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Autorii acestei cărți, Ironim Muntean și ion Todor mi-au fost colegi de 
facultate la Filologia clujeană, între anii 1960-1965 ai veacului încheiat. A fost 
o promoție numeroasă, din care dacă nu au ieșit personalități proeminente ale 
scrisului românesc contemporan, s-au afirmat destui ca remarcabili profesori 
secundari. Ironim Muntean și Ion Todor veneau din Alba lulia, capitala Marii 
Uniri, vechiul Bălgrad al începuturilor de scris românesc, absolvenți ai Liceului 
„Horia, Cloșca și Crișan”, care până după al doilea război mondial, purta 
numele gloriosului unificator de țară Mihai Viteazul. După absolvirea facultății 
nu s-au limitat ca mulți dascăli de literatura română, numai la activitatea 
catedratică, înțelegând scrisul didactic sau literar ca o completare firească a 
muncii la clasă.

După ani și ani au ajuns profesori chiar în orașul în care absolviseră 
liceul, unul dintre ei, Ironim Muntean chiar la liceul „Horia, Cloșca și Crișan”, 
al cărui eminent absolvent fusese în urmă cu o jumătate de secol. Ambii au 
înțeles că este o datorie profesională, dar și de conștiință morală și patriotică 
studierea și punerea în lumină, sub riguros raport documentar, a tradițiilor 
istorice și liceale, pe care colegii le pot integra în lecțiile de istorie sau de 
literatură. Ironim Muntean și-a afirmat vocația de coordonator a numeroase 
lucrări de uz didactic pentru pregătirea bacalaureatului sau pentru aprofundarea 
cunoașterii activității și operei unor scriitori, cu titlul „...azi, în școală” 
(Eminescu, Blaga, Rebreanu, Arghezi, Nichita Stănescu ș.a.) Pentru Blaga a 
dovedit o statornică pasiune, tipărind singur sau în colaborare cărți în care 
evidențiază aspecte mai puțin cunoscute din opera astrului de la Lancrăm. 
„Lucian Blaga, azi în școală” (în colaborare), Editura „Școala Albei’”, 2000; 
„Scrisorile lui Blaga”, Editura „Școala Albei”, 2000: „Polemicile lui Lucian 
Blaga”, Editura Altip, Alba lulia, 2007, dar și volume de critică și istorie 
literară pentru care, din 2011 este membru al Filialei Alba - Hunedoara al 
Uniunii Scriitorilor din România.

Celălalt coautor a fost ani la rând un harnic și priceput redactor la revista 
„Universul școlii” unde a stimulat colaborările colegilor, iar în 2005, a editat la 
prestigioasa Editură a Academiei Române, una din cele mai importante cărți ale 
lui Gheorghe Șincai, „îndreptare către aritmetică”, cât și volumul
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„învățământul matematic românesc în Școlile Blajului de la înființare până la 
Marea Unire” în colaborare cu prof. Corina Pipos.

Și-au unit eforturile documentare în realizarea acestei frumoase și utile 
lucrări: „Liceeni...odinioară”, ce amintește prin titlu de romanul autobiografic 
al lui Ion Agârbiceanu „Licean...odinioară”, cea mai bună evocare literară 
consacrată Școlilor Blajului.

Cartea profesorilor albaiulieni, Ironim Muntean și Ion Todor este însă 
una documentară, alcătuită dintr-o suită de medalioane literare sau fișe bio
bibliografice în care se prezintă absolvenți eminenți ai liceului bălgrădean, 
înființat după Marea Unire. Este o carte de vizită a liceului, pentru că valoarea 
unei școli se măsoară în primul rând, așa cum spunea odinioară Timotei 
Cipariu, prin numărul oamenilor mari ieșiți de pe băncile sale. Și Liceul „Mihai 
Viteazul” din Alba lulia poate să arate cu fală asemenea personalități în 
domenii dintre cele mai variate ale științei, culturii, literaturii și sportului.

O asemenea carte are în primul rând rosturi educative: elevii de astăzi ai 
liceului „Horia, Cloșca și Crișan”, văzând cine au fost înaintașii lor, vor simți 
desigur firescul îndemn de a nu se lăsa mai prejos, de a fi continuatori ai acestei 
glorioase tradiții. în al doilea rând ea are o netăgăduită valoare documentară, 
fiind un dicționar al personalităților liceului bălgrădean, cu date și informații 
greu de găsit în alte lucrări. Pentru că autorii acestei cărți au fost studenții lui 
losif Pervain, riguros istoric literar, el însuși absolvent al acestui liceu sau el 
însuși „licean... odinioară” în vechiul Bălgrad, au un adevărat cult pentru 
informarea corectă, pe care l-au transmis discipolilor săi, așa încât cartea poate 
fi consultată cu deplină încredere.

Ne-am îngădui, în final o sugestie: oare n-ar fi potrivit ca autorii acestei 
cărți să se gândească la un al doilea volum, „Dascăli... de odinioară”, după 
modelul deja cunoscut și care ar fi o „replică bălgrădeană”, de asemenea utilă la 
dicționarul bio-bibliografic „Dascălii Blajului” de N. Comșa și Teodor 
Seiceanu, lucrare de referință pentru oricine se ocupă de Școlile Blajului.
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AVRAM RĂȘINARU, absolvent din prima promoție 
a Liceului „Mihai Viteazul”

S-a născut în 1904 într-o familie de țărani din Sebeșel și a urmat cursul 
primar aici. A continuat din 1915 gimnaziul și liceul din Alba lulia, absolvent 
al primei promoții a Liceului „Mihai Viteazul”

Sfârșitul războiului prim mondial a destrămat Imperiul austro-ungar și 
Transilvania a intrat prin actul de la 1 Decembrie 1918 de la Alba lulia în 
„Marea Românie”, iar în orașul Marii Uniri, în 3 februarie 1919 s-a înființat 
Liceul Mihai Viteazul.

Deschis în 19 februarie, Liceul „Mihai Viteazul” a adunat tineri români 
doritori de știință de carte și elevul Avram Rășinaru este înscris în cursul 
inferior, clasa a IlI-a, sub îndrumarea unor profesori entuziaști veniți la Alba 
lulia din diferite colțuri ale României.

în 1920, la înființarea Societății de lectură „George Coșbuc” de către 
primul profesor de română din Liceul „Mihai Viteazul” - Floria Teculescu 
este numit notând ei. Societatea urmărea încurajarea tinerilor spre lectură (pune 
bazele bibliotecii, pentru care se strâng cărți) și stimularea unei vieți spirituale 
într-un oraș monoton, trezit la o nouă realitate culturală.

Elevii sunt atrași în acțiuni ale Astrei: văd prima reprezentație în limba 
română a Teatrului Național din Cluj („Trandafirii roșii” de Z. Bârsan), vor 
audia concertul prezentat de George Enescu în oraș, ascultă conferințele 
tumultuosului orator-profesor, istoric Nicolae lorga, rămânând cu amintiri 
neșterse din memorie.

Absolvind liceul urmează (în cadrul Universității din Cluj) Facultatea de 
Chimie și apoi specializare la Padova.

La întoarcere este Inspector școlar general peste câteva județe, profesor 
la Liceul de fete, Liceul comercial și doar din 1954 la Liceul „Mihai Viteazul”, 
unde începuse ucenicia în românește, funcționează până la pensionare - 1966. A 
trăit cât un patriarh, închizând ochii, după o scurtă spitalizare, în 1998. (Ir. M.)

„L-am întâlnit ultima dată, în august 1997, când promoția noastră s-a 
reunit, după 40 de ani. Era încă în putere, lucid și căuta, pentru a câta oară, să 
ne mai dea o lecție de românism, de dragoste de neam și țară.

Era acel dascăl și pedagog minunat, fiu de țăran de la Sibișel, școlit la 
Padova, după Marea Unire, la Facultatea de Chimie. Nu prea înalt, cu o ținută 
impecabilă la vremea când urmam școala, părul și mustața în spic de grâu îi 
albise, cu ochii albaștri ca cerul, cu o voce molcomă și cu un vocabular elevat,



NICOLAE LASCU, ilustru clasicist

Fiu de agricultori, Nicolae Lascu s-a născut în aprilie 1908. A urinat 
școala primară în salul natal și apoi cursurile Liceului „Mihai Viteazul” din 
Alba lulia care a început să funcționeze din februarie 1919. La primul liceu 
românesc din Transilvania tânărul elev este pasionat de disciplinele umaniste, 
activând în Societatea de lectură „George Coșbuc” condusă de profesorul Horia 
Teculescu, dar și de latină, îndrumat de Enea Zeflean, ori istorie - relatând în 
ședințele societății despre excursia efectuată la Cetatea din Vințu de Jos. 
încurajat pentru strădanie, la absolvirea liceului (1927) se înscrie la Facultatea 
de Litere și Filosofie, secția filologie clasică din Cluj. Remarcat de marii 
profesori clasiciști clujeni (Vasile Bogrea, Șt. Bezdechi și Th. Naum) tânărul 
studios a fost numit „preparator” din anul al IlI-lea la Institutul de Studii 
Clasice, modelându-și personalitatea umanistă la școala antichității greco-latine 
din care traduce cu asiduitate și redactează studii asupra acestui univers 
spiritual. La desăvârșirea personalității a contribuit atât tradiția filologică și 
istorică a Școlii Ardelene, pentru care studiul Antichității era instrumentul de 
cunoaștere a unei civilizații și etapă a identificării noastre etnogenetice și 
naționale, dar și contactul cu experiența europeană datorită deschiderilor 
inițiale de N. lorga, Vasile Pârvan. La absolvire, lucrarea de licență: 
„Traducerile în românește din Vergilius” (1931) este încununată cu premii, 
tânărul Nicolae Lascu beneficiind de pregătire și specializare la Accademia di 
Romania din Roma (1932-1934). își obține în 1936 doctoratul în filologie
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căuta să ne dezvăluie, printre sutele de eprubete și stative din laborator, tainele 
materiei mereu în schimbare.

Lecțiile de dirigenție erau o plăcere pentru noi, tineri necunoscători cât 
de crudă poate fi viața. Sfaturile înțelepte, părintești ne mergeau Ia inimă, ne 
încălzeau sufletele.

îl însoțeam uneori, cu bicicleta, până în comuna natală, pe care o 
revedea cu multă plăcere. Pe drum, îmi povestea lucruri deosebite, mai ales din 
istoria locurilor, a neamului, din viața de student în Italia, îl ascultam cu 
deosebită atenție și eram mândru de dascălul meu.

Am auzit că a trecut în neființă, la 94 de ani, în orașul de care nu s-a 
despărțit și unde zeci de generații i-au fost elevi”, (col. C-tin Gomboș, 
absolvent 1957)



clasică și apoi urmează noi stagii de specializare la „Ecole des hautes etudes” 
din Paris (1938-1939) și Oxford (1939). Călătoriile de studii în Grecia, Egipt, 
Persia (Iran) i-au lărgit orizontul spiritual și i-au configurat viziunea de 
ansamblu asupra istoriei europene. Exemplară și strălucită i-a fost lunga carieră 
universitară pe parcursul căreia urcă treptele constant după doctoratul din 1936, 
obținând docența în științe istorice în 1958 și ani mulți profesor la catedra de 
Filologie clasică și apoi la cea de Istorie antică a Universității din Cluj, în 
perioada studiilor noastre universitare fiind decan și prorector la Universitatea 
din Cluj.

în deceniile carierei didactice universitare Nicolae Lascu și-a concretizat 

complexa cercetare de peste 50 de ani în volume, studii, comunicări în care, 
fără să se disperseze, a analizat minuțios mentalitățile lumii antice, dar și 
universul poetic, circulația temelor greco-latine în literatura universală, 
problemele traducerilor ori argumentarea istorică și lingvistică a faptelor.

Opera sa istorică, filologică, istoriografică, traduceri începe din 1934 cu: 
„Traduceri românești din Vergiliu IV Aeneis (încercare bibliografică și antică)” 
Cluj: „Samuil Micu, traducător din Lucian” Cluj, 1937; Izvoarele literare ale 
„Metamorfozelor” lui Ovidiu — Cluj, 1938; „Un scriitor din școlile Blajului: 
Simeon. P. Simion”. Retipărire din „Cultura creștină”, Blaj, 1938; „Alecu 
Beldiman, traducător al Odiseii”, Sibiu, 1942; „D. Cantemir despre lexicul lui 
Ovidiu”, Cluj, 1942; „Ovidiu în opera lui Miron Costin”, Sibiu, 1942: „Vasile 
Aron și Ovidiu”, Sibiu, 1943: „Academia Română și traduceri din clasici 
antici”; Cluj, 1947; „Le Conte de Pyramme et Thysbe dans deux texte inedits”, 
Cluj, 1949: „Ovidiu în România”, București, 1957; „La fortuna di Ovidio dai 
Rinascimento ai tempi noștri”, Roma, 1959; „Clasicii antici în România”, Ed. 
Dacia, Cluj, 1947: „Cum trăiau romanii”, 1985: „Călători și exploratori în 
antichitate”, (1986), „Traduceri și traducători” și propriile traduceri din 
Horațiu, Tibul, Ovidiu (publicate în reviste), transpunerea integrală a 
„Istoriilor” lui Tacit, „Conjurația lui Catilina” și „Războiul cu lugurtha” de 
Salustius, ori manuscrisul inedit al „Metamorfozelor” oferă imaginea 
contribuției lui N. Lascu în domeniul clasicist.

Factorul coagulant al aspirațiilor eruditului clasicist a fost „interesul și 
dragostea pentru lumea antică, mai cu seamă pentru strămoșii noștri antici” 
declanșat de „pasiunea ardelenească pentru filologie în sensul cel mai larg al 
termenului”. Preocupările pentru origini s-au prelungit în urmărirea modului în 
care romanii au receptat de-a lungul secolelor cultura clasică. Monografiile lui 
N. Lascu îl încadrează comparativismului prin care urmărește infuziile
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EMIL TURDEANU — „istoria veche la apogeu”

clasiciste în cultura noastră, etapele succesive ale receptării Antichității, ori 
efectul transpunerii literaturii antice prin traduceri în românește, prin timp, el 
însuși fiind un traducător de mare acuratețe și sensibilitate. Ovidiu cu poezia și 
enigmaticul său exil suscitând rezonanțele sale lirice. Paginile inspirate de 
contactul cu locurile în care s-a născut și a trăit Ovidiu („Ovidiu la Sulmona. 
Impresii din Abruzzo”) au inflexiuni poetice. Sulmona devenind pentru N. 
Lascu a doua patrie (în 1980 i-au acordat titlu de cetățean de onoare, fiind 
singurul specialist în studii ovidiene invitat în juriul „procesului lui Ovidiu” 
organizat în 1967 - la zece ani după sărbătorirea bimilenarului nașterii poetului 
- ales membru onorific în Accademia degli Aggiciati).

Opera umanistului a fost recompensată cu premiile Academiei în 1948, 
1966, ale Ministerului învățământului (1963); ales membru în foruri academice 
românești și străine, eruditul profesor, ilustrul clasicist profilează portretele 
unor inimoși animatori culturali transilvăneni (Teofil Frâncu, Gavril Munteanu) 
și, păstrând legătura cu orașul studiilor sale liceale, colaborează la revista 
„Apulum” și prezintă comunicări la sesiunile Muzeului Unirii.

Stins din viață în 24. VI. 1988, Nicolae Lascu a lăsat în urmă imaginea 
umanistului desăvârșit, cu prestanță clasică, rigoare filologică, suplețe culturală, 
o natură lirică, distinsă, cu ținută statuară. (Ir. M).

