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F A C U L T A T E A    F A C U L T A T E A    F A C U L T A T E A    F A C U L T A T E A    MEAMEAMEAMEA    
 
GAUDEAMUS  IGITUR 
 
Gaudeamus igitur, 
 Juvenes dum sumus;  
Post iucundam iuventutem,  
Post molestam senectutem  
Nos habebit humus.  
 
Vita nostra brevis est,  
Brevi finietur;  
Venit mors velociter,  
Rapit nos atrociter; 
 Nemini parcetur.  
 
Ubi sunt qui ante nos  
In mundo fuere?  
Vadite ad superos,  
Transite ad inferos  
Hos si vis vedere.  
 
Vivat academia,  
Vivant professores,  
Vivat membrum quodlibet,  
Vivat membra quaelibet;  
Semper sint in flore!  
 
Vivat et respublica  
Et qui illam regit.  
Vivat nostra civitas, 
 Maecenatum caritas  
Quae nos hic protegit. 
 
 

 
 
Vivant omnes virgines,  
Faciles, formosae!  
Vivant et mulieres,  
Tenerae, amabiles,  
Bonae, laboriosae.  
 
Pereat tristitia,  
Pereant osores.  
Pereat diabolus,  
Quivis antiburschius  
Atque irrisores! 
 
Quis confluxus hodie  
Academicorum?  
E longinquo convenerunt,  
Protinusque successerunt  
In commune forum. 
 
Vivat nostra societas, 
Vivant studiosi!  
Crescat una veritas,  
Floreat fraternitas,  
Patriae prosperitas.  
 
Alma Mater floreat,  
Quae nos educavit;  
Caros et commilitones,  
Dissitas in regiones  
Sparsos, congregavit. 
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CUVÂNT   ÎNAINTECUVÂNT   ÎNAINTECUVÂNT   ÎNAINTECUVÂNT   ÎNAINTE    
    

  
Petele de lumină şi culoare aşezate pe mintea şi sufletul meu, 

în anii aceia frumoşi ai studenţiei, îmi stimulează cuantele 
bioenergetice, ca acum la aproape şapte decenii de viaţă să le 
restaurez şi să le expun pe câmpul alb al unor pagini. Deşi luminile 
au început să fileze, iar culorile au pălit, sper că vor reuşi să ne facă 
a ne regăsi pe noi înşine, să ne bucurăm şi să lăcrimăm pentru ce-
am fost şi ce suntem.  

Aş vrea să fie iar, acum, 
Trăirile de-atunci! 
Eu v-adresez cuvinte dulci.  
Am multe să vă spun. 

  
Poate că vreau să comunic celor care mai doresc să mă vadă, 

că sunt încă viu, că mai am amintiri şi sentimente. Poate voi să 
determin personajele acestor amintiri să dorească a mă revedea. 
Portretul meu a suferit multe oxidări, dar sufletul mi-e inoxidabil. Ce 
să fac eu de acum fără amintiri, fără comunicare cu cei dragi şi cu 
mine însumi? Aş fi diagnosticat cu sindromul depresiv al singurătăţii, 
echivalent cu moartea sufletului şi asta nu accept căci ar fi cam 
devreme. 
 

De-aş  putea  
   Aş transforma culorile 

În oameni 
   Şi aş picta cu ele : 
   Bunătate ,  
   Fericire , 
   Iubire , 
   Creaţie , 
   Tandreţe , 
   Toate atributele binelui . 
   Le-aş preface în curcubeu , 
   Pod de salvare peste 
   Ploile acide ale timpului . 
  

Am pictat pe acest tablou al amintirilor despre facultate, cu 
inima, esenţele observărilor mele despre profesori, colegi de grupă 
şi de la celelalte grupe, relaţiile colegiale şi relaţiile profesori-
studenţi,  activităţi şi relaşuri. 
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Am apelat la-nţelepciune 
Şi-am observat ca evident: 
Nimic nu e mai dulce-n lume 
Ca viaţa dulce de student. 

 
 Cer iertare celor care nu se regăsesc în imaginile mele şi celor 
cărora le-am prezentat imagini deformate sau prea succinte.  Eu am 
prezentat din unghiul meu de vedere. Poate că din alte unghiuri, 
imaginile ar apărea mai luminoase, mai frumoase, poate invers. Şi 
eu am avut lumini şi umbre şi aş fi dorit să le aflu din alte surse. 
Dacă e vorba să-mi fac un autoportret aş spune că sunt: nici prea 
mare, ci cam mic; nici prea bun, dar nici prea rău; nu deştept, dar 
nici prea prost; nici urât, nici frumuşel, dar sunt cam bătrân şi chel. 
Aşa că am început cu autocritica şi rog  să nu fiu privit cu grimase, 
pentru mici înţepături asupra ţinutelor comportamentale.  
 
 
          MIOR 
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INTRODUCEREINTRODUCEREINTRODUCEREINTRODUCERE    
 

Nu prea îndrăzneam să calc pe treptele unei facultăţi întrucât 
consideram că e vorba de ceva divin la care nu am acces. După 
terminarea armatei am avut o perioadă de suspans, de două luni, 
înainte de a mă reîncadra în serviciul sanitar. Din armată m-am 
liberat pe 11 nov. 1961 şi eram în aşteptarea primirii unui post în 
oraşul Buzău. Am început să mă pregătesc pentru facultatea de 
medicină, la Anatomie, Chimie şi Bazele Darvinismului. M-am 
reîncadrat în serviciu pe 04.01.1962, ca suplinitor, pe post de soră 
medicală la Şcoala Profesională de Fete. Era o şcoală cu fete între 
15 – 18 ani şi eu aveam 22 ani. Nu prea era compatibilitate, dar eu 
nu vedeam decât partea foarte serioasă a activităţii. Jinduiam în 
oarecare măsură după o frumuseţe de fată, dar nu concepeam 
abdicarea de la principiile funcţiei pe care o aveam. Eram şi prea 
timid pentru a aborda o fată, considerându-mă sub aspiraţiile unei 
Ileana Cosânzeana, care nu avea cum să vadă în mine un Făt 
Frumos, cel mult să vadă partea încornorată a unui soţ care are o 
situaţie socială acceptabilă. Şi aşa am avut unele probleme, căci o 
domnişoară bătrână, profesoară la acea şcoală, a început să facă 
valuri pe la Comitetul Municipal UTC, pentru incompatibilitatea mea 
la şcoala de fete. A dat, întâmplător, peste o colegă a mea de la 
liceul seral ( în acea perioadă îmi definitivam diferenţele de liceu la 
Liceul Haşdeu din Buzău), cu care eram la mare consideraţie 
reciprocă, chiar un pic amici. Fata era frumuşică dar avea picioarele 
butucănoase, de speriat şi nu mă atrăgea decât ca bonomie. Fata i-
a spus acelei profesoare să-şi caute de treabă că ea mă cunoaşte 
bine şi nu sunt deloc periculos pentru educaţia fetelor. 
 Urmând cursurile serale în clasa terminală de liceu şi sub 
impresiile plăcute pe care mi le-au dat imaginile unui film cu Iurie 
Darie, în care actorul juca rolul unui inginer proiectant de roboti şi 
avea un robot ce ştia să spună: „ Mă cheamă Mitică, pălăria şi 
paltonul dumneavoastră!”, cât şi datorită unei lozinci: „ La porţile 
oraşului stă scris: Iubeşti, intră, nu ... porţile sunt zăvorâte!”, m-a 
cam prins flama reorientării profesionale către domeniul ingineresc. 
Căutam să mă autojustific în legătură cu medicina, că e mai mult de 
tocit şi ajungi la ţară să faci multe alte lucruri care nu cadrează cu 
profesiunea (agitaţie pe agricultura socialistă, crucea roşie, educaţie 
sanitară şi culturală, evidenţa meseriaşilor şi aplicarea autorizaţiilor 
sanitare de funcţionare. Chiar dacă unele meserii ca: zidar, zugrav 
şi altele se derulau ambulatoriu, important era să li se ia banii ). De 
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fapt cred că a fost o amăgire căci vedeam prea sus para medicinei 
şi nu puteam ajunge la ea, iar ea nu era mălăiaţă şi nu se lăsa 
căzută în gura lui nătăfleaţă.  
 După terminarea diferenţelor de liceu, mă simţeam prea obosit 
şi nepregătit pentru a merge la facultate, aşa că am preferat să 
amân cu un an. Pentru a face faţă unui examen de admitere, trebuia 
să fac pregătire şi să mă ţin de ea. Mă prinsese o lene şi o lipsă de 
speranţă că voi putea reuşi la facultate, încât am avut momente de 
mare cumpănă, dacă să merg sau să nu merg. Aveam unele 
coşmaruri privitor la nereuşită şi a fost vorba de fracţiuni de secundă 
în decizia de a fi sau a nu fi.  
Am luat consultaţii la Matematică, cu domnul Capşa, un domn înalt 
şi şarmant, iar la Fizică, cu domnul Ciocaneli, domn bine aşezat şi 
foarte ordonat în expunerea materiei. Mi-a plăcut foarte mult 
sistemul de predare al domnului Capşa, cu modele de probleme şi 
exerciţii, tehnici de substituţii şi sinteze excepţionale. Cei patru copii 
ai  domnului Capşa erau foarte înalţi şi aveau unele malformaţii 
congenitale, spre exemplu câte 6 degete la picioare, ca şi tatăl lor. 
Era plăcut în timpul consultaţiilor că aplicaţiile ne intrau ca nişte 
tablete în noi. Mai avea şi o muzică bună la patefon, în vogă la 
vremea aceea, cu Enrico Masias şi Domenico Modugnio.   În vara 
anului 1963, până la examen, am avut mai mult spor la pregătire şi 
am prins curaj că voi avea succes. În curte la familia Goldstein, 
gazda mea, la foişorul care adăpostea fântâna, îmi petreceam multe 
ore citind, conspectând şi rezolvând exerciţii de analiză matematică. 
Eram întrerupt adeseori de hârjoneala celor trei ucenice croitorese, 
instruite de coana Rozica. Într-o zi a venit în curte o ţigancă 
ghicitoare în cărţi şi n-am scăpat de ea până nu am tocmit-o să-mi 
ghicească. Mi-a prezis că voi pleca la un drum lung şi voi avea 
succes. Nu ştiu  dacă ţiganca a intuit preocupările mele şi a formulat 
prezicerea ei sau a spus aşa la plezneală. 
 Am pornit cu trenul spre Iaşi, în necunoscut, încărcat de griji şi 
emoţii. La Iaşi am trecut pe la Corpul B al Institutului Politehnic, 
pentru înscriere la Facultatea de Mecanică, dar din necunoaştere şi 
emoţii am nimerit la secretariatul Facultăţii de Hidrotehnică. Am fost 
primit cu braţele deschise şi înscris imediat. Când să ies afară din 
clădire, pe scări întâlnesc pe Lolescu ( băiatul căpitanului de 
securitate Lolescu, care avea responsabilităţi în zona comunei mele, 
Săgeata şi pe care-l cunoşteam de la tăticu, căci uneori era în 
atenţia securităţii ca fost deţinut în lagărele sovietice ). L-am întrebat 
ce face acolo şi mi-a spus că are de dat unele restanţe din anul I al 
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Facultăţii de Mecanică. Am fost plăcut surprins că şi eu intenţionam 
să merg la aceeaşi facultate şi i-am spus unde am mers de m-am 
înscris. Lolescu mi-a spus că acolo unde m-am înscris eu este 
Hidrotehnica şi că Mecanica este alături. M-am speriat şi am mers 
de am retras dosarul şi l-am introdus la Mecanică. Am avut reproşuri 
din ambele părţi: la prima că de ce am plecat şi la cealaltă că de ce 
am venit. Motivaţia reproşurilor stătea în aceea că la Hidrotehnică 
nu aveau concurenţi iar la Mecanică erau prea mulţi.  
 M-am instalat la căminul 1 Mai şi am început o tocilă, cum n-
am mai făcut până atunci. Nu mai ştiam de masă şi somn, ci de 
notiţele mele, luate cu mare sârg de la Capşa şi Ciocaneli.  
 Prima probă a fost la Matematică – scris. Am fost introduşi 
într-un amfiteatru mare, în corpul B şi în aşteptarea primirii 
subiectelor am făcut cunoştinţă cu cei din preajma mea. În stânga 
mea se afla candidatul Iancu, dotat cu o sinteză cuprinzând formule 
şi sisteme de calcul. I-am propus să colaborăm, că şi eu am bune 
cunoştinţe şi poate vom fi de folos unul altuia. Colegul mi-a răspuns 
că nu se prinde, căci e concurenţă şi nu are chef să-şi împartă 
şansele cu altcineva. Am tăcut mâlc şi mi-am luat gândul de la alt 
sprijin decât de la mine. Pe o bancă mai sus, în spatele meu se afla 
candidatul Iuteş. El mi-a propus întrajutorarea. În timpul lucrării 
scrise, Iuteş a apelat să mă dau mai la o parte, să vadă cum am 
rezolvat exerciţiile şi problemele, ceea ce am şi făcut, dar el a fost 
mai reţinut în a-mi oferi vizibilitate spre lucrarea lui. Dumnezeu a dat 
dreptatea de partea mea şi am obţinut medie de intrare mai mare 
decât cei doi candidaţi despre care am pomenit mai sus, Iancu 
situându-se la limita minimă de admitere. La proba scrisă de Fizică, 
m-am descurcat, dar cred că am fost notat ceva mai slab. În 
examinarea orală la Analiza Matematică, am avut mari emoţii căci 
majoritatea celor care ieşeau din examen spuneau că  au primit note 
de 3,00 şi 4,00. Am intrat şi eu, am tras biletul şi m-am aşezat în 
bancă. Am rezolvat uşor majoritatea subiectelor, dar la un subiect 
care cerea aducerea la forma logaritmabilă a unei funcţii 
trigonometrice, nu-mi ieşea cu toate artificiile pe care le foloseam. 
Am ieşit la tablă şi când am ajuns la exerciţiul în cauză, am avut 
tupeul să spun că enunţul acelui exerciţiu este greşit. Profesorii m-
au privit cu atenţie, au discutat ceva între ei şi mi-au dat, pe loc, alt 
exerciţiu pe care l-am rezolvat cu succes. Am primit nota 9,00 şi nu 
mai puteam de bucurie că am rupt vraja notelor slabe date de acea 
comisie şi eram la un pas de a fi admis la facultate. Probele orale la 
Geometrie şi la Fizică au decurs mai uşor, probabil şi din cauza 
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notelor frumoase pe care le aveam pe fişa de admitere, dar şi 
dezinvolturii cu care abordam subiectele. O mică problemă am avut 
la Fizică. Intrând in bancă, cu biletul extras, am început să zâmbesc. 
La tablă se afla un coleg, care se cam încurca. Nu am reuşit să 
termin de schiţat răspunsurile, că aud vocea profesoarei: „ Ia să te 
văd pe mata, cel care râdeai de cel de’naintea dumitale!” M-am 
scuzat că nu am râs de acela, ci de bucurie că ştiam să răspund la 
subiecte. Nu ştiu cât m-a crezut, dar m-a frecat zdravăn. Cum – 
necum, m-am descurcat binişor din moment ce am primit nota 8,00. 
Rezultatul final a fost admiterea cu media 7,33, ceea ce îmi oferea şi 
bursă de studii, bursă care se acorda de la media 7,00 în sus.  
 După o scurtă vacanţă, în care toată lumea mă privea cu alţi 
ochi şi eu aveam alte priorităţi ca până atunci, am revenit cu emoţii 
şi speranţe, pentru o viaţă de student. Parcă mă văd la cursurile lui 
nea Oprică, la nea Matei, Farcaş, Ailincăi, madam Bercovici şi la 
asistenţii lor, dar şi în dormitorul mare de pe strada Cloşca.  
Toate acele amintiri îmi sunt tare plăcute căci sunt legate de anii mei 
frumoşi şi de aspiraţiile mele.  
        Mior 
 

CAPITOLUL I. CAPITOLUL I. CAPITOLUL I. CAPITOLUL I.     

PROFESORIIPROFESORIIPROFESORIIPROFESORII    
  

Despre profesori am amintiri mai mult sau mai puţin ample, 
după cum s-au făcut prezenţi în viaţa noastră: 
 * Domnul Arsenie Oprea , profesor de Analiză Matematică, un 
om cam la 55 ani, şaten, cu tendinţă de chelie. Explica bine şi era 
tare pretenţios la examene. Cu mâna dreaptă scria la tablă, iar 
stânga o ţinea în buzunarul de la pantaloni. Deşi îi cam trăgea cu 
paharul, noi studenţii îi purtam multă consideraţie. Primul examen 
din viaţa mea de student l-am avut cu nea Oprică. Am pornit de la 
internatul de pe Cloşca, cu inima strânsă, cu morcov mare, dar 
bravam în învingători. Pe drumul de la cămin până la corpul A, unde 
urma „supliciul” examenului, am mers în grup toţi cei care locuiam la 
cămin. Prin dreptul Bibliotecii Mihail Eminescu, a apărut în faţa 
noastră o doamnă şi la iniţiativa lui Pufu Ion ( Jimi ) am început să 
mergem pe urmele doamnei respective, în pas indian, în zig – zag, 
ca la fesival. Doamna nu a observat nimic, deşi am mers aşa cam 
500 m. Dumnezeu i-a pedepsit mai tare pe iniţiatori: Pufu şi Agapie. 
Amândoi au picat la examenul cu nea Oprică şi să vezi oftaturi, mai 
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ales la Jimi, toată după amiaza şi noaptea. Nota mea a fost 6,00, 
acceptabilă comparativ cu majoritatea colegilor; 
  * Domnul Toma Farca ş, profesor de Tehnologia Materialelor, 
om cam la 60 de ani, cu capul alb, rotund. Preda pe înţelesul nostru 
şi obţineam notiţe foarte bune. Colegul Nicu Vlăsceanu nu prea 
avea răbdare să ia notiţe şi pentru examen a apelat la mine, să 
tocim împreună. Ne-am băgat la subsolul căminului 30 Decembrie şi 
luam fiecare curs, îl dezbăteam până la memorare. Am fost 
defavorizat, căci nu m-am putut desfăşura în ritmul meu şi câteva 
cursuri nu le-am pregătit. Nicu a fost norocos că nu i-a picat 
subiecte din cursurile neînvăţate şi a luat nota 9,00, dar eu am fost 
ghinionist şi am luat doar 5,00;                                                                        
 * Domnul Gheorghe Ailinc ăi, profesor de Studiul Materialelor, 
om cam la 45 ani, foarte serios şi pretenţios la examene. Nu am ce 
spune mai deosebit despre dumnealui, dar mi-a rămas ca o imagine 
plăcută. Asistentul pe care-l avea la laborator, Zamfir, era şi el 
serios şi bonom. La analizele microscopice pe care le făceam mi-au 
plăcut descrierile probelor metalografice. La colocviul de laborator 
am avut mare noroc să recunosc şi să descriu bine proba pe care 
am primit-o şi asistentul a fost generos, dându-mi nota maximă;                                 
 * Domnul Alexandru Matei , profesor de Desen Tehnic şi 
Geometrie Descriptivă, era un om pe la 60 ani, foarte serios şi cu 
expuneri bune. Când examina studenţii, în afară de ce observa pe 
tablă, vorbele studenţilor erau citite de pe buze. Unii colegi se 
întorceau mai cu spatele  şi nu erau prea bine observaţi de profesor 
şi pentru a nu dovedi că nu i-a auzit, profesorul le dădea note mai 
mari. Erau grele exerciţiile la Geometrie Descriptivă, cu situaţii 
deosebite de intersecţii, greu de descifrat. Am avut şi eu o 
asemenea situaţie şi am aplicat schema vorbirii mai într-o parte, 
pentru a-l încurca pe profesor în a-mi citi pe buze unele răspunsuri 
şovăielnice. Asistentul lui nea Matei era Leonard Cuţu. El l-a înlocuit 
pe profesor în mare măsură la orele de predare, cu întregul an de 
studiu şi era foarte meticulos la seminarii;       
 * Doamna Malca Bercovici , profesoară de Geometrie 
Analitică şi Diferenţială, femeie cam la 50 ani, suferindă de 
reumatism. Făcea expuneri foarte bune şi era foarte pretenţioasă la 
examene. Când mi-a venit rândul să fiu examinat, s-a băgat în faţă 
Spârleanu, un oltean foarte ambiţios. El dorea să fie ascultat mai 
devreme dintrun anumit motiv. Profesoara, având şi o criză 
reumatismală, s-a cam inervat şi totuşi l-a ascultat. Spârleanu nu s-a 
descurcat la tablă şi a insistat să i se mai dea un bilet. În timp ce el a 
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fost trecut în bancă să rezolve al doilea subiect, am fost scos la 
tablă eu, în atmosfera aceea tensionată. Pe deasupra am mai aflat 
că la lucrarea scrisă primisem nota 4,00, dar am fost pe subiect la 
oral şi am primit nota maximă şi deci media scris-oral 7,00. Am 
dezavuat atitudinea lui Spârleanu şi de fapt nici nu ştiu dacă a reuşit 
să treacă examenul acela;  
 *  Domnul Dumitru Mangeron , Profesor de Mecanică şi 
Matematici Speciale, om de o statură potrivită, cam la vârsta de 60 
ani, cu o figură distinsă, de savant, ceea ce şi era. Făcuse studii la 
Paris şi era doctor honoris causa al Universităţii Sorbona. A avut 
mari contribuţii în Aeronautica  Spaţială Sovietică. A generalizat 
ecuaţiile lui Lagrange. Cu această descoperire se lăuda adeseori în 
faţa studenţilor. Prima întâlnire la cursuri cu domnul Mangeron a fost 
pompoasă, cu aplauzele noastre şi cu trecerea profesorului printre 
bănci, cu strângeri de mâini. A luat-o de la un capăt şi a închis 
circuitul în acelaşi loc. Un coleg a întins mâna a doua oară, 
mutându-se în altă bancă, iar domnul Mangeron i-a spus: „Dragul 
meu, mai dăm o dată, dacă aşa vrei!”, ceea ce a stârnit un murmur 
de admiraţie pentru spiritul de observaţie al dumnealui. 
Despre domnul Mangeron am o înaltă apreciere privind realizările 
ştiinţifice, dar nu prea-i înţelegeam predarea. La predare era 
debordant şi se cam abătea de la subiect, ducând expunerea spre 
temele lui preferate: giroscopul, teorema Mangeron (ecuaţia 
generalizată, dedusă din ecuaţiile lui Lagrange), meritele dumnealui 
în dezvoltarea teoriei spaţiale şi alte divagaţii. Bineînţeles că la el nu 
se prea puteau lua notiţe şi nici cursuri litografiate după care să 
învăţăm, nu erau. Subiectele de examinare erau ticluite din 
memorie, fără nici-o legătură cu expunerile de la cursuri. Era preţuit 
de noi pentru modestia care-l caracteriza. Recunoştea figurile 
studenţilor lui, sau poate citea în ochii trecătorilor că-l cunosc pe 
dumnealui şi avea obiceiul să salute primul la întâlnirile ocazionale. 
Avea pasul mereu grăbit, sprinten, deşi avea peste 60 ani. Se 
spunea că nu prea era agreat de regimul comunist. Auzisem că a 
fost racolat de Gărzile de Fier, ca acestea să-şi ridice credibilitatea 
cu oameni de ştiinţă. La cursuri venea mai totdeauna cu oarecare 
întârziere sau chiar nu venea. Când venea avea o dezinvoltură în 
expuneri, dar aşa cum am mai spus, totdeauna pe lângă tema 
propusă. Într-o zi intră în amfiteatru, scrie pe tablă o ecuaţie şi 
întreabă dacă ştim ce reprezintă. A răspuns un coleg că este 
ecuaţia cercului. Domnul Mangeron l-a lăudat pe student şi a 
început să ne povestească, cu un ton nazal, despre o întâmplare 
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autentică la Facultatea de Agronomie: „Dragii mei, dragii mei, am 
mers la Agronomie şi  le-am pus pe tablă ecuaţia asta ( şi a scris pe 
tablă ecuaţia unei integrale). I-am întrebat ce reprezintă şi nu au 
ştiut şi atunci eu le-am spus că este o sfântă integrală şi nu coada 
vacii” Desigur că studenţii s-au amuzat şi au râs, dar râsul mai era şi 
pentru a-i face plăcere profesorului. Colegul Drenea Pompiliu l-a 
abordat pe nea Mitică după un curs, explicându-i despre invenţia lui 
şi rugând să fie ajutat pentru a-i realiza un calcul matematic. Nea 
Mitică l-a ascultat şi apoi i-a zis: „Dragul meu, dragul meu, mai 
învaţă puţină aritmetică şi pe urmă stăm de vorbă!”  La examenele 
ţinute cu noi se luau note după aprecierile asistentei Elena Giurcă, o 
doamnă tânără şi cu mină relaxantă, care mai făcea cât de cât ceva 
mecanică şi matematici speciale cu noi. La examenul de Matematici 
Speciale, am primit pe bilet nişte ecuaţii, care mi s-au părut a fi de 
gradul I. Nu văzusem exponenţii, căci erau mascaţi de o linie 
imprimată pe coala biletului. Am prezentat ecuaţiile unei drepte şi 
profesorul a zis: „Foarte bine, dragul meu, foarte bine!”, dar după 
câteva clipe îmi spune că nu am ţinut cont de exponenţi. Am explicat 
că nu i-am observat, a zis că nu-i nimic, dar nu mi-a dat mai mult de 
7,00. De fapt eram un produs al mediocrităţii predării dumnealui; 
 * Domnul Octav Munteanu (moş King), profesor de Teoria 
Mecanismelor, un om la 60 ani, cu o statură de urs, cu o faţă 
mongoloidă, întunecată. Era punctual la cursuri, dar acoperea cu 
spatele lui aproape întreaga vizibilitate la tablă şi pe deasupra, ceea 
ce scria cu dreapta, ştergea repede cu stânga. Examenul la Teoria 
Mecanismelor l-am susţinut în Cabinetul de Specialitate, care avea 
o sală pentru studenţi şi un cabinet al profesorului. Moş King era un 
împătimit al cafelei şi făcea naveta între birou şi sala de examinare 
Scotea câte un student la tablă, cerea să fie expuse răspunsurile pe 
tablă şi din când în când venea să vadă ce s-a răspuns. Am pătimit 
şi eu la tablă cu Proiectarea Camelor. M-am descurcat cam greu, 
căci nu aveam suficient de bine structurată această disciplină, 
urmare şi a stilului deficitar de predare, având multe cuvinte lipsă în 
notiţe. Un coleg de la altă clasă, Giura, a insistat să i se mărească 
nota spunând că merită mai mult şi că nu este mulţumit cum a fost 
notat. A trepidat un pic moş King, dar i-a oferit încă un bilet şi i-a dat 
studentului nota 8,00;    
 * Domnul Aurel R ăileanu  ( Mosorel), profesor de Toleranţe şi 
Măsurători, un tip cam bondoc ( ca un bursuc), şaten, cu figura 
încruntată şi vocabularul cam zdrenţăros. Avea expuneri foarte 
clare, făcea schiţe frumoase pe tablă şi puteam să luăm notiţe bune. 
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Era foarte dificil la examene. Un coleg, Belţa Ştefan, povestea cum 
de a rămas repetent şi a ajuns în an cu noi. Fănică avea un frate 
mai mare ca vârstă, dar în grupă cu el. La examenul de Toleranţe, 
Mosorel a dat notă maximă pentru fratele lui Fănică ( băiat deştept, 
care avea să devină asistent universitar), iar lui Fănică i-a spus că 
trebuie să mai înveţe, doar nu vrea să fie în acelaşi an cu frate-său. 
La corigenţă, profesorul îl întreabă pe Fănică, ce număr de bilet are 
şi acesta îi spune că zero şi cum de fapt profesorul nota biletele cu 
litere, l-a admonestat pe Fănică: „ E O, măi boule!”, apoi i-a cerut să 
ia loc. Fănică, încurcat, a luat loc pe un scaun lângă profesor şi 
acesta i-a reproşat: „Nu acolo măi boule, ăla e locul asistentului 
meu!” Aşa s-au creat condiţiile unei repetări a anului. Fănică a mai 
repetat o dată anul trei, din cauza Termotehnicii, pe care n-o 
înţelegea de fel şi domnul Bendescu l-a taxat fără comentarii. Avea 
Mosorel un băiat, student în an după noi şi cam slab la pricepere. 
Mosorel se purta cam dur cu feciorul său, batjocorindu-l uneori. Faţă 
de grupa de studenţi ai juniorului, Mosorel a zis: „Măi, tu trebuia să 
fii frumos ca mă-ta şi deştept ca mine şi ai ieşit invers!” Când am 
susţinut examen la dumnealui am răspuns bine la subiecte şi 
începuse să scrie în carnet nota 9,00, dar ca o curiozitate m-a 
întrebat ce am lucrat înainte şi eu i-am spus că am fost asistent 
medical. Reacţia lui a fost ostilă unei asemenea situaţii şi mi-a spus 
că era mai bine să rămân asistent. Nu ştiu ce a vrut să spună cu 
asta, dar nota a devenit 6,00. După câţiva ani de la terminarea 
facultăţii am mers cu ceva probleme de aparatură de control. A fost 
foarte amabil şi volubil, se vedea că era bucuros să fie consultat de 
un fost student. Tot atunci am aflat că nu mai era poreclit Mosorel ci 
altfel, probabil din aceleaşi considerente de vorbire buruienoasă;  
 * Domnul Nicolae  Calinicenko  (moş Kaţ), profesor de Fizică, 
un prototip de rusnac, cam la 65 ani, de statură medie, cu 
comportament cam învechit, după cum ni se părea nouă. Ţinea 
orele, de obicei în amfiteatrul P1 şi obişnuia să vină cu aparatură 
pentru demonstrarea unor fenomene. Îmi aduc aminte cum se făcea 
întuneric în amfiteatru pentru a prezenta fenomenele legate de 
analiza şi sinteza luminii. Erau interesante şi le urmăream, dar unii 
colegi atât aşteptau să se stingă lumina şi tuleo afară la alte interese 
pe care le aveau. Prezenţa se striga la începutul cursului şi după ce 
se reaprindea lumina nu mai era timp de o altă prezenţă, sau poate 
că nici nu observa că sala era aproape goală;    
 * Domnul Constantin  Ciobanu , profesor de Mecanica 
Fluidelor, apropiat vârstei de 60 ani, om serios şi sever, semănând 
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de asemeni a rusnac. Avea expuneri pe înţelesul nostru şi puteam 
lua notiţe bune. Avea pretenţia să memorăm formule şi să ştim bine 
demonstraţiile, care nu erau chiar simple. La examenul cu 
dumnealui, ţinut la ultimul etaj al corpului A, într-o sală mică, 
îngrămădită, care avea doar un gemuleţ ce dădea o privelişte 
anostă, banca examinatorului era lângă fereastră, iar examinaţii 
stăteau în patru bănci aşezate la 90 grade faţă de banca 
profesorului. Aici aveam loc doar să ne învârtim pentru primirea 
biletelor de examen şi să ne aşezăm în băncile nedemne pentru 
calitatea de student. Eram bucuros că am primit un bilet pe care-l 
ştiam bine, dar n-am ţinut cont că nu trebuie să zici hop până nu 
treci puntea. În banca din faţa mea se afla Fănică Belţa, care m-a 
rugat să-l ajut.  I-am scris un bileţel şi cum l-a scăpat pe sub bancă, 
i-a atras atenţia profesorului. Profesorului i s-o fi părut că e ceva în 
neregulă cu mine şi m-a atenţionat. Privea profesorul pe fereastră şi 
deodată întorcea privirea în sală pentru a surprinde nereguli. 
Necazul meu a fost că i-a căşunat profesorului pe mine. La 
examinare mi-a cerut, suplimentar, o formulă şi mi s-a creat un vid 
în creier încât m-am pierdut şi am pierdut examenul. Am ieşit destul 
de relaxat afară şi la întrebarea colegilor asupra ce am făcut le-am 
relatat despre formula respectivă şi de data asta mi-a revenit perfect 
în memorie şi le-am spus-o. La examinarea din toamnă m-am 
descurcat foarte bine, dar n-am primit decât 6,00; 
 * Domnul Dumitru  Bărbulescu , profesor de Electrotehnică, 
decan al Facultăţii de Electrotehnică, om cam la 50 ani, care nu 
exprima multă severitate dar  avea cu carul. Putea fi poreclit domnul 
De Ce, căci aşa obişnuia să şicaneze studenţii cu acele întrebări 
repetate, până-şi dădea seama dacă au înţeles subiectele în 
discuţie. Ne dădea notiţe bune, dar expunea cam repede şi trebuia 
să prescurtăm, atât cât  să puteam  înţelege ce am scris. Acelaşi 
Fănică Belţa mi-a făcut figura, căci în timpul semestrului mi-a cerut 
să-i împrumut caietul de notiţe şi a uitat să mi-l înapoieze cca două 
săptămâni. Nici eu nu-mi aduceam aminte cui l-am dat. Am intrat 
într-un fel de panică şi în acea perioadă nu mi-am luat notiţe. Nu 
eram obişnuit să iau notiţe pe foi şi eram foarte decepţionat. Am 
învăţat mult pentru examen, mai puţin cursul despre Fluxul 
Magnetic. În noaptea înainte de examen am visat că zburam pe 
deasupra unei ape line şi numai eu reuşeam aşa ceva, ceea ce mi-a 
dat o bună dispoziţie. Am nimerit exact Fluxul Magnetic şi n-am avut 
altceva de făcut decât să mă scuz şi să ies de sub presiunea 
domnului De Ce. Era primul examen pe care-l picasem şi vacanţa 
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nu prea mi-a priit. Am citit de 9 ori materia şi o ştiam pe de rost, 
cunoscând şi toate întrepătrunderile, aşa că eram dispus să intru în 
maşinăria de examinare a domnului De Ce. Am primit nota 9,00 şi 
satisfacţia că eforturile îmi erau răsplătite cu bursă;   
 Doamna Cornelia  Horbaniuc,  profesoară de Limba Germană, 
femeie frumoasă, cam la 45 ani, foarte explicită în expuneri şi 
înţelegătoare cu începătorii. Am avut noroc că-l aveam coleg de 
bancă pe Zăgreanu, care ştia la perfecţie limba germană şi mă 
dumirea de câte ori era nevoie, aşa încât la fiecare semestru 
primeam nota 7,00, cu excepţia anului trei când am amânat pe 
toamnă pentru notă mai mare de 5,00, care-mi era oferită la acea 
examinare. La cursuri, Zăgreanu, cam afemeiat, obişnuia să arunce 
câte ceva pe sub bancă şi să-şi arunce privirea pe sub catedră, 
unde doamna oferea vizibilitate cam clară spre dedesubturi. Într-o zi 
mergând spre cantina de la căminul 30 Decembrie, povesteam lui 
Gaal Csaba, despre maşinaţiile lui Zăgreanu cu aruncarea pixului pe 
sub bancă şi ce privelişte minunată ne-a oferit doamna. Vorbeam 
destul de tare şi deodată Ciobi îmi arată cu degetul si-mi spune: 
„Măi, ia uite!” Am văzut că la un metru în faţa noastră se afla 
doamna Horbaniuc şi apoi mi s-a întunecat vederea de emoţie şi 
ciudă. Se prea poate ca nota de cinci să fi fost efectul acelei 
întâmplări. Dacă până atunci mă simţeam simpatizat, am observat 
apoi o privire rece, potrivnică. Până în toamnă  cred că s-a mai 
amortizat supărarea doamnei şi am primit nota obişnuită, 7,00;     

* Domnul Nicolae Popinceanu , profesor de Organe de 
Maşini, un  moldovean get-beget, blonduţ, cam la 50 de ani, 
singuratec ( avea unele probleme de familie, cu un băiat mare, care 
probabil îl cam necăjea, iar soţia îl părăsise). Îmi plăcea mult 
fizionomia lui şi eram emotiv în conversaţii. Făceam cu dumnealui şi 
proiectele la Organe de Maşini, la care avea doar o prezenţă 
simbolică. Prima examinare am avut-o la proiect şi profesorul s-a 
comportat ciudat. Studenţii treceau prin faţa lui, prezentând 
proiectele şi primeau aprecieri cam după ochi. Înaintea mea a intrat 
Florescu, un rugbist, care avea în spate o carieră sportivă frumoasă 
pe la Dinamo şi alte echipe din campionatul naţional. Domnul 
Popinceanu i-a zis că nu prea l-a văzut în tipul orelor de proiectare 
şi că nu prea merită să fie trecut. Florescu a spus că el este rugbist 
la CSMS Iaşi şi că a avut multe deplasări. Atunci profesorul: „Ei măi, 
dacă-i aşa îţi dau şapte!”, căci avea domnul Popinceanu mult 
respect pentru sportivi. Iaca vine şi rândul meu. Profesorul, pontos şi 
fără să fi văzut munca ce o depusesem la proiect îmi zice: „Ei, măi, 
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tu nu eşti sportiv, deci îţi dau şase.” Eu mă revolt, dar cu ton rugător 
îi spun: „Tovarăşe profesor, măcar uitaţi-vă prin proiectul meu, că 
am muncit şi cu nota asta a dumneavoastră sunt în pericol de a-mi 
pierde bursa!” Mă priveşte ciudat şi: „Hai mă, dacă te milogeşti 
atâta, îţi dau şapte!” La examenul teoretic, deşi am ştiut foarte bine 
şi consideram că aş merita un 9,00, şi-a adus aminte: „Ţi-aş da mai 
mult dar te-ai milogit la proiect.” Se vedea că-s abonat la nota 7,00. 
Căpătase chiar o anumită simpatie pentru mine, dar la nivelul notei 
menţionate. Aşa s-a făcut că şi la următoarele doua examinări am 
primit câte un 7,00, chiar dacă la ultima înfăţişare am răspuns doar 
de un 5,00.. Pe Costică Agapie l-a anunţat că l-a picat, dar când a 
terminat de ţinut examinările, s-a întâmplat să meargă alături de 
mine spre ieşirea din clădire şi mi-a zis: „ Măi, eşti un băiat bun şi te 
vei descurca în viaţă, iar Agapie ăsta, am să-i dau drumul şi lui”. 
Asta mi-a format şi mai bine imaginea despre bonomia domnului 
Popinceanu; 
 * Domnul Victor Bau şic ,  Profesor de Rezistenţa Materialelor, 
un om la 50 ani, bine făcut, şaten, cu  părul parcat în părţi. Preda 
dezinvolt, ţinându-ne atenţia mereu trează. Era sever, dar drept la 
notare. Avea ca asistent pe un domn Iulian Miroş, foarte chipeş, 
care semăna în oarecare măsură cu fotbalistul Stoicescu de la 
CSMS Iaşi. Apariţia domnului Bauşic la ore părea venită de undeva 
din înalturi şi rămânea înălţătoare; 
 * Domnul Alexandru Rener , profesor la Maşini Unelte şi 
Scule, om la 45 de ani, cu o figură de neamţ şi comportament pe 
măsură. Ar trebui să vorbesc mult despre dumnealui căci ne-a 
umplut sufletele cu bonomie, indulgenţă şi îndrumări frumoase. A 
avut şi misiunea de îdrumător al grupei noastre şi l-am simţit destul 
de apropiat nouă; 
 * Domnul Vitalie Belousov , profesor de Proiectarea Sculelor 
şi Dispozitivelor. Avea cam 45  ani, figură de rus şi foarte preocupat 
de inventică în specialitate. A insistat foarte mult pe inventarea unei 
maşini universale de ascuţit în coordonate. Acest tip de maşină a 
fost omologat la Întreprinderea Mecanică Suceava, ceea ce a 
favorizat cuprinderea unor coautori cu mai puţine contribuţii la 
procesul de invenţie ( Chifan – directorul, Irimia- directorul adjunct, 
Belţa – mecanicul şef şi alţii ). Domnul Belousov, preda foarte bine, 
sistematizat şi pe înţeles şi ne simţeam ruşinaţi în caz că-l 
dezamăgeam;   
 * Domnul Constantin Pico ş, decan şi profesor de Tehnologia 
Construcţiilor de Maşini, om la 50 ani, cu un chip înnourat, pe care 
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nu l-am remarcat cu ceva deosebit, dar şi-a făcut conştiincios orele 
de predare şi dădea cursuri bune;  
 * Domnul Justin Bendescu , profesor de Termotehnică, un om 
tânăr, cam la 40 ani, cu pasiune pentru fotbal, dar foarte sever la 
examene. Examenul la Bendescu era considerat „cui”. Am învăţat 
cât am putut de bine şi am fost frecat mult pentru a mi se da nota de 
trecere. Mulţi colegi au picat acel examen şi unii au repetat anul. În 
timpul examenului mi s-a pus şi o întrebare de baraj, care decidea a 
fi sau a nu fi. Profesorul ţinea mult la definiţii şi am fost întrebat de 
definiţia caloriei. Pentru a nu greşi, am scris acea definiţie pe tablă şi 
apoi m-am întors cu faţa către profesor şi am enunţat-o. Domnul 
Bendescu nu a fost suficient de atent şi mi-a spus că am greşit. Eu, 
atunci, l-am rugat  să vadă enunţul de pe tablă, care m-a salvat. 
Frecuşul a venit şi din cauză că la proba scrisă greşisem problema;   
 * Domnul Cristian Linde , profesor de Maşini de Ridicat şi 
Transportat, om la 55 ani, şaten, cu faţa smeadă, sobru, conştiincios 
şi foarte sever. Era tot un profesor „ cui”. Ţinea foarte mult la 
efectuarea de către studenţi a problemelor recomandate, încât la 
examen ne lăsa cu caietele deschise şi nu puteam să facem 
problemele decât dacă le aveam deja rezolvate pe caiete. Am fost 
cam leneş în timpul anului şi m-am ales cu nota 3,00 la lucrarea 
scrisă. M-a costat mult lenea, că deşi cunoşteam binişor teoria, am 
fost supus unui frecuş zdravăn. Era vara lui 1966, în timpul 
campionatului mondial de fotbal. Am intrat în sala de examen cu 
inima cât un purice, am tras biletul şi m-am aşezat în bancă. Am 
mâzgălit pe ciornă o caricatură de răspuns şi mă străduiam să-i mai 
adaug câte ceva. A trecut domnul Linde pe lângă mine, a văzut ce 
aveam scris şi mi-a precizat că vrea secţiune prin lanţul cu eclise pe 
care-l schiţasem. Mi s-a pus un văl de ceaţă şi m-a cuprins o 
dezorientare încât mă consideram picat, totuşi la momentul oportun, 
înainte de a mă vizita profesorul din nou, aveam o iluminare, poate 
de la Dumnezeu venită şi rezolvam situaţia. Procedeul s-a repetat 
de 7-8 ori şi de fiecare dată speranţele îmi săreau în aer şi iar 
reveneau. După cca 5 ore de frecuş, domnul profesor îmi spune că 
îmi mai pune o întrebare şi dacă răspund, scap. Acelaşi suspans şi 
acelaşi deznodământ. Când mi-a cerut carnetul pentru a-mi trece 
nota, pluteam în al noulea cer. În timp ce mă examina pe mine erau 
şi alţi colegi supuşi aceluiaşi travaliu. Colega Rădulescu, care luase 
10,00 la lucrarea scrisă, s-a pierdut foarte tare şi profesorul tot îi 
spunea că vrea s-o ajute pentru lucrarea scrisă, foarte bună, pe care 
o făcuse. Se dezbătea Planul Înclinat. Din păcate nu a putut fi 
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ajutată şi a fost nevoită să iasă plângând. Când am ieşit din examen 
am sărit în sus de bucurie şi le spuneam colegilor că mă simt ca 
Eusebio după marcarea unui gol. Aveam în vedere că la acel 
campionat mondial, Portugalia era în mare formă şi datorită geniului 
lui Eusebio; 
 * Domnul Ion Condrea , profesor de Hidraulica Maşinilor 
Unelte, tânăr cam la 40 ani, foarte doxat încât se vorbea că este 
solicitat de uzinele grele din Iaşi, dar cu explicaţiile nu stătea chiar 
bine. Nu găseam o ordine în expunere şi îmi devenea de neînţeles. 
Nu puteam lua notiţe bune şi aveam greutăţi în perceperea materiei. 
Din cauzele menţionate am amânat examenul pentru toamna anului 
respectiv (1966);  
 * Domnul Dumitru Zetu , profesor de Maşini Unelte Auomate, 
un bărbat frumos şi solid, parcă o copie a lui Simons Templer. Cu 
toate că avea încadrarea doar de asistent, probabil că a fost preferat 
să predea cursuri. Se pregătea cu multă dăruire pentru predare şi 
eram uimiţi cum ţinea minte pe de rost atâtea scheme şi expuneri 
complicate. Avea o cursivitate impresionantă în expunere. Deşi am 
obţinut numai 6,00 la examenul cu dumnealui, pot spune că am 
înţeles bine cursurile şi mi-am format o logică a componenţei şi 
funcţionalităţii dispozitivelor, mecanismelor şi maşinilor automate. 
După examenul cu dumnealui a urmat examenul la  Organizarea şi 
Planificarea Întreprinderilor Industriale, cu domnul Eugen Florea, un 
profesor care în notările lui ţinea mult cont de nota de la examenul 
precedent. Acest comportament al lui m-a obligat să modific pe 
carnetul meu de student, nota la Maşini Unelte Automate. Domnul 
Florea s-a cam prins de şmecherie, dar nu mi-a reproşat nimic şi mi-
a dat nota 8,00, ca apoi să-i spună secretarei, doamna Bortică, că 
am falsificat o notă şi aceasta m-a certat. I-am explicat situaţia şi i-
am spus şi domnului Zetu despre păţanie;    
 * Domnul Gheorghe Coman , profesor de Tehnologia 
Construcţiilor de Maşini, om cam la 40 ani, statură medie, părul 
negru, sprâncene groase. Părea mereu încruntat. Puteam lua notiţe 
bunişoare, dar cam citea după caietul de cursuri şi nu dădea nici-un 
fel de explicaţii. Examinarea o făcea urmărind, după caietul său, 
corectitudinea răspunsurilor. Colegii cam făceau glume pe seama 
dumnealui şi se apelau cu „ Coman”. Nu cred că era slab, ci poate 
că preda o disciplină pe care nu o stăpânea suficient de bine; 
 * Domnul Dan Nicolescu , profesor la disciplina Prese şi 
Maşini de Prelucrat Tablă. Avea cam 45 ani, era holtei şi nu prea le 
avea cu disciplina pe care ne-o preda. Preda după caietul de 
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cursuri, expunea pe tablă schiţe pe care nu prea le înţelegeam şi 
examina cu răspunsurile scrise în faţă. Dacă vreun student ieşea din 
litera cursului, era considerat că a răspuns slab. Mai avea şi 
slăbiciunea de a acorda note mai mari celor cu mai mult tupeu. 
Dacă i se părea că un student apare mai umil, îl considera mai 
nepregătit. Studenţii au observat că păstrează aceleaşi bilete de 
examen de câţiva ani, îşi notau subiectele de la fiecare bilet şi 
învăţau acele subiecte. Pe spatele biletelor erau unele semne, ceea 
ce uşura alegerea biletului. Cei care învăţau mai puţin stăteau pe tot 
parcursul examenului la uşa sălii de examen, aflau ce au tras colegii 
şi vizau un alt bilet, cu semnul respectiv. Un coleg,  Fănică Margine, 
de la grupa 277, care s-a supărat că a primit notă slabă, a protestat 
spunând că el a învăţat cinstit şi a divulgat secretul celor care luau 
note mari fără a învăţa. Dan Nicolescu a trecut imediat la acţiune şi 
a doua zi, la examinarea noastră, avea biletele modificate. Pe mine 
nu mă incomoda asta ci faptul că fiind emotiv şi respectuos m-a 
tratat cu notă slabă; 
 * Domnul Vladimir Burgard, profesor la AEMU ( Acţionarea 
Electrică a Maşinilor Unelte) şi CAMU ( Controlul Automat al 
Maşinilor Unelte). Era profesor tânăr, de statură medie, blonduţ. Ne 
dădea cursuri bune şi era darnic la notare. Simţeam că aveam în 
faţă un om cu multă bonomie, preocupat mult de calitatea muncii lui; 
 * Doamna Rodica Cep ăreanu, profesoară de Socialism 
Ştiinţific, doamnă tânără, brunetă cu părul cârlionţat, foarte 
frumoasă şi deşteaptă. Preda cu multă dezinvoltură, într-un tempo 
de ni se topea pasta şi lăsa pete pe caiete. O admiram şi învăţam 
de plăcere; 
 * Domnul Ion  Marica, profesor de Educaţie Fizică, un domn 
şaten, înăltuţ şi cu alură sportivă. Mi-au plăcut mult orele cu 
dumnealui, pentru că erau aplicative. Făceam baschet, alergări, 
gimnastică. La o testare a rezistenţei la alergări, pe stadionul din 
Copou, colega Spânu Livia povestea cum unii admiratori aflaţi în 
tribune, se amuzau referitor la corpolenţa ei şi la faptul că era în 
coada plutonului, spunând: „ Ia priviţi ce coadă puternică! Ce şuturi 
are!”. Cred că-i plăcea Liviei să fie caracterizată ca puternică. 
Simţea  că-i clocotesc hormonii.  La câţiva ani după absolvirea 
noastră, am aflat că domnul Marica a devenit antrenorul echipei de 
fotbal Politehnica Iaşi şi m-am simţit tare mândru pentru 
ascensiunea fostului nostru profesor; 
 * Domnu David Peretz, profesor de ALA(Apărarea Locală 
Antiaeriană), un domn simpatic, evreuţ cumsecade, serios în 
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profesia lui. Făcea parte din Catedra de Termotehnică şi era destul 
de renumit pentru severitatea pe care o avea la examenele de 
Termotehnică, dar la disciplina ALA, pe care o preda la noi era 
indulgent şi dădea note mari. Când eram prin anul IV am aflat că 
domnul Peretz s-a repatriat în Israel; 
 * Doamna Rodica Davideanu, profesoara de Economia 
Contabilă şi Analiză Economică. Nu prea-i reţin profilul, dar a predat 
foarte bine şi mai păstrez încă manualul recomandat de dânsa; 
 * Doamna Georgeta Macarie, profesoară la Economia 
Politică. 
 Dintre asistenţii universitari îmi amintesc cu plăcere de: Iulian  
Miroş (Rezistenţa Materialelor), Boris  Plăhteanu  (Maşini Unelte), 
Leonard  Cuţu (Desen Tehnic şi Geometrie Descriptivă), Liviu 
Ciobanu  (Analiza Matematică), Ion Zamfir  (Studiul Materialelor), 
Elena Giurc ă ( Matematici Speciale), Acker (Geometria Analitică şi 
Diferenţială), Cezar Duca  (Mecanisme şi Organe de Maşini), 
Paraschiva Haba ( Electrotehnică), doamna Biliu ţă ( Mecanica 
Fluidelor), Dumitru  Anghelache (Termotehnică), Emil Unche şel 
(Toleranţe), Mircea Cozmânc ă( Scule Aşchietoare). Toţi asistenţii 
au fost oameni respectabili. O remarcă aparte am pentru domnul 
Acker, pentru felul tacticos cu care bătea lungul sălii de curs şi 
pentru scărpinatul strategic în urechi, folosind trecerea mâinii peste 
cap, pentru a se scărpina la urechea opusă. Unii colegi mai hâtri, 
considerau acel stil de scărpinat ca un gest contra naturii şi dacă 
vroiau să jignească pe cineva, îi spuneau: „ Măi, eşti Acker la cap?” 
Am amintiri mai deosebite şi de doamna Biliuţă, pentru excursia pe 
care a organizat-o cu noi în timpul practicii la Uzinele Roman, în 
calitatea pe care o avea de îndrumătoare de practică. A fost o 
excursie care ne-a lăsat foarte multe amintiri plăcute. 
 Cu domnii Plăhteanu, Zetu şi Cozmâncă, m-am întâlnit şi după 
mulţi ani de la terminarea facultăţii, prin anii 1999 – 2000, pe când 
eram inspector şcolar iar dumnealor participau la inspecţiile de 
gradul I, în comisia de inspecţie. Am participat şi eu în acele comisii, 
din partea Inspectoratului Şcolar. Am avut prilejul să port discuţii mai 
apropiate cu domniile lor, dar am rămas cam deprimat de 
transformările fizice ca amprentă a anilor scurşi.  
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CAPITOLUL II CAPITOLUL II CAPITOLUL II CAPITOLUL II  
COLEGIICOLEGIICOLEGIICOLEGII    

 
 Din câte am reţinut, la Facultatea de Mecanică, seria noastră a 
cuprins 250 de studenţi, repartizaţi pe 9 grupe: trei de TCM (272, 
273, 274), una de Motoare Termice ( 275), două de Maşini Unelte 
(276, 277) şi trei de Mecanică Agricolă (278, 279, 280). Grupa mea 
a fost de Maşini Unelte (276) şi avea 32 studenţi. Pe parcursul 
ciclului de funcţionare au mai intrat cca 16 studenţi, rămaşi repetenţi 
în anii precedenţi, dar s-au pierdut 32, aşa încât numai 16 au 
finalizat studiile în seria noastră. Dintre colegii din anul I îmi 
amintesc:  Agapie Constantin, Butyurka Ioan, Bâtlan Viorel,  
Căpitănescu Ana, Dodoiu Silvia, Fasolă Adrian, Fasolă Adriana, 
Gaal Csaba, Ganea Florin, Hudescu Constantin,  Leon Dorel, 
Lupchian Toma, Nicolaescu Aurelian, Nicolae Ilie, Niculiţă Gavril, 
Spârleanu Dumitru, Şerban Andrei, Ţârcomnicu Alexandru, 
Vlăsceanu Nicolae, Zăgreanu George, Pufu Ioan, Selami Geait, 
Trifan Romeo, Stan Dumitru... 
Încerc să leg câteva amintiri despre fiecare, aşa cum i-am perceput 
atunci, cu atrofierea de rigoare, din cauza tocirii amintirilor, căci a 
trecut atâta amar de vreme.  
 Prezint mai întâi colegii care au terminat în grupa cu mine: 

* Leon Dorel .  Încep cu el întrucât a fost colegul  
pentru care am avut şi am cea mai mare preţuire. Din câte ştiu a 
trecut printr-un liceu de mare prestigiu din Bacău, care a 
experimentat introducerea disciplinelor tehnice în Programa Şcolară. 
Nu ştiu cât de premiant a fost acolo, dar la facultate a mers 
excepţional, terminând, dealtfel,  ca şef de promoţie pe Facultatea 
de Mecanică. Nu am atâtea cuvinte câte laude ar merita. Îl vedeam 
ca pe o eminenţă cenuşie, cu un orizont larg de cultură şi o 
modestie ieşită din comun, un mugure de Mangeron. La examene îi 
eram chibiţ şi tremuram de emoţie  să-l ştiu că a obţinut nota 
maximă. În cele 5-6 zile, cât aveam să ne pregătim pentru un anumit 
examen, majoritatea începea pregătirea asiduă din prima zi. După 
fiecare zi ne întrebam între noi, câte cursuri am parcurs. Leon 
începea mai greu şi făcea 1-2 cursuri pe zi, în primele zile, dar în 
ultima zi reuşea totuşi să termine şi începea să vină cu întrebări 
„durere”, de sinteză,  vederi de ansamblu şi întrebări capcană. 
Înainte de un examen a lăsat aproape totul pe ultima zi, dar în acea 
zi a intrat în transă şi a terminat târziu în noapte. În timpul acelei 
zile, într-o pauză, s-a recreat venind în dormitor la mine şi fără vreun 
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motiv îmi zice: „te bag în p.m. măi nea Mircea!” Am rămas cu gura 
căscată şi am înţeles imediat că era un fel de simpatie relaxantă.  
I-am adresat şi eu ceva asemănător şi i-am atras atenţia, în glumă, 
că se scrânteşte dacă lasă toate cursurile pe ultima zi. Dorel avea şi 
valenţe sportive, dar nu era preocupat decât ca divertisment. Se 
descurca bine la fotbal şi baschet. Eram nespus de mândru că 
aveam un coleg atât de valoros. Pe parcursul anului universitar 
frecventa conştiincios la cursuri, dar nu se prea omora cu studierea 
lor. Obişnuia să-şi ocupe timpul cu lărgirea orizontului cultural. O 
perioadă de timp a mers la cursul de Istoria Artei şi ne povestea cu 
patos multe aspecte ale antichităţii, iar noi eram cam neiniţiaţi şi nu-l 
pricepeam. Mă cam plictiseau poveştile lui, dar îl admiram. Am 
înţeles că unii dintre studenţii de la facultatea la care se predau 
acele cursuri apelau la Dorel să le împrumute caietul lui de cursuri. 
Îmi aduc aminte de o sesiune de comunicări, prin anul IV, când 
Dorel avea o lucrare ştiinţifică în legătură cu sisteme logice. Am fost 
impresionat de complexitatea schemelor şi calitatea expunerii. 
Preşedintele comisiei, domnul Belousov a apreciat: „Îl felicit pe Leon 
Dorel pentru prezentarea logică a temei Logica Automatizării 
Sistemelor Hidraulice!”. Eram mândru până la lacrimi. Prin anul IV, 
în ajun de Crăciun, ne-am adunat toţi colegii căminişti din grupa 
noastră, în dormitor la Dorel, să ascultăm colinde. Camerele noastre 
erau la parter în Codrescu şi Dorel ne-a atras atenţia asupra 
frumuseţii unui colind. Un băieţel şi o fetiţă au cântat excepţional. 
Eram entuziasmaţi şi le-am dăruit bănuţi, din toată inima. S-a încins 
apoi o masă, cu tot ce primisem de pe acasă, dintr-ale porcului şi 
ceva vinişor. Participanţi la acel ospăţ au fost cei de la camera mea  
( eu, Lupchian, Bandrabur, Nicolae Ilie, Ţârcovnicu) şi de la camera 
lui Dorel ( Leon, Butyurka, Gaal, Ganea ). După terminarea facultăţii 
l-am mai întâlnit pe Dorel de câteva ori:  

* La întâlnirea de 10 ani de la absolvire, la care a fost foarte 
ocupat, ca organizator, dar şi pentru că avea prieteni mai apropiaţi 
decât mine cu care avea ce să sporovăiască. În concluzie, pentru 
mine nu prea a avut timp şi nici eu nu i-am făcut silă, cu toate că 
eram un pic afectat de lipsa de comunicare;  

* Pe când eram director la Liceul Nr 1 Suceava, am fost 
solicitat de domnul director Suliţă, de la Şcoala Specială Suceava 
să-i pun o pilă la Dorel, pentru feciorul său Silviu, căci trecea printr-o 
perioadă de depresie şi era în prag de a abandona studiile. L-am 
regăsit pe un Dorel volubil, prodecan şi ahtiat colecţionar a unor 
ambalaje: pachete de ţigări, cutii de cafea, sticluţe de băuturi. Biroul 
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lui de prodecan era plin cu asemenea ambalaje. M-am mirat, ştiind 
că Dorel nu e băutor de tării, nu e fumător, iar cu, cafeaua nu 
excelează. Mi s-a părut că e o excentricitate a lui, poate chiar un 
simbol că e ahtiat după ceea ce nu poate fi. Eu nu am putut sta prea 
mult de vorbă cu el, căci era foarte vorbăreţ Suliţă şi era un interes 
la mijloc. Aveam impresia că sunt tratat cu înţelegere, ca un fost 
coleg cu mai puţine valenţe culturale.  

