
În calendarul creștin-ortodox, pe 30 iunie
sunt sărbătoriți cei 12 apostoli, care i-au
învățat pe oameni să scrie, să citească și

să creadă în Dumnezeu. Nu întâmplător, în
această zi sunt sărbătoriți învățătorii, profesorii
și educatorii din România. Deși trăim vremuri în
care cadrele didactice se confruntă zi de zi cu o
mulțime de provocări, măcar o dată pe an,
profesorii au un motiv să-și sărbătorească
meseria. Cel mai frumos este că ziua dedicată
lor este printre cele mai longevive sărbători
laice din România. Nu se știe cu exactitate
anul în care a fost sărbătorită pentru prima
dată această zi. Se știe, însă, că primul

congres dedicat dascălilor a avut loc în 1898, la
Ploiești. Aproape 30 de ani mai târziu, chiar pe
30 iunie, s-a înființat Asociația Generală a
Învățătorilor din România (AGIRo), cea mai
puternică asociație profesională din vremea
respectivă. „Pe vremea aceea nu erau
sindicate. Iar Asociația Învățătorilor era cea
mai importantă. Nu exista profesor, învățător
sau educator, chiar și din cele mai mici cătune
din țară, care să nu fi fost înscris”, ne-a
povestit președintele asociației, Viorel Dolha.
În ciuda faptului că este strâns legată, prin
semnificație, de un praznic religios, Ziua
Învățătorilor a fost marcată cu fast și în regimul
comunist.

n CONGRESUL ÎNvăȚăTORILOR, LA A
36-A EDIȚIE n Din păcate, tradiția nu a fost
respectată mereu. În 2007, Legislativul român a
hotărât ca Ziua Învățătorului să fie aniversată pe
5 iunie, ceea ce știrbește din adevărata
semnificație a sărbătorii. În acest sens, membrii
AGIRo îi vor cere ministrului Educației, Remus
Pricopie, să restabilească data sărbătorii la 30
iunie. Asociația plănuiește să facă această
solicitare în cadrul Congresului dedicat
învățătorilor din România, aflat la a 36-a ediție.
Evenimentul va avea loc în perioada 20-28
august, în Suceava, Putna, Cernăuţi, Iaşi,
Chişinău și Eforie Sud. Congresul din acest an
marchează mai multe aniversări, printre care
amintim: 100 de ani de la „Marele Congres al
Învăţătorilor Români” și 95 de ani de la
înfiinţarea Asociaţiei Învăţătorilor din Chişinău.
În același timp, se împlinesc 100 de ani de când
unul dintre foștii miniștri ai Învățământului, Ion
Mihalache, a fost ales președinte al asociației.
Nu în ultimul rând, se împlinesc 510 ani de la
moartea lui Ştefan cel Mare şi 110 ani de la
manifestările de la Putna, la care au participat
20.000 de români. „Primul congres a avut loc în
1898, dar, de atunci, nu s-a desfășurat în
fiecare an. Abia după Revoluție am început să
organizăm anual această manifestare. De
fiecare dată au participat peste 900 de profesori,
învățători și educatori”, ne-a declarat
președintele AGIRo. Dascălii care doresc să
participe la congres se pot înscrie la adresa de
e-mail asociatiainvatatorilor@gmail.com.
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CEA MAI vECHE SăRBăTOARE LAICă DIN ROMâNIA Curtea de Apel Constanța
împlinește 100 de ani de
existență

Curtea de Apel Constanța a luat ființă în
urmă cu 100 de ani, ca instanță superioară cu
sediul în orașul de la malul mării. Cu această
ocazie, conducerea instituției organizează, în
perioada 30 iunie - 2 iulie, o conferință cu tema
„Curtea de Apel Constanţa la 100 de ani de la
înfiinţare. Provocări şi perspective determinate
de reforma managementului administrativ,
respectiv de intrarea în vigoare a noilor Coduri
(Penal şi Civil)”. Lucrările vor începe în această
dimineață, la ora 9.00, cu prezentarea invitaților
și a agendei evenimentului. Pe 1 iulie, un
reprezentant al Arhivelor Statului va vorbi despre
perioada în care a luat naștere Curtea de Apel
Constanța și va prezenta momente importante
din istoria acestei instanțe. Conferința se va
încheia pe 2 iulie, cu festivitatea de premiere a
magistraţilor ce au activat în cadrul Curţii de
Apel Constanţa și cu vizite la instanțele din
Constanța și Tulcea. (C.C.)

Cu mistrețul... în portbagaj
Polițiștii din Cernavodă au organizat, în

noaptea de sâmbătă spre duminică, o acțiune
pentru combaterea braconajului cinegetic.
Oamenii legii au pornit la „vânătoare“ pe raza
comunei Rasova, iar rezultatele nu au întârziat
să apară. La ieșirea din localitate, pe câmp, în
jurul orei 1.30, polițiștii au oprit, pentru control,
un autoturism marca Daewoo Cielo. În urma
percheziției, oamenii legii au descoperit în
mașină două arme de vânătoare și mai multe
cartușe de calibru 12 mm. Polițiștii au stabilit că
șoferul și pasagerul din dreapta, ambii de 47 de
ani, dețin legal puștile. Oamenii legii au verificat
și portbagajul autoturismului, unde au găsit un
porc mistreț împușcat de cei doi suspecți.
Anchetatorii au confiscat autoturismul, dar și
armele și muniția, pentru continuarea
cercetărilor. Totodată, vânatul a fost predat
reprezentanților Asociaţiei Judeţene a
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Constanţa. Pe
numele celor doi bărbați au fost întocmite dosare
penale pentru comiterea infracțiunilor de
braconaj cinegetic și uz de armă letală fără
drept. (A.R.)
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TRADIŢIE DE 110 ANI