Născut în Șibot, la 10 noiembrie 1911 în familia oficiantului poștal llie 
și al Anei (n. Olteanu), Emil Turdeanu a urmat școala primară în satul natal 
între anii 1918-1922 și din 1923 e prezent în clasa a IlI-a a Liceului „Mihai 
Viteazul” din Alba lulia. Frecventează cursurile între anii 1923-1928, absolvind 
clasa a-VUI-a liceală în 1928 în sesiune specială, într-un an școlar contras, 
clasificându-se primul, după bacalaureatul susținut în acel an, după ce fusese 
mereu printre premianți, având până în 1926 în prof. de română Horia 
Teculescu un exemplar model.

Studiile universitare le face la București, la Facultatea de Litere și 
Filosofic (între 1928-1932), urmând, student fiind, prin lucrările de seminar 
publicate la „Cercetări literare” lecția lui N. Cartojan. A studiat textele de 
literatură româna veche, manuscrise ca documente de arhivă. în 1934 a călătorit 
în Bulgaria, în 1935 la Belgrad. în 1935 a fost trimis ca bursier la Școala 
Română de la Paris. Frecventează cursurile de specialitate la College de France,

10



11

Institutul de studii slave și la „Ecole des hautes etudes”. Pregătirea sa istorico- 
filologică, erudiția în cultura veche sud-est europeană l-a orientat spre studiul 
raporturilor culturale cu bulgarii, sârbii. Se mișcă lejer în spațiul cultural vechi, 
reia exegeza unor manuscrise, studiul cărților populare (romanul „Varlaam și 
loasaf’) cu metoda prof. său N. Cartojan, aducând noi precizări.

în istoriografia literară românească contribuția lui Emil Turdeanu este 
subliniată insistent. Teza lui de doctorat aduce o importantă contribuție în 
problema manuscriselor în timpul lui Ștefan cel Mare, cultura lui în slava veche 
permițându-i să completeze imaginea secolului lui Ștefan. Adunând 
manuscrisele risipite de vitregia istoriei, informații bibliografice, conclude că la 
Neamțu s-a cristalizat școala de ms. și broderie, călugărul Gavril fiind sfetnicul 
lui Ștefan.

în „Broderie religieuse en Roumanie (sec. XV-XVI)” vorbește despre 
consolidarea tipului moldovenesc al miniaturii și al ornamentului prin lucrările 
monahului Gavril (1424-1450). Emil Turdeanu nu este istoric al artei, ci al 
istoriei literare vechi, susținând rolul meșterilor autohtoni în conturarea 
tendinței de execuție a miniaturii după Alexandru cel Bun. Miniatura 
moldovenească a sec. al XV-lea se menține în tradiție pe temeiul modelului 
bizantin de primul pictor de la Neamțu. Emil Turdeanu acceptă filiația, 
influența, dar aplicate pe fondul intern, pe deprinderile tradiției din țară. Și 
studiul „Din vechile schimburi culturale dintre români și iugoslavi” (1939) este 
socotit fundamental pentru evidențierea sprijinului cultural dat ortodoxiei sârbe 
de români pe vremea Iui Radu cel Mare și Neagoe Basarab, Emil Turdeanu 
inventariind daniile și construcțiile făcute de români pentru sudul sârbesc, ca și 
manuscrisele dăruite de domnii și boierii sârbi și aflate în Biblioteca Națională 
de la Belgrad.

în „Opera Patriarhului Eftimie al Târnovei (1375-1393) în literatura 
slavo-română”, București, 1946, Emil Turdeanu demonstrează că opera acestui 
prelat are o difuziune întârziată cu un secol Ia români, capitole din Panegiricul 
său lipsind din versiunea inițială a „învățăturilor lui Neagoe”.

Emil Turdeanu afirmă că vechea cultură românească se creează în 
emulație, nu subordonată, n-am împrumutat-o, cultura slavă de la români a fost 
sensibilă influentelor cu ceva indefinibil, existând o tradiție creată de autohtoni. 
Emil Turdeanu pune în evidență contribuția românească, îmbogățirea și 
protejarea artei vecinilor în momentele lor istorice dificile.



Monsenior OCT A VI AN BÂRLEA și vocația misionară

Numeroase studii publicate la Munchen, Paris în 1959, 1965, la 
București, 1996 evidențiază ideea că literatura veche își menține prin Emil 
Turdeanu ponderea de studiu, școala lui N. Cartojan fiind una creatoare.

A decedat în 16 ianuarie 2001. (Ir. M.)

Octavian Bârlea Urs s-a născut la data de 5 mai 1913, în comuna 
Miclești, satul Bârlești, județul Alba, înlr-o familie de moți înstăriți, tatăl, loan 
Bârlea și mama Maria Costinaș-Bârlea și-au întemeiat familia în anul 1912. Din 
mariajul lor au rezultat patru băieți; Octavian, Sever, Ovidiu, care mai târziu va 
deveni unul dintre cei mai de seamă folcloriști ai României, și Horia. în anul 
1968, când s-a făcut noua organizare administrativă a țării, renunțându-se la 
vechea împărțire administrativă stalinistă pe regiuni, comuna Miclești, care are 
în componența sa 26 de sate și cătune, din motive numai de organele 
administrative ale statului comunist știute, a primit numele de Mogoș!

Copilăria și-o petrece în satul Bârlești-Miclești și în satul Bucium Poieni 
de unde provenea mama sa. Primii trei ani de școală (1919-1922) îi începe la 
vârsta de șase ani și îl are ca învățător pe Cutean, școala își avea sediul în chiar 
locuința părinților săi. în vara anului 1920, tatăl său moare la Bucium Poieni și 
de acum vor începe problemele pentru el. Mama lui se recăsătorește cu șpilărul 
din sat, Vasile Ceteraș și va mai da naștere la doi copii: o fată, Sabina, și un 
băiat, Vasile. în anul 1922 se mută la Deva, unde avea o mătușă la Tribunalul 
de aici și va absolvi clasa a patra în acest oraș. Primii trei ani de școală 
secundară (1923-1926) îi va face la Abrud, iar clasa a IV a la Baia de Arieș. Va 
urma apoi Liceul „Mihai Vitezul” la Alba lulia, unde, în anul 1930, obține 
bacalaureatul cu felicitări.

Mama sa, cu toate că existau unele probleme de ordin financiar, a 
hotărât ca doi băieți, Octavian și Ovidiu, să-și continue studiile. Octavian 
Bârlea se va înscrie în anul 1930 la Academia Teologică din Blaj, unde școala 
și întreținerea erau suportate pentru copiii cu probleme de către Biserica 
Română Unită cu Roma. Aici, era stabilit un alt fiu al satului Bârlești - Pompei 
Bârlea, rudenie apropiată după tată cu Octavian și care era secretarul Liceului 
„Sf. Vasile” și al Academiei Teologice, unde în perioada 1930-1937 urmează 
cursurile Liceului și Academiei Teologice. în anul 1933 la 25 martie de 
Sărbătoarea „Bunei Vestiri” studentul Octavian Bârlea primește lectoaratul,
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prin tunderea părului și impunerea mâinilor. în perioada anilor 1934-1937 va 

îndeplini numeroase funcții precum: grefier la Cancelaria Mitropolitană, 
pedagog la Internatul Mitropolitan, și econom la același Internat. La 24 
octombrie 1937 va fi sfințit subdiacon și diacon iar două zile mai târziu va fi 
sfințit preot.

1937 este anul care va croi destinul vieții lui Octavian Bârlea. 
Mitropolitul Alexandru Nicolescu îl va trimite la „Collegio Pio Romeno” din 
Roma. în acest an, la Blaj, îl va cunoaște pe Cardinalul Eugene Tisserant care 

va deveni, apoi, ocrotitorul său pentru mulți ani.
La Roma, Octavian Bârlea va urma cursurile teologice din anii III, IV și 

V de la Pontijicium Athenaeuni de Propaganda Fide, unde în anii IV și V de 
școală se predau și cursuri de teologie răsăriteană. După absolvirea cursurilor, 
la 30 iulie 1943, Ia vârsta de 30 de ani, a susținut teza de doctorat cu lucrarea 
De confesione orthodoxa Petri Mohilae (Mărturisirea ortodoxă a lui Petru 
Movilă. Mitropolitul Kievului), cu calificativul Summa cum laude. în 1947, în 

Germania, la Frankfurt am Main își tipărește teza de doctorat.
Din anul 1940. Octavian Bârlea se mută la Colegiul „San Giovanni 

Damasceno”, urmând cursurile de teologie de la Institutul Pontifical Oriental 
unde va urma secția de Istorie și mai târziu își va alege ca temă pentru un nou 
doctorat, la îndemnul profesorului Emil Herman, un subiect din Istoria Bisericii 
Române Unite cu Roma: loannes Bob. Episcopus Fagarasiensis (1783-1830) 
susținându-și lucrarea de doctorat, la 23 martie 1945.

în toamna anului 1945 preotul unit Octavian Bârlea intenționa să 

pregătească cel de al treilea doctorat la Universitatea Pontificală „Gregoriană” 
cu o nouă teză din Istoria Bisericească, dar, începând din acest an intervine 
tragica realitate pentru românii aflați în străinătate. Instalarea regimului 
comunist în România a determinat pe mulți români să nu mai revină în țară. în 

această situație, Secretariatul de Stat al Vaticanului a început să pregătească 
pentru cei pribegi, din țările unde comunismul începuse să se instaureze, măsuri 
de întrajutorare prin înființarea de Misiuni Pontificale. Așa se face că în 
octombrie 1945, Monseniorul Octavian Bârlea este rugat să accepte să facă 
parte din acest grup de întrajutorare și astfel va renunța la obținerea celui de al 
treilea doctorat și se va ocupa de acum de Misiunile Pontificale pentru românii 
refugiați în Germania și Austria. Aleargă dintr-o țară în alta, dintr-un oraș în 
altul „inventariind” numărul românilor, cere sprijin autorităților pentru exilați, 
raportează Vaticanului situația acestora, cere și obține ajutor material pentru ei, 
rezolvă atâtea și atâtea greutăți inerente unui asemenea moment din viața
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colectivității românești. Pentru studenții români, în număr de 94, se înființează 
la MOnchen un cămin studențesc pe care îl sfințește, participă la înființarea 
Asociației Generale a Studenților Români din Germania de Vest (1949) la care 
va fi ales președinte de onoare, apoi în 1950 sprijină înființarea Federației 
Studenților Români din străinătate, apoi tot cu sprijinul lui apare o publicație a 
studenților români cu titlul „Cuvântul Studențimii”.

Timp de șapte ani Mons. Prof dr. Octavian Bârlea desfășoară activitate 
misionară în Germania de Vest și Austria pentru românii din cele două țări. în 
această perioadă, editează, împreună cu un grup de intelectuali români ziarul: 
Îndreptar, foaie pentru gând și fapta creștinească, ziar cu conținut religios și 
cultural (1950). elaborează la diferite ziare și reviste scoase de românii din 
Roma, Germania de Vest și Spania. Tipărește cartea de rugăciuni „Rânduiala 
creștinească" ele. în anul 1952 îi apare la Madrid una dintre lucrările sale 
importante: Biserica română Unită. Două sute cincizeci de ani de istorie.

După cum este cunoscut, la 23 mai 1949, după proclamarea Republicii 
Federale Germania, Secretariatul de Stat ai Vaticanului a hotărât înființarea 
unei Nunțiaturi Apostolice care va înlocui vechea Nunțiatură. Mons. Bârlea 
nădăjduia să rămână atașat permanent pe lângă noua Nunțiatură. N-a fost să fie 
așa. Cardinalul Tisserant, care l-a cunoscut la Blaj, pentru a nu rămâne fără 
serviciu, îi propune să devină preot-rector al Misiunii Române Unite din Paris 
și astfel va face mereu naveta Paris, Miinchen, Roma, continuându-și 
cercetările istorice în Arhivele din Viena, Paris, Roma și Miinchen. La 12 
februarie 1952 Octavian Bârlea își va prelua oficial postul de preot-rector al 
Misiunii Române din Paris, unde va desfășura o vastă activitate religioasă și 
culturală în rândul românilor de aici, coagulând în jurul Misiunii intelectuali de 
primă mărime ca Mircea Eliade, Virgil Ierunca, Monica Lovinescu, Theodor 
Cazaban, N. Caranica etc.

în această perioadă se înființează Societatea Academică Română care îl 
va alege președinte și care nu avea program politic, ci unul cultural și religios, 
ținându-se numeroase Congrese. în anul 1968 va fi numit Director la Secția 
Română de la Postul de Radio Vatican, până în anul 1973 având colaboratori de 
primă mărime dintre românii aflați în exil. în anul 1973 va pleca în S.U.A., la 
23 aprilie, ca vizitator Apostolic, pentru a pune bazele unei Episcopii pentru 
Biserica Română Unită din lumea liberă. Aici, va înființa Ia 10 mai 1975 
Academia Româno-Americană de Arte și Științe, al cărei președinte va fi ales, 
în această calitate, la 27 martie 1977 vizitează România ca invitat al Academiei 
Române și va purta discuții referitoare la problemele Bisericii Române Unite cu
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IOSIF PERVAIN și doctrina documentară

Roma. Va veni la Cluj, unde va discuta și cu Acad. Ștefan Pascu despre 
posibila aducere în țară a osemintelor Episcopului loan Inocenții! Micu Klain, 
iar la București va purta discuții cu reprezentanții B.O.R.

Reîntors în USA, la 7 august 1977, își va da demisia din funcția de 
președinte al Academiei Româno-Americate, datorită unor intrigi. La 28 aprilie 
1978 revine în Europa. La 1 iulie 1978 Mons. Bârlea va fi numit conducătorul 
Misiunii Bisericii Române Unite în R.F.G. unde va desfășura o vastă activitate 
religioasă și culturală, înființând, printre altele, prestigioasa revistă Perspective, 
până la trecerea sa în neființă, survenită la 5 aprilie 2005. Este înmormântat la 
Miinchen, Germania. (Virgil Șerbu Cisteianu)

Istoric literar de formație pozitivistă, reprezentant de marcă al școlii 
clujene, losif Pervain s-a format integral în Transilvania în atmosfera 
efervescentă culturală de după 1918.

Originar din Cugir, s-a născut în 8 ianuarie 1915 în familia lui losif 
Pervain, lucrător la uzină, și al Malvinei, de religie romano-catolică. Școala 
primară a făcut-o la Cugir și între 1927-1930 a urmat cursul Gimnaziului de 
băieți din Hunedoara (cl. I gimnazială a absolvit-o cu media 8,77, a doua cu 
8,47 si a IlI-a cu 9,36 - conform certificatului eliberat în iunie 1930 de 
Gimnaziul de băieți din Hunedoara). Este înscris în clasa a IV-a a Liceului 
„Mihai Viteazul” în 1930, având ca diriginte pe Virgil Cucui (profesor de drept, 
economie, politică și instruire civică) instalându-se pe locul I cu rezultate 
excelente la învățătură și purtare. Clasificat primul în clasa a IV-a cu media 
totală 8,85 (obținută din media anuală și cea de la examenul de absolvire 
susținut pentru promovarea clasei de Ia majoritatea disciplinelor prin verificarea 
scrisă și orală: religia - 10; desen, muzică - 9,66; fizică, chimie - 9, 50; istorie, 
germană - 9; română - 8,66 etc., - conform matricolei școlare din „Registrul 
matricol pentru elevii regulați, voi. I, an școlar 1930-1931, pag. 173-174). Clasa 
a V-a o absolvă ca premiant cu 2 calificative „excelent” (desen și religie) și 9 
calificative „F. Bine” (Registrul matricol cu elevi ordinari, voi. I, 1931-1932, 
pag. 191-192, atestă că aprecierea rezultatelor activității școlare se face în acest 
an cu calificative, nu cu note). Cu media generală „foarte bine” încheie și anul 
școlar 1932-1933 (cl. a Vl-a), excelent (la religie, limba franceză și sociologie), 
„fb.” la toate celelalte 13 discipline de învățământ.
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în ultima clasă de liceu, a Vll-a (1933-1934), obține premiul 1 cu media 

generală 9,32 (media anuală la încheierea anului școlar obținută din cele anuale 
la 18 discipline școlare cu media: 10 (religie, franceză, filosofic, matematică, 

purtare): 9,66 (română, germană, istoric, drept, geografie, igienă): 9,33 (științe 
naturale) și 9 la (muzică, gimnastică) și cele 13 medii de la examenul de 
absolvire din sesiunea iunie 1934 (5 probe scrise și 13 probe orale - cf. 
Registrului matricol cu elevi, ordinari din anul școlar 1933-1934, pag. 136- 
137).

