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Pe vremuri,  toamna era anotimpul nun

mai relaxa dupa tumultul activităților acaparante.  Cu cât descreștea ziua,  cu atât creștea dorința de a da 

atenție sinelui și împrejurului.  Acum ne

trecut peste ob

anotimp.  Efervescent, să spunem.   Pentru că începe 

sui

speran

anii trecu

planuri de viitor. Venim zilnic la 

revederii.  Dar tinere

Instabilitatea politică 

fi răsplătită seriozitatea noastră?  Speran

poate să pă

ale entuziasmului creator.  Într

deschide.  Priviți cerul toamnei!  Este atât de senin!  Este atâta culoare în jur!  Toamana , drăguța de ea,  e 

atât de frumoasă…  

                                                                                          
                                                                                           

 
 
 

 Frunzele aurii ale copacilor încep să cadă u

verii. Hmm, un început plictisitor!  Vise , vise 

eram la liceu.  Dar gândul că începea iar 

fost și bucurii: colegele, chiulul de la ore pentru a merge la sala de sport, 

mai verde clasa”, la ”Zilele liceului” 

noi un nou început. Pentru mine, anii studen

EEEEEEEEDDDDDDDDIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLL        
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              Toamnă… Din nou toamnă. 

 

Pe vremuri,  toamna era anotimpul nunților.  Recoltele erau puse la adăpost pentru iarnă,  omul se 

ților acaparante.  Cu cât descreștea ziua,  cu atât creștea dorința de a da 

ție sinelui și împrejurului.  Acum ne-am obișnuit să ne mișcăm mai repede, să fim activi mereu.  Am 

trecut peste obișnuiţele noastre cu mare ușurință.  Toamna este un 

anotimp.  Efervescent, să spunem.   Pentru că începe 

suișuri, cu coborașuri…  Cu reușite și eșecuri... Avem idei,  planuri,  

speranțe.   Așteptăm schimbări radicale.  Învățăm din lecțiile trăi

anii trecuți.  Adoptăm , fiecare dintre noi, un stil de viață. Avem 

planuri de viitor. Venim zilnic la școală cu lecțiile învățate.  Cu bucuria 

revederii.  Dar tinerețea noastră este de multe ori ultragiată.  

Instabilitatea politică și schimbările sociale ne dau de gândit. Cu ce va 

fi răsplătită seriozitatea noastră?  Speranța noastră pură?  Nu, nu se 

poate să pășim în toamnă cu stângul.  Vom exersa exercițiile răbdării și 

ale entuziasmului creator.  Într-un final, ușile la care batem,  ni se vor 

ți cerul toamnei!  Este atât de senin!  Este atâta culoare în jur!  Toamana , drăguța de ea,  e 

                                                                                           
                                                                                  Membrii clubului de jurnalism

Când vine toamna 

 

Frunzele aurii ale copacilor încep să cadă ușor, pe pământul înfierbântat de soarele dogoritor al 

Vise , vise și iar vise!  Of, iar începe școala!  Așa gândeam și eu când 

Dar gândul că începea iar școala mă scotea din minți.  Iar teme, iar acea

și bucurii: colegele, chiulul de la ore pentru a merge la sala de sport, la clubul de jurnalism, 

Zilele liceului” și multe altele. Această toamnă ar trebui să fie pentru fiecare dintre 

noi un nou început. Pentru mine, anii studenției sunt cei mai frumoși. Sunt piatra de temelie a începutului 
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post pentru iarnă,  omul se 

ților acaparante.  Cu cât descreștea ziua,  cu atât creștea dorința de a da 

șnuit să ne mișcăm mai repede, să fim activi mereu.  Am 

șnuiţele noastre cu mare ușurință.  Toamna este un 

anotimp.  Efervescent, să spunem.   Pentru că începe școala.  Cu 

șuri, cu coborașuri…  Cu reușite și eșecuri... Avem idei,  planuri,  

țe.   Așteptăm schimbări radicale.  Învățăm din lecțiile trăite în 

ți.  Adoptăm , fiecare dintre noi, un stil de viață. Avem 

școală cu lecțiile învățate.  Cu bucuria 

țea noastră este de multe ori ultragiată.  

ciale ne dau de gândit. Cu ce va 

ța noastră pură?  Nu, nu se 

șim în toamnă cu stângul.  Vom exersa exercițiile răbdării și 

șile la care batem,  ni se vor 

ți cerul toamnei!  Este atât de senin!  Este atâta culoare în jur!  Toamana , drăguța de ea,  e 

Membrii clubului de jurnalism 

șor, pe pământul înfierbântat de soarele dogoritor al 

șa gândeam și eu când 

Iar teme, iar aceași rutină. Totuși au 

clubul de jurnalism, la ”Cea 

fie pentru fiecare dintre 

ției sunt cei mai frumoși. Sunt piatra de temelie a începutului 



 

 

vieții mele de adult.  Facultatea m-a schimbat. 

oraș. Am devenit mai activ, mai responsabil. 

trecerea timpului, studenția a devenit mai agitată, mai frumoasă, mai grea. 

m-am întâlnit cu materii noi.  Un semestru de studen

așa: trezitul la ore târzii, după nopțile petrecute pe holurile căminului, gălăgia permanentă, serile pierdute 

prin camerele prietenilor, cursurile din amifiteatrul facultă

pe lângă Bahlui , parcul Copou sau la Pallas Mall, ie

nu în ultimul rând, pachetul primit de acasă. Totu

repede și atunci am început să fac voluntariat, m

sport, mi-am căutat de lucru, am învă

rămân cu restanțe pentru a prinde un loc la cămin. Tentanţ

responsabil. Pot spune că studenția e ca vinul: cu cât durează mai mult, cu atât e mai frumoasă. M

pentru un scop,  și anume să vă faceți un rost în viață, 

 

 fost elev, student la 

a schimbat.  Dar nu facultatea în sine, ci mai ales via

enit mai activ, mai responsabil.  Am întâlnit oameni noi, cu diverse experien

ția a devenit mai agitată, mai frumoasă, mai grea.  Fiecare semestru a fost diferit, 

Un semestru de studenție mi s-a părut cât un an de liceu. Începutul a fost 

șa: trezitul la ore târzii, după nopțile petrecute pe holurile căminului, gălăgia permanentă, serile pierdute 

urile din amifiteatrul facultății,  oboseală continuă, fast

pe lângă Bahlui , parcul Copou sau la Pallas Mall, ieșitul cu băieții la bere sau la o cafea cu o colegă, dar 

nu în ultimul rând, pachetul primit de acasă. Totuși, am realizat că viață este scurtă, timpul trece prea 

început să fac voluntariat, m-am înscris în diverse ligi stundentesti, m

am căutat de lucru, am învățat sârguincios, am obținut chiar și bursă și am avut grijă să nu 

prinde un loc la cămin. Tentanţiile sunt multe, dar eu am vrut să fiu 

ția e ca vinul: cu cât durează mai mult, cu atât e mai frumoasă. M

ți un rost în viață,  că acesta este cel mai important lucru.  

 Bogdan Vasile Alexandrescu, 

fost elev, student la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului Iași 
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Dar nu facultatea în sine, ci mai ales viața de cămin și de 

Am întâlnit oameni noi, cu diverse experiențe de viață. Cu 

Fiecare semestru a fost diferit, 

a părut cât un an de liceu. Începutul a fost 

șa: trezitul la ore târzii, după nopțile petrecute pe holurile căminului, gălăgia permanentă, serile pierdute 

oboseală continuă, fast-food-ul , plimbările 

șitul cu băieții la bere sau la o cafea cu o colegă, dar 

și, am realizat că viață este scurtă, timpul trece prea 

am înscris în diverse ligi stundentesti, m-am apucat de 

țat sârguincios, am obținut chiar și bursă și am avut grijă să nu 

multe, dar eu am vrut să fiu 

ția e ca vinul: cu cât durează mai mult, cu atât e mai frumoasă. M-am 

maturizat și 

am învățat să 

mă descurc 

singur.  Sunt 

abia la 

început. Nu 

vreau să dau 

niciun sfat.  

Cel mai bun 

sfat este să 

trăiți voi 

înșivă.  

Experiența vă 

învață. 

Mergeți la 

facultate 

că acesta este cel mai important lucru.   

Bogdan Vasile Alexandrescu,  

și Protecția Mediului Iași  
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Singurătatea Macului din Marea de Spice

 “Când oamenii gândesc,  e minunat. Când spun ceea ce gândesc, devin puternici, iar când fac ceea 

ce spun, au ajuns înțelepți. Astfel, dacă ne concentrăm făcându

infinitului care urcă spre Dumnezeu, vom reu

universului.” (Codul lui Oreste) 

 Arta sublimă este putere, este măiestrie, este miracol numai atunci când reu

să modelezi caractere, să înalți suflete, să te dăruiești pentru cei din jur, dar în mai deosebit 

inocența copiilor și pentru curiozitatea lor.

 Care este, dintre toate meseriile, cea mai dificilă care meserie se confruntă la tot pasul cu 

neprevăzutul, care înobilează și care formează, care 

zboare în necunoscut, în vâltoarea vie

 Știți, deja, răspunsul; este educatoarea de la grădiniță, învățătoarea, învățătorul, profesoara, 

profesorul de la gimnazii, liceu, universitate. Ace

semenilor, pentru a-i cunoaște, pentru a

către cunoaștere, către frumos, către adevăr și mai ales către 

 În mileniul și veacul trecut, 30 IUNIE era și zi de emoție, de mare trăire a 

vârsta fragedă la cea adolescentină, când prin cântec, poezie 

călăuzitorii, slujitorii învățământului.

 Astăzi, în alt mileniu și la începutul altui secol se pare că s

o negură a neliniștii și a nepăsării, a uitării și a dezinteresului între corpul profesoral și tinerii societății, 

care se vor, de viitor. 

 Este oare o doză insuportabilă de ignoran

inconștiență?  Cine-l mai vede astăzi p

Domn Trandafir” o personalitate care de pe pedestalul 

din fața clasei părea de “nepipăit“?  Este oare dascălul 

plecat în “Țara de dincolo de negură”, nu

nimeni în prim plan sau măcar printre primele rânduri din 

societate? 

UUUUUUUUAAAAAAAA        EEEEEEEEDDDDDDDDUUUUUUUUCCCCCCCCAAAAAAAAŢŢŢŢŢŢŢŢIIIIIIIIEEEEEEEEIIIIIIII        
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Singurătatea Macului din Marea de Spice 

minunat. Când spun ceea ce gândesc, devin puternici, iar când fac ceea 

țelepți. Astfel, dacă ne concentrăm făcându-ne din gând, vorbă 

infinitului care urcă spre Dumnezeu, vom reuși să aducem LUMINA, chiar și în cel 

ă este putere, este măiestrie, este miracol numai atunci când reușești să luminezi minți, 

ți suflete, să te dăruiești pentru cei din jur, dar în mai deosebit 

ța copiilor și pentru curiozitatea lor. 

Care este, dintre toate meseriile, cea mai dificilă care meserie se confruntă la tot pasul cu 

și care formează, care “întărește aripi” de pui de om spre a

zboare în necunoscut, în vâltoarea vieții? 

ți, deja, răspunsul; este educatoarea de la grădiniță, învățătoarea, învățătorul, profesoara, 

profesorul de la gimnazii, liceu, universitate. Aceștia sunt cei hărăziți de Puterea Divină spre a se dărui 

ște, pentru a-i iubi și pentru a avea voință nestăvilită, să

ștere, către frumos, către adevăr și mai ales către “desăvârșire” 

și veacul trecut, 30 IUNIE era și zi de emoție, de mare trăire a sufletelor inocente, de la 

vârsta fragedă la cea adolescentină, când prin cântec, poezie și un buchet de flori se omagiau dascălii, 

țământului. 

și la începutul altui secol se pare că s-a trasat o linie despăr

știi și a nepăsării, a uitării și a dezinteresului între corpul profesoral și tinerii societății, 

Este oare o doză insuportabilă de ignoranță sau de 

l mai vede astăzi pe dascăl “Un 

o personalitate care de pe pedestalul 

“?  Este oare dascălul 

Țara de dincolo de negură”, nu-l mai dorește 

nimeni în prim plan sau măcar printre primele rânduri din 
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minunat. Când spun ceea ce gândesc, devin puternici, iar când fac ceea 

ne din gând, vorbă și faptă o coloană a 

și să aducem LUMINA, chiar și în cel mai îndepărtat colț al 

șești să luminezi minți, 

ți suflete, să te dăruiești pentru cei din jur, dar în mai deosebit pentru 

Care este, dintre toate meseriile, cea mai dificilă care meserie se confruntă la tot pasul cu 

de pui de om spre a-l învăța să 

ți, deja, răspunsul; este educatoarea de la grădiniță, învățătoarea, învățătorul, profesoara, 

știa sunt cei hărăziți de Puterea Divină spre a se dărui 

și pentru a avea voință nestăvilită, să-i îndemne pe tineri 

sufletelor inocente, de la 

și un buchet de flori se omagiau dascălii, 

despărțitoare, s-a așezat 

știi și a nepăsării, a uitării și a dezinteresului între corpul profesoral și tinerii societății, 
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 Este dascălul înlocuit de tablet, calculator, Internet, telefon mobil, manual virtual sau câte altele, 

născocite astăzi de științe, de roboți, de lumea virtuală?  Bine, bine să fim drepți și realiști că la inventarea 

lor a fost tot omul cu mintea lui sclipitoare.  Așadar, nu-l putem ignora nicicum și nicicând.  

 Cred că toate sunt folositoare, pot fi la îndemâna noastră spre completare, dar omul cu căldură 

sufletească, cu răbdare și stăpânire de sine, DASCĂLUL, nu poate fi întrecut sau înlocuit de nimeni, mai 

ales în prima etapă de formare a tineretului, în ȘCOALĂ. 

 De ce? Pentru că toate aceste realizări sunt creația omului isteț, inteligent, capabil, deci a celui 

care a trecut printr-o etapă de școlaritate, de învățare, de acumulare a informațiilor. 

 În consecință, consider că nimeni nu se poate lipsi de prezența înțeleaptă a omului de la catedră, de 

capacitatea acestuia de a face informația accesibilă și mai ales de frumusețea sufletească a dascălului. 

 El este cel care poate “transforma” plumbul în aur și cel care poate să șlefuiască, până spre 

perfecțiune, caracterele. Toate acestea le poate realiza omul numai și numai prin voință, pricepere, dăruire 

și impuls de natură spirituală. Iubindu-ți aproapele poți face lucruri, aproape imposibile, la prima vedere.  

 Închei “pledoaria” sumară pentru meseria de dascăl cu un îndemn și cu relatarea unei amintiri din 

anii copilăriei mele. 

 Respectați pe cei ce vi se dăruiesc, iubiți-vă semenii, fiți buni cu voi și răspândiți în jur bunătate 

pentru a împrăștia, în felul acesta, răul! Îmi amintesc imaginea invățătorului meu, ca pe un om bun, 

modest, atent, înțelegător, exigent și mi l-am închipuit ca pe un “POD” între Pământ și Cer. Pentru mine, 

pe partea de mijloc a podului era statura învățătorului, cu brațele întinse spre dreapta și spre stânga. Ne-a 

luat pe toți cu mâna dreaptă, ne-a strâns la piept, ne-a transmis ce era necesar, pentru ca după aceea, din 

mâna stângă să ne dea drumul cu “aripi puternice” spre a zbura spre căile destinului. Ne-a ridicat de la 

zero la +∞, de la abecedar la științe, de la inocență la puterea specialistului în diferite domenii și 

specialități pe măsură. 

 Un sfat: Aduceți-vă aminte, mereu, de acest “POD” care v-a întărit aripile și v-a ajutat să zburați 

spre zări diferite. Acum le puteți, prin zâmbetul vostru, să le alinați trecerea timpului imprimat prin 

amprenta acestuia, pe chipurile și mai ales în sufletele lor. 

 Clepsidra lor s-a întors și nisipul se scurge cu mare viteză. Vă lasă vouă nesfârșita lume a 

cunoașterii. Ei se duc, încet, încet, dar sigur prin îngusta trecătoare a mântuirii, spre veșnicie. 

 Iubiți Floarea de Mac, din întinderea lanului de grâu! Feriți-vă de efemer și clădiți eternitatea! 

 Din iubirea unui dascăl, pentru voi tineri încrezători în forțe proprii. 

 

        Prof. Pensionar, Mădălina Andronic 



 

 

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

Am avut șansa să am profesor de limba română, în clasele V

Codrescu. Avea o ținută impecabilă. Costumele pe

stofe de calitate.Era un bărbat fumos 

mod de a salută: ridica pălăria. Vorbea pu

ceva  prea sever pe chipul și în atitudinea lui c

nobil. Oamenii rezervați au totdeauna ceva de ascuns.

vedea din modul  cum scria, ținea în mod deosebit la caligrafie.S

fizică și era un gospodar desăvârșit. 

sculptate de mâna lui. Măsură și bun gust,

în cel de al doilea război mondial , că a fost ofi

toate  acestea erau foarte îndepărtate 

păduricea de pin de deasupra satului,

disciplină severă care și-o impunea lui 

însă, nu ne-a vorbit niciodată despre oror

lipsuri cumplite ce au urmat războiului.

 

PPPPPPPPOOOOOOOORRRRRRRRTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEETTTTTTTT        
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Seniorul Codrescu 

 

șansa să am profesor de limba română, în clasele V-VIII , pe domnul profesor Vasile 

ținută impecabilă. Costumele pe care le purta aveau o croială sobră  ,

tofe de calitate.Era un bărbat fumos și elegant, discret și rezervat, avea un aer seniorial. Avea un singur  

Vorbea puțin ,uneori părea glacial, ceremonios și ușor d

și în atitudinea lui ca să nu-l bănuim că această severitate ascunde un suflet 

ți au totdeauna ceva de ascuns. Ni se spusese că a fost mai întâi învă

ținea în mod deosebit la caligrafie.S e pricepea la toate,

 Gardul care îi împrejmuia casa avea două por

și bun gust, asta degajau  lucrurile făcute de el.  În sat se spunea  că a luptat 

în cel de al doilea război mondial , că a fost ofițer pe frontul  din Rusia , unde afost rănit,

rau foarte îndepărtate și de neînţeles. Pentru noi războiul era cel din joac

păduricea de pin de deasupra satului, când ne împușcam cu arme făcute din dranițe.

o impunea lui și celor din jur,  era urmare a experienței trăite pe front. 

a vorbit niciodată despre ororile războiului. A fost întemeietor de școală în acele vremuri  de 

lipsuri cumplite ce au urmat războiului.  
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VIII , pe domnul profesor Vasile 

care le purta aveau o croială sobră  , cofectionate din 

și rezervat, avea un aer seniorial. Avea un singur  

și ușor distant.Ș i totuși era 

l bănuim că această severitate ascunde un suflet 

Ni se spusese că a fost mai întâi învățător  Asta se 

e pricepea la toate, avea îndemânare 

avea două porți  cu cadre din lemn 

În sat se spunea  că a luptat 

unde afost rănit, dar pentru noi 

Pentru noi războiul era cel din joaca de duminică, din 

șcam cu arme făcute din dranițe. Poate că acea 

și celor din jur,  era urmare a experienței trăite pe front.  Nouă , 

școală în acele vremuri  de 
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A fost ceea ce astăzi întâlnim din ce în ce mai rar: un model. Un model  de onestitate, de 

sobrietate, de devotament, lucruri pe care noi la acei ani nu le puteam aprecia.  

Multă vreme am crezut că nu știa să se bucure. Dar eu nu l-am cunoscut decât în relația elev-

profesor, deși,am fost vecini. Probabil cu cei din familie era afectuos, dar cu gloata aceea de soldați mici 

și neinstruiți, nu putea fi decât sever. N-am îndrăznit să mă apropii de casa domnului profesor decât la 

sărbătorile de iarnă, când mergeam cu pluguşorul sau cu colindul. 

Norma de adresare pe atunci era ,,tovarășe”! Dar mama mi-a spus  că eu trebuie să mă adresez cu 

,, domnule profesor!” Și asta am făcut în orice împrejurare.  

A fost   un dascăl sever care impunea disciplină prin simplă sa prezență. Nu l-am văzut niciodată 

zâmbind și nu l-am auzit niciodată ridicând tonul . Riguros în tot ce făcea. N-a lipsit niciodată de la ore . 

Intra în clasă, își așeza catalogul și ceasul de buzunar pe catedra, își punea ochelarii și făcea prezența. În 

clasă era o liniște desăvârșită. Ne ridicam spunând :,,Prezent!" Atunci când el ne rostea numele,  el ne 

privea intens, părând că înțelege pe loc, cât învățasem noi pentru ora de limbă română. Avea un spirit de 

observație necruțător. Ne preda și ne cerea să învățăm o materie pe care noi o asimilam greu: gramatica.  

Doar simpla rostire a acestui cuvânt semăna panică printre noi. Obișnuiți cu rostirea slobodă în 

dialect moldav a cuvintelor utilitare, eram nepregătiți pentru o disciplină atât de rigidă. Se străduia să ne 

învețe să vorbim și să scriem corect, lucru anevios dacă ținem cont  de mediul autarhic din care veneam . 

Știa să fie sever dar drept. Nu se bucura (cel puțin în prezența noastră) și nu se enerva. Ne trata egal, fără 

să țină seamă din ce familii veneam. N-a fost niciodată generos când punea note, dar n-a nedreptățit pe 

nimeni niciodată. Notele domnului profesor reflectau strict știința noastră de carte. Lecțiile lui aveau o 

anume solemnitate. Mereu el însuși, niciodată entuziast,  niciodată melancolic, nu părea să fie cuprins de 

emoții sau de anxietăți, sau poate și le cenzura, ca noi să nu le cunoaștem niciodată. Respectul lui pentru 

oameni și pentru lege i-a asigurat o viață liniștită, consumată între școală și familie. Pentru că a fost un om 

drept, pentru că a trudit să lumineze generațiile de copii din satele pădurii, Dumnezeu l-a dăruit cu viață 

lungă.  

A depășit un secol de existență. Urmându-și spiritul metodic, a plecat dintre noi și ne așteaptă la 

școala situată sus pe cer , pregătit să strige catalogul și să ne învețe, cum să ne rugăm Învățătorului 

Ceresc, să ne ierte tot ce am greșit.  

