aceste
cartonaşe sunt legate de câştigarea de bonusuri,
care nu îşi au originea neapărat în procesul de în-
văţare, ci mai mult în constrângerile ce rezultă din
activitatea şcolară. De exemplu, elevii ştiu că nu
au voie cu telefoanele mobile la ore (cu excepţia
situaţiei când se joacă „Kahoot”), elevului prins
cu telefonul confiscându-i-se pe parcursul întregii
zile. Unul dintre bonusurile la cartonaşe este toc-
mai ca telefonul să nu fie confiscat. Acest bonus
poate avea succes, doar în condiţiile în care există
consecinţe atunci când elevul este prins cu telefo-

nul (confiscarea pe parcursul întregii zile), altfel
nici un elev nu se va lupta să câştige un astfel de
bonus. Acesta, împreună cu „tema nefăcută” şi
„puncte bonus la test” sunt cele mai vânate carto-
naşe de către elevii mei. Încă mai lucrez pentru
îmbunătăţirea acestui sistem de cartonaşe, atât din
punct de vedere al modului cum pot fi câştigate,
cât şi al recompenselor primite. În momentul de
faţă, cu toate că acest sistem este perfectibil, are
rezultate apreciabile. 

Din punctul meu de vedere, „Kahoot” acce-
sează memoria de scurtă durată a elevilor; am se-
sizat că cel mai adesea ei nu îşi amintesc
conţinuturile, dar dacă reiau acelaşi „Kahoot” la
o recapitulare, îşi amintesc culoarea sau figura
geometrică ce era aferentă răspunsului corect.

Şi atunci, de ce îl mai folosesc? Pentru că at-
mosfera de competiţie creată în clasă nu se mai
regăseşte în nici o altă situaţie de evaluare a cu-
noştinţelor. Toţi îşi doresc să câştige! Ei nu sunt
interesaţi sa înveţe, ei sunt interesaţi să câştige, şi
asta realizează gamificarea. Chiar şi elevii la care
nu te aştepţi să câştige, obţin măcar o dată un loc
fruntaş, şi atunci toată clasa îi priveşte cu admira-
ţie, poate cu invidie. Se creează astfel un sistem
transparent şi egal de şanse.

Am convingerea că, pe viitor, aceste soluţii
educaţionale vor fi aplicate pe scară largă, fiind
componente ale inteligenţei artificiale, tot mai
mult folosită în educaţie. 

Prof. Loredana-Geanina ANDRICI
Colegiul Tehnic „Danubiana”, Roman

„
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Exemple de bune practici în integrarea socială şi profesională
a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale

la Şcoala Profesională Specială, comuna Ştefan cel Mare (1)

coala Profesională Specială,
comuna Ştefan cel Mare, ocro-
teşte, şcolarizează şi profesio-
nalizează elevi cu cerinţe
educaţionale speciale (defi-
cienţe mintale şi deficienţe
asociate) proveniţi din familii
şi din şcolile speciale din jude-

ţul Neamţ, cu vârste cuprinse între 15
şi 22 ani în domeniile: Industrie tex-
tilă şi pielărie, Agricultură, Alimenta-
ţie publică.

Şcoala Profesională Specială,
comuna Ştefan cel Mare, este o uni-
tate de învăţământ care a cunoscut
de-a lungul anilor multe schimbări,
ce au avut acelaşi scop şi anume: edu-
carea, profesionalizarea, ocrotirea şi
integrarea socio-profesională a tine-
rilor cu cerinţe educative speciale
(deficienţă mintală pe diferite grade). 

În contextul învăţământului teh-
nic european, Şcoala Profesională
Specială trebuie să ofere condiţii ma-
teriale optime pentru derularea pro-
cesului instructiv-educativ. Pe
parcursul anilor instituţia s-a dezvol-
tat foarte mult ajungând în prezent să
aibă o bază materială comparabilă cu
serviciile educaţionale planificate,
fiind beneficiara unui Proiect de Rea-
bilitare şi modernizare finanţat de
Consiliul Judeţean Neamţ.