Susține în septembrie 1934 examenul de bacalaureat obținând media 
8,20 (singura medie peste 8 obținută la examenul de bacalaureat din anul școlar 
1933-1934 - cf. „Anuarul Liceului «Mihai Viteazul» din Alba lulia, pe anul 
școlar 1933-1934” publicat de Hulea Eugen - director).

între 1934-1938 a urmat Facultatea de Litere din Cluj, fiind încă din 

anul al IlI-lea preparator la catedra de literatură, al cănii titular era Dimitrie 
Popovici, căruia îi este apoi asistent urmându-i îndemnurile și exemplul, 
formându-se ca istoric literar: „m-am orientat eu însumi spre investigarea 
trecutului cultural și literar al Transilvaniei”.

Descoperit de Ion Chinezu, îndrumat de prof. Dimitrie Popovici, losif 
Pervain face carieră universitară căreia îi urcă toate treptele la Cluj și Sibiu, 
(obținându-și doctoratul cu o teză despre circulația motivelor literare din Joung 
și Gray în cultura română , 1948).

A debutat în „Gând românesc” cu eseuri semnate cu pseudonimul „1. 
Verbină”, colaborând la reviste literare și de specialitate („Dacoromania”, 
„Tara nouă”. „Studii literare”, „Almanahul literar 1951-1952” „Tribuna” - e 
membru în colegiul de redacție inițial în 1957 -, „Steaua”, „Studia Universitatis 
Babeș-Bolyai”, „Revista de istorie și teorie literară”, „Revista învățământului 
superior”, „Cercetări de lingvistică”, „Studii și cercetări de istoria artei”, 
,Anuarul Institutului de Istorie din Cluj” ș.a.). în cele patru decenii și jumătate 

de activitate de cercetare științifică și universitară (la Cluj, Sibiu, Oradea) după 
ce s-a format „la școala sa am deprins mai întâi canoanele severe ale istoriei 
literaturii” (voi. „Studii de literatură, română”, dedicat lui D. Popovici prin „în 

loc de prefață”) a format la rându-i nu numai generații de profesori de literatura 
română (prin cursul de literatură premodernă și modernă ținut la Facultatea de 
Filologie din Cluj, urmat și de promoția mea (în anul 1961-1962 când se studia 
literatura română „De la Școala Ardeleană la epoca postpașoptistă)”, ci și atâția 
istorici literari temeinici (cursul special din anul al patrulea de „Istoria presei 
românești” era de inițiere și formare în rigoarea severă a tehnicii cercetării
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cerea
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științifice a istoriei literare, pentru care profesorul losif Pervain 
filologului „șezut și stomac tare” spre a rezista orelor de bibliotecă numeroase 
când stomacul să digere - profesorul prefera expresia „să râșnească” informații 
diverse).

în afara celor două cursuri (istoria literaturii române, specializat mai ales 
în Școala Ardeleană, și de istoria presei) losif Pervain n-a redactat sinteze, 
strângându-și o singură dată în volum studiile, exegezele sale, în 1971 („Studii 
de literatură română”, Editura Dacia, 476 p.).

Acest singur volum cuprinde articole și studii care îi definesc metoda de 
investigare, aria preocupărilor, calitățile exegezei sale.

Viziunea și metoda de cercetare în activitatea istoricului literar sunt ale 
școlii clujene, definită prin probitate, prin disciplina severă a cercetării 
arhivistice și a textului, acribia informării, rigoarea studiului, logica 
demonstrației prin confruntare cu textul, permanentă vervă polemică 
pigmentată cu maliție raționalistă și inteligență, stăpânirea limbilor străine 
(latină, greacă, franceză, germană, maghiară), comparatismul. Toate acestea 
imprimă demersului său exegetic seriozitate, substanță.

N-a fost un istoric literar prolix, dimpotrivă a publicat cu parcimonie, 
fără a se lansa în sinteze, scriind puțin pe lângă enciclopedismul cunoștințelor 
în problemele perioadei care l-a pasionat.

Specialist în cultura și literatura transilvană losif Pervain și-a fixat aria 
investigației în sec. al XVIII-lea prin documentare exhaustivă, corectând în 
amănunt atâtea erori de datare, fiind precis (prin articole publicate în revista 
„Studii literare” ce apărea la Cluj sub conducerea lui Dimitrie Popovici: 
„Simeon Marcovici, traducător și teoretician al problemelor sociale și literare”, 
„De la Șincai la Gavra”, „Vasile Fabian Pop: supliment la geografie”) și 
demonstrând ca și cercetările din unicul său volum publicat că era cel mai 
îndreptățit istoric literar român să elaboreze o sinteză asupra preiluminismului 
transilvănean de existența căruia era convins proiectând o monografie, 
nefinalizată din păcate, fragmente fiind risipite prin articole neinciuse în 
volumul amintit, valori fixate parțial în studiile cu care e prezent în volumul I 
din „Istoria literaturii române” (redactat de un colectiv).

Cele 476 pag. ale unicului volum publicat ne edifică asupra direcțiilor 
tematice ale cercetărilor sale:

1. „Școala Ardeleană” (studii despre Inochentie Micu-Klein, Samuil 
Micu, Petru Maior. I. Budai Deleanu. D. Eustatievici);



2.

literaturii

DUMITRU SALADE și vocația pedagogică

3.
4.

Fiul agricultorului ortodox Dumitru și al Ludovicăi, Dumitru Salade s-a 
născut în 2 martie 1915 în comuna Daia Româna, unde a lacut și clasele 
primare, cele gimnaziale la Sebeș (între anii 1926-1929). în anul 1929 este 
înscris la Liceul „Mihai Viteazul” din Alba lulia în clasa a IlI-a, retras pe motiv 
de boală și reînscris în anul școlar 1930-1931, în clasa a patra. Ultima clasă de 
liceu, a VH-a, o termină în anul 1933-1934, din clasa a IV-a fiind coleg cu losif
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„Istoria presei transilvănene” (Bibliografia românească. Ateneul 
românesc, Foaia duminecii. Foaia literară. Gazeta de Transilvania, 
etc.).
„Teatrul românesc din Transilvania”.
„Două piscuri ale culturii române din secolul al XlX-lea: G. Bariț 
și 1. Slavici”.

Prin aceste studii losif Pervain definește Școala Ardeleană ca mișcare 
iluministă, surprinde confluențele ei cu restul literaturii române, dezgroapă 
figuri uitate de planul al Il-lea al culturii transilvane: Simeon Marcovici, 
Samuil Vulcan, Al. Gavra).

Volumul confirmă virtuțile cercetărilor de istoriografie a 
române ale lui losif Pervain.

O altă latură însemnată a activității sale este cercetarea corespondenței 
scriitorilor ardeleni. Edițiile îngrijite („Corespondența lui Al. Papiu-Ilarian”, 2 
volume, 1972 și „Georgc Bariț și contemporanii săi” (4 volume, 1973-1974). 
trasează o hartă întinsă a peisajului cultural transilvănean.

Pentru losif Pervain corespondența rămâne o sursă fundamentală a 
istoriei literare (fapt afirmat în articolul „Din corespondența inedită a lui losif 
Vulcan”: „Sursele pe teritoriul cărora se cercetează istoria culturii și literaturii 
unui popor sunt numeroase și variate, în rândul izvoarelor un loc important 
ocupă corespondența primită sau transmisă de scriitori. Găsim aici cele mai 
adeseori date unice privind formația intelectuală a cutărui literat, mediul social 
în care a trăit, relațiile cu alți scriitori, geneza operelor sale, bucuriile și 
decepțiile încercate, crezul său estetic”).

Puținele lucrări publicate confirmă enciclopedismul cunoștințelor sale, 
erudiția, facându-ne să regretăm sinteza proiectată și nerealizată a istoriei 
literaturii transilvane de losif Pervain. A decedat în 16 mai 1982. (ir. M).



a

Pervaîn, având ca diriginte pe Virgil Cucui (profesor de drept economie și 
instruire civică). La liceu se pun bazele formării sale intelectuale, îndrumat de 
profesori competenți.

Susține bacalaureatul în 1934. Se înscrie în toamna anului 1934 la 
cursurile Facultății de Litere și Filosofic, secția psihologie, frecventând-o între 
anii 1934-1938.

După absolvirea Facultății de Litere și Filosofic se dedică mai mult 
studiilor de psihologie privitoare la orientarea profesională a tineretului, fiind 
director al Oficiului de orientare profesională din Oradea, Arad, Sibiu. 
Orientarea profesională a tineretului este tema centrală a muncii teoretice și 
aplicative în cei peste 50 de ani de muncă în domeniul psihopedagogie! dintre 
care 30 de ani în Universitatea din Cluj. în Cluj a fost psihotehnician șef al 
Institutului Psihotehnic, consilier și director al Institutului de Științe 
Pedagogice filiala Cluj, șeful Cabinetului Pedagogic al Universității și 
președintele Comisiei de orientare școlară și profesională din Ministerul 
Educației și învățământului, implicându-se dinamic în problematica școlii 
românești și educarea tinerelului.

Lucrările sale: „Ce va deveni copilul meu?" (1962), „Pregătirea elevilor 
din clasele V-VI11 pentru alegerea profesiunii” (1968) atrag atenția asupra 
orientării școlare, integrând-o procesului instructiv-educativ.

Volumele la care este redactor sau coordonator: „Contribuția familiei la 
orientarea școlară și profesională a copiilor", (1964); „Studii la orientare 
școlară și profesională", (1976), privesc opțiunea tânărului ca pe un act al 
educației și nu independent, rupt de contextul social.

Altă coordonată a activității sale a fost îndrumarea practicii pedagogice 
studenților clujeni, contribuind la formarea tinerilor profesori, apoi 

perfecționarea lor prin temele ținute la cursurile de perfecționare a profesorilor 
din învățământul preuniversitar.

Prin cursuri, lucrări, studii pe tema organizării și desfășurării lecției a 
pledat pentru elasticitatea ei. în funcție de colectivul căruia i se adresează, iar 
profesorul, factorul modelator principal al elevilor, trebuie să se perfecționeze 
permanent spre a putea ieși din șabloane.

Profesorul-diriginte găsește sugestii, repere metodologice, bogat 
material informativ în lucrările colective coordonate de prof. univ. dr. D. 
Salade: „Munca profesorului diriginte" (1962), „Probleme ale muncii 
dirigintelui” (1964), „Educație și contemporaneitate” (1972), „Educația prin 
artă și literatură” (1973), „Culegere de texte pentru munca educativă în clasele
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IOAN COMĂNESCU și pedagogia activă

Localitate rurală cu o veche atestare documentară, comuna Cioara (azi 
Săliștea) din județul Alba este locul de baștină nu numai al călugărului Sofronie 
ci și al unor personalități contemporane ca acad. David Prodan sau prof. univ. 
loan Oană și loan Comănescu. loan Comănescu se naște în 6 august 1915 în 
familia lui Dionisie și Paraschiva Comănescu, țărani agricultori. Urmează 
școala primară în comuna natală iar apoi Școala normală de băieți din Deva, pe 
care o absolvă, ca șef de promoție, în anul 1934. Funcționează o perioadă în 
învățământul primar iar mai apoi, întrucât diploma de învățător nu permitea 
înscrierea în învățământul superior, este nevoit să pregătească în particular 
clasele de liceu, pe care le promovează la Liceul „Aurel Vlaicu” din Orăștie cu 
excepția clasei a Vlll-a, pe care o absolvă în 1940-1941 la Liceul „Mihai 
Viteazul” din Alba lulia, obținând diploma de bacalaureat sub semnătura
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I-1V” (1970), în viziunea lui D. Salade obiectivele, tematica, metodologia 
muncii dirigintelui compun, un sistem omogen, munca educativă a dirigintelui 
articulându-se celei școlare și chiar celei sociale a localității, regiunii, țării, 
fiind mijloc eficient de pregătire civică, morală și profesională a tineretului.

D. Salade a coordonat lucrări de sinteză precum „Pedagogia” (1979), 
„Dicționar de pedagogic” (1979), „Didactica” (1982) în care a și redactat 
capitole prin care pledează pentru lărgirea procesului de învățământ prin 
încorporarea achizițiilor psihologici învățării, ergonomiei. A participat la 
reuniuni științifice, internaționale, a publicat în reviste din Cehia, Slovacia, 
Germania, Italia.

Ultima lucrare: „Educație și personalitate” apărută în 1995 la Editura 
„Casa Cărții de Știința” a prof. univ. dr. D. Salade se adresează tuturor celor 
interesați de educație și autoeducație, pornind de la constatări concrete ale 
societății în tranziție sugerând metode și procedee care să contribuie la 
creșterea nivelului de cultură și civilizație. De real interes sunt capitole precum: 
„Educația generatoare de cultură și civilizație”, „Educație intelectuală”, 
„Autoeducația”, loc important ocupând relația dintre „Educație și orientare”, 
integrarea socio-profesională, rolul educatorului în modelarea tânărului.

Imaginea octogenarului pedagog, psiholog o completează activitatea 
obștească si culturală a distinsului profesor.

S-a stins din viață în 2005. (Ir. M.)



directorului acestui liceu, prof. Enea Zeflcan, deși examenul îl susținuse 
împreună cu toți colegii albaiulieni, la Sibiu, în 1942, sub președinția prof. 
univ. loan Lupaș, reușind să se clasifice al patrulea din cei 75 de candidați.

Efervescența culturală umanistă din această zonă a Ardealului îl 
determină să-și continue studiile la Universitatea din Cluj (în refugiu la Sibiu în 
primii trei ani, apoi la Cluj în ultimul an), obținând diploma de licență în 
Pedagogie, Psihologie și Filosofic a culturii, cu mențiunea „Magna cum laude”. 
Devine doctor în pedagogie al Universității din București în anul 1972, cu teza: 
„Rolul autoeducației la vârsta adolescenței”.

După absolvirea facultății funcționează doi ani ca profesor la Gimaziul 
unic din Vinerea și Cioara, un an la Liceul Industrial „Astra” din Brașov, iar 
din 1949 la Școala Normală din Oradea. în perioada 1952-1954 deține funcția 
de director al Școlii Normale din Oradea, iar din aprilie 1954 până în 
septembrie 1955 pe cea de șef al secțiunii de învățământ a regiunii Crișana.

Din anul 1963 este încadrat ca lector și apoi conferențiar la nou 
înființatul Institut Pedagogic de 3 ani din Oradea, de unde se pensionează în 
anul 1981. Activează apoi ca profesor la Universitatea și Institutul Teologic 
Biblic din Oradea ținând cursuri de Logică, Pedagogie Generală și Metodica 
predării religiei.