  Dr. ing. Mihai Niculiță 
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Profesor universitar doctor 
( în şcoala elementară şi liceu 

            Multora le place să măsoare vârsta în primăveri,  primăvara fiind în jurul paralelei 45 anotimpul 
renaşterii. Eu o măsor în anotimpul unei toamne târzii, atunci când am aflat că există şi irişi de toamnă 
cei ai mamei mele. 

A scrie este ca şi cum ai exista într
facerii aducătoare de meritate împliniri, dar, şi cu vămuiri profunde ale fiinţei, [1].

Borca este un ţinut desţelenit de stele
izvorului de cristale lichide – borcutul 

În acest ţinut administrat de ranguri voievodale, după o reeditare a primului descălecat, în urma 
căruia bunicul meu – îi  port numele 
molizilor ce sunt, în acelaşi timp, şi comuniunea dintre ceruri şi Pământ 
modelat al adama-ei, într-o dimineaţă de noiembrie, la întâlnirea răcorii sfârşitului de toamnă cu mustăţile 
streşinii de la începutul de iarnă, spre sfârşitul unei toamne de aur, în timp ce piscurile erau albe, viaţa 
pulsa, zămislind numele unei vieţi noi, într
acea bună zi, la câteva ceasuri după răsăritul soare
9) am cules  doi irişi din setea de ochi căprui ai mamei şi, de abia

Ursita a coborât din Turnul lui Butu şi al Anei, din preajma Dochiei Ceahlăului, şi
rotocoale în jurul băiţei băietului, a dat drumul unei coroniţe de ani 
De atunci sunt actor – joc rolul  unui muritor şi curg, ca un râu, mă petrec, ca un râu, mă învolburez, ca un 
râu, mă unesc cu alţii, ca un  râu, cresc, ca un râu, plâng lângă o salcie, ca un râu, visez peştişori de aur, ca 
un râu, mă tot duc, ca un râu şi nu mă mai întorc, ca un râu. De asemenea, tot de atunci, mi
ursitoarelor – să am paşi frumoşi, gene frumoase, genun
secunde frumoase, copaci frumoşi, călăuză frumoasă, plâns frumos şi dorul dor.
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Profesor universitar doctor inginer Vasile Cojocaru Filipiuc

( în şcoala elementară şi liceu – Vasile Cojocaru ) 
 

 
Multora le place să măsoare vârsta în primăveri,  primăvara fiind în jurul paralelei 45 anotimpul 

renaşterii. Eu o măsor în anotimpul unei toamne târzii, atunci când am aflat că există şi irişi de toamnă 

cum ai exista într-o naştere continuă – naşterea artei cuvântului, cu durerile 
facerii aducătoare de meritate împliniri, dar, şi cu vămuiri profunde ale fiinţei, [1]. 

este un ţinut desţelenit de stele, având  roade ce ţin aprinsă făclia perenităţii, 
borcutul − , fie în alte locuri mirifice. 

În acest ţinut administrat de ranguri voievodale, după o reeditare a primului descălecat, în urma 
îi  port numele – a găsit, împreună cu izvoarele, liniştea la răcoarea brazilor şi 

molizilor ce sunt, în acelaşi timp, şi comuniunea dintre ceruri şi Pământ – dintre Demiurg şi neamul 
o dimineaţă de noiembrie, la întâlnirea răcorii sfârşitului de toamnă cu mustăţile 

e la începutul de iarnă, spre sfârşitul unei toamne de aur, în timp ce piscurile erau albe, viaţa 
pulsa, zămislind numele unei vieţi noi, într-o mirifică zi de marţi  ce-avea codul noiembrie 26, 1952. În 
acea bună zi, la câteva ceasuri după răsăritul soarelui (în arhiva primei zile stă scris cu cerneală roşie ora 
9) am cules  doi irişi din setea de ochi căprui ai mamei şi, de abia  apoi, am văzut lumina zilei, [2].

Ursita a coborât din Turnul lui Butu şi al Anei, din preajma Dochiei Ceahlăului, şi
rotocoale în jurul băiţei băietului, a dat drumul unei coroniţe de ani pe râul vieţii – aşa, ca să se petreacă. 

joc rolul  unui muritor şi curg, ca un râu, mă petrec, ca un râu, mă învolburez, ca un 
i, ca un  râu, cresc, ca un râu, plâng lângă o salcie, ca un râu, visez peştişori de aur, ca 

un râu, mă tot duc, ca un râu şi nu mă mai întorc, ca un râu. De asemenea, tot de atunci, mi
să am paşi frumoşi, gene frumoase, genunchi  frumoşi, umbră frumoasă, somn frumos, 

secunde frumoase, copaci frumoşi, călăuză frumoasă, plâns frumos şi dorul dor. 
N-au trecut mulţi ani până când m

trebuie ca iarba cu florile să fie cosite şi să aşteptăm, în fiecare 
an, alt an cu iarbă şi flori. 

Astăzi, mă rog ca Masa tăcerii să nu vorbească, copacii să 
nu meargă, casele să adăpostească, vocile să se audă, aproapele să 
se vadă, mâinile să mângâie, anii să se adune, viorile să nu 
scârţâie, râurile să nu sece, să culeg orele ceasuri
vremurile copacilor fără tăietori  de lemne, ale cerbilor fără 
vânători şi ale drumurilor cu întoarceri. 

Locul în care am început să privesc oglinda vieţii cu ambii 
ochi, [3], poartă un nume antonim înălţimilor din Munţii Bistriţei 
şi Munţii Culmea Stânişoarei – Lunca −, un loc anume de tras 
sufletul înainte de a ataca cei 1859 de metri ai vârfului Budacu 
ce-şi arată mândreţea nu departe de Toaca Ceahlăului (
de pisc, mă speriam de zgomotul făcut de cocoşii de munte care
şi luau zborul dinaintea paşilor mei, printre crengile molizilor 
bătute de vânt din păduricea ce-a rezistat vremurilor, înainte de a 
ajunge la ţurana muntelui). În copilăria mea, numele satului era 
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Vasile Cojocaru Filipiuc 

Multora le place să măsoare vârsta în primăveri,  primăvara fiind în jurul paralelei 45 anotimpul 
renaşterii. Eu o măsor în anotimpul unei toamne târzii, atunci când am aflat că există şi irişi de toamnă − 

naşterea artei cuvântului, cu durerile 

roade ce ţin aprinsă făclia perenităţii, fie în preajma 

În acest ţinut administrat de ranguri voievodale, după o reeditare a primului descălecat, în urma 
, liniştea la răcoarea brazilor şi 

dintre Demiurg şi neamul 
o dimineaţă de noiembrie, la întâlnirea răcorii sfârşitului de toamnă cu mustăţile 

e la începutul de iarnă, spre sfârşitul unei toamne de aur, în timp ce piscurile erau albe, viaţa 
avea codul noiembrie 26, 1952. În 

lui (în arhiva primei zile stă scris cu cerneală roşie ora 
apoi, am văzut lumina zilei, [2]. 

Ursita a coborât din Turnul lui Butu şi al Anei, din preajma Dochiei Ceahlăului, şi, după câteva 
aşa, ca să se petreacă. 

joc rolul  unui muritor şi curg, ca un râu, mă petrec, ca un râu, mă învolburez, ca un 
i, ca un  râu, cresc, ca un râu, plâng lângă o salcie, ca un râu, visez peştişori de aur, ca 

un râu, mă tot duc, ca un râu şi nu mă mai întorc, ca un râu. De asemenea, tot de atunci, mi-a priit urarea 
chi  frumoşi, umbră frumoasă, somn frumos, 

au trecut mulţi ani până când m-am întrebat de ce 
trebuie ca iarba cu florile să fie cosite şi să aşteptăm, în fiecare 

Astăzi, mă rog ca Masa tăcerii să nu vorbească, copacii să 
nu meargă, casele să adăpostească, vocile să se audă, aproapele să 
se vadă, mâinile să mângâie, anii să se adune, viorile să nu 

ă culeg orele ceasurilor  şi să trăiesc 
vremurile copacilor fără tăietori  de lemne, ale cerbilor fără 

Locul în care am început să privesc oglinda vieţii cu ambii 
ochi, [3], poartă un nume antonim înălţimilor din Munţii Bistriţei 

−, un loc anume de tras 
sufletul înainte de a ataca cei 1859 de metri ai vârfului Budacu 

şi arată mândreţea nu departe de Toaca Ceahlăului (nu departe 
de pisc, mă speriam de zgomotul făcut de cocoşii de munte care-

zborul dinaintea paşilor mei, printre crengile molizilor 
a rezistat vremurilor, înainte de a 

ajunge la ţurana muntelui). În copilăria mea, numele satului era 
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Lunca Gâştei , asta până în ziua în care un domn profesor de la şcoală  − Lică Săilă – a strâns elita suflării 
satului într-un living room încăpător şi i-a explicat avantajele noii denumiri, Lunca, în contextul noilor 
dimensiuni ale  socialismului. 

Până la şase ani n-am beneficiat de creşă şi grădiniţă, şcoala înţelepciunii, patronată de mama, 
îndulcindu-mi destinul în satul ce-a încălzit la sânii serilor de mai sărutul întreg al şoaptelor despletite – al 
vecinelor mele de care mă despărţeam numai după  ce seara estompa caroiajul şotronului din uliţa  
încălzită ziua de sângele cald al  paşilor noştri desculţi şi mărunţi. A fost începutul  biografiei mele, ce, 
sintetizată, mă subliniază ca un fulg hăbăuc în noaptea fără geometrie a iernii, o colonie de nanosecunde 
într-un ev plin de date de naştere erudite, o nuia ancestrală crescută-ntr-o crăpătură de stâncă (în surducul 
escaladat al  satului, sat ce-l cunosc ca pe Tatăl nostru), arpegiu hodorogit pe-o scară muzicală din afara 
gamei, o coincidenţă banală cu destinul secolului al XX-lea, punând umărul la muncile lui Hercule şi la 
metamorfoza secolului al XXI-lea, [4]. 

Învăţământul elementar şi învăţământul gimnazial le-am început şi terminat la şcoala din satul 
vecin satului de suflet, natal – satul Mădei – , nume legat de cel al unui călugăr dintr-un schit înghiţit de 
timp. Până la şcoală „făceam” pe jos 2 km şi 400 de metri, în cele trei anotimpuri de şcoală iar de la 
şcoală până acasă făceam, de asemenea, pe jos, un kilometru în plus, toamna, drumul de întoarcere 
abătându-se pe cărarea de lângă malul râului Bistriţa, de unde aveam contactul cu livezile şi ogoarele 
pline de  roadele toamnei, ale oamenilor gospodari, pentru care eram nişte „lighioane” – nişte „dihănii” 
care nu sunt  în stare  decât de pagube (colegele mele se întorceau pe şoseaua prunduită care, atunci când 
nu ploua o perioadă mai mare de timp, era învăluită de praf timp de câteva minute după ce trecea un 
autovehicul; colegii mei din satul natal nu erau decât doi, destinele lor fiind dirijate de bunul Dumnezeu 
cu altă încărcătură decât cea a mea). Atunci când ajungeam acasă cu cărţile răsfirate printre nuci, pere, 
mere, gutui, dar şi morcov, bob uscat, mazăre uscată, nap, gulie etc., întâi mă aşteptau ochii casei – 
lucarnele – şi, apoi, ochii bucuroşi ai mamei, [4]. Îmi amintesc acum că până la vârsta mea de şase ani, 
mama trecea râul Bistriţa, vara, în timp de secetă, şi ne aducea – mie, surorii mele şi fratelui meu,  mai 
mici decât mine – zmeură într-un vas smălţuit de culoarea cetinii  de brad şi de forma unei cofe – cam 
vreo patru kilograme (mai târziu, a apărut şi cea de a două soră – a apărut în casa noastră, în mâinile 
fermecate ale moaşei satului, noi spunându-i moşica Rodica, însoţită de un fel de ison  al rugăciunilor 
fraţilor şi surorii ei, îngenunchiaţi şi asistaţi de bunica, într-o cameră vecină celei de zămislire). 

În perioada învăţământului gimnazial, clima în timpul iernii era destul de aspră, aşa, încât, de 
Sfântul Nicolae, pe şosea era drum de sanie, zăpada era mare iar în ziua când aveam educaţie fizică, 
mergeam cu săniile la şcoală. Cei doi colegi de clasă ai mei, consăteni, îşi puneau pe sanie şi trăistuţele cu 
cărţi şi caiete. În acea perioadă,  schimbarea climaterică determinată de lacul de acumulare  de la Izvorul 
Muntelui (Bicaz) încă nu-şi pusese amprenta – astăzi iernile sunt blânde iar zăpada de pe şosea este doar 
„accidental”. 

Fără excepţie, toţi învăţătorii şi profesorii mei au fost un exemplu de urmat pentru cei ce aveau de 
gând să urmeze o carieră de dascăl şi vă rog să mă credeţi – vă comunic această părere în calitate de om 
avizat în domeniul educaţiei, ca om care a îmbrăcat haina carierei universitare până acum, timp de circa 
34 de ani, peste actul educaţional suprapunându-se, în mod fericit, activităţi în comisii pentru examene de 
grade, definitivat, bacalaureat, predare de cursuri de perfecţionare pentru profesori din învăţământul 
gimnazial etc. Rostirea unor nume precum Petrescu Mihai, Petrescu Genoveva, Pavel Elena mă fac să am 
fiori în sensul concret al cuvântului. 

În timpul învăţământului gimnazial, toamna, în prima zi de şcoală, priveam cărţi noi – le găseam 
în teanc, ordonate, aşezate pe bănci, bănci ce aveau locaşuri cilindrice cu călimări pline cu cerneală. 
Pentru mine, prima zi de şcoală era o emoţie unică, ce, prin intervenţia Demiurgului, se exprima într-o 
matrice de cer senin a unei toamne ce ardea. Acasă, până seara, citeam toate lecturile din manualul de 
limbă şi literatură română. Îmi amintesc, parcă a fost ieri – am citit lectura cu titlul „Noul director de 
femei” şi nu puteam să asociez titlul cu respectivul conţinut. De abia în timpul trimestrului al doilea, 
atunci când  doamna profesor Genoveva Petrescu a citit acea lectură la începutul orei, cu o intonaţie de 
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narator înăscut, în vederea analizei literare, am aflat că titlul lecturii era „Noul director al fermei” (îmi 
rezervasem în minte o întrebare pentru justificarea denumirii şi am renunţat la timp). 

Nu pot să nu scriu despre o colegă de clasă cu care am dansat în tot timpul banchetului de 
absolvire a şcolii generale. În ochii ei se oglindeau  toate florile munţilor. Oameni buni, am mai întâlnit-o 
doar o dată de atunci, printr-o întâmplare, recent, la Casa de pensii din Piatra Neamţ unde îşi depunea 
dosarul de pensionare – am încremenit văzând-o; era aceeaşi; o zână nemuritoare; Sofica îi e numele; 
nume de catedrală; ctitorie a lui Dumnezeu; să fie fericită câte fracţiuni de secol o mai trăi. 

La o „lecţie deschisă”, la disciplina limba şi literatura română, au participat circa 20 de profesori 
de la şcoli situate pe valea Bistriţei. Noi, elevii, stăteam foarte cuminţi, cu mâinile la spate. Am auzit 
atunci remarca celor care erau mai aproape de mine, că aşa elevi cuminţi nu mai întâlniseră până atunci. 

Cu adevărat, atunci, m-am înălţat pe aripile muncii, spre soarele cunoaşterii, pentru descifrarea 
tainelor lumii, prin împletirea durităţii muntelui cu dragostea de cunoaştere insuflată de nişte dascăli 
inimaginabil de apropiaţi de copii, [5]. 

Tot atunci, i-am cerut tatii să-mi cumpere acordeon. Înţelegându-mă, interpretând că este urgent, 
mi-a cumpărat o armonică – nu era ceea ce-mi doream. După două săptămâni, am primit şi acordeonul 
visat. Atunci, am surprins un dialog între mama şi  tata despre preţul ce urma să fie plătit pentru o primi 
lecţii de acordeon de la specialist. Mi s-a părut o povară ceea ce cerea „ţiganul Ţâlică”, aşa că am refuzat 
lecţiile, am notat notele muzicale cu cerneală pe clape şi până seara cu cartea  de muzică în faţă, am 
învăţat cântecul popular pentru copii „Cucule, pasăre sură”, după muzica lui I.D. Chiriţescu şi cântecul 
„Podul de piatră” după versurile lui Mircea Rusu. A doua zi am ajuns la cântecul tradiţional napolitan 
Santa Lucia, cunoscut şi ca „barcarolla”. A urmat, apoi, o mică afacere – cântam împreună cu colegul de 
clasă Zupavel la discotecile ce se organizau în mod ad-hoc.  

Anul 1976 a fost puntea de legătură între şcoala generală din Mădei şi liceul „Mihail Sadoveanu” 
din Borca. Îmi amintesc de calificativul neaşteptat de mare primit la concursul de admitere pentru limba şi 
literatura română – Dumnezeu să-i ocrotească sufletul celei care a fost Genoveva Petrescu, respectiv, o 
profesoară desăvârşită. La întoarcerea de la proba de concurs m-am oprit la intrarea în sat şi-am făcut baie 
în râul bistriţa, deşi, apa era cam nepotrivită – atât eram de detaşat. 

La liceu, făceam naveta cu bicicleta, fie ploaie, fie ger, fie ninsoare. Atunci când era polei sau 
zăpadă întărită pe şosea, înfăşuram pe cauciucurile roţilor sfoară şi mergeam la şcoală – nu exista 
noţiunea de absenţă de la şcoală. În fiecare zi de şcoală, destinaţia era aceeaşi – altoaie sfioase într-un 
portaltoi de soi, într-o poiană, sub cetini crude, după urcarea sacramentală pe cele cincizeci şi opt de trepte 
ale ziguratului, în vârful căruia, dragomanii mi-au deschis drumul spre cunoaştere. Profesorii, tot unul şi 
unul (dragomani) – nume precum Doroftei, Ţigău, Afloarei, Nancă, Zgârciu etc. – îţi inoculau încredere în 
viitor, îţi arătau firescul, îţi demonstrau logica vieţii, îţi prezentau exemplul lor de seriozitate mai mult 
decât cea profesională. 

Revederile în grup cu subiectul „liceul – nu cimitir al tinereţii mele” m-au făcut să scriu în efigia 
timpului – Parcă mai ieri urcam în poiana luminată, parcă mai ieri ne pregăteam să înfruntăm viitorul, 
poate atunci nu ştiam că viitorul e azi, astăzi auzim, astăzi facem, astăzi      ne-am întâlnit ca să vedem cât 
de mari suntem, azi ne împlinim, azi este opt iunie, 1996, şi este o vreme pe cinste, azi am văzut că 
alaltăieri a fost ieri, alaltăieri a fost opt iunie 1971. Chiar dacă azi mai erau câteva bănci goale, am fost 
toţi. Azi am văzut că totul este făcut de noi. Ştim acum că dacă mâine va fi ca azi, noi toţi vom spune 
„PARCĂ MAI IERI…”, [6]. 

Nu pot să nu-mi amintesc de discotecile organizate în unele zile de sâmbătă, într-o sală de clasă, 
seara,  la care muzica era asigurată doar de acordeonul meu (în acele sâmbete eu rămâneam să dorm la 
internatul liceului), de conversaţia mea cu profesoara de limba rusă – doamna profesor Maria Ţigău −, la 
banchetul organizat în cinstea absolvirii liceului, în timpul dansului, doar în limba rusă (doamna profesor 
a înlemnit auzindu-mă vorbind ruseşte) şi nu pot să nu-mi amintesc de domnul profesor Doroftei care, 
parcă acum îl văd, după ce intra în clasă la ora de matematică, închidea uşa, avea catalogul lângă corp, 
fixat de mâna stângă iar în mâna dreaptă ţinea revista „Gazeta de matematică” în care eram anunţat eu ca 
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elev ce rezolva probleme şi, drept consecinţă, la fiecare asemenea eveniment, îmi punea câte o notă de 
zece în catalog – rubrica în care se consemnau notele la disciplina matematică era plină cu note de zece. 
Consecinţa – la examenul de bacalaureat s-au dat două seturi de subiecte,  respectiv un set cu subiecte 
obişnuite, set pe care l-au  abordat spre rezolvare toţi ceilalţi colegi ai mei, şi un set cu subiecte elitiste, set 
pe care l-am abordat în exclusivitate; la concursul de admitere la  facultate eu nu am avut nevoie să mă 
pregătesc la teoria matematicii deoarece înţelesesem perfect, din clasă, tot ce preda profesorul Mihai 
Doroftei. Ca să vă spun pe  cea dreaptă, în cariera mea didactică, am îmbrăcat hainele acestui profesor de 
excepţie şi ale unui profesor universitar de la Universitatea Politehnica din Bucureşti – Laurenţie Sofronie 
îi e numele. La întâlnirea ocazionată de 40 de ani de la absolvirea liceului, am găsit pe domnul profesor 
Doroftei cu aceleaşi atitudini psihice şi fizice – parcă totul încremenise timp de 40 de ani; mai mult, îi 
aflasem şi biografia dintr-o carte autobiografică, publicată atunci în preajma acelei aniversări. 

Chiar  dacă spaţiul  nu permite, ţin să amintesc despre o aventură sentimentală cu o colegă de 
clasă, pentru care, în preajma unei zile de 8 martie, am dezmoştenit-o pe mama de toate florile artificiale 
din casă, la care ţinea foarte mult, şi le-am dăruit respective colege – pot să  scriu doar că ea nu mai 
există; flacăra ei frumoasă, ca să nu spun stelară, s-a stins la puţin timp după absolvirea liceului (am avut 
grijă ca ulterior, să-i înlocuiesc acele flori cu altele şi mai frumoase) − în acele vremuri, în preajma zilei 
de 8 martie, în grădinile de flori era zăpadă, iar în  zona comercială nu existau florării. 

Admiterea la facultate m-a trimis în altă lume, absolut nouă pentru mine, atunci – Facultatea de  
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor de la Universitatea Politehnica din Bucureşti −, domeniul de ştiinţă 
aferent fiind slujit şi-n ziua de astăzi cu toată probitatea cu care m-a înzestrat Creatorul. 