În primăvara anului 2005, soţia mea a suferit o cumplită tasare  
de vertebre şi planau asupra ei nori negri. Am internat-o la Spitalul 
de Recuperare Nicolina şi în acea perioadă am stat la hotelul din 
apropiere „La Purcica”. L-am căutat pe Dorel de câteva ori la telefon 
şi într-o bună zi ne-am întâlnit. În prima parte a întâlnirii noastre a 
participat şi decanul, fostul nostru coleg Creţu Spiridon, care a 
monologat mult. Creţu, în afara faptului că a înaintat şi el în vârstă, 
arată mult mai titrat şi nu mai vorbeşte fonfăit ca pe vremea 
studenţiei. La prima vedere nu l-am recunoscut. Leon Dorel este şi 
el îmbătrânit, dar trăsăturile i–au rămas neştirbite. Am avut impresia 
că aveam în faţă pe distinsul Mangeron. Manierat cum mă ştiu(!), 
am încercat să nu-i răpesc prea mult din timp, dar s-a dezvoltat o 
discuţie foarte plăcută, din care mi s-a părut că am crescut un pic în 
ochii lui. Am observat că are pasiune pentru literatură şi mi-a intrat 
ca o mănuşă pe pista conversaţiei. Mi-am dat şi eu drumul, cu 
preocupările mele poetice şi chiar i-am recitat câteva poezii din 
bagajul meu. Cred că a rămas plăcut impresionat şi m-a îndemnat 
să public  ceea ce am compus, că sună bine;   

* Lupchian Toma . Ce mic şi slab era când a intrat la facultate! 
Colegii i-au zis Ţâcă şi aşa i-a rămas, chiar dacă prin anii III- IV 
crescuse mult în înălţime. Provenea din satul Văsâieşti, comuna 
Comăneşti, judeţul Bacău. Tatăl lui,  fierar, om necăjit, a venit şi m-a 
rugat să am eu grijă de băiatul lui, să meargă pe calea dreaptă. A 
aflat că sunt mai mare cu 7 ani şi îi eram apropiat. Când mai călca 
prin lături, îl certam şi-l strângeam tare de braţ şi el se văita: „ Văleu, 
osul mă nea Mircea!” M-a impresionat memoria lui Ţâcă, care l-a 
ajutat să fie printre cei mai buni studenţi. Avea un suflet excepţional, 
se împrietenea cu toţi colegii şi nu am auzit să se certe cu cineva. 
Era un băiat de gaşcă, participant la mai toate activităţile distractive 
şi sportive. A căpătat şi unele mici defecte: fumatul, pokerul, 
băutura. Avea talent deosebit la fotbal, dacă se putea îl mânca pe 
pâine. Cu fetele nu prea le avea căci era timid şi nu îndrăznea să 
cucerească fete. Ţin minte o poantă când un coleg de la Industrie 
Uşoară, Gică Răducanu, ţigănuşul meu de Buzău, a venit la 
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fereastra camerei de cămin, când eram prin anul IV şi stăteam la 
parter în Codrescu şi-i spune: „Tomiţă, hai la femei”. Tomiţă i-a 
răspuns: „Merg, că doar nu mă doare gura”. Eu l-am tachinat 
imediat: „Da ce Tomiţă, tu cu gura...?” Au râs colegii cu poftă pe 
seama lui Ţâcă. A mai avut o expresie care m-a impresionat, când, 
după primele ore de Limbă Franceză se tot bătea peste gură şi se 
căina: - Să nu ştiu eu ce-i „Je suis?!”, din care cauză l-am tot 
tachinat şi noi: - Cum măi Tomiţă, nici  ”Je suis” nu ştii să traduci? 
Spre bucuria mea, după terminarea facultăţii, Ţâcă a fost repartizat 
în Suceava ca şi mine. S-a remarcat de la început ca băiat de 
comitet, cu priză la oameni şi cu multă iniţiativă. A ajuns repede 
şeful Secţiei Sculărie şi mai apoi activist la Comisia Economică 
Judeţeană. A devenit cam arogant şi îşi etala tupeul în toate 
împrejurările. Avea ca şef pe un anume Constantin, care era un 
beţiv notoriu. De fapt cei de la partid, străluceau mai mult prin 
culoarea roşie - bahică.  Era specifică şi lui Gârba, primul secretar al 
judeţului şi „tovarăşei” Elena Leuştean, secretara cu probleme de 
învăţământ a judeţului şi lui Done, primul secretar al Municipiului 
Suceava şi...Cu ocazia unei vizite la Uzina Mecanică, a unei 
delegaţii poloneze, şcoala noastră a organizat o masă la care a 
participat comisia respectivă, conducerea uzinei şi Tomiţă, din 
partea Comitetului Judeţean de Partid. Tomiţă s-a îmbătat şi a făcut 
gesturi obscene la adresa directorului Chifan. Chifan ori nu vedea 
ori se prefăcea că nu vede. A început Tomiţă să cânte, repetând ca 
o placă stricată de patefon: „Foaie verde şi-o lalea /Frumoasă 
pasăre-i porcul” şi „ O pasăre cânta / ce  p...a mea, ce  p...a mea”. 
Mi-a fost, atunci. şi silă şi milă de el. După „revoluţia” din  *89, 
Tomiţă a ştiut să se descurce şi a trecut la FPS ( Fondul Proprietăţii 
Statului) cu salariu foarte frumos şi perspective mari. Anturajul şi 
alcoolul l-au dărâmat. Colegii erau invidioşi pe el că la concursurile 
pentru ocuparea postului de director îi depăşea şi i-au pus gând rău. 
L-au atras tot mai mult pe margine către pahar şi  îl săpau pe la 
centru.  L-am întâlnit pe Toma prin anul 1995, cu pete pe faţă, care 
arătau o boală hepatică şi mi-a confirmat că suferă cu ficatul şi că 
nu mai bea. Mi-a provocat o durere în suflet, gândind la gravitatea 
acelei boli şi l-am rugat să aibă grijă. Mi-a povestit că e săpat şi 
avea o atitudine de lehamite asupra potlogăriilor care se fac la FPS 
şi în sistem , în general. De fapt şi înainte de 1989 condamna 
sistemul comunist, iar acum spunea că aceeaşi oameni fac legea 
junglei. Cam prin 2003, într-o zi de vară, aflu că Toma s-a dus în 
împrejurări oribile. Am aflat că unii colegi ai lui l-au trădat. Într-o zi 



 23

de lucru Toma era băut şi au sunat cei de la centru, sau au fost puşi 
să sune şi au căutat să stea de vorbă cu Lupchian. A început un 
dialog între Toma şi un şef de la centru, foarte deplasat, căci Toma 
era incoerent şi cu un tupeu pe care numai băutura i-l dădea, încât 
s-au scandalizat şefii şi i-au trimis un control. La controlul respectiv i 
s-au căutat beţe în roate pentru a fi destituit şi au găsit sustrageri de 
fonduri. Nu ştiu cât de adevărate au fost concluziile brigăzii de 
control, dar Toma se considera nevinovat şi lucrat. Câteva zile s-a 
agitat, a suferit şi...a băut. În ziua fatală, a mers acasă şi deodată i 
s-a făcut rău, a picat şi picat a rămas. Doamne, unde este Toma, că 
mi-e tare dor de el ?;  
 * Zăgreanu Gheorghe , a fost un coleg apropiat mie, căci am 
avut adeseori nevoie unul de altul. Am studiat împreună Limba 
Germană şi el o cunoştea la perfecţie, căci făcuse studii în limba 
germană, pe când locuia cu părinţii la Braşov. Mi-a fost de mare 
ajutor, pentru a pluti în sfera germană, eu fiind începător. În acelaşi 
timp el apela la caietele mele de notiţe de la diverse materii, din 
cauza absenţelor pe care le făcea, fiind legat de sănătatea şubredă 
a mamei lui, care dealtfel a şi murit pe când el era prin anul III. A 
rămas singur în apartament, în apropiere de Podu Roşu şi a atras în 
gazdă, pe rând, câţiva colegi. Am dormit şi eu de câteva ori la el, 
într-un pat cu arcurile făcute ferfeniţă şi care îmboldeau pe toată 
suprafaţa de contact cu corpul, dar eram tineri şi nu ne păsa de 
asemenea înghionteli. Somnul mai lung şi relaşul din apartamentul 
lui au avut efecte negative asupra a doi colegi: Trifan Romeo şi 
Selami Geait. Trifan Romeo, până a găzdui la Zăgreanu, avea 
rezultate bune la învăţătură, dar a devenit specialist în absenteism şi 
după semestrul I al anului III a fost exmatriculat şi trimis pentru un 
an în producţie. Îmi aduc aminte de şedinţa UTC, care s-a ţinut într-
un amfiteatru din Corpul B şi la care s-a luat decizia politică de 
trimitere în producţie. Eram nedumerit şi cred că am ridicat lăbuţa ca 
un pisoiaş „inocent”, că de fapt ridicatul mâinii era o formalitate, 
treburile fiind hotărâte din culise. Selami a stat la Zăgreanu în 
semestrul II al aceluiaşi an şi a avut aceeaşi soartă, repetarea anului 
de studii. Mi s-a întins şi mie cursa aceea, de a locui la Zăgreanu şi 
nu ştiu ce m-a oprit. Eram prea tare legat de colegii de cameră, 
aveam o teamă de neprevăzut, eram dependent de conştiinţa de 
grup care mă făcea să mă simt penibil dacă rămâneam în urmă cu 
ceva. Chiar şi aşa prin anul acela III, am trecut printr-o stare de 
apatie şi somnolenţă care mă îngrijora şi din care cu mare greutate 
am ieşit. Mă mutasem în patul de la perete, părăsit de Geait şi patul 
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acela parcă era predestinat repetenţiei. Îmi era greu să mă scol şi să 
merg la cursuri şi seminarii şi aveam coşmaruri că voi rămâne 
repetent, catastrofă pe care nu mi-o puteam accepta. Am avut 
inspiraţia de a schimba patul cu Bandrabur Puiu şi am trecut la patul 
dintre Puiu şi Tomiţă. A fost incredibil cât de mult m-a schimbat 
această schimbare. Am devenit sensibil la orice mişcare a colegilor, 
simţeam când se mişcă vrednicii grupei: Niculiţă Gavril şi Nicolae 
Ilie. La rândul  meu îl mobilizam pe Lupchian Toma. Puiu Bandrabur 
a luat-o, în locul meu, pe un somn pasional, dar avea noroc de 
amica lui de la Industrie Uşoară, Minerva, care îl scotea adesea la 
bibliotecă şi-l impulsiona pentru cursuri. Şi aşa el repetase un an şi 
acum nu mai îşi permitea cu încă unul. Trebuia să-şi dovedească şi 
onoarea faţă de prietena lui. Revenind la Zăgreanu, pot spune că el  
nu a căzut în capcana colegilor pe care i-a găzduit, că ştia să 
acţioneze la timp pentru a nu rămâne de izbelişte. Am mers şi eu de 
câteva ori în vizită la amicul Zăgreanu şi am fost impresionat de 
atmosfera plăcută a unui cămin familiar, soarele luminos şi muzica 
dată  tare la un bloc apropiat. Mă simt şi acum prizonierul muzicii lui 
Remo Germani, cu „No nan dare com tamburo”. Zăgreanu era şi 
cam afemeiat şi îi venea ca o mănuşă situaţia lui de unic proprietar 
al apartamentului, că atrăgea pipiţe şi se lăuda cu aventurile lui 
amoroase. În Ajunul Crăciunului din anul III am mers cu grupa să-l 
urăm, acasă la bloc. Am dat şi de tatăl lui, un tip cam trecut, dar cu 
mutră de neamţ şi cam lăudăros, dar foarte distractiv. S–a lăudat că 
a jucat fotbal în Italia la Juventus Torino, că are şi o fotografie cu 
echipa, pe care ne-a   arătat-o. Cu naivitatea noastră, am crezut şi-l 
admiram, dar am aflat mai târziu de la fiul lui că n-a fost aşa. Ne-a 
plăcut totuşi de acest tată şi am cântat împreună colinde. La 
întoarcerea spre cămin au fost câteva faze de pomină. Când am 
ajuns la Mitropolie, unora le-a venit să facă pipi şi unde şi-au găsit 
decât pe gardul Mitropoliei. Ţârcomnicu încerca să facă pipi şi nu 
reuşea să pornească, mărturisindu-şi necazul faţă de Leon. Dorel îi 
dă un avans şi erupţia se declanşează. Comicul a constat mai mult 
în aceea că Dorel explicându-ne despre aventura cu Sandu 
Ţârcomnicu, avea o faţă atât de haioasă că noi ne prăpădeam de 
râs. El credea că noi râdem de ceea ce spune, dar noi râdeam de 
faţa lui . Poate că şi mintea noastră înceţoşată îi ponosea faţa lui 
Dorel, dar vedeam cum partea de sus a feţei lui era ca într-o oglindă 
concavă iar partea inferioară ca în oglinda convexă. Am mai râs şi 
de Belţa, căci a avut ambiţie să dea cu capul într-un burlan la 
Hotelul Traian şi a constatat că burlanul nu era din tablă ci din fontă. 
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După terminarea facultăţii Gigi Zăgreanu a fost repartizat la Fabrica 
de Tricotaje din Suceava. Locuiam în acelaşi bloc şi ne vizitam 
destul de des. Treptat am redus întâlnirile cu el căci în probleme de 
femei era fără scrupule. Puteai să ai o prietenă şi mutălăul nu ezita 
să o cucerească temporar, pentru a-şi satisface capriciile de 
afemeiat ce era. Se şi lăuda cu aventurile lui, victime fiind femei 
căsătorite. După câteva luni şi-a făcut transferul la Iaşi şi ne-am 
reîntâlnit doar la revederea organizată după zece ani de la 
terminarea facultăţii; 
 * Agapi Constantin , un coleg chipeş, de prin Botoşani, tipul 
moldoveanului sadea, molicel şi bunicel, retras în el cu hobiul ce-l 
avea, radio-amatorismul. Era cam la limita inferioară a rezultatelor 
şcolare, dar era şi nu a repetat vreun an. Avea o mândrie 
comportamentală şi nu se amesteca în treburi neortodoxe. Prin anul 
III, pe când era de serviciu la cantină s-a îndrăgostit de o fată de la 
Industrie Uşoară, de care a legat o relaţie trainică. Îmi aduc aminte 
de Ajunul Crăciunului din anul III, când am mers cu grupa să-l urăm 
pe Zăgreanu şi când aproape toţi colegii s-au cherchelit, el a avut 
momente nostalgice şi a povestit cum s-a îndrăgostit şi o descria ca 
pe o zână. Era cea mai frumoasă fată pe care a văzut-o în viaţa lui 
şi plutea de fericirea că a cunoscut-o. Îşi făcea curaj că în ziua 
următoare o să-i spună „Bună ziua!” Şi-a îndeplinit visul, reuşind să 
o facă partenera de viaţă. Costică a obţinut repartiţie la el în 
Botoşani şi a avut o bună prestaţie profesională, dar a îmbrăţişat şi 
cariera politică, activând la Comisia Economică a Comitetului 
Judeţean de Partid din Botoşani. Nu ştiu ce a făcut după 1989, dar 
cred că a trecut la FPS ca şi activiştii de la Suceava;  
 * Ţârcomnicu Alexandru , Un oltean ambiţios, bine clădit fizic, 
cu alură de june prim. Nu avea probleme cu corigenţele şi era foarte 
cumpătat. Dacă-l călcai pe bătături se supăra şi cu greu îşi revenea. 
Obişnuia să facă glume la adresa altor colegi, dar devenea irascibil 
când se simţea depăşit. Prin anul III ne-am format o grupă de 4 
nefumători şi am locuit în aceeaşi cameră (eu, el,  Nuţu Ioan şi 
Vlăsceanu Nicu). Eram mulţumiţi căci aveam cameră la parterul 
căminului 30 Decembrie şi nu aveam treabă cu fumul de ţigară. Mai 
aveam treabă cu aghioasele lui Nuţu şi patimile îndrăgostiţilor 
Sandu ş Nicu. Sandu avea o amică de la Filologie, fată apetisantă 
însă cam aiurea cu materia ei de bază. Am prins, întâmplător în 
mână o scrisoare a ei către Sandu şi am rămas stupefiat de 
analfabetismul ei ortografic. Cu Sandu Ţârcomnicu, îmi amintesc că 
mă hârjoneam adeseori prin dormitor, eu fiind mai copt decât el şi 
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mai aţos, mă ridicam de pe pat cu el în spate. La întâlnirea de zece 
ani de la terminare, am întâlnit un Sandu mai oltean, mai orgolios şi 
mai supărăcios. La un moment dat a început să glumească pe 
seama mea şi cum eram rău de muscă, l-am împuşcat cu multe 
glume. Am fost cam debordant şi asta l-a supărat într-atât încât mi-a 
interzis să mai vorbesc cu el şi m-a desconsiderat total. Ferească 
Dumnezeu când se supără olteanul! Nu am apucat să mai vorbesc 
niciodată cu el, dar sora lui fiind ingineră chimistă la Suceava, m-a 
mai ţinut la curent cu situaţia fratelui ei. Am aflat că s-a descurcat 
foarte bine profesional, ajungând chiar inginer şef la Uzină de 
Alumină Slatina, că s-a însurat cu o fată din familie bogată, că avea 
copii, apoi că a rămas în Franţa şi acolo se descurca greu cu un loc 
de muncă şi deodată că a murit. Ce trist este Sandule că ai trecut ca 
o valiză prin gara vieţii mele! ; 
 * Ganea Florin , un coleg elegant, cu alura lui Corneliu 
Mănescu, ceva mai suplu, provenind din Bucureşti. Se descurca 
foarte bine la examene, având şi avantajul prieteniei cu Leon Dorel, 
de la care putea împrumuta unele cursuri şi idei, cursuri şi idei foarte 
explicite. Faţă de mine era ceva mai rezervat, fără a putea fi bănuit 
de aroganţă. Cea mai frumoasă amintire cu el o am din excursia pe 
Valea Prahovei, de prin anul IV. Excursia am organizat-o noi cei 
care efectuam practica la Uzinele 1 Mai din Ploieşti. Am mers cu 
autobuzul până la poalele muntelui Ciucaş, la Cheia şi de acolo am 
plecat în grupuri pe diferite trasee. Eu am mers doar cu Ganea şi pe 
lângă plăcerea de a admira peisajul montan am avut şi o mică 
aventură, care s-a dovedit a fi umoristică, până la urmă. Locurile 
prin care am trecut nu prea erau împădurite şi se putea observa în 
depărtare crestele muntelui. Vremea era schimbătoare din 10 în 10 
minute şi noi eram cam neechipaţi, dar ne plăcea. Deodată, chiar pe 
vârful cel mai înalt, pe unde ne ducea cărarea, am văzut ceva ce 
semăna a namilă de urs brun. Discutam cu Florin şi ne făceam 
reciproc curaj, căci cale de întoarcere nu prea aveam. Calea de 
întoarcere ne-ar fi depărtat de locul convenit pentru întâlnirea cu 
autobuzul. Am purces a merge înainte, cu teama că am putea s-o 
încurcăm dând nas în nas cu ursul. Florin mergea în urma mea şi 
partea comică era că spunea cum va speria el ursul. Spunea că are 
în rucsac două cutii de conserve şi o să le ciocănească tare între ele 
şi va speria ursul. Eu i-am zis să fugă cu gluma că sperie ursul, dar 
şi eu mă ambalam, spunând că aveam o sticlă de lapte, plină cu apă 
şi am să-i dau ursului în cap cu ea şi cu ciobul îl masacrez. Ne-am 
tot apropiat şi deodată ursul a dispărut, iar noi am cugetat că s-a 
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deplasat în spatele piscului şi când vom ajunge acolo ne va prelua, 
apărând de oriunde. Când am ajuns la locul cu pricina numai ce-l 
văd pe Florin că trece în faţă, pasămite ca în caz de nevoie s-o 
poată rupe la fugă şi să rămân eu prada. Apare namila respectivă la 
15-20 metri distanţă de noi, dar era o namilă de câine ciobănesc, cu 
jujău la gât şi destul de calm. Mai în vale era o turmă de oi, cu 
ciobanii ei. Nici aşa nu eram complet liniştiţi căci nu ştiam intenţia 
namilei, oricum era mai acceptabil să ne muşte căinii decât să ne 
pălmuiască ursul. Altă amintire cu Ganea o am de la o aşteptare pe 
holurile institutului înainte de intrarea la un examen. Starea de 
aşteptare crea stres şi pentru a ieşi din aşa ceva ne mai ţineam de 
şotii. Ca un acces de descătuşare, Ganea mă prinde în braţe şi dă-i 
efort să mă urce pe pervazul ferestrei. Cu o reacţie rapidă, nu ştiu 
de unde apărută, l-am apucat şi eu şi ţup cu el pe pervazul ferestrei. 
A rămas mască şi mi-a scornit porecla „Sârmă de Buzău”.  În afară 
de întâlnirea de după 10 ani, la care foarte puţin am conversat, nu  
l-am mai văzut pe Ganea ci doar am aflat despre el, de la Dorel, că 
ar fi prin Franţa şi se descurcă bine;  
 * Nicul ţă Gavril , om cu cca 12-13 ani mai mare decât 
generaţia anului respectiv şi cu 6 ani mai mare ca mine. Era extrem 
de serios când era vorba de pregătirea în specialitate, dar deosebit 
de şugubăţ în relaţiile colegiale. În ultimii ani a locuit în aceeaşi 
cameră cu mine şi mi-a făcut deosebită plăcere să convieţuim. Era 
totdeauna primul la program, mobilizându-mă şi pe mine şi mergea 
cu multă conştiinciozitate la bibliotecă, ca omul cu responsabilitate 
familială, căci trebuie să spun că era căsătorit şi avea şi copil mic. 
Sâmbăta se ducea acasă la Paşcani şi revenea lunea. Era un fel de 
navetă săptămânală. La începutul facultăţii se descurca mai greu, 
dar nu avea corigenţe. Cu cât a înaintat în ani de studiu şi 
disciplinele parcurse aveau legătură mai multă cu practica, s-a 
descurcat de la bine până la foarte bine. După ce avea conştiinţa 
îndeplinirii sarcinilor zilnice începea tachinările cu unii dintre noi, mai 
izbutindu-i sau mai nu, dar cel mai bine-i reuşea cu Nicolae Ilie. De 
multe ori îşi puneau, reciproc, pe sub saltele, diverse obiecte spre 
hazul celorlalţi. Se trezeau că se simt îmboldiţi de pantofi, de obiecte 
metalice sau mai ştiu eu ce şi continua jocul, cocându-şi unul altuia 
alte surprize. Pe Tomiţă Lupchian îl tachina că îl va însura cu fata 
lui, deci îi va deveni tată-socru. La întâlnirea de 10 ani, l-am regăsit 
tot aşa de jovial şi şugubăţ şi am aflat că se bucura de prestigiu la 
Uzina Mecanică din localitatea lui, Paşcani. Sunt sigur că a prins 
pensia şi că a rămas acelaşi om de omenie;  
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* Butyurka Ioan , om serios, cam de aceeaşi vârstă cu 
Niculiţă. Era foarte preocupat de studiu şi a progresat în mod 
sistematic până la foarte bine. Îi plăceau glumele, dar până la o 
limită şi dacă se putea să iasă el mereu deasupra. Am admirat până 
la gelozie corectitudinea lui şi priceperea multilaterală. Am o 
amintire foarte plăcută de la o excursie pe dealurile din împrejurimile 
Iaşului, într-o zi de Paşte. Excursia am făcut-o per pedes şi la 
ieşirea din Iaşi am găsit de am cumpărat un miel. Mirosea tare a 
stricat şi credeam că n-am să mănânc eu din hoitul acela. Ajunşi pe 
o pajişte de pădurice, se apucă Ioncsi să spele mielul, să-l 
împăneze cu usturoi, cu slănină, să-l ungă cu boia şi să introducă o 
ţepuşă prin el. Focul, proţapii, mirosul apetisant de friptură stropită 
cu vin, ne-au dat un strop de rai gastronomic, alături de peisagiile 
nemaipomenite, stropite cu raze de soare. Prietena lui Ioncsy ne-a 
făcut câteva poze în care ne-am maimuţărit cum ne-a trecut prin cap 
şi la care privesc şi azi cu respect şi nostalgie. Ne-a prins seara 
acolo şi a trebuit să horbecăim prin întuneric la întoarcerea spre 
casă. Ne amuzam din orice, cu toate că nu am consumat băuturi 
spirtoase. La întoarcere am trecut printr-o pădure tânără şi fiind 
beznă, pipăiam terenul cu picioarele şi crengile cu mâinile. Am luat 
iniţiativa ca şef de coloană şi transmiteam „creangă la cap!”, 
„creangă la mijloc!”, „pantă!”, „pantă în mod  abrupt!”. Transmisiile 
mele erau repetate din om în om şi să fi văzut hohote de râs. Nu 
cred să fi râs altă dată mai cu poftă ca atunci. Poate aveam ceva 
reţinere faţă de Butyurka. Simţeam că are ceva de ascuns în 
sentimentele lui faţă de naţia română, un pic de frustrare 
răutăcioasă, dar îl venerez şi azi pentru ceea ce a însemnat pentru 
mine;  

* Gaal Csaba . Tot maghiar şi tot din Târgu Mureş ca şi 
Butyurka, tot serios, ambiţios, cu orgoliu unguresc şi un pic şovin. 
Avea cu 2-3 ani mai puţin ca mine şi o bună experienţă profesională. 
Mă simţeam ataşat de el şi-i apreciam corectitudinea ,  umorul, 
simţul de răspundere. Dealtfel toţi maghiarii pe care i-am cunoscut 
m-au impresionat plăcut prin calităţile amintite la Csoby şi Ioncsy. 
Era un pion activ al grupei, cu şarm şi iniţiativă. Am mai vorbit 
despre el şi voi mai vorbi pe parcursul prezentării amintirilor mele. 
Apare în multe poze ale mele, deci îl consider ca pe un fost bun 
amic;  

* Dodoiu Silvia , colegă cu deosebită ţinută morală. Nu 
strălucea dar se descurca destul de bine, încât nu ştiu să fi avut 
corigenţe. Din cele trei fete pe care le-am avut în grupă la începutul 
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facultăţii ( ea, Căpitănescu Ana şi Fasolă Adriana) , a fot singura 
care a reuşit să termine cu noi. Era cam durdulie şi scundă, dar în 
rest nu prea avea cusururi. Avea ea o soră mai mică şi parcă mai 
frumuşică, iar noi glumeam că are mama lor două fete: una 
frumoasă şi una la facultate. Era Nae, aşa cum îi spuneam noi 
Silviei, căci era cam băieţoasă, foarte serioasă şi reţinută faţă de 
glumele băieţilor, atentante la pudoare. Se ţinea cam distantă faţă 
de mine, vezi Doamne eram cam  trecut faţă de vârsta ei şi nici prea 
chipeş, aşa cum visa ea un Făt Frumos. Era reţinută chiar şi în 
relaţiile colegiale, scăpa cam rar un zâmbet ceea ce îmi cam 
displăcea. N-am avut niciodată intenţii de a o cuceri, căci de altfel nu 
era genul de om compatibil sufletului meu şi cu toate astea aş fi dorit  
comunicare colegială mai apropiată. La o oră de seminar, parcă la 
matematică, cu Ciobanu, Nicu Vlăsceanu, a surprins poetic viaţa 
clasei.  Despre mine a zis că „Iordache tot se screme / Să închege 
două versuri”, iar despre Nae: „ Nae e în drum spre tablă şi pe-acest 
drum infinit / Se leagănă ca o gondolă,/ cam prea, prea în gabarit”, 
ceva în genul ăsta, dar voi aminti mai precis când voi vorbi de Nicu 
Vlăsceanu. Nae a primit repartiţia în Bacău şi nu reţin s-o fi 
reîntâlnit-o la 10 ani de la terminarea facultăţii şi nici n-am mai 
văzut-o cu altă ocazie. Am aflat de la   Anişoara Micu (fostă 
Căpitănescu), că Silvia s-a măritat, că e şi mai durdulie şi se 
descurcă bine cu serviciul. Poate, cine ştie, soarta ne va oferi vreo 
revedere, având în vedere că Toni Paustovanu, un coleg de an mi-a 
luat adresa şi a promis că organizează o reîntâlnire a generaţiei 
noastre, cu ocazia a 40 ani de la terminarea facultăţii. Sunt curios să 
aflu, oare ce a mai rămas din noi;  

* Şerban Andrei , a fost un coleg provenit din Iaşi, probabil 
dintr-o familie bună. Era chipeş şi elegant. Avea o minte clară şi 
succese la toate examenele. Avea un cerc restrâns de prieteni din 
rândul celor mai elevaţi şi nu prea dădea atenţie celorlalţi. După 
terminarea facultăţii, am aflat că a stat un timp ca asistent 
universitar, apoi ar fi plecat în străinătate;  

* Nicolae Ilie , venit de prin zona Ploieştiului, parcă de pe la 
Breaza. Era un băiat conştiincios, cu vreo trei ani mai mare decât 
promoţia. Înainte de facultate lucrase în învăţământ, în mediul rural. 
După câte ne-a povestit, am aflat că a jucat şi fotbal pe la o echipă 
mică şi a avut un accident, o lovitură cu capul în bara porţii, de la 
care i s-au tras unele complicaţii. Probabil că din cauza aia era cam 
zurliu şi un pic naiv. Folosea pafumuri cam grele pentru nasul meu. 
Era foarte conştiincios la învăţătură, perseverent şi cu rezultate 
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bunişoare. Prin anii terminali am locuit în aceeaşi cameră şi ne-am 
împăcat foarte bine. El era un catalizator al colegilor în prezenţa la 
activităţi. Avea o prietenă, frumuşică şi dezgheţată, de la Industrie 
Uşoară şi îşi petrecea multe ore cu ea, dar cred că a pierdut-o, prin 
excesul de zel. Sunt sigur că o sufoca prin prea multă pasiune pe 
care o manifesta. A fost prieten cu fata aceea cam 2-3 ani, cu unele 
pauze. Către sfârşitul anului cinci şi-a dat seama că nu-i pentru el şi 
şi-a unit destinul cu o fată de prin zona lui. De altfel, Ilie îmi era 
simpatic şi chiar amic. Camera noastră era foarte veselă. Fiecare ne 
aduceam contribuţia cu ceva: *Niculiţă era cel mai bătrân, dar era 
foarte şugubeţ. Avea preferinţă să facă poante cu Ilie şi îi punea pe 
sub aşternuturi fel şi fel de obiecte, dar şi el se trezea cu alte obiecte 
prin aşternuturi sau pe sub saltea. Şi eu intram în combinaţii din 
astea, dar mă preocupau mai mult poantele verbale. Într-o după 
amiază, Ilie a mers la spălător şi eu m-am ascuns în dulapul lui. 
Când a revenit în cameră şi a deschis dulapul, eu am făcut deodată: 
„oaaaaaa!” şi Ilie, sărmanul, era să pice de sperietură, dar nu s-a 
supărat şi mi-a zis, după cum obişnuia , că o să mă aranjeze el. 
Când eram aproape de terminarea ultimei sesiuni de examene, 
adică în sesiunea de iarnă a anului V, Ilie se îmbolnăveşte de gripă 
şi era terminat fizic şi psihic, ceea ce l-a determinat să plece acasă, 
fără a mai susţine ultimul examen. Mi-a spus de intenţiile lui şi eu, 
pentru a-l scoate din starea de cădere în care se afla am încercat să 
fac un haz de necaz. Stând cu faţa în sus pe pat mi-au venit în 
minte versurile poeziei „ Mama lui Ştefan cel Mare”, şi am compus 
rapid o versiune adaptată situaţiei lui Ilie, după ce, în prealabil l-am 
chestionat asupra unor date legate de plecarea lui acasă: 

 MAMA LUI ILIE 
Orologiul sună unu – jumătate, 
Acasă în poartă oare cine bate? 
 - Eu sunt bună mamă, Ilie dorit 
Eu din studenţie vin îmbolnăvit. 
- Ce spui tu străine? Ilie-i departe, 

 Glasul lui răzbate, în carnet e şapte.  
 Dacă din nemilă dete Dumnezeu  
 Să fii tu acela, nu-ţi sunt mamă eu. 
 Du-te-n studenţie, pentru bursă mori  
 Şi-ţi va fi mormântul scormonit de ciori! 
Sărmanul Ilie, nu cred că i-a căzut prea bine la suflet, în starea în 
care se afla, dar oricum a devenit ceva mai degajat.  
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Imediat după terminarea facultăţii, Ilie s-a însurat şi am fost 
singurul coleg invitat la nuntă. Deşi nu intrasem pe banii mei, am 
primit de la părinţi 300 lei, plus bani de drum şi am onorat invitaţia. 
Nunta s-a ţinut sub cerul liber, după tradiţiile locale. Eram străin de 
tot ce era acolo, chiar şi de Ilie, căci era tare ocupat cu procesiunea 
lui. Nu ştiu de ce aşteptam să se termine cât mai repede şi să pot 
pleca acasă. Darurile s-au dat cu strigare şi eu, în sărăcia mea, cu 
cei 300 lei, l-am cam dezamăgit pe Ilie. Cu mare greutate am reuşit 
să obţin plecarea la odihnă, pentru câteva ore, dar n-am putut dormi 
şi în zorii zilei am luat autobuzul spre casă. Nu erau locuri pe 
scaune şi am stat lângă şofer, dar nu pot descrie stările de aţipeală 
în picioare, pe care am fost nevoit să le suport. 

L-am mai văzut pe Ilie la întâlnirea de zece ani de la 
terminare, părea acelaşi, poate chiar şi mai dezgheţat ; 

*  Stan Dumirtu , un ieşean foarte frumos, fără preocupări 
deosebite  pentru  învăţătură, dar cu mare succes la fete. Nu prea 
mi-l amintesc de pe la cursuri, dar la o practică de prin anul III, la 
Roman, a creat o aventură frumoasă cu o fată de prin Roman. A 
venit şi la râul Moldova cu ea. A fost interesantă baia la Moldova, cu 
nisipul şi  tufişurile de cătină şi noi care sorbeam clipele acelea 
minunate. La întoarcerea spre cămin, am fost veseli, exuberanţi şi în 
frunte cu Leon, cântam : „Cine dracu-a mai văzut, iumpai dia, iumpai 
da / de când mă-sa l-a făcut, iumpai dia, da / iepure mergând călare 
/ şi studentă fată mare: / Hei da, iumpai da / iumpai dia, n-o lăsa / 
hei da, iumpai da / iumpai dia, da /     Sunt student la geografie, 
iumpai dia, iumpai, da / şi fac harta pe hârtie, iumpai dia, da / dar 
azinoapte s-a-ntâmplat / c-am făcut o hartă-n pat / Hei da, iumpai da 
/ iumpai dia, n-o lăsa / hei da, iumpai da / iumpai dia, da  /    Sunt 
student la Agronomie, iumpai dia, iumpai da / cultiv soia pe câmpie, 
iumpai dia, da / soia-n sus şi soia-n jos / Doamne cât sunt de soios / 
hei, da........ş.a.m.d. ” 

După terminarea facultăţii l-am revăzut pe Stan la Suceava, 
într-o perioadă când era Director la Întreprinderea de Transporturi 
Auto. Devenise deci mare şef, dar nu ştiu de ce nu a rezistat prea 
mult. Am avut o întrevedere cu el şi a fost amabil, dar era prea 
ocupat şi am simţit că nu trebuie să-l deranjez; 
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   La banchetul de absolvire. În rândul de jos: domnii Condrea, Zetu şi 
Niculescu, eu şi Zăgreanu. Dintre colegii de grupă apar: Ganea, Bandrabur, 
Butyurka, Niculiţă, Ţârcomnicu, Leon, Şerban şi Lupchian. Din grupa 277, apar în 
rândul din mijloc:  Marinoiu, Margine, Bedio, Lucan, TIcu, Ghineţ, Dima, Dumitru, 
Ivanovici, Timofte, Mihăilescu, Focşa, iar în rândul de sus, între Niculiţă şi 
Târcomnicu este Oprică. Lângă Lupchian apare Munteanu Viorel, de la altă grupă. 

 
*  Spârleanu Dumitru , un oltean foarte ambiţios, trecut puţin 

şi prin producţie înainte de venirea la facultate şi mândru de situaţia 
lui politică, fiind uns ca membru PCR. Apărea încrâncenat în lupta 
lui pentru formarea ca inginer şi nu prea avea tangenţe de 
colegialitate cu mine. Nu se prea glumea cu el, căci nu prindeau 
glumele. Am imaginea lui dormind la rece, învelit cu o pătură până 
peste cap şi încălzindu-se prin propriul suflu. Probabil că era o 
inovaţie a sistemului de încălzire oltenesc. În afară de experienţa 
negativă pe care am avut-o cu el la Geometrie Analitică, experienţă 
menţionată mai sus, am mai avut un fel de aventură care m-a lăsat 
perplex la vremea respectivă şi pe care acum o văd că ar fi fost 
comică. Spârleanu văzând că nu am prietenă, ce şi-a zis, hai că 
ăsta-i partidă bună pentru o colegă a soţiei ( de puţin timp devenise 
familist şi făcea vizite la colegele soţiei lui ). Mi-a propus să mă 
întâlnesc şi să mă lipesc de acea fată. Zis şi făcut, într-o după 
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amiază îmi iau inima-n dinţi şi hai la adresa cu pricina. Nimeresc 
într-o cameră mare cu o baldachină de femeie şi o baldachină de 
fată şi nici nu vreau să mai reţiu cât de mic putui să fiu. Azi fac o 
comparaţie cu o zicală rostită des de un fost coleg profesor de liceu, 
atunci când era decepţionat de ceva anume : „ Parcă mi-a fătat o 
mâţă în gură!”. Au trecut anii de la terminarea facultăţii şi nici nu 
reţin dacă l-am văzut pe Spârleanu la întâlnirea de zece ani de la 
terminare, dar am aflat că a trecut în învăţământ şi a ajuns chiar 
inspector şcolar. Am aflat de la fostul coleg Aurelian Nicolaescu, 
cum că  Spârleanu a avut unele probleme cu justiţia. În rest, nu am 
mai aflat nimic despre el;   

* Bandrabur Puiu , un coleg blonduţ, care venea în grupa 
noastră după o repetenţie, dar părea destul de capabil şi cred că a 
repetat anul intenţionat pentru a termina odată cu amica lui, 
Minerva, de la Industrie Uşoară. Era plăcut şi isteţ, participant la 
viaţa spirituală a grupei şi îndrăgostit lulea. Locuia în aceeaşi 
cameră cu mine şi l-am rugat să facem schimb de paturi căci patul 
de la perete în care stăteam era cam magnetizat şi cu greu mă 
puteam desprinde de el. Înaintea mea acel pat făcuse victimă pe 
Selami Geait. După ce am făcut schimb de paturi, Puiu era cel mai 
somnolent din camera noastră, dar avea noroc cu amica lui, 
Minerva, care îl chema mereu spre bibliotecă. Puiu era unul dintre 
colegii care aduceau mare contribuţie la atmosfera plăcută a 
camerei şi a grupei. Avea totdeauna o participare bonomă la viaţa 
grupei. După terminarea facultăţii l-am revăzut după zece ani şi am 
dedus că era bine aşezat la casa lui, având de soţie pe aceeaşi fată 
cu care era amic pe vremea facultăţii. L-am mai regăsit când am 
mers într-o vizită prin Sibiu. El era mecanic şef la Uzina Mecanică şi 
nu am putut decât să schimbăm câteva cuvinte. A venit şi el prin 
Suceava şi m-am trezit că-s invitat la hotel pentru a sta puţin de 
vorbă. Am luat o sticlă de vin şi am discutat despre trecutul nostru şi 
despre situaţia la timpul în care ne aflam, dar parcă a ieşit 
dezamăgitor. Fiind ora târzie şi ziua următoare încărcată cu multe 
responsabilităţi, nu am putut savura regăsirea. Poate că trebuia să-l 
fi invitat la mine acasă, dar la ora aia şi cam pe nepregătite o 
dădeam şi mai tare în bară;   

 
Mai am amintiri frumoase, sau mai puţin frumoase despre mai 

mulţi foşti colegi care au trecut prin grupa noastră şi care au rămas 
repetenţi terminând cu promoţii de după noi. Dintre foştii colegi pe 
care-i reţin în amintiri cu personalităţile lor, menţionez: Bălţatu 
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Grigrie,Căpitănescu Ana, Fasolă Adrian, Fasolă Adriana, Belţa 
Ştefan, Nuţu Ioan, Vlăsceanu Nicolae, Selami Geait, Trifan Romeo, 
Bâtlan Viorel, Hudescu Vasile, Pufu Ioan.. 

 
* Bălţatu Grigorie . Încep cu el căci a parcurs anul V cu noi, 

dar nu ştiu    dacă l-a şi terminat, dar sigur nu a participat la 
Examenul de Stat. Era un coleg venit la noi prin repetenţie. Era 
blonduţ, faţa mare,  destul de matur, din moment ce era pe al 13-lea 
an de facultate. Era cel mai longeviv student şi numai o pilă pe care 
o avea pe la rectorat a făcut să nu fie exmatriculat definitiv. Părea 
un suflet bun şi era volubil, dar minţea de îngheţau apele. Într-o zi 
mergeam la Copou să jucăm o miuţă, lângă turnul de paraşutism şi 
Bălţatu îmi povestea dezinvolt despre unele întâmplări din viaţa lui. 
Spunea că pe timpul războiului era cu mai mulţi copii la furat fructe 
şi deodată au apărut avioane care au început să tragă cu 
mitralierele. El a sărit din acel pom, de la o înălţime apreciabilă şi 
tuleo la fugă prin porumbişte. Altă păţanie era aceea că a mers 
odată la un ştrand şi a sărit de la vreo şase metri, dar ajuns jos a 
constatat că apa era până la glezne. O altă poveste era despre cum 
proceda el când juca fotbal la o echipă comunală. El era extremă şi 
avea înţelegere cu un mijlocaş ca imediat ce prinde mingea să i-o 
plaseze lui pe extremă. Aşa se făcea că el demara în viteză când 
vedea că acel mijlocaş are mingea şi golul era iminent. I s-a 
întâmplat o dată să sprinteze dar mingea nu mai venea şi s-a trezit 
că a ajuns la capătul terenului, s-a lovit de gardul împrejmuitor şi de 
ruşine a fugit în continuare, părăsind terenul de joc şi ascunzându-
se printre maşinile care erau în apropiere. După toate balivernele lui, 
am ajuns la terenul asfaltat de lângă turnul de paraşutism şi am 
început o miuţă. Eu jucam apărător la echipa adversară celei a lui 
Bălţatu şi aveam misiunea de a-l marca chiar pe el. S-a adeverit că 
era bun la fotbal, dar fiind cam precipitat, după un dribling s-a 
repezit aşa de tare spre poarta improvizată, încât a primit o căzătură 
şi a raşchetat cu mâinile asfaltul, ceva de speriat. Noi am râs, căci 
se potrivea cu povestea lui despre păţania fotbalistică menţionată 
mai sus, dar el era rupt pe la mâini, plin de sânge, cu pantalonii 
zdrenţuiţi şi moralul cam căzut. Aproape de terminarea anului V, mai 
mulţi colegi se plângeau că le dispăreau banii de prin buzunare. 
Dumitru Aurel s-a prefăcut într-o dimineaţă, cam pe la ora 11,00, că 
doarme, dar stătea de veghe să vadă cine operează pe la buzunare. 
Deodată se deschide uşa şi apoi se aude zornăind pe la buzunare. 
Aurel sare iute din pat şi aleargă să prindă hoţul, dar acesta 
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dispăruse pe uşă şi a intrat la grupul sanitar. Aurel deschide 
cabinele şi una era blocată. Forţează şi dă de Bălţatu care se 
descotorosea de nişte bani aruncându-i în oala WC-ului. A transmis 
colegilor despre întâmplare şi apoi s-a organizat o şedinţă în 
dormitorul lui Dorel Leon, la care a fost invitat Bălţatu sub 
ameninţarea că va fi deferit organelor de miliţie. Butyurka a condus 
procesul şi după ce a prezentat învinuirile s-au stabilit măsurile. I s-a 
impus lui Bălţatu ca în termen foarte scurt să înapoieze toate 
bunurile reclamate de colegi. Nu ştiu în ce măsură au fost înapoiate 
toate bunurile, dar am primit şi eu 100 lei care am simţit-o că-mi 
lipsea. Lui Băţatu i s-a impus să nu mai apară prin camerele noastre 
şi deci locuia undeva pe la anii mai mici. De atunci am impresia că 
s-a ferit a mai fi văzut de colegi şi nu mai ştiu să-l fi văzut;  

* Căpitănescu Ana , o colegă frumuşică şi cam dofolană, cu 
suflet bun şi cu personalitate puternică. Am admirat devoţiunea 
paternă a tatălui ei, care făcea plimbări emoţionale pe holurile din 
faţa sălilor de examene, pentru a-şi susţine fetiţa. Aveam oarecare 
afecţiune de amiciţie camaraderească. Cel mai pitoresc moment al 
colegialităţii noastre a fost în vie la o fermă din apropierea Iaşului, 
când ne-am pozat mâncând amândoi din acelaşi strugure. Parcă era 
o prevestire că ne vom revedea şi colegi de serviciu şi de cabinet, 
câţiva ani buni la Grupul Şcolar Nr. 1 Suceava. La acest grup şcolar 
am împărţit multe succese şi greutăţi, am băut multe cafele 
împreună, am sărbătorit diverse evenimente şi ne-am uns pauzele 
dintre ore cu slană şi ceapă. Prin 1995, după ce eu am trecut la 
Inspectoratul Şcolar, ea s-a îmbolnăvit, având o tumoră pe vezica 
urinară şi a tras mult până şi-a restabilit sănătatea. Dacă nu ar fi 
avut o voinţă de oţel, ar fi fost trecută de mult în nefiinţă. Este 
căsătorită cu un medic veterinar, Micu George, care după revoluţia 
din decembrie 1989, nu a mai profesat, dar  a trecut pe afaceri cu 
acţiuni şi s-a descurcat destul de bine financiar. Eu l-am admirat 
pentru valoarea lui şi pentru talentul ca pictor. Drept admiraţie, cu 
ocazia unei seri distractive i-am compus ceva ce s-ar crede a fi o 
poezie „ Odă unui Şogun”   
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ODĂ UNUI  ŞOGUN 
      
  
Ochii tăi profunzi , albaştri , 
Îmi cropesc adânci enigme , 
Cu musteaţă şi cu barbă , 
Salbă de măiestre ştime 
,Melancolice extaze 
Şi vibrante pantomime.  
     