Are peste 80 de articole și studii de pedagogie publicate în revistele de 
specialitate. A publicat în colaborare cu Tr. Blajovici, Valeria Botiș și Zaharia 
Macavei o „Culegere de texte pentru dictări”, E. D. P, București, 1969, lucrare 
ce și-a dovedit pe deplin eficiența în însușirea ortografiei în clasele gimnaziale 
și a cărei reeditare s-ar impune cu necesitate.

în 1977, la Editura „Facla” din Timișoara publică voi. „Sintaxa 
propoziției” (tot în colaborare), după ce în 1974, sub egida Inspectoratului 
Școlar Județean Bihor îi apăruse „Caietul dirigintelui de clasă”.

Problemelor autoeducației - preocupare statornică a lui I. Comănescu le 
va consacra un volum, bazat pe experiența de o viață în slujba catedrei, cu titlul 
„Autoeducația, azi și mâine”, Editura Imprimeriei de Vest, 1996. Mai are în 
pregătire o „Introducere în Pedagogie”.

Activitatea științifică a domniei sale se concretizează și în cele peste 50 
de comunicări prezentate la conferințe și simpozioane pe teme pedagogice în 
țară și în străinătate (Dortmund, 1972, „Rolul cunoașterii de sine în opțiunile 
școlare și profesionale ale elevilor”).

Chiar dacă ideile sale pedagogice n-au cunoscut o difuzare pe care ar fi 
meritat-o, datorită condițiilor culturale provinciale în care și-a desfășurat
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GHEORGHE ANGIIEL și științele naturii

Un italienist: 1OAN I. GUȚIA
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activitatea și unei marginalizări politice în anii maturității creatoare, albaiulienii 
și-l revendică, alăturându-1 lui D. Salade, ca pe unul din marii pedagogi, 
absolvenți ai Liceului „Mihai Viteazul”.

A decedat în 2006. (I.T.)

Fiu de țărani (economi, ortodocși) născut în comuna Ciugud, jud. Alba, 
din părinții Petru și Maria, urmează școala primară în comuna natală, iar mai 
apoi Liceul „Mihai Viteazul” între anii 1926-1934, având ca profesori pe: Enea 
Zeflean, Virgil Cucui, Lucian Muntean.

Pasionat de științele naturii, urmează Facultatea de Agronomic la Cluj, 
specializându-se apoi la MUnchen (1939), obținând doctoratul în 1940.

A publicat numeroase studii, tratate și monografii privind flora și cultura 
plantelor în România.

Dintre lucrările mai importante menționăm: „Determinarea calității 
semințelor cultivate” (1959-1962), „Botanica” (1967-1975), „Geobotanica” 
(1971) „Cultura pajiștilor” (1967), „Flora României” (1972), „Pajiștile din 
platforma Bran” (1977), „Pajiști intensive” (1984) etc.

Moare în 1986, apărându-i postum volumul „Vatra de la Herăstrău, 
leagăn al științei agricole românești” (1987). (I.T.)

S-a născut în Sebeș, la 11 februarie 1917, în familia agricultorilor 
ortodocși losif și Rafila. A făcut școala primară în Sebeș (1924-1928) și a 
urmat cursurile Liceului „Mihai Viteazul” din Alba lulia din 1928. în anii 
studiilor liceale a fost pasionat de limbile modeme (în ultimul an de liceu, în 
clasa a VHI-a, în anul 1935-1936 obținând la limba franceză media 9,16 și la 
limba germană 10), având ca profesori: Eugen Hulea, Enea Zeflean etc. Studiile 
superioare le-a făcut la Facultatea de Litere și Filosofic din Cluj între anii 1936- 
1940.

A continuat specializarea ia Roma în cadrul Accademiei di Roman ia în 
filologia romanică, susținând doctorate la Cagliari și Roma.



IOAN OANA și istoriografia literară universitară

23

A fost profesor la Accademia di Romania și la Universitatea din Roma 
la disciplinele de literatură română și italiană, la stilistică și lingvistică, fiind un 
remarcabil exeget și făcând popularizarea operei lui Eminescu în Italia. Nu 
numai studiul: „Sentimentul timpului în poezia lui Eminescu” apărut la Roma 
în 1957 este important, ci și numeroasele articole și eseuri fac obiectul 
preocupărilor sale față de opera marelui poet.

Italienistul a fost preocupat de literatura renascentistă și poezia modernă, 
publicând numeroase studii despre Torquato Tasso, dar și despre Giuseppe 
Ungaretti: „Limbajul lui Ungaretti” (Florența, 1957).

Limbii și literaturii române i-a dedicat numerose lucrări din dorința de a 
oferi celor interesați manuale pentru studiul limbii române: „Gramatica 
Romena Moderna” (Roma, 1967), dar și compediul de literatură română: 
„Introduzione alia Letteratura Romana” (Roma 1977).

A decedat în 1 ianuarie 1998. (Ir. M.).

S-a născut la 14 noiembrie 1920 în corn. Cioara (azi Săliștea), jud.Alba, 
într-o familie de țărani, fiind ultimul descendent, în linie bărbătească din 
ramura laică, țărănească, a preotului și apoi, călugărului Sofronie de la Cioara, 
sanctificat ca martir, mărturisitor și apărător al Bisericii Ortodoxe în lupta dusă 
de el împotriva uniației. în Cioara, locuința lui Sofronie fusese așezată chiar pe 

locul unde părinții săi își aveau casa, curtea și grădina.
Școala primară o face în comuna natală având ca învățător pe Galacteon 

Bica, a cărui frumoasă amintire a păstrat-o până la moarte. Urmează Liceul 
„Mihai Viteazul” din Alba lulia (1932-1940) bucurându-se de îndrumarea unor 
eminenți profesori din rândul cărora se distingea profesorul de limba și 
literatura română Ion Dumitrescu.

Absolvă Facultatea de Litere și Filosofie „Regele Ferdinand I” din Cluj, 
refugiată la Sibiu între 1940-1944, obținând în toți anii de studiu inclusiv la 
examenele de licență (Estetică, Filosofia culturii, Psihologie) calificative 
maxime acordate de profesori ca: L. Blaga, Liviu Rusu, Nicolae Mărgineanu, 
D.D. Roșea, D. Popovici. Funcționează trei ani școlari (1944-1947) ca profesor 
de Limba și literatura română la Liceul Industrial Experimental „Astra” din 
Brașov (1944-1947) iar următorii trei la Liceul „Mihai Vitezul” din Alba lulia



(1947-1950). în anul școlar 1949-1950 deține în paralel și funcția de inspector 
școlar al județului Alba pentru învățământul mediu.

Este numit în 1950 lector la „Școala de literatură" devenită apoi 
„Institutul de literatură M. Eminescu" al Uniunii scriitorilor din București, unde 
va rămâne până în anul 1955. Paralel (între 1951-1963) străbate treptele 
ierarhiei universitare (lector, conferențiar, șef de catedră) la Institutul „Maxim 
Gorki" din București, începând cu 1955 și până la pensionare (1985), unde va 
funcționa ca lector, conferențiar și apoi profesor la Facultatea de Limba și 
literatura română a Universității București îndeplinind între 1968-1972 și 
funcția de prodecan. în răstimpul celor trei decenii a funcționat și la lectoratele 
de limba română de la Universitatea din Leipzig (1963-1965), Sorbona (1973- 
1975) și Grenoble (1976-1977). Participă la Congrese internaționale cu 
comunicări științifice apreciate de asistență (ex. Berlin, 1969, - Iluminismul; 
Amsterdam, 1973 - Arghezi; Paris, 1975 - Blaga și Eminescu etc.) sau 
conferențiază pe diverse teme de cultură românească la Universitățile din 
Amsterdam și Groningen (1970-1972), Viena (1976), Paris, Grenoble (1975- 
1977).

în anii de liceu, cei de studenție și imediat următori colaborează la 
reviste literare prestigioase ca: „Revista Fundațiilor Regale", „Universul 
Literar”, „Curentul literar", „Luceafărul", „Claviaturi", „Tribuna literară" etc. 
cu poezii originale dar mai ales cu traduceri din Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, 
Al. Samain, J. Laforgue, Fr. Jammes, Maeterlinck, P. Valery, unele dintre ele 
premiate (trad. „Cimitirului marin" de Paul Valery - premiată de Revista 
Fundațiilor Regale).

Tot din această perioadă datează și o intensă activitate publicistică 
literară și culturală: articole și eseuri de critică privind fenomenul literar sau 
mișcarea ideilor, cronici literare sau chiar plastice apărute în publicațiile 
menționate deja sau și în alte reviste și ziare ca: „Tribuna" (Brașov), „Țara” 
(Sibiu), „Tribuna României" (Arad), „Viața studențească” (Sibiu), „Preocupări 
universitare” (București), „Curțile dorului” (Sibiu) sau „Saeculum", revistă 
condusă de L. Blaga, la care a colaborat statornic. De fapt această activitate - 
chiar dacă s-a desfășurat și după aceea - își are centrul de iradiere în anii 
studenției în atmosfera grupării „Seminarului de estetică” al Universității 
clujene și mai ales în aceea a „Cercului literar” de la Sibiu din care a făcut parte 
în mod activ, fiind unul din membrii fondatori (vezi „Manifestul" Cercului - ca 
Scrisoare lui E. Lovinescu din 13 mai 1943 - publicat în „Viața” unde 
figurează, cu semnătură, inițiatorii), și a grupului din jurul lui L. Blaga.
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Activitatea științifică și de cercetare se materializează în unele volume 
precum și în diverse studii și eseuri de specialitate (peste 30) de estetică poetică 
și de istorie literară, vizând fie probleme mai generale (periodizare, curente 
literare), fie, mai ales, literatură română din epoca premodernă (Iluminism, 
Școala Ardeleană) sau modernă (I. Heliade-Rădulescu, Eminescu, Blaga, etc.). 
Colaborează la redactarea voi. I „Istoria literaturii românești”, E.S.P.L A., 1954 
cu capitolul „Literatura românească la sfârșitul sec. al XVIII- lea și încep, sec. 
al XIX- lea în Ardeal” și la „Tratatul de Istorie a literaturii române”, voi. II. 
Edit. Acad., 1968, cu capitolul monografic „I. Budai Deleanu”. Anterior 
elaborase pentru „Manualul de literatură românească pentru clasa a IX-a”, 
Editura Didactică și Pedagogică, 1953, capitolele „Școala Ardeleană” și „Ion 
Budai Deleanu”.

Este coautor al „Dicționarului de terminologie literară”, Ed. Științifică, 
București, 1970, redactând 1 13 termeni-articole ca: abstracționism, avangardă, 
dadaism, expresionism, gândirism, simbolism etc. sau concepte estetice și de 
teorie literară: apolinic, dionisiac, bildungsroman, mimesis, antiteză, aliterație, 
metaforă, comparație, ș.a.m.d.

S-a tipărit la editura Univers traducerea în versuri a tragediei lui Jean 
Cocteau „Renand et Armide”, și „Dicționar de istorici și critici literari români” 
pentru care a redactat 10 articole-fișe.

Prof. I. Oana a semnat studii introductive și prefețe de înaltă valoare și 
ținută științifică la ediții scoase și îngrijite de domnia sa. Amintim doar câteva 
dintre aceste ediții: „1. B. Deleanu -Țigan iada”, E.S.P.L.A., 1953; „Trei Viteji”, 
E.S.P.L.A., 1956: „I. H. Rădulescu - Pagini alese”, Ed.Tineretului, 1961; „M. 
Eminescu - Poezii”. Ed. Tineretului, 1962; „M. Eminescu - Gedichte”, 
Jugendverlag, București, 1964, etc.

Cercetător neobosit pe tărâmul istoriografiei literare și profesor 
universitar cu vastă experiență pedagogică, a funcționat după pensionare, în 
această calitate, la Facultatea de filologie și ziaristică a Universității 
„Hyperion” din București.

A publicat și în presa albaiuliană (Steaua Roșie, Unirea) scoțând chiar 
două numere ale unei reviste literare „Răscruci”, în perioada când locuia în 
orașul Marii Uniri. A decedat în 201 I. (I. T.)



NICOLAE GIOSAN, membru titular al Academici

Nicolae Giosan s-a născut la data de 30 decembrie 1921 în satul 
Drâmbar din comuna Ciugud (județul Alba). A efectuat studii la Facultatea de 
Agronomie din Cluj (1941-1945), obținând diploma de inginer agronom cu 
calificativul „Magna cum laude".

In anul 1947 a devenit membru al Partidului Comunist Român. A 
urmat apoi un stagiu de specializare și doctorat în agronomie la Academia 
Agricolă „C. A. Timiriazev" din Moscova (1949-1952), cu teza „Sporirea 
productivității hibrizilor de grâu de primăvară" (1952).

După revenirea de la Moscova, a fost încadrat ca profesor universitar 
de genetică și ameliorarea plantelor la Institutul Agronomic „Dr. Petru Groza” 
(1952) și 1a Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu” din București (1953- 
1974). în paralel, a funcționat și în calitate de director al Institutului de 
Cercetări pentru cultura porumbului de la Fundulea și al Institutului central de 
cercetări agricole (1955-1966).

Devine membru de frunte al PCR și astfel promovează în funcția de 
vicepreședinte (1962-1965) și apoi de președinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii - cu rang de ministru (24 iulie 1965-22 octombrie 1969). în anul 
1969, odată cu înființarea Academiei de Științe Agricole și Silvice, devine 
primul ei președinte (1969-1981).

în anul 1963 a fost ales membru corespondent Academiei R. P. 
Române, apoi în anul 1974 a devenit membru titular al acestui înalt for 
științific.

Datorită meritelor sale incontestabile în domeniul agronomiei și 
geneticii, Nicolae Giosan este ales ca membru titular al Academiei unionale de 
științe agricole „V. I. Lenin” din Moscova (1972), membru al Academiei de 
agricultură din Franța (1972) și laureat al Premiului de Stat (1964).

în perioada 26 iulie 1974-22 decembrie 1989, Nicolae Giosan a deținut 
funcția de președinte al Marii Adunări Naționale din R. S. România. A fost 
membru supleant al Comitetului Politic Executiv al Partidului Comunist Român 
(PCR). în mai 1961 a fost decorat cu medalia „A 40-a aniversare de la 
înființarea Partidului Comunist din România”.

Cu ocazia Congresului al XH-a al Partidului Comunist Român din 
noiembrie 1979, în cuvântarea rostită cu acel prilej, Giosan a elogiat „aportul 
deosebit al tovarășei Elena Ceaușescu la elaborarea (...) Programului-directivă 
de cercetare științifică - primul program unitar de cercetare din istoria științei
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românești”. Prin decretul nr. 95 din 7 mai 1981 privind conferirea unor 
distincții ale Republicii Socialiste Romania, Nicolae Giosan a fost decorat cu 
ordinul 23 August.

După Revoluția din decembrie 1989, a fost arestat. Nicolae Giosan a 
murit la data de 30 iulie 1990 în penitenciarul Jilava, după ce i-a fost 
administrată o injecție care a avut un efect invers asupra stării sale de sănătate. 
Unul dintre colegii de celulă cu fostul demnitar comunist, Teodor Mărieș, a 
declarat: „Eram în ultimele zile de grevă a foamei, pe la începutul lunii august, 
când în celula ministrului Giosan, din guvernul Dăscălescu, a venit un doctor 
pentru a-i face o injecție. Doctorul respectiv era oarecum ciudat pentru că se 
ocupa numai de prizonierii veniți din fostul CPEx. în aceeași zi, Giosan 
moare.”

Nicolae Giosan a fost un om de știință care, pentru că a făcut parte din 
structurile de conducere ale RSR, a fost blamat de Ion Gavrilă Ogoranu că ar fi 
avut pe conștință viata multor tineri cu conștiință națională în anii 1946-1947. 
Ion Ogaranu nu a adus nici un sprijin documentar în acest sens.