Şcoala dispune de resurse umane
superior şi mediu calificate, capabile
să transforme actul didactic într-un
demers modern în pas cu strategia de
dezvoltare a învăţământului preuni-
versitar. Cele 21 de cadre didactice se
formează continuu prin diferite acti-
vităţi metodice şi psihopedagogice
organizate la nivelul comisiilor de
specialitate, a cercurilor pedagogice,

prin cursuri organizate de Casa Cor-
pului Didactic Neamţ sau alte institu-
ţii de formare.

Tinerii adolescenţi cu cerinţe
educative speciale continuă să repre-
zinte categoria cea mai vulnerabilă.
Mulţi dintre aceştia şi-au petrecut cea
mai mare parte a vieţii în instituţii de
ocrotire, iar lumea de dincolo de aces-
tea îi sperie. În aceste condiţii, tânărul
se vede aruncat într-un cerc vicios,
din care nu poate ieşi decât cu spriji-
nul şi implicarea celorlalţi. Pendulând
între aceste puncte ale dilemei, de cele
mai multe ori renunţă, abandonân -
du-se hazardului şi indiferenţei.

Perspectivele persoanelor cu di-
zabilităţi, după terminarea şcolii, sunt
aproape inexistente. Ajutorul pe care
îl pot primi aceste persoane pentru a
se face tranziţia de la educaţie la an-
gajare este foarte mic. Instruirea vo-
caţională este asigurată prin lege, dar
în competiţia muncii aceste persoane
nu au şanse egale cu ale celor prove-
niţi din sistemul public.

Angajarea asistată reprezintă
un model eficient de îmbunătăţire a
oportunităţilor de angajare pentru
persoanele cu dizabilităţi. Acest tip
de angajare furnizează asistenţă pre-
cum: instructori, transport, instruire
specializată la locul de muncă şi su-
pervizare adaptată individuală. 

Atelierele protejate sunt acele
ateliere de instruire unde persoanele
cu dizabilităţi pot deprinde diverse
abilităţi pentru posibilele viitoare
slujbe, şi în acelaşi timp să îşi îmbu-
nătăţească abilităţile sociale şi de co-
municare.

În practică, puţine persoane cu
dizabilităţi dobândesc abilităţile ne-

cesare care să le înlesnească accesul
către piaţa muncii. Deşi există acte le-
gislative care prevăd anumite facili-
tăţi pentru integrarea socială şi
profesională a persoanelor cu dizabi-
lităţi, foarte puţine sunt acelea care îşi
găsesc un loc de muncă în concor-
danţă cu calificarea lor. De multe ori
acestea sunt pregătite în meserii înve-
chite, care nu corespund nevoilor ac-
tuale ale pieţei muncii.

Este absolut necesar să asigu-
răm persoanelor cu dizabilităţi acce-
sul la educaţie şi angajare, făcând
astfel tot posibilul ca ele să trăiască şi
să muncească în comunitate, având
drepturi egale cu toţi ceilalţi cetăţeni.
A le refuza accesul la educaţie şi an-
gajare atrage după sine dependenţa
lor de-a lungul întregii vieţi, sărăcia
şi excluderea socială, sporind astfel
stigmatul dizabilităţii. 

Tinerii instituţionalizaţi se îm-
part în două categorii: Tânărul cu fa-
milie şi Tânărul orfan. Tânărul cu
familie este vizitat periodic de mem-
brii familiei, menţinerea contactului
cu aceasta contribuie la crearea unei
identităţi sociale, la dezvoltarea sen-
timentului de apartenenţă, concomi-
tant cu responsabilizarea familiei în
sprijinirea propriului copil. Tânărul
orfan, abandonat, care nu are spriji-
nul familiei sau rudelor, lipsa contac-
telor familiale, a mediului familial,
contribuie la slaba capacitate de
adaptare socială. 

Comparativ cu prima categorie,
acesta este obligat să părăsească ins -
tituţia imediat după terminarea studii-
lor, adesea fără să aibă un plan de
viitor. Soluţia pentru supravieţuire
este găsirea unei slujbe şi a unui adă-
post pentru a avea posibilitatea orga-
nizării vieţii personale, iar când
acestea nu există el se înscrie în rân-
dul „tinerilor străzii”.