Oare ce-ai gândit în versul 
Unui vierme-n putrid măr ? 
O istorie perfectă  
Sau cumplitul adevăr ? 

 
Oare ţi-e muiat penelul  
În genistica natură , 
Să aduci simţirii odă  
Măiestoasă şi matură ? 
   
Întind mâna către aştri , 
Către cerul plin de mană  
Să pictez , asemeni ţie , 
O musteaţă de aramă ,  
Flori şi oluri, case strâmbe ,  
Să te prind în ramă , mie . 
 
 
 
 
 

Frământarea ta pătrunde 
În iluzia-mi vibrândă 
Şi-un luceafăr se înalţă 
Pe credinţa mea crescândă , 
 
Că mai mâine şi oriunde 
Înţeles vei fi , atare 
Şi vei fi purtat prin ceruri 
Ca o stea din Carul Mare. 
   
Cu modesta mea cerneală , 
Dar cu sufletul – văpaie , 
Te înalţ iubirii – Zeus  
Şi durerii – Vâlvătaie ,   
Te înalţ – Sindrom Lumină 
Peste-a-ntunecimii straie ! 
   
Iar în lumea ăstor secoli , 
Plini de “ haruri “, care dor , 
Mă cuprinde-o acuarela, 
Mă transformă în fior 
 
Şi mânat de-un iz feeric , 
Prin pictură te propun 
Viitorului -  Eternic     
Şi prezentului – Şogun ! 
 

 
  Din cauza bolii a ieşit la pensie. De mămoasă, cum era,  a 
reuşit să lase locul fetei cea mică, Oana, care apare ca o copie 
fidelă a ceea ce a fost Anişoara, atât ca aspect fizic, cât şi prin 
prestaţia în învăţământ. Anişoara a fost foarte apreciată, mai ales de 
către elevi pentru felul în care le preda şi severitatea notărilor. Poate 
pentru că doreau să arate că s-au realizat în viaţă, mulţi foşti elevi o 
vizitau şi o măguleau mai ales pentru calităţile de dirigintă. Crea 
momente în viaţa elevilor pe care acestora le făcea plăcere să şi le 
amintească toată viaţa.   
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*  Vlăsceanu Nicolae , coleg de prin Brăila, înalt, bruneţel, 
care semăna un pic cu Alain Delon. Era foarte inteligent dar a dorit 
să repete anul III, pentru a termina odată cu aleasa inimii lui, o fată 
de la Chimie Industrială. Era o fire melancolică şi avea înclinaţii 
poetice. La un seminar cu domnul Ciobanu, la Analiza Matematică, 
am purtat un duel poetic cu el. Eu l-am ironizat pentru lipsa de 
atenţie la oră, iar el a compus un fel de analiză poetică a 
desfăşurării orei. Reţin puţin din ce a prezentat: 
„În această atmosferă, mă declar nedumerit / că spectacolul din sală 
a devenit cam cernit / Asistentul se strofocă a ne da noi înţelesuri / 
iar Iordache se tot screme să închege două versuri / Nae-n drumul 
către tablă, că aşa s-a nimerit / se leagănă ca o gondolă, cam prea, 
prea în gabarit.... ” În toamna anului III, am venit mai devreme la 
facultate şi am ocupat o cameră la parterul căminului „30 
Decembrie”, împreună cu Nicu Vlăsceanu, Nuţu Ioan şi Ţârcomnicu 
Alexandru, din considerentul că toţi eram nefumători. La începutul 
semestrului a venit peste noi directorul de cămin să ne scoată şi să 
ne dea ce mai rămăsese pe la etajul la care erau colegii noştri. Eu 
am adoptat o strategie care mi-a adus câştig de cauză. M-am 
prefăcut că sunt bolnav psihic, pentru care am şi luat o adeverinţă 
de la medicul internist şi am început să fac talente în faţa 
directorului, ameninţând că sunt în stare de orice şi asta l-a 
determinat să ne lase în pace, deci să rămânem la parter împreună 
cu anul V. În camera aceea am reuşit să-i cunosc destul de bine pe 
colegii cu care locuiam şi deci şi pe Nicu. Era de o sensibilitate 
deosebită şi hormonii fremătau în el. Din camera noastră puteam 
admira zilnic parada studentelor în drumul spre cantină. Nicu a pus 
ochii pe o nimfă de fată, cu posteriorul foarte dezvoltat, apetisant şi 
a început să o urmărească cu insistenţă. O urmărea până ce venea 
la cantină, mergea şi el şi se aşeza în apropiere şi o savura din ochi. 
I-a dedicat şi versuri şi i le-a transmis printr-o colegă, cu care fata 
lua de obicei masa. Mesajul poetic a sosit la destinaţie şi după 
câteva zile a primit răspunsul tot prin intermediere, fiind întrebat 
Nicu dacă mai sunt sonaţi din ăştia pe la facultatea de Mecanică şi 
aşa s-a stins acea iubire a lui Nicu. În acelaşi an a cunoscut-o pe 
cea cu care avea să-şi lege destinele vieţii şi pentru care manifesta 
mult respect şi consideraţie, căci de fapt găsise femeia cu care 
putea discuta şi care-i răspundea perfect tuturor aşteptărilor, nu 
numai hormonal. După mai mulţi ani am descins la apartamentul lui 
din Buzău şi am rămas plăcut impresionat de confortul pe care-l 
avea şi de realizările vieţii lui. Avea şi o casă de vacanţă la 
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Monteoru, alături de a lui Pufu, unde-şi petrecea multe zile libere şi 
concediile. Cu câţiva ani în urmă, căutând pe internet am găsit 
numărul de telefon a lui Pufu Ion, care locuieşte tot în Buzău şi i-am 
dat un telefon în vara anului 2006. Am aflat cu durere că Nicu s-a 
stins în urma unui accident cerebral. Dumnezeu să-l odihnească în 
pace! ;  

* Selami Geait , un turc sau tătar foarte simpatic, care mi-a 
fost coleg de cameră, cam doi ani şi jumătate. Era isteţ şi ambiţios, 
sociabil şi comunicativ. De multe ori făceam antrenamente şi 
concursuri în cameră (genoflexiuni, flotări, întinderea 
extensorului,...)  şi el se dovedea musculos, dar şi un pic cam leneş 
şi i-a scăpat o zicală care a devenit celebră pentru noi: „ Ce-s prost 
să fac muşchi pe blat?”.  

Când primeam pachete de-acasă, mai ales la sărbătorile de 
Paşte sau de Crăciun, savuram cu toată camera bunătăţile primite, 
sau chiar şi cu camera lui Dorel. Geait primea baclavale şi plăcinte 
cu carne de oaie ( aveau o denumire dobrogeană sau turcească pe 
care n-o mai reţin). Baclavalele cu miere şi nucă erau delicioase, dar 
produsele cu carne de oaie miroseau aşa de tare a belită, că numai 
Geait le admira. Îmi amintesc cu mulă  plăcere de evadările noastre 
de la cursuri şi plimbările prin Copou, pe lângă teiul lui Eminescu şi 
la crâşma  Amandina, din parc. Ce bună a fost  ţuica aceea fiartă, 
sorbită cu înghiţituri mici şi asortată cu glume, specifice elanului 
tineresc! Ce frumoşi eram pe o bancă în parc şi chiar într-o roabă de 
ocazie, sau călărind statuia leului! 
Doamne şi Alah, de ce nu opriţi timpul atunci când oamenii sunt pe 
culmea tinereţii? 

Îmi mai aduc aminte de un Revelion, la cantina Codrescu, 
când după o oarecare abureală, Geait se clătina lângă un perete şi 
cu o carismă deosebită mi s-a adresat: „Geordaş, ce faci mă ?, ha, 
ha, ha, ha....”. Legănatul trupului şi al mâinii care era întinsă spre 
mine, cât şi pleoapele care i se cam închideau, făceau din Geait un 
mare actor turmentat şi mi-au conturat şi mai mult convingerea 
despre bonomia lui. Unii la un pahar în plus devin arţăgoşi şi groteşti 
aşa cum s-a întâmplat cu Culiţă Irimia, care când era treaz se 
comporta excepţional de frumos, dar la acel Revelion a început să 
arunce în tavan cu prăjituri şi să spargă pahare.  
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În Copou pe o bancă. În picioare sunt: Lupchian Toma (+) şi Niculiţă 
Gavril.(+) Pe bancă: Ţârcomnicu Alexandru(+) , eu şi Selami Geait 
 

Nu prea ştiu ce a fost în capul lui Geait că s-a lăsat ademenit 
de Zăgreanu şi din semestrul doi al anului III, a mers în gazdă la 
acel coleg. Era el somnolent când îl îmbrăţişa patul de la peretele 
din camera noastră, dar tot ţinea pasul cu grupa. Adeseori îi 
deranjam somnul, spunându-i că a venit lăptăreasa, sau că-l 
cheamă cadânele.  Din acel moment s-a lăsat în dorul lenei şi a 
început să cam fenteze cursurile şi a tras concluzia la sfârşitul anului 
de studiu. Probabil pentru frumuseţea acelui an, l-a repetat. Mi-a 
părut nespus de rău că nu mai aveam aşa amic, cu care să 
şuguiesc de câte ori se iveau ocazii. După terminarea facultăţii am 
avut plăcerea să-l revăd de câteva ori. Înainte de 1989 a venit prin 
Suceava şi m-a rugat să-l ajut a-şi procura porţelanuri, pe care să le 
valorifice în Turcia. L-am ajutat, dar am avut o reacţie cam 
deplasată când a încercat un gest de recunoştinţă, de a-mi oferi un 
săpun, pe care i l-am aruncat înapoi şi a căzut pe jos. Nu ştiu ce mă 
apucase, dar nu concepeam să primesc ceva de la el, considerând  
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 Mijloc de transport în Copou, cu doi cai putere  

(Dumnezeu s-i aibă în pază!) 
 
că l-am sprijinit cu toată plăcerea şi necondiţionat. Îmi spusese că a 
făcut demersuri să se mute în Turcia şi aş fi preferat să-mi spună 
că-mi va trimite de-acolo o vedere. Aveam eu atunci imaginea 
libertăţii prin corespondenţa cu străinătatea. După eliberarea ţării de 
sistemul ceauşist, Geait a revenit prin Suceava, cu băiatul lui, 
Caner, pentru a-l angaja la o firmă turcească din Suceava şi pentru 
a-i căuta gazdă. M-a vizitat atunci şi cred că a sperat să-i ofer eu 
gazdă şi mi-a părut rău că nu i-am putut oferi. Fiecare îşi ştie ale lui 
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şi îmi cădea greu o obligaţie în plus şi apoi mă temeam că voi 
dezamăgi prin condiţii sub aşteptări. Mi-a părut rău şi că nu am fost 
pregătit să-l omenesc pe Geait, după cum merita. Băiatul lui, Caner, 
mi-a făcut o impresie excepţională, prin maturitatea psihică, bunul 
simţ şi modestia de care dădea dovadă. Caner, după o perioadă de 
lucru în Suceava s-a mutat în Turcia şi am avut mare noroc că i-am 
luat adresa de mail şi că pot coresponda din când în când cu el şi cu 
Geait;  

* Nuţu Ioan , un coleg venit din producţie de prin zona 
Bicazului, mai în vârstă cu 12-13 ani decât promoţia. Era bondoc şi 
ambiţios, dar avea ceva probleme de concentrare şi a chinuit mult 
examenele. Era nefumător, din care motiv am şi făcut convenţia de 
a locui împreună în cameră în anul III. Pe fondul stresului suferea de 
tulburări digestive şi adesea ne cam parfuma . Mi-a produs mare 
milă pe la sfârşitul anului III, când a plâns de se cutremura dulapul 
de care se ţinea, în dormitorul nostru, întrucât îşi dădea seama că 
pierde anul şi la vârsta lui era greu de acceptat. Nu mi-a fost chiar 
amic, căci el avea comunicare mai mult cu Viorel Bâtlan, om de 
aceeaşi vârstă şi trecut ca şi el. Nu ştiu cum a terminat facultatea, 
am impresia, totuşi, că şi-a îndeplinit visul;   
         * Pufu Ioan , un băiat de pe la Colibaşi – Argeş, un pic mai 
răsărit ca statură decât mine, adică avea cca 1,65 m. şi cu un 
comportament neaoş - muncitoresc. Avea caracter puternic, dar şi 
momente cu slăbiciuni melancolice. Avea cu 3-4 ani mai mult ca 
promoţia, căci lucrase câţiva ani, înainte de facultate, în producţie. 
Deşi era serios cu examenele, i se întâmpla că nu făcea faţă 
îndeajuns, obţinând note mici sau picând la unele. A pornit-o cu 
stângul chiar de la primul examen din anul I, la Analiza Matematică, 
după cum am arătat mai sus. Situaţia i s-a agravat în anul III, după 
ce s-a îndrăgostit de Adela, o fată din anul I la Industrie Uşoară, 
pentru care punea enormă pasiune. Probabil că dragostea bate 
raţiunea şi Pufulete  i-a dedicat atâta timp încât nu i-a mai ajuns 
pentru carte şi a fost nevoit să repete anul, sau poate chiar aşa a 
dorit să fie mai mult aproape de iubirea vieţii lui, cu care dealtfel şi-a 
legat destinul. Eu am şi o amintire tristă, căci la un joc de fotbal a 
venit ca bulumacul peste mine şi mi-a produs prima entorsă la 
genunchiul drept, entorsă care a deschis calea multora la ambele 
picioare şi limitarea plăcerii mele de a juca fotbal. După încadrarea 
în producţie a urmat aproape acelaşi traseu ca şi mine, intrând în 
învăţământ ca profesor, apoi director şi inspector şcolar. Am fost 
plăcut impresionat de parcursul lui, având în vedere că prestaţia în 
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studenţie nu a fost strălucită. Când l-am revăzut, mi-a plăcut, de 
aspectul fizic şi ţinuta lui îngrijită. Apărea ca un demnitar şi ştergea 
impresia muncitorului – student, care a fost, cu picioarele parfumate 
şi când ne contraziceam propunea să ne duelăm în ciorapi;   

 * Bel ţa Ştefan , coleg care a parcurs doar anul III alături 
de noi, venind ca repetent şi rămânând repetent. Cu statura lui 
medie şi pus totdeauna pe poante, uneori mai încurca interlocutorii 
aşa cum am arătat, când am vorbit despre Mosorel. Îmi apărea cam 
plin de el, chiar arogant. Îi admiram tupeul şi povestirile înflorite cu 
minciunele, dar îmi părea rău pentru simularea unei superiorităţi şi 
pentru răspunsurile în doi peri, când se cereau a fi serioase şi clare. 
Cred că numai credulitatea lui l-a făcut să parcurgă anul III în trei 
ani. După terminarea facultăţii a fost repartizat la Uzina Mecanică 
Suceava şi s-a descurcat foarte bine, fiind mecanic şef. Nu ştiu cât 
de mult îşi punea la lucru capacităţile profesionale, dar cu caracterul 
tupeistic pe care-l avea a ştiut să pretindă subalternilor să facă 
treabă. Eu, după cum am povestit mai sus, am avut două ghinioane 
legate de  colegialitatea cu el, pierzând două examene din cauza lui;  
 * Trifan Romeo , un coleg de prin Ardeal, înalt, şaten, cu faţa 
lunguiaţă. Deşi era bulemist, avea o constituţie uscăţivă şi era foarte 
energic. Dovedea o bună pregătire generală şi capacitate 
intelectuală, dar nu ştiu ce l-a determinat să devină delăsător şi să 
piardă pasul cu grupa noastră.  Poate că hormonii să-i fi jucat o 
festă, mai ales pentru că a făcut un pas greşit de a se muta în gazdă 
la Zăgreanu. Acolo şi-a deschis orizontul spre aventuri amoroase şi i 
s-a închis pofta de carte. Aşa s-a făcut că înainte de terminarea 
semestrului I al anului III, a fost supus discutării în şedinţă a 
Organizaţiei UTC, pentru numărul mare de absenţe la cursuri şi să 
fie obligat a lucra în producţie pe o perioadă de un an. Despre 
Romeo am amintiri plăcute, ca fiind un băiat de caracter, dar şi o 
întâmplare care nu-l scade ca valoare, dar care m-a afectat direct. 
Prin anul I, la orele de sport făceam şi unele jocuri. S-a întâmplat să 
jucăm baschet, ca adversari şi el sărind spre panou, în cădere a 
venit cu cotul lui de oţel drept în nasul meu şi mi l-a fracturat. Din 
cauza aceea, când mi-amintesc de el îl văd printre stele verzi; 
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 În faţa căminului „30 Decembrie”. În rândul de jos: Trifan Romeo, Leon Dorel 
şi Lupchian Toma (+). În rândul din mijloc: Selami Geait şi Gaal Csaba (îmbrăţişaţi ), 
eu ( cu mingea), Pufu Ioan şi Nuţu Ioan. În rândul de sus: Ţârcomnicu Alexandru (+), 
Florescu, Hudescu şi Bâtlan Viorel.  
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În faţa cantinei căminului 30 Decembrie, în anul III, colegi din grupa 276. În 
rândul de sus: Trifan, Hudescu, Ţârcomnicu, Florescu, Leon. În rândul de mijloc: 
Butyurka, Gaal, Bâtlan, Nuţu. În rândul de jos: Selami, Iordache, Lupchian 
 
* Hudescu Constantin , era un coleg de prin zona Moldovei, blond – 
palid, plin de seriozitate şi bunătate. Venea în grupa noastră prin 
repetenţie şi a rămas de grupa noastră tot prin repetenţie. Probabil 
că nu prea avea o bază de pregătire generală, suficient de solidă, 
dar şi din cauza unor probleme familiare. Era căsătorit şi nu prea le 
avea cu situaţia materială. Ne era milă de el că, din lipsa banilor nu 
reuşea să-şi cumpere cartelă de masă şi îşi gătea singur, în cameră, 
mâncăruri ieftine. Mâncarea lui de bază era cartofii prăjiţi, făcută pe 
reşou în cameră. Ne ruga şi noi îl serveam cu pâine de la cantină. 
Într-o excursie, la Cabana Dochia, împreună cu colegii care făceau 
practica de vară la Uzina Mecanică Roman, însoţiţi de doamna 
Biliuţă, asistenta de la Mecanica Fluidelor, mi-am format o impresie 
foarte bună despre maturitatea şi calităţile lui narative; 
 * Bâtlan Viorel , coleg venit de prin Bicaz, cam cu 12-13 ani 
mai mare decât promoţia, un tip solid, foarte serios, dar cu unele 
greutăţi în pregătirea de specialitate, mai ales la disciplinele cu 
multe noţiuni matematice. Era foarte ambiţios şi se consuma foarte 
mult pentru insuccese, ceea i-a cauzat  tulburări psihice şi 
internarea la Spitalul de Psihiatrie. A repetat anul III şi nu mai ştiu ce 
a urmat. Mai recent am aflat că locuioeşte în Canada. 
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Amintiri despre colegii din Amintiri despre colegii din Amintiri despre colegii din Amintiri despre colegii din alte grupealte grupealte grupealte grupe 
 
 Grupa 272:  

• Acroitri ţei Constantin, băiat înalt şi corpolent,  
cu părul în leaţuri şi o cicatrice mare pe cap pe care încerca tot 
timpul să o ascundă. Era foarte inteligent şi cu multă personalitate. 
După absolvire a primit repartiţie ca şi mine la IUPS  Suceava. S-a 
descurcat foarte bine la Serviciul Tehnolog, dar a cam făcut joc de 
glezne în faţa şefilor. I-am zis şi eu o dată Chichiţa, aşa cum era 
alintat în facultate şi s-a supărat foc, punându-mă la respect, pe un 
ton violent, că nu-mi acceptă să mă trag de curea cu el. S-a 
căsătorit şi avea un copil, dar a divorţat şi după ce a trecut pentru o 
perioadă  şi pe la Uzina Mecanică, a plecat ca inginer şef (!), pe 
undeva prin Satu Mare sau Baia Mare. După revoluţie a revenit în 
Suceava, cam plouat, bolnav şi „pocăit”. Ii cam plăcea păhărelul, dar 
s-a lecuit pe criterii de sănătate. Şi-a făcut casă parcă prin Liteni, 
jud. Suceava; 

• Cefranov Eugen,  înalt, maturizat înainte de vreme, deştept,  
şarmant, meticulos şi alte atribute pozitive. Mi-a fost coleg şi la IUPS 
Suceava, unde s-a dovedit bun specialist, respectat de către întreg 
personalul. Avea un aer academic şi de fapt a şi ajuns la 
Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, ca profesor bine 
apreciat. Ce păcat că asperităţile vremurilor l-au cam îmbătrânit, 
parcă prea din vreme !; 

• Creţu Spiridon, un om de statură medie, şaten, cu părul într-o  
parte, ochi ageri şi inteligenţi. În facultate l-am cunoscut cam de la 
distanţă, fără a-i cunoaşte în mod direct calităţile şi defectele, dar 
din auzite aflam că e un premiant. Vorbirea îi era cam fonfăită, 
urmarea unor polipi de care suferea. L-am întâlnit în 2006, cu ocazia 
unei vizite la Leon şi mai, mai să nu-l cunosc. Avea o alură de 
bărbat bine, defectele de vorbire nu le mai avea, era foarte jovial şi 
cu vervă avocăţească; 
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 La Socola, unde era internat Bâtlan Viorel ( cel cu căciula pe cap). Pe bancă: 
Butyurka,  Leon, Ţârcomnicu, Iordache. În picioare: Floareş Viorica ( amica lui 
Ganea), Ganea, Nuţu, Bâtlan, Sofron, Selami, Lupchian, Vlăsceanu, Gal.  
 

• Enache Ion, un băiat de statură medie, de loc din Iaşi. Nu l- 
am cunoscut, decât din vedere pe timpul facultăţii, iar după facultate 
s-a întâmplat că am fost numit să-i fac inspecţie specială pentru 
gradul II didactic. Funcţiona ca profesor la un liceu din Iaşi. A fost 
bucuros că-i fac eu inspecţia de grad, dar cred că l-am dezamăgit 
căci i-am dat doar 9,00. Mi-a povestit, atunci, multe despre viaţa lui 
şi mai ales despre un accident suferit în armată, când n-a aruncat la 
timp o grenadă şi i-a explodat în mână. A pierdut câteva degete şi 
avea şi câteva cicatrice vicioase pe faţă. Nu am putut să-i dau mai 
mult de 9,00, căci a avut o prestaţie slăbuţă şi nu puteam să-l 
combat prea mult pe director, participant şi el la acele asistenţe şi 
care îmi mai şi prezenta o caracterizare negativă la adresa lui 
Enache; 
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• Fodor Mihai ,  un tip de unguraş, de statură submedie,  
îndesat, cu ambiţii specifice maghiarilor. După facultate l-am întâlnit 
la Gheorghieni, în calitatea pe care o avea de inginer şef, subaltern 
al fostului meu director de la IUPS Suceava, Lucaci 

• Mutu Ecaterina, o fată la locul ei, serioasă  şi harnică; 
• Nicolaescu Aurelian, un oltean corpolent, intelligent, harnic şi  

cam zeflemist. A început faculatea la grupa noastră, dar a avut 
ambiţie să treacă la TCM. Voi mai vorbi despre el, când am să 
povestesc viaţa la cămin. După un timp de la terminarea facultăţii 
am aflat că era inspector şcolar la Craiova. Pe perioada când am 
fost eu inspector şcolar, el era trecut la catedră. Am sperat, cu 
ocazia unui instructaj la Craiova că-l voi întâlni, dar nu am reuşit ; 

• Spânu Livia, colegă bine legată, foarte serioasă, harnică,  
modestă şi volubilă. Despre ea am mai vorbit când am amintit şi 
despre profesorul de Educaţie Fizică, Marica; 

• Weisman Ernest, băiat blonduţ, frumuşel, alură sportivă,  
foarte intelligent, din categoria premianţilor. Era şi un bun voleibalist 
la CSMS Iaşi  Era foarte respectat de colegi, ca un neamţ adevărat 
ce era; 

 
Grupa 273  
 

• Anghelescu Vasile , un băiat înalt şi blonduţ, băiat de gaşcă,  
care a ştiut tot timpul ce vrea, a făcut un bun echilibru între studiu şi 
divertisment. Mi-am dat seama că e şi un talentat pictor, când a 
realizat tabloul de promoţie. Lucra la acel tablou împreună cu un alt 
coleg, parcă Berlea şi eu îi admiram cu apelativele de Răfăilă şi  
Michelo Anghelache; 

• Berneag ă Constantin , tip de statură medie, cu ceva ani peste  
vârsta promoţiei, cu hobi pentru motociclism. L-am avut coleg de 
practică la Uzina 1 Mai din Ploieşti şi mi-am dat seama că e un om 
serios, cu personalitate şi un pic cam afemeiat; 

• Baboiu Georgic ă, doar trupul îl demasca a fi de vârsta  
studenţiei, căci sufletul i-l percepeam a fi de copil, un copil bun, bine 
educat şi preocupat să facă ce l-au învăţat părinţii, adică să fie 
harnic, modest, respectuos; 

• Berlea Toader , un băiat de statură medie ca fizic, dar 
impunătoare ca valoare. În el se regăseau un om mare şi-un drac 
mic. Avea o isteţime ieşită din comun, era foarte dinamic, bun 
organizator de şouri.  Îşi băga nasul peste tot, chiar şi în invenţiile lui 
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Drenea Pompiliu. Avea un şarm deosebit, demn de a fi catalogat 
lider de opinie; 

• Ceornol ţa Ilie , bloduţ, statură medie, serios, harnic şi cam  
atat pot spune căci nu am avut ocazia să-l cunosc mai bine; 

• Coarc ă Costic ă, bruneţel, statură medie, serios, harnic,  
volubil, comportament simplu – muncitoresc; 

• Dobrescu Felix , om serios, chiar prea serios, şaten, costeliv,  
de statură medie, fumător conştiincios. Avea voinţă de fier şi 
rezultate pe măsură. Era de loc din Buzău şi am avut ocazia să-l 
cunosc de la liceu. Toate respectele mele pentru valoarea lui, mai 
puţin pentru atitudinea cam încrâncenată şi pentru fumat; 

• Dram Mihai , un băiat de statură potrivită, bun sub toate  
aspectele pe care i le-am cunoscut: seriozitate, conştiinciozitate, 
ţinută modestă, rezultate foarte bune la învăţătură. Era amic cu o 
fetiţă blondă, frumoasă şi finuţă şi la întâlnirea de zece ani de la 
absolvire, am constatat că-i devenise parteneră de viaţă; 

• Hîrjabă Constantin , băiat bruneţel de statură sub medie,  
foarte serios şi harnic. După absolvire l-am întâlnit odată la mare. 
Avea  familie reuşită şi simţeam că e fericit; 

• Litan Ioan , un moţ moţat bine, de statură aproape medie,  
isteţ, vioi, şarmant, cu mult tupeu şi personalitate; 

• Marian Nicolae , un bărbat înăltuţ, harnic şi isteţ,  
ambiţios şi tenace, volubil şi glumeţ, poate un pic cam zeflemist. Am 
avut plăcerea să-l cunosc mai bine, că a funcţionat ca şef de secţie 
la Uzina Mecanică Suceava, în timp ce eu eram director adjunct la 
Liceul Nr 1. Am conlucrat adeseori cu el, pentru practica elevilor la 
Secţia Confecţii Metalice a uzinei. Era foarte primitor şi amabil cu 
mine, dar îi plăceau mai mult glumele lui la adresa altora şi era un 
pic irascibil la glumele altora asupra lui. După anii 90, ne-am întâlnit 
la  nuntă şi acolo în starea euforică ce-o aveam i-am spus un banc 
cam deocheat , cu capcană.  Voi reproduce bancul, cu un pic de 
perdea: Şto tacou, câtă vlagă e-ntr-un ou? El a zis varianta 
arhicunoscută: nici-un ştou şi nici un ou....  I-am spus că e altul 
răspunsul şi l-am făcut curios. I-am precizat răspunsul: „sugi vlaga 
şi-mparţi la dou!” Am simţit că s-a supărat şi de atunci m-a cam 
ocolit; 

• Munteanu Viorel , bărbat frumuşel, cu prestanţă şi mândru de  
calităţile lui. Cred că era cu situaţie materială bună, din moment ce 
prin anul cinci avea o motocicletă bengoasă cu care se afişa pe la 
facultate, bârâind spre obţinerea aprecierilor colegilor şi pentru 
admiraţie din partea fetelor; 
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• Ocheşel Ioan , un băiat gen Giani Morandi, ca înfăţişare. Cred  
că nu dădea chiar mare importanţă studiilor, ci doar atât cât să 
plutească pe băncile promoţiei. Avea succes la fete, căci era un 
cocoşel, admirat de găinuşe. A avut o prietenă frumuşică de pe la 
Industrie Uşoară, dar relaţia nu a ţinut şi nu a devenit legătură de 
viaţă. Fata aceea a ajuns pe la Suceava şi a ţinut de o modă 
ciudată, care o prezenta uneori ca pe o paparudă; 

• Paustovanu Anatolie , bărbat în toată firea, serios şi harnic.  
A ştiut totdeauna ce vrea de la viaţă şi a avut o prestanţă meritorie. 
Am avut plăcerea să-l am coleg de muncă la IUPS Suceava. Era 
tehnolog de secţie şi îi plăcea mult să se preocupe de calculul roţilor 
dinţate pentru reglarea lanţurilor  cinematice la maşinile de danturat. 
Nu a stat prea mult în producţie căci a îmbrăţişat cariera politică, 
ajungând secretar cu probleme economice la municipiu şi apoi 
activist la Comitetul Judeţean de Partid. Ajungând pe cai mari a 
devenit un pic cam distant şi cu o tonalitate  mai arogantă. Vorbea 
cu mine şi despre mine cu un pic de ironie şi cam sufeream că nu 
aveam dreptul să-i întorc „amabilităţile”. După 1990 Toni a devenit 
întreprinzător particular, cu societate comercială pe spaţiul ruso – 
ucrainean, cu care s-a descurcat foarte bine; 

• Roşca Petru , un bruneţel de statură potrivită.  
Nu am avut ocazia să-i cunosc, pe timpul facultăţii,  valenţele 
comportamentale, ci l-am admirat la întâlnirea de zece ani de la 
absolvire pentru şarmul lui. Era debordant în glumele lui. Susţinea în 
faţa noastră divertismente frumoase; 

• Tudorache Nicu şor , un băiat înalt şi cam slăbuţ, modest,  
serios şi firav ; 
 

Grupa 274 
 

• Bucurescu Vitalian ,  coleg cu bune calităţi, un adevărat  
ferment al vieţii studenţeşti. Era cel mai pasionat cartofor din 
facultate; 

• Florea Alexandru , un blond cu trup bine făcut.  
Nu ştiu cât de serios era la învăţătură, dar ştiu că avea succes la 
femei. Era de loc din Suceava şi am aflat de la sora lui că s-a 
refugiat în Canada; 

• Gheciu Olga , colegă micuţă şi brunetă, foarte aţoasă, 
deşteaptă şi harnică. Avea un amic, parcă Tibi, care avea tată 
director de fabrică şi cu posibilităţi materiale bune. Coabitarea între 
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ei a fost frumosă şi se părea că se va prelungi pe viaţă, dar nu ştiu 
ce s-a mai întâmplat; 

• Grădnaru Gheorghe , un băiat sub media de înălţime, foarte  
capabil şi serios, volubil şi modest. Mi-a fost cel mai bun amic în 
practica de vară din anul IV. Ieşeam la plimbare cu el şi mă ţinea de 
braţ, încât glumeam că e soţia mea. După absolvire l-am revăzut la 
Oneşti, pe timp ce funcţiona ca mecanic şef la Combinatul Chimic. 
Din prea mult zel a intervenit personal la o avarie şi s-a ales cu 
arsuri la mâini şi pe faţă. După 1990, am aflat că s-a mutat la Iaşi; 

•      Irimia Gheorghe (zis Culiţă), un bărbat minion ca şi mine,  
foarte harnic şi tenace, foarte serios, dar când e un pic cu chef are 
chef să se comporte şi cam deplasat. Şi-a legat viaţa de o fată bună, 
fată de popă, care l-a înţeles, susţinut şi încurajat în toate acţiunile 
lui şi la fel îl acceptă şi acum. L-am simţit ca pe cel mai apropiat 
amic dintre foştii colegi de an. Prin capacităţile lui a funcţionat  o 
perioadă lungă de timp ca director adjunct la Uzina Mecanică 
Suceava şi nu a devenit infatuat ci a rămas acelaşi coleg bonom, 
sufletist, dar din păcate nu putea să mă ajute prea mult la nevoile 
mele, pe care i le prezentam, căci avea peste el un director zbir şi el 
era doar un executant credincios. Era bună şi consolarea lui în 
momentele mele de descurajare. Liceul nostru aparţinea de Uzina 
Mecanică şi aveam probleme cu practica elevilor, chiar şi cu salariul 
meu care era ţinut în frâu de mafioţii de la salarizare.  M-a 
impresionat Culiţă şi prin memoria lui. Ştia cu lux de amănunte toate 
produsele cu tehnologiile lor, maşinile cu valenţele lor parametrice, 
relaţiile cu beneficiarii şi aproape toate problemele fabricii. Era o 
adevărată enciclopedie  mecanică, organizatorică şi economică a 
uzinei. Avea răbdarea să discute în detaliu toate problemele de 
producţie şi desfacere, de mecanic şef şi sculărie şi nu mai am 
cuvinte. După 1990 a preluat în regie o firmă de reparaţii auto, pe 
care a completat-o cu tâmplărie şi construcţii metalice. A pornit 
afacerea în trei, cu fostul mecanic şef al uzinei, renumitul fost coleg 
Belţa Fănică şi cu fostul inginer şef Oprea Marin. A renunţat după un 
timp la acea societate şi si-a format alta pe prelucrarea lemnului şi 
construcţii. Relaţia noastră a devenit mai reţinută din cauza 
opţiunilor politice diferite, el fiind un susţinător viguros al doctrinei 
PSD şi a lui Ion Iliescu, discreditându-l total pe Băsescu pentru furtul 
flotei, comportament mizerabil şi tendinţă de introducere a dictaturii 
prezidenţiale. Aş putea vorbi mult şi bine despre Culiţă, dar vorba 
lungă poate să fie scurtată dacă precizez că a avut şi are toată 
admiraţia mea; 
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• Răducu Cicerone , statură medie, creol, bonom, serios, harnic  
şi cu bune reultate; 

• Rădulescu Nicoleta , fată foarte serioasă, de statură potrivită,  
păr creţ, minte la fel. Era amica lui Giura de la grupa 279, şi el băiat 
foarte serios şi harnic, care i-a devenit soţ; 

• Suceveanu Vasile  era un tip blonduţ, statură medie, se  
descurca foarte bine şi era bine apreciat de colegi şi profesori; 

• Umbr ărescu Constantin , statură medie, corpolent, foarte  
serios şi harnic. L-am regăsit după absolvire ca director adjunct şi 
chiar director la Grupul Şcolar de Aeronautică din Bacău. Am mers o 
dată la Bucureşti împreună cu el şi se cam plângea de maşinaţiile 
făcute de fostul director şi de sănătatea care-i era şubredă. De ceva 
ani s-a stins. Dumnezeu să-l odihnească în pace !; 
 * Vulcan Mircea 
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• Costache Dan , un bărbătoi zdravăn, cu un început de chelie,  
integrat bine în angrenajul vieţii studenţeşti. Avea calităţi fizice mai 
deosebite şi după câte îmi aduc aminte, cred că era rugbist; 

• Cozma Adrian , un tip bruneţel, cu mustaţă, foarte serios şi  
corect. Punea mult suflet în ceea ce făcea, poate că prea mult suflet 
şi acum nu mai trăieşte. Dumnezeu să-l ierte!; 

• Floareş Viorica , o fată blonduţă, frumuşică, serioasă şi  
harnică, cu bune rezultate la învăţătură şi cu ţinută fină. Avea o 
vorbire caldă – catifelată, un pic cântată; 

• Krşemeniczky Marius , un băiat bine legat, calculat, serios şi  
harnic. A fost angajat la Fabrica de Prelucrarea Lemnului din 
Suceava, trecând prin funcţiile de inginer la Mecanicul Şef, mecanic 
şef la acelaşi serviciu şi inginer şef. A pus multă pricepere, pasiune 
şi dăruire în munca lui. Relaţiile mele cu el erau prieteneşti, dar cred 
că din cauza stresului şi bolii, a avut o ieşire necontrolată faţă de 
mine, când am tratat cu el sponsorizarea Inspectoratului Şcolar cu 
nişte scaune, pe care el se oferise  către inspectorul general să le 
doneze. Din stresul acumulat, urmare a greutăţilor în îndeplinirea 
sarcinilor, a devenit cardiac, a suportat o operaţie de implantare a 
unui stimulator cardiac şi cu câţiva ani în urmă s-a stins. Dumnezeu 
să-l aibă în pază !; 

• Popescu Ionel , un bărbat  de statură medie, dar umflăţel, cu  
mult şarm. Era un fel de Bran al nostru. Era conştiincios şi harnic, 
dar adeseori îi adormea conştiinţa, picându-i cartea pe ochi.   
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• Bedo Vasile , coleg de etnie maghiară, handbalist la CSMS  

Iaşi. Era serios şi cu mult bun simţ, sociabil. Era curios din fire şi o 
întâmplare hazlie s-a produs când el a întrebat un coleg la trecerea 
pe lângă o biserică:  „Măi, ce biserică e asta?”, iar colegul i-a 
răspuns: „ Biserica ........”. Nu s-a supărat şi s-a făcut mult haz 
pentru poantă; 

• Caţer Rica , colegă salon, frumuşică şi volubilă. Eu glumeam  
zicându-i Căţărica. Am aflat că a plecat în Israel, unde a atras-o aţa 
sufletului ei etnic; 

• Chiril ă Mihai , un băiat bine legat, senin şi dulce la vorbă,  
serios, harnic şi cu bune rezultate; 

• Dabija Mariana , avea o prezenţă de doamnă, cu maturitate în  
comportament, dar sociabilă şi volubilă; 

• Dima Ioan , băiat înalt şi suplu, bonom, serios, harnic şi cu alte  
frumoase calităţi; 

• Dumitru Aurel , de statură sub cota medie,  cocoşel, isteţ,  
harnic, sociabil, etc...În două rânduri a apelat la mine pe linie 
medicală. S-a îmbolnăvit şi avea mari dureri abdominale. L-am 
consultat şi i-am spus că are apendicită. A fost chemată salvarea şi 
la un prim consult i s-a stabilit alt diagnostic, dar ajuns la spital a fost 
operat de apendicită. Pentru că i-am ghicit diagnosticul mă gratula 
cu apelativul „doctore”. La întâlnirea de zece ani de la absolvire a 
venit cu soţia şi fiica lui. Soţia era balerină în retragere şi tare ne 
amuza cu stilul ei de dans, care ni se părea prea simandicos pentru 
petrecerea noastră. Fiica lui era mică, dar simula aceleaşi fente 
dansante; 

• Hristo Hristov , un grecotei simpatic, curios din fire şi interesat 
să-şi facă un viitor luminos. Era serios şi sociabil; 

• Ivanovici Emil , Cu statură medie, robustă, aducea a rusnac,  
serios, ambiţios şi harnic; 

• Lucan Nicolae , băiat înăltuţ, serios şi ambiţios. După  
absolvire a fost repartizat la Uzina Meanică din Suceava. A avut 
dificultăţi de acomodare şi a plecat din Suceava; 

• Mihăilescu Radu , băiat înalt, bine făcut, cu succese pe linia 
pregătirii, dar faţă de mine mi s-a părut că e un pic cam arogant; 

• Marinoiu Gheorghe , un băiat „gipsi”, cu multe calităţi, ştiind  
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să se dăruiască  vieţii şi să profite de ea. După absolvire am aflat că 
a intrat în familia unor mari demnitari ai regimului comunist şi a avut 
o frumoasă ascensiune; 

• Margine Ştefan , un om bine aşezat, cu calităţi şi succese  
apreciabile. Avea calităţi de lider de grup. M-a impresionat modul în 
care a ieşit dintr-o încurcătură şi cum s-a comportat cu acea ocazie. 
Către terminarea studiilor, a adus la cămin un tânăr care se dădea 
drept Tătaru II. Ne-am bucurat că l-a adus, am jucat fotbal pe 
zăpadă cu aşa zisul Tătaru II şi eu mă şi lăudam că i-am dat mingea 
printre picioare marelui fotbalist. În ziua pelerinajului prin institut 
pentru adio cursuri şi repetarea de multe ori a imnului academic 
„Gaudeamus Igitur” amicul nostru Tătaru a rămas la camera lui 
Margine, vecină cu a noastră. Când ne-am întors la cămin, ia-l pe 
Tătaru de unde nu-i. Cu el au dispărut şi lucruri: valize, 
îmbrăcăminte ..Margine s-a prins imediat şi a acţionat ca un poliţist ( 
nu ca un miliţian). A alertat miliţia gării, a verificat mersul trenurilor şi 
a primit vestea că individul a ajuns pe la Paşcani. S-a urcat în 
maşina miliţiei, a mers la Paşcani şi i-a tras o bumbăceală, care a 
spălat toate dezamăgirile pe care i le-a produs hoţul. Desigur că nu 
era vorba de Tătaru II, ci de un fotbalist anonim, care profita de 
oarecare asemănare cu veritabilul şi de naivitatea clienţilor lui. Am 
aflat că de câtva timp Margine a decedat, în urma unui cancer de 
colon. Mă mir, că-l ştiam tare cumpătat, dar cine ştie cât stres i-a 
oferit viaţa. Îmi pare nespus de rău şi-L rog pe Dumnezeu să-l 
ocrotească; 

• Opric ă Marin , oltean zdravăn, serios, curios, harnic, modest.  
Îmi era simpatic şi-l asemuiam cu nea Mărin, gândindu-mă şugubeţ 
că soţia lui va fi submarin; 

• Ticu Dumitru , ceva mai în etate decât promoţia, serios, trecut  
prin focul muncii şi avea multă responsabilitate pentru pregătirea de  
specialitate; 

• Timofte Petru , bărbat în toată puterea, înalt şi bine legat. Nu  
l-am cunoscut decât din vedere, dar mi-a părut a fi serios, reţinut şi 
apt pentru profesia aleasă; 

• Truşcan Constantin , băiat înalt, bruneţel, subţirel, modest,  
serios, cu suflet bun. A avut ceva probleme cu rezultatele la 
examene, dar şi-a urmat calea. A lucrat la Uzina Mecanică Suceava. 
Nu s-a remarcat în mod deosebit, dar a fost conştiincios şi harnic. A 
suferit un mare şoc prin pierderea de timpuriu a unicului fiu; 

• Wagner Isidor , tipul evreului, curios, isteţ, tenace, cooperant,  
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profitor de ocaziile ivite. El era şi cam afemeiat. După absolvire a 
lucrat la aceeaşi întreprindere cu mine şi am locuit  împreună în 
cameră. Aducea adeseori femei la cameră şi-i plăcea să se laude cu 
succesele în amor. Obişnuia să mă roage a-l lăsa singur la cameră, 
că avea ora „H” şi nu aveam încotro, până într-o zi când m-am 
însurat şi i-am dat papucii din cameră. După un timp a plecat în 
Israel; 
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• Goagă Cotic ă,  băiat  de băiat, impresiona prin calităţi de bun  
coleg, serios când era nevoie şi şarmant la momentele potrivite. La 
întâlnirea de zece ani, aveam în faţă un fel de mascotă a promoţiei, 
căci luase alura Bibanului. Mi-a făcut plăcere să-l revăd la zece ani 
şi aş dori să-l mai revăd şi cu ocazia întâlnirii din vara asta. Dea 
Domnul să-l revăd şi cu alte ocazii !; 

• Patrichi Alexandru , băiat de talie relativ mică,  foarte serios şi  
cumsecade, comunicativ, demn de toată lauda ; 

• Petrescu Sorin , o imagine luminoasă, degajată, înaltă sub  
toate aspectele, cu alură de lord.  Avea şi un fel de detaşare  cam a 
lehamite faţă de unele persoane şi aspecte ale vieţii. Am aflat că s-a 
stins şi va lăsa un loc neocupat în băncile promoţiei noastre. 
Dumnezeu să ni-l păzească şi să ni-l păstreze viu în memorii ! ; 
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• Giura Gheorghe , cetăţean de onoare al promoţiei, tip bine  
aşezat, fercheş, bine pregătit. Parcă mi-aduc aminte că m-a deranjat 
un pic când i-a pretins  lui moş King să-i mărească nota la examen, 
că el ar fi om serios. A cerut un nou bilet şi a obţinut notă mai mare, 
dar vorba zicalei « scopul scuză mijloacele » ; 

• Guţu Constantin , băiat minion, care călca pe vârfuri să pară  
mai răsărit, dar era tăcut, cuminţel, preocupat de obiectivele lui. Din 
auzite ştiam că făcuse rugbi pe la Bârlad. Am aflat că nu mult după 
absolvire a murit. Dumnezeu să-l odihnească în pace !;  

• Iancu Ioan , bărbat de statură medie, un pic cam costeliv,  
ambiţios şi preocupat pentru menirea lui în facultate. Am povestit 
despre el şi privind susţinerea examenului de admitere, când i-am 
propus colaborare şi m-a refuzat. Am aflat că şi el s-a dus în lumea 
umbrelor. Dumnezeu să-l odihnească în pace ! ; 

• Momoiu Nicolae , băiat   bun, de comitet, străduindu-se să  
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facă faţă regulilor studenţiei. Participa activ la toate acţiunile 
organizate de colegi (  na , că am zis-o ca în procesul verbal al unei 
inspecţii speciale pentru grad didactic !) ; 
 

• Niţescu Andrei , un omoi ( mamă  , mamă!), dar suflet dulce  
de copil neprihănit . Ce palmă mare avea ! Semăna un pic cu Gil 
Dobrică. Cred că a făcut faţă binişor facultăţii, terminând-o cu 
succes şi obţiinând ca bonus pe Spânu Livia de nevastă ; 
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• Burloi Marcel , băiat din Buzău ca şi mine, cu multe calităţi  
frumoase şi s-a descurcat bine cu studiile. Avea pasiune pentru 
muzica uşoară, mai ales cea italiană şi ţinea un caiet de cântece. 
Mi-a dat şi mie versuile pentru melodia lui Giani Morandi – «  In 
ginochio da te » ; 

• Caia Gheorghe , băiat de statură medie, serios.  
După câte îmi amintesc era  bun violonist şi m-a impresonat cu 
Serenada lui Ciprian Porumbescu ; 

• Iuteş Gheorghe , un tinerel blond, înalt şi bine legat, tocmai 
bun pentru agricultura  socialistă. Era serios şi de comitet ; 

• Lişman Ioan , băiat de un caracter deosebit, serios şi tenace,  
isteţ şi cu iniţiativă, a făcut o bună carieră ca inginer şef la o fermă şi 
apoi ca specialist la Consiliul Judeţean Suceava. Are doi copii 
reuşiţi, cu care se mândreşte şi o soţie  deşteaptă şi iubitoare ; 

• Lavric Aurel , băiat de statură potrivită, serios dar şi pus  
totdeauna pe şotii, cu bune rezultate la pregătirea pentru muncă şi 
viaţă, foarte bun organizator. În discuţii are şarm deosebit, este 
foarte prietenos, dar îşi susţine cu tărie ideile, considerându-le 
totdeauna ca fiind cele mai bune. Cu toate că locuieşte în acelaşi 
oraş cu mine ne-am văzut foarte rar şi atunci i s-a părut că aş dori 
ceva şi o dată a insistat să iau un sac de cartofi, că tot nu erau de 
cumpărat, ci bonusul lui de la fermă. Mi-a părut frumos gestul 
colegial al lui, dar am simţit şi puţină umilinţă, văzându-mi umbra ca 
de  pomanagiu ; 

• Manciu Vasile , băiat şaten, de  statură medie, alură sportivă.  
A fost foarte serios şi a apăsat pe acceleraţia hărniciei la momentele 
potrivite. Din câte-mi amintesc făcea şi fotbal prin divizia C ; 

• Necula Gheorghe , bărbat bine format, serios, harnic şi cu  
rezultate bune la învăţătură. După absolvire s-a căsătorit şi avea o 
viaţă frumoasă, completată cu un câştig la LOTO de 20mii lei 
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(valoros la vremea aceea, reprezentând cam 20 salarii), dar 
fatalitate, că după puţin timp de la acea bucurie s-a stins. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace !; 
 

• Palade Vasile,  minion ca şi mine, ne potriveam la  
comportament şi ne simpatizam. Era foarte harnic şi inteligent, 
descurcându-se foarte bine pe parcursul studiilor. Cred că a lucrat 
pe undeva prin Brăila şi s-a descurcat bine. I-am regăsit numele 
înscris pe site-ul Neogen şi am încercat să-l contactez, dar fără 
success. După începerea pregătirii pentru întâlnirea de 40 de ani am 
aflat că şi el este universitar la Galaţi şi m-am bucurat mult; 

• Ştefănescu Ion  era un tinerel isteţ, serios şi tenace. A fost  
printre premianţii promoţiei şi a făcut carieră universitară. L-am 
revăzut foarte puţin la întâlnirea de zece ani şi parcă nu prea mai 
era comunicativ. Să i se fi urcat valoarea la cap ? 

 
 Pot spune că perioada studenţiei a reprezentat cea mai 

frumoasă şi fertilă etapă a vieţii mele. A avut multe aspecte care mi-
au conturat personalitatea. 
 