Activitatea științifică și publicistică
în activitatea sa științifică, s-a ocupat în special cu biologia, 

ameliorarea și producerea de sămânță la porumb și grâu. A publicat peste 60 de 
lucrări științifice, din care un număr de 1 1 studii se ocupă cu rezultatele 
cercetărilor privitoare la biologia și ameliorarea porumbului. A avut o 
contribuție importantă la crearea hibrizilor de porumb pentru diferite regiuni 
din România, precum și la zonarea și generalizarea acestora în producție.

Inaugurând preocupările privitoare la biologie, cultura, ameliorarea și 
producerea de semințe de grâu și orz, lucrarea sa de doctorat a tratat o serie de 
probleme legate de cunoașterea bazei genetice a formelor parentale și a 
modului de manifestare la hibrizi a caracterelor ereditare. O serie de lucrări ale 
sale au contribuit substanțial la promovarea pe baze noi a culturii grâului în 
România: „Grânele de perspectivă și agrotehnica lor”, ca și „Caracterizarea 
agrobiologică a soiurilor de grâu și agrotehnica acestora în lumina noilor 
rezultate experimentale.”

Unele dintre studiile sale au analizat relația dintre rezistența la ger și 
calitatea grâului. Rezultate la fel de importante au fost obținute în studiul 
influenței luminii asupra orzului umblător, cercetări care au scos în evidență 
relația dintre sensibilitatea la lungimea zilei și rezistența la ger a soiurilor și, în 
același context, considerațiile teoretice cu privire la mecanismul fixării



Un profesor de cursă lungă: ROMULUS FILIMON

Născut în localitatea Ciugud, jud. Alba, în 19.02.1923 din părinții Petru 
și Paraschiva. Școala primară a facut-o în comuna natală între 1930-1934.

între 1934-1942 a fost elev la Liceul „Mihai Viteazul” din Alba lulia, 
astăzi colegiul „Horea, Cloșca și Crișan”.

A crescut și s-a maturizat într-o perioadă de mari frământări și 
transformări sociale, politice și științifice pe care, copil fiind, la acea vreme nu
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condițiilor fotoperiodice. De asemenea, a efectuat cercetări și cu privire la 
rezistența la secetă a trifoiului roșu de Transilvania.

îmbinând cercetările de genetică vegetală cu economia agrară, Giosan 
a realizat lucrări care se referă la posibilitățile și căile de sporire a producției de 
cereale, la conducerea și planificarea agriculturii etc. El a elaborat, în calitate de 
coordonator principal, lucrarea „Agricultura României, 1944-1964”, în care 
sunt prezentate principalele direcții de dezvoltare a agriculturii României, 
precum și realizările obținute.

Nicolae Giosan este autorul mai multor lucrări în domeniul geneticii, 
dintre care menționăm următoarele:

„Agricultura României, 1944-1964” (București, 1965);
„Principii de genetică” (ed. I, Ed. Agro-Silvică, 1969; ed. II, Ed. 

Ceres, 1972) - în colaborare cu N. A. Săulescu;
„Orientarea cercetărilor științifice în domeniul ameliorării plantelor 

agricole în per. 1972-2000 în R.S. România”, în revista „Probleme de genetică 
teoretică și aplicată” (voi. VIII, 4, 1976) - în colaborare cu N. Ceapoiu;

„Direcțiile cercetării științifice în domeniul ameliorării și producerii de 
sămînță la plante agricole în per. 1978-2000 în R.S. România”, în revista 
„Probleme de genetică teoretică și aplicată” (voi. IX, 6, 1977) - în colaborare cu 
N. Ceapoiu;

„Alimentația și agricultura viitorului”, în „Revista Economică”, nr. 52 
(1977) și nr. 1 (1978);

„Etapele și sarcinile dezvoltărilor științifice agricole și contribuția lor 
la progresul agriculturii socialiste în R. S. România”, în „Buletinul ASAS”, nr. 
8 (1978);

„Alimentația și agricultura în următoarele trei decenii” (Ed. Academiei 
Republicii Socialiste România, 1979). (Ir.M.)
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le-a sesizat la adevărata lor valoare, dar care i-au determinat evoluția și 
constituția sufletească.

A avut șansa de a învăța la un liceu care de pe acea vreme încă era o 
școală încadrată cu un colectiv de profesori buni, a căror personalitate a rămas 
călăuză pentru tineretul școlii. De asemenea colectivul de elevi se oferea ca un 
mediu adecvat muncii și concurenței școlare.

în cursul inferior al liceului (primele patru clase) a avut ca director pe 

Eugen Hulea, profesor de istorie, om erudit, cu o largă cultură, de o prestanță 
deosebită și care i-a rămas în minte ca un exemplu de profesor, de intelectual și 
de bun român, participant activ la Marea Unire din 1918.

în cursul superior al liceului a avut ca director pe Enea Zeflean, profesor 

de limba latină, un om foarte corect, pretențios la carte, bun latinist (încât elevii 
ziceau despre el că știe pe toți soldații din Legiunea a XlII-a Gemina).

Are marea șansă să facă limba franceză cu profesorul de origine 
franceză Pierre Chanier, venit aici prin Misiunea franceză din România. Era un 
om jovial, prietenos cu elevii, nu le admitea nici o greșeală, nici o temă 
nefăcută, nu vorbea decât în limba franceză, fapt care i-a determinat să învețe 
această limbă care mai târziu, pe băncile Universității, le-a fost de un mare 
folos.

A învățat limba română și limba latină în cursul inferior cu profesor 
doctor loan Codrea, om bun la suflet care mai făcea și glume cu elevii, 
participa la jocuri, îi mai păsuia când greșeau sau veneau cu lecția neînvățată.

în cursul superior a făcut limba română cu profesorul Ion Dumitrescu. 

Venise în școală probabil de pe băncile Universității, căci era foarte tânăr, 
foarte elegant, pedant, foarte cult, vorbea frumos la oră, astfel încât era urmărit 
și admirat de către toți elevii. La lecțiile despre Eminescu vorbea ore întregi, 
fără oprire, atât de frumos încât din simpatia pentru dânsul sau pentru poet, la 
terminarea liceului elevii știau pe dinafară toate antumele lui Eminescu.

La filozofie a avut pe Popa Mihai, profesor cu o pregătire bună, 
înțelegător cu elevii, dar o fire foarte sensibilă.

Dacă disciplinele umaniste erau încadrate cu profesori foarte buni, cele 
științifice n-au avut aceeași soartă, cadrele de la aceste obiecte de învățământ s- 
au schimbat mai des și cu mai puțin folos.

Profesorul de bază al școlii la matematică era Szarvas Ludovic care a 
scos zeci de generații de liceeni de la această școală.

Ceilalți, la matematică, fizică, chimie, s-au perindat în cursul anilor și 
instabilitatea acestora n-a fost tocmai benefică.
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A început fizico-chimia cu bucovinenanul Antonovici Emanoil, om 
aproape de pensie, urmat curând de un tinerel, Gârbea, care nu putea stăpâni 
clasa, apoi de Cosma, bine pregătit și energic, dar care n-a stat mult deoarece 
era război și-1 aștepta frontul.

A mai făcut matematică cu Einhom losif Glivici Alexandru și, în cele 
din urmă, cu Tudor Virgil.

Științele naturale le-a făcut pe tot parcursul liceului cu profesorul 
Muntean Lucian care explica cu multă claritate și l-a atras mult spre lecțiile lui 
astfel încât într-o perioadă înclina să studieze aceste discipline, și poate ar fi 
făcut-o dacă în cursul superior al liceului nu ar fi apărut la catedră profesorul 
Ion Dumitrescu. Idolul tineretului școlar și inițiatorul excursiilor, al jocurilor, al 
întrecerilor sportive era profesorul de educație fizică, Emil Tămaș, care a 
condus multe generații de elevi și și-a creat urmași la catedră pentru când se va 
pensiona de la acest liceu.

Obiectele artistice - desenul și muzica - învățate în cursul inferior al 
liceului, erau încadrate cu doi profesori iubitori ai meseriei lor și artiști în 
domeniu, anume profesorul Traian Achim la desen și vestitul Marin Alexiu la 
muzică, primul om, moale, care se așeza în bancă lângă elevi și desena cu ei 
toată ora, al doilea, ager ca un spiriduș, îi mergea gura ca o moară și se trezeau 
cu arcușul viorii sale în cap, la falselurile pe care le dădeau. în liceu 
desfășura și o bogată activitate extrașcolară. în vremea aceea religia era un 
obiect de studiu obligatoriu și erau în școală doi profesori de religie - unul 
Constantin Dumitrescu urmat de Bran loan pentru ritul ortodox și al doilea 
Mărginean Nicolae Vasile pentru cel greco-catolic. în fiecare duminică 
dimineață elevii veneau la școală, separat pe cele două culte, într-o sală de curs 
se făcea un program artistic-religios, după care erau duși la biserica confesiunii 
respective. Absența de la biserică se sancționa cu cinci ore nemotivate trecute 
în catalog și scăderea notei la purtare.

Exista în școală și un cerc literar care scotea o revistă a elevilor, 
dactilografiată, după puterile financiare și culturale ale elevilor („Zorii”, 
condusă în ultimul an de liceu de colegul de clasă Radu Cărpinișan, fost medic 
din Sebeș).

în cadrul activităților extrașcolare erau duși la conferințe, expuneri pe 
teme culturale care se țineau la Casa de cultură din orașul de jos, fostă și 
devenită „Sala I. L. Caragiale” în actuala Casă de cultură a Studenților din Alba 
lulia și la conferințe ținute în cadrul cercului româno-francez, care se țineau în 
sala mare a Camerei de comerț.
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Activitățile practice se faceau în fiecare zi de joi în cadrul organizației 
de străjeri (organizație de tineret școlar pe atunci).

Terminând liceul în 1942, în toamna aceluiași an s-a înscris la Facultatea 
de Litere și Filosofic a Universității din Cluj, refugiată atunci la Sibiu în urma 
cedării nordului Transilvaniei.

Lecturile cu totul întâmplătoare pe care le-a făcut în ultimii ani de liceu, 
lecțiile profesorului Ion Dumitrescu despre Eminescu, în care a inclus influența 
filosofici lui Schopenhauer asupra poetului l-au îndemnat să aleagă ca obiect 
principal filosofia.

Conform programului universitar din acel timp, a urmat cursurile la 
toate ramurile filosofice, iar doi ani (paralel) cursurile de la litere ținute de 
profesorii Ștefan Pașca și Dimitrie Popovici, plus doi ani Seminarul pedagogic 
al Universității astfel că a obținut calificarea ca profesor cu specialitatea 
principală filozofia și secundară limba română.

Universitatea i-a oferit orizonturi noi și ca atare păreri noi, concepții noi. 
Tineretul universitar din Sibiul anilor '40-45 era plin de elan, de patriotism, de 
dorul de muncă și afirmare. A avut profesori străluciți ca: D. D. Roșea - 
decanul facultății în perioada când a fost student - cu care făcea istoria 
filozofiei. Cu Lucian Blaga făcea filozofia culturii, cu Liviu Rusu estetica, cu 
Florean Ștefănescu Goangă psihologia, cu eruditul Nicolae Mărginean tot 
psihologie, cu Onisfor Ghibu pedagogia. La Sibiu a întâlnit o atmosferă de 
muncă, entuziasm și patriotism. Părea că toată suflarea omenească era hotărât 
cuprinsă în încordarea pe care o purta națiunea în răsărit pentru recucerirea 
Basarabiei. Dar prăbușirea de la 23 August 1944 părea că le-a pervertit 
sufletele.

Reîntoarcerea Universității la Cluj în 1945-1946 i-a oferit o atmosferă 
de încordare, de sărăcie, mizerie, luptă socială, ură națională. în 1946 a terminat 
facultatea la Cluj. în 1947 a primit repartiția în învățământ (primele repartiții 
ale sistemului socialist) la Gimnaziul Unic (nou înființatele gimnazii unice în 
mediul rural) din comuna Săsciori, pe Valea Sebeșului. După anii facultății, 
după audierea atâtor cursuri universitare de înaltă ținută, după studiile și 
lecturile zilnice la Biblioteca Universitară, lumea satului, simplitatea oamenilor, 
pe care de altfel o cunoștea, simplitatea lecțiilor de limba și literatura română la 
gimnaziu, i se păreau nefirești.

A stat trei ani la Gimnaziul Unic din Săsciori și acolo a trecut peste el 
reforma învățământului din 1946 care a transformat Gimnaziul Unic în ciclul II



al Școlii Generale și a scos din programa de liceu disciplinele filosofice așa că 
îi rămânea să predea disciplina secundară limba română.

In 1950 a obținut prin transfer catedra de limba română la Școala 
Profesională Metalurgică din Alba lulia. Din ianuarie 1951 a devenit director 
adjunct la această școală, în total erau patru clase de elevi, ultimele două făceau 
ucenicie la patron și veneau la școală când puteau. Școala nu avea local 
(cursurile teoretice se făceau la Școala Generală nr. 1, după masă) nu avea 
atelier pentru practica elevilor, nici internat, cantină, nici birouri pentru 
administrație, nu erau manuale școlare. S-a obținut o fostă clădire a comunității 
germane (astăzi dispărută, pe terenul poștei din orașul de jos), pe strada 
Primăverii nr. 2, colț cu bulevardul Republicii, clădire cu camere de locuit și nu 
de clase școlare în care a amenajat cinci săli de clasă și trei birouri pentru 
administrația școlii. Clădirea fostei fabrici de săpun „Brekner" pe strada 
Olteniei, în cele din urmă a revenit în întregime școlii, amenajându-se ateliere, 
în calitatea pe care o avea trebuia să se ocupe de toate aceste probleme, 
deoarece directorul școlii era un om fără calificare didactică, fost patron, 
deprins să vină la serviciu să semneze corespondența și să ia salariul. Anul 
1952 a fost anul achizițiilor de utilaje pentru atelier și materiale pentru 
instruirea practică a elevilor, s-au extins atelierele la toate încăperile fostei 
fabrici. S-au adus prin transfer mașini, utilaje amortizate de la diferite unități 
economice, s-au achiziționat prin cheltuieli de la buget scule, aparate de măsură 
și control, materiale pentru instruire etc., astfel în curs de trei ani a ajuns școala 
fruntașă în fosta regiune Hunedoara în sistemul școlilor profesionale. A crescut 
efectivul de elevi (s-a triplat), iar localul amenajat pentru săli de clasă nu mai 
corespundea. Anul 1958 a fost anul de luptă cu autoritățile locale pentru acest 
teren și cu sprijinul de la M.E.l. s-a recâștigat terenul și fondurile pentru noua 
clădire de școală care s-a finalizat și care este în prezent localul în care 
funcționează Liceul Economic.

Printr-un conflict cu conducerea raională a P.C.R., la sfârșitul anului 
1958 a fost înlocuit în funcția de director adjunct pe motivul că nu era membru 
P.C.R. A rămas la catedră până în 1970. Din 1971 a fost din nou numit director 
adjunct la aceeași instituție, devenită grup școlar format din școala 
profesională, liceu, curs de zi și seral, școală de maiștri. Pentru că numărul 
elevilor a crescut rapid s-a solicitat un nou local și s-a dat în construcție 
clădirea care astăzi este Școala generală nr. 2 în care s-a funcționat doi ani 
1973-1974, 1974-1975. Funcționarea în trei localuri era grea și de aceea s-a 
solicitat teren pentru o construcție mai cuprinzătoare. S-a primit terenul din
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strada Tudor Vladimirescu unde s-au construit două localuri de școală (unul 
devenit astăzi Școală Generală Nr. 9). două internate, cantina școlară, sala de 

sport și ateliere școlare.
Colectivul școlii ajunsese în anul 1976, în noul local, la 1600 de elevi. 