Nu pot să uit primul seminar de filozofie, atunci când mi-am zis că „Les jeux sont faits”, am simţit 
cu urechile privirea iscoditoare a asistentei care-şi scruta picioarele din fosa de sub lemnele mute şi care 
din buzele de purpură a început să lege un dialog roşu cu noi studenţii care purtam tava postumei liceului. 
Atunci, am descoperit înclinaţia romantică a dragostei adolescentine şi limba maternă a interpretării 
romanţioase, [4]. 

În toată perioada de studenţie am avut opt ore de absenţe nemotivate iar anii de studiu al III-lea, al 
IV-lea şi al V-lea i-am absolvit cu note de 10 pentru,aproape, toate disciplinele. Unde credeţi că 
pregăteam examenele în sesiunea de vară? – în Grădina botanică unde era modelat un munte şi în Grădina 
Cişmigiu, la umbra copacilor rămuroşi, unde, mă simţeam ca la munte, prin pădurile sfinţite cu numele de 
Borca. Mi se întâmpla, destul de des, să merg însoţit şi în Parcul Herăstrău şi-n Pădurea Băneasa, unde mă 
simţeam ca acasă.     

Nişte probleme de sănătate, se pare, de natură congenitală au fost cvasirezolvate în anul al III-lea 
de studenţie, ocazie cu care mi-am schimbat fizionomia şi am început să mă „accentuez” din punct de 
vedere ponderal, urmând ca, şi în ziua de azi, adică şi acum când scriu, să am ca obiectiv să scad în 
greutate – am ajuns la „performanţa” de 99 de kilograme pentru masă iar acum mă strădui să „scap” din 
nou de 5 kilograme ca să egalez ultima performanţă. 

Trebuie să subliniez, deoarece şi astăzi face parte din norma de conduită a vieţii mele – mă strădui, 
din start, ca tot ce fac să fie la modul superlativ – plecam la toate examenele cu convingerea că ştiu tot din 
ceea ce  urma să mi se ceară prin biletele de examen şi că trebuie să primesc nota 10. Începând cu anul 
1980, adică de atunci de când am de a face cu biletele de examen, mai concret, de atunci de când eu 
însumi întocmesc bilete de examen, până în prezent, fără excepţie, mă gândesc la perioada de studenţie a 
mea şi la starea de spirit cu care plecam la examen. 

În timpul studenţiei, mi-am pierdut tatăl  într-un accident  stupid, mama fiind obligată de viaţă să 
susţină în şcoli, material şi sufleteşte, încă trei copii. Dumnezeu a făcut ca atunci şi, de asemenea, şi 
astăzi, să considerăm – mama, fratele meu Ion, surorile mele Rodica şi Cristina şi eu  – că tata există şi că 
ne bucurăm de el mereu. Această stare de spirit a constituit cariatidele şi atlanţii construcţiei cu titlul viaţa 
noastră. 

Anul 1976 a fost anul cel mai aşteptat de mine, deoarece urma să păşesc în viaţă singur – fără 
ajutorul nimănui – şi să-mi duc paşii aşa cum m-o duce capul. N-a fost chiar aşa, deoarece am venit la Iaşi 
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cu o zestre semnificativă de la mama, adică plapumă, pernă, lenjerie de pat, frigider, televizor, haine etc., 
toate noi. 

Mi-am început cariera profesională la societatea comercială „Nicolina”, unde, de data acesta, totul 
era concret, cu dimensiuni, cu cifre de plan, probleme tehnice ce nu suportau amânare, la început, şi cu 
responsabilităţi multiplicate, ulterior, atunci când luam parte la pregătirea startului viitorului colos cu 
numele de Combinatul de Utilaj Greu, mai apoi, „Fortus”, din Iaşi. Startul respectiv s-a dat în anul 1978, 
până în luna octombrie 1980 activând ca şef de grupă de proiectare în domeniul tehnologiilor de ştiinţa 
materialelor, în calitate de inginer proiectant. 

La Facultatea de Mecanică a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cunoscută iniţial 
sub numele de Institutul Politehnic, a luat naştere prin anii 1978 o secţie cu profil de ştiinţa materialelor. 
Fiind nevoie de cadre didactice am fost încurajat să mă înscriu la un concurs de admitere, aşa că, în luna 
octombrie 1980, mi-am început cariera universitară, carieră pe care am slujit-o la nivel de virtute şi care 
mi-a dăruit satisfacţii în multiple planuri. 

Am parcurs treptele de asistent universitar (1980 – 1987), şef de lucrări – lector universitar – 
(1987-1990), conferenţiar universitar (1990-1997) şi profesor universitar (1997-prezent), la Facultatea de 
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

În perioada 1990 – prezent sunt directorul departamentului de Ştiinţa Materialelor, ales prin vot 
democratic, vechimea în muncă fiind de circa 38 de ani. 

Cu ajutorul Creatorului, peste circa trei ani mă voi număra printre pensionarii României. 
De-a lungul carierei universitare, am fost titular de curs la următoarele discipline: Metalurgie 

extractivă, Teoria proceselor metalurgice, Elaborarea şi turnarea fontei, Elaborarea şi turnarea oţelului, 
Elaborarea şi turnarea aliajelor feroase, Elaborarea şi turnarea aliajelor neferoase, Bazele teoretice ale 
elaborării aliajelor, Fonte cu grafit nodular, Modificarea structurii aliajelor, Tehnologii moderne de 
elaborare a aliajelor feroase, Tehnologii ecologice de ameliorare a structurii aliajelor feroase prin 
elaborare, Bazele proceselor la temperaturi mari, Bazele elaborării aliajelor, Aliaje feroase şi Procesarea 
avansată a topiturilor metalice, pentru specializările de inginer şi master iar pentru specializarea Educaţie 
tehnologică am predat cursul de Gastronomie pentru profesori din învăţământul gimnazial, zona istorică 
Moldova. 

Cuvântul cheie, magic, al preocupărilor mele profesionale a fost metalul. Pentru mine, epoca 
bronzului a rămas turnată în placa unui pian la care cântă veşnic setea unui râu acompaniată de un roi de 
secunde. Apusul coboară cu hematitele fierului, lungeşte maiestatea sfeşnicelor până la aştrii fără trup şi-
ademeneşte cu diapazonul metalului menestrelul unui ev. Metalele care cântă înalţă volutele sunetelor 
care năpădesc cerul printre harpele sorilor. Un microscop a surprins dansul nebunesc al atomilor într-un 
metal lichid care cânta, [4].  

Teza de doctorat a avut titlul „Contribuţii privind îmbunătăţirea tehnologiilor de obţinere a fontei 
modificate cu grafit nodular”, teză susţinută la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, la data 
de 12 iulie, 1988, în domeniul Tehnologiei metalelor şi materialelor. „Celebrarea” evenimentului a avut 
loc în salonul cu fresce istorice de la hotelul Moldova. A doua zi după „celebrare” m-a chemat Rectorul 
universităţii – profesor, dr.ing. Mihai Gafiţanu – şi îndrumătorul meu de doctorat şi mi-a spus că a asistat 
practic la un eveniment de grandoarea unei nunţi. Aşa a şi fost. 

Lista mea de lucrări profesionale conţine o carte publicată în Grecia, 17 cărţi publicate în 
România, 24 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI (International Standard Index) sau 
indexate în baze de date internaţionale, 6 lucrări ştiinţifice publicate în reviste din străinătate (Japonia, 
Australia, Noua Zeelandă, Italia şi Ungaria), 46 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste din România 
recunoscute  de Consiliul Naţional de Cercetare Ştiinţifică şi Învăţământ Superior şi 56 de lucrări 
ştiinţifice publicate în volumele conferinţelor ştiinţifice ce au avut loc în România. La acestea se adaugă 
40 de brevete de invenţie, brevetate în România. 

În anul 2005 am primit premiul „Henri Coandă” al Academiei Române, pentru anul 2003, lucrarea 
premiată fiind  cartea cu titlul Fonte-obţinere, publicată la Iaşi, editura Samia, în anul 2003, 676 de pagini, 
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ISBN 073-85791-4-7. 
Pentru activitatea de creativitate tehnică am fost răsplătit cu 15 medalii (aur şi argint), premii, 

titluri şi diplome acordate la saloanele internaţionale de invenţii, cercetare şi inovaţii de la Bruxelles 
(Belgia), România (Bucureşti şi Iaşi), Academia Română (Comisia de Inventică), Societatea 
Inventatorilor din  România, Institutul Naţional de Inventică din Iaşi, Chambre Belges des Inventeurs şi 
Eureka International Brussels, în numele Regelui Belgiei (Diploma şi medalia de Chevalier, nr. 2141, 
Bruxelles, 25 noiembrie 2006). 

Am activat şi activez la A.S.M. International (Asociaţia Internaţională de Ştiinţa Materialelor – 
cartea de identitate nr. 188108), The Japan Institute of Metals (Institutul Metalelor din Japonia – cartea de 
identitate nr. 9800367), Societatea Inventatorilor din România (cartea de identitate nr. 24-301), Asociaţia 
tehnică a turnătorilor din România (A.T.T.R. – cartea de identitate nr. 12), Membru Corespondent al 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (cartea de identitate nr. 74/16.04.1998) şi Membru de 
onoare al Forumului Inventatorilor Români (cartea de identitate nr. 038/0802/2006).  

Activitatea mea profesională este administrată şi apelând la exprimările scrisă şi vorbită în limbile 
engleză, franceză şi rusă. 

Domeniul de competenţă ştiinţifică este Obţinerea de materiale metalice pe baza tendinţei spre 
echilibrul chimic, Obţinerea de fonte modificate, Obţinerea de piese prin turnare, din fontă, oţel şi aliaje 
neferoase şi Obţinerea de materiale compozite cu matricea metalică. Până în prezent, am activat la 21 de 
contracte de cercetare ştiinţifică – la 18 din acestea am avut calitatea de director de contract. 

În afara brevetelor de invenţie din domeniul profesional menţionat anterior, există şi brevete de 
invenţie din domenii domestice dintre care precizez Pieptenele de vopsit părul, brevet România, nr. 
123288, obţinut în anul 2011, brevet ce este realizat în practică. În prezent, este de vânzare on line, pe 
site-ul www.pieptene-de-vopsit-parul.ro. 

Activitatea mea ştiinţifică s-a finalizat prin emiterea unei ipoteze, a unui concept  ştiinţific nou de 
obţinere de materialele metalice noi prin apelarea la o lege universală ce acţionează între două faze 
termodinamice  – Legea echilibrului termodinamic. Prin  secţiunea echilibrul chimic, am stabilit  o nouă 
teorie bazată pe tendinţa spre echilibrul chimic dintre două faze, cele două faze fiind o matrice metalică 
lichidă şi o fază termodinamică creată în mod artificial în ea.  Această teorie am prezentat-o în monografia 
Ipoteze cu privire la obţinerea de materiale metalice pe baza tendinţei spre echilibrul chimic –  aplicaţii la 
modificarea fontelor, Iaşi, Editura „Politehnium”, 2011, 349 de pagini, I.S.B.N. 978-973-621-330-4 
(există şi varianta în limba engleză -  Hypotheses on  the production of metallic materials based on the 
chemical equilibrium tendency – Applications for iron inoculation, 2011, Editura „Politehnium”, 330 de 
pagini, I.S.B.N. 978/973/621/324/3). 

În anul 1994 am înfiinţat o societate comercială – S.C. „Tracoteh” S.R.L., din Iaşi, al cărei 
administrator sunt şi în prezent şi care are ca obiect de afaceri activităţi comerciale, de proiectare, 
intermediere în producţie etc. 

Într-o vreme, ţinând în mâini făclia sorţii, atunci când diapazonul dăduse tonul ninsorii iar îngerii 
din fresce cântau, în timp ce Isaia mă încorona, îl uitam pe marele singuratic, eram în corabie, plecam cu 
corabia iar albatrosul avea poftă de drum lung – lasa în urmă trestiile muntelui. O buburuză, urmărită din 
apropierea vărsării în râul Bistriţa a pârâului Şoldan şi a jocului unui pui de lostriţă, s-a aşezat nu departe 
de teiul lui Eminescu şi foarte aproape de bojdeuca lui Creangă, pe o stradelă – a Sărăriei. Buburuza s-a 
metamorfozat în consoarta mea. Atunci, am cunoscut bucuria şi-am lăsat-o să mă cunoască. În drum spre 
taina Altarului, ea m-a desculţat de ochii umbriţi de un nor de smoală. I-am luat mâinile, am otrăvit 
singurătatea cu cucută fiartă într-o oală coclită şi-am încununat Pământul cu ceara din faţa Altarului şi 
jurământul trupurilor trup, [4]. Atunci, prin iarba prihănită de buburuză, s-au întâlnit biografiile ei şi a 
mea şi dansurile fantastice ale tinereţii lui Şostakovici, jucate după pian de lăcustele verzi, [7]. Aleasa 
mea urca din atolul de agate spre victoria prefigurată  a drumurilor cu pulbere de stele şi noroace, avea 
privirea ascuţită cu ricoşeuri acide, gata de lansare, genele-i erau săgeţile Dianei – zeiţa – ,avea arta de 
iscodire pentru letopiseţele feţilor frumoşi, înarmaţi cu buzduganul bunătăţii, era o floare, prelungea 
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tăcerea audiind isonul orgii din posludiul ceremoniei date în cinstea lui Hristos, sorbea toate cele patru 
acte ale libretului Lacul Lebedelor din sufletul maiestuos al lui Ceaikovski, în aşteptarea prinţului care, 
prin dragoste, să metamorfozeze lebăda în adevărata prinţesă a lacului, era un albatros cu privire ageră, 
având aripile lungi şi însemnate, rar odihnindu-se pe colţurile răsărite din spuma universului cu amiralul 
Neptun, era marea cu soarele metamorfozat în valuri de cleştar ce-mi încălzeau spiritul hăituit. Era un 
început, o punte spre sufletul meu, avea ceva de sacrificat. Era o identitate egoistă, cânta fără dirijor, 
ţintea doar adevărul. Lua în seamă orice floare, iubea irişii, tresărea la auzul mesajului din clopotele  
catedralei, culegea florile naturii, nu credea în adevărul din pocalul cu vin, nu avea în minte destrămarea 
iminentă a unei singurătăţi, dorul i se întorcea acasă pe căi scurte, trăia în regatul inerţiei. Era sclava An 
die Freude, aşteptând să-i coboare din Univers, uşor, o stea, care, pe Pământ, să se transforme într-un 
suflet drag ei – Schiller şi Beethoven fiindu-i părinţi de suflet, ]7]. De atunci, acasă este piatra mea 
preţioasă – primăvara (turmalinul), vara (smaraldul), toamna (coralul) şi iarna (quartzul). 

În acelaşi timp, soţia mea – Carmen-Georgeta – este şi confrate cu mine, activând în calitate de 
conferenţiar universitar la Facultatea de Electrotehnică, slujind, în special, micromotoarele electrice. 

Anul 1999 a fost unul nefast pentru mine – am intrat grav bolnav în spital, direct la secţia de 
Anestezie Terapie Intensivă, la vârsta de 47 de ani, unde am suferit trei intervenţii chirurgicale la intervale 
de două zile şi unde am stat 60 de zile. Câteva ramuri ale arborelui genealogic se uscau la vârsta de 47 de 
ani – trebuia să se-mplinească un blestem genealogic; după a patruzeci şi şaptea bătaie de gong, o 
rămurică se usca. Fusese rândul bunicului, fusese rândul tatii, venise rândul meu. În timpul agoniei cu 
infernul, printre lacrimile celor dragi, a bătut la poarta mamei mele o Bătrânică Neobosită. Aceasta ştia de 
nenorocirea ce înecase liniştea familiei. Pur şi simplu, i-a dăruit mamei un strop de rugăciune ce pulsa 
între filele unui prieten de nădejde şi i-a mai precizat să mi-o înmâneze urgent ca s-o citesc cu sufletul. Pe 
patul hidos al morţii slute, adormeam cu stropul de viaţă, până când acesta s-a transformat în râul vieţii − 
eu îl simţeam fluviu. Era vorba despre rugăciunea Brâul Maicii Domnului. Aşa am ajuns să mă bucur şi să 
am realizări incredibile. De asemenea, aşa, Maica Sfântă Fecioară, mi-a dăruit o nouă fereastră sufletului, 
mi-a mângâiat timpul – o luase pe o cale pierdută –, mi-a botezat o nouă confluenţă cu bucuria vieţii,  m-a 
făcut să mă bucur de anotimpul noduros – iarna –, ca de primăvara magnoliilor, mi-a deschis calea spre 
alte toamne luminate de bostani, m-a blagoslovit să mă închin iar cireşului din copilărie devenit peren în 
sufletul meu veşnic de copil ascultător şi de copil neascultător, mi-a făcut aievea visul cuvintelor din 
sufletul meu – poemul omnia – , m-a făcut să simt căldura rugilor mele transformate-n bumerang sacru, 
mi-a dăruit o nouă facultate. Măicuţa mea scumpă, ţi-am văzut, ţi-am simţit şi-ţi trăiesc o faptă. Te voi 
vedea vreodată?, [7]. Ulterior, la câţiva ani de la salvarea de la moarte,  aveam să trec cu un vas de 
croazieră, pe lângă Sfântul Munte Athos, pe lângă Mănăstirea Vatoped unde se află Brâul Maicii 
Domnului, de culoare neagră, ce se păstrează într-o raclă de argint. Această Mănăstire se află amplasată 
chiar pe ţărmul mării şi deţine un deget de-al Sfântului Ioan Botezătorul, cea mai bogată bibliotecă din 
Sfântul Munte, icoana vindecătoare de cancer şi alte boli incurabile „Panatanassa” şi icoana 
„Antifomitria” ce-a vorbit prin glasul Maicii Domnului, care, în anul 382 după Hristos, a precizat că 
„…De acum încolo să nu mai calce picior de femeie aici…” (pe moşia acestei mănăstiri se află şi trei 
schituri româneşti – Sfântul Ipatie, Sfântul Ioan Botezătorul şi Sfântul Gheorghe). 

În vara anului 1970 am fost  eroul unui întâmplări de care, probabil, puţini muritori  au parte. 
Undeva la munte mai precis pe râul Neagra-Buşteni, concret, în zona Cristişoru, caniculă fiind, asistat de 
un prieten mai mic decât mine, îmbrăcat, de pe  mal şi de un cetăţean de naţionalitate maghiară, de 
asemenea, de pe mal – administra o prisacă prin apropiere –, mă scăldam în aval de o cascadă mică, 
construită pentru îndulcirea vieţii păstrăvilor. Înotam până sub cascadă unde apa avea adâncimea de vreo 
2 metri şi jumătate după care reveneam în zona unde apa nu avea adâncimea decât de 15 centimetri. După 
câteva curse efectuate am simţit că nu mai aveam putere să revin în zona cu apa puţin adâncă, simţind că 
era cineva ce mă trăgea la fundul apei, sub cascadă. Cel care mă trăgea la fund era o ea – era Moartea, 
concret, o femeie îmbrăcată în negru, cu degetele lungi, unghiile lungi şi piele foarte albă; mă trăgea 
înspre ea cu mâinile ei albe. Am apucat să spun că mă înec şi l-am auzit pe prietenul meu solicitând 
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cetăţeanului stupar să mă salveze. Acesta n-a schiţat nici un gest de salvare a mea. Ulterior, n-am mai 
văzut nimic. Am fost aruncat pe mal, pur şi simplu. Cine m-a aruncat pe mal, judecaţi şi dumneavoastră 
cine era. Cumpănă se spune unei asemenea întâmplări. 

În timp ce lucram la cartea cu care am luat Premiul Academiei erau şi momente mai dificile, 
momente în care simţeam nevoia unei destinderi, a unei detaşări de situaţia impusă de lucrare. Aşa, s-a 
născut ideea primului volum de poeme „S-a tot dus râul … A rămas râul”, [2]. Preocupările mele de 
„artist al cuvântului”, [8], îşi au începutul în anul 1977, atunci când poetul Tacu Alexandru m-a surprins 
făcând o schiţă însoţită de o lozincă – s-a apropiat de mine, a analizat schiţa şi mi-a propus să mă înscriu 
în cenaclul literar „Lupta cu inerţia”, ceea ce am şi făcut. Atunci, au urmat întâlniri cu poeţii vremii, 
recitări la radio Iaşi etc. Aveam să învăţ,atunci, multe de la Nicolae Panaite (astăzi Directorul Editurii 
Alfa), Adi Cristi (ajuns Director al trustului de presă „24 ore”, analist literar, critic, om cu responsabilităţi 
în cultura ieşeană), Cassian Maria Spiridon (Preşedinte al Filialei Iaşi a uniunii Scriitorilor din România, 
Redactor şef al publicaţiei Convorbiri literare etc.) etc., dar, şi astăzi. 