CAPITOLUL IIICAPITOLUL IIICAPITOLUL IIICAPITOLUL III    

STUDIILESTUDIILESTUDIILESTUDIILE 
 
După succesul admiterii şi savurarea lui în mini-vacanţa de 

acasă, cam obosit, dar dornic şi curios de a intra în sfera studenţiei, 
am revenit la Iaşi şi am fost cazaţi la căminul de pe strada Cloşca, 
aflat aproape de Piaţa Unirii.  Ca de obicei, am fost plin de 
conştiinciozitate în frecventarea cursurilor şi am ţinut aproape de 
suflul grupei. Aveam o amică de pe la facultate de biologie, o Vica, 
fostă învăţătoere în satul meu Dâmbroca din comuna Săgeata, 
judeţul Buzău. Am ieşit la câteva întâlniri şi mi-am dat seama că 
rămân de căruţă cu pregătire pentru examene. Nu am dat curs unei 
întâlniri şi am făcut bine că nu după mult timp am constatat că 
păsărica ciripea cu un păsăroi şi ciripea intens. Un coleg de an cu 
noi şi el de prin Buzău, Dumitrescu, mi-a povestit cum a agăţat şi a 
sedus o porumbiţă din Buzău. N-am dat importanţă, dar după puţin 
timp numai ce-i văd pe porumbei pe stradă, cu o sticlă de şampanie. 
L-am întrebat a doua zi, unde mergea şi mi-a spus că la camera lui. 
Mi-am dat seama că sedusa fusese tocmai fosta mea Vica. Greaţă 
şi detaşare. Am încercat să mă integrez în programul grupei şi am 
avut mare noroc să am colegi serioşi, cu simţ de răspundere şi cu 
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bune capacităţi intelectuale. Am avut plăcerea să am colegi pe: 
Leon Dorel, Lupchian Toma, Butyurka Ioan, Gaal Csaba, Niculiţă 
Gavril, Dodoiu Silvia, Ganea Florin, Ţârcomnicu Alexandru, Şerban 
Andrei, Zăgreanu Gheorghe, Agapie Constantin şi alţii, care mi-au 
oferit modele de competenţă, seriozitate, tenacitate. Şi alţi colegi au 
avut calităţi frumoase: Căpitănescu Ana, Selami Geait, Vlăsceanu 
Nicolae, Pufu Ioan, Trifan Romeo, Nuţu Ioan, dar unele delăsări sau 
neşanse au dus la repetenţie şi deci la ieşirea din grupa noastră.  
  Rezultatele mele la învăţătură au depins mult de baza de 
pregătire din liceu, de pauza mare în pregătirea generală pe 
perioada cât am lucrat în domeniul sanitar şi prin efectuarea 
stagiului militar, de anumite stări de moleşeală şi lipsă de voinţă, dar 
şi de calitatea predării materiilor din partea profesorilor. Poate dacă 
aş fi descoperit cafeaua  de la începutul studiilor aş fi fost mai 
viguros şi mai performant, dar eu nu am folosit acest stimulent în 
timpul facultăţii. De-abia prin anul V am descoperit ciocolata, că îmi 
lua oarecum din oboseală. Asta nu înseamnă că m-am complăcut în 
lene şi preocupări deplasate. Niciodată, în viaţa mea şcolară, nu am 
fost prea studios, dar am avut o memorie bună şi prindeam lecţiile 
din clasă. În plus eram consultat de mulţi colegi asupra înţelegerii 
lecţiilor şi încercând să le explic îmi fixam mai bine cunoştinţele. Cu 
calitatea asta, în timpul şcolii generale şi a celei medii, am avut 
premii la învăţătură, dar la facultate înţelegeam mai greu 
fenomenele din cauza trecerii cam forţate de la pregătirea sanitară 
pe care o aveam la pregătirea de inginerie mecanică. De multe ori 
au existat şi neşanse privind dispoziţiile profesorilor, întrebări 
ambigue sau încuietoare, influenţare după notele anterioare din 
Carnetul de Note şi altele. În atmosfera de emoţii, care uneori ţinea 
şi de comportarea profesorului, apăreau şi lapsus-uri. Cu toate 
astea am reuşit să ţin pasul cu grupa, având doar câteva corijări prin 
anii III şi IV, şi obţinând, pe tot parcursul, bursă de studii. În anii I şi 
II nu am avut corigenţe, dar în semestrul II al anului III era cât pe ce 
să pierd bursa. Am şi comunicat acasă că nu mai am bursă şi 
părinţii mi-au trimis bani pentru a achita cazarea şi masa. Am ţinut 
secret faptul că am primit totuşi bursă şi am păstrat banii la CEC. 
Când am mers în vacanţa de vară le-am mărturisit că am avut bursă 
şi le-am pus toţi banii pe masă. Cred că am vrut să bravez un pic, 
dar nu puteam să ţin acel secret, căci devenea murdar. Părinţii s-au 
arătat impresionaţi şi drept răsplată mi-au cumpărat, de toţi acei 
bani (1600 lei), un palton foarte frumos, pe care l-am purtat cam 10 
ani, adică ceva timp şi după ce m-am căsătorit.  
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 Nu prea le aveam cu partea aplicativă, eram începător. La 
activitatea de atelier, prima lucrare pe care am avut-o de executat a 
fost un ciocan. Am reuşit să-l aduc la formă şi dimensiuni, dar nu era 
de notă prea mare. Atelierul mă relaxa şi cum eu obişnuiam să cânt 
chiar şi în WC, în timpul atelierului m-am remarcat cu: „Am plecat la 
vânătoare / cu o puşcă şi-un ogar / să vânez la căprioare, / pinguini 
şi urşi polari .......”. Nu am reuşit să termin acest refren că a venit 
maistrul, un tip cu apucături de muncitor comunist, care a început să 
mă băşcălească cu poante destul de slabe, care sunau mai mult a 
ameninţare că mă dă afară de la practică. De unde-l avusesem 
mare în viziune, ca prin ceaţă am început să văd un păduche. Am 
făcut practică şi în atelierul de prelucrări mecanice, dar acolo totul a 
fost mai elevat. Eram îndrumaţi de domnul Plăhteanu, un domn 
blond, frumos ca fizic şi caracter. În cadrul acelei practici nu învăţam 
să lucrăm pe maşini, ci calcule privind regimurile de aşchiere şi 
geometria sculelor aşchietoare. Aveam modele de lucrări aplicative 
pe care trebuia să le parcurgem. Câţiva dintre colegi participau mai 
activ la lucrări, căci au lucrat în producţie ca prelucrători prin 
aşchiere. Răsărea mai tare Niculiţă Gavril. Pe bune, pot spune că 
nu prea s-a lipit de mine partea practică a pregătirii de specialitate, 
chiar şi cea de vară la: Uzina 23 August din Bucureşti, Uzina 1 Mai  
din Ploieşti, Uzina Mecanică Roman. Participam conştiincios la 
practică, dar numai căscatul ochilor nu ajuta la formarea 
deprinderilor şi am reţinut doar contururi acoperite de o ceaţă densă.  
Practicile de vară de după anii II, III şi IV, durau câte o lună de zile şi 
constituiau adevărate vacanţe în grup. Descopeream locuri noi şi 
alte aspecte ale vieţii studenţeşti. Practica la Uzina 23 August a fost 
o tristă experienţă. Îmi revine foarte obscenă în minte scena cu 
camerele de la căminul din Cotroceni. Pereţii erau tapetaţi cu sânge 
de ploşniţe. M-am speriat foarte la vederea panoramei şi am mers 
de m-am cazat la sora mea, în zona Titan. S-a speriat sora mea 
când a auzit despre ce este vorba, la gândul că-i aduc musafiri şi 
mi-a spus că dacă vreau să rămân la ea  să nu mai trec pe la colegi, 
în Cotroceni. Colegii de la cămin erau foarte revoltaţi, dar se 
amuzau cu vânătoarea de ploşniţe, organizată mai ales pe timp de 
noapte, când ieşeau ploşniţele la promenadă. Am înţeles că Leon 
Dorel era campion. Ploşniţele erau strânse în borcane şi dimineaţa 
apăreau strivite sub formă de reclamaţii în Registrul de Sugestii şi 
Reclamaţii al căminului. La practică, cei de la cămin, din cauza 
nesomnului de peste noapte, se furişau prin locuri mai dosnice ale 
uzinei şi furau câte un pui de somn. S-au scandalizat cei care 
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răspundeau de practica noastră, mai ales un anume Toroş, de la 
Serviciul Personal, un tip milităros şi dur. Au chemat şi  pe rectorul 
Institutului Politehnic, Suzana Gâdea şi au ţinut o şedinţă cu noi în 
sala mare de şedinţe a uzinei. Am ascultat observaţiile şi 
îndrumările date de somitatea sa, madam Gâdea, ameninţările cu 
eliminarea de la practică şi trimiterea în faţa conducerilor de la 
facultăţile de unde venim. Câţiva studenţi au încercat să explice 
situaţia cu cazarea la cămin, dar au fost consideraţi cam impertinenţi 
şi ameninţaţi cu măsuri disciplinare. Uzina era interesantă dar părea 
un mamut cu spaţii enorme şi cu slab conţinut tehnic. Colegii îşi mai 
aduc aminte şi de renumitul Toroş, un tip milităros, director 
administrativ al uzinei,care o făcea pe importantul, ne vâna pe unde 
ne găsea ascunşi şi ne turna la madam Gâdea, de parcă-şi 
transforma numele de Toroş în renumele de Tornioş. 

La Roman, după anul III, am fost cazaţi la căminul Şcolii 
Profesionale de pe lângă Uzina Mecanică. Acolo nu erau ploşniţe şi 
aveam spaţii mari puse la dispoziţie, dar a apărut altă problemă. 
Căminul era şi ca un palat al şobolanilor. Mai ales la cantină era de 
speriat, multe găuri de şobolani şi numai ce vedeai că sărea câte 
unul de unde nu te aşteptai. Într-o duminecă am organizat o 
vânătoare în cantină. Am mers mai mulţi, noaptea, pe un 
semiîntuneric şi am astupat toate găurile pe care le ştiam, apoi am 
aprins lumină şi dă-i şi caută, dă-i şi omoară. Am prins în acea 
noapte 13 şobolani dolofani şi i-am aliniat pe scena din sala de 
mese. Nu ştiu cum a reacţionat conducerea şcolii, sper însă că a 
primit o lecţie de responsabilitate administrativă. Pe la unele 
dormitoare, uşile erau roase în partea de jos şi pe acolo intrau 
şobolanii să se zbenguie în voie. Într-un dormitor care era gol, am 
pus o lespede la uşă, aşa fel încât dacă intră un şobolan, să cadă 
lespedea. Am mers să verificăm succesul unei capcane din acelea 
şi am găsit un şobolan mare cu care ne-am luptat şi apoi  trofeul  
l-am aşezat în faţa uşii la un dormitor în care erau cazaţi copii de 
şcoală generală veniţi în excursie. Ca nişte sadici am stat şi am 
savurat ţipetele copiilor la ieşirea din dormitor, dimineaţa. Practica a 
fost ceva mai serioasă decât cea de la Uzina 23 August, ştiam că se 
interesează cineva de noi, că trebuie să inserăm într-un caiet de 
practică activitatea zilnică şi eram distribuiţi prin rotaţie la diferite 
secţii. După amiezile le aveam la dispoziţie în totalitate ca timp liber, 
în care făceam ce doream, dar nu prea puteam să ne dorim multe 
căci oraşul e aşa cum e. Mergeam prin frumosul parc din apropierea 
gării, la râul Moldova şi făceam vizite de cunoaştere a oraşului.  Într-
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o după-amiază, colegul Stan, a adus o uşuratică, studentă şi ea prin 
Iaşi şi care locuia la Roman. Avea Stan mare cârlig la femei şi la 
asta nu cred că i-a făcut faţă singur şi a apelat la colegii care sunt 
dispuşi să participe la o partidă de sex. Cred că au mers câţiva 
colegi, dar era interesant cum elevi ai şcolii care se aflau cazaţi la 
cămin în acea perioadă, după ce au aflat de paraşuta din curtea 
căminului, au început să se agite prin apropierea ei, doar, doar vor 
apuca o bucăţică. A doua zi, paraşuta a căzut şi la râul Moldova şi 
acolo au tras de ea câţiva colegi, până când i s-a făcut rău. Nu ştiu 
ce gândea colega noastră, Nae, care, vrând- nevrând simţea ce se 
petrece prin boscheţii de cătină din apropiere. La întoarcerea spre 
cămin, am uitat de tot ce se petrecuse la râu şi am cântat cu mare 
voioşie, obişnuitele noastre cântece ale acelor vremi: „ Sunt student 
la....../ iumpai dia, iumpai da........” şi  „ La noi la Turcia e un obicei / 
căci un bărbat ţine 7-8 femei, / căci un bărbat ţine 7-8 femei / dar la 
România , obicei schimbat, / o femeie ţine 7-8 bărbaţi / o femeie ţine 
7-8 bărbaţi / A la Turca bre / mămăligă cu cafe / a la Turca bre / 
mămăligă cu cafe. / Ce cauţi oltene în haremul meu? / Ce cauţi 
oltene în haremul meu? / Am venit sultane ca să ... văd şi eu / A la 
turca bre......../”  
       Tot pe drumul acela de întoarcere spre cămin, înainte de a urca 
deluşorul, era un fel de ghiol al apei Moldova şi acolo se străduia să 
pescuiască un părinţel în sutană. Când am ajuns la locul respectiv, 
părinţelul m-a rugat să am un pic grijă de undiţă, că trebuie să 
meargă până acasă, în apropiere. Stând aşa împreună cu un coleg, 
pare-mi-se Jimi Pufu, ne tot făceam planul că dacă vom prinde un 
peşte o să-l agăţăm de coadă şi când o veni părintele să se 
crucească, pentru minunea Dumnezeiască. N-am prins peştele 
minunat şi n-am avut posibilitatea să ne amuzăm de stupefacţia 
părintelui, dar colegilor le-am spus că am făcut aşa şi ne-au cam 
crezut. Doamne, câtă veselie era în perioada aceea de practică!  
Am avut plăcerea să mergem şi într-o excursie organizată de 
îndrumătoarea noastră de practică, doamna Biliuţă, asistenta de la 
Hidrotehnică. Am mers pe la Lacul Roşu, pe care l-am traversat cu 
barca şi apoi am urcat la Cabana Dochia. A fost un urcuş greu şi eu 
eram ambiţios să ajung printre primii. La un moment dat simţeam că 
mă sufoc şi numai mentosanele lui Lucan mi-au redat suflul. Cel mai 
iute la urcuş era Tomiţă Lupchian. Arăta precum Pantera Roz şi nu 
ştiam de unde are atâta rezistenţă. Am ajuns la cabană şi între timp 
s-a cam înnorat şi înnoptat. Cabanierul era foarte amabil, dar i se 
terminase rezervele de apă şi a apelat la noi să aducem de la un 
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izvor din apropiere, cam de la 500 metri distanţă. M-am oferit şi eu, 
alături de mine, Florin Ganea. La dus a fost chiar plăcut, dar la 
întors a fost urgie. Florin avea o găleată şi eu un bidon de zece litri. 
N-am apucat bine să terminăm de umplut vasele cu apă şi ne-am 
trezit că a venit peste noi un nor dens şi negru de nu mai vedeam la 
cinci metri distanţă. De cabană nici vorbă. Au început tunete şi 
fulgere cum n-am văzut până atunci şi noi eram chiar în mijlocul 
prăpădului. La fiecare fulger aveam impresia că vom fi carbonizaţi. 
Florin avea noroc că se mai vărsa din apa pe care o avea în 
căldare, dar  bidonul dus de mine mă apăsa aşa de tare încât 
simţeam nevoia să-l părăsesc. Cabana o vedeam numai în timpul 
fulgerelor, iar în rest trebuia să ţinem direcţia orbeşte. La cabană, 
am mâncat din conservele ce le aveam şi ne-am amuzat pentru 
peripeţiile de peste zi, apoi ne-am culcat îmbrăcaţi pe pat suprapus, 
din scânduri, lung cât peretele cabanei şi acoperit cu paie. Nu prea 
ne-a plăcut confortul, dar oboseala acumulată a fost un aşternut 
cald pentru somn. În zorii zilei am ieşit afară să prindem răsăritul de 
soare. Ne aflam pe creasta muntelui şi norii, care alunecau molateci 
mai jos de nivelul la care ne aflam, ne creau impresia că ne aflăm 
pe o insulă în mijlocul mării. Un fotograf a imortalizat trăirea noastră 
şi mai păstrez acea fotografie în care apărem ca nişte umbre: eu, 
Zăgreanu, Ţârcomnicu şi Selami şi la picioarele noastre marea 
imensă de nori. În practica de după anul IV, la Uzina 1 Mai din 
Ploieşti, am avut ochii ceva mai deschişi la utilaje, pricepând ceva 
mai mult, având în vedere că şi pregătirea teoretică o aveam mai 
avansată.  La practica aceea am fost repartizaţi colegi de la Maşini 
Unelte şi de la TCM.  Am avut ca obiectiv pregătirea materialelor 
bibliografice pentru Proiectul de Diplomă. Tema proiectului era 
„Presa Abkant pentru Debitat Tablă”. Aveam ca îndrumător pe 
nedoritul de mine Şarpele cu Ochelari, pe care-l consideram total în 
afara cauzei, atât ca pregătire, cât şi ca apreciere din partea 
colectivului didactic. Nu aveam bază pe îndrumarea din partea 
dumnealui şi nici pe susţinerea mea în faţa Comisiei de Examinare. 
Aşa s-a şi întâmplat. În practica de la Uzina 1 Mai am trecut pe la un 
Abkant din fundul Halei de Maşini Unelte, am sustras câteva planşe, 
total străine percepţiei mele şi am realizat doar care este principiul 
de funcţionare al utilajului respectiv. Căminul îl aveam la o şcoală 
profesională din centrul oraşului şi pot spune că am avut condiţii de 
cazare acceptabile. Adminstratora, o doamnă soliduţă, soţie de 
miliţian, era amabilă. Cu Berneagă, adminstratora a fost chiar mai 
mult decât amabilă, dar Berneagă spunea că nu prea i-a plăcut acea 
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amabilitate de amor combinat cu mâncat seminţe. În acea perioadă 
aveam ca amic pe Grădinaru Gigi şi unele plimbări prin oraş le 
făceam împreună. El avea obiceiul de a mă ţine la braţ şi eu 
glumeam faţă de colegi că Gigi este gagica mea. Era plăcut de la 
uzină până la cămin. Mergeam pe strada gării şi treceam pe sub 
castanii care însoţeau strada de la un capăt la altul.  
         Despre studii am mai spus şi la prezentarea profesorilor şi nu 
prea mai am ceva deosebit. 
 Proiectul de Diplomă a avut un farmec mai deosebit pentru 
ambianţa în care îl realizam. Cel mai savurat a fost Desenul de 
Ansamblu. Ne-am instalat 3-4 planşete în cameră, am aplicat pe ele 
coli Ciocan, format A0 şi zile, chiar săptămâni am moşmondit să 
ticluim ceva care să semene a desen şi care să poată fi prezentat în 
faţa Comisiei de Examinare. Era singurul desen pe care trebuia să-l 
expunem vederii întregii comisii, iar despre descriere, calcule de 
rezistenţă, parametri constructivi, desenele de subansambluri şi 
desenele reperelor, trebuia să facem o expunere verbală şi apoi să 
răspundem la întrebările profesorilor din comisie. Întrebările 
acestora erau axate pe disciplinele pe care le predau fiecare şi asta 
presupunea să ne pregătim pentru susţinere la majoritatea 
disciplinelor de specialitate. În timpul execuţiei desenelor de 
ansamblu, parcă mă văd în cameră alături de Puiu Bandrabur, 
Sandu Ţârcomnicu, Tomiţă Lupchian, cum asudam să mai tragem 
câte o linie şi din când în când explodam cu un strigăt de cântare 
falsă a melodiei lui Tom Jones, la modă în acea perioadă „Mă-
ntooooorc acasăăăăă / De-ar fi să moooor ... tot mă 
întoooooooooorc”. Ieşeau nişte sunete ştrangulate de disperare şi 
deznădejde, pe care noi le savuram ca pe clipe de relaxare. 
 La susţinerea Lucrării de Diplomă, am avut o comisie de 
examinare formată din vreo cinci profesori grei ai facultăţii şi la 
fiecare student participa şi îndrumătorul pe care-l avea. Deşi am dat 
lucrarea spre verificarea Şarpelui cu cca 2 săptămâni înainte, nu ştiu 
dacă acesta a verificat-o şi nici dacă a priceput ceva din ea. Cred că 
a propus o notă la plezneală, după aspectul artistic al lucrării, 
acoperindu-şi incompetenţa ştiinţifică. Dacă eu aş fi fost mai tupeist 
şi l-aş fi intimidat prim pretenţiile mele privind îndrumarea pe care 
trebuia să mi-o dea, cred că propunea o notă mai mare pe lucrare, 
dar eu am avut aşa o timiditate şi reţinere la adresa lui încât nu l-am 
deranjat nici măcar cu o întrebare. Mi-ar fi părut şi caraghios ştiind 
că m-ar fi băgat şi mai tare în ceaţă.  Aşa s-a făcut că am primit din 
partea comisiei doar nota 7,00. Şi totuşi, după examenul de stat am 
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fost singurul care am mers acasă la Şarpele, cu o şampanie şi i-am 
urat sănătate, că de mulţumiri nu putea fi vorba. 
 Pentru repartiţia în producţie s-a făcut un clasament al 
absolvenţilor pe baza mediilor generale şi eu m-am situat al 13-lea 
din 32 (grupele 276 şi 277).  Aş fi avut posibilitatea să aleg un post 
la Ploieşti, dar din dorinţa de necunoscut am ales Suceava. Auzisem 
că e un oraş curat, frumos şi cu încărcătură istorică şi m-a tentat 
alegerea lui. Mai era şi faptul că urma să-l am aproape pe Tomiţă 
Lupchian. A mai fost un stimulent în această alegere, amica mea pe 
acea vreme, care era de loc din Dorohoi, care a insistat să aleg 
Suceava. Pentru acea amică nu prea aveam sentimente de 
dragoste, nu vedeam în ea soluţia unei căsnicii, ci pur şi simplu m-
am lăsat dus de valul insistenţelor  
 
 

 
  
 Decembrie 1967, o parte dintre colegii din  grupele 276 şi 277, la terminarea 
cursurilor. Apar: Oprică, Chirilă, Margine, Dodoiu, Iordache, Bandrabur, Ivanovici, 
profesor Rener, Dumitru, Bălţatu, Ticu, Lucan, Zăgreanu, Lupchian.  
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 Decembrie 1967,o parte dintre colegii din  grupele 276 şi 277, la terminarea 
cursurilor. Jos: Zăgreanu, Şerban,Marinoiu, Lucan, Ganea, Chirilă, Bandrabur, 
Lupchian. Mai sus: Gaal, Nicolae, Dodoiu, Dumitru, Ghineţ, ?, Ticu ( cu faţa 
acoperită de mâna colegului ??. Şi mai sus: Timofte, Oprică, Iordache, Caţer Rica, 
Butyurka, Wagner, Dima. În rândul cel mai de sus: Bedio, Ţârcomnicu, Ivanovici, 
Leon, Margine, Mihăilescu,Agapie 
                       
                 CAPITOLUL IVCAPITOLUL IVCAPITOLUL IVCAPITOLUL IV 
                                                                        VIAŢA DE CĂMINVIAŢA DE CĂMINVIAŢA DE CĂMINVIAŢA DE CĂMIN    
  
 În anul I am fost cazaţi la căminul de pe strada Cloşca, cu 
clădiri vechi, dormitoare mari. Se putea observa că destinaţia iniţială 
a fost cu totul alta. Pentru câteva grupe din anul nostru au fost 
repartizate două dormitoare sistem vagon. Dormitoarele erau foarte 
mari, dar ne simţeam foarte bine împreună. Am avut norocul că şi 
cantina era în aceeaşi clădire şi nu trebuia să ne deplasăm în altă 
locaţie pentru servitul mesei, mai ales pentru mesele de dimineaţa şi 
seara. Din acest cămin reţin ca deosebite câteva trăiri: 

• Seara la culcare, sporovăiam mult şi glumeam, 
 tachinându-ne cu fel de fel de aprecieri şi apelative. Cel mai vioi la 
acele ore târzii era olteanul Aurelian Nicolaescu. Cine se prindea în 
hora glumelor lui, nu prea reuşea să-i facă faţă. Se lua mai ales de 
Geait, zicându-i câte îi treceau prin cap despre cadâne. Se lua şi de 
mine, dar mai puţin căci dimineaţa urma să fiu eu în formă şi el era 
somnoros şi morocănos; 
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• În dormitorul de lângă noi m-au amuzat Krşemenczky şi  
Şmil, de la grupa 275. pentru felul în care-şi împărţeau un pat 
suprapus, având în vedere că erau dolofani şi abia încăpeau unul de 
altul. Şmil nu era căminist, dar stătea pe blat; 

• Majoritatea colegilor învăţau în dormitoare şi ne amuzam  
foarte mult de stilul de învăţare al lui Popescu. Stătea culcat pe pat, 
cu cartea sau caietul de cursuri deasupra capului şi nu apuca să 
citească mai mult de cinci minute că şi închina steagul, căzându-i 
cartea sau caietul pe faţă şi apoi ţine-te somn; 

• Într-o zi ne-a trăsnit ideea de a merge să ne tăvălim prin  
zăpadă, îmbrăcaţi numai în slip. Am dat şi eu curs la acea năzbâtie, 
căci îmi plăcea să bravez, dar numai eu ştiam cât de tare mă 
scutura gerul. Ne-am tăvălit prin zăpadă şi ne-am făcut poze. Pozele 
au ieşit tare întunecate şi neclare şi nu le-am păstrat. 
 Aveam baie în căminul nostru dar nu merita atenţie, având în 
vedere că în apropiere se afla baia turcească şi acolo puteam 
elimina prin toţi porii, oboseala şi murdăria de pe noi. 
 Prin anii II şi III am fost cazaţi la căminul 30 Decembrie. 
Aveam un director de cămin foarte prezent  în viaţa noastră, dar mai 
ales pentru a ne urmări să nu facem ceva nepermis. În acea 
perioadă au început colegii să joace poker, dar pe beţe de chibrituri, 
sau în cel mai rău caz pe sume minuscule. Ne-a prins acel director 
de cămin, jucând poker şi întrucât eram şef de cameră m-a 
ameninţat că mă dă afară din cămin. În anul II stăteam la etaj cu 
cinci colegi în cameră ( Geait, Tomiţă, Sandu, Jimi şi Nicu) şi am 
avut o viaţă mai intensă şi mai frumoasă. Prin faţa căminului treceau 
şi fete de la 1 Mai, la cantină. Era o vreme de iarnă, cu multă 
zăpadă şi băieţii le cam bulgăreau pe fete, pentru a le dovedi 
simpatie. Uneori simpatia lua aspecte nedorite, dacă bulgării 
produceau dureri sau dacă fetele nu acceptau acel joc. Eu am făcut 
pariu cu colegii de cameră că-mi las mustaţă până la anul nou. 
Mustaţa îmi crescuse, dar colegii vroiau să câştige pariul ( cam 50 
lei). Revenind la cameră, după ce am fost la masă şi trecând pe 
lângă o fată care plângea, am întrebat-o ce a păţit, dar ea mi-a 
reproşat că am lovit-o cu bulgăre de zăpadă şi era foarte furioasă. 
Am urcat sus la cameră şi aud la un moment dat că fata aceea 
plângea pe hol şi era împreună cu directorul de cămin. Fata spunea 
că-l recunoaşte pe cel care a lovit-o. Nu ştiu precis ce semnalmente 
a indicat, dar colegii s-au folosit de prilej şi mi-au spus că era vorba 
de unul mic cu mustaţă. Simţindu-mă cu musca pe căciulă, am mers 
iute la spălător şi haţ cu mustaţa, apoi am ieşit pe hol să întreb ce  
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s-a întâmplat. Am bravat că i-am fentat, dar se prea poate să mă fi 
fentat colegii pe mine, pentru a câştiga pariul cu mustaţa.   
 La începutul anului III, pentru a obţine un loc mai bun în 
cămin, am venit mult înaintea celorlalţi colegi şi am ocupat o cameră 
de patru paturi împreună cu Ţârcomnicu, Nuţu şi Vlăsceanu. Ne-am 
format o cameră de nefumători  şi pe ideea asta ne-am luptat cu 
directorul de cămin să ne accepte acea cameră. Cameră era la 
parter, în „arealul” colegilor de anul V. Eu am făcut multe talente, 
dându-mă cu tulburări psihice  şi ameninţându-l pe director că nu 
ştiu ce se poate întâmpla dacă mă mai deranjează. Pentru a fi mai 
convingător am mers la medicul internist al facultăţii, m-am 
prezentat ca fost asistent medical şi i-am explicat situaţia în care mă 
aflam. I-am cerut o adeverinţă că sufăr de tulburări psihice, pe care 
i-am prezentat-o directorului de cămin. Am fost crezut şi a luat 
măsuri în consecinţă. Nu ne-a dat camera pe care o ocupasem noi, 
ci una şi mai bună. I-a obligat pe colegii din anul V, care ocupau o 
cameră şi o foloseau şi ca atelier foto şi am fost mutaţi acolo. De la 
fereastra  camerei admiram fetele când treceau la cantină. În acea 
cameră am studiat pentru examene şi am avut unele satisfacţii , dar 
şi suferinţe legate de mici insuccese. Din cei patru, pentru anul IV, 
am rămas doar doi. Nuţu a rămas repetent şi i-am simţit durerea 
manifestată printr-un plâns de se zguduia camera. Nicu Vlăsceanu a 
dorit să repete, căci îşi găsise aleasa inimii, la Chimie Industrială, 
dar din an mai mic şi a dorit să-i fie aproape, să termine împreună. 
 O notă aparte în viaţa căminului nostru a avut-o Drenea 
Pompiliu, un coleg cam haios, care avea vedenii de invenţii şi cu 
competenţa lui muncitorească, chiar încerca să le dovedească 
aplicabilitatea. Se ocupa Drenea de un Perpetuum Mobile, cu care 
spunea că va înlocui barajele. Într-o zi pe când am mers la spălător, 
să mă îngrijesc de igiena corporală, se aflau acolo Drenea şi câţiva 
colegi. Drenea prezenta două vase metalice, unul plutind în celălalt, 
şi pe principiul vaselor comunicante, după ce era atins nivelul de 
golire, apa se scurgea în chiuvetă. Chiuveta fiind ocupată cu 
şmecheria lui Pompiliu, am început să mă spăl la apa care curgea 
din vasul lui. Vai de mine, ce s-a supărat Drenea şi a început să ne 
catalogheze: „ Contabili CAP o să fiţi voi, nu înţelegeţi marea mea 
realizare!”   
  Din semestrul II al anului III, am locuit la Codrescu, la 
căminele noi. Pe amplasamentul respectiv erau dispuse ca într-un 
careu căminele pentru: Construcţii, Electrotehnică şi Mecanică. 
Cantina făcea şi ea parte din acel careu. Se crea un fel de curte 
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interioară, în mijlocul căreia se aflau două terenuri de sport, unul 
pentru handbal şi unul pentru baschet. De fapt, ambele terenuri erau 
folosite pentru fotbal. Existau dispute verbale, glumeţe, între 
ocupanţii căminelor, mai ales între mecanici şi constructori. Adeseori 
se auzeau apelative, care parcurgeau spaţiul aerian dintre cămine. 
De o parte se scanda: „ Cărămidarii, cărămidarii!”, iar de cealaltă: 
„Ciocănarii, ciocănarii!” Pe terenurile de sport se încingeau meciuri 
foarte frumoase, la care participau împătimiţii  jocului de fotbal. Se 
desfăşurau şi competiţii la care participau chiar şi jucători 
consacraţi: Cizic, Daneleţ, Inctze IV şi alţii din eşaloane inferioare. 
Pentru unii împătimiţi în ale fotbalului, studiile erau pe plan 
secundar, aşa se făcea că uneori şi târziu în noapte se juca fotbal şi 
numai supărarea unor colegi care aruncau cu borcane pe teren 
puneau capăt unor asemenea excese. Berlea Toader era şi el 
împătimit, ca fost portar de handbal prin Bârlad, dar el făcea din 
jocul lui de portar, mare divertisment. Se aşeza în poartă pe scaun, 
era eficient şi în acelaşi timp făcea unele jonglerii de circ. Tot el era 
şi animatorul întâlnirilor de fotbal, comice. S-au ţinut meciuri : grasul 
cu slabul; piticul cu girafa. Se înţelege felul în care erau alcătuite 
echipele. Era de comă să-i vezi pe Leiba şi Popescu, cum transpirau 
să facă faţă unora ca Lupchian şi Tudorache Nicuşor, dar şi dacă 
dădeau peste ei îi sufla ca pe fulgi. Era comic şi să vezi cum unii ca 
mine, Palade, Pufu, încercau să facă faţă cu girafele:  Acroitoriţei, 
Lupchian şi alţii. Girafa juca pe sus iar piticul pe jos N-a fost bai căci 
Berlea, ca arbitru, avea totdeauna grijă ca meciurile să se termine la 
egalitate şi să se bată lovituri de departajare. Loviturile de 
departajare erau aproape toate apărate deoarece colegii se adunau 
în faţa porţii, lăsând doar un culoar mic , care ducea direct în braţele 
portarului. La acele întreceri, Berlea era scos din cameră pe 
fereastră, şezând pe scaun şi dus în mijlocul terenului pentru a 
arbitra. După cum am mai spus, mare amator de fotbal era şi 
Tomiţă, care ar fi mâncat fotbal cu pâine dacă se putea 
  Aveam la cămin o administratoare foarte bună, preocupată de 
curăţenia din camere şi chiar de plecarea studenţilor la cursuri. 
Venea dimineaţa prin camere şi îi trezea pe studenţi, uneori chiar 
dezvelindu-i. Se vorbea că unii colegi, mai tupeişti, se culcau goi, 
sub pături şi-i trăgeau câte o uimire administratoarei.  Era poreclită 
Bubulina şi  colegii se lăudau că a venit iar Bubulina şi a cules 
castraveţi. Treptat, Bubulina s-a lecuit de a mai trezi studenţii. 
 Mai erau interesante şedinţele din holul căminului, convocate 
de acelaşi şugubăţ Berlea. Sărmanul Drenea Pompiliu se tot 
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scremea să-şi pună pe hârtie „descoperirile ştiinţifce”(idioţeniile) şi 
Todirică Belrlea nu-l scăpa din atenţie. S-a apucat Berlea de a copia 
câteva pagini de la Drenea şi a început a face vâlvă, citind colegilor 
ce a descoperit. Drenea a ascultat şi după câteva rânduri a sărit în 
sus „Hă, mi-ai furat invenţia! Cum ţi-ai permis? Să ştii că, cheia 
invenţiei e aici în cap!” Berlea a contestat că i-ar fi furat invenţia şi 
că el are multă consideraţie pentru savantul care este Drenea  
Pompiliu şi că l-a propus pentru premiul Nobel. S-a bucurat Drenea 
şi i-a mulţumit lui Berlea. La adunarea convocată de Berlea pe holul 
căminului a ieşit majoritatea colegilor. Clopotul acela mare, un fel de 
talangă, cu care Berlea ne chema la adunare şi amuzamentul pe 
care ni-l crea vestea că se discută despre invenţiile lui Drenea , 
creau o atmosferă de veselie deosebită. Berlea se urca pe un scaun 
şi striga: „Stimaţi colegi, ţin să vă anunţ că domnul Drenea Pompiliu 
este propus pentru premiul Nobel! Domnia sa  a inventat legea 
stupifidităţii câmpului magnetic.” Râsete şi ovaţii. Drenea asculta cu 
atenţie, la prima frază se bucura, dar la a doua parcă se prindea că 
se face râs la adresa lui şi atunci bodogănea că noi o să ajungem 
contabili CAP. Sărmanul Drenea, nu prea stătea bine cu învăţătura, 
dar cu inventarea de invenţii era fruntaş. A poluat mult atmosfera 
facultăţii. Domnul Mitică Mangeron, a fost unul dintre cei care s-au 
arătat contrariaţi că asemenea specimene au ajuns în anul III. Se 
vorbea că profesorii l-au trecut pentru a vedea şi cei din ani mai mari 
cum e cu inventica. Şi domnul Anghelache de la Termotehnică m-a 
întrebat ce e cu Drenea , că nu ştie ce să facă, având în vedere că a 
primit atenţionare de la Minister să-l sprijine în realizările respective. 
I-am spus să nu-şi facă griji, că Drenea e sărit de pe fix. 
  Când mergeam la biblioteca Eminescu ( cam rar şi mai mult 
să mă fac remarcat ca băiat de cultură), găseam un abonat al 
bibliotecii, Mitruţă, din anul de după noi, care avea, ca şi Drenea,  
tulburări de comportament. Mergând să-şi caute loc şi văzând că nu 
prea erau, gândea cu voce tare „ Ha, să fiţi ai dracului, ţineţi locuri 
ocupate şi eu n-am unde să stau! Ha, să vă ia dracul pe toţi!” Până 
la urmă găsea un loc, se aşeza cu migală, apoi se simţea deranjat 
de cei care treceau pe culoar şi li se auzea tropotul încălţărilor , sau 
de cei care şuşoteau prin băncile apropiate, pentru a discuta diferite 
teme pe care le studiau. Dacă auzea tropăit, tropăia şi el la masa de 
studiu, dacă auzea conversaţii vorbea şi el de unul singur, cu voce 
destul de tare, încât să deranjeze pe cei din jur.  
 Pe la Crăciunul din anul IV, mă trezesc cu un plic. Avea scrisul 
asemănător cu al fratelui meu Oani. L-am deschis şi am citit: „Te 
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aştept în faţa Căminului U2 – Moş Crăciun cel grăbit!” Eram curios, 
dar aproape sigur că-i fratele meu. Stupore, era o fată, Ţimpoc 
Rodica, din anul III la Chimie Pură. Cînd mergeam să învăţ, uneori 
nimeream prin Universitate şi am văzut o fată blonduţă, dar nu mă 
atrăgea în mod deosebit. Stăteam într-o bancă în spatele ei şi am 
făcut un gest cam golănesc, de mângâiere. Ea a observat, nu a zis 
nimic, dar s-a interesat de mine şi mi-a trimis acea scrisoare. Ne-am 
dat întâlniri şi am început să filosofăm pe multiple teme şi cel mai 
mult pe tema relaţiei băiat – fată. Relaţia asta a durat un an şi 
jumătate şi s-a încheiat după ce am  intrat în producţie. 
 
                        CAPITOLUL VCAPITOLUL VCAPITOLUL VCAPITOLUL V  
                      DISTRACŢIILEDISTRACŢIILEDISTRACŢIILEDISTRACŢIILE    
  
          Nu aş putea spune că m-am distrat prea bine, dar anturaj am 
avut destul de frumos şi ne-am creat distracţii din te miri ce. Cu 
entuziasmul caracteristic, studentul ştie să facă voioşie din sărăcie, 
din abstinenţe forţate şi necazri. Exista acea stofă de bun gust şi 
bun simţ, care-l făceau bun actor pe scena vieţii. Mai erau şi rigorile 
vremurilor care îngrădeau ieşirile din cadrul bunei cuviinţe a acelora 
câţiva, care erau certaţi cu morala. Distracţiile noastre constau în: 
filme, teatre, excursii, baluri,  jocuri de fotbal... Eu mergeam cam rar 
la cinematograf şi tot cam aşa şi la teatru. Despre baluri nu prea am 
ce spune , căci mă abţineam total, fiind conştient că nu aveam 
succes la fete şi apoi nu doream să dansez cu vreo fată care să 
aibă silă a dansa cu mine. La teatru mergeam în mod deosebit 
pentru a-l vedea în scenă pe Miluţă Gheorghiu şi eram impresionat 
de geniul lui interpretativ. Excursiile îmi erau cele mai plăcute 
distracţii. Acolo mă desfăşuram cu toată fiinţa mea şi în anumită 
măsură condimentam petrecerile, prin animarea conversaţiilor. Îmi 
amintesc cu multă plăcere excursiile la Bârnova, Ciric, Cetăţuie.  
         Toamna se ieşea cam în haită la struguri pe dealurile 
Bârnovei. Era mai greu să pătrundem în viile neculese, căci erau 
paznici cu bâte şi câini, dar tot mai forţam nota şi ne luam la harţă 
cu paznicii care ne întâmpinau. Aveam şi noi bâte pe care le 
învârteam în aer. Nu cred că le-am fi folosit căci nu ne puteam preta 
la aşa ceva şi apoi mai era şi frica de sistem, dar agitam bâtele până 
la limita acceptată şi în acelaşi timp băteam în retragere.  
          Cel mai uşor era prin viile deja culese, culegătorii lăsându-ne 
şi nouă cât să ne facem soma şi să mai luăm şi ceva la cămin. Am 
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mai povestit despre excursii şi în paragrafele de mai sus, dar tot voi 
mai insista pe unele aspecte.  
           Cea mai frumoasă excursie din viaţa mea a fost cea de la 
Cabana Dochia. Plimbarea cu barca pe Lacul Roşu, urcuşul până la 
cabană, ruperile de nori în timp ce mă chinuiam să aduc, împreună 
cu Ganea, apă pentru cabană de la un izvor, dormitul pe pătulele cu 
aşternut din paie, răsăritul soarelui şi panorama împrejurimilor cu 
norii la picioarele noastre şi alte aspecte  plăcute, au pătruns în noi 
ca o coabitare fericită între rai şi infern. 
 
 

 
            
       În anul III, cu colegi de grupă, în faţa căminului „30 Decembrie”.  
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   În anul III, cu colegi de grupă, în faţa 
căminului „30 Decembrie”. Fata blondă era Gina Ţârcomnicu, sora lui Sandu. 
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Un popas pe munte, la urcuşul spre cabana Dochia, 
 împreună cu doamna Biliuţă  
 

 
 
 Pe vaporaş la Lacul Roşu, în aceeaşi excursie  
spre cabana Dochia. Apar: Margine, Pufu, Ţârcomnicu, un reprezentant al Uzinei 
Mecanice Roman, Iordache, Gaal, alt reprezentant al uzinei, Niculiţă, Dabija 
Mariana,  Hudescu, doamna Biliuţă, iar în genunchi, Dodoiu. 
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O excursie frumoasă am făcut şi pe când eram în practică de 
vară la Uzina 1 Mai din Ploieşti. A fost o excursie de o zi, pe Valea 
Prahovei. Am mers cu autobuzul până la Cheia şi de acolo am urcat 
pe Ciucaş, împreună cu Florin Ganea. Am povestit despre 
frumuseţea şi aventura acelei excursii când l-am definit pe Ganea, 
aşa cum l-a recepţionat memoria mea. 
 
 

 
 
 Răsărit de soare la cabana Dochia. Drăcuşori în Rai: Selami, Ţârcomnicu, 
Iordache, Zăgreanu. 
 

În timpul vacanţelor de vară ieşeam  aproape zilnic la vie, 
având anturajul din sat, cu Păpuşa şi Vasile Badea. La vie mergeam 
cu bicicletele ca trei muşchetari, luam tranzistorul şi cărţile de joc. 
Ascultam muzică, jucam şeptică, mai şi dansam şi să fi văzut glume 
şi râsete, de numai noi ştim cât farmec aveau. Fratele Nicuşor, mai 
mic cu 12 ani ca mine, mi-a spus că-l băşcăleau copiii la şcoală de 
felul cum dansam eu, legănându-mă de pe un picior pe altul şi 
ţinând tactul cu palmele. Năzbâtioasa de Păpuşa se căţăra şi prin 
salcâmi şi am încercat să mă sui după ea în salcâmul de la puţul lui 
Tăbăcaru, dar simţeam că nu mă lasă  entorsele mai vechi ale 
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genunchilor şi una din ziua precedentă de la gleznă, când l-am dus 
acasă pe Vasile şi aveam într-o mână tranzistorul, iar în cealaltă un 
băţ. Ţineam mult la Vasile Badea, căci era un băiat foarte inteligent 
şi volubil. Ne petreceam multe ore împreună şi seara luam 
tranzistorul sub braţul stâng, iar în dreapta un băţ pentru a ne apăra 
de câini şi eu îl conduceam până lângă casa familiei lui, el se oferea 
să mă conducă înapoi, eu iar îl conduceam şi tot aşa până ce unul 
ceda. Vorbeam despre muzică, despre trăirile din studenţie şi altele. 
Vasile era orfan şi  stătea la cămin de orfani, dar pe timpul 
vacanţelor locuia la sora lui. Ştiam că nu dispune de bani nici pentru 
o îngheţată, dar mergeam împreună la Buzău şi-l duceam la filme,  îl 
serveam cu prăjituri şi îngheţată. Eram ca fraţii, dar „brânza” era 
doar pe banii mei, sau mai bine zis a părinţilor mei. 

În seara din preziua urcării în salcâm, la întoarcerea după ce  
l-am condus pe Vasile acasă, un câine al lui Ciopec s-a repezit, prin 
surprindere să mă muşte şi eu cu un băţ ce-l aveam în mâna 
dreaptă am avut un reflex de apărare rapid, dar a ieşit o rotaţie, 
jumătate prin aer şi jumătate pe jos şi m-am ales cu entorsa la 
gleznă. Revenind la urcatul în salcâm, am urcat puţin şi apoi am 
apelat la Vasile să-mi sprijine piciorul stâng, pentru a evita o săritură 
periculoasă, dar Vasile m-a scăpat şi am avut o regidivă foarte rea a 
entorsei la genunchiul drept, care mi-a luat cam o săptămână pentru 
vindecare, folosind comprese cu apă de plumb.   

O simpatizam mult şi pe Păpuşa şi cred că şi ea pe mine, dar 
numai aşa ca nişte camarazi. Împreună cu ea şi Vasile Badea, după 
cum am mai spus, ne plimbam mult prin sat, păzeam la vie, ne 
făceam vizite reciproce, stropite cu vişinată, dar cam prin anul III firul 
s-a rupt căci Păpuşa s-a legat foarte strâns de un fost coleg de 
liceu, care devenise student la Medicină Veterinară, iar Vasile a 
rămas repetent şi a întrerupt studiile la Facultatea de Matematică, 
intrând în învăţământ ca suplinitor. După cum m-am simşit de bine 
în anturajul cu Păpuşa şi Vasile, ar fi mai multe de spus. Eram în 
cumea fericirii în atmosfera de vis creată de verdele superb al naturii 
şi de verdele pur din sufletele noastre. Cam aşa ar putea fi descris 
edenul şi ne simţeam nemuritori. 

O excursie frumoasă a fost la Monteoru. Ne-am format un 
grup de prieteni din sat şi satele vecine, cu biciclete şi am pornit-o 
într-o sâmbătă. Dintre participanţi îmi amintesc de o învăţătoare 
necalificată din Dâmbroca, Porumboiu, un băiat şi o fată din 
Stănceşti, Gelu Oancea şi Nelu Saris din Scurteşti. Nu prea aveam 
bani la noi, dar aveam elan tineresc. Ne-am îngrijit să mâncăm ceva 
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şi cum nu prea aveam bani, am drămuit totul pe pâine cu brânză. Şi 
aşa era să nu ne iasă socoteala, dar chicoteam şi glumeam că ce ar 
fi ca unul să meargă să întrerupă lumina şi apoi s-o ştergem 
nemţeşte. Am mers apoi la un Bal în Monteoru şi după ce am obosit 
bine am mers la o  casă bătrânească să ne odihnim oasele. Am dat 
de o bătrână cumsecade care avea o bucătărie de vară, nemobilată 
şi cu lut pe jos. Ne-am aliniat la pământ şi deşi ne-au măcina 
gânduri păcătoase, am adormit cuminţei. A doua zi era duminică şi 
am mers la ştrand.  În drum spre ştrand o fată a frânat brusc în faţa 
mea şi am fost nevoit să sar de pe bicicletă. Am călcat strâmb şi mi-
a sărit genunchiul drept de la loc. Entorsa era dureroasă şi m-a 
chinuit mult. Intrând în apa ştrandului, un copilaş mă tot ruga să-l iau 
deasupra capului şi să-l arunc în apă. După 2-3 tumbe mi-a sărit iar 
genunchiul, aşa că la întoarcerea spre casă am stat în coada 
plutonului.  

Învăţătoarele necalificate din sat îmi cam dădeau târcoale: 
Goicea, Stela Porumboiu, dar nu puteam da curs avansurilor lor 
deoarece vedeam doar interesul ce-l prezentau pentru situaţia mea, 
nu pentru bărbătuşul care eram şi în plus, îmi dădeam seama că 
erau cam uşuratice. În situaţia aia flirtam cu toate, dar nu eram amic 
cu niciuna.  A avut un acces de apropiere şi Nuţa, fata lui Gheorghe 
Celu, o fată frumuşică dar numai cu studii elementare şi cu tupeu de 
a-mi cere prietenia. Era frumuşică şi nurlie, dar se vedea de la o 
poştă că urmăreşte doar să se laude că e amica unui viitor inginer. 
Sora ei era o învăţătoare foarte respectată  şi căsătorită cu un 
student mecanicist, un băiat foarte echilibrat şi isteţ, cu care în 
vacanţe mă întâlneam adeseori pentru  a juca şah. Poate că Nuţa 
dorea să dovedească sorei sale  că şi ea se poate căsători cu un 
inginer. Mămica şi ea a observat intenţia Nuţei  şi s-a arătat tare 
supărată pe tupeul acesteia de a mă acapara, mai ales că părinţii 
mei aveau multă desconsiderare faţă de tatăl ei, Gheorghe Celu, un 
CFR-ist de pe uliţa noastră, serios dealtfel, dar cam arogant.  
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              Cu colegi de grupă, după un meci al Iaşului cu Gloria Buzău:Lupchian Toma, 
eu, Trifan Romeo, Florescu, Leon Dorel, Ţârcomnicu Alexandru şi Gaal Csaba. 
 

 
 

O excursie la Ciric. Iordache, Căpitănescu Ana, Leon,Lupchian, amica lui 
Butyurka, Bandrabur, Agapi. 
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Excursie în împrejurimile Iasului, cu colegi de grupă. 

De la stânga: Pufu, Nicolae, Ţîrcomnicu, Ganea, Iordache,  
Zăgeanu, Lupchian, Leon, Gaal. 
 

 
 
În urcuş pe dealurile din împrejurimile Iaşului 
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Cei patru muşchetari: Ţârcomnicu, Stan, Lupchan şi  

Ganea. Mai jos: indiferentul Pufu, seducătorul Iordache, sedusul Zăgreanu, părosul 
Gaal, şi gânditorul de la Breaza - Nicolae. 
 

 
 

În excursia de Paşte, din anul V. La izvor, Iordache e cobai.  
De la stânga:: Bandrabur, amica lui – Minerva, Ţârcomnicu şi Gaal. 
 



 79

                   
 

Căluşarul de Buzău, Iordache, cu un disc  
de tablă pe cap, găsit pe câmp. 
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Excursia de Paşti - 1968. Urcuşul pe deal. 
 

  
 În excursia de Paşti, 1968. Mă mândream că-l duceam 

în spate pe Leon, să-l  fac şef de promoţie. Ceea ce făceam în aceste poze  
ne-a cam caracterizat toată viaţa.. 
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În excursia de Paşte 1968. M ă mândream că-l duceam în spate pe Leon, să-l 

fac şef de promoţie. Ceea ce făceam în aceste poze ne-a cam caracterizat toată viaţă. 
  

   
 
Ne transpuneam în americani şi vietnamezi 
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 Mielul de Paşti, 1968. Artizanul preparării era Butyurka. 
 

 
 
Paşti - 1968. Manifestarea interesului pentru mielul la proţap.   

Jos: Amica lui Butzurka, Minerva, Bandrabur, sora lui Dodoiu(?), Ganea,Butyrka.  
În picioare: Ţârcomnicu, Lupchian Gaal, Iordache, Leon, Nicolae, Dodoiu. 
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Nicolae Ilie, pe post de cobai, încearcă dacă este gata de atac  

mielul la proţap. 
 