Până în 1978 a îndeplinit funcția de director și director adjunct, în 1985 s-a 

pensionat.
A decedat în 15 sept. 2004 (Ir. M.)

S-a născut la 23 februarie 1923, în Vințu de Jos, jud. Alba.
Studii: liceul la Alba lulia, licența în filosofîa culturii (Cluj) și doctoratul 

în pedagogie (București).
Titlul lucrărilor publicate, (literatură pentru copii): 1. „împliniri”, 

Editura „I. Creangă”, 1976 (povestiri și istorisiri din viața copiilor); 2. 
„Năzuințe”, Editura „I. Creangă”, 1978 (povestiri despre copii) - i s-a conferit 
„Trofeul micului cititor” de către Casa de cultură din Deva, la 2 VI 1979); 3. 
„Isprăvile lui Vicu Năstrușnicul”, Ed. „I. Creangă”, 1980, (povestiri din viața 
unui copil isteț, Vicu); 4. „Luceferi” I, Editura „I. Creangă”, 1982; (povestirea 
copilăriei lui Arghezi, Blaga, Brîncuși, Daicoviciu, Eminescu, Ghibu, Haret, 
Hațieganu, lorga, Lazăr, Luchian, Mincu, Moisil, Racoviță, Sadoveanu, Șincai, 
Tănase, Titulescu, Vlaicu); 5. „Solarienii”, Ed. „I. Creangă”, 1984; (povestiri 
despre copii inventivi); 6. Elodok Gyermekkora” (Copilăria înaintașilor), 
(traducerea în maghiară a voi. „Luceferi” I, Ed. „I. Creangă”, 1985; 7. 
„Luceferi” II. Ed. „1. Creangă”, 1986; (povestirea copilăriei lui D. Cantemir, 
Micu-Klein, Avram lancu, V. Lucaciu, V. Pîrvan, N. Crigorescu, C. 
Porumbcscu, Gr. Tițeica, Janos Bolyai, Ștefan Ludwig Roth); 8. „Râdeți, 
copii!” - Editura „I. Creangă”, 1985 - ed. I; 9. Idem, revăzută, 1990 - cd. II.; 
(antologie de anecdote și epigrame pentru copii și despre copii; selecție 
tematică comentariile și clasificarea anecdotelor îi aparțin. De asemenea, 50 
anecdote sunt creații proprii): 10. „Enciclopedia practică a copiilor”, Editura „I. 
Creangă”, 1981-1984; (opt volume, totalizând 3500 pag.; Prima enciclopedie a 
copiilor din România, inițiată și coordonată de el, care este și coautor; conține, 
activități ce stimulează creativitatea artistică, literară, științifică, tehnică, 
sportivă, de joc și organizare a colecțiilor)
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Născut în Sebeș-Alba la 25 iulie 1923 din părinții Silvia, (născută Bena, 
Pianu de Jos) și Silviu Cărpinișianu (Răbău) profesor la limba română și latină, 
director la gimnaziu și liceu în Sebeș.

Studii primare în Sebeș, liceale la „Colegiul National Carol 1" Craiova. 
Liceul „Gheorghe Barițiu” Cluj și Liceul „Mihai Viteazul” din Alba lulia cu 
bacalaureat în iunie 1942. La Liceul „Mihai Viteazul” din Alba lulia a avut 
profesori și educatori excepționali din „Vechea gardă” a pedagogilor și 
cărturarilor ardeleni, printre care: Enea Zeflean - director, Eugen Hulea - 
istorie, Ion Dumitrescu - limba română, Ion Codrea - limba latină, Virgil Cucui 
- geografie și diriginte, Sarvaș - matematică, Mihai Popa - filozofie și diriginte, 
Lucian Muntean - științele naturale. Sunt neuitate prelegerile de la orele de 
limba română - profesor I. Dumitrescu și istorie - profesor E. Hulea.

Face studii universitare Ia Facultatea de Medicină din Cluj (1942-1948) 
doctorat 1948, medic primar (1960) balneo-fizioterapie și recuperare medicală 
(primul cu această specialitate în județul Alba), director al Căminului Spital de 
Invalizi Mari Mutilați din Sebeș (1960-1987), a pus bazele primei secții de 
Fizioterapie și Recuperare Medicală din județ la Spitalul din Sebeș (1967).

în 1983 i s-a acordat „Trofeul micului cititor” de către Biblioteca „M. 
Sadoveanu” din București pentru această lucrare.

Pe linie științifică a publicat, ca profesor, de-a lungul anilor, în „Revista 
de pedagogie” peste 50 studii de specialitate și a colaborat la unele volume 
colective consacrate muncii școlare. Cele mai recente studii apărute în „Revista 
de pedagogie” sunt: în nr. 9/1991 și 11-12/1992. Iar în sesiunea din 5 XI 1992 a 
prezentat o comunicare la Academia Română, intitulată „Onisifor Ghibu, 
organizator de școală”. Periodic a mai colaborat la „Tribuna învățământului”, 
„Albina”, „Euphorion” „Steaua” ele.

Serialul intitulat „Clepsidra gândurilor” (cuprinzând peste 1000 de 
aforisme originale, l-a publicat în revistele: „Viața românească” (peste 400 
aforisme în numerele 8/1976,9/1978,12/1980 9/1982 10/1984, 6/1986), 
„Familia”, „Tribuna”, „Steaua”, „Transilvania”, „Astra”, „Vatra”, „Orizont”, 
„Cronica”, „Argeș”, „Ateneu”, „Ramuri”, și în diferite almanahuri. Locuiește la 
București. (Ir. M.)
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Președinte a! Societății „Octavian Goga” din Sebeș (1939-1942), unul 
dintre inițiatorii și redactorii revistei „Septimanilor” de la liceul „Mihai 
Viteazul” din Alba (1941), președinte al Frăției Ortodoxe Române Studențești 
din Sibiu-Cluj (1943-1946), președinte al Societății de Științe Medicale 
subfiliala Sebeș (1975-1990), membru în comitetul Societății Române de 
Istoria Medicinii, membru în Comitetul de Istoria și Filozofia Științei de pe 
lângă Academia Română, membru fondator al Fundației Culturale franco- 
română „Fronde”, președinte fondator al Fundației „Lucian Blaga” din Sebeș, 
membru al Asociației Veteranilor de Război.

A susținut 50 de lucrări științifice la diverse reuniuni, dintre care 14 
publicate în reviste de specialitate. A publicat peste 100 de articole cu subiecte 
medicale și culturale în reviste și ziare, precum și „Natura, Izvor de Sănătate”- 
1977, „Sănătate și longevitate prin gimnastică”-1981, „Din trecutul asistenței 
medicale în orașul Sebeș” - 1985, „Vârstele orașului Sebeș, 750 de ani” (în 
colaborare) - 1995 și „Ilustrații la Hronicul lui Lucian Blaga”, „Album 
documentar” - 1995. Volumul editat cu ocazia centenarului nașterii poetului 
Lucian Blaga, tradus în limbile franceză, germană și engleză reprezintă o cale 
de a lărgi sfera de cunoaștere a operei și personalității marelui poet și filozof 
prin ilustrarea „Hronicului...” cu fotografii din zestrea de suflet a unui păstrător 
și urmaș înrudit (mama sa a fost verișoară primară a poetului din Lancrăm) 
doctorul Radu Carpinișianu impunându-se ca un umanist autentic, pasionat 
susținător al valorilor culturale locale. Cea mai recentă lucrare este semnată în 
2007: „Contribuții la exegeza blagiană - Lucian Blaga «Cântecul vârstelor»,, 
ed. „Altip”, Alba lulia.

A decedat în anul 2009. (Ir. M)

S-a născut în comuna Pianu de Jos, în 29. oct. 1923 fiind fiul 
agricultorilor ortodocși George și Ana (născută Vlad) având o zestre genetică 
duală: „în moștenirea mea genetică se întâlnesc două înclinații-vocații contrare, 
care și-au găsit în mine câmp de manifestare. Mama mea este născută Vlad. Era 
o femeie frumoasă, dotată cu o inteligentă de excepție, spirit practic, 
prevăzător, conciliant, diplomatic; știa să se conducă pe sine și pe alții. Pe 
această linie s-au remarcat și frații ei. Mama tatălui meu (deci bunica mea) este 
născută Piso, familie cu evidente înclinații artistice”.
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A urmat școala primară în satul natal (1931-1935) și patru clase 
gimnaziale în Sebeș - Alba (1935-1939), în 1939 fiind trimis de școala din 
Sebeș la un concurs la „Tinerimea română'’ la București, plăcându-i desenul. 
Atunci l-a cunoscut pe Stelian Diaconescu - viitorul Ion Caraion, poetul.

Liceul l-a urmat între 1939-1944 la „Mihai Viteazul” din Alba lulia, 
întrerupând un an (1941-1942) după terminarea cl. a Vl-a din cauza bolii, an în 
care a început să scrie versuri, „în vara lui 1942 aveam scris un caiet de poezie, 
scris la Pian, când întrerupsescm liceul din cauza bolii. Am prins caii la căruță, 
într-o duminică și m-am dus la Cioara cu caietul de versuri, să-l citească un 
fost coleg de liceu atunci student la Facultatea de Litere și Filosofic, numit Ion 
Oana, elev strălucit al Liceului „Mihai Viteazul”. M-am bucurat de prietenia lui 
I. Oana care mi-a înlesnit debutul prin Ștefan Baciu la „Universul literar” cu 
poezia „Tristia” în 14 noiembrie 1942 la rubrica de debuturi „Cântece noi” cu 
un comentariu favorabil al lui Șt. Baciu care susținea rubrica. Era în clasa a 
Vll-a. Anii de liceu la Alba lulia au fost cei mai frumoși din viața mea, ani în 
care am citit foarte mult. Lucrări serioase de Estetică, le devoram încă din clasa 
a Vl-a”. în ultimele clase de liceu pendula între matematici, fiind elev al secției 
reale deși „nu eram talentat la matematici, dar mă descurcam; îmi plăcea 
rigoarea, măsura, echilibrul, doctul. Era un spirit responsabil, dotat cu 
responsabilitate „exagerată” și publica poezie în „Claviaturi” (unde figura și St. 
Aug. Doinaș, Radu Stanca și chiar Lucian Blaga). „în clasa a VII l-a de liceu 1- 
am avut profesor pe Ion Dumitrescu. autorul cărții: „Metafora mării în poezia 
lui M. Eminescu”, la limba română primeam numai nota zece. Am fost 
președintele Societății de lectură”.

Absolvă liceul în 1944, susține bacalaureatul. Urmează Politehnica la 
București, secția de Silvicultură (1944-1948) concomitent și Facultatea de 
Litere și Filosofic (1944-1948) promovând examenele doar de Estetică și 
Critica literara cu Tudor Vianu în primii doi ani, neputând ține pasul din cauza 
programului aglomerat de la Politehnică. Gândul de a continua ulterior și 
Filosofia s-a spulberat, reforma învățământului din 1948 interzicând absolvirea 
celei de a doua facultăți.

Obține în 1948 titlul de inginer silvic cu calificativul „magna cum 
laude,,, lucrând 36 de ani în diferite unități de silvicultură din București și Cluj, 
în cercetare activând 12 ani. A fost coautor al lucrării „Formarea tehnică a 
lucrărilor în silvicultură și exploatări forestiere” (1952, cu ing. Octavian 
Cărare).



Regia artistică în teatru - HOREA POPESCU
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Născut în Zlatna, în familia preotului ortodox Gheorghe și Victoria, în 
25 ianuarie 1926 a urmat școala primară (1933-1937) și gimnaziul în orașul 
natal (1937-1941).

Din clasa a V-a se înscrie la Liceul „Mihai Viteazul” din Alba lulia 
(1941), absolvind în 1945.

în literatură, după debutul din liceu la „Universul literar” (1942) și 
„Claviaturi” (1943), unde fusese recomandat lui Gherghinescu Vania tot de Ion 
Oana, a colaborat la „Tribuna” (Brașov 1942), „Lumea” (director G. Călinescu 
1946 cu recomandarea lui 1. Caraion). „Tribuna” din Cluj (1957), „Familia” 
(Oradea 1973), „Steaua” (Cluj, din 1978).

Debutul editorial în volum este din 1974 cu „Maluri înalte”, Ed. Litera 
București, urmat de: „Ce nu vindecă vremea”, Ed. Dacia, 1978, Cluj; „Cultura 
de fosfor”, Ed. Albatros, 1982, București; „Discursul îndrăgostit”, Ed. Dacia, 
1986, Cluj; „Mic tratat de miresme”, Ed. Dacia, Cluj, 1989; „Vedere de pe 
Olimp”, Ed. Dacia, Cluj, 1993; „Circe și păunul”, Ed. Dacia, Cluj, 1995; 
„Soluția fericirii”, 1997; „închisoarea liberă”, 1998; „Cocoșul metalic”, 1999; 
„Dintr-un potop de cuvinte”, 2001; „Fals tratat de melancolie” Toate cele 12 
volume fiind de poezie au intrat în atenția criticilor. Laurențiu Ulici îl 
încadrează în 1987 printr-un articol „Promoția amânată”' în rândul ardelenilor, 
generația celor care au debutat în revistă înaintea celui de-al doilea război 
mondial și au revenit abia după 2-3 ani de tăcere, înscriindu-se în lirica de 
adâncime a contemporaneității. Exegetul cel mai atent al lui Gh. Savu este 
Petru Poantă care în cronicile din revista „Steaua”' (Cluj, 1974, 1990) și-n voi. 
„Scriitori contemporani. Radiografii”, Editura Didactică și Pedagogică R. A., 
București, 1994 îi definește universul liric, crescând de la un volum la altul, de 
la unicul sentiment domestic al naturii, prin imaginația saturată de livresc, spre 
timpul retrăirii, cu unda elegiacă a unei lumi bucolice. Poezia lui este 
confesiune și evocare.

Uneori manierist, alteori ludic. Gh. Savu rămâne dens în discursul liric, 
trece de la real ia imaginar, dar rămâne în sfera afectivului.

„Poezia rămâne esențial lirică; în unele poeme se dezvăluie cu anume 
ostentație, punându-și totuși, o surdină ironică”'.

Locuiește în Cluj-Napoca (Ir. M.)



Ar fi dorit să urineze arhitectura, „arhitectură am vrut să fac, dar 
împrejurările nu mi-au îngaduit-o”. Regia de teatru a început-o Ia Teatrul din 
Baia Mare „consider drept spectacol de început - fiindcă a însemnat ceva și în 
cadrul unui Festival al tinerilor artiști” - „Inspectorul de poliție” de J. B 
Priestley. Demonstram aici și apetitul meu pentru scenografie. Am aplicat în 
acel spectacol, ceva de care am auzit mai târziu: „Spațiu variabil” și tot în acel 
spectacol a apărut - dăinuie și azi una dintre cele mai pregnante posibilități ale 
mele, aceea de a tensiona scena, consumul uman în contextul stabilit de autor”.

începutul carierei bucureștene a regizorului este marcată de spectacolul 
cu piesa „Baia” în care „opera diversitatea în planuri în acțiune”, în primii 
cinci-șase ani bucureșteni a realizat și „Domnișoara Nastasia” de G. M. 
Zamfîrescu. „Politica scenică era aici mai puțin întâlnită. Am conceput 
reprezentarea ca o tragedie a vieții de dincolo de barieră. Mi-a adus multe 
bucurii cel dintâi Premiu al Criticii”.