Cei mai mulţi dintre tinerii din
instituţii provin din medii dezavanta-
jate, unii suferă de diferite tulburări
comportamentale sau retard în dez-
voltarea psiho-emoţională, mulţi din-
tre eceştia sunt afectaţi de absenţa
familiei. 

După încheierea pregătirii profe-
sionale, integrarea profesională a ti-
nerilor cu familie poate fi facilitată
chiar de familia extinsă, de sistemul
de relaţii de rudenie, pe când tinerii
orfani sau abandonaţi ar putea fi spri-
jiniţi prin implicarea agenţilor econo-
mici şi prin intervenţia comunităţii
(biserica, autorităţi, organizaţii, vo-
luntari).

Conform actualei legislaţii,
odată cu terminarea instruirii şcolare
şi profesionale tinerii ocrotiţi în insti-
tuţii sunt nevoiţi să o părăsească şi să
îşi găsească propriul drum în viaţă.
Din păcate, ei nu sunt pregătiţi pentru
a face acest pas către independenţă şi
se confruntă cu stări de depresie, apa-
tie, dispariţia responsabilităţii. Ei nu
au pregătirea necesară pentru a putea
face faţă cerinţelor profesionale ac-
tuale (să aibă abilităţi de comunicare,
să aibă competenţe de lucru cu calcu-
latorul, să cunoască o limbă străină
etc.). 

Dificultăţile de a găsi şi a păstra
un loc de muncă sunt generate şi de
faptul că nu au o locuinţă.

În aceste condiţii integrarea
socio-profesională a tinerilor cu diza-
bilităţi instituţionalizaţi continuă să
constituie una din cele mai delicate
probleme căreia societatea româ-
nească nu reuşeşte să-i găsească un
răspuns adecvat.

Prof. Liliana APACHIŢEI-Director
Prof. Oana IONESCU

Şcoala Profesională Specială,
Ştefan cel Mare, Neamţ

Dă-i unui om un peşte şi îl vei hrăni o zi. Arată-i cum să pescuiască
şi îl vei hrăni pe tot restul vieţii lui. 

Stephen R. Covey
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fişul expoziţional pietrean
aduce în prim-planul atenţiei
iubitorilor de artă cele mai re-
cente creaţii ale pictoriţei
Irina Maria Moldovan. Prima
expoziţie personală a artistei,
„Incursiuni simbolice”, s-a
deschis miercuri, 15 februarie

2023, la Galeria de Artă „Lascăr
Vorel”. Evenimentul a generat un
aflux de public atât prin calitate, cât
şi prin reacţia entuziastă. Vorbitorii
au remarcat talentul şi pasiunea
creativă a autoarei, dar şi preocupa-
rea pentru a-şi defini o autentică
identitate artistică. 

„Cei trei ani de master şi lucru
asiduu îşi spun cuvântul. Această
expoziţie, plină de simboluri şi ar-
hetipuri, prezintă lucruri de subs tan -

ţă, lucruri care îţi dau de gândit”, a
spus prof. Ştefan Potop, preşedin-
tele U.A.P., Filiala Neamţ. Ca ele-
ment de noutate, cele 25 de lucrări
ale Irinei Maria Moldovan sunt găz-
duite de ambele săli ale Galeriei
„Lascăr Vorel”. 

„Chiar titlul expoziţiei dezvă-
luie intenţia autoarei de a-şi orienta
discursul după repere/semne sinte-
tice şi stilizate. Numai că Irina
Maria Moldovan îşi exersează viziu-
nea simbolică pe o suprafaţă mai
largă, adică într-o ecuaţie care cu-
prinde atât abstractul, cât şi figurati-
vul. Astfel, dacă o serie de tablouri
prezintă sau re-prezintă concepte ge-
nerale, filosofice, mistice sau ezote-
rice, altele propun identităţi/imagini
particulare, subiective care «instau-

rează» simboluri”, a menţionat scrii-
torul şi criticul de artă Emil Nicolae.