 
 

Masa cea de taină, în excursia de Paşti - 1968. 
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Am lăsat în urmă toate trăirile studenţeşti şi ne-am apucat 
serios de treabă, pe unde am ajuns. Valurile activităţilor industriale 
ne-au purtat într-o continuă tranziţie. Puţini dintre colegi au reuşit  
să-şi împlinească visele şi aspiraţiile care-i învăluiau în anii 
studenţiei, chiar dacă unii au căutat împliniri în străinătăţi. Regretul 
mare pe care-l încerc este acela că nu ne-am manifestat ca o 
promoţie  distinsă, care să se regăsească după fiecare deceniu, să 
ţină legături colegiale permanente şi să-i onoreze cu vizite dese pe 
profesori. Ne-am împrăştiat prin lume, dându-ne uitării, 
preocupându-ne doar de micile noastre probleme cotidiene. De-abia 
acum la vârsta a treia, cam degrevaţi de construcţii de viitor, 
începem să vedem ce ne-a lipsit şi ne lipseşte. Avem noroc că, în al 
12-lea ceas, câţiva colegi mai inimoşi, se preocupă pentru o 
revedere. Pentru mulţi foşti colegi revederea nu va mai putea avea 
loc ( Dumnezeu să-i odihnească în pace!), pentru majoritate ar 
putea fi ultima şansă a revederii şi răscolirii trăirilor studenţiei. Ar fi 
păcat să nu profităm de această şansă.  
 În ce mă priveşte, pot spune că  m-am lăsat dus de valurile 
vieţii ca şi majoritatea colegilor mei. Am tras la jugul construirii 
socialismului, m-am integrat în societate cu o familie, m-am realizat 
lăsând urmaşi şi nu m-am gândit suficient la cei care pentru cinci ani 
de zile, în anii cei mai frumoşi ai vieţii, au  împărţit cu mine aceleaşi 
tipuri de interese, aspiraţii, amăgiri, dezamăgiri, insuccese, succese, 
tristeţi, bucurii, ş.a.m.d. Ce am făcut după facultate, voi cuprinde 
într-o relatare separată. 
Aici voi arăta, succint, câteva aspecte ale vieţi mele, de la absolvire 
până  în prezent: 
 * 1968 – 1974- la Uzina de Piese de Schimb Suceava ( tehnolog de 
secţie, şef CTC, şef atelier, şef secţie); 
* 1974 – 1995 – învăţământ ( profesor, director adjunct); 
* 1995 – 2001 – învăţământ – inspector şcolar; 
* 2001 -----         pensionar. 

M-am căsătorit în decembrie 1968, soţia – ingineră de 
industrie uşoară, am doi băieţi  ( de 38 ani şi 34 ani), bine realizaţi. 
Băiatul cel mare este inginer constructor, căsătorit şi are doi băieţi ( 
de 10 ani şi 1 an). Băiatul cel mic, psiho-sociolog, locuieşte în Noua 
Zeelandă, are un băiat de 3 ani.  
 Hobiuri aş fi avut multe, dar viaţa mi-a permis doar câteva: 
* grădinăritul la boşdeuca mea din Dragomina – Suceava; 
* poezia : citit şi compus; 
* comunicaţiile pe internet. 
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Voi încheia această scriere cu o invitaţie, poetică, din epoca 
de „aur”, la Dragomirna, pentru contemplarea naturii, în dezacord cu 
răutatea  vremurilor. Este vorba de o poezie compusă în 1986, 
întitulată Cădere din Alb, sub pseudonimul Mior. Rămăne valabilă şi 
pentru epoca post revoluţie, dacă ne gândim că acum se 
„braconează” şi  pădurea şi animalele, aplicându-se doar legea 
junglei. Tristeţea care  mă cuprinde nu vine numai de la apăsarea 
vârstei, care a început să mă doară, ci şi de la dezamăgirile 
provocate de eterna tranziţie spre nu ştiu unde. 
    

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

            
    
    
 
CUVÂNT  ÎNAINTECUVÂNT  ÎNAINTECUVÂNT  ÎNAINTECUVÂNT  ÎNAINTE    

   

Îndrăznesc să folosesc titlul Te Deum pentru ceea ce am dorit să se ţină 
la întâlnirea noastră aniversară, la patruzeci ani de la terminarea facultăţii. 
Consider că s-a şi întâmplat să fim  pe tot parcursul întâlnirii cu sufletele în 
închinăciune pentru Dumnezeu, căci ne-a dat fericirea de a ne putea revedea 
după atâta dulce-amar de vreme. Pe parcursul expunerii voi adresa scurte 
rugăciuni de mulţumire pentru împlinirile pe care le avem, să avem mulţi ani 
fericiţi  şi să ne revedem sănătoşi. Eu merg în crezul meu şi sper că majoritatea 
are acelaşi crez. Nu aduc contre altor religii, ba chiar sugerez şi celor de altă 
confesiune să mediteze spiritual, conform credinţei lor, la tot ce înseamnă 
promoţia noastră şi fericirea de a ne revedea. 

 VVVValuri de idei emoţionale se derulează prin sufletul meu, mă învăluie 
cald – luminos şi nu-mi dau răgaz să  exprim zborul stolurilor de cuvinte care se 
înalţă pe cerul minţii. Şi acum mă copleşesc emoţiile Întâlnirii Aniversare.Trag 
de mine să ies din Paradisul creat de revederea colegială, la 40 de ani după 
absolvirea facultăţii, să mă pot detaşa şi ca un spectator venit din exterior, să 
arăt atmosfera,   trăirile citite pe chipurile colegilor şi în sufletul meu. E greu să 
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fiu spectatorul propriului suflet, dar trebuie, şi în numele promoţie mele înalţ o 
rugăciune: 
  Dumnezeul nostru, Atotţiitorule, 
   

Făcătorul cerului şi al pământului, 
  Al tuturor celor văzute şi nevăzute 
  Tu ne vezi din slava eterului, 
  Îţi mulumim Ţie pentru cele trăite! 

 
Că promoţiei noastre măreţe 

  I-ai dat daruri şi haruri divine: 
  Voinţă, puteri, competenţe 
  Şi multă credinţă in Tine. 

 
Te rugăm să ne laşi în putere 

            Să ne dai încă ani mulţi şi frumoşi 
    Şi din când în când cu-a Ta vrere 

Să ne revedem sănătoşi! 
 
Că a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava , 

  A Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh , 
  Acum şi pururea şi în vecii vecilor , 
       AMIN ! 

 
 

Din aura confuză, paradisiacă, desluşesc tot mai mult chipuri dragi cu 
suflete mari, parfumul amintirilor, măreţia realizărilor, dar din păcate şi pecetea 
unor frustrări, suferinţe, previziuni sumbre.  
 Reiau în fiecare zi lupta cu mine însumi şi continui visurile, gândurile, 
cuvintele, le aşez uşor la locul lor şi uite-aşa câte-un pic, câte-un pic, caut să-mi 
duc la capăt  plăcerea de a mă împlini sufleteşte şi de a împărtăşi colegilor 
trăirile mele în care sunt oglindiţi şi ei. 
  Îmi filează şi acum, în minte, încurajarea insuflată de traducerea 
adaptată a imnului Gaudeamus Igitur, postată pe forumul facultăţii:                                                                                       

 
Să ne bucurăm din plin  
De parcă-am fi tineri,  
Căci din tineri provenim  
Şi-am avut susţineri  
Pe tărâm divin!  

  

Sunt realist, dar  pot spune că mi-au făcut plăcere aprecierile unor 
colegi, care m-au gratulat  pentru strădaniile de a însera amintiri pe forumul 
facultăţii. Sunt sigur că se aşteaptă cu nerăbdare de la mine să postez şi alte 
impresii şi cred că fiecare ar dori să se regăsească la modul cel mai fidel şi 
plăcut. Îmi dau seama că toţi colegii merită strădaniile mele de a-i zugrăvi. Aş 
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vrea să nu cad în derizoriu cu insistenţele mele. Eu observ doar cu raza mea de 
lumină imaginile pe care le prezint. Cer scuze pentru eventuale umbre în 
prezentările mele, pentru scăpări de imagini sau mici contorsionări. Inivit colegii 
să fie mai participativi la trăirile promoţiei, să vină pe forum cu amintiri, reflecţii, 
sugestii.  Mă simt cam ridicol că mă aflu aproape singur cu postări pe site-ul 
„Despre Colegi”? Oare sunt dezechilibrat şi nu-mi dau seama?  Nu am ce face 
de mă preocupă aşa ceva? Oare stimabilul Leon ( artistul punerilor în pagină) 
mă mai suportă să-l deranjez? Ce impresie are despre mine? Promit că asta e 
ultima postare. Gândurile astea sumbre îmi vin atât din unele remarci subtile, 
cât şi din neimplicarea colegilor în îmbogăţirea forumului cu proprii contribuţii. 
Nu cred că trebuie să ne fie teamă de Limba Română, căci este dulce dacă 
este exprimată simplu - din suflet.   

  
De-aş putea 
Deasupra tuturor 

  Aş arbora, 
Pentru eternitate: 

  Cerul ,Soarele, 
Porumbelul, Ramul  
Seninul cerului albastru, 
Pacea şi respectul,  
Verdele şi rodirea,  
Păstrarea tradiţiilor, 
Arcul unui curcubeu, 
Credinţa în Dumnezeu. 

    
     MIOR
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    MotivatieMotivatieMotivatieMotivatie    
 

 După anunţarea întâlnirii promoţiei noastre, prin graţia colegului Leon Dorel, am intrat aşa într-
o fierbere sufletească, de parcă nu mai eram eu, acel moşuleţ anost, cu paşi mici, nesigur, grijuliu cu 
fiecare semnal negativ al trupului şi având în faţă orizontul sumbru al ultimei etape a vieţii.  Am 
redescoperit  copilul din mine, vioi şi sensibil, tânărul plin de aspiraţii care şuguia cu viaţa pe băncile 
facultăţii, zelosul om al muncii care s-a străduit să-şi facă un rost dealungul a două epoci. Am intrat 
într-o stare de frământare  şi am dat curs pornirilor spirituale de a ieşi în întâmpinarea colegilor cu 
toată fiinţa mea sufletească. Am ţinut legătura tot mai strânsă cu admirabilul Leon Dorel, am încercat 
să insuflu unor colegi importanţa revederii noastre, pentru a-i determina să vină la întâlnire şi am 
postat pe forumul facultăţii amintirile şi trăirile mele. Să fi fost dorinţă, să fi fost credinţă, mândria de a-
mi etala unele valenţe, să fi fost evadare din matca singurătăţii? Poate că a fost câte ceva din fiecare, 
dar mai presus de toate a fost dragostea de viaţă. 

 Iată că a sosit şi ziua întâlnirii, zi de vară, frumoasă, parcă tocmită de Dumnezeu să  dea cele 
mai frumoase culori întâlnirii noastre aniversare. Am plecat de-acasă, cu o servietă în care am 
înghesuit  câteva lucruşoare de uz personal, aşa ca pentru trei zile şi nu-mi puteam conduce gândul 
spre ce urma să mi se întâmple. De fiecare dată când încercam să mă concentrez spre întâlnire, 
gândurile îmi alunecau spre amintiri şi spre realităţile nu tocmai fericite ale vârstei a treia. Prea puţin 
reuşeam să mi-i fixez pe cei care ştiam că vor veni. Mă măcinau mult şi gândurile despre colegii care 
nu puteau să vină, cu motivaţiile lor, destul de întemeiate, unele chiar lacrimogene. Arăt aici câteva  
situaţii: 

• Niţescu Andrei. I-am aflat numărul de telefon pe site-ul  Despre  
Colegi şi pentru că îl simpatizam din timpul studenţiei l-am tot sunat insistând să vină. Mi-a comnicat 
că nu poate veni întrucât suferă cu inima şi am simţit că trepidează, frământat de dor şi de frustrare. 
Pe lângă el nu putea veni nici soţia lui, valoroasa colegă a noastră, Spânu Livia, poate şi ea măcinată 
de gânduri grele. Cu Andrei am reuşit să fac o punte, de messenger şi  suflet şi i-am descoperit răni 
mai adânci şi că nu m-am înşelat dacă în amintirile mele despre colegi l-am catalogat ca fiind un omoi 
(mamă, mamă), dar cu suflet dulce de copil neprihănit. Mă simt legat foarte, de acest destin şi 
subconştientul îmi spune că-i voi fi ataşat  sufleteşte cât mă vor ţine brâiele. Sper că dacă vom 
comunica, bucuriile noastre se vor amplifica, iar necazurile vor fi diluate; 

                   
   O parte din  familia lui Andrei, la o masă aniversară. 
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Cuibuşorul familiei Niţescu: tata – Andrei, fica cea mare – Dana , 
 fica cea mică – Camelia şi soţia – Livia.   

• Pufu Ioan. A fost un pic cam sucit, ba că nu poate, ba că poate  
vine. L-am bătut la cap până aproape de ziua întlnirii şi am aflat  
adevăratul motiv de refuz, că are un reumatism anchilozant. Triste, dar adevărate, surprizele 
neplăcute ale vârstei a treia. 

În perioada în care petreceam la Iaşi cu ocazia întâlnirii promoţiei, i-am dat telefon petru a-i 
prezenta ambianţa sărbătorii noastre şi a-l asigura că-i voi trimite imagini edificatoare. Mi-a părut cam 
ursuz, da-l înţeleg, că se simţea frustrat, sau poate credea că i se face în ciudă. Cred că l-am cam 
deranjat cu insistenţele mele telefonice şi într-o convorbire m-a întrebat: „Ce măi, n-ai ce face?” De 
unde eram entuziast în a-i regăsi  prezenţa în viaţa mea, am rămas decepţionat şi am hotărât să nu-l 
mai deranjez.  Poate că în suferinţele lui reumatismale nu mai are loc de scormonit prin amintiri şi de 
reluat amiciţii, sau poate avea impresia că urmăresc vre-un favor, cu o cazare la casa lui de vacanţă  
de la Monteoru, poate că-i stilul lui cam tolo. După ceva timp m-a sunat el şi mi-a zis despre 
suferinţele pe care le are şi m-a rugat să-i trimit prin fiul lui imaginile promise. Am aflat că cei doi 
băieţi ai lui au poziţii sociale marcante şi că mă vor contacta. Tinerii ăştia de azi au viaţa lor agitată de 
parcă ar fi atinşi de tsunami. Nu prea reuşesc să se lege faptele de cuvinte pe linia punctualităţii. Aşa 
s-a făcut că treaba s-a cam tergiversat, dar până la urmă am reuşit să transmit imaginile prin Dragoş, 
cu toate că iniţial discutasem cu celălalt fecior pufulean, Vlad. L-am rugat pe Dragoş să-mi trimită 
câteva poze de familie şi am primit, dar nu chiar tot ce aş fi dorit; 

 
 

     
Pufu şi soţia lui încojurând cu dragoste familia fiului cel mic, Dragoş. 
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Pufu şi soţia lui, încântaţi de familia fiului cel mare, Vlad. 

• Butyurka Ioan.  I-am găsit numarul de teleon în Pagini Aurii şi  
m-am bucurat mult că după 30 de ani i-am auzit vocea, parcă  neschimbată. Motivaţia refuzului  de a 
participa a stat în aceea că are mama foarte vârstnică (92 ani) şi bolnavă grav. L-am asigurat că-l voi 
ţine la curent cu toate detaliile despre aspectele întâlnirii colegiale. Oare are ceva reţneri, din 
convingeri etnice şi consideră că n-aş fi suficient de bine intenţionat? Eu nu-l realizez prin etnie, ci 
prin prisma colegialităţii şi a calităţilor lui umane. Şi dacă ar fi voba de etnie, pot spune că am cea mai 
bună impresie despre maghiari, pentru competenţe, seriozitate, tenacitate, corectitudine, ospitalitate 
şi nu în ultimul rând pentru volubilitate. Pe toţi prietenii maghiari pe care i-am avut  i-am privit ca 
modele comportamentale, pentru mine. L-am ţinut şi pe el la curent chiar şi din miezul evenimentelor; 

 
Butyurka, cu soţia şi nepoţica – 2008 

 

 
      Aranjament floral cu familia Butyurka: tata - Ioncsi, fica – Ildiko, 
 nepoata – Zsofia, ginerele – Zsolt şi mama.- Ildiko. 
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•  Gaal Csaba.  Am obţinut numărul lui de telefon de la Butyurka şi  
am fost foarte bucuros de conversaţia cu el, dar am aflat că nu poate veni, întrucât are mari 
responsabilităţi în cadrul unei firme Italiene şi trebuie să meargă în Italia pentru probleme de 
specialitate. Din pozele pe care le-am primit de la Csobi am observat că el este bine conservat şi mi-l 
reaminteşte pe seriosul dar şi mucalitul de cu 40 de ani în urmă. Ar merita să vobesc mult despre el, 
cu amintirile şi dorul care mă animă; 

 
  Gaal Csaba (în dreapta imaginii) cu soţia, cuscri,  

fica cea mică- Reka şi nepoţelul- Csongor   -  2008 

 
Cuibuşorul familiei Gaal. În mijloc cele două fice(Reka şi Tunde) , 
nepoţii ( Csongor şi Fruzsina) şi gineii ( Atila şi Zoltan) 
 
 
 

• Bandrabur Puiu. Tot din Pagini Aurii i-am aflat numărul de 
telefon şi am fost amândoi încântaţi de regăsire. A tot amânat răspunsul până în ultimele zile şi s-a 
declarat neputincios pe motiv că soacra lui este paralizată la pat şi el nu poate să-şi lase soţia ( 
Minerva) la greu. I-am promis şi lui  că-l voi ţine la curent, mai ales prin faptul că putem păstra 
legătura prin net şi m-am ţinut de cuvânt. Mă simt foarte legat sufleteşte de el căci mi-a fost coleg de 
cameră prin anii III şi IV. Avea un şarm deosebit. Nu era doar o prezenţă fizică ci şi o stare de spirit 
foarte plăcută. Avea toate calităţile unui student elevat: serios cu studiile, participaiv la toate acţiunile 
grupei ( na, c-am vorbit ca la o şedinţă PCR!), foarte sociabil şi distractiv. Toate astea nu le pot uita şi 
din când în când îmi dau seama că-mi lipseşte un suflu de Bandrabur; 
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        Aşa arată acum ( foarte bine) familia Bandrabur: Minerva,  

        fica, ginerele şi Puiu.  

         
  Atmosferă  sărbătorească de familie la Bandrabur. 

• Selami Geait.  Am de câţiva ani legături telefonice şi prin mail cu  
el. Am insistat să vină şi a promis că vine până în ultima clipă, când s-a scuzat la telefon că nu poate 
veni cale de 1000 km. pe arşiţa care se instalase în ţară la sfârşitul lunii iunie. L-am înţeles, dar putea 
fi un dar de la Alah, dacă făcea un efort mai mare, căci întâlnirea noastră merita acel efort. Ah, dac-aş 
putea i-aş trage câteva vărguţe la fund, că eu am insistat atât de mult să mi-l apropiu, iar el o dă 
cotită. Bonomia lui, degajarea cu care îşi exprimă ideile, perlele pe care le scoate din când în când, 
mi l-au fixat în minte ca pe cel mai simpatic turc şi de aia îi caut figura, dar pobabil că prin insistenţele 
mele i-am creat oarece repulsie. Sper să nu fie aşa şi să ne mai regăsim cu multă plăcere ; 
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   Selami Geait, in poziţie de relaxare ( ca de obicei) -2008 

 

 
Selami Geait, fericit, alături de familie. De la stânga:  tata - Geait,  
fiul ce mare -  Caner, nora, fiul cel mic – Sedad şi  mama -  
 

      
       La nunta fiului cel mare – Caner. În picioare Geait şi soţia  

şi pe scaune nora şi fiul.  ( 2008) 
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• Micu ( Căpitănescu ) Anişoara . Ca fostă colegă de grupă, m-aş fi  
bucurat mult să vină la întâlnire, dar nu am reuşit să dau de ea, cu toate că locuieşte aproape de 
mine. Are un fel aparte de a vedea relaţiile colegiale. Este mai reţinută şi în plus foarte preocupată de 
fetele şi nepoţii ei  
( orizontul trăirilor ei sufleteşti ). Am încercat să o anunţ prin Oana, fata cea mică, lucrătoare în 
învăţământ, dar nu am primit răspuns şi de fapt eram sceptic în ce privea acceptarea de a veni la 
întâlnire. Referitor la relaţia dintre mamă şi fice, am putut observa că sufletul bunicului a fost 
transferat mamei. Îmi aduc aminte cum domnul Căpitănescu, tatăl Anişoarei, făcea lobi pentru fata lui 
pe holurile examenelor la facultate. Eram impresionat şi simţeam un respect dosebit pentru un aşa 
tată.  Revenind la Anişoara, abia peste 6 luni am aflat că a trecut printr-o cumpănă grea a vieţii. A 
avut accident vascular şi cu greu şi-a echilibrat organismul. Deci, în timp ce noi ne întâlneam la Iaşi, 
Anişoara era spitalizată.  Cred că a suferit acel şoc şi ca urmare a veştii că fica ei Oana nu mai are 
catedră la liceu. Asta îmi spune încă odată câtă trăire poate avea o mamă ca Anişoara pentru copiii 
ei. Cam după 6 luni de la întâlnire am reuşit, în sfârşit am reuşit, să iau legătura cu Oana prin 
messenger şi  
i-am transmis toate înregistrările mele legate de întâlnirea de la Iaşi. Am şi purtat o convorbire cu 
Anişara. Mi-a spus  prin ce a trecut şi a fost tare bucuroasă că a revăzut trecutul promoţiei noastre. 
 

 
    „Bunicul”, adică tatăl 

Anişoarei,la peste 90 ani. 

 

 
Frumoasa familie Micu: George, ginerele, nepoţii, fica mare- Dana, fica mică- Oana şi Anişoara 

 
• Lazăr George.   Am fost contactat de el si m-a felicitat pentru  

postările de pe forumul facultăţii şi-i părea rău că nu am amintit şi despre el. Cred că l-am dezamăgit. 
A fost una dintre scăpările ce le-am avut în acele amintiri relatate. Din bifările celor care şi-au anunţat 
particiarea am dedus că va veni şi George, dar din păcate nu a venit. După întălnirea aniversară, i-am 
reproşat de ce nu a venit şi am fost blocat sufleteşte când mi-a mărturisit că soţia lui este atinsă de 
boala bolilor.... şi nu mai am cuvinte. Reţin că-mi era drag George pe timpul facultăţii. Eu am fost o 
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figură anostă, dar nu eram gelos pe făt frumosul George ci îl admiram căci mi se părea că are ochii 
albaştri ca seninul cerului, sau poate verzui ca marea culoare a pimăverii şi citeam în ei toate 
atributele binelui, atât pentru binele altora cât şi pentru a-i fi bine lui. Mi-a părut nespus de rău că nu 
am reuşit să-l revăd. 
 

   
   O masă, cam a tăcerii şi durerii, în familia Lazăr. 
 

       
      Cuibuşorul familial al  lui George:soţia,fica, nora, nepotul, fiul  şi George. 

      
Imagini ale familiei lui mi le-a trimis la insistenţele mele, pentru a le posta în acest expozeu. 

Din aceste imagini se poate observa şi starea psihică a fiecărei persoane, pornind de la îngrijorarea 
părinţilor, la încrederea oarecum reţinută în viitor a copiilor şi inocenta lipsă de griji a nepotului. 
Doamne, Te rog ai grijă de familia lui George, şi dă-ne posibilitatea să ne revedem sănătoşi şi fără 
necazuri!.  
 

• Marian Neculai: Am aflat că fiul lui a suferit un accident de  
maşină şi nu ştiam cât era de grav. Am cam încălcat regula bunei simţiri şi l-am sunat, pentru a afla 
ce-i cu el şi dacă poate veni la întâlnire. După cum a început să se motiveze mi-am dat seama cât de 
inoportună a fost propunerea mea. Uneori din dorinţa de bine, mi se întâmplă să fac mai mult rău. Mi-
a povestit cu noduri de lacrimi în gât, în ce situaţie gravă este fiul lui, că încă se afla în comă. 
Simţeam disperarea în glasul lui şi nu mai ştiam ce să-i spun pentru a-i potoli suferinţa. Am bâiguit 
ceva, cum că-i împărtăşesc durerea şi-l voi ţine la curent cu evenimentul întâlnirii promoţiei. El, 
sărmanul, a suferit pe două planuri: durerea sufleteasă pentru starea în care se afla fiul lui şi 
imposibilitatea de a fi la întâlnirea omagială. Indiscutabil, prima durere era copleşitoare şi nu-i mai 
ardea de problema celei de a doua. După întoarcerea de la Iaşi, am căutat de mai multe ori să-l 
încurajez şi l-am rugat să mă viziteze pentru a-i arăta imagini de la întâlnirea  omagială. Am şi stabilit 
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o întâlnire pentru 19 octombrie, dar mi-a dat telefon în acea zi că trebuie să stea mai mult la fiul lui şi 
că va veni peste două săptămâni, adică pe 2 noembrie. Ce a urmat, cred că au aflat toţi colegii. Nu 
este deloc plăcut să vorbeşti despre situaţii macabre şi poate că nu fac bine că scriu aici despre 
moartea lui Marian, dar merită să-l pomenesc întru păstrarea în memoria noastră şi să invit la 
închinăciune pentru sufletul lui. 

 

 
Adio, scumpul nostru coleg – Marian Neculai! 
 

 
Te rugăm Doamne, de vrei! 
 
Doamne, s-a dus şi-acest an 
Şi mi-e greu să înţeleg 
Cum s-a dus şi Marian, 
Cum plecă un scump coleg! 
 
Cât a-nvăţat şi-a muncit! 
Cât de multe-a pătimit! 
Pentru tot ce a iubit, 
Sufletul şi-a dăruit. 
 
Te rugăm Doamne, de vrei, 
Ai grijă de Neculai, 
Şi-n decizia ce-o iei, 
Să-l primeşti Doamne în Rai! 
 
Că a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava , 

  A Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh , 
  Acum şi pururea şi în vecii vecilor .   Amin. 

 
• Truşcan Constantin: locuieşte la un bloc în apropierea mea şi am  

încercat să-l conving pentru participarea la întâlnire, dar nu am insistat căci suferinţa lui este prea 
mare prin pierdeea unicului fiu, chiar dacă au trecut câţiva ani de la nenorocirea care l-a lovit. Soţia lui 
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e marcată şi mai puternic, că aşa e dat de la Dumnezeu ca mama să sufere cel mai mult. Acum s-au 
dotat cu un calculator şi activitatea pe el a devenit hobi de familie. Doamna are dragoste mare pentru 
flori şi pisici şi am observat multe poze şi mesaje video cu aceaste teme, iar Titi vede computerul ca 
pe o jucărie nemaipomenită şi este preocupat de poze, mesaje video  
( agrafe,cum le spune el ) şi muzică până la nesfârşit. Chiar şi cu aceste preocupări relaxante, tot se 
pot citi pe chipurile lor ridurile şi cicatricile sufleteşti. 

 

 
Familia Truşcan: concentraţie minimă, supărare maximă. 

 
Îmi pare rău că prea puţini colegi accesează internetul şi nu putem comunica pe această cale 

facilă. Mă impresionează că cei mai mulţi colegi care s-au adaptat noului mijloc de comunicare sunt 
de la Mecanica Agricolă, facultate care în perioada studiilor era considerată mai dezavantajoasă, dar 
care de fapt a fost cea mai valoroasă prin ascensiunea ulterioară a foştilor colegi.  

 
     

Capit I.-   CĂLĂTORIA. 
      

27 iunie 2008. între orele 10,00 – 13,00  

Deşi am avut invitaţia de la colegul Lişman să merg cu maşina lui la Iaşi şi la început am fost 
încântat de ocazia ivită, de a savura plăcerea unui drum comun cu oameni dragi, având totodată şi 
plăcerea companiei colegului Cefranov Eugen, am declinat până la urmă acea invitaţie din cauza unei 
stări de spirit pasagere, care m-a cuprins. Mi se părea că devin dependent de unele condiţii de timp şi 
spaţiu, că voi devia un pic emoţonal şi voi pierde ceva din energia şi entuziasmul rezervate întâlnirii 
de la Iaşi, că pe parcursul drumului îmi voi da drumul la gură şi cu cât voi vorbi mai mult, voi gândi 
mai puţin, voi displace mai mult interlocutorilor şi mă voi epuiza psihic, etc, etc.....Am luat un maxi-
taxi, cu locuri rezervate, am stat în faţă, am stat mut şi am gândit mult, admirând în acelaşi timp 
peisajele cu verdele lor divin. Pot spune că am mers pe un drum de vis către o atmosferă de vis.  
 Ajuns la Iaşi am avut neplăcerea rarefiatului transport în comun, dar şi bucuria întâmpinării de 
către inimosul Ilie Nicolae, care m-a sunat că mă aşteaptă în staţie la T20, un cămin din Complexul 
Studenţesc Tudor Vladimirescu. La apropierea de staţia respectivă mi-am încordat privirile să-l 
regăsesc pe Ilie şi am avut o vibraţie când am recunoscut o statură, un pic virgulizată, care semăna a 
Ilie de altădată. Ne-am îmbrăţişat cu patos „revoluţionar” şi m-a condus la reşedinţa ce avea să ne 
găzduiaască pentru două nopţi. A  urmat o avalanşă de amintiri, relatări exstenţiale şi aspiraţii. M-a 
fermecat Ilie cu preocupările lui, printre altele fiind vorba şi de cele legate de calităţile lui 
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bioenergetice. Personalitatea lui Ilie o voi  descrie în cuprinsul unor relatări ale mele ceva mai detaliat 
şi mă va apropia şi preocupa cât îmi va mai sta în putinţă. 
 După duşul cald verbal am făcut şi câte un duş răcoritor cu apă, să ne extragem din 
transpiraţia provocată de canicula meteo şi emoţională, apoi am trecut la o scurtă odihnă, aşa încât 
să ne refacem potenţialul necesar intrării în sârba cocteilului colegial, plin de încăcătură sentimentală, 
care era stabilit pentru ora 18,00, la Hotelul Moldova.    

Ţie îţi mulţumim Doamne 
 
Ţie îţi mulţumim Doamne, 

    Că ne dai bucurii mari, 
    Să ne întâlnim cu bine 
    După patruzeci de ani! 
 

Vom cinsti acest noroc, 
    Ne vom închina la Tine, 
    Iaşul să rămână loc 
    De cinstiri şi rugăciune, 
 
    De cultură şi de artă, 
    De zidiri măreţe, demne, 
    Ca o stea pe-a ţării hartă, 
    Cu lumina de la Tine. 

 
Că a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava , 

   Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh , 
   Acum şi pururea şi în vecii vecilor , AMIN ! 

 

 
Aşa l-am regăsit pe Nicolae Ilie. Poza e făcută în camera  

          pe care am  împărţit-o împreună, la căminul T20.  
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Capit II.Capit II.Capit II.Capit II.----        COCTEILULCOCTEILULCOCTEILULCOCTEILUL    
  
27 iunie 2008, între orele 18,00 – 22,00 

Am pornit cu Ilie spre locul precizat mai sus, pe care mintea mea îl gestiona ca pe o expoziţie 
de artă, în care erau expuse tablourile vii ale colegilor şi eram nerăbdător să le admir. Drumul nu l-am 
perceput aproape deloc. Eram foarte cuprins de conversaţia cu Ilie şi de fiorul impactului care urma la 
întâlnirea cu colegii. Îi voi mai recunoaşte? Cât de mult s-au transformat? Vom deschide braţele, cu 
acelaşi entuziasm, spre a ne îmbrăţişa?  

Am ajuuuuuuuuuuns! O, Doamne, ce emoţii am! Simt impactul ca pe ceva deosebit de măreţ, 
cam la nivelul statuar al Palatului lui Ştefan cel Mare, parcă nu întâmplător aflat la faţa locului. Simt că 
pentru mine se petrece un moment istoric lângă un monumet istoric. 

Pe holurile Hotelului Moldova e linişte, căci am sosit cam devreme şi tragem la câte un fotoliu, 
continuând discuţiile, dar eram practic stăini de vorbele noastre. Ne aruncăm privirile când afară, 
când la uşile liftului. Vedem câteva feţe străine pe afară şi suntem curioşi, aşa că ne apropiem de ele. 
Cu greu ne-am recunoscut reciproc şi am schimbat amabiliăţi. Au început apariţiile, când de afară, 
când de la lift. Ceaţa de pe ochii noştri, densă de 30 – 40 de ani,  mi-a creat mari greutăţi de 
recunoaştere, dar după mici eforturi, descopeream epurele colegilor pe planul timpului.  

 Îl întrebam în mod repetat pe Ilie şi el pe mine ( ceva mai puţin), asupra persoanelor care 
apăreau. Primul a apărut Giura, apoi Weisman,  Dodoiu, Agapi, Marinoiu, Fodor......şi apoi o 
desfăşurare rapidă a apariţiilor statuare şi un concert de conversaţii şi toate astea în imaginaţia mea 
creau o lumină sfântă. Subconştientul meu năzdrăvan (ca să nu-i zic inconştientul), se tinea de şotii şi 
îmi aducea aminte de cutremurul din 1977. Pe atunci eram director adjunct la Liceul Nr 1 din 
Suceava. Era seară şi eu mă aflam la căminul şcolii, ca o gazdă bună pentru directorul Grupului 
Şcolar din Roman, care avea de ţinut inspecţie specială unui maistru instrucor. Deodată hurducăraie 
mare şi zgomot mare în tot căminul. Mai repede decât m-am dezmetecit, elevii au dat buluc pe scări. 
Am ieşit afară şi am văzut panorama sperieturii. Imediat după terminarea cutremurului, totul s-a 
transformat în circ. Fetele, care locuiau la ultimul etaj (III), fusese mai speriate ca băieţii şi au ieşit 
cum au apucat, unele mai în degajeuri, altele cu câte o pătură pe ele, iar băieţii nici ei nu erau mult 
mai prejos. A început să se arate cu degetul unii pe alţii şi râdeau de se prăpădeau, fie pentru 
deghizare şi recunoaşterea colegilor în acea postură, fie pentru admiraţia faţă de fetele mai goluţe . 
Mă amuza şi pe mine scena, dar eu eram cel care trebuia să aducă linişte şi să pună ordine, aşa că 
am apelat la elevi să înceteze distracţia şi să revnă la dormitoare. 

M-a adiat o senzaţie asemănăoare cu aceea de după cutremur, la impactul întâlnirii în holul 
Hotelului Moldova. Timpul a aşezat pe trupurile noastre straie şi măşti şi ne-a fost greu a ne 
redescoperi chipurile pe care le reţineam de la ultima întâlnire. La figurat, ne arătam cu degetul unul 
pe altul şi şuguiam la faptul că timpul ne-a cutremurat în fel şi chip, dându-ne măştile vârstei a 3-a, 
dar la propriu ne-am adresat elogii ( Vai, ce bine arăţi!; Nu te-ai schimbat deloc! ş.a.m.d.). Erau mici 
meschinării, dar care om vrea să afle că timpul l-a schimbat în rău. Fiecare ne dăm seama de 
alunecarea spre mai rău, dar nu ne face plăcere să ne spună şi alţii şi cu atât mai puţin cei apropiaţi. 

După acel impact am intrat în atmosfera  entuziasmantă a amintirilor şi fără să ne dăm seama 
eram aceeaşi colegi din urmă cu 40 de ani şi nu mai conta vârsta. Cred că eram dispuşi să jucăm şi 
Bâza. Ne-am cinstit, ne-am veselit, am luat în noi şi pe aparate digitale imagini ale trăirilor.  

Şi acum îmi defilează pe peliculă colegii revăzuţi. Toţi acei colegi îi revăd în mod repetat. Nu aş 
vrea să se simtă vreunul că ar fi fost neglijat de percepţia mea, dar trebuie să spun că pe unii dintre ei 
îi am mai clar, în detaliu şi mai persistent: Leon Dorel, Agapi Constantin, Dodoiu Silvia, Nicolae Ilie, 
Stan Dumitru, Anghelescu Vasile, Baboiu Georgică, Berlea Toader, Chirilă Mihai, Ceornoleţa Ilie, 
Coarcă Costică, Costache Dan, Dascălu Mihai, Dima Ioan, Dinulescu Mircea, Dram Mihai, Dumitru 
Aurel, Floareş Viorica, Fodor Mihai, Gheciu Olga, Giura Gheorghe, Rădulescu Nicoleta, Goagă 
Cosică, Gologan Viorel, Marinoiu Gheorghe, Mihăilescu Radu, Momoiu Nicolae, Munteanu Viorel, 
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Mutu Ecateina, Pâcă Mihai, Grigoraş Octav, Huzumă Liviu, Litan Ioan, Manciu Vasile, Palade Vasile, 
Roşca Petru, Rusu Marcu, Săveanu Emilian, Ştefănescu Ioan, Tudorache Nicuşor, Weisman Ernest, 
..... Chestia asta cu reţinerea mai persistentă, a depins şi de interacţiunile pe care le-am avut cu 
personalităţile respective. Nu pot să elimin din acest cadru pe colegii mei suceveni: Irimia Gheorghe, 
Lavric Arel, Paustovanu Anatolie, Cefranov Eugen, Lişman Ioan, dar pe ei i-am mai întâlnit dealungul 
anilor şi nu au mai contat ca imagini în cadrul şocului plăcut al revederii.  

Cocteilul a decurs frumos, cu aşezarea noastră la mese goale, cu tendinţe de bisericuţe pe 
grupe. Era firesc să ne grupăm aşa căci ne legau amintiri mai multe şi aproape familiare, amintiri care 
stăteau să explodeze în noi. Goagă (din grupa 278) s-a simţit atras de masa noastră, a celor de la 
276 (probabil că a fost atras de familia Leca, fiind concetăţeni de Bacău) şi ne-a făcut mare plăcere 
prezenţa lui. Am fost cam aerieni privind începerea cocteilului. Stăteam şi aşteptam să fim serviţi, 
contrar regulilor de trataţie în cocteil. Încet, încet ne-am dat drumul spre mesele din centru,      
pentru a ne autoservi cu produse dintre cele mai elevate şi apetisante, iar de la o masă postată lângă 
fereastră, ne-am tras pălincă şi vin. Pălinca semăna aşa de bine la culoare cu vinul auriu, încât m-a şi 
păcălit, umplând câteva pahare mari de  pe masă cu pălincă şi trâgând un gât zdravăn, încât m-a 
apucat strănutul.  Am înfulecat cu multă plăcere bucate şi băuturi alese, impresii şi imagini de neuitat. 
M-am felicitat pentru kodac-ul meu, că mi-a permis să imortalizez multe imagini. M-am bucurat şi de 
prezenţa la masa noastră a colegului Leon, cu toate că a fost sustras deseori, pentru 
responsabilitatea lui de organizator. Leon m-a invitat să iau bucate şi penru la cameră, căci nu aveam 
asigurat micul dejun şi că rămâneau prea multe pe mese. Împreună cu Ilie am luat ce am ptut, cât să 
ne ajungă pentru două dimineţi şi am mulţumit lui Dorel pentru amabilitate şi sugestie.  
  La cocteil am reuşit să fixez mai bine pe fiecare coleg şi să obţin mici detalii despre 
ascensiunea de după absolvirea facutăţii.  
   Prea Mărite Împărate 

 
Prea Mărite Împărate  

   Al Cerului şi al Pământului , 
   Văzutului şi Nevăzutului , 
   Din ziuă şi din noapte , 
 

Stăpânul inimilor toate, 
   Coboară-Ţi la noi bunătatea , 
   Inspiră-ne nouă dreptatea , 
   Învredniceşte-n  fapte  

 
Condu-ne în sănătate, 

   Lumină , Tu , nouă ne-mparte , 
   Putere de muncă şi vrere  
   Atâta cât viaţa ne cere  
   

Că a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava , 
  A Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh , 
  Acum şi pururea şi în vecii vecilor , AMIN ! 

      Prezint mai jos câteva aspecte din ambianţa cocteilului: 
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          O masă cu Cefranov, Irimia, Litan, Paustovanu, Ceornoleţa şi soţiile lor. 
 

 
           Doamna Mihăilescu, Dumitru Aurel şi soţia lui. 
 

    
Dima, Marinoiu şi capul plecat al lui Mihăilescu. 
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      Cred că Marinoiu e obosit, iar Mihăilescu e îngrijorat. 
 

 
Munteanu şi Tudorache la o trataţie frugală 

 

 
   La masă cu Suciu Vasile şi Floareş Viorica. 
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  O masă relaxantă cu Antonescu şi Zeleznicov 
 

 
   O baie de imagine pentru Pâcă, Prodan şi Berlea. 
 

 
   Ştefănescu – zâmbet academic, Lişman – yoghist, Iordache- entuziast  

şi Palade – aerian, aşa cum se prezintă aici. 
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   Agricultura mecanizată la grupa 280 ( Ştefănescu, Manciu, Palade,  

Săveanu, Huzumă, Docolin) şi o entitate de 278 ( Sârbu). 
 

 
   Trei dintre cei mai bomboşi colegi: Coarcă, Fodor, Ştefănescu. 
 

 
   O privire interesantă a bombosului Goagă. 
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   Animatorul Goagă, preocupata Leca ( Dodoiu) şi interesatul Leca 
 

 
   Visătorul Nicolae, seriosul Agapi şi curiosul Dascălu. 
 

 
       La masa tăcerii cu Mutu Ecaterina şi soţul ei. 
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   Cina Cea de Taină, cu Giura ( Rădulescu) Nicoleta, Stroe ( Gheciu) Olga 

şi fericitul ei soţ. 
 

 
   Ambianţă respectabilă cu Weisman şi Paustovanu. 
 

               
    Se pune ţara la cale între Marinoiu şi Litan. 
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   Leon în meditaţie gastronomică. 
 

                       
   Două priviri agere: Rusu şi Giura 

 

   
 Momoiu ca la el acasă 
 



 108

    
  Stan învaţă să zboare, iar olandezul zburător Dinulescu îi  explică 
Nicoletei Giura despre decolările şi aterizările din viaţa lui. 
      

      
Lavric, faţă în faţă cu amintirile.. 
 

      
   Gologan gustă,  din plin, amintirile. 
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Sârbu, Docolin şi Ştefănescu, dezbat trecutul.. 

 
Timpul rezervat cocteilului s-a scurs cu repeziciune şi ne-am despărţit cu sufletul mai bogat şi 

cu credinţa că în ziua următoare vom avea trăiri şi mai plăcute. Încărcaţi de trăiri şi sentimente 
frumoase, ne-am retras la locurile de cazare şi până târziu în noapte am depănat cu Ilie  despre 
impresii şi satisacţii. Am încheiat fiecare în felul lui cu o slăvire a Lui Dumnezeu pentru că ne-a oferit 
supliciul revederii şi cu o rugăciune pentru sănătate, sub toate aspectele ei. 
   

Capit III.Capit III.Capit III.Capit III.----                    CATALOGULCATALOGULCATALOGULCATALOGUL    
 
  28 iunie 2008, între orele 10,00 – 12,00 

M-am trezit mai devreme ca deobicei, adică pe la ora 6,00 şi am procesat în mine despre 
starea de fapt în care mă aflu. Ceva mai târziu s-a trezit şi Ilie şi după obişnuitul program de igienă 
personală, am servit micul dejun, în cameră, cu ceea ce sustrăsesem de pe mese de la cocteil, sub 
insistenţele aproape părinteşti ale lui Leon Dorel, el ştiind că nu aveam micul dejun asigurat ca cei de 
la hotel şi înciudat că rămâneau pe mese prea multe bunătăţi. După supliciul micului dejun, Ilie şi-a 
etalat înzestrările şi priceperile pe linia  bioenergiei, aplicând pe mine cunoştinţele lui. A scos din 
valiză o carte şi două dispozitive simple: O amsă şi un pendul. A cerut să pun mâna dreaptă pe scaun 
şi a aşezat alături o coală pe care erau două scale gradate, una pentru câmpul bioenergetic şi una 
pentru tensiunea arterială. Cu amsa aceea    oscilantă  ţinută între două degete ale mâinii, a stabilit 
că am un câmp bioenergetic bun, adică 6 şi că tensiunea e normală. Mi-a spus că stau bine, chiar 
foarte, dar eu ştiu că nu-i chiar aşa, rezultatele lui depinzând de starea de spirit foarte bună în care 
mă aflam. A deschis apoi cartea şi cu ajutorul unui fir de plumb a trecut prin dreptul paginilor care 
indicau numele tuturor analizelor aplicate corpului uman şi a dedus că toate sunt bune, observând că 
firul cu plumb oscilează ca un pendul, cu bună amplitudine. Nu prea am înţeles cum vin astea, dar 
spusele lui Ilie au avut efect tonifiant asupra mea. 
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   Fosta noastră universitate - „ A.I, Cuza”, Corpul A. 
 

Împreună cu Ilie ne-am hotărât să facem paşi până la corpul A al Universităţii, pentru a 
redescoperi locurile dragi ale Iaşului, icoanele tinereţilor noastre. Pornind  de la căminul studenţesc, 
am trecut pe la Hotelul Moldova, am admirat încă o dată Palatul Culturii, apoi Primăria,  Mitropolia, 
Biserica Trei Ierarhi, Piaţa Unirii, Casa Memorială Alexandru Ioan Cuza, Biblioteca Mihail Eminescu, 
Casa Tineretului şi Stuenţilor, Casa Universitarilor... Iaşul s-a schimbat mult şi e greu să  recunoşti 
locaţiile unor clădiri vechi, prinse în ţesătura imobiliară actuală. Ne-am amintit de căminul de pe 
strada Cloşca, de corpul D al Institutului aflat pe strada Horia şi am făcut chiar mici incursiuni pe 
străzile respective, dar nu am mai recunoscut clădirile. În drum ne-am stimulat cu un Capucino, aşa 
mai mult de amorul artei.  

Iată-ne ajunşi şi la Universitate. Forfotă mare pe lângă statuile celebre: M. Kogălniceanu şi A. 
D. Xenolpol. Apoi forfota s-a mutat pe holul universităţii – „Sala paşilor pierduţi”. Forfota pare mai 
mare decât cea a promoţiei noastre şi mă dumiresc repede că are întâlnire şi promoţia 1983. Sunt un 
pic gelos pe diferenţa de vârstă, dar parcă e mai zglobie promoţia noastră. Mişcare browniană pe 
holul de intrare, apropieri şi îndepărtări între colegi, apropieri din dorul de regăsire şi îndepărtări 
pentru apropierea de alţi colegi, în funcţie de cum rămâneau libere valenţele. 

Se dă startul  urcării la amfiteatrul P6, sortit  strigării cataloagelor şi 
autoreprezenărilor. Cu câteva zile în urmă se spera că întrunirea va avea loc în amfiteatrul  P1, în 
care am avut cele mai multe cursuri pe vremea studenţiei. Din păcate, corpul A aparţine acum 
domeniului medical universitar şi amfiteatrul P1 a fost introdus în reparaţie. P6 era pregătit şi el pentru 
introducerea în reparaţie, avea tabla scoasă şi dragul de Leon a trebuit să facă improvizaţii, aplicând 
coli de hârtie în loc de table, pentru a nu ştirbi prea mult din solemnitatea momentului nostru istoric. 
Unii colegi se aşează emoţionaţi în bănci, alţii agită aparate foto sau video, flămânde de imaginile 
acelor trăiri.  Spaţiul auditiv este ocupat şi de imnul Gaudeamus Igitur, venit din nu ştiu ce aparat.  
Foşneşte apropierea prezidiului şi ne aşezăm cuminţei şi emoţionaţi în bănci. Iată că apare, dar cam 
subţire apariţie. Iată mai jos Ilustrţia strigări catalogului: 
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   Pe holul Paşilor Pierduţi ai Universităţii „A.I. Cuza”, înainte de urcarea 

la Amfiteatrul P6, locatia strigării catalogului. 
 

 
   În Amfiteatrul P6 se instalează Prezidiul, format din domnii:  

 Dan Ursescu,  Mircea Cozmâncă, Dorel Leon şi Vasile Neculăiasa. 
 

 
 Faţă în faţă cu prezidiul. 
 

Alături de Leon Dorel, recunosc doar pe domnul Mircea Cozmâncă, asistent pe vremea 
noastră şi aflu că ceilalţi doi sunt: Vasile Neculăiasa şi Dan Ursescu. Oare unde s-au ascuns 
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profesorii noştri? De ce unii au trecut în nefiinţă la propriu, iar aţii la figurat? Motive sunt multe, dar din 
punctul meu de vedere sunt şi motive nemotivabile. Mi s-a creat o amărăciune, dar trebuie să-mi 
îndulcesc starea de spirit cu ce mi-a oferit Dumnezeu. Vorba aia:” asta e, cu asta te mulţumeşti”.  
Eu speram în prezenţa activă a profesorilor care mai erau în viaţă, dar aşa nici măcar nu am aflat cine 
mai este în viaţă şi cine nu. Unde sunt domnii: Belousov, Rener, Zetu, Plăhteanu, Condrea, Cuţu, 
Giriadă, Marica, Miroş, Picoş, Uncheşel, Zugrăvel..? 
Sper că nu au murit. Aş fi dorit ca măcar cei care mai au tangenţe cu facultatea să participe la 
întrunirea noastră. Un prezidiu respectabil ar fi cuprins şi conducerea facultăţii. Cu resursele existente 
era acceptabil un prezidiu în forma de mai jos: 
 

 

 

                    
Pr Dr Ing. Spiridon Creţu         Pr.Dr. Ing. Cezar Oprişan              Pr. Dr.Ing. Corneliu Comandar 

          PRORECTOR         DECAN          PRODECAN 

                
Pr Dr. Ing. Mihai Gafiţanu   Pr.Dr. Ing. Vasile Merticaru      Pr. Dr. Ing. Mircea Zugrăvel     

         
      Pr.dr.ing.                     Pr.dr.ing.    Pr.dr.ing.             Pr.dr.ing. 

Mircea Cozmâncă            Vasile Neculăiasa                  Dorel Leon        Dan Ursescu 
 
 

 A participat şi Creţu Spiridon, dar nu în prezidiu pentru caliatea ce o avea de prorector, ci în banca de 

promoţie. Aşa s-a făcut că prezidiul a cuprins doar patru personalităţi ale studenţiei noastre: Cozmâncă, 
Neculăiasa, Ursescu şi Leon. 

Cuvântul de deschidere l-a avut Leon Dorel, un cuvânt dulce, de mare virtuozitate, exprimat 
calm. După prezentarea celor din prezidiu, a trecut la prezentarea propriilor gânduri legate de 
întâlnirea noastră.  Se putea citi pe faţa vorbitorului că entuziasmul era în toată splendoarea lui, cu 
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puternice trăiri interioare. Mesajul cuvântului cald, a scos în evidenţă frumoasele amintiri despre 
facultate, profesori, viaţa studenţească, a relevat importanţa evenimentului nostru aniversar. Pentru 
profesorii şi colegii care s-au duuus  şi „ ne aşteaptă la capătul tunelului”,  s-a ţinut un minut de 
reculegere. 
 Gestul l-am primit ca pe un ecou al dorinţei mele, pe care am exprimat-o şi în Memento Blitz, pe 
forumul facultăţii. 

Dar să nu uităm de-acei   Azi, în gând, să îi cinstim  
Care-au plecat dintre noi,   Plecându-ne înţelepţi  
Şi să ne rugăm la Zei   Şi un minut să-i slăvim  
Să-i aducă înapoi!    În poziţie de drepţi!  
       Mior 

Domnul profesor Dan Ursescu a început prin a spune că era mai bine dacă se pornea prin citirea 
catalogului, căci ar fi avut şi dumnealui un mai bun teren de concluzii asupra promoţiei. Dintre aspectele 
prezentate de domnul Ursescu am remacat: 

 -    Întâlnirea promoţiei 1968 – omagiu adus facultăţii; 
- Necesitatea resuscitării industriei româneşti; 
- Urări de succese pe toate planurile vieţii, pentru participanţii la întâlnire. 