în cei aproape 50 de ani de activitate, din care cei mai mulți la Teatrul 
Național București, Horea Popescu a transpus scenic titluri reprezentative din 
dramaturgia națională clasică și contemporană („Chirița în provincie”, „O 
scrisoare pierdută”. „Viforul”, „Avram lancu”, „Gaițele”, „Pisica în noaptea 
Anului Nou”, „Mobilă și durere”), dar și din dramaturgia universală 
(„Ploșnița”, „Caligula”, „Generoasa fundație”, „Zbor deasupra unui cuib de 
cuci”, „Ondine”).

Regizor original, cu un stil personal, „cu o viziune coerentă, cu o 
mizanscenă riguros elaborată, cu sensibilitate și rafinament, dovedind că 
stăpânește o mare diversitate de modalități de comunicare teatrală, inteligent 
pliată la substanța textului, în care spiritul tradițional (lecția Stanislavski, dar și 
a școlii românești interbelice de regie) alternează cu cel modern” (Ion Cocora, 
„La umbra spectacolelor în floare”).

Horea Popescu este un creator autentic, cu mari disponibilități, autor de 
spectacole intrate în istoria teatrului românesc din a doua jumătate a secolului 
douăzeci, evenimente memorabile care au creat forme insolite de expresie, 
opere regizorale, de primă mărime, creatoare de noi direcții în teatru.

Intervievat asupra spectacolelor care-i stăruie în memorie: „Dacă nu mă 
gândesc mult. „Danton” cred că e o culme a carierei mele. în el se împlineau 
mai multe încercări de-ale mele, atât monumentalismul înscenării, dimensiunile 
mari ale spațiului scenic, cât și trăirea afectivă, apoi viața consumată în acel 
spațiu, e greu să realizezi un raport și să instaurezi o măsură între ele. Există, 
acum o tendință de acceptare și de bună notare pentru spectacolul de anvergură.
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CLOȘCA L. BĂLUȚĂ și ceramologia

Născut la Alba lulia, la 24 iunie 1926, tata, Andrei, a fost grădinar, 
angajat după Primul Război Mondial, în cadrele armatei și mama, Rafila a fost 
casnică. A fost elev al Licelui „Mihai Viteazu”. Elev în cursul superior de liceu 
a înjghebat o mică formație instrumentală cu care a susținut frecvente programe 
muzicale în fața răniților din cele două Spitale de zonă interioară, din care unul 
285, ocupa clădirea Liceului Mihai Viteazul. Cu această formație a prezentat, în 
foarte multe duminici, programe muzicale la sate, în cadrul Asociației Astra, 
după conferințele ținute de prof. Eugen Hulea. A participat, cu marea orchestră 
a liceului, condusă de prof. Marin Alexiu, la cele două concerte radiodifuzate, 
organizate la București (1938) și la Alba lulia (1942). în cadrul Societății 
religioase „Sfanțul Dumitru” a elevilor greco-calolici din liceu a avut un rol 
activ și efectiv.

După absolvirea Liceului „Mihai Viteazul”, secția reală, din Alba lulia 
și-a continuat studiile la Universitatea din Cluj, Facultatea de Științe, secția 
fizico-chimice. După terminare a lucrat în Laboratorul interjudețean de igienă 
din Alba lulia și a funcționat, la Școala generală din Oarda de Sus și a predat la 
Ciugud între 1955-1956. Din anul 1956 până la pensionare (1991) a fost salariat 
al Muzeului Regional din Alb lulia unde a ocupat funcțiile de îndrumător,
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Dar nu s-a Ricut, deocamdată, vreunul care numeric vorbind, să fi depășit 
„Danton”-ul. Am reușit în scena Convenției, 206 artiști și figuranți. Nu mi-a 
făcut nimeni vreo imputare privind supradimensionarea. Mai am bucuria că era 
vorba de o piesă nejucată, la 50 de ani de la scrierea ei, o piesă românească de 
Camil Petrescu. în tot ce s-a scris despre ea nu s-a formulat nici o rezervă. Nu 
mi se mai întâmplase până atunci”.

Regretând că „am produs într-un domeniu practic perisabil”, Floria 
Popesc, prezență activă în viața noastră artistică, a avut mari izbânzi, o 
existență plină, cu răsplăți morale, premii, recunoașteri naționale și 
internaționale, chiar și la 70 de ani fiind angajat într-un proiect frumos la Iași - 
„Cabala bigoților” de Bulgakov. „Dar sunt oarecum incomodat de funcția mea 
de la Ministerul Culturii. Am primit mai multe propuneri din partea teatrelor. 
Aș vrea să realizez la Național „Divina comedia”, o antologie de umor 
românesc - teatru, proză scurtă de umor românesc”. (Ir. M.)

A decedat în 2009.



Stilistica - între lingvistică și estetică: EUGEN LI VIU CÂMPEANU
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S-a născut la 2 iulie 1926, Alba lulia, jud. Alba.
Școala primară și liceul Liceul „Mihai Viteazul” le-a urmat în Alba 

lulia, pe aceasta din urmă absolvindu-1 în 1945. Era elevul preferat al 
profesorului de limba română, Ion Dumitrescu.

în ultima clasă de liceu, a opta, a fost președintele Societății de lectură a 
Liceului, precum și președintele Societății religioase „Sfântul Gheorghe” din 
cadrul aceluiași Liceu.

restaurator, muzeograf și muzeograf principal. A urmat apoi Facultatea de 
Istorie și Filosofic la lași. Din 1961 a început activitatea de cercetare științifică 
în domeniul arheologiei clasice, participând la cercetări arheologice pe 
numeroase șantiere, în anul 1972 a terminat examenele și referatele pentru 
doctorat în științe istorice, în cadrul Academiei Române, filiala Cluj. Dizertația 
a susținut-o câțiva ani mai târziu din cauza decesului acad. Constantin 
Daicoviciu, care i-a fost conducător.

Din 1969 până la pensionare a participat, ca invitat cu comunicări 
științifice, la 27 Congrese internaționale, în aproape toate țările Europei precum 
și în unele țări din Orientul apropiat și mijlociu. A fost membru efectiv, cu titlu 
personal, al Asociației Internaționale de ceramologie (RCRF) cu sediul în 
Olanda; al Asociație Internaționale de Istorie a sticlei (A1HV) cu sediul în 
Belgia; al Asociației Internaționale de epigrafic greco-latină (A1EGL) cu sediul 
în Elveția și al Asociației Internaționale de Istorie a Religiilor (A1HR) cu sediul 
Anglia. A fost, de asemenea, membru efectiv al Asociației Internaționale a 
Bronzurilor Antice, al Asociației Internaționale de Studii Clasice ș.a.

A prezentat comunicări științifice referitoare la Dacia romană și a 
susținut conferințe cu teme diferite privind arheologia românească. A publicat 
în străinătate 26 de lucrări științifice, iar în țară peste 40 de studii, monografii și 
repertorii.

După pensionare a participat, efectiv sau trimițând pentru publicare 
comunicări științifice, la Congresul Internațional de Istorie al Religiilor care a 
avut loc la Roma (lucrare publicată), la Congresul Internațional de Epigrafie 
Greco-Latină de la Nimes-Arles, la Congresul Internațional al Bronzurilor 
antice de la Amsterdam și la Congresul Internațional de Istorie a Sticlei de la 
Nijmegen. A decedat în 7 iunie 2005. (Ir. M)



A urinat Facultatea de Litere a Universității din Cluj (1945-1949), 
lincențiat în limba și literatura română.

A obținut titlul de doctor în științe filologice (1970).
Funcții didactice: asistent (1949), lector (avansat în 1952), conferențiar 

(avansat prin concurs în 1962), profesor (avansat prin concurs în 1975) - la 
Universitatea din Cluj, Catedra de limba română, Prodecan al Facultății de 
Istorie-Filologie (1954-1964).

Referent tehnic de specialitate pentru filologie în cadrul Ministerului 
învățământului (1952-1954), perioadă in care a funcționat și ca asistent la 
Universitatea din București și apoi lector de limba română la Institutul de 
Limbi Străine din București.

A fost lector de limba română la mai multe universității din străinătate: 
Zagreb (1960-1961), Torino și Milano (1965-1967, 3 ani școlari consecutivi), 
Chicago (1968), unde l-a cunoscut pe Mircea Eliade, care preda „Istoria 
religiilor” la aceeași Universitate. A fost pensionat de la Facultatea de Litere 
din Cluj la 1 oct. 1991. După pensionare, și-a continuat activitatea didactică în 
învățământul particular universitar și postiiceal. în cele peste patru decenii de 
activitate didactică a ținut Cursuri și seminarii la: „Introducere în lingvistică”, 
„Limba română contemporană”, „Introducere în studiul limbii române”, 
„Introducere în filologie”, „Tehnica cercetării științifice”, „Gramatica limbii 
române”, „Stilistica limbii române”.

Activitatea științifică: cărți tipărite ca autor („Substantivul. Studiu 
stilistic”, București. Editura Științifică și Enciclopedică, 1975, 245 pag. și 
„Tehnica studiului individual”, Năsăud, 1994, 90 pag.), 2 cărți tipărite în 
calitate de coautor („Studiul individual al studentului”, Cluj, 1960 și „Arta 
însușirii științei”, București, 1968), un volum litografiat („Analize stilistice. De 
la fenomen la procedeu stilistic. Comentarii pe text”, Cluj, 1975, 78 pag.). A 
publicat de asemenea 22 de studii și articole de specialitate, 12 recenzii, precum 
și 86 de scurte povestiri și peste 150 de cugetări, povestirile și cugetările fiind 
inspirate din pescuitul cu undiță, hoby-ul lui Eugen Câmpeanu.

Din studiile publicate în revistele: „Cercetări de lingvistică”, „Studia 
Universitatis Babeș-Bolyai” și „Limbă și literatură”:

„Topică „obiectivă” cu valoare „subiectivă”.
„Unele probleme privind rolul cuvântului în cunoaștere”.
„Concepția stilistică a lui Ch. Bally”.
„Funcțiunea sintactică a pronumelui reflexiv”.
„Statistica prenumelor în poeziile lui Eminescu”.
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GHEORGHE ISPAS și profesionalismul medical

„Despre valoarea adjectivală a prenumelor'’.
„Contribuții la stilistica gradelor de comparație”.
„Stilistica adverbului”.
„Analiza stilistică, auxiliar prețios in predarea gramaticii și literaturii în 

școală”.
„Stilistica pronumelui. în loc de alte premise ale unei posibile cercetări” 

„Medalion lingvistic”, în voi. colectiv „Studii de stilistică, poetică, semiotică”, 
Cluj-Napoca, 1980, p. 19-23.

„Interjecția la începutul poeziei românești”.
„Stilistica limbii române. Morfologia”, Cluj-Napoca, 1997.
Volumele și studiile științifice publicate de prof univ. dr. Eugen 

Câmpeanu îl consacră ca un demn continuator al ideilor stilistice promovate de 
Leo Spizer și Ch. Bally coroborate cu stilistica părților de vorbire inițiată de 
lorgu Iordan. Decedat în 1999. (I. T.)

Născut la 12 martie 1927 în localitatea Limba, județul Alba. în familia 
țăranilor înstăriți Gheorghe și Ana, urmează școala primară în satul natal (1934- 
1938).

Devine elev al Liceului „Mihai Viteazul” din anul 1938. Este remarcat 
încă din clasa I de profesorul Ion Berciu care-1 propune la sfârșitul anului la un 
premiu acordat de „Revista Fundațiilor Regale”. A avut parte de o pleiadă de 
profesori remarcabili la toate materiile de învățământ: Enea Zeflean (latină). 
Ion Dumitrescu (română), Eugen Hulea (istoric), Aristide Păsărescu (fizică), 
Teodor Drăgănel (matematică). Este tot timpul școlarității printre cei mai buni 
elevi ai clasei, încununându-și sârguința la învățătură prin reușita pe primul loc 
între colegi la examenul de bacalaureat în anul 1946.

în toamna aceluiași an devine student la Facultatea de Medicină din 
Cluj, frecventând cursurile (1946-1952), absolvind și devenind medic.

Lucrează 41 de ani în Alba lulia, până în al 66-lea an de viață (1993) 
când se pensionează. Ca medic desfașoară o activitate deosebită, de înaltă ținută 
profesională, devenind medic specialist interne și cardiologie.

Urmare a muncii pe tărâm științific obține titlul de doctor în științe 
medicale în 1985 cu teza: „Efectele unor derivați de benzo-diazepine asupra 
sindromului dislipemic din ateroscleroza umană”.
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Un universitar constructor: ION FILIMON
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S-a născut la 28 ianuarie 1928, în familia lui Petru și Paraschiva, țărani 
ortodocși din Ciugud, unde și-a făcut școala primară (1935-1939). Studiile 
liceale le-a urmat la Liceul teoretic „Mihai Viteazul” din Alba lulia (1939- 
1947), bătând zilnic cu pasul distanța dintre Ciugud și Bălgrad și fiind printre 
primii în clasă. A urmat cursurile Facultății de Construcții din Timișoara (1947- 
1951) situându-se an de an la nivelul de vârf al pregătirii profesionale, astfel că, 
în 1951, la terminare, cu diplomă de merit, a fost repartizat de Comisia 
Guvernamentală ca asistent. Prin strădanie, tânărul cadru didactic universitar a 
reușit să urce an cu an treptele ierarhiei universitare, de la asistent (1951), la șef 
de lucrări (1958), conferențiar (1963) și profesor (1970).

Paralel cu activitatea didactică a avut în permanența și munca de 
proiectare și cercetare, la Institutul de proiectare pentru construcții agricole. 
l.P.A. Centrul Timișoara și Institutul de studii și cercetări în construcții - Filiala 
Timișoara și Academia României - Baza de cercetare Timișoara.

Până la această dată a publicat și a susținut aproape 70 de studii, articole, 
comunicări la Societatea de Științe Medicale din care sunt menționate: 
„Efectele diazepamului în tratamentul hiperlipemiei din aleroscleroză umană” 
la simpozionul: „Actualități în farmacologia cardiovasculară experimentală și 
clinică”, Cluj, 1978.

în revista „Produse farmaceutice” a Editurii Medicale din 1983 a 
publicat articolul: „Diazepamul ca tratament libidoleptic și anticoagulant”.

în reviste de specialitate din Anglia („Drugs Affecting lizid 
metabolism”, Plenum Press, New York and London, 1985) și Franța 
(„Therapie”, 1987) i-au apărut studii privitoare la tratamentul aterosclerozei 
umane cu benzo-diazepine).

în 1987 în „Buletinul Academiei de Științe Medicale” a fost publicat 
studiul: „Efectele diazepinei asupra lipidelor serice și a fibrinolizei la bolnavii 
de ateroscleroză”.

A fost medic primar și din 1972 șef de secție la Spitalul Județean Alba.
Cele peste 4 decenii de activitate au fost definite de înaltul 

profesionalism, devotament, generozitate, competență și umanism deplin.
A decedat în 2009. (Ir. M).



ION RAHOVEANU și impersonalitatea lirică

Originar din Răhău, jud. Alba, s-a născut în 5 octombrie 1928 în familia 
agricultorilor ortodocși Gheorghe și Ana (n. Neaga).

Școala primară a făcut-o în Răhău (1936-1940), clasele gimnaziale în 
Sebeș (1940-1943).

Din 1943 frecventează cursurile Liceului „Mihai Viteazul,, din Alba 
lulia, pe care îl absolvă în 1948. A debutat în revista Liceului „Mihai Viteazul 
„cu versurile semnate cu numele real: Ion Bască, „Pasul meu prin cetate”.