Despre talentul şi sensibilitatea
artistei a vorbit şi prof. univ. dr.
Cristian Ungureanu, prorectorul
Universităţii Naţionale de Arte „Ge-
orge Enescu” din Iaşi: 

„Îmi mărturisesc emoţiile, bu-
curia, atât din postura de prorector
al Universităţii de Arte „ George
Enescu” din Iaşi, cât şi ca profesor
coordonator la cursurile de maste-
rat, specializarea pictură. Este o ex-
poziţie de mare complexitate şi
bogăţie tematică. Trebuie să o feli-
cităm pentru că a avut îndrăzneala,
curajul, nu atât faţă de ceilalţi oa-
meni, cât faţă de propria conştiinţă,
să urmeze studii aprofundate, după
ani buni de propria meserie. Şi a
făcut-o cu pasiune şi maximă serio-
zitate. Irina Maria Moldovan a ţinut
mereu înăuntru ei pasiunea pentru
artă, pentru pictură ca fiind ceva

care trebuie ocrotit, păstrat. Ne bu-
cură pe toţi în seara aceasta cu un
registru metafizic şi cu un registru
narativ, literar, încărcat de emoţie,
de interacţiune umană”.

„Sunt profund recunoscătoare
că aţi venit într-un număr atât de
mare. Aş vrea ca imaginea acestei
expoziţii să rămână ca o lumină care
vă inundă sufletul. Doresc să-i
amintesc pe toţi oamenii dragi care
au făcut posibilă ascensiunea mea:
Radu Macavei, Mariana Papară,
Ştefan Potop, Emil Nicolae, Cris -
tian Mihăilă şi, nu în ultimul rând,
Cristian Ungureanu”, a afirmat
Irina Maria Moldovan.

Reuniunea plastică a prilejuit şi
lansarea albumului de artă editat cu
această ocazie, cu o prefaţă semnată
de criticul Emil Nicolae. Expoziţia
a putut fi vizitată până la sfârşitul
lunii februarie.

Violeta MOŞU

Irina Maria Moldovan – „Incursiuni simbolice”

A

Capitalele anului 2023
apitala Mondială a Cărţii (World Book Capital) – Accra (Ghana)

Titlul a fost instituit în 2001 pentru a ajuta la promovarea lec-
turii şi a industriei editoriale. Este un titlu conferit de către Confe-
rinţa Generală UNESCO unui oraş ca o recunoaştere a calităţii
programelor de a promova cunoaşterea şi lectura.

UNESCO invită Asociaţia Internaţională a Editorilor (Interna-
tional Publishers Association), Federaţia Internaţională a Asocia-
ţiilor de Biblioteci (International Federation of Library

Associations and Institutions – IFLA) şi Federaţia Internaţională a Libra-
rilor (International Booksellers Federation) de a participa la procesul de
asigurare a celor trei ramuri majore ale industriei de carte.

Capitale Europene ale Culturii (European Capitals of Culture) –
Veszprém (Ungaria), Timişoara (România), Elefsina (Eleusis) (Grecia)

Este un titlu conferit de către Uniunea Europeană unui sau mai multor
oraşe pentru o perioadă de un an calendaristic, în care se organizează o
serie de evenimente culturale cu o puternică rezonanţă europeană.

Timişoara intră, de vineri, 17 februarie 2023, în lumina reflectoarelor

cu programul de excepţie pregătit pentru a marca debutul Capitalei Eu-
ropene a Culturii.

Capitala Europeană a Tineretului (European Youth Capital) – Lu-
blin (Polonia)

Este titlul acordat unui oraş european pentru perioada de un an, în
cursul căreia i se oferă posibilitatea de a prezenta, printr-un program cu
mai multe faţete, activităţile pentru tineret în domeniul cultural, social,
politic şi economic.

Capitala Europeană a Tineretului este o iniţiativă a Forului European
al Tineretului, iar prima capitală a fost aleasă în 2009. 

Capitala Europeană a Sportului (European Capital of Sport) –
Glasgow (Scoţia)

Este o nouă distincţie desemnată de Federaţia Europeană a Sportului
(ACES Europa) pentru a promova sportul prin comunicarea globală în
conformitate cu principiile de responsabilitate şi etică, de conştientizare a
faptului că sportul este un factor de o mai mare coeziune în societate, de
îmbunătăţire a calităţii vieţii, bunăstării fizice şi mintale, precum şi de in-
tegrare deplină a claselor sociale cu situaţii dificile.
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