Legat de „S-a tot dus râul … A rămas râul…”, Ioan Alexandru, în [2] a subliniat că setea de drag, 
de etern, de eros şi frumos a transformat omul neînţeles dintre noi într-un subjugat de sensuri ştiute 
dintotdeauna, dar de mulţi ce le strivesc cu privirea doar. Omul care a reuşit să oprească râul, pentru o 
fracţiune de timp, pentru a auzi că „lângă” nişte trestii, ce stăteau la taifas, vântul nu era ascultat de 
nimeni iar râul meu îşi pierdea numele – se întâlnea cu marea” se află în mijlocul celor care îşi expun cu 
suficientă fervoare şi luciditate neliniştile şi angoasele. Nimic mai surprinzător decât să descoperi 
omenescul, firescul şi ştiinţa suprapunerii armonizate de teme, idei, metafore, simboluri acolo unde nici 
gândul şi nici alte simţuri nu au permis a le bănui că există. Moldovean crescut lângă râu, încovoiat de 
veşnicia acestuia, cu sufletul contorsionat dubitativ, hrănit cu iluzii în singurătatea ierbii cu florile ce 
îndură tăişul coasei pentru fericirea de a renaşte, autorul Vasile Cojocaru Filipiuc dă dovada unui fin 
cunoscător al însuşirii cuvintelor, în ceea ce Dumnezeu a lăsat ca frumosul să se dezlănţuie spre liniştea 
minţii şi mângâierea sufletelor, numită poezie. Admirând creaţia artistică  scrisă ori desenată, dar cu 
siguranţă simţită, cuprinsă în acest volum, devine imperativă întrebarea, ce taină, ce anume din vâltoarea, 
zbuciumul, frumuseţea, eternitatea râului care s-a tot dus, dar a tot rămas, a inspirat rânduri de o 
frumuseţe colosală…” S-au prăvălit pietre, Dar a rămas stânca. Au tot murit buburuze, Dar a rămas regina 
lor. S-a tot dus râul… A rămas râul”? Irina şi Diana-Adela Ioniţă, în [2], afirmă că autorul construieşte un 
orizont blagian corespunzător timpului cascadă. Versurile se întrupează din rătăciri, alunecări, amintiri, 
întoarceri în illo tempore. Poeziile relevă o sensibilitate acută a simţurilor, a materiei, o acustică deosebită 
într-o verticalitate ce tinde deopotrivă spre viitor şi trecut, o construcţie  simplistă şi armonioasă a 
versurilor. “Dăruieşte-ţi mâinile, dar, păstrează-ţi aripile” – acesta ar fi  îndemnul nostru pentru un spirit 
care încearcă, să dăruiască o parte din Frumuseţile lui celorlalţi. Cristian Livescu, în [9], subliniază că 
poezia lui Vasile Cojocaru Filipiuc este un violon d′Ingres, dar şi un motiv de sustragere din ariditatea 
determinărilor de fiecare zi, de regresiune spre meleagul natal, temă predilectă, de altfel, alături de alte 
două −   tema vanităţii, a trecerii implacabile a timpului, dilatând vârste şi regrete şi tema celebrării 
cuvântului potrivit, dăruit să se încarce cu seva sufletului. Poemele se remarcă prin claritatea semantică a 
rostirii, într-un registru expresiv de feerie nostalgică. Imaginea albiei curgătoare pune la lucru complexul 
lui Narcis, cel fermecat de oglinda mişcătoare ce-i duce chipul departe, să-i rămână neschimbat la trecerea 
anotimpurilor. Jubilaţia trăirii oferă siguranţă scriiturii, prin depăşirea confesionalului monoton care o 
ameninţă, [9]. 

„Scrisoare către Moş Crăciun” este scrisă în limbile engleză, [11] şi română, [12]. Diana Adela 
Ioniţă sesizează că punctul de plecare al unei scrisori către Moş Crăciun nu poate fi altceva decât o 
dispoziţie sentimentală autentică. Vasile Cojocaru Filipiuc încadrează într-o structură coerentă 
sentimentul şi raţiunea. Emoţia capătă o tensiune privilegiată şi pătrunde sensul lucrurilor. Emoţia este 
trăită, contemplată, şi în acelaşi timp configurată calitativ de către autor. Realitatea nu este nici 
misterioasă, nici absurdă, ci limpede, familiară, adunată şi strunită în fiecare moment de mâna 
Creatorului. Autorul încearcă un dialog cu Creangă, Eminescu, Blaga, Tolstoi, Proust, Bernard Shaw, 
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Byron, Dumas etc. Sentimentul nu este nici  refulat, nici recunoscut, ci pur şi simplu savurat de autor. 
Realitatea este, astfel, structurată într-un mod discret de sentimentul implicat, acesta dobândind la rândul 
său, consistenţă şi structură: „m-am trezit jucând la teatrul acelui templu, o filă din drama numită viaţă, 
[12]. Editorul şi poetul Nicolae Panaite remarcă autorul „Scrisorii către Moş Crăciun”, în aşteptarea 
ancestrală a vremii fără somn şi a uciderii postului cu aroma cozonacului din cuptor, comunicând, la 
începutul misivei, mozaicul întâmplărilor datorate întâlnirii cu Moşul în circumstanţele unei copilării 
îmblânzite de o mamă care avea mâinile albe, trădându-l, astfel, pe Moşul. Emoţia pătrunde în sensul 
direct şi descoperă, printr-o viziune penetrantă, mersul istoriei prin ochii copiilor. În bradul cu miracole 
există „o pasăre măiastră” ce cântă de-a pururi prin irişii copilului Brâncuşi, atârnă cireşele copilăriei lui 
Creangă, visele Veronicăi, şi ale lui Mihai, pacea copiilor mici şi mari din Finlanda,   războiul declarat de 
finlandezi  lui Tolstoi, calul şi paiele strânse de copiii din Olanda, neamul familiei Kennedy care dirijează 
cu o  baghetă de zahăr corul de colindători, camelii admirate de familia Dumas şi de Giuseppe Verdi, 
timpul pentru care a pornit la drum Marcel Proust, baza piramidei ce-a asigurat întoarcerea lui Ulise la 
Penelopa, romantismul lui Byron,luminile Ibsen-ismului, neaua de pe muntele Fujiyama ce-aşteaptă să se-
aştearnă peste cireşi în Sakura season, gratiile în spatele cărora se află spiritul lui Oliver Cromwell, 
poemele de dragoste, poleite cu aur, ale lui Anatole France, cruciuliţele reflectate pe mâinile copiilor copţi 
din Egipt, caleaşca trasă de opt canguri din Australia, titlul Genius talentum al lui Leonardo da Vinci, 
ideile lui Platon şi alte podoabe înnobilate cu voia Demiurgului. Sacul lui „Moş Crăciun” nu este patul lui 
Prokrustes. „Scrisoare către Moş Crăciun” denotă perenitatea colindelor, este scrisă în preajma agorei 
anilor, este un concert în nocturnă, încălzeşte vremea omătului, este ascultată şi de lucarnele oarbe, 
înveseleşte ramurile plânse de mesteceni în lunile măreţiei frigului şi dă sens hărţii rătăcite prin munţii 
fără cărări în anotimpul devorator  de toamne arămii. 

Volumul de poeme „Înţelepciunea din anotimpuri” a fost lansat la Piatra Neamţ, la biblioteca 
Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ, sub patronajul Societăţii Scriitorilor din judeţul Neamţ, la data de 6 
noiembrie, 2012. În atenţia a a circa 110 invitaţi, au prezentat cartea criticul literar dr. Cristian Livescu, 
publicistul Constantin Tomşa şi prof. Gheorghe Ţigău. A recitat câteva poeme Dan Iacob. Au luat 
cuvântul diverşi oameni de cultură. Profesorul Gheorghe Ţigău afirmă că lirismul este axat pe drumul 
parcurs de poet spre înţelegerea şi judecarea  superioară a vieţii şi a lucrurilor, spre cumpătare, prudenţă şi 
moderaţie. Prevăzător, chibzuit, stăpânit, poetul este pregătit să înfrunte ireversibilitatea destinului. Poetul 
este plecat „pe drumul Sophia-ei, punându-şi ordine în minte, sigur, după ce a înţeles realitatea lui Gogol, 
existenţialismul lui Dostoievski, după ce i-a citit pe Puşkin şi Tolstoi, a ascultat muzica lui Ceaikovski şi a 
lui Beethoven, a văzut  Notre-Dame, Pantheonul din Paris, Capela Sixtină sau „Cina cea de taină”. Una 
din poeziile sale („Respiraţia poemelor”) ia forma unei arte poetice, a unei profesiuni de credinţă. Poeziile 
sale sunt remarcabile nu doar prin înălţimea ideilor şi trăirilor, ci şi prin concizie, frumuseţe metaforică, 
concentrare şi originalitate uimitoare a limbajului poetic. Comunicarea lui poetică este profundă şi 
rafinată, sugerând raporturi nevăzute între lucruri, idei, concepte şi aspiraţii. Versurile sale dau impresia 
că sunt sculptate cu rafinamentul unui bijutier. De când „a început să tacă aude doar timpul şi cuvântul”, 
adică omenescul şi veşnicia, [8]. Diana Adela Ioniţă subliniază că acest volum e o aruncare tacticoasă de 
undiţă în Dunărea veacurilor. Poemele fac şi re-fac, într-un joc de lumini şi umbre, de rime şi versuri albe, 
labirintul întoarcerii spre Sophia. Fântâna, satul, râul, mama se transformă, şi în această carte, în pilonii 
ancestrali, susţinători ai Cuvântului. Autorul îşi cultivă versurile într-o „câmpie de sâmburi”. Deşi 
romantice, prin esenţa lor, poemele au vigoarea post-modernistă, care le ajută, să se joace cu mintea 
cititorului în fel şi chip, ferecând porţile  lumii trecătoare şi deschizând ferestre spre eternitate, [4]. 
Cristian Livrescu, susţine că poetul face saltul dintr-un regim miniatural şi reflexiv, de rigoare alegorică 
(referire la „S-a tot dus râul… A rămas râul”) spre o revenire tăinuitoare, de notaţie calofilă şi 
sugestională, alimentată de puritatea uimirii. Maturizarea expresivă este vădită. Suita anotimpurilor dă o 
mare libertate eului liric să topească peisajele privirii imediate în peisajele interioare ale memoriei. De la 
o reflexivitate frustră, susţinută cu patos, Vasile Cojocaru Filipiuc se lasă în voia unui imaginar suav, 
melancolic, adesea baroc, încărcat de atribute şi situaţii lexicale printr-o tehnică proprie de rostogolire a 
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metaforei până la saţietate. Este remarcabil efortul combinativ de estetizare, de tremur crepuscular al 
lucidităţii. Reuşitele ţin mai totdeauna de performanţa alegorică acolo unde inteligenţa şi ascuţimea de 
spirit sunt suverane, [9]. Constantin Tomşa observă că poemele sunt „foi” desprinse din viaţă şi că 
dovedesc nu numai talentul, harul cu care a fost înzestrat poetul, ci şi zestrea sa livrescă, cea care îl face 
înţelept. Poezia lui Vasile Cojocaru Filipiuc este plină de metafore, ale căror semnificaţii nu se lasă uşor 
decodate. În ansamblul ei, creaţia poetică din această carte este stenică, optimistă şi plină de har. În 
originalitatea sa de necontestat, autorul este un descendent din Nichita Stănescu, [10]. Profesorul Ani 
Nancă se întreabă, retoric, dacă volumul de poeme este o inspiraţie după Vivaldi. Autorul este un 
inventator de mari sensibilităţi, de piese şi de figuri de stil. Volumul dovedeşte mai întâi o vastă cultură a 
autorului, autor care a văzut multe locuri şi lucruri percepute cu mare atenţie, [mesaj pe internet]. 

Anul 2014 a adus la lumină două volume – unul de aforisme şi unul de poeme. 
Volumul de poeme „Cataracte ale unui fir de cuvinte sclave şi libere” este expediat la câteva 

publicaţii de specialitate – este în aşteptarea altor analize literare. Diana-Adela Ioniţă susţine că acest 
volum se autoconstruieşte din mozaicul experienţelor de viaţă ale autorului, din cascade zgomotoase de 
sensuri ce aglomerează fiecare colţişor al cuvintelor, şlefuind faţete nebănuite ale unui misterios cristal 
opac, pe care cititorul trebuie să-l cerceteze îndelung, să-l decanteze, şi, abia apoi, să-l aşeze printre 
nestemate. Maturizarea versurilor se simte nu doar în caracterul filozofic al poemelor, ci, şi în strălucirea 
interioară a ideilor, care şi creează propriul destin, eliberându-se de lanţurile stăpânirii unei viziuni 
simpliste ori cu uşoare inflexiuni de nedumerire asupra vieţii, angajându-se, în schimb, în dialoguri 
esenţiale peste timp şi  peste spaţiu, frânturi de convorbiri neconvorbite. Poetul împrumută licăriri 
demiurgice şi se împrumută pe sine cu sufletul creator, pictorilor, poeţilor, muzicienilor ori filosofilor, în 
cascade inverse de căderi în trecut. Poetul construieşte un labirint, dar, de data asta, nu mai este vorba de 
parcurgerea drumului iniţiatic spre adevăr ci, de savurarea călătoriei, cu Adevărul alături, pe care doar 
sufletul îl ştie şi pe care trupul a învăţat să-l iubească. „Un dor a fost rezervat pentru vecie fiecărui dintre 
noi” şi nu ne rămâne decât să înţelegem paradoxul firii sale, de stăpân şi de sclav al cuvintelor, al silabelor 
pe care le seduce cu dansuri ameţitoare, într-o stare creativă obsesională, care-l subjugă în cele din urmă 
tocmai pentru a-i reda libertatea, [7]. Ani Nancă descoperă imaginaţie şi intuiţie, o imaginaţie creatoare şi 
afectivă, o memorie video spaţială şi temporară cu un grad înalt de plasticitate şi de libertate 
combinatorică, folosind, parcă, şi cel mai complex procedeu al imaginaţiei, empatia în sfera trăirii 
simţămintelor, atitudinilor. O intenţie cognitivă amplificată artistic, o voinţă participativă, un efort 
imaginativ, o tentativă de anticipare. Autorul intră atât de bine şi cu adevărat în chintesenţa lucrurilor şi  a 
ideilor abstracte. Autorul stăpâneşte bine condeiul cuvintelor şi se poate considera „stăpânul şi dirijorul 
lor”, aşişderea unui dirijor sau mântuitor de penel, [mesaj de pe internet]. 

Volumul de aforisme „Cuiburi perene – epică şi lirism” a determinat-o pe Diana-Adela Ioniţă să 
consemneze că este o  provocare de lectură şi că dezvăluie, în umbra poeziei din care îşi trage seva, o 
gramatică a vremurilor, a drumurilor şi a iubirilor, în căutarea adevărului. Cele 3000 de maxime şi 
aforisme iau chip de rugăciune, observaţii, semnături, declaraţii, cântece de leagăn ori îngropăciune, 
învăţături, revelaţii. Vieţuind în vremelnicie, autorul îşi înnădeşte un „cuib peren” chiar din cuvinte, 
călăuzit de dor, în mijlocul ceasurilor care curg. Prin acest volum, autorul a regăsit o rază de adevăr, 
supusă puterii sale de cunoaştere prin scris, ca o promisiune a  paradisului primordial pe care nu l-a uitat 
şi pe care îl caută încă în „parfumul livezilor de pomi înfloriţi”, sub toate cerurile şi printre toţi oamenii, 
visând să-l întâlnească din nou.  

O latură importantă a vieţii mele a constituit-o călătoriile în străinătate, ocazie cu care am 
cunoscut, în mare măsură frumuseţile materiale şi spirituale ale planetei ce mi-a fost gazdă până în 
prezent. 

Călătoriile au avut scop profesional şi turistic. 
Profesional, subliniez câteva participări la Salonul Internaţional de creaţii tehnice cu numele de 

„Eureka” – de la exclamaţia Evrika!, atribuită lui Arhimede – , la Bruxel, Belgia, la Maastricht, Olanda, 
pentru o sesiune de comunicări ştiinţifice şi la Vinniţa, Ucraina, pentru o colaborare cu Universitatea de 
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Stat. 
Turistic, am vizitat foarte multe ţări, atât în mod organizat, prin intermediul agenţiilor de turism, 

cât şi prin varianta „cont propriu”. Amintesc Franţa (Paris cu găzduire strada Rue de l′Exposition – la 
sediul Ambasadei României, adevărat monument arhitectural, Turnul Eiffel, Palatul Versailles, muzeul 
Luvru, Catedrala Notre-Dame de Paris, Arcul de Triumf, Bulevardul Champs-Elysées, Moulin Rouge etc., 
Grand canyon – Alpes – de – Haute – Provence, Avignon – fosta reşedinţă a papilor, coasta de Azur – 
Nice, Monte Carlo etc.), Italia (turnul şi catedrala din Pisa, Capela sixtină, Columna lui Traian, 
Colosseum, Catedrala Sfântul Petru, oraşul de sub cenuşă – Pompei– , Veneţia etc.), Serbia, Spania 
(Sagrada Familia a lui Antoni Gaudi, bijuterie a Cataloniei şi nu numai, Mănăstirea benedictină 
Monserrat, Costa Brava, Costa del Sol, Toledo, muzeul Prada, fermecătorul sat-oraş Tarifa situat la 14 km 
de Maroc, Cordova etc.), Principatul Andorra unde toate ministerele erau amplasate în jurul unei curţi de 
circa 1.000 m2, Olanda (Maastricht, Rotterdam ce avea o rafinărie pentru antrenamentul pompierilor, 
digul de pe ţărmul oceanului Atlantic, Amsterdam cu muzeul Van Gogh etc.), Belgia (Bruxel cu 
Atomium, Palatul Parlamentului European, Waterloo, Bruges etc.), Principatul Monaco, Luxemburg, 
Germania (Hamburg cu catedrala Sfântul Nicolae ce în secolul al XIX a fost pentru scurt timp cea mai 
înaltă clădire din lume şi care mi-a creat emoţii puternice, în vârful  ei fiind şi în timpul unui vânt ce se  
înteţise, Berlin cu poarta Brandenburg, rămăşiţe din zidul Berlinului, turnul de televiziune cu înălţimea de 
368 de metri etc.), Slovacia (cu munţii Tatra, până unde au ajuns trupele româneşti în timpul celui de al II-
lea război mondial), Cehia, Ungaria, Anglia (Londra, Cambridge cu fantastica atmosferă studenţească, 
Oxford cu campusul universitar incredibil, Stratford-Upon-Avon al lui Shakespeare, York cu catedrala 
imensă, pajiştile imense pe care păşteau milioane de ovine şi cabaline, complexul circular de piatră de la 
Stonehenge), Irlanda cu atitudinea belicoasă faţă de Anglia, Irlanda de Nord, Scoţia cu distilării de whiskz 
şi whiskey dar şi cu lacul Loch Ness unde s-ar fi arătat monstrul devenit celebru etc., Polonia (casa 
memorială Chopin de lângă Varşovia unde am asistat la un recital de pian în splendida grădină din 
Zelazowa Wola, salina din Wieliczka, de lângă Cracovia, cu o catedrală superbă, lagărul de concentrare 
Auschwitz etc.), Lithuania, Latvia, Estonia, Finlanda (aveam să ascult într-o „catedrală” concertul pentru 
vioară op. 47 compus de Jean Sibelius şi să vizitez casa memorială din Ainola), Suedia (Universitatea din 
Uppsala, păduri nesfârşite cu un covor de afiniş şi merişoriş, Stockholm cu sala de la primărie în care se 
celebrează premiile Nobel, Palatul Regal etc.), Norvegia (Bergen cu  amintirea lui Edvard Grieg, 
compozitorul concertului pentru pian în A minor, Trondhein cu clădirile lacustre, Oslo cu trambulina de la 
jocurile olimpice de iarnă etc.), Danemarca cu mica sirenă, Ucraina (Vinniţa, scările din Odessa atât de 
mediatizate de pelicula „Crucişătorul Potemkin” etc.), Moldova, Austria cu celebra pădure vieneză, 
Bulgaria, Grecia (Acropole din Atena, croazieră în jurul muntelui Sfânt-Athos, canalul Corint, mănăstirile 
suspendate de la Meteora, cetăţile antice,  amfiteatrul de la Delphi (aici am cules pentru prima dată în 
viaţă migdale etc.), Turcia (Catedrala Sfânta Sofia din Istanbul, cartierul Fanar, Palatul Topkapî cu 
rămăşiţele profetului Muhammad, cel care a înfiinţat religia islamică – considerat de musulmani ca un 
profet al lui Dumnezeu, ruinele oraşului antic Efes, Casa Maicii Domnului din Efes – aici şi-a petrecut 
ultimii ani ai vieţii pământeşti Maica Domnului care a adormit la vârsta de 64 de ani –, dar şi depunerile 
calcaroase de la Pamukkale sau superba staţiune maritimă Kusadasi etc.), Egipt (piramidele din Giza-
Cairo, croazieră pe Nil, Valea Regilor unde se află în „oase şi piele uscată” faraonul Tutankhamon, 
piramidele din Saqqara, Sfinxul, cataractele de pe Nil din zona Assuan şi marele baraj, Philae, Luxor, 
Edfu, Hatşepsut – templu şi regină etc.), Statele unite ale Americii (New York-ul cu Metropolitan 
Museum – aici am întâlnit doi copii care schiţau o pasăre măiastră de-a lui Brâncuşi ; atunci am plâns, 
apoi, soţia mi-a făcut o fotografie cu ”Muza adormită”; fotografia este înrămată, este în biroul de la 
facultate şi o am tot timpul în vedere. De asemenea, aici am văzut Egiptul antic pe care nu l-am văzut în 
Egipt, „escaladarea” clădirii Top of the Rock, urmele foştilor Twin Tower Building, Central Park, 
Broadway, Madison Square Garden, Harlem, statuia Libertăţii etc., Universitatea Harvard din Boston, 
Washington D.C. cu Kennedy Center, Capitol, Casa Albă, o sumedenie de muzee unde m-am întâlnit cu 
meteoriţi, avionul Enola Gay ce a transportat prima bombă atomică numită „Little Boy”, naveta spaţială 
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Columbia, avionul invizibil F16, avionul Concorde, sateliţi, diamante şi multe alte lucruri despre care 
auzisem sau citisem, Parcul National Grand Canion – Colorado, Parcul Naţional Zion, Parcul Naţional 
Yosemite, Golden Gate Bridge din San Francisco, celebra închisoare Alcatraz de lângă San Francisco, am 
fost eroul unui film în Arizona – rolul unui yankeu înarmat, Los Angeles cu Hollywood şi Beverly Hills 
dar şi cu celebrul orăşel Santa Monica din comitatul lui, Las Vegas cu cazinourile şi reprezentările în 
miniatură a unor minuni ale lumii etc.), Canada (Montreal cu siropul de arţar din pădurile ce-l înconjoară, 
Toronto cu Turnul Naţional Canadian, Cascada Niagara privită de foarte aproape – de sub stropii de apă, 
dar, şi dintr-un turn prevăzut în vârf cu un restaurant rotitor gen Steak house şi unde am mâncat friptură 
de vacă bio de provenienţă argentiniană etc.), China (croazieră pe fluviul Yangtze –părăsirea fluviului s-a 
făcut prin trei ecluze consecutive – , sistem integrat de mătase naturală – de la viermii de mătase la eşarfe, 
crescătorie de perle, Shanghai-ul cu Jin Mao Tower şi trenul glonţ, Buda în mii de variante, Marele zid 
chinezesc, piaţa Tiananmen din Beijing, oraşul interzis numit Palatul Imperial etc.), Macao (cazinourile ce 
rivalizează cu Las Vegas-ul din U.S., şoricul de porc în zeci de variante rămase de la portughezi etc.), 
Hong Kong-ul (un aeroport al mileniului al 3-lea, pieţe de fructe nemaivăzute de mine, clădiri pur şi 
simplu căţărate pe munte etc.), Japonia (o ţară indecent de perfectă – trenul glonţ cu mai mult de 400 
km/oră viteză, controlul timpului după mersul autobuzelor şi metroului, Tokyo-ul futurist, absenţa 
gunoiului de pe trotuare, dotarea de basm a toaletelor, vorbitul la telefon, pe stradă, numai prin mesaje, 
celebra vacă Kobe, bio, ce rivalizează cu cea din Argentina, un alt fel de teatru decât în restul lumii, locuri 
speciale de fumat, grădinile din altă lume, descălţatul la restaurante, fosta capitală Kyoto cu zeci de clădiri 
cu storurile trase, semn că înăuntru gheişele verificau lista cu rezervările, dar, şi Hiroşima, semn de 
avertisment pentru toată lumea  ce nu acceptă condiţia umană etc.), Coreea de Sud (cultul faţă de Buda 
predominant peste tot, Seul cu cartiere futuriste, tuneluri săpate de nord coreeni, în zona graniţei, cu 
scopul de a invada Coreea de Sud şi introduse în circuitul turistic etc.), Dubai (cea mai înaltă clădire din 
lume –  Burj Kalifa; am privit şi eu de la etajul 124 Pământul, din cauza vântului, simţind o vibraţie a 
turnului de 828 m înălţime – , Burj al Arab, un hotel mai mult decât luxos, de 7 stele, Dubai Mall cât un 
oraş şi de notat fără o bancă sau un fotoliu, adică, nu odihnă – doar cumpărături – , complexul Atlantis cu 
un acvariu imens, Mall of the Emirates, unde am aflat cea mai atipică realizare a domniei sale omul – o 
staţiune de iarnă realizată într-un mall; cum vă sună? etc.), Qatar (aerul „irespirabil” vara), Croaţia şi 
Slovenia, asta, dacă n-am uitat de vreo ţară vizitată. 