Domnul Neculăiasa  îşi exprimă emoţiile, face un bilanţ al activităţii  
facultăţii, apreciază  pe universitarii din promoţia noastră ca fiind foarte valoroşi, îşi prezintă viaţa 
dumnealui de pensionar, ca fiind încă foarte activă pe linie universitară, se bucură că ne vede şi avem 
figuri luminoase, ne adresează urări pentru această sărbătoare şi pentru viaţă. 
 Domnul Cozmâncă felicită promoţia, face ramarcă pentru universitarii Leon şi Creţu şi felicită 
comitetul de organizare format din.... Leon Dorel. Apoi dă citire cataloagelor începâd cu grupa 272. La 
strigarea catalogului, fiecare dintre cei prezenţi au prezentat pe scurt realizările pe plan personal şi a 
elogiat atmosfera întâlnirii. Înainte de a spune şi eu câteva cuvinte, îmi treceau prin minte aspecte pe 
care să le tratez, aspecte care se buluceau să intre pe post, dar urma selecţia şi renunţări, căci nu 
eram eu buricul pămntului să fiu mai spectaculos şi apoi puteam să cad în derizoriu, pe ideea că 
vorba lungă.... sărăcie lucie. Am observat că vorbitorii aveau cărţi de vizită importante de profesori 
universitari, directori cu statute mari, manageri, oameni de afaceri... Ce trebuia să mă complic eu cu o 
vorbărie, fără o considerabilă acoperire în fapte. În cuvântul meu trebuia să admir valoarea 
antevorbitorilor şi să-mi exprim starea de copleşitoare plăcere . În continuare, prezentările au fost în 
aceeaşi notă, cu oarecare scurtare a CV-urilor.  
Se simţea şi un freamăt de finalizare a momentului Catalogul şi pregătire pentru momentul următor – 
masa fesivă ( Banchetul Omagial ). 
 Din expunerile colegilor am dedus diferite stiluri de abordare: 

• Laborios: prezentând tot tacâmul vieţii personale (familiale şi   
sociale) şi cu  elogii la adresa a tot ce ţine de facultatea noastră; 

• Meseriaş: cu prezentarea realizărilor pe linie profesională şi mai  
succint, referitor la familie; 

• Pasional: cu scoaterea în evidenţă a unor pasiuni şi preocupări, 
proiecte de viitor; 

• Rezervat: cu prezentarea ştearsă a vieţii personale şi având pe  
chip amprente de boli sau îmbătrîniri premature. 
 Pe chipurile multor colegi se desluşeau satisfacţiile împlinirilor profesionale şi familiale, dar au 
fost şi cazuri de colegi care erau marcaţi de stresul vieţii, de frustrări şi de aspecte de sănătate, dintre 
care unele cam grave.  
 Când mi-a venit rândul să mă prezint mă simţeam ca un căţel inteligent. Mi-a venit în minte 
bancul cu asemănarea dintre câine şi inginer. Eram impresionat de antevorbitorii mei, numai unul şi 
unul: directori, directori generali, manageri, patroni, profesori universitari.... Am bâiguit ceva legat de 
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acea impresie, apoi am arătat că eu am fost doar un şefuţ, dar mă mândresc cu doi feciori realizaţi şi 
trei nepoţei, mai frumoşi decât toţi nepoţii din lume. 

 Prezint mai jos câteva ilustrări ale desfăşurăii activităţii noastre la citirea catalogului: 
 
 

 

 
Anghelescu într-un zâmbet tandru de aşteptare, iar Fodor, 
 aşa cum îl ştim,mereu interesant, difuzează broşuri tipărite de el. 

 

 
 Un grup de colegi se consultă, cred că în legătură cu broşurile promoţiei, iar  

în banca din faţă domnul Dan Ursescu şi colegul Dinulescu au priviri de aşteptare. 
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Pe băncile din dreapta amfiteatrului, Pâcă se reprezintă. 
 

 
Priviri îndreptate spre un coleg care vorbeşte 

 

  
   Pe băncile din stânga se manifestă interes pentru o expunere de dreapta. 
  După direcţia privirilor, poate că vorbeam chiar eu, 
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           Dima în autoexpunere. 

 

A urmat ieşirea în faţa Universiăţii şi pe scările bine reţinute şi divinizate de memoriile noastre, 
ne-am aşezat frumos ca pentru un tablou memorial, icoana scumpă a revederii noastre şi o rugăciune 
se cade să închinăm din nou la Dumnezeu: 

            
Tatăl nostru, preabunule părinteTatăl nostru, preabunule părinteTatăl nostru, preabunule părinteTatăl nostru, preabunule părinte    

 
Tatăl nostru, preabunule părinte, 

            Tabloul promoţiei noastre-l sfinţeşte 
   Întru mulţi ani să ne reprezinte 
   Şi să ni-l veghezi părinteşte! 
   
   Pe noi ne păzeşte de rele, 
   De grindina acidelor boli! 
   Pe colegii plecaţi către stele 
   Fă bine, din moarte să-i scoli. 
 
    

Şi iartă-ne nouă greşelile, Sire 
   Şi fă-le de Tine de-a pururi uitate! 
   Mai dă-ne ani buni de trăire 
   În fericire şi sănătate! 

 
Că a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava , 

   A Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh , 
   Acum şi pururea şi în vecii vecilor , 

        AMIN 
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Tabloul întâlnirii de promoţie 1968-2008, în faţa corpului A al Universităţii. 

 
      
 
 
 

Capit IV.Capit IV.Capit IV.Capit IV.---- BANCHETUL  BANCHETUL  BANCHETUL  BANCHETUL –––– CINA CEA DE  TAINĂ CINA CEA DE  TAINĂ CINA CEA DE  TAINĂ CINA CEA DE  TAINĂ    
 

28 iunie 2008, între orele 14,00 – 22,00 

Ne întoarcem la Hotelul Moldova pentru masa colegială, programată între orele 14,00 – 22,00. 
Se oferă Lavric să mă ia  cu maşina şi ajungem repede la locul potrivit. Încercare de veselie din 
partea tuturor colegilor, încă înainte de începerea chefului propriu zis. Iată-ne aşezaţi la mese, cam 
pe grupele colegiale. Grupa noastră se aşează aproape de cele două uşi: una care vine din hol şi alta 
care dă spre terasă. Amândouă uşile sunt ţinute deschise şi fără să ne dăm seama vom acumula 
ceva curent care va avea efect de răceală pentru mine. În secvenţa asta a întâlnirii noastre colegii şi-
au dat drumul la frâiele distracţiei. Oare mai este loc de cuvinte? Acum nu prea mai am cuvinte să 
descriu plăcerile care ne-au patronat petrecerea, dar atunci cuvintele erau mai dese decât îmi mergea 
mintea. Las loc imaginilor să demonstreze frumoasa atmosferă a petrecerii: 
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  O masă încărcată cu bunătăţi şi amintiri, cu Lişman, Docolin, Bichiş 
 

 
  Pe masă au mai rămas puţine bunătăţi şi multe gânduri,  

cu Săveanu şi Manciu 
 

 
  La masă cu Lavric şi Lişman 
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 Dascălu, Cefranov, Irimia într-un anturaj frumos. 

 

 
Sârbu, Săveanu, Manciu, Huzumă, Rusu, în anturajul lor. 

 

 
  Momoiu cu-a lui soţie/ flueră de bucurie 
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  Pe Goagă-l apas-un gând / şi danseaz-un pic cam blând? 
 

          
  Ilie şi Nae, parcă/se simt legănaţi de-o barcă. 
 

            
        Irimia şi soţia / leagănă euforia 
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  Anghelescu se răsfaţă/ când priveşte altă soaţă. 
 

            
  Prodan ştie ce să facă/ cum îşi cântă, aşa joacă. 
 

            
   Agapi şi-a lui nevastă / pozează  cu mină fastă.  
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  Roşca vrea să ne arate / cum e leapşa pe ouate. 
 

            
  Hai la horă măi meseni/ munteni şi cu moldoveni! 
 

            
  Lavric spune cum stă treaba/ raportul Vicia Faba 
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  Dumitru cu a lui fire / ţopăie de fericire. 
 

            
  Mihăilescu  ar dansa / să-şi urmeze lebăda. 
 

            
  Leon, Floareş,două firi / retrăind din amintiri. 
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  Soţii Leca vor să spună/ că danseaz-o glumă bună 
 

 
  Mădăraş se ţine bos/ şi e privit drăgăstos. 
 

                    
  La Balaban,  burta-i mare/ şi crează distanţare. 
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     Cefranov, unde priveşte / că pe soaţă o uimeşte? 
 

               
  Paustovanu-a văzut/ că o poză i-am făcut 
 

            
  Dans cu gânduri  pertinente/ şi priviri foarte atente. 
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  Rusu într-un dans abil / Chiar şi privit din profil. 
 

                
   Mutu râde dinadins/ dansând cu mâna...în gips 
 

                 
       Gheciu este un imbold/ cu dansul ei dezinvolt.. 
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  Atmosfera e toridă/ Litan face-un dans- coridă  
 

               
         Ce frumos apar în dans/ trei perechi, acelaşi pas! 
 

  
                

               
       Tortul ne-aduce suplicii/ cu un foc de artificii 
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       Tortul e cinstit frumos/ de se flambează pe jos 

  

  
       Tortul spune s-avem parte/ de mulţi ani, cu sănătate 
    

 
DoamnDoamnDoamnDoamne Sfinte, Îndurate,e Sfinte, Îndurate,e Sfinte, Îndurate,e Sfinte, Îndurate, 
 
Dumnezeu ne-a miluit. 
Ce frumos ne-am regăsit 

  Şi decent am chefuit! 
  A fost cum am şi dorit. 
   
  Doamne Sfinte, Îndurate, 
  Tu  ne-ai dat pe săturate 
  Şi distracţii şi bucate! 
  Îţi mulţumim pentru toate! 
 
  Ţine-ne în sănătate, 
  În pace şi fericire, 
  Mai dă-ne prosperitate,  
  Şi-alte revederi cu bine!    
 

 
 



 129

Că a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava , 
  A Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh , 
  Acum şi pururea şi în vecii vecilor , 
       AMIN 

 
 

Capit V. Capit V. Capit V. Capit V. ----  VIZITAREA ORAŞULUI  VIZITAREA ORAŞULUI  VIZITAREA ORAŞULUI  VIZITAREA ORAŞULUI    
     

29 iunie 2008, între orele 10,00 – 13,00 
 

 Of, Iaşule al studenţiei noastre, ne-a fost tare dor de tine şi revederea asta ar fi trebuit să fie mai amplă şi 

cuprinzătoare! Cum putem să te salutăm îndeajuns în doar două ceasuri avute la dispoziţie? Te-ai schimbat mult, 
mult, dar am regăsit mare parte din urmele urmelor lăsate de paşii noştri de pe vremea studenţiei. Vizita asta , 
chiar dacă este doar ca o fulgerare de privire şi derulare rapidă de amintiri, ne umple sufletul cu un balsam de 
fericire. Vibraţia este amplificată şi de ansamblul nostru colegial, de forfota transmiterilor şi receptărilor de 
impresii.  
 Maşinile  marelui coleg şi patron Stan Dumitru, zis Ţiganu, ne poartă de la Palatul Culturii pe la Podul 
Roşu şi luăm drumul Buciumului. La ieşirea din oraş, pe dreapta, la mică depărtare, apare Mânăstirea Cetăţuia. 
De fapt oraşul s-a mai extins încât chiar şi Buciumul a devenit cartier ieşean. Unde sunt oare viile de altădată în 
care ne potoleam pofta de struguri cu ceea ce mai rămânea după culesul, cam  supericial, ca la colectiv? De fapt 
am avut de ajuns la o ţintă şi nu am poposit la niciunul dintre obiectvele  valoroase. Le-am vizitat doar cu priviri 
aruncate din autocar şi cu vizualizarea spontană prin retina memoriei.   Am ajuns la releul televiziunii ieşene, 
undeva pe colina Repedea. Mă simţeam ca pe piedestalul central al Muzeului din Moscova cu Panorama de la 
Borodino.  Am reperat, cu aproximaţie cele şapte coline de care se mândreşte Iaşul, pentru asemănarea cu Roma 
din acest p.d.v.  De pe poziţia pe care ne aflam oraşul se vedea ca din avion sau ca o imagine în ceaţă luată de pe 
satelit.  Nu am reuşit să disting nici măcar mândriile oraşului, probabil şi din cauză că nu puteam să mă 
concentrez în zumzetul acela de voci colegiale şi din cauza stolului prea mare de imagini care zburau cu 
repeziciune prin faţa ochilor, sau poate că  din p.d.v. al clarităţii, imaginea era împărţită la sutele de ochi care o 
receptau simultan. Mai presus de ceeea ce vedeam simţeam o înălţare sufletească. Mă aflam acolo sus, pe cerul 
Iaşului meu studenţesc, împreună cu promoţia mea, eveniment netrăit până la acele momente şi cine ştie dacă 
voi mai avea vreodată acea înălţare. Stan mi-a arătat viluţa lui de vacanţă, situată la poalele dealului pe care ne 
aflam. Gândul mă purta înapoi şi mi-l prezenta pe Stan superficialul, iar acum aveam alături un adevărat patron, 
care a ştiut să se realizeze şi pe timpul comunismului şi după.  
Nu-i era jenă să se laude că a ştiut să se descurce şi în Epoca de „aur” şi că s-a adaptat rapid la tranziţia spre 
capitalism. Se lăuda chiar cu o medalie care i-a fost atribuită de către Ceauşescu, personal, pentru merite 
deosebite la construirea Canalului Dunărea – Marea Neagră. 
 Mă aflam pe acoperişul Iaşului şi mintea îmi era cam înceţoşată de gândurile bune şi mai puţin bune 
privind transformările Iaşului şi ale societăţii  româneşti, în general şi o rugăciune îmi însoţea acele gânuri: 
   

 

Emană Doamne înţelepciune! 
 
Ajută Doamne lumii mele 

  În sănătate să trăiască , 
  De cele rele să se spele  
  Şi numele să Ţi-L slăvească ! 
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Dă  Doamne numai vânt de pace  
            Pe-ntregul glob şi-n ţara mea ,                               

  Ne-nvaţă mintea cum se face 
Cum să ieşim din starea grea ! 

   
Emană Doamne înţelepciune 

  La guvernanţi şi senatori , 
  Ne scapă de mafii şi ciume  
  Şi fă-i de Tine temători ! 
   

Că a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava , 
  A Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh , 
  Acum şi pururea şi în vecii vecilor , 
      AMIN 
 

 
   Peste coline se luminează/ Iaşu-i lumina care vibrează.. 
 

 
 Colo-n vale de tăpşan / este căsuţa lui Stan 
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Cine a spus, are dreptate / Iaşul e mândră cetate. 

Starea de spirit ne copleşea, dar a trebuit să ne grăbim spre finalizarea programului zilei, mai ales că 

Stan se precipita să termine cu noi şi să treacă la comezi de transport mai benefice lui. Avea curse programate şi 
patronul trebuie să-şi respecte contractele. Am lăsat cu priviri admiratoare şi Releul de Televiziune şi Grota,  ne-
am plecat frunţile în faţa măreţiei a tot ceea ce am văzut şi am plecat. Drumul ne-a condus pe altă cale, printr-o 
zonă în plină constrcţie, cu multe clădiri noi, pe acolo pe unde sunt şi Plopii fără soţ şi am ajuns la Copou. 

 
 

   
  Uite, acolo,  de priveşti / paşii noştri-i regăseşti . 

 
  Panorama Iaşului / ne-a prefăcut în statui. 
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Fiecare,din noi, are / privirile statuare. 

 

   
             Toni, Nelu, Nicuşor / plutesc pe acelaşi dor. 
 

  
  Închişi sau acoperiţi / Ochii surâd fericiţi 
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O privire pe tăpşan/ către chelia lui Stan 

 

   
  O grotă şi un decor / pentru statura lui Gligor. 
 
    

COPOULCOPOULCOPOULCOPOUL    
 

Copoul a rămas aproape acelaşi prin punctele lui esenţiale şi am avut plăcerea să-l luăm la pas. Fiori de 

plăcere am avut la revederea Teiului lui Eminescu, Obeliscului cu lei şi Muzeului Mihai Eminescu. Muzeul a 
fost construit după perioada studenţiei noastre, pe un loc unde era  crâşma Rarăul. De crâşma aceea am legată o 
amintire frumuşică. Împreună cu câţiva colegi de grupă am şters-o de la un seminar de Analiză Matematică, care 
ne cădea cu greaţă la momentul respectiv, căci dădeam de frecuşul domnului asistent Ciobanu şi ce puteam face 
într-o oră de iarnă decât să ieşim la o plimbare prin Copoul apropiat ca distanţă de Corpul A , unde  aveam 
seminariile în acea zi şi era apropiat spiritual de sufletele noastre. S-a dovedit că este apropiat şi de plăcerile 
noastre, căci ne-am infiltrat la Rarăul la o ţuică fiartă. Ce bine a căzut ţuica fiartă pe acea vreme cam rece! Ce 
plăcut ne-a învăluit spiritul ei euforic! Ne aflam, parcă, într-o horă de suflete şi simţeam legături colegiale foarte 
strânse. Leon Dorel îmi apărea ca lider de opinie şi-i recunoşteau toţi colegii, aflaţi la acel eveniment, primul 
cuvânt în grup, pentru că le avea tare cu imaginaţiile şi le îmbrăca bine în vorbe. Atmosfera era fantastică şi la 
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vârsta aceea se râdea chiar şi din intervenţii mai subţiri. Ce figură aveam eu! Ce figuri aveau colegii: Selami, 
Lupchian, Niculiţă, Ţârcomnicu, Vlăsceanu! 

 

   
  Eminescu l-a sfinţit / deci teiul e eminit. 
 

 
  Lângă tei, printre alei/ e obeliscul cu lei 
 

 
  Şi florile pot să facă / aranjament... pe o cioată. 
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Culorile se potrivesc cu / statuia lui Eminescu 

 

 
            Ce frumos se vede lumea / de pe Aleea Junimea! 

 

 
       Muzeul ăsta-i un soclu / statuat de Eminescu 
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Plimbarea prin Copou am făcut-o însoţit de Grigoraş Octav, de la grupa 278. Grigoraş are şi el o vârstă  

de peste 70 ani şi anii şi-au pus cam cu neruşinare amprenta pe chipul lui. Mi se pare că a devenit şi mai calm 
decât pe vremea studenţiei, sau poate este resemnat în faţa sorţii, palid la chip şi aproape molcom la vorbă şi în 
mişcări.  Am vizitat împreună Muzeul Mihail Eminescu şi în timp ce eu încercam să anim acele clipe cu laude la 
adresa geniului lui Eminescu şi recitând unele versuri, de exemplu din Cugetările sărmanului Dionis, apoi i-am 
arătat broşura realizaă de mine, cu amintirile din vremea facultăţii şi i-am recitat fugitiv câteva versuri din 
bagajul meu componistic. A dat apreciativ din cap de mai multe ori şi în învălmăşeala care s-a creat la 
apropierea de ieşirea din Copou, ne-am rătăcit unul de altul şi nu am mai văzut nici alţi foşti colegi prin 
preajmă, aşa că m-am îndreptat cu paşi nesiguri spre fostul cămin al nostru, 30 Decembrie, care în prezent 
aparţine Facultăţii de Medicină. 
 În acel demers am întrebat un tânăr despre locul căminului şi el mi-a spus că spre aceeaşi destinaţie se 
îndreaptă. Am mers  alături de acel tânăr frumos şi călare pe valul studenţiei, încercând admiraţie la adresa lui şi 
nostalgie, poate chiar un pic de frustrare în faţa vitregiilor sorţii.    
 

Capit VI.Capit VI.Capit VI.Capit VI.----  MASA  STUDENŢEASCĂ  MASA  STUDENŢEASCĂ  MASA  STUDENŢEASCĂ  MASA  STUDENŢEASCĂ    
  

Ajuns la cămin, am simţit vibraţii emoţionale şi mi s-a derulat cu repeziciune prin minte trăirile la acel 

cămin din perioada când locuiam în el. Am mers la fereastra camerei în care am locuit, am pozat-o şi eram tare 
curios să văd cine locuieşte în ea. Am văzut la fereastră un cap de studentă şi doream să-i spun că în urmă cu 42 
ani a fost camera mea, dar ce păcat, capul s-a ascuns, parcă speriat că o fosilă încearcă să-i strice confortul 
sufletesc.  

 
 

   
La geamul roşu cu grilaj/ am fost cândva student părtaş  
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Asta-i cantina din vremea noastră/ o altă floare-n aceeaşi glastră. 
 

 În faţa cantinei erau câţiva foşti colegi şi de-abia am avut ochi să-i văd, atât de ocupaţi erau ochii mei cu 

revederea căminului şi capul cu amintirile care pluteau în spaţiul lui. La revederea colegilor m-am trezit ca 
dintr-un vis frumos la o realitate, frumoasă şi ea în felul ei şi am pătruns împreună în incinta catinei. Cantina e 
aceeaşi de pe timpuri dar un pic modernizată. Pe timpuri serveam masa într-o sală la parter, iar acum se serveşte 
la etaj. Parterul cred că e folosit pentru discoteci, căci studenţii de azi au dreptul la mai multă distracţie. Iată-ne 
sus în sala de mese, o sală şic, de o curăţenie exemplară - farmaceutică.  
Ne-am aşezat pe grupuri de interese, ca la celelalte mese servite la această întâlnire şi ne-am bucurat din nou de 
prezenţa colegului Leon şi a soţiei lui.  
 Am mers la rând, în faţa ghişeului de servire, pentru tava cu meniul stabilit şi nu aveam gândul la ce 
puneam în tavă, ci la trecutlul istoric, când ne înghesuiam nerăbdători şi înfometaţi şi cănd eram  nepotoliţi 
gastronomic, când, după terminarea cursurilor de dimineaţa, ne îndreptam, înfometaţi, în mare grabă să servim 
masa. I-am şi reamintit lui Leon despre ciudăţenia lui în sevirea mesei, când servea mai întâi felul 2 şi apoi 
ciorba, spunând că mai întâi îşi satisface pofta şi apoi foamea. Am mâncat cu poftă, căci bucatele erau 
apetisante, de ni se topeau glandele salivare. Nu are rost să reamintesc felurile de mâncare, căci de fapt am 
reţinut doar că erau foarte gustoase, întregind parcă imaginea de neuitat a întâlnirii noastre.  
 În sala de mese simţeam tăcerea igienică a pereţilor, zăngănitul tacâmurilor şi un zumzet de voci care, 
parcă, se îndepărta tot mai mult. Toate astea erau aievea sau numai subconştientul meu îmi juca feste? Adevărul 
era pe la mijloc. Cred că subconştientul meu era mai deştept decât mine şi vedea în perspectivă, prezentându-mi 
procesul evolutiv al tăcerii care urmează întâlnirii promoţiei mele. Tăcerea aceea mi se părea asurzitoare, cu 
ultimele forţe ale gândurilor de a demonstra cât de plăcută a fost întâlnirea, promisiuni de legături mai strânse şi 
regretele despărţirii. Ce mai urmează? Ne vom întoarce pe la casele noastre, vom reintra în viaţa de rutină, vom 
uita tot mai mult unii de alţii, până când un  inimos ca Leon Dorel, va anima o nouă întâlnire. S-a şi conturat 
viitoarea întâlnire, pentru anul 2010, la Suceava. Inimosul care şi-a pus candidatura  să o organizeze a fost Toni 
Paustovanu şi sper să fiu destul de apt pentru a fi şi eu inimos, alături de el.  
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Interviuri la intrarea-n cantină / iar Chirilă priveşte-n surdină.. 
 

 
Trecând peste amintire / facem autoservire 
 

 
  Frumoasâ masă, plăcut festin / mare-i dorinţa să revenim.. 
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Manciu, înghite tăcut /şi e prezent în trecut . 
 

 
  Şi mâncăm şi ne privim / şi despre trecut vorbim. 

 

 
  Despre unii pot să zic: / „ S-au mai îngrăşat un pic!” 
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  Fodor studiază tava / „ - Eşti mică la soma mea!” 
 

 
  O atenţie pendinte / pentru gură, pentru minte 
 

 
  După  tava cu bucate / închin pentru sănătate. 
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Sala de mese arată fain/ şi ca igienă şi ca design. 
 

                
 

Doamne, mulţumim pentru masă, 
 
   Doamne, mulţumim pentru masă, 
            Că ne-ai dat alese bucate 
            Şi ne-ai dat o- ntâlnire frumoasă, 
   Revedere plăcută şi sănătate! 
 

Te mai rugăm Doamne, ne ţine 
   În formă, la bine, la greu, 
   Şi viaţa ne fie păzită de Tine, 
   Păzeşte-ne de duhul cel rău!    
 
    Sfinţeşte a noastre destine, 
    Căci Tu eşti Puterea Divină! 
    Ne creşte iubirea de Tine, 
    Păstrează-ne viaţa senină! 
 
             Că a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava , 
   A Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh , 
   Acum şi pururea şi în vecii vecilor ,   

 AMIN 
  
 

CAPITOLUL VII CAPITOLUL VII CAPITOLUL VII CAPITOLUL VII ----    DRUMUL SPRE CASĂDRUMUL SPRE CASĂDRUMUL SPRE CASĂDRUMUL SPRE CASĂ    
 
 Nu prea ştiam cu ce mă voi întoarce acasă şi nu îndrăzneam să spun sucevenilor mei că aş dori să mă ia 

şi pe mine cu o maşină. Am avut noroc de simţul de observaţie şi amabilitatea lui Lavric, care m-a întrebat cu ce 
mă întorc acasă, apoi s-a oferit să mă ia. Nu ştiam de ce Lavric părea cam apatic, lipsit de vlaga aceea care-l 
caracteriza şi de volubilitatea lui obşnuită. Drumul de întoarcere a fost tăcut, cam posomorât şi peste toate a 
venit şi o amendă rutieră, pentru depăşire de viteză. Stresat şi obosit Lavric a făcut un popas la un motel, pe la 
jumătatea drumului şi a încercat o mică relaxare. Pentru a oferi şoferului liniştea cuvenită, eu şi doamna Lavric 
am coboât din maşină şi am făcut paşi. Doamna Lavric a mers pe la motelul respectiv şi avea o stare meditativă, 
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apăsătoare. Prin inducţie mă simţeam şi eu trist. Regretam că nu am apelat din nou la inconfortul meu de pe 
maxitaxi, ajungând să simt şi inconfortul colegului Lavric. Mi se părea că însăşi prezenţa mea aduce ceva 
disconfort. Mă înşelam grav, căci am aflat ulterior că totul se datora unor probleme de sănătate ale doamnei 
Lavric, care venise de la spital în ajunul întâlnirii noastre. Îmi dau seama ce sufelte mari sunt, dacă după o 
spitalizare au venit la cheful întâlnirii promoţiei.  
 

    
    Dup-amendă, ca un domn / Lavric trage-un pui de somn. 
CONCLUZII 

 

A fost excepţional, m-am simţit foarte bine pe tot parcursul întânirii, mă simt încărcat 
bioenergetic, cu sarcini foarte pozitive şi voi simţi resurse de satisfacţii pentru câţi ani voi mai avea de 
trăit, mai ales dacă nu le voi lăsa să lâncezească în arhiva vieţii, ci le voi alambica într-o scriere a 
ţinerii de minte pentru toţi colegii.  

 
   Vă sărut mâinile stimaţi colegi, 
   Vă mulţumesc că mai existaţi! 
   Doamne, dă-ne carmă de veci, 
   Păstrează-ne mereu estimaţi! 
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    A N E X E 

 
 

 
Dansul „Corida”- trofeul” Taurul de aur”, cu Litan Ioan 

 

 
Premiul I – dansul „ Gluma bună”,cu Dodoiu Silvia 

 

 
Premiul II- dansul „Fripta”, cu Dumitru Aurel 
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Premiul III- dansul „Odă cu cântec”- cu Prodan Mihai 

 

 
Premiul Juriului- dansul „ Valsul amintirilor”-  

cu Floareş Viorica şi Dinulescu Mircea 
 

 
Premiul Uniunii Scriitorilor- dansul „ Ritmul independenţei”-  
cu Roşca Petru 
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Premiul de popularitate- dansul „Bâza”- cu Mutu Ecaterina 

 

 
Premiul „Mis banchet”- dansul „Aerobic de Buzău”- cu Gheciu Olga 

 

 
Menţiune specială- dansul „ Legănata de Suceava”- cu Irimia Gheorghe. 
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  Trofeul „ Whisky Impeial”-   Premiul I- Coniac „Napoleon” 
                    Docolin Petru                Huzumă Liviu 

      
  Premiul II – Pălincă de Iernut      Premiu III- Upsarin de Bacău 

Rusu Marcel       Manciu Vasile 

      
    Premiul Juriului-   Premiul de popularitate-  
     Vin de la Bucium                   Rachiu de porumb- 

                 Săveanu Emilian                   Marinoiu Gheorghe 
        

         
          Menţiuni-  Borwis –  

Momoiu Nicolae,   Dumitru Aurel,         Baboiu Georgică,      Coarcă Costică,     Berlea Toader. 
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Marele premiu - „Curiosul”      Premiul I - Clarvăzătorul” 
   Dascălu Mihai           Cefranov Eugen 
 

        
 Premiul II -  „Entuziastul”              Premiul III -   „Enigmaticul” 
         Gheciu Olga               Iordache Micea 
 

           
 Premiul juriulu „Spiritualul”           Premiul  „Mister banchet” „ Euforicul” 
  Paustovanu Anatolie              Coarcă Costică 
 

            
        Premiul Academiei  „ Artistul”              Premiul de popularitate   „Gâgă” 

 Anghelescu Vasile              Dumitru Aurel 



 148

  
           

                                              
         (Echipa anului 2008) 

       
              1.Tariceanu            
       REZERVE 

             
2. Voiculescu      3.Vacaroiu      6.Geoana            4.Mitrea                      12. Vadim 

                  
8.Stolojan             10 Boc              5.Hrebenciuic                        21. Gusa      16.Melescanu 

          
             8.Constantinescu      9. Nastase         11.Iliescu      20. Sârbu        22.Oprescu 

 
     PATRON      ANTRENOR 

      
        Patriciu          Basescu        

    
    

 



 149

                     

  

    

    

  

               
 

   
 
 

Stema Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Descrierea stemei 
Scut spaniol având, în câmp de azur, un compas de argint cu braţele desfăcute, broşând peste un echer din 
acelaşi metal, aşezat cu vârful în jos, şeful de hermină, încărcat cu o carte de purpură ferecată cu aur. Sub scut, 
pe o eşarfă de argint, deviza inscripţionată cu litere negre majuscule: IPSA SCIENTIA POTESTAS ES
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Gaudeamus Igitur 
Traducere adaptată 
 M.Iordache 
 
Să ne bucurăm din plin  
De parcă-am fi tineri,  
Căci din tineri provenim  
Şi-am avut susţineri  
Pe tărâm divin!  
 
Viaţa noastră scurtă e,  
Sfârşitu-i aproape,  
Moartea vine şi iute  
Soarbe cu cruzime,  
Nimeni n-o să scape.  
 
Unde sunt cei care ieri  
Străluceau în lume?  
Oare Doamne, cât ne ceri  
S-ajungem la tine,  
Să-i vedem mai bine?  
 
Am pierdut mulţi profesori.  
Te rugăm îi ţine  
Să îi faci nemuritori,  
Să rămână tineri,  
Permanente flori!  
 
Trăiască al nostru Stat  
Şi cârmuitorii,  
Ţării să îi ţină sfat 
Pavăză-n cuvânt şi fapt 
Binefăcătorii!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Să trăiască fetele  
Mai uşor şi mai frumos!  
Trăiască nevestele  
Mereu cald şi radios!  
Prospere căminele!  
 
Dispară-ntunericul,  
Dispară tristeţea,  
Să dispară diavolul!  
Slăvim facultatea  
Şi fraternitatea!  
 
Cine ne-aduce acum  
Iară în cetate?  
Voci din depărtare spun  
Că vor lua parte  
La acest Tedeum.  
 
Să trăiască toţi părtaşii,  
Multe-n viaţă spere!  
Să trăiască şi urmaşii  
Înfrăţiţi în vrere!  
Ţara să prospere!  
 
Să prospere Alma Mater  
Cu profesori minunaţi!  
Stimaţi colegi să ne dregem  
Patrujdoi de ani uitaţi,  
La chef adunaţi!
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Profesorii noştriProfesorii noştriProfesorii noştriProfesorii noştri    
    
1.      Constantin Picoş   - TCM – decan  
2.     Dimitrie Mangeron      - Mecanică, Matem. speciale 
3.     Arsene Oprea   - Analiză matematică 
4.     Malca Bercovici   - Geom. analit. şi dif.   
5.     Alexandru Matei   - Geometrie descriptivă,  
6.     Toma Farcaş  - Tehnologia materialelor 
7.     Eleonora Diaconescu  - Chimie 
8.      Leonard Cuţu          - Desen tehnic 
9.      Rodica Cepăreanu     - Socialism ştiinţific 
10.  Petru Lăzescu  - Limba străină 
11.  Cornelia Horbaniuc    - Limba străină 
12.  Lucia Focşa  - Limba străină 
13.  Ion Marica   - Educaţie fizică şi sport 
14.  Victor Bauşic  - Rezistenţa materialelor 
15.  Gheorghe Ailincăi  - Studiul Materialelor,     

                       - Tehn. Rep. utilaj. agric. 
16.  David Peretz  - Apărarea locală antiaeriană 
17.  Dumitru Bărbulescu - Electrotehn. şi maş. electr. 
18.  Georgeta Macarie - Economie politică 
19.  Niculai Popinceanu - Organe de maşini 
20.  Octav Munteanu  - Teoria mecanismelor 
21.  Constantin Ciobanu - Mecanica fluidelor 
22.  Aurel Răileanu  - Toler. şi măs. tehnice,  

- Protecţia    muncii,  
- Pratica 
- Bazele proiect. uzin. CM 

23.  Nicolae Stratone  - Materialism dialect.  
24.  Iustin Bendescu  - Termotehn. şi maş. termice 
25.  Gerard D’Albon  - Termotehn. şi maş. termice 
26.  Vitalie Belousov  - Maşini un. şi prel. prin aşch. 

- Teor. Aşch. şi proiect. sc. 
- Proiect. sc. aşch. 

27.     Aurel Simionescu - Termoth. şi inst. el. în agric. 
28.     Nicolae Pipernea - Zootehnie 
29.     Cristian Linde  - Maşini de riicat şi transportat 
30.     Cezar Buda  - Electrotehn. ind. şi automatiz. 
31.     Nicoae Calinicenco - Fizica 
32.     Adrian Cirilă  - Tehn. matriţ. şi stanţ. la rece 

 33.     Alexandru Rener  - Baz. teor. ale prel. pe maş. un. 
      - Proiect. maş. unlte 
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 34.    Mircea Zugrăvel  - Motoare cu ardere internă 
 35.    Chiril Popescu  - Agrofitotehnie şi agricultură 
 36.    Gheorghe Caşler  - Maş. unelte şi linii automate 
 37.    Nicolae Gojineţchi - Proiect. şi constr. dispoz. 
 38.    Bogdan Gheorghiu -Tehn. şi util. trat. term. 
      - Practica de atelier 
 39.    Marcel Gutman  - Compres. şi inst. frigorif. 
 40.    Vladimir Ivanov  - Cazane de aburi 
 41.    Dan Ursescu  - Turbine cu aburi şi gaze 
 42.    Emil Gaiginschi  - Teor. încerc. mot. cu ard. int. 
 43.    Ion Condrea  - Hidraul. maşinilor unelte 
 44.    Dan Nicolescu  - Prese şi maş. pt. prel. tablă 

45.    Constantin Ciubotaru  – Maş. agr. pt. prel. solul şi                                     
întreţinerea culturilor 

46.    Ion Crudu  - Maş. agr. pt. recoltat şi condiţionat. 
47.    Gheorghe Teşu  - Maş. şi inst. pentru zootehnie 
48.    Nicolae Boţan  - Utiliz. energ. electr. în agr. 
49.    Constantin Pricop - Tehn. şi expl. maş. agricole 
  - Tehn. şi expl. maş. agric. şi tract. 
50.    Alexandru Ror  - Conducera. tract. şi autovehic. 
  - Constr. şi calc. mot. cu ard. int. 
  - Tract. agric. şi autovehic. 
51.    Rodica Davideanu - Ev. cont. şi analiza activ. ec. 
52.    Eugen Florea  - Econ., organiz. şi planif. intr. 
53.    Ion Hopulele  - Tehn. constr. sudate 
54.    Cazimir Bohosievici - Tehn. fabric. maş. termice 
55.    Gheorghe Coman - Tehn. constr. de maşini 
56.    Dumitru Zetu  - Maşini unelte automate 
57.    Vladimir Burgard  - Acţi. electr.a maş. unelte 
  - Contr. autom. al maş. un. 
58.    Remus Mandache - Econ., organiz. şi planif. SMT,  

SAS şi uz. de reparaţii 
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Asistenţii universitari:Asistenţii universitari:Asistenţii universitari:Asistenţii universitari:    
    
1.   Liviu Ciobanu   Analiză matematică 
2.   Florentina Chiriac  Chimie 
3.   Elena Giurcă   Mecanică 
4.   Constantin Acker  Mecanică 
5.   Agripina Ojog   Geom. analit. şi dif. 

6.   Ion Mălureanu   Tehnologia materialelor 
7.   Iulian Miroş   Rezistenţa materialelor 
8.   Costachi Giriadă  Rezistenţa materialelor 
9.   Ion Zamfir   Studiul metalelor 
10. Virgil Ravilog   Desen tehnic 

11. Gheorghe Florea  Matematici speciale 
12. Hugo Rusman   Electroth. şi maş. electr. 
13. Paraschiva Haba  Electroth. şi maş. electr 
14. Ioan Suchăr   Electroth. şi maş. electr 
15. Liviu Hostiuc   Organe de maşini 
16. Mariana Hantelman  Organe de maşini 
17. Cezar Duca   Teoria mecanismelor 
18. Ilie Rusu    Mecanica fluidelor 
19. Elisabeta Biliuţi  Mecanica fluidelor 
20. Aurel Popovici   Electroth. şi maş. electr 
21. Emil Uncheşel   Toleranţe şi măs. tehn. 
22. Dumitru Anghelache  Termotehn. şi maş. term. 
23. Dumitru Rădăuceanu  Maş. de ridicat şi transp. 
24. Iurie Mărgărit   Electron. ind. şi automatiz. 
25. Sofia Melinte   Fizica 
26. Nicolae Mateescu  Fizica 
27. Boris Plăhteanu  Proiect. maş. un. 
28. Virgil Giurcă   Compres. şi instal. frigotehnice. 
29. Victor Zubcu   Cazane de abur 
30. Mircea Cozmâncă  Proiect. sc. aşch. 

  31. Octavian Pruteanu   TCM. 

  32. Vasile Neculăiasa  Agrotehnie şi agricultură 
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MEMENTO – BLITZ 
    De Mircea Iordache 
Am urcat la Alma Mater   Primim aură savantă 
Cu emoţie sublimă,    Cu parfum de Mangeron, 
Idealul era martor,    Cu lumina-i relevantă    
Speranţa era divină.      Şi cu suflu de bon-ton. 

 
Planul, bun, de perspectivă,   Pe o tablă, domnul Oprea,  
Mediul universitar    Cu stânga în buzunar, 
L-am parcurs fără derivă,   Să analizăm ar vrea, 
Într-un cadru demnitar.   Plus şi minus – statuar. 

 
Eram tineri şi dorinţa    Domnul Farcaş parcă spune  
Ne prindea de subsuori   Ca oţelul să fim tari,  
Şi ne înălţa credinţa,    Ţagle prelucrate bine 
Făr’ a fi cu capu-n nori.   Pot aduce rosturi mari. 
 
Într-o aulă cerească    Doamna Bercovici arată,   
Profesorii se adun    În mod diferenţial, 
Şi ca sfinţii pe o frescă    Conoide, sfere...artă, 
Ne dau sfaturi şi acum.   Cu-al lor scop fenomenal. 
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Şi cu spatele la lume, 
Moşul King, ca un mister, 
E sistem de mecanisme, 
Insistent, bun şi sever. 

 
Vedem cum materialul, 
După domnul Ailincăi, 
Cu atomul şi cristalul 
Inventează multe căi. 

 
Iar moş Kaţ se străduieşte, 
În amfiteatrul golit. 
Ca lumina ne-ncălzeşte, 
Sintetizată finit. 

 
Şi ne spune domnul Rener 
Că maşinile unelte 
Crează vieţii reper, 
Că sunt frumoase şi svelte. 

 
Inventator, dascăl mare 
Şi specialist în scule, 
Domnul Belous apare 
Ca profet de sfaturi bune. 

 
Din dileme-n toleranţe, 
Iată, domnul Mosorel 
Acoperă cu speranţe 
Calitatea-n chip şi fel! 

 
Printr-o dreaptă oarecare, 
Din desen şi descriptivă, 
Nea Matei ascultă tare, 
Cu privirea-n perspectivă. 

 
Domnul Cuţu mai scanează 
Un ansamblu desenat, 
Parcă şi acum clonează 
Releveul vreunui sfat . 
   
 
 

 
 
Peste Hidrotehnică, 
Curge de la domn Ciobanu, 
Delta T, ca o furnică, 
Ceasul, ziua, luna, anul. 

 
Ca un sens de flux magnetic, 
Domnul Bărbulescu cere, 
Cu DE CE-ul  lui poetic, 
Alma Mater sa prospere. 

 
Câtă slavă radiază 
Nea Popinceanu Năică, 
Organele le veghează, 
Că nicicând nu se mai strică! 

 
Iar din jilţu-i, printre stele, 
Radios şi dezinvolt, 
Pune-o grindă cu zăbrele 
Domnul Bauşic, ca un soft. 

 
Domnul Picoş ne arată 
Că nu-i fum moldovenesc, 
TCM-ul este artă 
Cu limbaj ingineresc. 

 
Trage tare-n entalpie 
Domn Bendescu, as de pică, 
Caloria este vie... 
Pentru  termotehnică. 

 
Maşini Termice – D’Albon, 
Simbioză de putere, 
Cu ştacheta pe plafon 
Şi examene „durere” 

 
Cu combustia internă 
Mai vrea domnul Zugrăvel 
O zugrăveală modernă 
Pentr-un motorist model. 
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La cazanele cu aburi 
Domnul Ivanov, cu rost 
Dă studenţilor lui sfaturi 
Că fierberea are cost. 
 
Iată, domn Ursescu Dan 
Ia din aburi forţa vie 
S-o transforme tam – nesam 
În sindrom de energie! 

 
Domn Gaiginsci are-n schemă 
Teoria încercării 
Pentru arderea internă 
Şi  soarta examinării. 

 
La Maşini de Ridicat 
Domnul Linde era cui, 
Dar ne-a fost şi pod rulant 
Şi slăvim onoarea lui! 

 
Domnul Caşler face linii 
De maşini automate 
Şi indică studenţimii 
Multe sesiuni ratate. 

 
Domnul Zetu e Abate, 
Luminând totul în jur, 
Cu maşini automate 
Şi lecţii fără cusur. 

 
AEMU şi CAMU, tare 
Străuceşte domnul Burgard, 
Aura lui parcă are 
O prezenţă de stindard. 

 
Domnul Gafiţeanu-i vector, 
Propulsat an după an, 
La decanat ca un rector  
Şi la rectorat, decan. 

 
 
 
 

 
Cu chipul proeminent, 
Din tractoare şi din gură, 
Domnul Crudu, permanent 
A făcut agricultură. 

 
Prin tractoare, domnul Ror 
Îi învaţă pe studenţi, 
Să  fie doctori de vor, 
Tractoarele - pacienţi  

 
Domnul Coman se dedică 
Pradă cursului citit, 
TCM-ul îl ridică 
Din iluzia de mit. 

 
Şi pe masa unor prese  
Cu-apăsare de mulţi bari 
Domul Nicolescu trece 
Un  şarpe cu ochelari. 

 
Frau Horbaniuc se menţine 
Tare întru deutschen Sprache. 
Ca o urare  de bine, 
Ca zorii de „guten Tag”...e. 

 
Domnul Marica mai ştie 
Multe sporturi elevate, 
Dar fotbalu-i forţă vie, 
Este rege peste toate. 

 
La practica de-nceput, 
Cu domn Gheorghiu Bogdan, 
Doar un ciocan am făcut, 
Mai stângaci ca un puştan. 

 
Într-o lojă demnitară 
Stau măreţii asistenţi, 
Care-n fapte îşi măsoară 
Timpii lor proemineţi: 
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Ciobanu converge bine 
Cu D’Alembert şi Cauchy, 
Spaţii euclidiene 
Cu Ojog ar putea fi. 
 
Acker îndreaptă un versor 
Să se scarpine-n ureche, 
Giurcă face un decor 
Integral, fără pereche. 

 
Zamfir trece o cometă 
Prin studiu metalografic, 
Duca pune pe planşetă 
Mecanisme-n mers dinamic. 

 
Mălureanu le dă ortul 
Turnărilor cu bavuri 
Şi Uncheşel vede totul: 
Toleranţe  şi măsuri. 

 
Biliuţă stăpâneşte  
Presiunea din conducte, 
Haba face şi sfinţeşte 
Între electroni o punte. 

 
Miroş verifică noduri  
La o grindă cu zăbrele, 
Giriadă caută moduri 
De-ncastrări cu sarcini grele. 

 
Plăhteanu indică încă 
Parametrii unui strung 
Şi pentru scule, Cozmâncă, 
Forţele ce le constrâng. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pruteanu indică norme 
De tehnolgii moderne, 
Iar Neculăiasa, ferme 
Pentru arături perene. 
 
Iată-n băncile din faţă 
Stau colegii noştri ageri 
Care-au format pentru viaţă 
Serii mari de ingineri: 

 
Leon cel deştept şi harnic, 
Creţu Spiridon – perfectul, 
Cefranov, isteţ şi falnic, 
Ştefănescu, competentul, 

 
Palade cel mic, dar mare, 
Cât şi alţi dascăli părtaşi, 
Luminează încă tare 
Generaţii de urmaşi. 

 
Iară noi, animatorii, 
Lucrători de glorie, 
Din eşecuri şi victorii  
Am făcut istorie. 

 
Azi cinstim: „ Să ne trăiască 
Nostra ACADEMIA!”, 
Cu o cupă de fetească 
Şi cu imnul pentru EA. 

 
Dar să nu uităm de-acei 
Care-au plecat dintre noi, 
Şi să ne rugăm la Zei 
Să-i aducă înapoi! 

 
Azi, în gând, să îi cinstim  
Plecându-ne înţelepţi 
Şi un minut să-i slăvim 
În poziţie de drepţi! 

 
                          mior
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Cefranov Eugen  
Grupa  272 

Tip de suflu academic, 
În Suceava lui e mag, 
Parcă prins în pas poetic, 
Sprijinit într-un toiag.   

 
 
Creţu Spiridon 
Grupa  272 

Prin priviri extraterestre, 
Ca prorector, el răsare 
Enigmatică poveste, 
Academică lucrare. 
 

  
 

 
Dascălu Mihai 
Grupa  272 

Cu ochii mari către lume 
Şi spre zările celeste 
Cântăreţ se vrea prin  nume,  
Aeronautic este.  

 
 
Fodor Mihai 
Grupa  272 

Bon-bos este ca măsură 
Şi cu ochelari, măreţ, 
E doctor de anvergură 
În tipărituri de preţ.    

 
 
Mutu Ecaterina  
Grupa 272 

Doamna profesoară-i una, 
Cu un zâmbet - o favoare, 
Chiar de are în gips mâna 
Şi învăţământul moare.   

 
 
Weisman Ernest 
Grupa  272 

Burşu-i mare şi activ 
Şi-n priviri inteligent, 
A rămas tonus sportiv, 
Hotărât şi competent.   

 
 
Anghelescu Vasile  
Grupa 273 

Este unul cam zănatic 
Şi cu zâmbetul şăgalnic, 
Dar pentru nave-i fanatic,  
Şi în toate-i artist falnic. 
 

  
 

 
Baboiu Georgică 
Grupa  273 

Domnul Fish creşte în sine, 
Iar ca dascăl are har, 
Se descurcă foarte bine 
În învăţământ bizar. 
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Berlea Toader 
Grupa 273 

Cu  rulmenţii era  hâtru, 
Şoticar  la F.P.S. 
Dar şi-n fotbal  ca arbitru. 
Bun la toate - pare-se.  

           
 

 
Ceornoleţa Ilie 
Grupa 273 

Nu şi-a purtat corpolenţa 
Pe căi aero-terestre 
Deşi le-a dedicat viaţa, 
Dar aerian nu este.   

 
 
Coarcă Costică 
Grupa 273 

Un specialist de marcă, 
Ţigănos şi cam bombos, 
Prin renume se remarcă, 
Că-i şarmant şi omenos.    

 
 
Dram Mihai  
Grupa 273 

Nu se laudă cu sine 
Căci în pensie nu-i faimă. 
E mai mult de-un dram de bine 
Şi are nevastă faină.    

 
 
Litan Ioan 
Grupa 273 
 

E un moţ isteţ, moţat, 
Mereu şef, chiar şi primar, 
Că peste tot şi-a purtat 
Moţul lui cel demnitar.     

 
 
Munteanu Viorel 
Grupa 273 

Este cum a fost de fel, 
Cu chipul chipeş şi falnic,  
Iar viaţa strănută-n el 
Un destin privat şi harnic.     

 
 
Paustovanu Anatolie 
Grupa 273 

Cam pleşuv e în privire, 
Cu enigme-n colţ de gură, 
Sucevean  măreţ din fire, 
Gânditor de anvergură.    

 
 
Prodan Mihai 
Grupa 273 

E un fante chiar şi-n fapte, 
Prea puţin trecut la faţă 
Şi printre ieşeni răzbate 
Ca un fan pro dans, în viaţă.  
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Roşca Petru 
Grupa 273 
 

Ghiduşar prin vorbe, gesturi, 
Şi nu mai puţin în fapte, 
Se-nroşeşte în demersuri 
Şi-i izvor de sănătate.    

 
 
Tudorache Nicuşor 
Grupa 273 

Cu terminaţia   ......uşor 
Prin prenume îl găseşti 
Ca bombos cercetător 
Undeva prin Bucureşti. 
 

   
 

 
Chiriac Tudorel 
Grupa  274 

Pensia lui parcă are 
Un baston de general, 
Da-i o cârjă oarecare 
Cu sprijinul ei banal.   

 
 
Gheciu Olga 
Grupa  274 

S-a înşelat că nu-i viaţă 
După patruzeci de ani. 
Azi arată tot măreaţă, 
De parcă ani-i sunt fani.    

 
 
Gologan Viorel 
Grupa  274 

Tot pe culme de şefie  
Modest ca un gologan, 
Harnic, serios, cum ştie, 
Fără vorbe de slogan.     

 
 
Irimia Gheorghe 
Grupa  274 

Pe la MUS - SV fu mare, 
Cu o viaţă în răspăr 
Iar azi e-n privatizare  
Alb la suflet şi la păr.    

 
 
Rădulescu Nicoleta 
Grupa  274 

Trecută-n pensionare, 
La Bucureşti, ţine tare 
Ca expertă directoare 
Şi-n mica privatizare.   

 
 
Antonescu 
Constantin 
Grupa  275 

Şef de secţie-n Tractoare 
Şi  director de modul, 
Astăzi e-n pensionare 
Un expert bunic, fudul.       
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Balaban Constantin 
Grupa  275 

El consideră că toate 
Meseriile din lume  
Ţin  de-a noastră facultate. 
E specialist cu nume! 
 

    
 

 
Costache Dan 
Grupa  275 

Mare umbră-n urmă lasă 
Prin statura lui terestră. 
În privatizare-şi varsă 
Şi porecla lui ecvestră.     

 
 
Dinulescu Mircea 
Grupa  275 

Cu barba-i de perspectivă, 
Prin Olanda-n muncă dură, 
Ca mecanic e-n derivă 
Spre transferul de căldură.     

 
 
Floareş Viorica 
Grupa 275 

Prin Braşov cineva are 
Manageriat în sânge.  
Timpul trece, nu se plânge, 
Căci se simte încă Floareş. 
 

   
 

 
Pâcă Mihai 
Grupa  275 

Pe la Iaşi gestionează 
Ceva prin Academie 
Anii trec şi îl clonează 
Spre un Templer cu chelie.    