Districtul 2241 al Rotary România şi
Republica Moldova a organizat, sâmbătă seara,
la hotelul Iaki din Mamaia, ceremonia de numire
a Guvernatorului districtual pentru următorul an.
Dr. Petrică Diculescu l-a înlocuit pe Marian Liviu
Mocan, cel care a condus timp de un an, cât
durează mandatul, întreaga comunitate Rotary
din România şi Republica Moldova. “Conform
regulamentului Rotary, nu poţi fi conducător
decât o singură dată în viaţă. De aceea, la
începutul lunii iulie (pentru că anul rotarian
începe la 1 iulie) are loc predarea de mandat şi
a însemnelor de la un guvernator la altul”, a
explicat noul District Guvernator (DG), Petrică
Diculescu. Potrivit acestuia, momentul este
asemănător unei renaşteri, pentru că noul
conducător aduce un alt suflu, care ajută la
dezvoltarea societăţii rotariene. Dr. Diculescu a
primit la ceremonie Colanul, lanţul format din
plăcuţe cu numele celor care au condus Rotary
în cei 110 ani de la înfiinţare. De asemenea, a
primit clopotul care deschide ceremoniile Rotary,
însemnul de Guvernator şi insigna DG, butoni,
ac de cravată, o broşă cu efigia Rotary şi ceasul
elveţian Omega care a aparţinut lui Jorg
Tschopp, cel care a pus bazele formării
districtului 2241. “Mi-am propus să continuăm
proiectele care se derulează la nivelul districtului,
precum „Salvaţi inima unui copil”, care a ajuns
deja în al cincilea an, prin care ajutăm copiii cu
malformaţii congenitale să se opereze în Israel.
De asemenea, am pus la punct un proiect de
şcolarizare în Israel a medicilor din România,
care vor avea apoi şansa să opereze în centrul
medical dotat tot de noi în Spitalul Universitar
“Grigore Alexandrescu” din Bucureşti”, a spus
Guvernatorul. Funcţia câştigată sâmbătă
reprezintă o recunoaştere a muncii din ultimii ani
din partea celor 3.100 de membri din 113 de
cluburi din district, prin alegeri. 

n PATRU PREŞEDINŢI DE CLUB
ROTARY SCHIMBAŢI LA CONSTANŢA n În
cadrul aceleiaşi ceremonii, au fost schimbaţi,
pentru că le expirase mandatul, patru preşedinţi
de cluburi Rotary din Constanţa. Este vorba de
Cluburile Rotary Constanţa, Cetatea Tomis,
Yachting şi Cernavodă. Un club cu tradiţie este
Rotary Constanţa, unde conducerea a fost
preluată de Florentina Enescu, care a declarat
că pune laolaltă munca echipei sale pentru

susţinerea idealurilor rotariene. “Noi, rotarienii,
ştim să identificăm problemele comunităţii în
care trăim şi acţionăm de fiecare dată în sprijinul
celor defavorizaţi. Asociaţie de egali, fiecare
recunoscut profesional în domeniul său de
activitate, persoane de caracter care se bucură
de o bună reputaţie, lucrând ca buni
profesionişti, rotarienii promovează idealul de a
servi binele public în profesie şi în societate”, a
spus preşedintele Rotary Club (RC) Constanţa,
Florentina Enescu. La RC Cetatea Tomis a fost
numită preşedinte Anca Stănescu. “Este un club
tânăr, dar suntem foarte activi. Proiectul nostru
de suflet este centrul de copii de zi de la Agigea,
pe care îl sprijinim. Acum facem nişte ateliere
prin care încercăm să-i învăţăm pe copii să
producă diferite bunuri ca să îşi poată câştiga
existenţa”, a spus preşedintele RC Cetatea
Tomis, Anca Stănescu. Un alt club recent format
este RC Yachting Constanţa, unde noul
preşedinte este Daniel Sârbu. “Este o mare
responsabilitate, pentru că misiunea RC este să
ajute comunitatea, iar preşedintele veghează ca
proiectele să se desfăşoare în mod
corespunzător. Este întotdeauna greu să găseşti
nişte proiecte viabile, să le dezvolţi şi să găseşti
banii necesari, însă este o satisfacţie majoră
atunci când se pun în aplicare. Cel mai recent
proiect pe care l-am pus în aplicare este dotarea
şcolii din Gârliţa, un sat dobrogean, cu o sală
modernă de calculatoare şi o imprimantă
multifuncţională”, a spus preşedintele RC
Constanţa Yachting, Daniel Sârbu. Cel de-al
patrulea preşedinte nou pus în funcţie este
Cristian Drăghici, care a preluat conducerea RC
Cernavodă. “Mi-am propus să facem multe la
Cernavodă, pentru că suntem un club tânăr şi
încercăm să câştigăm încrederea locuitorilor.
Anul acesta am avut câteva acţiuni care s-au
bucurat de succes şi, cu fondurile obţinute din
aceste activităţi, am dotat două săli pentru un
centru de pregătire pentru copiii cu autism. Acum
trebuie să dotăm două saloane din secţia de
pediatrie din Spitalul Orăşenesc Cernavodă
pentru copiii cernavodeni. Şi ne propunem să
continuăm astfel de acţiuni”, a precizat
preşedintele RC Cernavodă, Cristian Drăghici.
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