Oriunde am fost în lumea asta n-am simţit niciodată vreun complex de inferioritate. Eu am fost 
educat în familie şi în şcoli să respect pe ceilalţi, să fac şi să păstrez ordinea şi curăţenia, să respect 
valorile materiale şi spirituale. Peste tot m-am adaptat la circumstanţe. 

În cele peste 43 de ţări vizitate am învăţat foarte multe deşi „Le style, c′est l′homme meme”, 
educaţia este cea care înnobilează şi-l face pe om „măria sa”. 

Coarda nu trebuie întinsă prea tare – ulciorul este realizat din ceramică; odată şi odată se sparge. 
Cumpătarea dictează  consecvenţa ce reprezintă baza piramidei denumită perseverenţa. 

Am apreciat spiritul viking dar şi pe cel nipon. 
Deşi se spune că Dumnezeu ne-a făcut egali şi că unele filozofii afirmă că nimeni nu-i mai „breaz” 

decât altul, eu consider că, într-adevăr, suntem egali între noi, dar, doar la naştere şi la moarte. În timpul 
vieţii ne deosebim între noi, matricea genetică fiind doar ocazia ca educaţia să de roade. 

Prin locurile unde mi-au umblat paşii am selectat esenţa, arta ieşind în evidenţă când ai un sistem 
de comparaţie. 

De la literatura antică, la baroc, umanism, clasicism, iluminism, realism, naturalism, 
impresionism, simbolism, modernism, postmodernism, suprarealism, dar, şi optzecism literar etc. sunt 
curente literare prin care oamenii s-au exprimat şi se exprimă, lăsând pe hârtie, rafturile conştiinţei lumii, 
urme ale trecerii timpului. Atunci când vezi foarte multe şi mintea îţi este sănătoasă, setată spre bunul 
gust, acumularea şi comunicarea se îmbină organic. 

Crezul meu a fost, este pregnant acum şi va fi cât timp n-am să-l dezamăgesc pe bunul Dumnezeu, 
ca să las ceva durabil celor care vor avea inteligenţa să cunoască autorul unui bun ce-i înfrumuseţează 
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viaţa. 
O profesie în domeniul unei ştiinţe te obligă şi, în acelaşi timp, te stimulează să descoperi mereu 

noul, senzaţia, fascinaţia, păşirea spre vârf. Întotdeauna va fi ceva nou chiar dacă se acceptă avatarurile – 
noutatea în sensul progresului. 

Printr-o întâmplare, trebuia să recit o poezie de-a mea, din primul volum, într-un cerc restrâns – 
era un apropo pe care îl făceam cu versurile unei poezii din volumul „S-a tot dus râul… A rămas râul”. 
Dar, mereu apare câte un dar, n-am reuşit să-mi amintesc partea a doua a poeziei. Atunci, s-a întâmplat o 
minune – o doamnă din acel cerc restrâns a continuat poezia până la final şi a mai precizat că îmi cunoaşte 
toate poeziile pe dinafară. Nu-i aşa că viaţa-i minunată. Acea întâmplare mi-a mai adus o pereche de aripi, 
acestea fiind perene. În legătură cu această întâmplare, oarecum, am primit un mesaj prin E-mail de la un 
profesor de liceu –  doamna Ani Nancă –  care mă întreba cum a fost posibil să scriu poezia „După 
noroace” ce este o capodoperă. Îi răspund acum –  am redat un tablou al vieţii mele pentru ca să se bucure 
şi alţii. “În fiecare primăvară,/căutam noroace./Mama a avut grijă să aibă lângă casa-i norocoasă,/un 
liliac./ Căutam şi reţineam/toate floricelele/cu mai mult de patru  petale, / pe care, Doamne iartă-mă,/le 
devoram – erau noroace./Găseam floricele cu cinci, cu şase,/ cu şapte, sau chiar cu opt noroace,/ ba uneori 
cu mai multe./ Am tot căutat noroace,/ până ce, într-un an norocos,/ am găsit liliacul/ cu toate noroacele 
din lume./ Acum mă uit la liliac, / în fiecare primăvară,/ şi-l las cu noroacele lui −/ să aducă noroc şi 
altora. 

Familia mea, mama, rudele date de Dumnezeu, prietenii pe care,zic, am ştiut să mi-i aleg,  mi-au  
fost elementele de stimulare în a le fi un exemplu. Peste ei s-a suprapus şcoala, cu tot universul ei, fără de 
care, dota cu care m-am mutat în citadela vieţii, nu m-ar fi ajutat să fac faţă “ceremoniilor de la palat”. 

Am căutat ca strategiile mele să conţină şi neprevăzutul. 
Nu cunosc noţiunea de a mă întoarce la Dumnezeu deoarece întotdeauna am crezut în ajutorul Lui. 
Am ajuns şi la concluzia că dacă răutatea din om, care se trage din gafa lui Adam, nu este din când 

în când detensionată, îl transformă pe om în monstru. 
Dacă ne transformăm drumul vieţii într-o linie dreaptă, viaţa noastră ar fi scurtă – cultura, ştiinţa şi 

cartea prelungesc viaţa prin părţile ei cele mai frumoase. 
Numai munca ne face viaţa minunată. 
Peste toate, dragostea este terapia ce transformă o durere în alinare. 
Cred că citadela numită căsătorie te trezeşte la adevăratele sentimente. 
Caracterul şi înţelepciunea trebuiesc să fie ţinta educaţiei pe care o primeşte omul toată viaţa. 
Atunci când dau bună ziua cuiva, urmăresc doar un scop – să-i  transmit acelui „cineva” o bucurie. 

Prin urmare,  iau şi măsurile ce se impun; mă pregătesc în prealabil. 
Mi se întâmpla, ca atunci când ascult Imnul României într-o împrejurare internaţională, să plâng. 
Am trăit scena unei dispute cu un cetăţean italian şi un cetăţean belgian de formaţie flamandă, 

când a trebuit să apăr onoarea de român – eu zic că le-am dat o lecţie aspră. 
Dacă nu avem un obiectiv, întotdeauna, vom pluti în derivă iar arhiva realizărilor noastre va fi 

goală. 
A munci doar pentru a mânca şi a ne îmbrăca înseamnă sterilitate, banalitate, umilire în faţa 

timpului ce ne lasă în urmă. 
A căuta în arhiva unei biblioteci universitare sau la biblioteca  Naţională şi a-ţi afla numele pe 

vreo 25 de referinţe bibliografice sau în a-ţi afla numele pe 40 de brevete de invenţie, cred că înseamnă a 
nu fi trăit banal, cu atât mai mult cu cât aceste referinţe vor dăinui în vecii vecilor. 

Aţi găsi chipul pe panoplia Uniunii Scriitorilor din România înseamnă că viaţa ţi-a fost  
încununată. 

Înţelepţii au spus „De un lucru sunt sigur – că nu „ştiu nimic” şi „Cu cât înveţi mai mult, cu atât ţi 
se pare că ştii mai puţin”. Eu spun că, cu cât ştii mai multe, cu atât eşti un om mai liber. 

Creatorul, prin ursitoare, nu mi-a hărăzit sărbători orfice, dar, mi-a hărăzit bronzuri târzii de 
toamnă şi busola singurătăţii, făcându-mă să înţeleg strunele mute ale ninsorii. Trupul meu, desfrunzit, a 
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fost uns cu mirul ce să mă apere, fără istov, de spuza flagelurilor. Ursitoarele s-au bâlbâit la împărţirea 
norocului, mi-au dat frica de vânt, râvnirea la întâietate, taina metalului fierbinte şi mi-au pus câte un 
ornic în fiecare odaie ce să sune înaintea dangătelor evenimentele vieţii, [2]. Acelaşi Creator nu mi-a 
dăruit copii, dar, am simţit mângâierea Madonei în toamna rodului de sub genunchii mătăniilor şi subjugat 
bogdaprostei cuvintelor de pe buzele din vârfurile degetelor de vene ale ambelor mâini, [4]. În schimbul 
copiilor, Dumnezeu mi-a dat ramuri ce mi-au susurat poveşti, mi-a făcut somnul sideral, mi-a înălţat 
dimineţi uşoare în zariştea aburilor, mi-a dăruit amiezi fără secunde şi epiloguri cu albine neobosite, 
înainte ca pielea umbrelor lungi să fie tăbăcită de angoasa bufniţei, [4]. 

Amintirile mele au început să se măsoare în stive. 
Umerii iubitei şi cei din jurul meu suportă povara trecerii mele prin tunelul erelor şi înotând prin 

lava unei societăţi care se subţiază  printre paciuliile fumegânde. 
Acum, eu pun jăratic în candela timpul desenat în aer de o goarnă sfântă; mai aştept după cotul 

belşugului ca să ochesc fructul Iordanului, [4].  
Atunci când cuvintele mele vor fi albite, eu voi fi cerut mântuirea urmelor mele desculţe prin 

pădurea zilelor. 
Odată şi-odată, voi plăti biletul de intrare, alături de muza mea, la muzeul trecerii mele. 
Mi-am imaginat un dialog cu fiul meu – În pădurea cea mare, câţiva brazi înalţi nu mai erau verzi. 
− De ce nu mai ard candelabrele acelea? 
− Câţiva Feţi Frumoşi  şi câteva Ilene Cosânzene care nu vor şti ce-i veacul. Candelabrele verzi, 

care ne luminează sufletele, sunt miliarde. Tot timpul, în pădurea cea mare,  vor fi câţiva brazi ce vor fi 
împrumutat ocru galben prin rădăcini şi care, toţi, vor purta numele de Vitoria Lipan, nu numai eroină de 
roman – stei secular în bătaia vremurilor, şoim peste regat, sânge pur ozonizat, apă vie, cristalină. Tot 
timpul va fi pădurea cea mare cu puieţi de soi ce-i vor asigura eternitatea. 
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Metamorfoza cireşilor  
(poezia face parte din vol. Cataracte ale unui fir de cuvinte sclave şi libere) 
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cu diateza reflexiv� 

înghite dabilele. 
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cire�ii r�s�di�i 

în gr�dina ei, 
cu versuri - 

coroanele pline de 
reflec�ii acum 

trezesc 
daravelele copil�riei. 
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Petre 

           Petre Țuțea s-a născut la 6 octombrie 1902, în satul Boteni, Mu

nașterii sale, tatăl său fiind preot, iar mama servitoarea acestuia. Chiar dacă 

a scris o literatură clandestină, până la moartea tatălui său , adică până 

de ani, a fost ajutat să studieze la Facultatea de Drept din Cluj, apoi la 

Universitatea Humboltt din Berlin. Și

și drept și a devenit descipol a lui Nae Ionescu. Colaborează la diverse 

publicații naționaliste, în special la ziarul "Cuvântul”, condus de Nae 

Ionescu, iar de înaltă factură intelectuală, alături de Constantin Noica, 

Mircea Eliade, Radu Gyr, Gherghe Racoveanu, Mircea Vulcănescu. 

A fost și de stânga, dar în cadrul Guvernul Național Legionar, instaura

după 6 septembrie 1940, Petre Țuțea a îndeplinit funcția de Șef de Serviciu 

și director în Ministerul Economiei Naționale. După venirea comuniștilor la 

putere, Petre Țuțea este arestat și condamnat mai întâi la 5 ani de închisoare 

și apoi la 18 ani de muncă zilnică. Ultima închisoare este Aiudul unde era concentrat grosul vârfurilor 

legionare. Este eliberat în 1964 , cu sănătatea zdruncinată în urmă torturilor îndurate. I s

averea, constând în cărți și manuscrise. Unele manuscrise ne mai

ales un filozof caracterizat prin oralitate. Cea mai cunoscută carte a sa este ,,Intre Dumnezeu 

meu”.Moare la 3 decembrie 1991 , ultimele cuvinte ale sale fiind ,,Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de 

mine!”. A spus că a suferit în închisoare, ,,ca să nu facă neamul românesc de râs .13 ani de închisoare. 

Aveam doar o hăinuță de pușcăriaș.  Ne dădea o zeamă chioară și o mămăligă friptă.  M

arestat acasă. Nici nu țin minte anul.Când m

stat la Interne 3 ani. Am fost după aceea la Jilava, la Ocnele Mari 

sunt aici. De multe ori îmi doream să mor. Am avut mereu la

Din motive religioase. 13 ani. Nu pot să povestesc tot ce am suferit, pentru că nu pot să ofensez poporul 

român, spunându-i că în mijlocul lui s

strânse într-o carte, din care reproduce

Maicii Domnului în Biserică, față de un laureat al premiului Nobel, ateu

premiului Nobel e dihor. Iar că ateu, asta moare a
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Petre Țuțea și literatura gândiristă  
 

a născut la 6 octombrie 1902, în satul Boteni, Mușcel. A fost nefericit din prima zi a 

șterii sale, tatăl său fiind preot, iar mama servitoarea acestuia. Chiar dacă 

a scris o literatură clandestină, până la moartea tatălui său , adică până la 22 

de ani, a fost ajutat să studieze la Facultatea de Drept din Cluj, apoi la 

Și-a dat doctoratul în economie, politică 

și drept și a devenit descipol a lui Nae Ionescu. Colaborează la diverse 

în special la ziarul "Cuvântul”, condus de Nae 

Ionescu, iar de înaltă factură intelectuală, alături de Constantin Noica, 

Mircea Eliade, Radu Gyr, Gherghe Racoveanu, Mircea Vulcănescu.  

și de stânga, dar în cadrul Guvernul Național Legionar, instaurat 

Țuțea a îndeplinit funcția de Șef de Serviciu 

și director în Ministerul Economiei Naționale. După venirea comuniștilor la 

Țuțea este arestat și condamnat mai întâi la 5 ani de închisoare 

ncă zilnică. Ultima închisoare este Aiudul unde era concentrat grosul vârfurilor 

legionare. Este eliberat în 1964 , cu sănătatea zdruncinată în urmă torturilor îndurate. I s

ți și manuscrise. Unele manuscrise ne mai putând fi niciodată recuperate. Este mai 

ales un filozof caracterizat prin oralitate. Cea mai cunoscută carte a sa este ,,Intre Dumnezeu 

meu”.Moare la 3 decembrie 1991 , ultimele cuvinte ale sale fiind ,,Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de 

”. A spus că a suferit în închisoare, ,,ca să nu facă neamul românesc de râs .13 ani de închisoare. 

ță de pușcăriaș.  Ne dădea o zeamă chioară și o mămăligă friptă.  M

țin minte anul.Când m-au anchetat , am leșinat din bătaie. Iacătă că n

stat la Interne 3 ani. Am fost după aceea la Jilava, la Ocnele Mari și pe urmă la Aiud. Eu mă mir cum mai 

sunt aici. De multe ori îmi doream să mor. Am avut mereu lașitatea de a nu a avea curajul să mă s

Din motive religioase. 13 ani. Nu pot să povestesc tot ce am suferit, pentru că nu pot să ofensez poporul 

i că în mijlocul lui s-au petrecut asemenea monstruzitati.Vorbele sale de duh au fost 

o carte, din care reproducem câteva:,,O babă murdară pe picioare, care stă în fa

ță de un laureat al premiului Nobel, ateu-babă e om, iar laureatul 

premiului Nobel e dihor. Iar că ateu, asta moare așa, dihor.” ,,Fără Dumnezeu, fără credință, 
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șcel. A fost nefericit din prima zi a 

ncă zilnică. Ultima închisoare este Aiudul unde era concentrat grosul vârfurilor 

legionare. Este eliberat în 1964 , cu sănătatea zdruncinată în urmă torturilor îndurate. I s-a confiscat toată 

putând fi niciodată recuperate. Este mai 

ales un filozof caracterizat prin oralitate. Cea mai cunoscută carte a sa este ,,Intre Dumnezeu și neamul 

meu”.Moare la 3 decembrie 1991 , ultimele cuvinte ale sale fiind ,,Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de 

”. A spus că a suferit în închisoare, ,,ca să nu facă neamul românesc de râs .13 ani de închisoare. 

ță de pușcăriaș.  Ne dădea o zeamă chioară și o mămăligă friptă.  M-au bătut.  M-au 

șinat din bătaie. Iacătă că n-am murit. Am 

și pe urmă la Aiud. Eu mă mir cum mai 

șitatea de a nu a avea curajul să mă sinucid. 

Din motive religioase. 13 ani. Nu pot să povestesc tot ce am suferit, pentru că nu pot să ofensez poporul 

au petrecut asemenea monstruzitati.Vorbele sale de duh au fost 

m câteva:,,O babă murdară pe picioare, care stă în față Icoanei 

babă e om, iar laureatul 

șa, dihor.” ,,Fără Dumnezeu, fără credință, omul devine 



 

 

un animal rațional, care vine de nicăieri și merge spre nicăieri.” ,,Omul, că întreg nu poate fi gândit decât 

biblic; științific nu.  Moise e mai valabil decât ultima noutate evoluționistă a științei. “

       Încheiem cu o sintagmă care îi apa

a fost Petre Țuțea.  

 

 

Despre suferință 

În cele 6 zile în care a făcut Dumnezeu lumea nu s

Dumnezeu că “este bine” era expresia cu c

Răul a venit în lume mult mai târziu, 

a nu gusta din pomul cunoașterii. 

Și de atunci, răul care provoacă și suferintă se manifestă pri

demonizare. 

Cel mai bun exemplu de asumare a sufer

și bun și atotputernic, dar să îngăduie  

La un moment dat,  Iov a văzut că în întelepciunea 

căre să includă și iubirea Sa. 

În urma celebrelor sale plângeri, Iov a văzut că suferi

nu a fost deloc îndiferent faţă de el. În caq

Generalizând, am putea spune că suferi

țional, care vine de nicăieri și merge spre nicăieri.” ,,Omul, că întreg nu poate fi gândit decât 

științific nu.  Moise e mai valabil decât ultima noutate evoluționistă a științei. “

Încheiem cu o sintagmă care îi aparține lui Petre Țuțea și care-l definește:,,Român absolut!”

                                                   Membrii Clubului de Jurnalism

 

RRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIGGGGGGGGIIIIIIIIEEEEEEEE        
        

        

re a făcut Dumnezeu lumea nu s-a gândit să aducă și răul pe pământ. Și a văzut

ia cu care se încheia fiecare creație. 

Răul a venit în lume mult mai târziu,  odată cu păcatul strămoșesc, pentru că a fost nesocotită porunc

și suferintă se manifestă prin păcat, crimă, boli, 

Cel mai bun exemplu de asumare a suferinței este cel  al lui Iov. El nu înțelegea cum poate fi Dumnezeu 

ă îngăduie  și existența suferinței și a răului. 

La un moment dat,  Iov a văzut că în întelepciunea și în milostivirea Lui, Dumnezeu a îng

plângeri, Iov a văzut că suferinta i-a fost dată spre îndreptarea sa 

ţă de el. În caqzul lui răul a sporit experienta binelui pe ca

ând, am putea spune că suferinta este necesară, pentru că, prin comparatie, s

a făcut Dumnezeu, iar noi nu am stiut s

multumim cu ce avem și să-I fim recunoscători.

În zilele noastre nevoia de mai bine dec

face să ne pierdem sufletul. 

Pentru că vrem să avem totul chiar dacă aplicăm metode 

necreştine. 

 Lăcomia,  invidia,  clevetirea, furtul  sunt p

din această dorinţă. 
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țional, care vine de nicăieri și merge spre nicăieri.” ,,Omul, că întreg nu poate fi gândit decât 

științific nu.  Moise e mai valabil decât ultima noutate evoluționistă a științei. “ 

ște:,,Român absolut!”.  Acesta 

Membrii Clubului de Jurnalism 

și răul pe pământ. Și a văzut  

șesc, pentru că a fost nesocotită porunca de 

 cutremure, inundații, 

ței este cel  al lui Iov. El nu înțelegea cum poate fi Dumnezeu 

și în milostivirea Lui, Dumnezeu a îngăduit suferința 

spre îndreptarea sa și că Dumnezeu 

are o avea. 

n comparatie, să vedem cât bine ne-

mnezeu, iar noi nu am stiut să multumim, să ne 

I fim recunoscători. 

ne decât ne este ne poate 

avem totul chiar dacă aplicăm metode 

clevetirea, furtul  sunt păcate născute și 
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Cu cât suferim mai mult, cu atât ar trebui să privim în noi înşine, să ne facem inventarul faptelor rele  pe 

care le- am făcut.  Rugăciunea,  postul,  canonul dat de duhovnic pot să ne aline suferintele. 