 
 
Suciu Vasile Valer 
Grupa  275 

E un domn plin de respect 
Ca ţinută şi dotare, 
Că-a  trecut şi ca prefect 
În judeţul Satu Mare.     

 
 
Zeleznicov Nicolae 
Grupa  275 

În barbă-i mereu tăcut 
Şi şi-a creat o matrice, 
Din mecanic a trecut 
Către arte plastice.    

 
 
Agapi Constantin 
 Grupa  276 

Botoşenean competent 
Trecut prin politică, 
Suferă pentru prezent 
Şi-are mină critică. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 166

 
Dodoiu Silvia 
Grupa  276 

Ca Simone Signoret  
Când era cam dofolană, 
Are zâmbetul cochet 
Şi o strălucită carmă.     

 
 
Iordache Mircea 
Grupa  276 

I s-a întâmplat să poarte  
O chelie cu idei 
Şi transmite pe cât poate 
Din substraturile ei. 
 

    
 

 
Leon Dorel 
Grupa  276 

Pentru pulsu-i academic 
Merită un monument, 
Cu profilul lui temeinic, 
Peste poate de prezent.      

 
 
Nicolae Ilie 
Grupa  276 

Din Ploieştiul lui genetic, 
Ca un sfânt, el vede oameni 
Câmpul bioenergetic 
Şi dacă-s cuprinşi de molimi.      

 
 
Stan Dumitru 
Grupa  276 

Cam bronzat cu chimicale 
Şi Ţiganu poreclit, 
Plimbă tot ce-i stă în cale 
Cu transportu-i erudit.      

 
 
Chirilă Mihai 
Grupa  277 

În  Botoşani, magistral, 
Ca director pe un ştat, 
Şef la judeţ şi spital,  
Iar acum privatizat. 
 

    
 

 
Dima Ioan 
Grupa   277 

Pe la Iaşi, prin Bucureşti 
Şi-n Vaslui, cu funcţii mari, 
La Văratec îl găseşti 
Model la pensionari.      

  
 
Dumitru Aurel 
Grupa  277 

În Bucureşti se dă mare 
Că-n pensie s-a retras, 
Din Sibiu şi-acum ca stare 
Doar baletul i-a rămas.     
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Mihăilescu Radu 
Grupa  277 

Pentru frica lui de noapte 
Şi grimasa de pe faţă 
Te rugăm pe Tine Doamne 
Să-i dai siguranţă-n viaţă!    

  
 
Marinoiu Gheorghe 
Grupa  277 

La centru îşi poartă stima 
Timpului trecutei ere, 
Iar acum îşi duce firma 
Pe traseele prospere.     

  
 
Gligor Gheorghe 
Grupa  278 

Pe la Iaşi a fost postat 
Mecanizaor agricol 
Şi-n învăţământ de stat, 
Azi ... bunic de protocol. 
 

    
 

 
Goagă Costică 
Grupa  278 

Cam bombos, că se şi vede, 
E un tip cu fălci  prospere,  
Viaţa-i e, precum se crede, 
Numai lapte, unt şi miere. 
 

   
   

 
Grigoraş Octav 
Grupa  278 

La Focşani e la oraş 
Cu mândria-i evidentă. 
Fu profesor pătimaş, 
Azi, pensia-i... repetentă.    

  
 
Mădăraş Romulus 
Grupa  278 

În Mirceşti a fost şef mare 
Şi un mândru om de lume, 
Dar s-a stins şi rău ne pare. 
Doamne, primeşte-l la Tine!     

 
 
Sârbu Dumitru 
Grupa  278 

Prin Botoşani, tip abil, 
El şi-a tot crescut statura- 
Mecanizator capabil, 
Director cu-agricultura.     

 
 
Vieru Corneliu 
Grupa  278 

Pe la Iaşi lui i-a fost bine 
A avut de funcţii parte, 
Mecanizatoare, bune 
Şi-a-ntocmit multe  rapoarte. 
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Giura Gheorghe 
Grupa  279 

Un Bucureştean cu stare 
În  industria uşoară, 
Relaţii peste hotare 
Şi programe desfăşoară. 
 

   
 

 
Momoiu Nicolae 
Grupa  279 

De la Iaşi la Sfântu Gheorghe 
El a inventat o punte, 
Zâmbetul i-a stat de veghe, 
Mecanizator de frunte. 
 

   
 

 
Rusu Marcu 
Grupa  279 

De la Iaşi pân-la Iernut 
Şogorul a fost umblat 
De la fotbal a trecut 
Ca director de gostat. 
 

   
  

 
Bichiş Anastasis 
Grupa  280 

E un grec la Dorohoi, 
Pe auto e expert, 
Da-i cam intrat în nevoi 
Căci are motor defect. 
 

   
  

 
Docolin Petru 
Grupa  280 

Că are priviri de dur 
Şi mimica de mister, 
Ar putea să fie bun 
Undeva....prin minister.    

 
 
Huzumă Liviu 
Grupa  280 

Ţâf  ţinu Focşaniu-n fapte, 
Baho-ameliorat,  
Iar acum cu lapte, carne, 
E tânăr privatizat. 
 

   
 

 
Lişman Ioan 
Grupa  280 

Meditând profund - mecanic 
Ca inginer şef model, 
Rar găseşti un om mai harnic 
Şi mai familist ca el. 
 

   
 

 
Lavric Aurel 
Grupa  280 

El, mereu la staţiune,  
Se tratează cercetând 
La tractoare şi combine 
Şi e un hâtru profund.     
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Manciu Vasile 
Grupa  280 

Un cawboy de la Bacău, 
Director la avioane, 
Şi-n politică,  hău, hău, 
A şutat multe baloane! 
 

    
  

 
Palade Vasile 
Grupa  280 

Măi că mare-i e statura, 
Universitar de soi! 
La Galaţi îşi bate gura, 
Promotor al şcolii noi. 
 

   
  

 
Săveanu Emilian 
Grupa  280 

Un ieşean  prin cele toate 
Funcţii  de mecanizare 
Cifra 3 pare să-i poarte 
Norocuri familiare. 
 

   
 

 
Ştefănescu Ioan 
Grupa  280 

Ce profundă-i e privirea! 
Cred că-n universitate, 
Mare i-ar mai fi uimirea 
Să dea note cu dreptate.    
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PROMOŢIA 1963 – 1968  ...  2010  

Grupa 272 – TCM 

1 Acroitoriţei C-tin Liteni, jud. Suceava 

2 Anca Ioan Doru   
3 Aruştei Mircea   
4 Cefranov Eugen aleea Lalelelor, nr.21, bloc 100, sc.C, ap.6, Suceava, 

0230 515 580, 0751 500 651                                          
mail: cefviorica@yahoo.com  

5 Ciutacu Ghe.   
6 Creţu Spiridon Iasi, 0745 681 121, 0232 225 651, 

spcretu@gmail.com                                         
7 Dascălu Mihai str. 22 Dec., bl. 9, sc.C, ap.6, Bacău, 0234 545 607 
8 Enache  Adrian   
9 Enache Ion   
10 Fodor Mihai Gheorghieni, Harghita,0744 597 045,     fm@fandf.ro.    

………………… 
11 Gherman N. Brasov,  Tel: 0368 419 603,  

12 Ghiveci  Corneliu str. Unirii, bloc B16, ap.16, Buzău,                        
0238 720 859, 0723 637 274 

13 Grigorescu Ionel Galaţi, 0723 581 365                                                     
mail: cristinalechintan@yahoo.com  

14 Manghiuc N.   
15 Michiu Ştefan  Roman, Str Grivitei 19, tel 0748767281 
16 Moroşanu Florin   
17 Mutu Ecaterina str. Maşinilor, nr.13, Brăila,…………………………….. 

0339 103 970, 0722 586 020, mutuv@braila.astral.ro. 
18 Nica Constantin   
19 Nicolăescu Aurelian  Craiova, 0351.808.199 

20 Panaitescu Ghe.   
21 Secrieru Ioan   
22 Spânu Livia vezi Nitescu 

23 Stoişor Mircea Sibiu,  Str.C. Noica Nr.3, tel 0269 253 690 

24 Ştefăniu Liviu decedat 

25 Trufaşu C.   
26 Weisman Ernest str. Nufărului, nr.12, sc.A, ap.4, Bacău,               

0234.409.243, 0744.577.588, 
weisman_ernest@yahoo.com  

27 Zaharia C.   
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Grupa 273 – TCM 

1 Anghelescu Vasile str. Regiment 11 Siret, nr.48, bloc G2, sc.2, ap.84, 
Galaţi, 0236 431 738, 0722 248 435;                            
mail: cristinalechintan@yahoo.com                    

2 Arădoaie Ioan decedat 

3 Berneagă C-tin   
4 Baboiu Georgică str. M. Eminescu, nr.47, bl B, ap.2, P. Neamţ,                                                  

0233 214 473,  lia_baboi@yahoo.com  
5 Berlea Teodor Iaşi, 0232 260 479 

6 Ceornoleţa Ilie str. Mărăşeşti, nr.165, bloc E1, ap.28, Bacău,       . 
0234 553 403, 0748 959 233, ceornob@yahoo.com 

7 Coarcă Costică str. Pietăţii, nr.16, bloc 2, ap.25, Brăila,           
0339.886.361 0764.408.257, 
costicacoarca@yahoo.com  

8 Cornescu Ion decedat 

9 Dobrescu  Felix   
10 Dram Mihai str. Petru Rareş, bloc 4A, sc.C, ap.49, P.Neamţ     

.0233 226 639, dram_cristian@yahoo.com 
11 Florea Vasile decedat 

12 Hîrjabă Constantin str. Bujorului, nr.23, Dărmăneşti, jud. Bacău,       
....0234 356 050 

13 Litan Ioan str. Crişan, nr.5, 440097-Satu Mare,                   .    
0261 768 097, 0740 057 004;  aflitanioan@yahoo.com,  

14 Marian Nicolae decedat 

15 Munteanu Viorel str. 9 Mai, bloc 24, sc.A, ap.12, Bacău,               .        
0744 584 142, discovolante.trans@gmail.com 

16 Nasie Eugen   

17 Ocheşel Ion decedat 

18 Paustovanu Anatolie str. Mărăşeşti, nr.20, bloc A4, sc.B, ap.8, Suceava, 
0230 520 226, 0744 504 241, tonyatol@yahoo.com  

19 Prodan Mihai Iaşi, 0743 351 937, licsa_bucurie@yahoo.com  

20 Roşca Petru com. Hemeiuşi, nr.162, jud. Bacău,0751 041 945 

21 Solinschi Mircea   

22 Talpău Ovidiu   

23 Tudorache Nicuşor str. Maşina de Pâine, bloc OD 39, sc.1, et.7, ap.29, 
sector 2, Bucureşti, 0216 877 916 

24 Ultimescu Radu   
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Grupa 274 – TCM  

1 Amălinei Constantin Tutova – Barlad , 0235428186, 0749985081    .. 

2 Bucurescu Vitalian intr. Polux, nr.7, bloc G14, et.3, ap.53, Ploieşti,       
0244 533 456, 0752 651 906 

3 Căprar Teodor   

4 Carbarău Octav   

5 Chetraru Leiba   

6 Chiriac Tudorel  Roman, CA Roseti, Bl 10, Ap 4, 0233722818 … 

7 Cotzur Dumitru decedat  

8 Deleanu Mihai   

9 Drăgănescu Ovidiu   

10 Florea Alexandru  decedat 

11 Fraenk  Mihai   

12 Gheciu Olga (Stroe)  aleea Castanilor, bloc 5, sc.C, ap.50,                   
….cod 120360, Buzău, 0723 654 664 

13 Grădinaru Ghe.   

14 Gologan Viorel str. Peneş Curcanul, nr.284, sc.A, ap.4, Vaslui,          
0335 401 599, 0744 580 116,                  
crucearosie.vaslui@gmail.com  

15 Herşcu Sofian Israel 

16 Irimia Gheorghe bd. G. Enescu, nr.12, bloc Belvedere, sc.E, ap.8, Sv, 
0330 409 696, 0753.059.545 

17 Mercheş Iordan   

18 Răducu Ciceroni decedat 

19 Rădulescu Nicoleta Vezi Giura 

20 Suceveanu Vasile decedat 

21 Trincă Vasile decedat 

22 Umbrărescu C. decedat 
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Grupa 275 – MT  

1 Antonescu C-tin  Sacele – Brasov , Str Molidului 51                         
.0740 139 923, dorel.antonescu@yahoo.com  

2 Balaban C. Iaşi, 0743 050 643 

3 Călinoiu Constantin Galati, 0336.881.855,                                               
mail: calinoiu2005@yahoo.com 

4 Costache Dan Bucureşti, 0722 351 380,                                          
mail: dan.costache@evapco.ro  

5 Cozma Adrian decedat 

6 Dinulescu Mircea Groen van Prinstererlaan 37, 2271 EM, Voorburg, 
Olanda, tel : +31703872526, 
mircea.dinulescu@apexgroup.nl  

7 Doniga Vasile  Sibiu, Str.A.I.Cuza Nr.5, tel 0269 443 315,                   
mail: marianavasile45@Yahoo.com  

8 Floareş Viorica 
(Munteanu) 

 str. M. Eminescu, nr. 44, Braşov,                                   
0727 167 118, viorica.munteanu@gmail.com    

9 Groza Petru   

10 Hanşu  Eugenia   

11 Krsemeniczky M. decedat 

12 Ivaşcu Lucreţia   

13 Mihail Aristotel   

14 Popescu Ionel  decedat 

15 Pâcă Mihai Iaşi, 0740 644 464  

16 Săhleanu Mircea   

17 Senciuc Eleonor   

18 Suciu Vasile  str. Zutphen, nr.21, 440050-Satu Mare,                   
0261 715 789, 0745 093 509 

19 Şerban Grigore   

20 Toma Ioan   

21 Ţibuleac Dan   

22 Viuleţ Cristea   

23 Vulcan Mircea str.Mărăşeşti, nr. 226, Ploieşti,                                      
0344 109 295, 0722 294 484,   
mirceavulcan@gmail.com     

24 Zeleznicov Nicolae str. Petru Rareş, nr.39, bloc C3, ap.4,                      
Piatra Neamţ, 0333 405 732,                                   
mail: alexandrinaz@yahoo.com 
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Grupa 276 – MU  

1 Agapi Constantin str. Cuza Vodă, nr.3, bloc M3C, sc.A, ap.6, Botoşani, 
0231 516 207, 0742 008 211, 
constantin_agapi@yahoo.com   

2 Bandrabur 
Paraschiv 

str. Constantin Noica, nr. 10A, Sibiu,                                 
0269 253 934,   bandraburpuiu@yahoo.com  

3 Bălţatu Grigore   

4 Bîtlan Viorel decedat 

5 Belţa Ştefan   

6 Butyurka Ioan Tg.Mureş, 0265 227 227,    id.ilbu@yahoo.com  

7 Căpitănescu Ana   oanagmicu@yahoo.com  

8 Dodoiu Silvia (Leca)   str. Soimului, nr.16, bloc A, sc.C, ap.22, Bacău,         
0234 511 199,  lecaneculai39@yahoo.com 

9 Ganea Florin  Franţa 

10 Gaal Csaba  reka.papp@gmail.com   

11 Hudescu C-tin   

12 Iordache Mircea bd. George Enescu, , nr.6, bloc GZ5, sc.C, ap.13, 
Suceava, 0330 408 525, 0727 390 318, 
iordachemr@yahoo.com  

13 Leon Dorel str. Anastasie Panu, nr.17, bloc "Ghica Vodă", sc. 2B, 
ap.17, Iaşi, 0232 211 132, 0724 022 124, 
dleon@mec.tuiasi.ro  

14 Lupchian Toma decedat 

15 Nicolae Ilie str. Gh.Grigore Cantacuzino, nr.186, bloc 1D, ap.12, 
Ploieşti, 0721 265 701, florian.niculae@yahoo.com 

16 Niculiţă Gavril  decedat 

17 Nuţu Ioan decedat  

18 Pâtea Stanciu   

19 Pufu Ioan Buzău, 0238 434 139, 0721 725 429 

20 Selami Geait neri1951@hotmail.com  

21 Sofron Ghe.   

22 Spîrleanu D. Craiova, Str. Sărari, Bl. M15, Sc 2, Ap 14 , 0755.809.768 

23 Stan Dumitru Iaşi, 0232 272 423, 0724 120 351 

24 Trifan Romeo   

25 Şerban Andrei Canada 

26 Ţîrcomnicu Alex decedat 

27 Vlăsceanu N. decedat 

28 Zăgreanu Ghe.   
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Grupa 277 – MU 

1 Bedö Vasile  Braşov, B_dul Victoriei 11, Bl 35, Sc C, Et 6, Ap 99,  
tel 0368.418.664 

2 Caţer Rica Israel 

3 Chirilă Mihai Calea Naţională, nr. 105, bloc B3, sc.C, ap.6, Botoşani, 
0721 177 288,  

4 Dabija Mariana bd. Independenţei, nr.9, bloc D1, sc.A, ap.17, Iaşi, 
0232 213 079,  office@imeco.ro  

5 Dima Ioan Văratec, jud. Neamţ, 0233 245 039, 
lopatelgabriela_gady1949@yahoo.com  

6 Dumitru Aurel Bucureşti, Drumul Pădurea Pustnicu, nr. 127, Bl. TO 
30, Sc. B, Apt. 20. Complex Greenfield, Sect. I, 
0213860234,  0723 325 936 

7 Eşanu Nicolae decedat 

8 Ghineţ Gheorghe decedat 

9 Hristov Hristo decedat 

10 Ivanovici Emil decedat 

11 Lucan Nicolae  Aleea Adam Clisi 4, Bl A3, sc C, Ap 49, Constanta., 
0241.692.611, 0728.034.535 

12 Marchidan Viorel  decedat 

13 Mihăilescu Radu str. Paharnicului, nr.2, bloc B3, ap.11, Piatra Neamţ, 
0233 214 396,  
turturica45@yahoo.com   

14 Marinoiu Gheorghe str. Valea Oltului, nr. 77-79, cod 061971, sector 6, Buc. 
021 410 17 79 , 0744 661 779,                                
mail: acasa@maximtools.ro         

15 Margine Ştefan decedat 

16 Oprică Marin Craiova,Str, Scarlat Demetriade 8, Bl D35, Sc2, 
Apt.14, tel 0771.590.364  

17 Ticu Dumitru  Neamt, Piata Mihail Kogalniceanu bl i3 sc d ap 37 tel 
0233216640 ;0733152268 

18 Timofte Petru   

19 Truşcan Constantin  Tel:  0330409339, 0748.032.716,                           
mail: elena.truscan@yahoo.com  

20 Wagner Isidor Israel 

21 Dobre Stoian Roman, Neamţ, 0233731956 
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Grupa 278 – MA 

1 Andrei Virgil decedat 

2 Bacalu Cezar   
3 Călinescu Vasile   
4 Chirilă Alexandru str.G-ral Eremia Grigorescu, nr.25, bloc 1PP, apart.15, 

Brăila, 0239 664 789 
5 Focşa Spiru Marinel str. Patrioţilor, nr.9, bloc PM7, sc.5, ap.157, sector 3, 

Bucureşti, 0745 014 859 
6 Gligor Gheorghe str. Gării, nr.17, bloc L9, et.5, ap.18, Iaşi,                 

0332 806 267, 0766 486 301, 0724 183 930 
7 Goagă Costică aleea Ghioceilor, nr.31, sc.B, ap.9, Bacău,              

0234 536 627, 0746 426 624 
8 Grigoraş Octav str. Cuza Vodă, nr.59, apart.4, Focşani,                   

0237 627 466 
9 Ionescu Tudor   

10 Marton Ladislau   

11 Matei Aurel   

12 Mădăras Romul decedat 

13 Mihalache Ioan str. Marchidan, nr.66, Botoşani,  0231 516 540, 
mihalacheioan@yahoo.com    

14 Moraru Ioan Piatra Neamţ, 0233 217 914  

15 Năsoi Gheorghe aleea Armoniei, nr. 56, ap.27, Piatra Neamţ,                  
0233 625 784      

16 Niţoi Gheorghe str. Iancu Bacalu, nr. 25, Iaşi, 0232 435 807  

17 Patrichi Alex. str. Păcurari, nr.121, bloc 602, sc.A, ap.4, Iaşi,       
0232 257 308 

18 Pavel Călin   

19 Petrescu Sorin decedat 

20 Savu Mircea Ioan str. G-ral Gh. Avramescu, nr.27, sc. A , ap.10, 
Botoşani, 0231 519 684, 0745-944222,  
savumircea@yahoo.com  

21 Sârbu Dumitru str. I.Pillat, nr.5, Botoşani,                                        
0231 515 537, 0751 950 292,                                  
mail : gabrielasirbu46@yahoo.com 

22 Sârghi Ştefan   

23 Stănăşel Petru   

24 Vieru Corneliu str. Zugravi, nr.5, bloc F92, ap.12, Iaşi,                   
0332 806 558; 0723 394 376 
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Grupa 279 – MA  

1 Barna Gavril Falticeni, tel: 0740.494.383  

2 Bărănescu C.   
3 Boboc Viorel   
4 Corduneanu Eugen str. Libertăţii, nr.3, ap.35, Oneşti, jud. Bacău,            

0234 410 923, 0744 293 790 
5 Colţea Gheorghe str. Babadag, nr.16, bloc 10, sc.A, apart.2, Tulcea, 

0240 513 790 
6 Damian Vasile   
7 Fleischer Holger   
8 Gavriş Valeriu str. Banatului, bloc B4, sc.B, apart.11, Piteşti,         

0248 232 019, 0348 435 699 
9 Giura Gheorghe str. Ciucea, nr.6, bloc 4T, sc.A, ap10, sector 3, 

Bucureşti, 021 345 10 24, 0722 661 107                 
mail: giuraghe@gmail.com  

10 Ghiban Adrian   

11 Grigoraş Gheorghe   

12 Guţu Constantin decedat 

13 Hulpoi Vasile decedat 

14 Iancu Ion decedat 

15 Mănăilă Petru decedat 

16 Moisuc Nicolae   

17 Momoiu Nicolae Sfântu Gheorghe, 0372736343, 
venus2rosu@yahoo.com    

18 Niţescu Andrei str. Zidari, nr.17, bloc G8, ap.10, Ploieşti,                 
0344 110 082, 0726 268 508, liviasiandrei@yahoo.com  

19 Pascu Ilie str. Mihai Viteazu, nr. 72, Constanţa,                        
0241 636 274, 0727 853 852,     

20 Rusu Marcu str. George Baritiu, nr.3, Iernut, jud. Mureş,              
0265 470 970, 0741 754 774,    
mrmrusu33@yahoo.com 

21 Scheiner Egin   

22 Scorobeţ Ovidiu  str. Avram Iancu, nr.134, Agnita,.Sibiu,                    
0269 512 336 

23 Sichim Corneliu   

24 Taborschi        
Siegfried 

Germania, Singen - Im.Twielfeld, 3, cod. 78224, 0049-
7731-64536, staborschi@aol.com   
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Grupa 280 – MA  

1 Bănică Alex. decedat 

2 Bichis Anastasis str.Alexandru Ioan Cuza, nr.33, bloc A2, sc.C, ap.41, 
Dorohoi, jud. Botoşani, 0231 611 360  

3 Burloi Marcel decedat 

4 Caia Gheorghe decedat 

5 Comănaru Ovidiu decedat 

6 Docolin Petru Drumul Taberei, nr.96, bl. 521, sc.1, etaj 5, ap.17, 
sector 6, CP 064374,  O.P.74, Bucuresti,                  
021 444 14 43, 0744 842 403 
 petre.docolin@colintechnic.ro; 

7 Huzună Liviu Focşani, 0730 050 946  
liviu_huzuna46@yahoo.com ;   

8 Iuteş Gheorghe   

9 Lişman Ioan str. C. Porumbescu, nr.7, bl.7, sc.C, ap.3, Suceava, 
0230 210 967 

10 Lavric Aurel str. Alex. cel Bun, nr.24, bl.H3, sc.B, ap.12, Suceava, 
0230 212 631, 0788 238 614, ; 
lavric.aurel@personal.ro  

11 Lazăr George Intr. Căminelor, nr.4, bloc 26H, et.1, ap.6, Ploieşti, 
0344 102 312, 0722 278 861,  
george_lazar1946@yahoo.com   

12 Manciu Vasile str. Nicolae Bălcescu, bloc 12, sc.A, ap.14, Bacău, 
0234 546 553, 0728 120 922, - 
gabrielamanciu1@yahoo.com 

13 Necula Gheorghe decedat 

14 Nicolescu Traian decedat 

15 Palade Vasile str. Siderurgiştilor, nr.25, bl SD7B, ap.6, Galaţi           
0236 474 044, 0740 081 547,  palvas_45@yahoo.com 
      

16 Săveanu Emilian Iaşi, 0753 313 039 

17 Ştefănescu Ioan str.Domnească, nr.16, bl N6, ap.27, cp 800015, Galaţi, 
0236 417135, 0722 628 342, istefanescu@ugal.ro  
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Excursia programata pentru revederea din 2010 - Suceava 

 

 

Harta mânăstirilor din judeţul Suceava 
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Mânăstirea Putna  

 

 

 

Anul construcţiei: 1466-1469  
Construită de: Ştefan cel Mare  
Locaţia: Putna, judeţul Suceava  
Sumar:Actuala biserică a fost practic reconstruită între 1653 şi 1662 de către 
Vasile Lupu şi urmaşii săi. 

Impozanta mănăstire Putna este situată la aproape 30 de km nord-vest de 
Rădăuţi, lângă râul Putna. Mănăstirea şi satul cu acelaşi nume sunt 
împrejmuite de dealuri împădurite şi de privelişti sălbatice. Ştefan cel Mare a 
construit mănăstirea ca fiind locul său de înmormântare, între anii 1466 şi 
1469, iar biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost sfinţită un an 
mai târziu. 

Primul egumen a fost Arhimandritul Iosif de la Mânăstirea Neamţ, 
primul centru monahal important din Moldova. Acesta a fost însoţit de către 
caligrafi, care au fost primii dascăli ai noii şcoli care a urmat exemplul celei 
din Neamţ. A început ca şcoală de retorică, logică şi gramatică pentru viitorii 
cronicari sau personal cleric, dar curând Putna a devenit unul din cele mai 
importante centre culturale ale ţinutului. 
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Privire asupra bisericii  

Muzeul mânăstirii cuprinde o colectie importantă de obiecte de  
artă medievală, mai ales din timpul lui Stefan cel Mare şi al succesorilor săi 
imediaţi.  

Doar la trei ani după ce mânăstirea a fost terminată, un incendiu a 
distrus-o, dar a fost imediat refăcută. A fost distrusă din nou, în 1653, de 
către armata cazacă a lui Timuş Hmelniţchi, ginerele lui Vasile Lupu. Actuala 
biserică a fost practic refăcută între anii 1653 şi 1662 de către Vasile Lupu şi 
succesorii săi. Planul bazei urmează planul edificiului original, cum s-a putut 
dovedi când fundaţia primei biserici a fost dezgropată, între 1968 şi 1970. 

Ştefan cel Mare a domnit o jumătate de veac, între 1457-1504. Şi-a 
câştigat porecla de „Mare” pentru numeroasele sale victorii militare împotriva 
turcilor cotropitari. De asemenea, este faimos prin construirea şi prin 
influenţarea construirii a numeroase biserici şi mănăstiri în toată Moldova. Se 
spune că a zidit câte un edificiu religios după fiecare victorie militară 
importantă. În mănăstirea Putna, se află mormântul domnitorului Ştefan cel 
Mare, precum şi a altor membri ai familiei. Mormântul său a devenit loc de 
pelerinaj. Ondulaţia statuii şi capacul mormântului sunt dovezi ale spiritului 
artiştilor moldoveni din vremea lui Ştefan cel Mare. 

Biserica era neobişnuit de mare pentru vremea sa, dar explicaţia era că 
ea a fost construită pentru a fi loc de înmormântate pentru domnitor, familia 
acestuia şi succesori. Pereţii subţiri sunt făcuţi din blocuri masive de piatră şi 
12 stâlpi sprijină pereţii. În construcţia originală, aceştia erau doar 6 şi alţi 6 
au fost adăugaţi în timpul secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea. 
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Mormântul lui Ştefan cel Mare din mânăstirea Putna. 

Deşi biserica actuală urmează planul edificiului unei biserici 
moldoveneşti tipice din secolele al XV-lea şi al XVI-lea, ea are multe 
particularităţi arhitecturale şi decorative care sunt tipice bisericilor din secolul 
al XVII-lea. Pereţii exteriori nu mai au faţadele netede din timpurile anterioare, 
ci două rânduri de arcade nelustruite înconjoară clădirea, cele mici deasupra 
frânghiei întoarse din piatră, iar cele înalte dedesubtul ei. Motivul acesta – al 
frânghiei răsucite – a fost prima dată întâlnit la biserica  Mânăstirii 
Dragomirna , în 1609.  

  
  Catapeteasma de la Putna.  
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Biserica Veche de lemn din Putna 

        

 Biserica Veche de lemn din Putna  

Biserica Veche de lemn din Putna - datarea ei prin metoda dendro-
cronologic ă 

Primul care menţionează acest vechi şi important munoment religios naţional 
este cronicarul Nicolae Costin (1660-1712), in "Letopiseţul Ţării Moldovei de 
la zidirea lumii până la 1601". In cronica sa, el mărturiseşte următoarele 
lucruri: "Inţeles-am şi noi den oameni bătrâni, lăcuitori de aicea den ţară, cum 
să trage cuvântul den om în om, că o biserică de lemnu la Olovăţ, să fie 
făcută de Dragoş-Vodă şi acolo zic, să fie îngropat Dragoş-Vodă. Şi aceia 
biserică de lemnu au mutat-o Ştefan-Vodă cel Bun, de o au clădit la 
Mânăstirea Putna, unde stă până acmu. Biserica.  Datarea bisericii a fost 
făcută prin metoda dendro-cronologică la Laboratorul din Lund, în Suedia. In 
noiembrie 2002 specialistul suedez Hans Linderson împreună cu arhitectul 
Alexandru Babos au prelevat 16 probe din diferite părţi vechi ale structurii 
bisericii care au fost analizate în primăvara lui 2003. Din cele 16 probe au fost 
datate 12, toate fiind din stejar. Probele indică tăierea arborilor între anii 
1345-1346. Linderson şi Babos au semnat lucrarea “Mânăstirea veche de 
lemn a Putnei în arhitectura medievală românească". Rezultatul studiului 
celor doi pune în evidenţă valoarea documentară deosebită a Bisericii de 
lemn de la Putna pentru istoria arhitecturii de pe cuprinsul României şi mult 
dincolo de graniţele ei.  
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Biserica Veche a Putnei - biserica parohial ă   

Absidele au fost adăugate lateral naosului vechi şi au fost ridicate 
parţial din lemnele de stejar tăiate din pereţii bisericii, parţial din lemne noi de 
molid. La abside se păstrează un tip de cheotoare simplu, cu cep de legătură, 
şi ferestre pătrate.  

 

Ultima etapă de construcţie a avut loc în anul 1871, când pronaosul a fost 
prelungit cu o structură rectangulară din bârne de molid, încheiate în cheotori 
nemţesti, prevăzutaă cu ferestre mari laterale. Intrarea dinspre sud a fost 
inchisă fiind înlocuită de cea actuală, spre vest. Acest ultim adaos aminteşte 
de efortul organizatoric al comunităţii înaintea festivităţilor din anul 1871, 
ocazionate de sărbătorirea a 400 de ani de la rectitorirea Mânăstirii Putna de 
către Sfântul Ştefan cel Mare, un eveniment care a mobilizat la Putna elitele 
culturii româneşti.                

 

  



 185

 

 In anul 1908, în satul Putna a fost ridicată o nouă biserică parohială, 
care a preluat această funcţiune de la vechea biserică de lemn. Astăzi 
biserica de lemn are rolul de capelă şi de muzeu. 

Chilia Sfântului Daniil Sihastrul 

Unul din cei mai populari sfinţi moldoveni din toate timpurile a fost Daniil 
Sihastrul, cunoscut şi sub numele de "Sfântul Daniil schimonahul" sau 
"Sfântul Daniil cel Nou", spre a-l deosebi de proorocul din Vechiul Testament 
sau de Daniil Stâlpnicul. Amintirea lui s-a transmis din neam în neam, din 
timpul vieţii lui, din a doua jumătate a veacului al XV-lea, până în zilele 
noastre. Una din tradiţiile păstrate în popor despre Daniil Sihastrul a fost 
fixată în scris mult mai târziu, de marele cronicar moldovean Ion Neculce 
(1672-1745), in lucrarea lui "O samă de cuvinte". Alte tradiţii despre el se 
păstrează şi azi în satele si mânăstirile Bucovinei. 

Viaţa Sfântului Daniil Sihastrul de la Vorone ţ  - pe scurt 

Sfântul Daniil Sihastrul s-a  născut într-o casă de ţărani într-un sat care 
aparţinea de Episcopia din Rădăuţi. Cunoscând mai mulţi călugări, s-a 
hotărât el însuşi să-şi închine viaţa Lui Dumnezeu şi astfel, tânărul Dumitru, 
cum se numea din botez, a intrat în cinstita treaptă a călugariei, la 
mânăstirea-catedrală din Rădăuţii, primind, potrivit rânduielilor monahale, 
numele de David. Sfântul Daniil a trăit în preajma acestul sfânt lăcaş de 
închinare, cu hramul Sfântul Nicolae, ctitoria lui Bogdan Vodă - Intemeietorul. 
Aici a învăţat carte, a deprins pravila vieţii călugareşti şi a lucrat în gospodăria 
mânăstirii, alături de ceilalţi vieţuitori. Dorind o viaţă cu adevărat 
"pustnicească", departe de lume şi de frământările ei, tânărul monah 
părăseşte târgul şi Episcopia de Rădăuţi şi se retrage la Schitul Sfântul 
Lavrentie, în hotarul satului Laura (înglobat acum în comuna Vicovul de Sus, 
judeţul Suceava), numit aşa după "lavra" de calugări care fuseseră odată în 
aceste locuri. Daniil a dus acum o viaţă şi mai aspră, de post şi rugăciune 
împreunate cu munca în gospodăria schitului. Aici a îmbrăcat "schima cea 
mare", adică ultima treaptă a calugăriei, primind un nume nou, cel de Daniil. 
Noul ieroschimonah Daniil s-a retras apoi într-un loc tăinuit, înspre munte, pe 
malul pârâului Viţeul, azi în satul Putna. Acolo a găsit o stânca, unde, după 
spusele tradiţiei, a dăltuit cu multă osteneală un paraclis, la care se mai vede 
şi azi pridvorul, naosul şi altarul, iar dedesubt o incăpere, săpată tot în piatră , 
care îi slujea drept chilie, după ostenelile zilei. 
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   Sfântul Daniil Sihastrul    

 

Chilia Sfântului Daniil Sihastrul - un col ţ de rug ăciune                       
 pe Valea Putnei 
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 Mânăstirea Sucevi ţa 
 
 

 
 

Anul construcţiei: 1583  
Construită de: Irimia, Simion şi Gheorghe Movilă  
Locaţia: Suceviţa, judeţul Suceava  
Sumar: Această clasică biserică moldovenească, având cele 5 camere, 
prezintă, prima, noile tendinţe arhitecturale: firide mai mici şi trei piedestaluri 
pentru turn. Frescele sunt remarcabile, colorate şi bine păstrate. Trei fraţi 
Movilă au construit Biserica „Învierea Domnului” din Suceviţa în jurul anului 
1583. Biserica este singurul lăcaş de cult pictat, care nu a fost fondat de către 
un prinţ conducător, deşi familia Movilă era urmaşă a lui Petru Rareş din 
partea maternă. Destul de curând după ce mânăstirea a fost construită, Irimia 
Movilă a devenit conducătorul Moldovei iar fratele lui, Simion, a domnit Ţara 
Românească. Al treilea frate, Gheorghe, care era pe atunci Episcop la 
Rădăuţi a urcat în funcţie până a devenit Mitropolitul Moldovei. Biserica a fost 
pictată în jurul anului 1595, cu aproape jumătate de veac după bisericile 
„surori”. Este considerată ca fiind ultima înflorire a obiceiului pictării faţadelor 
bisericii, tradiţie care marchează domnia lui Ştefan cel Mare şi a lui Petru 
Rareş. Pentru fraţii Movilă, a construi şi a picta o biserică ce se aseamănă 
îndeaproape cu edificiile pe care strămoşii le-au întemeiat cu decenii înainte 
era o formă de a se declara parte a liniei conducătoare care pornea de la 
Ştefan cel Mare.  
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 Cu toate acestea, în acelaşi timp, aşezământul monahal al Suceviţei şi 
clădirile aferente anunţă inovaţiile arhitecturale ale secolului următor. La 
primul etaj, este o capelă mică, în cinstea Bunei Vestiri.  

 Turnul nord-vestic este şi cel care conţine clopotul mânăstirii. Este cel 
mai masiv dintre toate, cu trei stâlpi suprapuşi în exterior. Aceştia au fost 
construiţi mai târziu, ca şi stâlpii de la poarta de intrare. La parter, se află un 
mic laborator de refacere a icoanelor, unde lucrează măicuţe instruite. La 
etajul superior, se află clopotniţa, cu patru mari arcuri. Cele două clopote pe 
care le-a donat Irimia Movilă în 1605 sunt folosite zilnic. Celelalte trei turnuri 
sunt octagonale, dar fiecare este diferit de celelalte: cel din nord-est are trei 
caturi, cel sud-estic cinci şi cel sud-vestic două. 

 

 
Faţada sudică a Bisericii Invierii. 
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Vedere generală a Mânăstirii Suceviţa 

 

Suntem o naţiune care nu ştim cât de frumos e la noi în România. 
peisaje de vis, mânăstiri extraordinare. Eu personal, trec măcar o dată pe an 
să vizitez toate mânăstirile importante din Bucovina. Imi încarc bateriile şi mă 
simt absolut minunat. De fiecare dată mă minunez şi mă bucur ca şi când ar fi 
pentru prima dată. E absolut minunat totul, mânăstirile, munţii, oamenii, etc. 
Cu asemenea mânăstiri putem să ne mândrim  în faţa străinilor, fiindcă ei nu 
au aşa ceva. 
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Bolta pictată a Mânăstirii Suceviţa 
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Mânăstirea Moldovi ţa 

 

Anul construcţiei: 1532  
Construită de: Domnitorul Petru Rareş  
Locaţia: Vatra Moldoviţei, judeţul Suceava  
Sumar: Cea mai importantă caracteristică a Bisericii „Buna Vestire” este 
exonartexul cu cele trei bolţi în faţada vestică. Dintre toate bisericile 
bucovinene, picturile exterioare de aici s-au păstrat cel mai bine. Alexandru 
cel Bun a construit prima mânăstire în Moldoviţa pe malurile râului cu acelaşi 
nume, la începutul secolului al XV-lea. Locul ales era departe de sate, în 
mijlocul pădurii. A donat pământuri şi sclavi tătarilor, iar prima comunitate din 
jur fusese creată. Prima atestare a mânăstirii este din anul 1402, iar cele 
ulterioare sunt mărturii ale donaţiilor făcute. Totuşi, nu există nici o atestare 
care să arate când sau cum a fost distrusă mânăstirea, dar este posibil ca un 
cutremur să o fi nimicit la începutul celui de-al XVI-lea veac.  
Doar ruine ale pietrelor de la bază rămân din prima biserică. Aceasta a fost 
zidită din mari blocuri de piatră, urmând un plan triconc, cu trei arcade. La 
început, prezenta doar altarul, naosul şi un îngust pronaos. Când 
comunitatea monahală s-a mărit, un al doilea pronaos, mult mai mare, a fost 
construit la capătul vestic al edificiului. Ca şi în cazul altor mănăstiri construite 
în timpul primului veac al existenţei Moldovei, cum ar fi Probota şi Humor, 
Moldoviţa a fost fondată din nou de Petru Rareş. Noua biserică a fost ridicată 
în 1532, într-un alt loc, la câteva sute de metri mai sus de râu. Biserica a fost 
pictată în 1537, atât în interior, cât şi în exterior.  
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Diferenţele de stil semnificative între scene variate indică faptul că 
trebuie să fi muncit mai mulţi pictori la Moldoviţa. În 1607 Episcopul de 
Rădăuţi, Efrem, a decis construirea solidă a incintei cu trei turnuri. Cel de la 
intrare şi cel din colţul sud-estic sunt pătrate, dar cel din colţul nord-estic este 
rotund. O boltă arcuită conduce către turnul de la poartă şi mai apoi către 
aşezământul monahal. Bolta porţii este decorată cu rozete sculptate în piatră. 
În partea nord-vestică a bisericii se află o clădire de două etaje, fosta 
clisiarniţă sau vistierie. Actualmente clădirea este muzeul mănăstirii. Colecţia 
include broderii, cărţi liturgice, descoperiri arheologice şi scaunul lui Petru 
Rareş. Pictura exterioară a Bisericii „Buna Vestire” s-a păstrat cel mai bine, 
dintre toate bisericile bucovinene. Mai ales în faţadele sudică şi estică există 
picturi care nu au fost şterse de trecerea timpului şi care sunt capabile să 
arate cât de luminoase erau faţadele decorate în timpul domniei lui Petru 
Rareş.  
 Chiar sub streşini, sunt 105 nişe, fiecare cu un înger pictat. Pe pilonul 
vestic, în partea stângă a intrării şi pe înalta deschizătură a faţadei sudice, 
sunt trei Sfinţi militari pe cai care stau în picioarele dinapoi şi cu o sabie sau o 
suliţă în mâini. Cel mai sus se află Sf. Gheorghe, apoi Sf. Dumitru şi Sf. 
Mercurius. Ca de obicei, pe faţada sudică, se află cântecul religios Acatistul. 
Cele 24 de strofe ale imnului acoperă patru catastifuri. Primele sunt cele 12 
strofe istorice care relatează naşterea lui Hristos: Buna Vestire, Zămislirea, 
Fecioara Maria o cunoaşte pe Sfânta Elizabeta, Îndoiala lui Iosif, Naşterea lui 
Iisus, Calea celor trei magi la Bethleem, Adorarea Magilor, Întoarcerea 
Magilor, Fuga în Egipt şi Aducerea lui Iisus la templu. Pictura interioară nu se 
abate de la tradiţie, însă Răstignirea (naos) e socotită cea mai valoroasă 
realizare pe această temă din bisericile Bucovinei. În apsida altarului scena 
Cina cea de Taină Îl are pe Iisus în centru. Bogăţia elementelor figurative şi 
decorative sunt impresionante la Fecioara Oranta din bolta pronaosului, ca şi 
la Maica Domnului Îndurătoare din timpanul portalului. Culoarea specifică 
Mânăstirii Moldoviţa este galbenul. 
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Biserica Mânăstirii Moldovi ţa. 
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Mânăstirea Voroneţ 

 

 

Anul construcţiei: 1488  
Construită de: Ştefan cel Mare  
Locaţia: Voroneţ, Judeţul Suceava  
Sumar: Biserica Sfântul Gheorghe a Mânăstirii Voroneţ este probabil cea mai 
cunoscută biserică din România atât pentru frescele ei exterioare, cu o 
luminozitate şi culori foarte intense cât şi pentru sutele de figuri bine păstrate 
pe zugrăveala de azur. Legenda ne povesteşte că Ştefan cel Mare, în timpul 
unei crize, într-un razboi cu turcii, a venit la Arhimandritul Daniel, la schitul 
său în Voroneţ şi a cerut sfatul acestuia. Câştigând bătălia impotriva turcilor, 
prinţul şi-a păstrat promisiunea către călugăr şi a construit o nouă biserică 
dedicată Sfântului Gheorghe, ocrotitorul victoriei în bătălie. Aceasta este 
biserica actuală, construită pe aşezământul vechii biserici de lemn, ale carei 
rămăşiţe nu se ştie de când datează. Noul cercetător George Balş a scris în 
1920, că biserica aceasta, la fel ca şi cele construite în secolul următor, sunt 
“Biserici bizantine construite cu mâini gotice”. Strucutura şi soluţiile de interior 
în ce priveşte spaţiul au făcut trimitere la tradiţia Bizantină şi a Slavilor de 
sud. Exteriorul cu staâlpii, uşile şi ramele ferestrelor au dus la curentul cu 
influenţe gotice din vestul Europei.  
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Curentul s-a răspândit din Transilvania şi Polonia cu artişti care au fost 
invitaţi special pentru a construi biserici. Biserica Sfântului Gheorghe se 
deschide cu o inscripţie comemorativă plasată chiar la intrarea în exonartex 
:”Eu printul Ştefan, prin voia Domnului, conducător al Moldovei, fiu al prinţului 
Bogdan, a început a construi această fundaţie a Mânăstirii Voroneţ dedicată 
Sfântului şi Adoratului şi Marelui Martir şi Victorios Gheorghe, anul 6996 
(1488, luna lui mai, ziua 26, în lunea de după Pogarârea Sfântului Duh şi 
terminată în acelaş an în luna lui septembrie pe 14.” Textul arată că biserica 
a fost construită în mai puţin de patru luni. Acest lucru ne dă o idee despre 
nivelul profesional ridicat de construcţie al acelui timp, în mod deosebit 
luându-se în considerare că Mănăstirea Sfântului Ioan din Suceava a fost 
construită exact în acelaşi timp. 

 

 
Faţada sudică, prezentând scene din vieţile  
            Sf. Nicolae şi Ioan cel Nou. 
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Mânăstirea Humor  

 

 

Anul construc ţiei: 1513  
Construit ă de: Marele patron Toader Bubuiog  
Loca ţia: Mânăstirea Humorului, judeţul Suceava 
Sumar: Biserica Adormirii Maicii Domnului este fără turn, construcţie tipică 
bisericilor din zonă şi a fost construită de un nobil, nu de un prinţ conducător. 
Exonartexul cu deschidere este primul de acest gen din România. Mânăstirea 
Humorului este situată mai sus pe râul Humorului, aprope de oraşul Gura 
Humorului , împrejmuită de dealuri împădurite. In jur, pe valea râului s-a 
format şi satul ce dă numele manânăstirii, Mânăstirea Humorului. Ruinele 
primei biserici a Mânăstirii Humorului sau Humor, cum era cunoscută pe 
atunci, se află cinci sute de metri mai încolo. Un document menţionat de 
Alexandru cel Bun certifică faptul că judecătorul Oana a construit o mânăstire 
în Humor. Judecătorul Oana a fost un boier bogat ce a avut de asemeni case 
şi o biserică de piatră în Tulova. Ruinele arataă o mică biserică monahală cu 
trei turnuri şi posibil o construcţie deasupra naosului, aşa cum indică pilaştri 
masivi ce o susţin în colţurile camerei. Pronaosul a fost adăugat construcţiei 
ceva mai târziu. Biserica a fost construită din blocuri masive de piatră 
decorate în exterior cu discuri emailate din ceramică şi pictate în interior, aşa 
cum reprezintă fragmentele de pictură găsite de descoperirile arheologice. 
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Biserica Humor, văzută din est. 

In timpul secolului al XV-lea  Mânăstirea Humor a fost printre cele mai 
cunoscute mânăstiri din judeţ. In 1483 Ştefan cel Mare a ordonat caligrafului 
Nicodim, călugăr la Mânăstirea Putna , să copie Cele Patru Evanghelii ale 
manuscrisului decorat cu portrete în miniatură. Modelul a fost un manuscris al 
lui Gavril Uric, făcut în 1429, dar cele Patru Evanghelii ale Humorului includ 
un portret unic cu prinţul îngenunchind în fata Fecioarei şi a Pruncului Sfânt. 
Câţiva ani mai tirziu manuscrisul a fost îmbrăcat în argint. Nu se ştie de ce o 
mânăstire de o asemenea importanţă a fost distrusă. Dar multe alte mânăstiri 
au întimpinat aceeaşi soartă cam în acelaşi timp. Se consideră că un anumit 
dezastru a cauzat colapsul parţial în cea de a treia decadă a secolului 16. 
Exonartexul cu deschidere al bisericii din Humor, este primul de acest gen din 
Bucovina iar mai târziu a fost imitat doar în arhitectura bisericii din Moldovi ţa. 
Deja în ultima decadă a secolului 15, biserica din Bălineşti  a fost construită 
cu o mică verandă de deschidere pe partea de sud a clădirii. In 1522, doar 
opt ani înainte de Humor, biserica din P ărhăuţi a fost construită cu un 
exonartex cu două deschideri, care comparabil cu acoperişul situat la joasă 
înălţime şi cu cele două deschideri la nivel inferior, pare un spaţiu închis. 
Peretele de est şi bolta exonartexului prezintă o simplă temă amplă “Judecata 
de Apoi”, urmând exemplul Mânăstirii Sfăntului Nicolae din Probota . Figura 
nobilă a lui Christos este înlocuită de cele ale lui Adam şi Eva. Lângă ele este 
Mâna Domnului ce ţine balanţa pentru a cântări sufletele şi Arhanghelul Mihail 
apărând sufletele nevinovate de diavol. Intreaga parte de stânga a peretului 
arată pe trei registre Arhangheli, Sfinţi, Femei Sfinte, Martiri şi Profeţi. 
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  Sfântul Petru conduce sufletele în Paradis, o grădină pe un fundal alb, 
unde Fecioara Maria cu cei trei Patriarhi, Abraham, Ioan şi Iacob aşteaptă 
pentru sufletele salvate Petru Rareş a început să reconstruiască ruinele vechii 
biserici în 1530, în acelaşi an în care a început să îşi construiască locul său 
în Probota. Iniţiativa pare să fi aparţinut Prinţului Rareş, aşa cum se 
preconizează pe inscripţia de pe peretele de sud al construcţiei, dar noul 
fondator a fost un nobil, Marele Cancelar Toader, numit în vechile documente 
Bubuiog sau Boboiog. A fost căsătorit cu Anastasia, fiica unui mare nobil de 
la curtea lui Ştefan cel Mare, Cancelarul Ioan Tăutu, fondatorul bisericii din 
Bălineşti. Anastasia este creionată ca un copil mic pe peretele picturii din 
Bălineşti . Tot ccea.  ce se ştie despre Toader Bubuiag este că a fost foarte 
credincios lui Ştefan cel Mare şi succesorului său Bogdan al II-lea, Ştefăniţă 
şi Petru Rares, şi a fost trimis în misiune în ţările străine învecinate. 
Mânăstirea a fost renovată de câteva ori în timpul secolelor următoare, aşa 
cum se reaminteşte în Cele Patru Evanghelii ale Mânăstirii Humorului, care 
însuşi au fost furate de câteva ori şi întotdeauna răscumpărate. Cel mai 
cunoscut raid a fost condus de cumnatul prinţului Vasile Lupu în 1653, în 
timpul unei lupte pentru putere, între prinţ şi rivalul său la tron. 

 Vasile Lupu a fortificat mânăstirea în 1641 construind un perete de jur 
împrejur şi un turn de supraveghere. In 1775 , administratorul austriac al 
Bucovinei a desfinţat mânăstirea transformând-o într-o biserică parohială iar 
clădirile monahale au fost abandonate şi ruinate. In 1980, o noua biserică a 
fost construită pentru parohiile acelui sat şi o biserică monahală formală a 
fost deschisă pentru vizitare. Comunitatea monahală a fost refondată în 1922, 
iar în 1993, împreună cu alte şase biserici, cu fresce extetrioare, Mânăstirea 
Humorului a fost inclusă în Patrimonoiul Naţional UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 199

 
Judecata de Apoi, văzută prin deschizătura   
geamului, dinspre faţada vestica. 