Poate că suferinta nu este neapărat pedeapsa lui Dumnezeu pentru greselile noastre, dar cu sigurantă este 

semnul că trebuie să ne pocăim,  să ne apropiem mai mult de El. 

Apropierea mortii pentru noi toti este o catastrofă. Moartea înseamnă că păcatul a crescut si ne împotrivim 

ei nu cum ar trebui,  prin pocăintă, ci luptând pentru autoconservare. 

Oamenii și îngerii sunt făcuti liberi, deși ar fi putut, dacă Dumnezeu ar fi vrut, să aleagă numai binele. 

Capacitatea noastră de a regreta răul făcut e un semn al libertatii personale. Avem libertatea de a fi buni și 

de a iubi. Dar putem să alegem să fim și răi și să nu iubim. Ar trebui să multumim  Domnului pentru că 

ne-a dat posibilitatea de a alege. 

Poate că  Dumnezeu a riscat  făcându-ne după chipul și asemănarea Sa, dar a vrut să împărtășim iubirea. 

Uneori noi alegem să ne distrugem pe noi însine și chiar întreaga creatie. El totuși ne iubeste, are răbdare 

să vedem răul făcut și să ne îndreptăm. 

Dumnezeu  nu ne mântuieste cu de-a sila, dar ne dă posibilitatea (libertatea)  să o facem. 

De cele mai multe ori suferinta aduce la suprafată ce are omul mai bun în el. Chiar și un egoist, în acele 

momente nu se mai gândeste să mai facă rău. 

Ne-am învătat să avem o viată confortabilă, adică mâncare, îmbracăminte, o casă mare, sănătate și, dacă 

se poate, să luam totul pe de- a gata. 

Dar asemenea Sf. Pavel, “creştinul” s-a învătat să fie și sătul și flămând,  în belsug și în lipsă 

(”Filipeni…”). 

El ar trebui să stie că binele pentru oameni este să devina asemenea lui Dumnezeu. 

Sf. Ignatie Brianceaninov spunea: ”Câtă vreme ne stăpanesc plăcerile trupesti e  cu neputintă ca o stare 

duhovnicească să domine în noi.” 

Sf. Ignatie nu era împotriva desfătărilor pământesti, dar era de părere că învestim prea mult în scopuri și 

conforturi pământesti. Ceea ce alături de frâul liber dat patimilor noastre, ne fac orbi la harul pe care 

Dumnezeu îl revarsă  asupra noastră. 

Tot Sf. Pavel spunea:”Socotesc că suferintele din vremea de acum n-au nici un pret faţă  de mărirea care 

ni se va descoperi”(Romani). 

Trebuie să încercăm să trăim în Dumnezeu, dacă nădăjduim să avem  binele ceresc. 

Nădejdea că dincolo de moartea trupească vom găsi fericirea veşnică, ne face  să fim mai răbdători în faţa 

suferintei noastre și să o suportăm mai usor. 

Să nu uităm că Iisus se identifică cu toti cei care suferă,  pentru că El a luat asupra Sa păcatele lumii.. 



 

 

Despre căsătorie 
Astăzi tinerii se hotărăsc foarte greu s
Postura de prieten, de iubit sau de logodnic este
implica  pe jumătate într-o relatie,  de a fi pe jum
Sunt la modă căsatoriile “de probă”, c
cununie religioasă. 

Parintele Stăniloae spunea că între doi tineri care tră

De altfel biserica este împotriva acestui fel de “căsă

Taina cununiei este una din cele mai înfricos

familie,  aceea este pecetea armoniei, 

vor naşte. 

Dumnezeu atunci este luat drept martor al dori

un act omenesc. 

Doi tineri care se îndrăgostesc trebuie s

duhovnic, să-I urmeze sfaturile, s

căsatorească. 

Iubirea care nu sfârseste în fata altarului nu este una 

adevarătă, este atractie trupească.  Ea poate î

poate urâţi, asa cum îmbătrâneste și se ur

Bătrânii nostri  povestesc că se căsătoreau feciori, că nu se 

atingeau de femeie cât era însărci

căsătoriei lor era de a se ajuta recip

împreună și de a-și creste copiii în fric

Acum nesiguranta zilei de mâine, somajul, criza economică, prostul exemplu al maturilor c

fideli,  îi îndepărtează pe tineri de căs

Păcatul de a trăi necununati, avortarea copiilor rezultati în afara căs

înteleasă  îi însingurează pe tineri. 

S-au înmultit cazurile de  depresie și implicit s

Sufletul se îmbolnăveste când nu te mai raportezi la Dumnezeu, când crezi că es

face ce vrei. 

Și apoi viata nu se rezumă la ”a  avea”, poti tr

pe valoarea sufletului. 

În toata nebunia de a trăi în pas  cu vremea,

mai de pret pe care ni l-a făcut Dumnezeu.

Circulă idea că este monoton să-ti petreci viata cu o s

singur, îţi dai seama că e îngrozitor să

Un mare duhovnic spunea: ” Nu te căsatoresti de prob

O căsatorie reușită este aceea în care se p

Atunci totul devine atât de firesc,  înc

sc foarte greu să se căsatorească. 
Postura de prieten, de iubit sau de logodnic este mai comodă, pentru că le oferă 

de a fi pe jumătate responsabili. 
”, care durează mai mult sau mai putin și care rareori sf

ele Stăniloae spunea că între doi tineri care trăiesc necununaţi nu coboară Duhul Sf

a este împotriva acestui fel de “căsătorie”, pentru că nu poate fi părta

n cele mai înfricosătoare,  pentru că acolo se uneşte bărbatul cu femeia în sf

aceea este pecetea armoniei,  iubirii,  înţelegerii,  de acolo purcede viitorul fericit al copiilor ce se 

i este luat drept martor al dorinţei celor doi soţi de a deveni un singur trup, este asociat la 

ăgostesc trebuie să-și caute repede un 

I urmeze sfaturile, să fie ajutati să se 

rseste în fata altarului nu este una 

Ea poate îmbătrâni,  se 

și se urâţeste trupul. 

ătoreau feciori, că nu se 

ărcinată și că scopul 

toriei lor era de a se ajuta reciproc,  de a munci 

și creste copiii în frica lui Dumnezeu. 

ne, somajul, criza economică, prostul exemplu al maturilor c

neri de căsătorie. 

avortarea copiilor rezultati în afara căsătoriei, desfr

și implicit sinuciderile. 

nu te mai raportezi la Dumnezeu, când crezi că esti propriul stăpâ

avea”, poti trăi mai linistit având mai puţin, dar punâ

i în pas  cu vremea, de suflet nimeni nu-și mai aduce aminte

cut Dumnezeu. 

ti petreci viata cu o singura persoană, dar într-o bun

i seama că e îngrozitor să-ti petreci viata cu tine însuţi. 

” Nu te căsatoresti de probă, asa cum nu mori de probă” 

re se păstrează legământul din biserică, în căre d

încât cei doi soţi nici nu mai au impresia că sunt căsătoriţ
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 posibilitatea de a se 

re rareori sfârsesc cu o  

Duhul Sfânt. 

rtaşă la pacătul curviei. 

rbatul cu femeia în sfânta 

de acolo purcede viitorul fericit al copiilor ce se 

ngur trup, este asociat la 

ne, somajul, criza economică, prostul exemplu al maturilor care nu pot fi 

toriei, desfrâul, libertatea prost 

ti propriul stăpân și poti 

ând mai puţin, dar punând  mai mult accent 

nte. Tocmai de darul cel 

o bună zi, când te trezesti 

n biserică, în căre dăruirea este totală. 

impresia că sunt căsătoriţi. 

iotecar  Iolanda Lupescu 
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         Nu a trecut nici măcar un an de

Vasile Florescu și, iată, că astăzi cu sufletul îndurerat o conducem în lumea celor buni și drepți pe doamnă 

învățătoare Ecaterina Florescu.  

         Doamna Ecaterina Florescu s-a născut la 

familie numeroasă.  

         A absolvit Școală Pedagogică de fete din Piatră Neamț, apoi a lucrat ca educatoare la Școală 

Farcașa, ca învățătoare la Colonia Grecească  Tulghes, a predat limbă rusă,

Școală Ceahlău, și, în final, a fost învățătoare la Școală Borca de unde s

anul 1959 s-a căsătorit cu învățătorul Vasile Florescu și au avut trei copii, pe Ionel, Florin și Luminița, 

cărora le-a îndrumat pașii în viață cu multă dragoste, 

devotament dar și cu sacrificii.  

         La 1 august, 2014, învățământul de pe Valea Bistriței a 

intrat în doliu, pentru că a pierdut încă un dascăl care 

apărat cu dârzenie și perseverență vocația.  

         Doamnă Florescu a marcat, schimbat 

destine. Nu a fost numai o bună învă

soție exemplară. A făcut cinste școlii și colectivității în care a trăit, a crescut și și

exemplar copiii și pe cei patru nepoți, a fost o gospodină 
         A fost o prietenă devotată, o bună mediatoare, intervenind cu tact 

inerent, viață ți le așterne în cale. Era de o mare discreție și delicatețe. 

         Cu aceeași dăruire, dovedită la orele de curs, se implic

unității de învățământ, al Căminului Cultural sau al comunei. Alături de soțul ei a fost una dintre 

personalitățile localității noastre.   

         A ajutat generații întregi de elevi să în

elev în clasa doamnei Florescu și părinții se luptau pentru asta. A fost un exemplu de cinste, probitate, 

verticalitate și devotament. Un om excepțional. Ea este parte din cei

o păstrează în amintirea lor așa cum o vom păstra cu toții de acum înainte în mintea și inimile noastre. 

         A fost o femeie credincioasă. Drumurile o  purtau adesea spre Biserică 

dragi își dorm somnul de veci.   

                                      

 

NNNNNNNN        MMMMMMMMEEEEEEEEMMMMMMMMOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAAMMMMMMMM        
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

        

La, adio ! 
 

Nu a trecut nici măcar un an de când ne-am despărțit cu lacrimi și regrete de  domnul învățător 

și, iată, că astăzi cu sufletul îndurerat o conducem în lumea celor buni și drepți pe doamnă 

a născut la 17 iunie, 1931, în satul Rapciuni, Comuna Ceahlău, într

Școală Pedagogică de fete din Piatră Neamț, apoi a lucrat ca educatoare la Școală 

șa, ca învățătoare la Colonia Grecească  Tulghes, a predat limbă rusă, muzică 

Școală Ceahlău, și, în final, a fost învățătoare la Școală Borca de unde s-a pensionat în anul 1988.    În 

țătorul Vasile Florescu și au avut trei copii, pe Ionel, Florin și Luminița, 

șii în viață cu multă dragoste, 

țământul de pe Valea Bistriței a 

intrat în doliu, pentru că a pierdut încă un dascăl care și-a 

și perseverență vocația.   

Doamnă Florescu a marcat, schimbat și influențat 

destine. Nu a fost numai o bună învățătoare, ci și mamă și 

ție exemplară. A făcut cinste școlii și colectivității în care a trăit, a crescut și și

, a fost o gospodină și un om model.  
A fost o prietenă devotată, o bună mediatoare, intervenind cu tact și blândețe în disensiunile pe care, 

ță ți le așterne în cale. Era de o mare discreție și delicatețe.  

, dovedită la orele de curs, se implica și în activitățile extrașcolare  din cadrul 

ții de învățământ, al Căminului Cultural sau al comunei. Alături de soțul ei a fost una dintre 

gi de elevi să înțeleagă și să iubească lumea așa cum este. Era o mândrie să fii 

și părinții se luptau pentru asta. A fost un exemplu de cinste, probitate, 

și devotament. Un om excepțional. Ea este parte din cei care au avut ce înva

șa cum o vom păstra cu toții de acum înainte în mintea și inimile noastre. 

A fost o femeie credincioasă. Drumurile o  purtau adesea spre Biserică și spre cimitirul în care, ce

                                      Colegii de școală și toți cei care au cunoscut
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țit cu lacrimi și regrete de  domnul învățător 

și, iată, că astăzi cu sufletul îndurerat o conducem în lumea celor buni și drepți pe doamnă 

17 iunie, 1931, în satul Rapciuni, Comuna Ceahlău, într-o 

Școală Pedagogică de fete din Piatră Neamț, apoi a lucrat ca educatoare la Școală 

muzică și educația fizică la 

a pensionat în anul 1988.    În 

țătorul Vasile Florescu și au avut trei copii, pe Ionel, Florin și Luminița, 

ție exemplară. A făcut cinste școlii și colectivității în care a trăit, a crescut și și-a educat în mod 

și blândețe în disensiunile pe care, 

și în activitățile extrașcolare  din cadrul 

ții de învățământ, al Căminului Cultural sau al comunei. Alături de soțul ei a fost una dintre 

țeleagă și să iubească lumea așa cum este. Era o mândrie să fii 

și părinții se luptau pentru asta. A fost un exemplu de cinste, probitate, 

care au avut ce învață de la ea și care 

șa cum o vom păstra cu toții de acum înainte în mintea și inimile noastre.  

și spre cimitirul în care, cei 

școală și toți cei care au cunoscut-o și iubit-o.  



 

 

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

 
Divinitate 

Când te-oi chema la judecată, 

Omule nebun, ce crezi, că tu 
ești Dumnezeu, 

Iți vei primi a ta răsplată,                    

Și-ți spun, că-ți va fi foarte 
greu.  

  

Nu vei avea unde fugi, 

Și nici unde te-ascunde, 

Căci n-am să judec, trupul tău, 

Cu conștiința, vei răspunde. 

  

Pedeapsa, nu va fi bătaie, 

Dar o să doară mult mai tare, 

Căci răul ce îl faci acum, 

Il vei primi,într-o viață 
viitoare. 

  

Scopul tău, ca suflet ce-am 
suflat, 

E să urci în sus, spre mine, 

Ți-am dat puterea, să conduci 
pământul, 

Dar nu uita că și el...e făcut de 
mine... 
 
 Cîrjă Alexandru-Ionuț, clasa a XII-a A

 
                                                                     
 

 

CCCCCCCCEEEEEEEENNNNNNNNAAAAAAAACCCCCCCCLLLLLLLLUUUUUUUU        
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

                      

a A 

                                                                      

Doar atât… 

Mă rog să fii… 
nimic mai mult, 
să stau s-ascult 
noapte și zi… 
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Măcar să stai, 
să umpli vid, 

nimic… stupid, 
nimic să-mi dai… 

Mă rog să-ți iei 
din mine vis 

ce ți-am promis; 
de suflet, chei… 

Mă rog să uiți 
de-ai suferit, 

strigăt s-asculți… 
să-ți fiu iubit!!! 

                                                                                                   Cîrjă Alexandru-Ionuț, clasa a XII-a A 

  
 
 
                                                                            În patul meu albastru 

 
                                                         În patul meu albastru 
                                                       Mă-ntind și te-aș primi, 
                                                      Strălucind ca un astru 
                                                         Sarutul ți-aș sorbi. 

Flori albe,grâu în preajmă 
Și cărți cu poezii, 

Iubirea mă îndeamnă 
Să sper-ceasuri târzii. 

Un felinar clipește 
Valsând pe partituri, 
Sufletu-mi te dorește 
Aproape în săruturi. 

O,dragostea mea dulce 
Iubirea mea de vis, 

Doar tu îmi poți aduce 
Clipe ca-n paradis. 
Nu-ntarzia,hai,vino 
De dorul tău suspin, 
Să te admir,iubito 
Și-n brate să te țin. 

                                                                                                   Cîrjă Alexandru-Ionuț, clasa a XII-a A 

 
 
 

            Toamnă gri 
 
 Norii gri de septembrie 
 Cern ploaia înghețată 
 Toamna și-a intrat în drepturi, 
 Nu se mai dă plecată. 
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 Copiii spre școală merg cu greu 
 Împiedicați de vântul aprig, 
 Copacii aruncă frunzișul, 
 În ritm trist și sadic. 
  
 Păsări plâng, plâng și oi 
 Ce coboară de la stână 
 Gerul va veni vioi peste noi 
 La celălalt sfârșit de lună. 
 
 Case triste, înfrigurate 
 Scot pe gură fumul, 
 Natura e pe moarte 
 Plânge tot cătunul. 
 
 Fărcășanu Lucian, clasa a XI-a C 

 
 
 
 

Alb – Negru 
 

Văl de albă monotonie, 
Se așterne-n cătun 
O veșnică simfonie 

A corbilor dimprejur. 
 

Norii negri plâng duios, 
Cu albe flori în neant 

Coșmar ce îmbie armonios, 
Frica și curajul riscant. 

 
Iubita îmbracă blana neagră, 

Plânge moartea naturii, 
Lupii urlă cu disperare 

Caută de-ale gurii. 
 

În zadar sper la mai bine, 
Nu știu dacă va mai învia, 

Însă poate o minune 
Va veni, mă va salva. 

 

Fărcășanu Lucian, clasa a XI-a C 
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DESPRE APĂ - Știați că… 

• Apa este o substanță miraculoasă. Unirea OXIGENULUI cu HIDROGENUL reprezintă secretul esențial 

al Macrocosmosului cu apariția marelui laborator de producere și reproducere al vieții – APA (H2O) ? 

• Apa primește energie și informație din Univers și o transmite în organismul uman ? 

• Apa este MATRICEA VIEȚII, creată de DUMNEZEU înaintea luminii ? 

• Apa este singura substanță de pe Pământ ce are patru faze: solidă, lichidă, gazoasă și cristal lichid ? 

• Starea de cristal lichid în care se găsește apa în celule, este cea care permite primirea și circulația 

Luminii și Informației în trupul nostru fizic ? 

• Apa este cel mai bun solvent de pe Pământ; este flamabilă (arde); benzina uscată nu arde ! Apa 

adevărată, pură, este cea care ne dă PUTERE. Fără APĂ nu ar exista VIAȚĂ PE TERRA ! Apa este cea 

mai mare bogăție a UMANITĂȚII ! 

• Suprafața acoperită de apă a planetei este de 510 milioane km2, adică 70,8% din suprafața totală ? 

• Volumul total al apei existente pe pământ este de 1400 milioane km3 ? 

• Volumul apei dulci este de 37,8 km3 adică 2,7% din cantitatea totală de apă ? 

• Din totalul apei dulci, numai 0,46% poate fi utilizată direct, restul de 99,54% fiind reprezentată de: 

- ghețari și calote glaciare – 77,2%; 

- apa din lacuri și mlaștini – 0,35%;  

- apele subterane și umiditatea solului – 22,41%; 

- vapori de apă din atmosferă – 0,04%; 

- cursuri de apă – 0,01%. 

• Apa dulce, care poate fi folosită este de numai 0,009% din întreaga cantitate de apă de pe Pământ ? 

• Problema apei va deveni în secolul XXI o problemă capitală, de calitatea și cantitatea acesteia depinzând 

continuarea vieții pe Pământ. 

• În procesul complex al vieții pe pământ, apa sărată din mări și oceane are o pondere așa de mare în 

volumul total al apei, întrucât mările și oceanele au un rol capital în menținerea echilibrului compoziției 

atmosferei pământului, deoarece algele și fitoplanctonul extrag bioxidul de carbon (CO2) din apele de 

suprafață și degajă oxigen (O2) în atmosferă. Dacă viața în ocean nu ar exista, cantitatea de CO2 din 

atmosferă s-ar tripla față de cea actuală !!!  

• Din cele 90 de elemente naturale care se află pe pământ, 62 le găsim și în ape. 

• Clorura de sodiu (NaCl) adică sarea obișnuită, reprezintă 75% din cantitatea totală de minerale din 

oceane și mări, adică 40 mii de trilioane de tone, sarea fiind și ea o substanță indispensabilă vieții. 

• Apa este un material de bază al celulelor vii, deoarece în interiorul membranei celulare plutesc 

componentele celulelor (nucleul, mitocondriile, enzimele etc.).  



 

 

• Matricea intercelulară este compusă în cea mai mare măsură din apă. Cele mai ”fluide” păr

organismului sunt sângele și limfa. Aceste fluide dizolvă și transportă diferitele substanțe din organism.

• Volumul total al apei corpului poate fi împăr

extracelular. 

- Apa intracelulară este reprezentată de volumul de

din greutatea corpului. 

- Apa transcelulară este formată din mai multe volume mici de lichid, con

exocrine, sistemul tubilor colectori ai rinichilor, umoarea apoasă a ochilor

cefalorahidian și lichidele din arborele traheo

reprezintă 1% din greutatea totală a corpului.

- Apa extracelulară constă din apa plasmei, lichidul intersti

conjunctiv dens și al oaselor și este 20% din greutatea totală a organismului.

• Datorită caracterului asimetric bipolar al moleculei de apă, aceasta are un capăt pozitiv 

Ca rezultat, componentele ionice sunt foarte bine dizolvate (de exemplu NaCl), o mul

sunt disociate în molecula de apă.  

• Densitatea apei este maximă la 4˚C, iar la 20

formează o structură tetraedrică cu ajutorul le

îngreunată, deoarece există multe goluri 

decât a apei, iar volumul este mai mare cu aproximativ 9%. De aceea ghea

vapori, moleculele de apă sunt singure. În stare lichidă apar grupuri de molecule 

Explicația fenomenului o găsim în polaritatea moleculei de apă.

• În ultimul timp s-a descoperit că apa poate exista 

stare numită starea de cristal lichid între 0

forma structurală ce caracterizează mările 

FIINȚĂ VIE.  

• În stare de cristal lichid apa posedăo încărcătură magnetică 

specială care este baza comunicării moleculare 

complexului ”fosfat-apă-oxigen legat” ce explică BIOFOTONICA 

– teoria laserilor biologici. Acest complex în care este prezentă 

apa structurată sub formă de cristal lichid, este cel care asigură 

transportul LUMINII (a biofotonilor) în organism, în s

noaptea. 