Chiar dacă Biserica Adormirii Maicii Domnului nu este mai mica decât 
alte biserici pictate, absenţa turnului şi comparativ cu linia de jos a 
acoperişului dă impresia de dimensiuni reduse. Pe faţadele bisericii se 
regăsesc toate temele ce se găsesc şi pe faţadele altor biserici pictate în 
timpul domniei lui Petru Rareş. 
De observat că frescele sunt bine păstrate iar cele de pe faţada de sud au 
asigurat faima Mânăstirii Humorului. Doar registrul cel mai de jos a fost 
erodat. O pânză de nişe înconjoară biserica unde sunt prezentaţi Ingerii. Intre 
nişe sunt prezentaţi Serafimii. 
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Desfăşurarea întâlnirii va avea următorul program: 
 

Joi - 19.08.2010.  
  -orele 14,00 – 16,00 – cazarea la Hotel Continental (fost  Arcaşul) 
  -orele 18,00 – 23-00 – cina colegiala - Restaurant Continental; 

Vineri -20.08.2010.  
  -orele 10,00 – 13,00 -  întâlnirea festivă  la Univ. „ Ştefan cel Mare” 
  -orele 15,00 – 23,00 – masa festivă - Restaurant Continental; 

Sâmbătă-21.08.2010.        
  -orele 10,00 – 20,00 – turul mânăstirilor: Putna, Suceviţa, Moldoviţa, 
Voroneţ, M-rea Humor.  *Masa de prânz se serveşte la Suceviţa. 
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Adresele de mail ale colegilor 
dleon@mec.tuiasi.ro ; elena.truscan@yahoo.com ; florian.niculae@yahoo.com ; 
fm@fandf.ro ; lavric.aurel@personal.ro ; liviasiandrei@yahoo.com ; 
mihalacheioan@yahoo.com ; oanagmicu14@yahoo.com ; palvas45@yahoo.com ; 
reka.papp@gmail.com ; tonyatol@yahoo.com ; id.ilbu@yahoo.com ;  
giuraghe@gmail.com ; mircea.dinulescu@apexgroup.nl ; viorica.munteanu@gmail.com ; 
mirceavulcan@gmail.com ; savumircea@yahoo.com ; staborschi@aol.com ; 
petre.docolin@colintechnic.ro ;   weisman_ernest@yahoo.com ; aflitanioan@yahoo.com 
mrmrusu33@yahoo.com ; marianavasile45@yahoo.com ; bandraburpuiu@yaoo.com ; 
gabrielasirbu46@yahoo.com ; cefviorica@yahoo.com ; spcretu@gmail.com ; 
cristinalechintan@yahoo.com ; mutuv@braila.astral.ro ; lia_baboi@yahoo.com ; 
ceornob@yahoo.com ; costicacoarca@yahoo.com ; dram_cristian@yahoo.com ; 
discovolante.trans@gmail.com ; crucearosie.vaslui@gmail.com ; 
calinoiu2005@yahoo.com ; dan.costache@evapco.ro ; office@imeco.ro ; 
acasa@maximtools.ro ; george_lazar1946@yahoo.com ; istefanescu@ugal.ro ; 
alexandrinaz@yahoo.com ; venus2rosu@yahoo.com ; turturica45@yahoo.com ;  
gabrielamanciu1@yahoo.com ; licsa_bucurie@yahoo.com ; liviu_huzuna@yahoo.com ;   
 
cristinalechintan@yahoo.com; ......... Anghelescu + Grigorescu 
discovolante.trans@gmail.com;........ Munteanu Viorel 
crucearosie.vaslui@gmail.com......... Gologan 
alexandrinaz@yahoo.com;................Zeleznicov 
office@imeco.ro.................................Dabija 
acasa@maximtools.ro.......................Marinoiu 
marianavasile45@yahoo.com           Doniga 
turturica45@yahoo.com  ..........               Mihailescu Radu - 
venus2rosu@yahoo.com   .............   Momoiu Nicolae 
licsa_bucurie@yahoo.com ...... ......   Prodan Mihai 
tonyatol@yahoo.com..........................Paustovanu 
id.ilbu@yahoo.com.............................Butyurka 
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 Clubul VICIA FABA , a fost înfiinţat în anul 1968, sub patronajul 
celebrului H.H., o figură de legendă,  talen…tată  a fotbalului studenţesc, care şi-a 
dăruit toată priceperea şi în calitate de antrenor şi chiar de preşedinte. Se poate spune 
că asemenea valori se nasc o dată la un mileniu. A avut multe realizări, ducând clubul 
timp de peste 40 ani  ( cu vorba şi cu afişe aproape porno),  cu blaturi, încât s-a 
minunat şi Sett Blatter. De necrezut cum putea să facă şapte echipe în acelaşi club ( 
FC Balena, CS Schilou, CS Piticu, RC Girafa, LAS Grasu, MC Slabu, CF Lăcusta ), 
din aceaşi promoţie şi să facă cu ele un campionat. Deci a găsit soluţia ideală de a 
câştiga numai el campionatul. Cam toate meciurile erau nule, fie ca scor, fie ca 
valoare:  4-4, ca la teatru; 5-5, bere-mici; 6-6, numai pase, 8- 6, numai farse.De fapt 
erau trei campionate paralele, în care jucau câte 2-3 echipe stabilite be baza luptei 
contrariilor. Ca atare  H.H.Haşurică era unic pe planşetă şi poate chiar din galaxie, 
care câştiga câte trei campionate pe an. Realizările lui sunt demne de Kinis-Boc.  
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 Valoarea lui Aurică Lavric, alias H.H.H., poate fi rezumată astfel, sub formă de 
elogiu: - Tu, neobosit H.H / L-ai ameţit şi pe dracu / fiind mare printre aşi / tu 
centraşi, tu daşi cu capu! 
    Pe vremea absolvirii facultăţilor mintale de către promoţia noastră, un arbitru 
de talie stelară, conducea arbitrajul studenţesc şi acela nu a fost altul decât colegul 
nostru Todiruţ Răfăilă de la Bârlad, care şi-a căpătat un renume asemănător cu Colina  
de la Iaşi. Avusese grijă H.H.H. să înroleze şi arbitru al clubului, aşa că nu mai 
trebuia să cumpere arbitri pentru aranjarea meciurilor. De fapt pe vremurile acelea 
stranii nu se dădeau şpăgi, căci intra securitatea pe fir şi vai de acei care cădeau în 
mâna securităţii că o păţeau mai rău decât în vremuri şi mai demult, când dacă făcea 
capul, capul trăgea, numai că acel cap era mai mic şi poate nevinovat. 
 H.H.H. avea grijă de toate, ca să iasă după pohta inimii lui, aşa că îl trata pe 
Răfăilă  cu mult onor şi simpatie, dar a mers cam departe cu jocul de scenă, aranjând 
intrările arbitrului pe teren cu un fast de neimaginat. La un meci echipele aşteptau în 
dezordinea obişnuită pe terenul Codrescu, aflat în faţa căminului nostru. Dezordinea 
era cauzată şi de nedumerirea diferenţelor de altitudine a celor două echipe, căci 
jucau Piticul cu Girafa, dar şi de neapariţia vreunui arbitru, care să pună ordine pe 
teren şi să conducă jocul. Nici H.H.H. nu era de găsit.  Nu mi-a venit să cred ochilor, 
când de pe fereastra camerei de cămin este scos pe un scaun cu spătar arbitrul nostru 
nimerit. Balansări, poticneli, ovaţii şi tot tacâmul entuziasmului, după care s-a aşezat 
liniştea respectuoasă din curiozitate pentru ce fel de năstruşnicii mai urmează. Răfăilă 
era ţanţoş, dar a rămas înţepenit pe scaun şi de acolo dădea  sentinţe cu fluierul şi cu 
pantomima-i caracteristică unui arbitru de talia lui. Era îmbrăcat într-un costum negru 
de mătase şi purta ecuson de arbitru FIFA. Se vedea din privirile lui că a jucat pe la 
rugbi sau hanbal şi că ştia reguli chiar şi de fotbal. De fapt cu alte ocazii a făcut 
demonstraţii de cum trebuie apărat la poartă. Le ştia omul mai bine ca un uşier.  
 Se aşeza pe scaun în mijlocul porţii şi când venea mingea pe poartă, parcă se 
apăra de muşte, dar îi reuşea excepţional. Dacă mingea venea pe centrul porţii ( 
desigur poarta la terenul nostru era de handbal ), el se prefăcea că o prinde cu 
mâinile, mingea îi trecea printre mâini şi o respingea ca din întâmplare cu capul. 
Toate gesturile lui erau intenţionate şi foarte savurate de publicul larg al facultăţilor 
care-şi aveau căminele la Codrescu. Uneori se folosea şi de câte doi tuşieri. Cei mai 
interesanţi erau: Michelangeli şi Bucurie. Michelngeli era cel mai talentat pictor în 
tuş şi de aia a devenit şi celebru tuşier. El a pictat şi tabloul nostru de promoţie, 
împreună cu Răfăilă. Despre al doilea tuşier, cred că a fost promovat pentru că s-a 
bucurat de o avere de la vreo tuşă, gen mătuşa Tamara, dar şi pentrucă era un 
adevărat Joker la Poker. Bucurie reuşea prin ridicarea steguleţului de tuşier să 
ridiculizeze realitatea din teren. Nu era vândut niciunei echipe ci numai bucuriei de a 
încurca lucrurile, spre admiraţia spectaorilor. Se punea în scenă zicala: ”Bucură-te 
cum s-a bucurat Bucurie de bucuria lui Bucurescu, când Bucurescu scu bucurie 
urmărea tuşa, să obţină o zestre de aplauze şi bucurie din partea spectatorilor 
bucuroşi!” 
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 Răfăilă, făcea din meciuri adevărate spectacole şi le ţinea foarte bine sub 
control, atât de bine încât migea se plimba numai la centru în jurul lui şi dacă încerca 
să meargă spre poartă, făcea el ce făcea şi fluiera, după care dădea penalitate tocmai 
invers de cum era firesc. Dar ce mai era firesc pe teren? Leiba şi Popescu ( din 
Echipa Grasu) , cu tonele lor, se tăvăleau pe jos la cea mai mică piedecă şi nu era 
uşor nici pentru ei, nici pentru teren, căci se cutremurau şi căminele. Erau interesante 
schemele de joc în partidele Piticul – Girafa, când Acroitoriţei şi Lupchian jucau 
mingea cu capul, încât piticii Iordache, Irimia, Pufu, nu puteau decât să-i urmărească 
dacă scapă mingea şi apoi să treacă chiar printre picioarele lor. Uf, ce meciuri erau! 
Făcea Răfăilă ce făcea şi se terminau nule sub toate aspectele, chiar 0-0. Nu se putea 
marca, mai ales când Răfăilă stătea pe scaun în centrul terenului şi nu accepta să 
scape mingea de sub observaţie. Şi cum porţile nu erau la centru..., evident că nu se 
marcau goluri! După terminarea timpului ”regulamentar”, urmau loviturile de la şapte 
metri. Uşor de dat  gol! Asta s-o creadă Maradona. Spectatorii intrau în teren şi 
făceau un culuar îngust, numai cât să treacă mingea şutată. Puteai să tragi cât de tare, 
căci plasat nu era cum, şi portarul o prindea cu siguranţă. Fiecare şut era însoţit de 
strigătele spectatorilor, de râsete şi încurajări. Era şi normal ca până la urmă să se 
ajungă la scoruri  mai mult egale şi cu etichetele de rigoare, aşa cum am mai arătat 
mai sus. 

Dintre animatorii meciurilor, sunt de menţionat: 
*Andrei (Furnicuţă), Leiba (Micuţu), Popescu (Fluturaş), Traian ( Ţâru) 
 – de la   FC Balena; 
*Tomiţă (Balena), Huzumă Ţâf ( Buldozer) – de la CS Schilodu; 
Cu trecerea timpului s-au creat replici de genul: 
Pentru Balena - (Tu ai fost mereu balenă, 

      Nu te-ai îngrăşat în schemă. 
      Dar acum , cum dormi sub fustă, 
      N-ai să-ajungi în veci lăcustă ! ) 

Pentru Lăcusta – (Ai fost şi tu cândva lăcustă 
         Dar prinzându-te de-o fustă 
         Ai urcat repede-n schemă  
         Şi-ai ajuns acum balenă!)     
        Au mai fost şi alte încercări poetice scrise de picioarele talentate ale 
colegilor jucători, pe care le las în seama prezentării de către celebrul H.H.H., cu 
ocazia confeinţei de presă pe care o va ţine la Hotel Continental. 
        Nu-mi rămâne decât să urez viaţă foarte lungă clubului nostru de fotbal, 
celor care l-au vitaminizat ca pe Mutu şi tuturor colegilor care mai reuşesc să 
savureze spectacolul vieţii!  
           mior 
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Coarcă 
„Ba-Banul” 

Goagă 
„Calta-Bos” 

Ştefănescu 
„Rosto-Gol” 

Rusu 
„Bul-Dozer” 

Săveanu 
„Gol-Iat” 

Fodor 
„Bi-Banul” 

Antrenor 

Lavric 
„H.H.H.” 

Rezervă portar 

Giura 
 Za-Mora” 

  
Anghelescu 
  „Ta-Mango” 

Rezervă bec  

 
Tudorache 
„Pie-Done” 

Arbitru 

Berlea 
„Co-Lina” de Iaşi 
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Grigoraş 
„Mol -Usca” 

Palade 
„Piso-Iaşi” 

Rezervă atac 

 
Chiriac 
„Libe-Lula” 

Rezervă portar 

Bichiş 
„Duca -Dam” 

Dascălu 
„Bănu-Ţel” 

Iordache 
„Fluştu-Relu” 

 

Huzumă 
„Ţân-Ţarul”                     

 
Irimia 
„Chibri-Ţel” 

 
Lişman 
„Lili -Acul”  

Antrenor 

Leon 
„Fergu-Son” 
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Iaşule, izvor de astre, 
Matca promoţiei noastre, 
Te iubim, te venerăm 
Că prin tine existăm! 

 
Iaşule, oraş erou 
Ai în noi un sfânt ecou! 
In sufletul nostru creşti 
Şi coline şi poveşti! 
 
Iaşule, meleag de dor, 
Eşti lumină şi izvor, 
De substanţă cerebrală 
Şi de reţea capilară! 

 
Ai fost zori de zări abastre, 
Florii tinereţii noastre! 
Ne-ai fost rit de crez ceresc 
Şi leagănul părintesc! 

 
Iaşule, parfum de tei, 
La Obeliscul cu lei, 
Acolo ne-ai sedus cu 
Spiritul lui Eminescu! 
 
Al tău amfiteatru mare 
Are-n el legende  care 
Se dezvoltă an de an : 
 Cu busola lui Câmpan, 
 
Girueta Mangeron 
Şi aburii lui D’Albon, 
Cu cuiele de la Linde 
Şi restanţele pendinte. 
 
Şi câte alte veşminte 
De la tine ţinem minte! 
Iartă, facem rugăminte, 
Sărăcia de cuinte! 
 
Parcă şi acum asculţi 
Sala paşilor pierduţi, 
Cum vindeau fetele mari 
“Oase moi şi oase tari!” 



 212

 
Seara când cădeau din cer 
Numai umbre de mister, 
Prin Copou vibrau trăiri 
De tăinuite iubiri. 
 
Din Copou la Podu Roşu 
Ne-ai încântat cu frumosu’ 
Căci în trupul tău lumesc 
Curge fluviu studenţesc. 
 
Din Galata la Ciric 
Dumnezeu te-a miruit 
Cu valori fără egal 
Şi trecut fenomenal. 
 
De la Păcurari la Bucium 
Eşti şi artă, eşti şi zbucium, 
Eşti şi Creangă, eşti şi Cuza 
Iar Chiriţa-ţi este muza. 
 
Am primit din trupul tău  
Şi credinţa-n Dumnezeu 
Cinste pentru-a noastre vieţi 
Şi dragostea de profeţi. 
 
Astăzi, după multe vremi, 
Incă-n amintiri ne chemi 
Să ne spui poveşti de dor 
Şi de ce profeţii mor. 
 
Iţi urăm  Iaşule mare 
Să creşti în continuare 
Pe colinele-ţi măiastre 
Floarea iubirilor noastre! 
 
Să creşti mândru şi sonor 
Pe al lumii monitor! 
Să fii rază şi fior, 
Iaşule, meleag de dor! 

         Mior 
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Trăite de.... Mircea Iordache 
Am jucat şeptic cu nea Nicu Popinceanu 

Domnul Nicolae Popinceanu , profesor de Organe de Maşini, un  
moldovean get-beget, blonduţ, cam la 50 de ani, singuratec ( avea unele 
probleme de familie, cu un băiat mare, care probabil îl cam necăjea, iar soţia 
îl părăsise). Îmi plăcea mult fizionomia lui şi eram emotiv în conversaţii. 
Făceam cu dumnealui şi proiectele la Organe de Maşini, la care avea doar o 
prezenţă simbolică. Prima examinare am avut-o la proiect şi profesorul s-a 
comportat ciudat. Studenţii treceau prin faţa lui, prezentând proiectele şi 
primeau aprecieri cam după ochi. Înaintea mea a intrat Florescu, un rugbist, 
care avea în spate o carieră sportivă frumoasă pe la Dinamo şi alte echipe 
din campionatul naţional. Domnul Popinceanu i-a zis că nu prea l-a văzut în 
tipul orelor de proiectare şi că nu prea merită să fie trecut. Florescu a insistat 
că el este rugbist la CSMS Iaşi şi că a avut multe deplasări. Atunci profesorul: 
„Ei măi, dacă-i aşa îţi dau şapte!”, căci avea domnul Popinceanu mult respect 
pentru sportivi. Iaca vine şi rândul meu. Profesorul, pontos şi fără să fi văzut 
munca ce o depusesem la proiect, îmi zice: „Ei, măi, tu nu eşti sportiv, deci îţi 
dau şase.” Eu mă revolt, dar cu ton rugător îi spun: „Tovarăşe profesor, 
măcar uitaţi-vă prin proiectul meu, că am muncit şi cu nota asta a 
dumneavoastră sunt în pericol de a-mi pierde bursa!” Mă priveşte ciudat şi: 
„Hai mă, dacă te milogeşti atâta, îţi dau şapte!” La examenul teoretic, deşi am 
ştiut foarte bine şi consideram că aş merita un 9,00, şi-a adus aminte: „Ţi-aş 
da mai mult dar te-ai milogit la proiect.” Se vedea că-s abonat la nota 7,00. 
Căpătase chiar o anumită simpatie pentru mine, dar la nivelul notei 
menţionate. Aşa s-a făcut că şi la următoarele doua examinări am primit câte 
un 7,00, chiar dacă la ultima înfăţişare am răspuns doar de un 5,00.. Pe 
Costică Agapi l-a anunţat că l-a picat, dar când a terminat de ţinut 
examinările, s-a întâmplat să meargă alături de mine spre ieşirea din clădire 
şi mi-a zis: „ Măi, eşti un băiat bun şi te vei descurca în viaţă, iar Agapi ăsta, 
am să-i dau drumul şi lui”. Asta mi-a format şi mai bine imaginea despre 
bonomia domnului Popinceanu; 
Nota şapte la Matematici Speciale 
 
 Avea nea Mitică Mangeron un talent uluitor în a stabili subiectele de examen la 
disciplinele pe care le preda, încât numai cunoştinţele de bază, de la alte discipline ne 
puteau ajuta pentru a trece examenul. Subiectele trecute pe biletele de examen erau 
anapoda, nu aveau nimic comun cu ceea ce ne predase.  De fapt cine poate spune că 
nea Mitică preda după un program ? Preocupările dumnealui erau prea savante pentru 
a se lăsa la altitudinea joasă a minţilor noastre.  
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 Poate nu l-am înţeles eu, poate nu l-au înţeles mai mulţi colegi, dar am marjat 
cum am putut şi nici nu ştiu pentru ce am trecut examenele acelea  şi pica nea Mitică 
pe ruptele, iar apoi să vezi toamna cum lungea pelteaua reexaminărilor! Se ţineau 
bieţii studenţi ca nişte căţeluşi după dânsul şi cu mare greutate scăpau.  
 La Matematici Speciale, spre exemplu, mi-au picat niste ecuaţii, pentru care 
trebuia să fac reprezentările grafice. Erau de forma: X +Y+Z= A. Mă strofoc şi 
reprezint o dreaptă în spaţiu. Tot aşa fac şi cu celelalte două ecuaţii. Nea Mitică s-a 
arătat mulţumit în prima fază şi mi-a zis: - Foarte bine, foarte bine , dragul meu ! 
Imi dă nota şapte, obişnuită pentru amărăşteni, dar când să ies pe uşă mă abordează 
din nou: - Dragul meu, dragul meu, dar aici erau nişte exponenţi! 
Surprins, privesc biletul şi observ că are dreptate, dar ce să fac eu că eram plopist la 
aşa ceva. Intrucât exponenţii erau trecuţi în dreptul unei linii continue, am avut 
inspiraţia să zic : - A, domn profeor, dar aici exponenţii apar tăiaţi cu o linie, dar dacă 
vreţi..... ! 
 Dacă vroia, cred că picam cu brio, dar n-am avut ghinionul să vrea. 
  Parfumul de votcă 
 Un profesor, nu spun care, avea cam dezvoltat apetitul etilic. La un examen 
studentul, să-i spunem Popescu, timid din fire, ce şi-a zis: Trebuie să nu am emoţii şi 
cum să fac? Ia să beau eu o votcă înainte de examen!  Zis şi făcut. În timpul 
examenului, profesorul, fin mirositor, a început să vibrze pe lângă Popescu şi să 
adulmece tot mai mult parfumul care-l aureola. Se dădea tot mai aproape de Popescu, 
cu ochii şi nările dilatate şi nici nu se mai gândea la ce spune Popescu, dar îl aproba 
din tot trupul. I-a dat în grabă nota 9,00 lui Popescu, a părăsit sala pentru ceva timp şi 
era de înteles că s-a dus să bea o duşcă, după care a continuat în mare formă. 
Pauzele şi bâza 
 Cum să nu ţinem minte pauzele dintre orele de curs şi mai ales cele dintre 
seminarii? Orele de curs se ţineau adesea în amfiteatrele din Corpul A, iar seminariile 
pe la cucurigu în Corpul A, sau prin Corpul B. De multe ori când începea pauza, fără 
nicio programare anticipată se pornea câte o bâză de răsunau holurile de pocnete şi 
râsete. Doamne ce o fi fost n mintea noastră, oameni serioşi, unii trecuţi de 35 ani        
( Bâtlan, Nuţu, Niculiţă), ne prindeam în acel joc de clase mici! Să-l ferească Sfântul 
pe cel care lua o palmă de la Bâtlan, Nuţu, Niculiţă şi câte şotii se făceau pentru a se 
masca făptuitorul loviturii, cu îmbulzeli, împingerea în spate a celui care a lovit, 
gălăgie...! Interesant este că rămânem copii toată viaţa în anturajul promoţiei noastre 
şi nu ştiu dacă şi acum nu aş avea poftă de o bâză. Singurul lucru care ne reţine este 
ruşinea de cei din jur şi mentalităţile noastre. 
Perpetum mobile al lui Pompilică 
 La terminarea unui curs de Mecanică Teoretică, la ieşirea din Amfiteatru, 
“celebrul” nostru coleg  Drenea Pompiliu i se adresează profesorului Mangeron cu 
rugămintea de a fi sprijinit cu calcule matematice în realizarea proiectului “ măreţ”, 
de Perpetum Mobile, care viza înlocuirea barajelor pentru hidrocentrale. Drenea îl 
întâmpină pe domnul Mangeron şi-i spune: 

- Tovarăşe profesor, vă rog să mă sprijiniţi! 
 Profesorul Mangeron, fin mirositor de valori, răspunde:  
- Dragul meu, dragul meu, mai învaţă puţintică aritmetică şi stăm de vorbă! 
Bietul de Pompilică, dus cu pluta cum era, suferea în sinea lui “savantă” că nu este 
înţeles nici chiar de renumitul savant Mangeron! 
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Sinteza luminii 
 Ar fi trebuit să fie ore frumoase, cele ţinute de domnul Calinicenco, pe care noi 
l-am poreclit moş Kaţ, căci se străduia  să ne facă a înţelege Fizica prin 
demonstraţii aplicative. La un Curs s-a umplut amfiteatrul, având în vedere că se 
făcea şi prezenţa şi conta la examene. Aduce moş Kaţ material didactic penru 
demostrarea sintezei luminii şi după ce face tacticos prezenţa, trece la 
demonstraţii. Cum demonstraţia se făcea cu lumina sălii stinsă şi conştiinţa 
studenţilor era cam  vidă, au început fâşcâielile plecărilor de la curs. Când s-a 
aprins lumina am putut vedea că mai . rămăsese cam o treime din studenţi. O fi 
văzut şi moş Kaţ? Poate că da, poate ca nu. Poate că s-a prefăcut că nu vede, dar 
ce-o fi fost în sufletul lui....! 

Alte ciudăţenii ale lui nea Mitică Mangeron 
 *  Prima întâlnire la cursuri cu domnul Mangeron a fost pompoasă, cu 
aplauzele noastre şi cu trecerea profesorului printre bănci, cu strângeri de 
mâini. A luat-o de la un capăt şi a închis circuitul în acelaşi loc. Un coleg a 
întins mâna a doua oară, mutându-se în altă bancă, iar domnul Mangeron i-a 
spus: „Dragul meu, mai dăm o dată, dacă aşa vrei!”, ceea ce a stârnit un 
murmur de admiraţie pentru spiritul de observaţie al dumnealui.  Poate că a 
fost un truc al profesorului, pentru a impresiona, poate colgii au exagerat voit 
î aprecierea simţului de observaţie al profesorului, poate şi una şi alta  ....!                                                     
 * Nea Mitică era tare obişnuit cu întârzierile la ore, probabil că se lua cu 
unele probleme de creaţie, sau cine mai ştie ce. Noi îl aşteptam cu 
îngăduinţă, curiozitate pentru noile povestiri “SF”, cât şi pentru că nu ne 
solicita prea mult prin cursurile predate, ne siţeam destul de relaxaţi.  
 Într-o zi intră în amfiteatru, scrie pe tablă o ecuaţie şi întreabă dacă ştim 
ce reprezintă. A răspuns un coleg că este ecuaţia cercului. Domnul Mangeron 
l-a lăudat pe student şi a început să ne povestească, cu un ton nazal, despre 
o întâmplare autentică la Facultatea de Agronomie: „Dragii mei, dragii mei, 
am mers la Agronomie şi  le-am pus pe tablă ecuaţia asta ( şi a scris pe tablă 
o integrală). I-am întrebat ce reprezintă şi nu au ştiut şi atunci eu le-am spus: 
“Dragii mei, dragii mei, aceasta este o sfântă integrală şi nu coada vacii” 
Desigur că noi ne-am amuzat şi am râs, dar râsul mai era şi pentru a-i face 
plăcere profesorului. 
Nota şase la Mosorel 
 Pentru examenul de Toleranţe şi Măsurători, învăţasem destul de bine, 
căci ştiam că Mosorel este cam piron. Am intrat timid în sala de examen          
( laboratoru de Toleranţe), am tras un bilet şi eram bucuros că ştiam bine 
subiectele.. Aveam reţinere privind rezultatul căci era în funcţie de stăpânirea 
emoţiilor şi de toanele profesorului.  
 Trebuia să-i demonstrez profesorului că sunt stăpân pe mine şi 
profesorul deducea că stăpânesc bine materia. Am prezentat subiectele şi 
am primit nota 9, din care cauză emoţiile şi-au făcut apariţia şi Mosorel m-a 
mirosit. Nu ştiu ce i-a venit să mă întrebe ce am fost înainte de facultate şi 
fraierul de mine, în loc să-i spun că am lucrat în industrie, i-am spus adevărul, 
adică despre domeniul sanitar. Nu apucase să-mi dea carnetul şi numai ce 
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văd că reface nota din nouă în şase şi-mi spune: “ De ce n-ai rămas măi 
acolo? Ce-ai căutat ma,.. la Mecanică?”  
Ciudateniile R ăilene 
 *  La examenul de Toleranţe, Mosorel a dat notă maximă pentru fratele 
lui Fănică Belţa ( băiat deştept, care avea să devină asistent universitar), iar 
lui Fănică i-a spus că trebuie să mai înveţe, doar nu vrea să fie în acelaşi an 
cu frate-său. La corigenţă, profesorul îl întreabă pe Fănică, ce număr de bilet 
are şi acesta îi spune că zero şi cum de fapt profesorul nota biletele cu litere, 
l-a admonestat pe Fănică: „ E O, măi boule!”, apoi i-a cerut să ia loc. Fănică, 
încurcat, a luat loc pe un scaun lângă profesor şi acesta iar i-a reproşat: „Nu 
acolo măi boule, ăla e locul asistentului meu!” Aşa s-au creat condiţiile unei 
repetări a anului. 
 * Avea Mosorel un fecior şi era unul la părinţi şi copie fidelă a feţei 
profesorului. A fost într-o promoţie după a noastră şi nu prea le avea cu 
studiile. La un examen, la care examinator era chiar tatăl lui, studentul era în 
găleată cu subiectele încât l-a inervat pe tată-său. Mosorel a făcut o afirmaţie 
de pomină, adresându-se copilului său: „ Măi, în loc să fii frumos ca mă-ta şi 
deştept ca mine, ai ieşit invers!” 
"Scripe ţi şi utilizarea lor pe şantierele înfloritoare ale Ia şului".  
         Din anumite motive profesorul Mangeron introducea uneori formulari 
"speciale" ale subiectelor la examenul de mecanica teoretica. Într-un bilet de 
examen din sesiunea iunie 1964 era înscris urmatorul subiect:: 
 "Scripeţi şi utilizarea lor pe şantierele înfloritoare ale Iaşului". 
Studenţii au descoperit...  
  Nu suntem singuri în Univers: mai exista profesorii...  
Alte povestiri – legenda, ale generatiilor precedente 
Un pol pentru un termometru  
Personaje: profesor T. Câmpan, asistent D. Anghelache,  
                 studenţi la laboratorul de termotehnică, în anul 1957  

 Profesorul T. Câmpan a pus bazele Catedrei de Termotehnică.  
 S-a remarcat prin organizarea şi dezvoltarea învăţământului în cadrul Facultăţii 
de Mecanică. Dar mai era remarcat şi printr-un vocabular "special", folosit atât faţă 
de colegi cât şi de studenţi. Sub aspect fizic, arăta, la vremea aceea, ca un moşuleţ, 
îmbrăcat într-un halat ponosit.                                                                                                 
 Era ocupat toată ziua cu diferite cercetări şi treburi prin laborator. Îl avea ca 
asistent pe D.Anghelache, un tip tare “inventiv”.  
  În timpul unei ore de laborator un student a spart un termometru.  
"Lasă, nu-i nimic!" l-a liniştit asistentul Anghelache. "Vezi că dincolo este un moş; 
du-te şi roagă-l frumos să-ţi dea altul!". Urmând sfatul, studentul plecă în camera 
alăturată căutându-se prin buzunare. "Moşule, uite, îti dau un pol, ca să-mi dai un 
termometru!". Dar "moşul" era chiar profesorul Câmpan, şeful catedrei. Ce i-a spus 
studentului nu se poate reda în scris...  
Cât despre asistentul Anghelache, acesta s-a făcut nevăzut pentru o vreme...  
    (Relatata de prof. Emil Jugureanu)  
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ALŢII  DESPRE  NOI...  
       "Din activitatea studenţească:  
  La Facultatea de Mecanică a fost obţinut un strung cu un design deosebit de 
cel al strungurilor care funcţionează".  
       (Din " Foaia absolvţtilor", a promoţiei 1989  
    a Facultăii de Ştiin ţe Economice, Iaşi) 
 
DAR NICI NOI NU NE LĂSĂM...  
  - Ştiţi de ce sunt mai mulţi studenţi la învăţământul economic decât la 
cel tehnic?  
    - ?!? ... (spuse economistul) ...  
    - Pentru că trebuie mai mulţi economişti ca să contabilizeze ceea ce face 
un inginer!        (Din "Foaia absolventilor" a unei  
     promotii a Facultatii de Mecanica) 
Berea cea de toate zilele  

Când Silviu si Radu au ajuns la uşa amfiteatrului era trecut puţin de ora 8. 
Profesorul intrase. Cum să deranjeze?  
-- Ce facem pâna la 10? întrebă Radu.  
-- Păi... hai să bem o bere!  
Noroc că berăria din Bucşinescu nu e prea departe... şi, cu toate că e luni 
dimineaţa, totul este pregătit...  
Silviu savurează berea rece. Dar ceva îl framânta:  
-- Stii ce mă îngrijorează? Că dacă am luat-o de luni dimineaţa cu berea, tare 
mă tem că aşa o s-o ducem toată săptămâna!  
-- S-ar putea să ai dreptate! Doar ştii proverbul nostru din bătrâni: de ceea ce 
te temi, de aia nu scapi !                                                                                          
 (povestita de ing. Idriceanu Liviu, absolvent mecanica agricola, 1987) 
Ultima şansă...  

 Toamna anului 1971... Reexaminare la organe de maşini, cu profesorul 
Popinceanu.  
În sala au rămas ultimii doi studenţi, care nu reuşesc să-şi rezolve subiectele.  
- Nu, nu... ştii dumneata ceva, dar n-ai învăţat destul... n-am ce-ţi face... se 
adresă profesorul unuia dintre ei.  
- Dom' profesor, nu mă lăsaţi repetent... nu pot să mă mai duc acasă... nu ma 
primesc părinţii... se rugă studentul şi începu să plângă...  
- Cum? Ce înseamna asta? Plângi la examen? Ce fel de bărbat eşti tu?  
Urmară alte văicăreli... nişte întrebări "de baraj"... şi într-un târziu studentul 
smulse preţiosul 5...  
Fu rândul celuilalt.  
- Ştiţi... şi eu... ca şi colegul... sunt în aceeaşi situaţie... nu pot da ochii cu 
părinţii!...  
- Cum, spui că eşti în aceeaşi situaţie cu el? Nu, nu eşti!... Dumneata n-ai 
plâns!...  

Martor ocular: prof.Cretu Spiridon (pe atunci asistent)  
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Scurt Istoric al ora şului Suceava 

 Situat în nord-estul României , fiind locuit încă din Paleolitic (100.000 -
10.000 î. Hr.), judeţul Suceava  a fost reprezentativ pentru istoria românilor, 
Moldova  fiind primul stat centralizat român (1359) cu fondatori ai culturii 
europene şi luptători neînfricaţi care şi-au apărat pământul strămoşesc, cum 
ar fi: Bogdan I  (1359-1365), Petru Mu şat (1375-1391), Alexandru cel Bun  
(1400-1432) si Ştefan cel Mare  (1457-1504). O zonă bogată şi împânzită de 
drumuri comerciale ce duceau spre est, această parte a ţării a fost frecvent 
invadată şi cotropită, Imperiul Austriac avându-l sub dominaţie mai bine de 
150 de ani (1868-1918) . Pământ al legendelor, acesta este pentru vizitatorii 
acestei părţi a României , cunoscută sub numele de Bucovina , un loc unde 
istoria este prezentă în pămntul inobilat de glorie, loc de naştere a unei vechi 
civilizaţii. Teritoriul oraşului Suceava  şi împrejurimile sale au fost locuite, aşa 
cum atestă cercetările arheologice, din timpuri străvechi, începând chiar din 
paleolitic. În sec. II-III exista aici o aşezare a dacilor liberi, descoperirile 
arheologice relevând şi puternice influenţe romane. În epoca migraţiei şi în 
secolele următoare, populaţia autohtonă a continuat să vieţuiască pe aceste 
meleaguri, iar în sec. XIV, în 1388, Suceava este menţionată drept capitală a 
Moldovei. Începând cu domnia lui Petru I al Moldovei (circa 1375 - 1391), 
Cetatea Sucevei a devenit principala cetate de scaun a Ţării Moldovei, 
această funcţie îndeplinind-o şi în vremea lui Aron Vodă (1592 - 1595), 
Ştefan Răzvan (1595) şi a Movileştilor. Odată cu Alexandru Lăpuşneanu, 
reşedinţa domnească s-a mutat la Iaşi. Lângă oraş s-au aflat două cetăţi, una 
mai veche la Şcheia, alta puţin mai nouă, ce se vede şi astăzi. Între cele două 
s-a dezvoltat, încă din prima parte a sec. XIV, oraşul.  Cetatea Şcheia, una 
dintre cele mai vechi cetăţi din Moldova, dar cu o existenţă scurtă, a fost 
dărâmată în timpul lui Alexandru cel Bun. Cetatea de Scaun a Sucevei a avut 
timp de trei secole un rol important în viaţa politică a Moldovei. 
 În evul mediu, oraşul era populat cu români, dar şi cu germani, maghiari 
şi armeni, ultimii având dreptul de a-şi alege un şoltuz propriu (ce purta 
numele de "voit"). Din Suceava, Alexandru cel Bun a condus ţara timp de 32 
de ani, mărind cetatea şi întărindu-i zidurile. În 1401, aici s-a stabilit şi 
Mitropolia Moldovei. În 1408, Alexandru cel Bun acorda privilegii negustorilor 
lioveni, iar oraşul Suceava era menţionat ca unul dintre locurile de depozitare 
a postavului, precum şi a unor mărfuri de export ale Moldovei. 
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 Epoca de apogeu avea să fie însă în timpul lui Ştefan cel Mare (1457 - 
1504).                     

 În vara anului 1476, ambiţiosul Mohamed II şi-a încercat norocul sub 
zidurile cetăţii, dar dârza rezistenţă a moldovenilor i-a frânt voinţa victoriei şi l-
a silit să se retragă în mod ruşinos. Ştefan făcuse din Suceava un fel de 
creier al sistemului său de apărare. În 1497, 21 de zile şi nopţi în şir, tunurile 
leşilor au bătut în ziduri, dar acestea au rămas neclintite. Niciodată cetatea n-
a fost cucerită prin forţa armelor. La 21 mai 1600, oastea lui Mihai Viteazul 
intră fără luptă în cetate, iar la 26 mai Ioan Capturi, noul pârcălab al Sucevei, 
jură credinţă marelui voievod care se intitula „domn al Ţării Româneşti, 
Ardealului şi a toată Ţara Moldovei“. Suceava primeşte oştile marelui voievod 
Mihai. Apoi, asupra oraşului s-au aşezat vremuri grele, intrând tot mai mult în 
anonimat. În 1775, ca urmare a atitudinii de neutralitate pe care a avut-o în 
timpul conflictului militar dintre Turcia şi Rusia (1768 - 1774), Austria a primit 
o parte din teritoriul Moldovei, în care se afla şi Suceava (graniţa cu România 
trecea chiar pe la sud-est de oraş). Timp de un secol şi jumătate acest 
teritoriu a făcut parte din Imperiul Hapsburgic, primind numele de Bucovina. 
Suceava a fost al doilea oraş, după Cernăuţi, al Bucovinei. 
 După izbucnirea primului război mondial, foarte mulţi bucovineni au 
fugit în Moldova şi s-au înrolat în armata română. 

Stema ora şului  Suceava.  În scut, pe câmp de azur, o cetate crenelată, 
roşie, cu şapte turnuri, dotată cu ferestre luminate negru şi aşezată pe o 
câmpie verde; în faţa construcţiei Sfântul Gheorghe ecvestru, de argint, 
nimbat de aur, străpunge cu lancea un balaur, de asemenea de aur. Scutul 
este timbrat de o coroană murală de argint, formată din cinci turnuri, din care 
iese stema Moldovei: capul de bour cu gât cu tot şi cu stea între coarne. 
 Semnificaţia - Sfântul Gheorghe, considerat în epocile feudală şi 
modernă, purtătorul de biruinţă al creştinătăţii - evocă faptul că oraşul s-a 
remarcat în lupta anti-otomană. Capul de bour, plasat deasupra coroanei 
murale, evocă faptul că această urbe a fost odinioară capitala Moldovei. 
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Evolu ţia Oraşului Suceava 

 Suceava este amplasată în vecinătatea râului cu acelaşi nume şi la 
intersecţia a trei mari drumuri comerciale de importanţă internaţională: drumul 
Sucevei sau drumul mare, venind dinspre Câmpulung Moldovenesc şi 
Bistriţa, cel al Lembergului sau Liovului venind dinspre Cernăuţi şi cel 
Moldovenesc care ducea în sud spre Ţara Românească, astăzi: E576 şi E85.                                                                                                    
Săpăturile arheologice au scos la iveală materiale aparţinând epocii neolitice 
precum şi perioadei dacilor liberi, fapt ce demonstrează o locuire neîntreruptă 
a locului.  În etapa preurbană din a doua parte a secolului XIV, Suceava 
făcea parte dintr-o grupare de aproape 70 de aşezări aflate pe o rază de 21 
km în jurul ei şi juca rolul unui târg. Constatările arhelogice atestă o 
aglomerare a locuirii în jurul bisericii Mirăuţi. Asezarea era inconjurată de sanţ 
şi fortificaţii deci avea şi un rol militar. Se estimează că erau în jur de 120 de 
case şi 600 de locuitori.    In perioada medievală, odată cu mutarea centrului 
politic de la Siret la Suceava, localitatea s-a extins şi numărul locuitorilor a 
crescut.              Petru I Muşat a reorganizat spaţiul urban şi a construit cea 
mai veche cetate de piatră din Suceava, Cetatea Şcheia, pe creasta Dealului 
Zamca. Cetatea avea forma de romb cu latura de 36m, ziduri de 3m grosime, 
un turn, trei contraforţi şi şanţ de apărare. Imediat după, s-a construit şi 
Cetatea de Scaun la limita de răsărit a oraşului pe pintenul terminal şi abrupt 
al unui întins platou.     Cetatea de Scaun putea supraveghea direct o mare 
suprafaţă din Valea Sucevei. Cetatea era dreptunghiulară (36×40m) cu 
turnuri patrate de apărare la fiecare colţ şi şanţuri de apărare spre platou.                            
La sfârşitul secolului XIV, în prima fază de dezvoltare urbanistică, principalul 
centru de activitate economică – piaţa de schimb din jurul Bisericii Mirăuţi s-a 
mutat mai la vest în jurul Curţii Domneşti.                                                                  
 In imprejurimi erau locuinţele mesterilor fierari şi olari. Suprafaţa 
oraşului în această perioadă era de circa 35 hectare. In secolul XV Suceava 
cunoaşte o frumoasă dezvoltare, mai ales în perioada lui Alexandru cel Bun 
şi Ştefan cel Mare, care au lărgit Cetatea de Scaun şi au extins Curtea 
Domnească. Suceava era în această perioadă reşedinţa preferată a 
domnitorilor, scaun de judecat şi centru religios şi vamal. In jurul Curţii 
Domneşti s-au construit locuinţele slujitorilor, care erau destul de modeste, 
dar şi spaţii de locuit mai largi, unele cu beci, care prin materialele şi tehnica 
folosită au fost atribuite unor locuitori avuţi.                                                                        
In secolul XV, oraşul a suferit patru incendii( 1445, 1476, 1485, 1487), unul 
din ele fiind sub comanda lui Mohamed al II-lea care nu a reuşit să ocupe 
Cetatea de Scaun şi a fost nevoit să se retragă. Aceste incendii au afectat 
serios construcţiile din oraş. Incepând cu secolul XVI, suprafaţa a crescut la 
120 hectare, iar activitatea economică s-a imbunătăţit. In a doua sa domnie, 
Alexandru Lăpuşneanu este obligat de turci să distruga parţial cetatea, iar 
capitala a fost mutată de la Suceava la Iaşi, oraş deschis şi greu de apărat. 
Totuşi pe la sfârşitul secolului XVI, mai mulţi domnitori care s-au ridicat  
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împotriva turcilor, şi-au reluat reşedinta la Suceava: Aron Voda, Stefan 
Razvan. In această perioadă, s-au construit mai multe biserici: Sf. Dumitru, 
Sf. Vineri, Sf. Simeon, Sf. Nicolae. Incepând cu sec. XVI, meşteşugarii s-au 
organizat în frăţii şi bresle în jurul bisericilor: frăţia zugravilor, blănarilor şi 
cojocarilor, măcelarilor, croitorilor, olarilor.  La 1600, Suceava primeşte în 
Cetatea de Scaun pe Mihai Viteazul. Intre 1650 şi 1775 urmează o perioadă 
de stagnare şi regres din cauza schimbării direcţiei principale a comerţului, 
dar şi din cauza invaziilor tătarilor şi cazacilor. De asemenea oraşul a fost 
ocupat de mai multe ori de armatele polone care au prădat locuitorii. Polonii 
au încercat să-şi anexeze parţial Moldova dar s-au lovit de opoziţia 
habsburgilor şi otomanilor. Trebuie de menţionat că deşi polonii au deţinut 
controlul Cetăţii de Scaun, aceasta nu a putut fi niciodată ocupată prin luptă.                              
 Intre 1775-1815 a urmat o perioadă de redresare urbană. Ţinutul 
Cernăuţi şi două treimi din ţinutul Sucevei au fost ocupate de Imperiul 
Austriac prin tratatul de la 7 mai 1775. Datorită bogăţiei pădurilor de fag, 
aceasta zona este numita Bucovina. Austriecii au ridicat Suceava la rangul de 
oraş comercial şi au încurajat construirea de clădiri noi prin scutirea de vamă 
pentru lemne de construcţie. In aceasta perioadă, Viena a urmărit să creeze 
o burghezie orăşenească care să sprijine politica imperială.                                     
 Intre 1815-1918 habsburgii au continuat politica de deznaţionalizare, 
colonizează oraşul cu germani, ruteni, polonezi, cehi, evrei şi le acordă 
acestora diferite facilităţi. După Revoluţia de la 1848 românii din Bucovina 
dobândesc anumite drepturi, Suceava devine capitala de ţinut apoi de judeţ. 
In 1900 populaţia a crescut la 11.000 locuitori deorece oraşul beneficia de 
apă potabilă, canalizare şi iluminat. De asemenea avea două gări importante: 
Iţcani care lega Suceava de restul localităţilor din Bucovina şi Burdujeni care 
făcea legătura cu România. S-au construit în această perioadă: Liceul de 
Muzică şi Arte Plastice, Gara Burdujeni – 1869, Muzeul Judeţean – 1904, 
Liceul Ştefan cel Mare – 1893 , Spitalul Vechi – 1871, etc. In perioada 
interbelică, Bucovina a revenit României şi Suceava a cunoscut un nou salt 
calitativ în dezvoltarea economică, socială şi culturală. S-au construit mori, 
fabrica de zahăr, intreprindere prelucrătoare de mezeluri şi multe ateliere de 
mică industrie meşteşugărească. S-a mărit cu mult numărul locuinţelor, s-a 
construit biblioteca judeţeană, iar populaţia a crescut la 20.000 locuitori.                         
 După 1944, oraşul s-a refăcut după război şi s-au construit intens 
locuinţe individuale în zonele străzilor Mihai Eminescu, Samoil Isopescu, 
Zamca şi cartierele Iţcani şi Burdujeni. Se realizează blocuri cu puţine nivele 
pe străzile Ion Creangă şi Ştefan Cel Mare.                                                                                                                                       
După 1960 s-a început construirea masivă de blocuri cu patru şi zece etaje, 
oraşul cunoscând o dezvoltare forţată, specifică comunismului. Inainte de 
revoluţie populaţia era în jur de 90.000 locuitori.                                                                                                    
Astăzi Suceava este cel mai important oraş din nord-estul ţării şi are în jur de 
110.000 locuitori. 

 

 
 



 222

 
 
 

  

          
 
   Ridică-te române la lupta pentru viaţă 
   Şi propăşirea ţării în Europa Mare! 
   Poţi face România să prindă-o nouă faţă 
   Iar numele să-ţi poarte embleme planetare! 
 
   Alungă ceaţa densă ce-ar obloni iubirea, 
   Alege judecata care sfinţeşte glia! 
   Înalţă tricolorul să-l vada omenirea 
   Şi strigă cu putere: Trăiasca România! 
 
   Că suveranitatea vrea sacrificii mari, 
   Hai, să pornim la lupta ieşirii din nevoi! 
   Să nu ne vindem viaţa la ginte de barbari. 
   Şi pentru asta frate, războiul e în noi! 
 
   De furnicarul mare: ţărani şi muncitori 
   Ai grij ă cu tărie pentru respectul demn, 
   Un trai decent şi-o soartă lipsită de erori! 
   Nu amăgi dreptatea cu vorbele de lemn! 
 
   Priveşte la statutul de bun funcţionar 
   În slujba plebei prinse în acte şi dosare, 
   Şi nu lăsa să crească tupeu de cămătar 
   Pe dreptul la o pâine şi-o muncă de onoare! 
 
   Îndreaptă-ţi cu plecare privirea spre junime 
   Pentru-a forma credinţa în falnic viitor, 
   Cinstire, hărnicie, vointă, pasiune, 
   Mândria pentru ţară şi sfântul tricolor! 
 
   Pledează-a sănătate de somă şi de germen 
   Respectă jur ământul semnat de Hipocrate! 
   Adu-ţi prinos de minte, respectă orice termen, 
   Care indică omul că e priorizat! 
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Pe ramura interne avem slujbaşi de frunte 

   Care-şi susţin menirea de protejare-n drepturi, 
   Dar între rău şi bine mai este câte-o punte, 
   Ce dă inechităţii  malefice structuri. 
 
   Priveşte oastea ţării cu mult ă preţuire 
   Că tine rangul păcii cu propria-i virtute 
   Căci lupta la hotare înseamnă dăruire 
   Cu eroism, în fapte care se cer slăvite! 
 
   Cultura naţiunii şi cultele străbune 
   Să fie ridicate la rang de preasfinţire 
   Prelaţii şi savanţii să crească în  renume 
   Iar limba şi credinţa, podoabe de iubire! 
 
   De magistraţi, ştii bine că au puteri perene 
   Şi merită cinstire al lor statut domnesc, 
   Dar trebuie oprite tentaţii de extreme 
   Când se confundă legea cu traiul lor regesc! 
 
   Iar demnitarii ţării să fie respectaţi 
   Dupa statut şi lege, cu surle şi fanfare, 
   Dar să-i alungi pe-aceia cu etica certaţi 
   Care confundă statul cu proprii buzunare! 
 
   Politica-i o artă, vizând  pe căi normale 
   Speranţa şi progresul trăirilor din noi, 
   Dar,  vai, sunt interese meschine, personale, 
   Unite transpartinic în legi penru ciocoi ! 
 
   Tu, vezi române dragă, alege raţiunea, 
   Puterea şi dreptatea, care pot da sentinţa 
   De-a pune-n cârma ţării: cinstirea, dăruirea 
   Spre a  nu fi-ntinate speranţa şi credina! 
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Veghează la afaceri, care au mâini murdare, 
   Când dai cu semnătura deschide ochii mari, 
   Căci venetici, coscari şi agenţii bancare 
   Vor toată România pe-o pungă de dolari! 
 

Progresul omenirii se vrea-n  globalizare, 
   Însă fiin ţa-ţi sfântă, de Dumnezeu creată, 
   N-o părăsi, păstreaz-o cu a ei cruce mare, 
   Căci fără ea eşti nimeni, o umbră şi o pată! 
 

Române,  pretutindeni, tu nu uita de hartă, 
   Şi nu uita că bunii acasă ţi-au rămas 
   Vino la sânul mumei, crează-i nouă soartă, 
   Că ţara te asteaptă, nu-i vorbă de pripas! 
 
   Şi nu uita străbunii, căci s-au jertfit în lupte 
   Să lase ţara-ntreagă pentru ai lor nepoţi! 
   Din pilda lor învaţă să duci patria-n frunte, 
   Cu duşmanii te luptă şi cu vicleni despoţi! 
 
   Iar mai presus de toate pe treptele lumeşti 
   Să ţii  pe stema tării cu vultur, bour, leu, 
   Simbolurile sfinte, pe care le cinsteşti, 
   O cruce şi un scut – credinţa-n Dumnezeu! 
 
   Ridică-te române la lupta pentru viaţă 
   Si propăşirea ţării în Europa Mare! 
   Poţi face România să prindă-o nouă faţă, 
   Iar numele să-ţi poarte embleme planetare! 
 
   Alungă ceaţa densă ce-ar obloni iubirea, 
   Alege judecata care sfinţeşte glia! 
   Înalţă tricolorul să-l vadă omenirea 
   Şi strigă cu putere: Trăiască România! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