• Apa existentă în corpul uman acționează ca o moleculă bipolară 

care înconjoară fiecare anion si cation cu o matrice structurală 

unică rezultând așa numiții ”clusteri” (grupări) de molecule de 

apă, cu o structură proprie de rezonan

• Dacă se acționează asupra organismului adică asupra apei din 

• Matricea intercelulară este compusă în cea mai mare măsură din apă. Cele mai ”fluide” păr

și limfa. Aceste fluide dizolvă și transportă diferitele substanțe din organism.

• Volumul total al apei corpului poate fi împărțit în 3 (trei) compartimente: intracelular, transcelular și 

Apa intracelulară este reprezentată de volumul de lichid conținut de protoplasma celulară, și este 40% 

Apa transcelulară este formată din mai multe volume mici de lichid, conținute în canalele glandelor 

exocrine, sistemul tubilor colectori ai rinichilor, umoarea apoasă a ochilor, endolimfa utriculară, lichidul 

și lichidele din arborele traheo-bronșic și tractul gastro-intestinal. Apa transcelulară 

reprezintă 1% din greutatea totală a corpului. 

Apa extracelulară constă din apa plasmei, lichidul interstițial, limfa și faza extracelulară a țesutului 

și al oaselor și este 20% din greutatea totală a organismului.  

• Datorită caracterului asimetric bipolar al moleculei de apă, aceasta are un capăt pozitiv 

sunt foarte bine dizolvate (de exemplu NaCl), o mul

C, iar la 20˚C este de 998,2kg/m3. În procesul de înghe

formează o structură tetraedrică cu ajutorul legăturilor de hidrogen, utilizarea spațiului fiind oarecum 

îngreunată, deoarece există multe goluri și cavități. Din această cauză densitatea gheții este mai mică 

decât a apei, iar volumul este mai mare cu aproximativ 9%. De aceea gheața plutește pe apă. În

vapori, moleculele de apă sunt singure. În stare lichidă apar grupuri de molecule – 6 sau 12 sau 18. 

ția fenomenului o găsim în polaritatea moleculei de apă. 

a descoperit că apa poate exista și într-o a patra 

ită starea de cristal lichid între 0˚ - 60˚C, aceasta fiind 

forma structurală ce caracterizează mările și oceanele și fiecare 

• În stare de cristal lichid apa posedăo încărcătură magnetică 

specială care este baza comunicării moleculare și parte a 

oxigen legat” ce explică BIOFOTONICA 

teoria laserilor biologici. Acest complex în care este prezentă 

apa structurată sub formă de cristal lichid, este cel care asigură 

transportul LUMINII (a biofotonilor) în organism, în special 

ționează ca o moleculă bipolară 

care înconjoară fiecare anion si cation cu o matrice structurală 

șa numiții ”clusteri” (grupări) de molecule de 

apă, cu o structură proprie de rezonanță.  

ționează asupra organismului adică asupra apei din 
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• Matricea intercelulară este compusă în cea mai mare măsură din apă. Cele mai ”fluide” părți ale 

și limfa. Aceste fluide dizolvă și transportă diferitele substanțe din organism. 

țit în 3 (trei) compartimente: intracelular, transcelular și 

ținut de protoplasma celulară, și este 40% 

ținute în canalele glandelor 

, endolimfa utriculară, lichidul 

intestinal. Apa transcelulară 

și faza extracelulară a țesutului 

• Datorită caracterului asimetric bipolar al moleculei de apă, aceasta are un capăt pozitiv și unul negativ. 

sunt foarte bine dizolvate (de exemplu NaCl), o mulțime de substanțe 

C este de 998,2kg/m3. În procesul de îngheț al apei se 

țiului fiind oarecum 

și cavități. Din această cauză densitatea gheții este mai mică 

ța plutește pe apă. În stare de 

6 sau 12 sau 18. 
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organism, adică asupra clusterilor cu o frecvență potrivită, clusterii pot fi descompuși și substanțele 

dăunătoare pot fi eliminate din corp. Clusterii de apă rezistă chiar dacă particulele în jurul cărora au fost 

constituiți au fost dizolvate. Apa devine un fel de purtător de informație. Perturbarea electronilor, adică 

poziționarea lor în corp, este esența fiecărei terapii, în timpul căreia ordinea și așezarea moleculelor 

finalizează condiția patologică sau non patologică (boală sau sănătate). 

• Apa reprezintă aproximativ 70% din corpul uman, iar:  

- la 7 săptămâni, embrionul este 95% apă;  

- bebelușul de 7 săptămâni este 75-80% apă; 

- adultul are 70-75% apă; 

- vârstnicul 50-60% apă; 

- bătrânul de 82 de ani are 49,8% apă; 

- creierul are 85% apă; - ficatul are 80% apă; - sângele are 83% apă. 

• Între 35-42˚C structura este instabilă (gheață + apă lichidă + cristal lichid) și atunci se produc reacțiile 

biochimice care generează și întrețin viața. Și asta la o temperatură de 37�C și o presiune de 1 

atmosferă!!! pentru a reproduce în laborator aceleași reacții care au loc în celulă și în corp la 37˚C și la p 

= 1 atm, este nevoie de sute de grade și sute de atmosfere !!! 

• APA ESTE PARTE ESENȚIALĂ A MARELUI MISTER AL VIEȚII !!! 

Ce face omenirea pentru a îngriji această bogăție extraordinară față de care viața așa cum o cunoaștem nu 

ar putea exista ? 

• Deversează în apele planetei anual 250 milioane tone de contaminanți din care 10 milioane tone de 

petrol ! 

• Aruncă în mare deșeurile radioactive rezultate din industria nucleară, în oceane strângându-se până în 

prezent peste 90 de mii containere cu deșeuri radioactive ! 

• Aruncă tot ce nu îi mai trebuie în ape, numărul poluanților ridicându-se la peste 80 de mii !!! 

• Partea civilizată a omenirii face risipă de apă, deși pe glob există peste 1 miliard de oameni care nu au 

acces la apă potabilă și zilnic mor peste 4.000 copii din cauza calității sau lipsei apei, în total peste 5 

milioane de persoane pe an, de 10 ori mai mult decât în diversele războaie ! 

• În special în partea civilizată a omenirii se cresc păsări și animale pentru carne de consum, în sistem 

intensiv, pentru care se consumă cantități imense de apă și care constituie o sursă de poluare a apelor 

extrem de serioasă. Pentru că pe Glob se cresc anual peste 13 miliarde de găini, 1 miliard de porci, 1,4 

miliarde bovine și 1,8 miliarde de oi, care prin dejecțiile lor poluează apele mai mult decât toată industria 

și canalele de evacuare a reziduurilor din orașe la un loc !!! 

Este neapărat necesar să devenim cu toții mai responsabili față de APA planetei, să o RESPECTĂM și să 

o IUBIM, dacă vrem ca viața să continue pe TERRA !!! 

 Farmacist  Dumitru Năstasă, director al Şcolii Postliceale Sanitare Piatra Neamţ 
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                                                      Rubrică realizată de înv. Gladiola Bondar                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

 
Din nou la şcoală 

 
Este o dimineaţă frumoasă de 15 septembrie 2014. Dar poate fi şi 

mai frumoasă pentru că a început şcoala ! După ce m-am trezit, am 
pornit cu mari emoţii spre curtea liceului unde urma să se desfăşoare 
festivitatea de deschidere a noului an şcolar. 

M-am reîntâlnit cu colegii şi împreună am ascultat discursurile 
domnilor directori, a primarului,a agentului de poliţie şi am asistat la 
slujba de binecuvântare la început de an şcolar. Apoi am plecat către 
clasa noastră ca să ne întâlnim cu doamna învăţătoare şi manualele cele 
noi. 

În clasă fiecare avea locul său stabilit. Când am găsit manualele 
mele frumos aşezate pe bancă, parcă din ele ieşea o lume de culori ! 

Ce frumos a fost ! 
   Matei Ruscanu, clasa a III-a 

 
 

 
 
 

Prima zi de şcoală 
 
Este toamnă.  
Este prima zi de şcoală. Eu acum sunt elev în clasa a III-a. Mă bucur şi aşteapt nerăbdător să 

ajung în sala de clasă. Am ascultat vorbele domnului director, discursul poliţistului, a medicului, am 
asistat la slujba preotului, apoi am pornit-o către sala de clasă. M-am întâlnit cu toţi colegii mei cu 
care am discutat despre vacanţa de vară şi despre ...fotbal. 

Cu emoţie şi multă curiozitate am răsfoit manualele de pe bancă. 
De abia aştept să fac prima oră de curs ! 

                                                                    Ciprian Roşu, clasa a III-a 

 

                                                                                                                                                                              



Biblioteca din Nord   34 

 

 

Culorile toamnei - desene şi colaje realizate de elevii clasei a III-a îndrumaţi de doamna 
învăţătoare Gladiola Bondar. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       A consemnat Amalia Bostan, clasa a III-a  

 
 
 
 

 
                         Daniel Ungureanu                                       Adela Aruştei                              Iustin Tofan - Ionel 

 
                          Iustin Timar                                           David Plăeşu                                Silviu Tofan-Ionel 

 
                        Remus Butnaru                                              Elena Niţă Tincă                                       Bianca Ciubotă 



 

 

4-10 Octombrie 2014 
 

World Space Week - Săptămâna Mondială a Saţiului Cosmic

Naţiunilor Unite încă din 1999 şi se sărbătoreşte pe întregul Pământ în perioada 4
Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic 2014 evidenţiază beneficiile navigaţiei prin satelit pentru 

omenire:  o mare dezvoltare a internetului, apariţia multor sisteme noi sau îmbunătăţirea celor existente, 
creşterea enormă a aplicaţiilor de navigare 
caz de dezastru, localizări în teritoriu etc.
  In acest an s-au înregistrat 725 de evenimente ce vor fi desfăşurate în întreaga lume:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Şcoala noastră s-a înscris la acest eveniment cu activitatea 
claselor a III-a, a V-a B, a VI-a A şi a VII
doamna învăţătoare Gladiola Bondar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

http://www.worldspaceweek.org/events/event

 

 

10 Octombrie 2014 - World Space Week 

Săptămâna Mondială a Saţiului Cosmic  a fost declarată de Organizaţia 
Naţiunilor Unite încă din 1999 şi se sărbătoreşte pe întregul Pământ în perioada 4-10 octombrie.

Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic 2014 evidenţiază beneficiile navigaţiei prin satelit pentru 
omenire:  o mare dezvoltare a internetului, apariţia multor sisteme noi sau îmbunătăţirea celor existente, 
creşterea enormă a aplicaţiilor de navigare prin satelit pentru transport, aviaţie, agricultură, recuperare în 
caz de dezastru, localizări în teritoriu etc. 

au înregistrat 725 de evenimente ce vor fi desfăşurate în întreaga lume:

a înscris la acest eveniment cu activitatea Călătorie în spaţiul cosmic

a A şi a VII-a B au realizat desene şi colaje pe această temă coordonaţi de 
doamna învăţătoare Gladiola Bondar. 

              Teona Iordache, clasa a III

 
 
 
 

http://www.worldspaceweek.org/events/event-map/ 
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a fost declarată de Organizaţia 
10 octombrie. 

Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic 2014 evidenţiază beneficiile navigaţiei prin satelit pentru 
omenire:  o mare dezvoltare a internetului, apariţia multor sisteme noi sau îmbunătăţirea celor existente, 

aviaţie, agricultură, recuperare în 

au înregistrat 725 de evenimente ce vor fi desfăşurate în întreaga lume: 

Călătorie în spaţiul cosmic. Elevii 
a B au realizat desene şi colaje pe această temă coordonaţi de 

Teona Iordache, clasa a III-a 

 

 

 



 

 

PPPPPPPPAAAAAAAAGGGGGGGGIIIIIIIINNNNNNNN
                                                                                                                                                                                                -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

 

Într-o lume aflată într-o continuă mi

facem parte este vitală pentru integrarea noastră ca fiin

în lumea de azi. Implicarea în diverse proiecte educa

emoțional pe elevi, îi ajută să afle lucruri noi și importante despre ceilalţi, îi învaţă să comunice eficient, 

dobândind abilități sociale și de limbaj și îi formează pentru trăirea unei vieți sănătoase și îngrijite

Dacă în vara ce tocmai a trecut s

România-Franţa (Nyons) Tineret în acţi

experiență pozitivă în aceste sens, de aceea vom încer

proiecte la nivel naţional şi internaţional.

Obiectivul major al proiectului a fost dezvoltarea solidarităţii între tinerii europeni, promovarea 

cooperării europene precum şi promovarea României pe plan i

intermediul unor activităţi comune desfăşurate de către tinerii francezi ai Asociaţiei 

români. Astfel, timp de două săptămâni au avut loc activităţi diverse în cadrul liceului cât şi în orizontul 

social apropiat. Prima săptămână, începând cu 17 iulie 2014 a fost destinată cunoaşterii localităţii, a 

instituţiilor, precum şi desfăşurării de activităţi în cadrul şcolii cu elevii (activităţi de circ, arte plastice 

etc). Săptămâna s-a finalizat cu un mic spectacol la care au fost invitaţi şi părinţii, membri ai comunităţii 

locale pentu a le fi prezentate abilităţile pe care elevii români l

săptămâna a fost destinată prezentării şi descoperirii regiunii, grupurile de tineri participând la dif

activităţi şi drumeţii (Târgu Neamt, Voroneţ, Durău, Pârâul Sabasa, Borca, etc.). În urma acestor acti

s-au legat prietenii strânse, fiind lansată şi  promisiunea că vom continua acest proiect, dar de data aceasta 

în Franţa.                      

 
Mulţumim domnului primar Ovidiu Niţă pentru sprijinul acordat pe întreaga perioadă a desfaşurarii proiectului!

NNNNNNNNAAAAAAAA        FFFFFFFFRRRRRRRRAAAAAAAANNNNNNNNCCCCCCCCOOOOOOOOFFFFFFFFOOOOOOOONNNNNNNNĂĂĂĂĂĂĂĂ        
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o continuă mișcare, o continuă modificare, adaptarea la societatea  din care 

facem parte este vitală pentru integrarea noastră ca ființe sociale.  Școala îi ajută pe oameni să se integreze 

în lumea de azi. Implicarea în diverse proiecte educaționale îi dezvoltă  cognitiv, afectiv 

țional pe elevi, îi ajută să afle lucruri noi și importante despre ceilalţi, îi învaţă să comunice eficient, 

ți sociale și de limbaj și îi formează pentru trăirea unei vieți sănătoase și îngrijite

Dacă în vara ce tocmai a trecut s-a încheiat implementarea cu succes a unui proiect bilateral 

Tineret în acţiune, intitulat”Bună ziua”,  considerăm că acest lucru ne

, de aceea vom încerca să ne implicăm în scrierea şi derularea unor noi 

proiecte la nivel naţional şi internaţional. 

Obiectivul major al proiectului a fost dezvoltarea solidarităţii între tinerii europeni, promovarea 

cooperării europene precum şi promovarea României pe plan internaţional. Obiectivul a fost atins prin 

intermediul unor activităţi comune desfăşurate de către tinerii francezi ai Asociaţiei 

români. Astfel, timp de două săptămâni au avut loc activităţi diverse în cadrul liceului cât şi în orizontul 

social apropiat. Prima săptămână, începând cu 17 iulie 2014 a fost destinată cunoaşterii localităţii, a 

ii de activităţi în cadrul şcolii cu elevii (activităţi de circ, arte plastice 

a finalizat cu un mic spectacol la care au fost invitaţi şi părinţii, membri ai comunităţii 

locale pentu a le fi prezentate abilităţile pe care elevii români le-au dobândit de la tinerii francezi. A doua 

săptămâna a fost destinată prezentării şi descoperirii regiunii, grupurile de tineri participând la dif

rgu Neamt, Voroneţ, Durău, Pârâul Sabasa, Borca, etc.). În urma acestor acti

au legat prietenii strânse, fiind lansată şi  promisiunea că vom continua acest proiect, dar de data aceasta 

                                  Prof. lb. franceză

                          

Ovidiu Niţă pentru sprijinul acordat pe întreaga perioadă a desfaşurarii proiectului!

Bună ziua 
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șcare, o continuă modificare, adaptarea la societatea  din care 

Școala îi ajută pe oameni să se integreze 

îi dezvoltă  cognitiv, afectiv și socio-

țional pe elevi, îi ajută să afle lucruri noi și importante despre ceilalţi, îi învaţă să comunice eficient, 

ți sociale și de limbaj și îi formează pentru trăirea unei vieți sănătoase și îngrijite.  

a încheiat implementarea cu succes a unui proiect bilateral 

considerăm că acest lucru ne-a  adus o 

ca să ne implicăm în scrierea şi derularea unor noi 

Obiectivul major al proiectului a fost dezvoltarea solidarităţii între tinerii europeni, promovarea 

nternaţional. Obiectivul a fost atins prin 

intermediul unor activităţi comune desfăşurate de către tinerii francezi ai Asociaţiei Les Zactivés şi cei 

români. Astfel, timp de două săptămâni au avut loc activităţi diverse în cadrul liceului cât şi în orizontul 

social apropiat. Prima săptămână, începând cu 17 iulie 2014 a fost destinată cunoaşterii localităţii, a 

ii de activităţi în cadrul şcolii cu elevii (activităţi de circ, arte plastice 

a finalizat cu un mic spectacol la care au fost invitaţi şi părinţii, membri ai comunităţii 

au dobândit de la tinerii francezi. A doua 

săptămâna a fost destinată prezentării şi descoperirii regiunii, grupurile de tineri participând la diferite 

rgu Neamt, Voroneţ, Durău, Pârâul Sabasa, Borca, etc.). În urma acestor activităţi 

au legat prietenii strânse, fiind lansată şi  promisiunea că vom continua acest proiect, dar de data aceasta 

ă, Gheorghe Carază 

 

Ovidiu Niţă pentru sprijinul acordat pe întreaga perioadă a desfaşurarii proiectului! 



 

 

Bienvenue sur le blog du projet de solidarité internationale "Buna Ziua", 
monté par la Junior Association Les Zactivés !

Jeudi, 31 juillet 

Rendez-vous à la bergerie aujourd'hui. On est montés à dos de 4X4 et c'était génial, 1h30 de 

bien aimé en ramener un, pour des raisons... 

surprenantes), aux chevaux et aux vaches, 

pour on est redescendus, toujours à dos de 

4X4... 

On a tous passé une très bonne journée, la 

bonne humeur était parmi nous, tellement 

que... On en a oublié de prendre des photos ! 

Je partage avec vous les deux seules que nous 

avons, le reste est principalement dans nos 

souvenirs... 

……………………………………………………………………………………………………………………

Départ 

                Extras din blogul  

Bienvenue sur le blog du projet de solidarité internationale "Buna Ziua", 
monté par la Junior Association Les Zactivés !  

bergerie aujourd'hui. On est montés à dos de 4X4 et c'était génial, 1h30 de 

rigolades ! 

Arrivés en haut, on nous a offert à manger encore une 

fois. C'était la brebis sous toutes ses formes : bouillon de 

fromage de brebis avec de la viande de brebis, puis 

polenta au fromage de brebis, puis beurre de brebis, puis 

fromage de brebis… Maintenant on est des pros ! :)

On a passé un bon moment à écouter l'une des ados qui 

était avec nous jouer de la guitare, des morceaux 

roumains, anglais, mais aussi quelques

On est passé dire bonjour aux cochons (Arthur aurait 

bien aimé en ramener un, pour des raisons... 

surprenantes), aux chevaux et aux vaches, 

pour on est redescendus, toujours à dos de 

On a tous passé une très bonne journée, la 

humeur était parmi nous, tellement 

que... On en a oublié de prendre des photos ! 

Je partage avec vous les deux seules que nous 

avons, le reste est principalement dans nos 

……………………………………………………………………………………………………………………

Demain à 2h du matin, c'est le grand départ...

Après avoir finalisé quelques détails logistiques, nous 

sommes fin prêts au voyage. 

On essayera de vous donner des nouvelles pendant le 

séjour si on a une connexion internet... Sinon, pour les 

nouvelles ce sera dans 2 semaines ! (retour le deux 

août). 

Ne vedem în curând ! :) 

 

Extras din blogul  http://leszactives.over-blog.com/archive/2014
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Bienvenue sur le blog du projet de solidarité internationale "Buna Ziua", 

bergerie aujourd'hui. On est montés à dos de 4X4 et c'était génial, 1h30 de 

Arrivés en haut, on nous a offert à manger encore une 

fois. C'était la brebis sous toutes ses formes : bouillon de 

fromage de brebis avec de la viande de brebis, puis 

olenta au fromage de brebis, puis beurre de brebis, puis 

fromage de brebis… Maintenant on est des pros ! :) 

On a passé un bon moment à écouter l'une des ados qui 

était avec nous jouer de la guitare, des morceaux 

roumains, anglais, mais aussi quelques-uns en français ! 

On est passé dire bonjour aux cochons (Arthur aurait 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

matin, c'est le grand départ... 

Après avoir finalisé quelques détails logistiques, nous 

On essayera de vous donner des nouvelles pendant le 

séjour si on a une connexion internet... Sinon, pour les 

es ! (retour le deux 

blog.com/archive/2014-07/ 
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 Relația părinți-copii a fost mereu una spinoasă, pentru că nu se poate atinge idealul.  Ascultarea de 

părinți este una din poruncile biblice, dar copii mai greșesc. Uneori și părinții greșesc, dintr

dorință de a avea odrasle perfecte. Nici prea

cu educația. Un copil terorizat  își va teroriza la rândul s

căruia nu i se cere nimic, va fi iresponsabil 

XII-a A și au răspuns 27 de elevi.  Iată întrebările și răspunsurile: 

- Sunteți supravegheați atent în famile? 

    8 au răspununs "da, destul de atent" , unul a spus ,,parintii mei îmi spun o dat

spus ,,destul de atent încât să știe ce fac”, 16 au răspuns că

 -Cerințele părinților sunt greu de îndeplinit? 

 19 de "nu”, unul a spus că "cel mai greu” , 3 au r

unul a spus "nu tot timpul”, restul au spus "da” 

 -Vă enervează autoritatea părinților voștri? 

 17 de "nu”, 2 au răspuns "uneori”, unul a spus "posibil”, 2 au spus 

"depinde” , unul a spus "sunt conștientă că o fac spre binele meu" 

și restul au răspuns "Da”.  

 -Sunteți ascultători sau creați conflicte în familie? 

 19 de "da”, unul a spus "depinde”, unul a spus "ascultator 

prea” , unul a spus "uneori da, uneori nu”, restul au spus "nu” .

 -Părinții voștri vă ascultă dorintele? Va sfătui

 23 de "Da”, unul a spus "uneori”, unul a spus "ascult, nu am încotro”, unul a s

când în cand”, restul au spus "nu”.  

 -Sunt părinții voștri , prietenii cei mai buni? 

 2 au lăsat o pauză, 16 au răspuns "Da”, unul a spus "nu stiu”, unul  a spus "uneori”, unul a spus "nu tot 

timpul”, restul au spus "nu”. 

           Am ajuns la concluzia că prietenii no

nici nu sar calul. Majoritatea ascultă de părin

punem aceasta pe seama faptului că adole

pleca de la casă părintească, în centrele universitare, îi vor face mândri pe părin

vor  comporta.  

NNNNNNNNDDDDDDDDAAAAAAAAJJJJJJJJ        DDDDDDDDEEEEEEEE        OOOOOOOOPPPPPPPPIIIIIIIINNNNNNNNIIIIIIIIEEEEEEEE        
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Ascultarea de părinţi 

copii a fost mereu una spinoasă, pentru că nu se poate atinge idealul.  Ascultarea de 

ți este una din poruncile biblice, dar copii mai greșesc. Uneori și părinții greșesc, dintr

ță de a avea odrasle perfecte. Nici prea mare autoritate,  nici prea multă libertate, 

și va teroriza la rândul său familia și va fi lipsit de iubire. Așa cum unuia 

se cere nimic, va fi iresponsabil și temător în a lua decizii. Sondajul nostru s

și au răspuns 27 de elevi.  Iată întrebările și răspunsurile:  

ți supravegheați atent în famile?  

8 au răspununs "da, destul de atent" , unul a spus ,,parintii mei îmi spun o dată 

știe ce fac”, 16 au răspuns că,,nu”  

țele părinților sunt greu de îndeplinit?  

19 de "nu”, unul a spus că "cel mai greu” , 3 au răspuns "depinde”, 

unul a spus "nu tot timpul”, restul au spus "da” . 

ților voștri?  

17 de "nu”, 2 au răspuns "uneori”, unul a spus "posibil”, 2 au spus 

știentă că o fac spre binele meu" 

ți ascultători sau creați conflicte în familie?  

”, unul a spus "depinde”, unul a spus "ascultator și nu 

prea” , unul a spus "uneori da, uneori nu”, restul au spus "nu” . 

ascultă dorintele? Va sfătuiți?  

23 de "Da”, unul a spus "uneori”, unul a spus "ascult, nu am încotro”, unul a spus "da , mama, iar tata din 

ții voștri , prietenii cei mai buni?  

2 au lăsat o pauză, 16 au răspuns "Da”, unul a spus "nu stiu”, unul  a spus "uneori”, unul a spus "nu tot 

Am ajuns la concluzia că prietenii noștri dintr-a XII-a A nu sunt nici cei mai blânzi mielu

nici nu sar calul. Majoritatea ascultă de părinții lor, iar dacă au răspuns  negativ la în

faptului că adolescența este și o vârstă rebelă. Suntem siguri că atunci când vor 

de la casă părintească, în centrele universitare, îi vor face mândri pe părinții lor prin felul în care se 

Membrii Clubului de jurnalism
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copii a fost mereu una spinoasă, pentru că nu se poate atinge idealul.  Ascultarea de 

ți este una din poruncile biblice, dar copii mai greșesc. Uneori și părinții greșesc, dintr-o prea mare 

nici prea multă libertate,  nu fac casă bună 

și va fi lipsit de iubire. Așa cum unuia 

jul nostru s-a adresat clasei a 

 și eu înteleg”; unul a 

pus "da , mama, iar tata din 

2 au lăsat o pauză, 16 au răspuns "Da”, unul a spus "nu stiu”, unul  a spus "uneori”, unul a spus "nu tot 

a A nu sunt nici cei mai blânzi mielușei dar 

ții lor, iar dacă au răspuns  negativ la întrebările noastre, 

ța este și o vârstă rebelă. Suntem siguri că atunci când vor 

ții lor prin felul în care se 

Membrii Clubului de jurnalism 
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Ca în fiecare an , în perioada 1

loc activități dedicate zilelor liceului.

din cadrul concursului județean de pictură “Toamna

învățătoare Bondar Gladiola, recitaluri de poezie,

lansare a unui volum de poezii ce apa

          Pe 5 noiembrie, clasa a XII-a A împreună cu clasa a XII

activitate dedicată “Anului comemorativ al Sfin

Alina, care a a avut ca invitați speciali pe doamna bibliotecar Lupescu Iolanda și pe preotul Cojocaru 

Neculai. În acest an se împlinesc 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului domnitor al 

Românești, Constantin Brâncoveanu 

Invitații speciali ne-au făcut o prezentare foarte interesantă a câtorva evenimente istorice notabile 

din viața domnitorului. Ceea ce a captivat aten

Brâncoveanu și ai săi fii au primit moartea martirică.

          Pe 6 noiembrie s-a desfășurat o altă activitate interesantă a cărei coordonator a fost doamna Chirilă 

Liliana. Activitatea a avut loc în laboratorul de informatic

XII-a C, iar invitatul special a fost domnul farmacist Năstasă Dumitru,

mulțumire.  Activitățile au fost bine organizate și nu au afectat notabil cursul orelor. 

Articol real

OOOOOOOOIIIIIIII,,,,,,,,        DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSSPPPPPPPPRRRRRRRREEEEEEEE        NNNNNNNNOOOOOOOOIIIIIIII        
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Zilele Liceului 

 
în perioada 1-8 noiembrie, la Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu” Borca,

ți dedicate zilelor liceului. S-au desfășurat activități sportive, a avut loc o expozi

țean de pictură “Toamna-bogăție și culoare”, coordonată de doamna 

recitaluri de poezie, atelier de scriere creativă, o prezentare de carte,

a unui volum de poezii ce apaține elevei Axinte Alexandra din clasa  a IX-a C.

a A împreună cu clasa a XII-a B au avut ocazia să participe la o 

Anului comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveneni”, organizată de doamna Budăi 

ți speciali pe doamna bibliotecar Lupescu Iolanda și pe preotul Cojocaru 

În acest an se împlinesc 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului domnitor al 

ncoveanu și a celor patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu 

au făcut o prezentare foarte interesantă a câtorva evenimente istorice notabile 

Ceea ce a captivat atenția publicului a fost descrierea tabloului în care Constantin 

și ai săi fii au primit moartea martirică. 

șurat o altă activitate interesantă a cărei coordonator a fost doamna Chirilă 

Activitatea a avut loc în laboratorul de informatică , clasele participante fiind clasa a X

iar invitatul special a fost domnul farmacist Năstasă Dumitru, absolvent 

nostru. Tema a fost “Apa-sursa vieții”,

plictisit niciun moment  fiindcă domnul Năs

persoană sociabilă, care a știut să îi țină în suspans și 

mențină un dialog continuu cu aceștia.

s-a prezentat un film-documentar despre importan

în viața noastră. Pe lângă beneficiile aduse sănăta

stochează informații și poate influența chiar și 

personalitatea umană.   Vineri, 7 noiembrie,

școală, elevi și profesori, au participat

țumire.  Activitățile au fost bine organizate și nu au afectat notabil cursul orelor.  

Articol realizat de Lupuleasa Andreea și Carază Oana-Selena
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8 noiembrie, la Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu” Borca, au avut 

a avut loc o expoziție de desene 

coordonată de doamna 

o prezentare de carte, dar și o 

a C. 

a B au avut ocazia să participe la o 

organizată de doamna Budăi 

ți speciali pe doamna bibliotecar Lupescu Iolanda și pe preotul Cojocaru 

În acest an se împlinesc 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului domnitor al Țării 

Radu și Matei. 

au făcut o prezentare foarte interesantă a câtorva evenimente istorice notabile 

abloului în care Constantin 

șurat o altă activitate interesantă a cărei coordonator a fost doamna Chirilă 

clasele participante fiind clasa a X-a A și a 

absolvent și dânsul al liceului 

ții”, iar elevii nu s-au 

plictisit niciun moment  fiindcă domnul Năstasă este o 

știut să îi țină în suspans și să 

țină un dialog continuu cu aceștia. În plus, elevilor li 

documentar despre importanța apei 

Pe lângă beneficiile aduse sănătații, apa 

ții și poate influența chiar și 

7 noiembrie, întreaga 

icipat la o slujbă de 

 

 

Selena, clasa a XII-a A 



 

 

Pentru o seară, și mai exact 2 Noiembrie, liceenii au 

fost provocați să pună de-o parte informatica 

matematică pentru o călătorie în trecut.

Balul Bobocilor din acest an a fost o adevărată 

provocare atât pentru concurenți cât și pentru public

mai degrabă de șezătorile înaintașilor no

încercat să îmbine tradiționalul cu modernul

fost unul lăudabil. 

Boboceii au fost invitaţi să işi spun

filmuleţ de prezentare. După, amintind de momentul “cerutului fetei” de la 

părinţi,  băieţii au fost provoca

regionalisme  în încercarea lor

partenere în acea sear

adevărate surprize 

talent, probelor surpriz

În pauzele dintre probe ne

claselor a XII-a A şi C care au reuşit să îmbine hora 

tradiţională cu ritmuri moderne şi spre deliciul publicului, 

Lacul lebedelor a lui Thcaikovsky  a fost pus in scen

ajutorul a patru „viteji”. De amintit este şi pantomima celor 

de la XII A dar şi interpretarea vocală a fetelor de la X C.

S-au evidenţiat  elevii Cîrjă Ş

fost aleşi Miss si Mister Boboc 2014. 

titlu a fost câştigat de Dahon Marius (clasa a IX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balul Bobocilor 

și mai exact 2 Noiembrie, liceenii au 

o parte informatica și caietele de 

matematică pentru o călătorie în trecut. 

din acest an a fost o adevărată 

ți cât și pentru public, amintind 

ilor noștri. Organizatorii au 

ționalul cu modernul, iar rezultatul a 

i spună povestea în cel mai original mod posibil prin intermediul unui 

, amintind de momentul “cerutului fetei” de la 

ii au fost provocaţi să folosească un set de 

ncercarea lor de a cere boboacelor să le fie 

n acea seară.  Bobocii au avut de-a face cu 

rate surprize însă au făcut faţă cu bine atât probei de 

talent, probelor surpriză cât şi emoţiilor copleşitoare.  

În pauzele dintre probe ne-au încântat privirea elevele 

a A şi C care au reuşit să îmbine hora 

tradiţională cu ritmuri moderne şi spre deliciul publicului, 

Lacul lebedelor a lui Thcaikovsky  a fost pus in scenă cu 

ajutorul a patru „viteji”. De amintit este şi pantomima celor 

ar şi interpretarea vocală a fetelor de la X C. 

Ştefan (clasa a IXa A) si Ciobotă Georgiana (clasa a IX

i Miss si Mister Boboc 2014.  De asemenea juriul a putut alege Miss si Mister Originalitate. Acest 

tigat de Dahon Marius (clasa a IX-a A)  şi partenera sa Fedeleş Gabriela (clasa a IX
 

 

Articol realizat de Niţă Bianca și Cimpoeşu Monica
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n cel mai original mod posibil prin intermediul unui 

Georgiana (clasa a IX-a A) care au 

De asemenea juriul a putut alege Miss si Mister Originalitate. Acest 

Gabriela (clasa a IX-a C). 

Cimpoeşu Monica, clasa a XII-a A 



 

 

Clubul Eco

        În   inima munților, din setea de aventură, din dragoste de frumos și din eforturile unor tineri 

inimoși, iubitori de natură, s-a născut în ianuarie 2011 Clubul Eco

jud.Neamț, după modelul ,,Ștafetei Munților",

   Principalul obiectiv al clubului nostru este

refacerea marcajelor turistice în mun

marcaje în zonele de interes turistic, amenajarea traseelor turistice cu locuri de 

popas, vetre de foc în locuri autorizate, puncte de colectare a de

de marcaj, indicatoare turistice, panouri de 

și de colectare a deșeurilor etc. 

      Prin înființarea sa, comuna a intrat î

clubul  organizând anual, în luna iunie ,, Cupa Montaniarzilor Nem

competiție ce adună iubitorii de munte, sport și natură din toată țara.

cluburilor să se infiripeze prietenii ce dăinuiesc, fiind legate cu sensibilitatea dorului de munte 

imnurilor care prezintă frumusețea naturii, cântate la focul de tabără, departe de zgomotele lumii 

cotidiene.  

     Concursul este cu atât mai antrenant cu cât diversitatea probelor este mai mare, astfel că regulamentul 

de desfășurare cuprinde activități sportive (cross, volei, football, alpinism,

teoretice(meteo, sanitar, floră și faună, alpinism, zonă etc.

nelipsitele probe surpriză.  

 

 

 

Clubul Eco-Turistic “Crucea Talienilor”  

 

ților, din setea de aventură, din dragoste de frumos și din eforturile unor tineri 

a născut în ianuarie 2011 Clubul Eco-Turistic ,,Crucea Talienilor" 

ț, după modelul ,,Ștafetei Munților", o continuare a expedițiilor,, Indagatores".

Principalul obiectiv al clubului nostru este promovarea activităților ecologice și montane prin

refacerea marcajelor turistice în munții din perimetrul județului Neamț, precum și realizarea de noi 

n zonele de interes turistic, amenajarea traseelor turistice cu locuri de 

popas, vetre de foc în locuri autorizate, puncte de colectare a deșeurilor, stâlpi 

de marcaj, indicatoare turistice, panouri de informare, acțiuni de igienizare 

na a intrat în spiritul competițiilor montane, 

n luna iunie ,, Cupa Montaniarzilor Nemțeni", o 

ție ce adună iubitorii de munte, sport și natură din toată țara. Este normal ca 

cluburilor să se infiripeze prietenii ce dăinuiesc, fiind legate cu sensibilitatea dorului de munte 

țea naturii, cântate la focul de tabără, departe de zgomotele lumii 

mai antrenant cu cât diversitatea probelor este mai mare, astfel că regulamentul 

șurare cuprinde activități sportive (cross, volei, football, alpinism, traseu de regularitate etc), teste 

și faună, alpinism, zonă etc.), orientare turistică, proba culturală 
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ților, din setea de aventură, din dragoste de frumos și din eforturile unor tineri 

Turistic ,,Crucea Talienilor" -Borca, 

țiilor,, Indagatores". 

ților ecologice și montane prin : 

ții din perimetrul județului Neamț, precum și realizarea de noi 

Este normal ca între membrii 

cluburilor să se infiripeze prietenii ce dăinuiesc, fiind legate cu sensibilitatea dorului de munte și a 

țea naturii, cântate la focul de tabără, departe de zgomotele lumii 

mai antrenant cu cât diversitatea probelor este mai mare, astfel că regulamentul 

traseu de regularitate etc), teste 

), orientare turistică, proba culturală și 

 

Prof. Alina Budăi 
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  Echipa de handbal feminin a liceului a fost mereu una de mare calibru. Rezultatele foarte bune 

obținute la meciurile din țară ne-au făcut cunoscu

rezultatele ei:  

 Echipa handbal feminin liceu:  

 1.Ursu Mihaela-Iuliana  
 2.Roșu Denisa  
 3.Gontaru Andreea  
 4.Bilboreanu Ionela  
 5.Amariei Ecaterina  
 6.Ungureanu Denisa  
 7.Sava Andreea  
 8.Amariei Andreea  
 9.Bondar Lucia  
 10.Alămâie Adelina  
 11.Tudosă Mihaela  
 12.Ursu Cosmina  
 13.Cârja Marta  

Echipa handbal 
feminin gimnaziu :  
 1.Loghin Adelina  
 2.Anastasiei Bianca  
 3.Țuțuianu Mădălina  
 4.Mujdei Crina  
 5.Sofron Gabriela  
 6.Lupu Mihaela  
 7.Fărcășanu Andreea  
 8.Rusu CristinaA   
 9.Bostan Georgiana  

 Avem următoarele rezultate în ultimii 2 ani: 

 -locul 2 etapa județeană la O.N.S.S.(Olimpiada Națională a Sportului Școlar)

 -locul 2 etapa judeteană O.N.S.S- echipă gimnaziu 

 -locul I Cupa “Doina Bajenariu”- echipa liceu edi

 -locul I Cupa “Doina Bajenariu”-echipa gimnaziu edi

  Sperăm să fiți mereu cu gândul alături de noi, să ne susțineți și să va bucurați de rezultatele noastre. 

Promitem că nu vă vom dezamăgi! 

                                                                                                      

SSSSSSSSPPPPPPPPOOOOOOOORRRRRRRRTTTTTTTT        
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Handbal  
Echipa de handbal feminin a liceului a fost mereu una de mare calibru. Rezultatele foarte bune 

au făcut cunoscuți și apreciați. Iată care este componența echipei și 

Avem următoarele rezultate în ultimii 2 ani:  

țeană la O.N.S.S.(Olimpiada Națională a Sportului Școlar)-echipa liceu 

echipă gimnaziu  

echipa liceu ediția 2013 și ediția 2014 , Bălan.jud. Harghita.

echipa gimnaziu ediția 2013 și ediția 2014 , Bălan.jud. Harghita.

ți mereu cu gândul alături de noi, să ne susțineți și să va bucurați de rezultatele noastre. 

                                                                     Profesor antrenor, Ionu
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Echipa de handbal feminin a liceului a fost mereu una de mare calibru. Rezultatele foarte bune 

ți și apreciați. Iată care este componența echipei și 

echipa liceu  

, Bălan.jud. Harghita. 

, Bălan.jud. Harghita. 

ți mereu cu gândul alături de noi, să ne susțineți și să va bucurați de rezultatele noastre. 

, Ionuț Ursu  
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Eh...școala!  îți poate da multe bătăi de c

Ora de franceză poate să decurgă destul de bine...până când, cineva se hotără

citească...ei bine, trebuie să pui și piciorul în prag uneori.

La matematică toate-s bune până dai de acele frac

ordinare..oops! 

Fizica ce să mai spunem...o materie frumoasă, însă vă rog frumos, explica

mergi un km și să oprești 16?! Viața e frumoasă..

Istoria. Abrevierile astea pot fi îngrozitoare. Dar, e de apreciat când 

cuiva care e acolo de un an jumate..se poate lăsa cu scandal!

nu incep subiectul ăsta că o sa fie rău!!!

În rest toate bune..Ne mai certăm, dar ne împăcăm. Adevărul e că trebuie să ne mai cicălim cât 

mai putem, după, fiecare pe drumul lui...cam atât am putut să vă spun, restul e secret federal!

 

 

UUUUUUUUMMMMMMMMOOOOOOOORRRRRRRR        
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ți poate da multe bătăi de cap...toate aceste materii... 

de franceză poate să decurgă destul de bine...până când, cineva se hotără

și piciorul în prag uneori. 

s bune până dai de acele fracții nesimțite sau stai, li se spuneau 

Fizica ce să mai spunem...o materie frumoasă, însă vă rog frumos, explicați

ța e frumoasă.. 

Istoria. Abrevierile astea pot fi îngrozitoare. Dar, e de apreciat când  strâmtoarea poate deveni 

strada Magelan. 

Geografia mai ceva: Piatra Craiului, 

Pădurea Craiului....cam nemul

Religia. Până și la această materie poți face 

gafe, însă pe bune acum, cre

când ”s-a înființat Universul”...

Româna e foarte frumoasă...dar 

celelalte îți poate face peri albi.. e cam greu să

dai seama care e tema unei poezii.. Un coleg de

meu vă spun drept, are coșmaruri cu poezia „La 

steaua” de Mihai Eminescu. 

Cam atât cu materiile, ce să vă mai spun? 

aaa... da! în bancă locul meu e locul meu , iar locul 

tău e locul tău!e nasol când vrei să stai pe locul 

cuiva care e acolo de un an jumate..se poate lăsa cu scandal!știu din propie experiență.oh, clanța de la ușă! 

nu incep subiectul ăsta că o sa fie rău!!! 

..Ne mai certăm, dar ne împăcăm. Adevărul e că trebuie să ne mai cicălim cât 

mai putem, după, fiecare pe drumul lui...cam atât am putut să vă spun, restul e secret federal!

   IOANA BOTEZATU, clasa aVIII
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de franceză poate să decurgă destul de bine...până când, cineva se hotărăște că nu vrea să 

ții nesimțite sau stai, li se spuneau 

ți-mi si mie cu poți să 

strâmtoarea poate deveni 

Geografia mai ceva: Piatra Craiului, 

Pădurea Craiului....cam nemulțumit Craiul ăsta.. 

și la această materie poți face 

gafe, însă pe bune acum, creștinismul nu a apărut 

țat Universul”... 

Româna e foarte frumoasă...dar și ea ca și 

ți poate face peri albi.. e cam greu să-ți 

dai seama care e tema unei poezii.. Un coleg de-al 

șmaruri cu poezia „La 

Cam atât cu materiile, ce să vă mai spun? 

locul meu e locul meu , iar locul 

tău e locul tău!e nasol când vrei să stai pe locul 

știu din propie experiență.oh, clanța de la ușă! 

..Ne mai certăm, dar ne împăcăm. Adevărul e că trebuie să ne mai cicălim cât 

mai putem, după, fiecare pe drumul lui...cam atât am putut să vă spun, restul e secret federal!   

  

IOANA BOTEZATU, clasa aVIII-a A 



Biblioteca din Nord   44 

 

 

 

 

 
Colectivul de redacţie: 

 
Bibl. Iolanda Lupescu 

Prof. Alina Budăi 
Prof. Liliana Chirilă 

Prof. Gheorghe Carază 
Prof. Ionuț Ursu 

Denisa Ungureanu – clasa a X-a C 
Denisa Furtună - clasa a X-a C 
Alexandra Crețu -clasa a X-a C 

Gabriela Gheorghiu - clasa a X-a C 
Lucian Fărcășanu -clasa a XI-a C 

Ionuț Cîrjă -clasa a XII-a A 
Desene  : Cîrjă Marta Ioana – XII –A 

Tehnoredactare - Cristian Gheorghiu, clasa a X-a, Liceul “Gh. Asachi” 
 

 