Din 1945 datează și publicarea primei poezii în „Lupta Ardealului,, din 
Cluj, unde urmează cursurile Facultății de Filologie. După absolvirea facultății, 
în 1955 (examenul de stat în 1956), ajunge la Studioul de radio Cluj (1957- 
1970), la „Tribuna” deținând funcția de redactor (1970-1972), Inspector
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Aceste activități i-au permis creșterea profesională concretizată prin 
titluri științifice. în 1959 a susținut teza pentru titlul de „Candidat în științe 
tehnice” și în 1960 cu tema „Betonul slab armat”, obține titlu de doctor inginer.

în anul universitar 1963-1964 a făcut specializare la Universitatea din 
Gand-Belgia, unde, înscris ca doctorand a trecut examenele și cu: „Quelqes 
aspects concemant le calcul â la fisuration des elements flechis en beton 
precontain” a obținut titlul de doctor în științe aplicate cu calificativul „cu înaltă 
distincție”. în 1974 a obținut titlul de doctor docent acordat de Comisia 
Superioară de Diplome din M.E.I. Activitatea de inginer s-a materializat în 
lucrări de construcții în jud. Timiș și limitrofe și de expertizare și consolidare a 
unor clădiri din Craiova după cutremurul din 1977. A elaborat singur și în 
colaborare volumele: „Betonul slab armat”, 1962, Buc., Ed. Didactică și 
Pedagogică; „Rezistențele și deformațiile betonului”, Ed. Tehnică, 1971, 
„Concret Strength and Stranti”, Ed. Elsevier, Amsterdam - Oxford - New 
York, 1981. A realizat 10 lucrări didactice, cursuri, îndrumătoare și 146 lucrări 
ștînțifice publicate în reviste și volume în țară și străinătate.

Activitatea didactică a fost dublată de munca de conducere în 
învățământ: 20 de ani prodecan al Facultății de construcții din Timișoara, decan 
al aceleiași facultăți (1976-1978), prorector al Institutului Politehnic „Trai an 
Vuia” Timișoara (1972-1976), șef de catedră la Construcții Civile. Din 1973 
este conducător de doctorat, iar după pensionare profesor consultant.

A decedat în 1996. (Ir. M)



NICOLAE ITU și proza ardeleană

S-a născut în comuna Vințu de Jos, județul Alba, la 24 iulie 1929.
Studii: a absolvit 4 clase la școala primară din Vințu de Jos; 8 clase la 

Liceul teoretic „Mihai Viteazul” din Alba lulia, în anul 1948; Facultatea de 
Filologie a Universității „Victor Babeș” din Cluj, absolvită, pin examen de stat,
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principal și Director la C. C. E. S. Cluj (1972-1975) . Debutul editorial are loc 
în 1961 în colecția „Luceafărului” cu volumul de versuri „Creanga de măslin”, 
București.

După perioada clujeană urmează cea sibiană unde lucrează în sistemul 
culturii ca Director la Centrul de îndrumare a mișcării artistice, fiind și 
bibliotecar în Sibiu.

Deosebit de productiv, colaborează la majoritatea revistelor literare din 
țară: „Almanahul literar”, „Steaua”, „Tribuna”, „Scrisul bănățean”. „Orizont”. 
„Luceafărul”, „lașul literar”, „Convorbiri literare”, „Transilvania”, „Ateneu”, 
„Viața românească”, „România literară” și locale: „Făclia” (Cluj), „Unirea” 
(Alba lulia) și Tribuna Sibiului” (Sibiu).

Versurile și le-a strâns în volumele: „Cerul dintre noi”, 1963, „Strada 
mică”, 1964, „Zile de munte”, 1965, „între cetăți și râuri”, 1966 , „Țara de 
cântec”, 1966; „Decolare”, 1967; „Zodie milenară”, 1968, „Imn copilăriei”, 
1973, „Lacrimi pe spadă”, 1969, „Rugul palidității”, 1973, „Porți de legendă”, 
1975, „Orizontul regăsirilor”, 1976, „Drumuri de duminică”, 1979, „Cetatea 
albastră”, „Spațiul cardinal”, 1982, „Sideralul”, 1984, „Intrarea în memorie”, 
1987, „Harta meridianelor”, 1991.

Poet prolific, Ion Rahoveanu are vocația cerebralizării nesistematice, a 
meditației păstoase impersonale și fără orgoliul logicii în care totul capătă 
semnificații egale prin absența unei ordini de ierarhizare și (Marian Popa: 
„Dicționar de literatură română contemporană”, p. 461) este o poezie a temelor 
și motivelor generale iscate de peisajul industrial, agricol, cosmic.

„între cetăți și râuri”, „Zodie milenară” și „Drumuri de duminică”, sunt 
cuprinse reportaje despre Hunedoara. Ion Rahoveanu a publicat și piesa într-un 
act: „Baba Novac” și antologii ca: „Poezia română contemporană”.

„Caietele de poezie”, „Poesis”,” Tezaur”, „Țara lui Făt Frumos”, „Patos 
contemporan”, „Poarta inimii”, în publicistică: „Constelația Clujului”.

Din Sibiu a venit la Petrești - Sebeș, decedând în 1994. (Ir. M.)
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în 1953. A urmat cursurile profesorilor: D. Macrea, E. Petrovici, 1. Breazu, D. 
Popovici, L. Rusu, T. Naum, D. D. Roșea, H. Jacquier.

Activitatea: a funcționat ca profesor de limba și literatura română la 
Liceul Militar de Marină din Galați - ofițer post din care a demisionat în anul 
1958, optând pentru aceeași catedră la Liceul „Costache Negri’’ din Galați; 
1958, transferat la Teatrul Dramatic din Galați ca secretar literar, 1961, numit 
inspector, apoi secretar al Comitetului pentru Cultură și Artă al Regiunii Galați. 
1967, transferat ca director la Muzeul de Artă Contemporană Românească din 
Galați, de unde a ieșit la pensie în noiembrie 1989.

A făcut călătorii de documentare și turistice peste hotare: Iugoslavia, 
Ungaria, Polonia, URSS, Italia, Austria, Germania Federală, Franța, Elveția.

Activitatea literară înainte de debut: prima lui schiță publicată. 
„Frăgarul”, apărută în 1955 în gazeta gălățeană „Viața Nouă", este de fapt 
tânguirea unei bunici amenințată cu colectivizarea; a mai publicat proză scurtă 
și în revistele: „Orizonturi", „Urzica". „Perpetuum comic"; concomitent a 
colaborat cu publicistică pe teme de artă, literatură, muzică și teatru, în presa 
centrală și locală: „Scânteia", „Săptămâna", „Convorbiri literare”, „Muzica", 
„Contemporanul”, „Dilema”, „Unirea” etc.
Debut: 1972, iar ca ca libretist al Baletului „Ucenicul Marinar” - fantezie 
coregrafică - muzica Laurențiu Profeta; premieră absolută Ia Teatrul Liric 
Constanța, prezentată și peste hotare, preluată apoi integral de TVR 1

La solicitarea Teatrului pentru Copii și Tineret din Galați, a scris piesa 
„Aventurile lui Don Quijote”, după Cervantes. Premiera: 1994.

Apariții editoriale: 1973: „Eu și restul schemei”, proză scurtă satirică 
Editura Junimea; 1973: „Ceremonii locale" - roman - Editura Cartea 
Românească, lector: Magdalena Bedrosian; 1977: „Autoportret cu măști", 
proză scurtă satirică, Editura Albatros.

Are predate la: Editura Dacia - „Cină pentru călător” - roman; Editura 
Porto Franco - „Semnul trecerii” - roman; Editura Agora din Iași, - „Călcâiul 
doamnei Euterpe” - proză satirică; Editura Porto Franco - „A doua noapte cu 
Wanda” - roman, „Caleidoscop cu purice” 2007. Publică volumul „Cartea 
bunicului, 2012.

A locuit în Vințu de Jos.
A fost membru al Uniunii Scriitorilor, Filiala Alba-Hunedoara. (Ir. M.) 
Decedat în 19 iulie 2012.



IOAN OPREAN, de la industrie la Universitatea tehnică
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A văzut lumina zilei, în 22 decembrie 1929 în localitatea Șeușa din 
județul Alba, unde face școala primară. între anii 1943-1950 urmează Liceul 
„Mihai Viteazul” din Alba lulia (opt clase în șapte ani școlari) pe care-1 
absolvă cu succes susținându-și și examenul de bacalaureat. în toamna anului 
1950 este admis, în urma examenului de admitere, în anul I la Facultatea de 
Mecanică a Institutului Politehnic din București pe care o absolvă în 1955. Este 
repartizat ca inginer stagiar la întreprinderea „Tudor Vladimirescu” (azi S.C. 
ROCAR S.A.) din București.

După efectuarea stagiului profesional a fost angajat ca șef de laborator la 
Facultatea de tehnologie a materialelor de Construcții (T.C.M.) din cadrul 
Politehnicii bucureștene pentru ca mai apoi să fie avansat asistent (1957) și șef 
de lucrări (lector) la aceeași catedră și facultate. Predă cursul de Tehnologie a 
fabricării utilajului chimic, timp de mai mulți ani, studenților din anii IV și V 
de studiu, între anii 1969-1972, paralel cu activitatea la catedră, a activat ca 
inspector general la Ministerul învățământului unde s-a ocupat de organizarea 
și desfășurarea învățământului postuniversitar.

între anii 1972-1976 funcționează în calitate de conferențiar la 
Universitatea de Științe și Tehnologie din Oran (Algeria) în cadrul Acordului 
de Cooperare culturală româno-algerian.

începând din anul 1973 are funcția de șef al Departamentului de 
Mecanică al Universității din Oran având în subordine cadre didactice 
universitare din România, Franța, Elveția și Olanda. Organizează și conduce, în 
această calitate, un ciclu de 12 conferințe pe teme de specialitate la care 
participă atât studenți algerieni cât și specialiști străini aflați în Algeria.

în septembrie 1976 se reîntoarce în țară unde-și reia activitatea 
pedagogică la Catedra de utilaj chimic (nou înființată), de la Politehnica din 
București, ca titular al cursului de Fabricarea echipamentelor de proces, până la 
pensionare, în 1995.

Spirit dinamic și bucurându-se de o sănătate de fier, va continua să 
propună noi cursuri (în perioada 1999-2003) la Universitatea „Valahia” din 
Târgoviște.

A publicat nenumărate articole științifice în reviste de specialitate, 
participând, de asemenea, la simpozioane și sesiuni de comunicări atât în țară 
cât și în străinătate.



POMPIL1U DUMITRAȘCU și științele limbii
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Dintre cele zece cărți editate amintim: 1. Tehnologia fabricării utilajului 
chimic (580 de pagini), E.D.P., București, 1971, care este prima carte de 
această specialitate apărută în țară; 2. Analise technologique et dessin technic, 
la Editura Universității din Oran, 1975; 3. Precision d'usinage, la Editura 
Universității din Oran, 1976; 4. Tehnologia fabricării utilajului tehnologic (480 
de pagini), E.D.P., București, 1983; 5. Fabricarea echipamentelor de proces, 
voi. 1, 235 pagini, având sub tipar cel de-al II-lea volum. (I.T.)

Născut la data de 27 aprilie 1930 în satul Nădăștia, comuna Alinașu 
Mare, județul Alba.

Școala primară terminată la Alba lulia în 1941 continuând studiile 
liceale între anii 1941 -1943 la Liceul „Mihai Viteazul” din Alba lulia apoi 
între 1943-1949 la Liceul „T. Maiorescu” din Aiud, unde a terminat ca șef de 
promoție.

în perioada 1949-1953 a urmat „Limba și literatura română” la 
Universitatea „V. Babeș”, absolvind-o cu diplomă de merit.

Și-a făcut doctoratul în filologie la București în 1957, iar titlul i s-a 
confirmat în aprilie 1958.

După absolvire este încadrat - de la 1 septembrie 1953 - cercetător la 
Institutul de Lingvistică din Cluj iar ulterior (1954-1956) asistent la catedra de 
„Limba română” a Universității „Victor Babeș”.

între septembrie 1956-septembrie 1963 este avansat lector la aceeași 
catedră (din 1958 Universitatea „Babeș-Bolyai”) ocupând apoi postul de 
conferențiar (septembrie 1963-25 februarie 1972) iar de la această dată 
funcționează ca profesor titular până la 30 septembrie 1995. La 1 octombrie 
1995 a fost pensionat pentru limită de vârstă.

în activitatea didactică a susținut cursuri și seminarii la diverse 
discipline: Limba română contemporană, Stilistică, Gramatică istorică și 
elemente de dialectologie, Introducere în filologie, Lingvistică generală și 
Istoria limbii române literare (fiind șeful acestei discipline din 1970 până la 
pensionare).

în perioada 1970-1973 a fost prodecan la Facultatea de Filologie.
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între I octombrie 1974-30 septembrie 1977 a funcționat ca titular al 
lectoratului de limba română din cadrul Institutului de Romanistică al 
Universității din Miinchen (R. F. Germania).

în timpul activității didactice a îndrumat 86 de lucrări de grad și a 
efectuat aproximativ 300 de inspecții speciale de gradul I la profesori de limba 
și literatura română.

Activitatea de cercetare științifică s-a axat pe trei domenii importante: 
Stilistica, Limba română contemporană și Istoria limbii române literare, având 
aproximativ 100 de studii, articole și comunicări. Dintre aceste amintim 
următoarele:

- voi. „Analize gramaticale și stilistice” (în colaborare), Ed. Științifică,
București (2 ediții), s-a bucurat de recenzii pozitive (ed. I, 1958, ed. 
II, 1963);

- voi. „Prelegeri de istoria limbii române literare - sec. XIX” - curs
multiplicat de Universitatea „Babeș - Bolyai” în 1975;

- voi. „Curs de limba română contemporană” — lexicul, grafia și
ortografia;

- Observații de limbă și stil în nuvelele lui loan Slavici, în volumul „De
la Varlaam la Sadoveanu”, ESPLA, 1978;

- „Despre limba poeziei naționale populare” și „Despre mijloace
artistice în poezia populară”, (în Studia Universitatis „Babeș- 
Bolyai”, 1958, 1962);

- „Despre predicatul multiplu și cel complex”, în „Cercetări de
lingvistică”,, 1964 (citat în mai multe studii de gramatică);

- „Stilul aforistic”, în voi. Nicoară Potcoavă de M. Sadoveanu, în
„Cercul de lingvistică”, nr. 2, 1964;

- Stilul și limba operei lui loan Slavici în volumul II din „Studii de
istoria limbii române literare - sec. XIX, EPL, 1969;

- „Interesul lui G. Barițiu pentru limba literară”, în „Studia UBB”, 1978;
- „Contribuții la studiul limbii și stilului operei poetice a lui George

Coșbuc”, în volumul „Studii despre Coșbuc”, Cluj, 1966;
- „Vechimea și etapele importante de evoluție a limbii române literare”,

în „Buletinul Științific”, seria A, Institutul pedagogic Baia Mare, 
1971 (discutat de I. Gheție în „Introducere în studiul limbii române 
literare”);

- „Despre studiul stilistic al textului literar”, în „Limbă și literatură”,
1973;



AUREL IOAN RADU, medicină și umanism
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Născut la 23 mai 1930 la Alba lulia, fiul unui ofițer de carieră (cu studii 
la liceul Mailat, studii superioare politehnice la Viena, în armata română a 
ajuns până la gradul de general trecut în cadrul disponibil în 1945), și al 
Vioricăi Pop (fata lui Aurel Pop, învățător, director de școală în comuna Șard, 
fruntaș National-Țărănist în județul Alba).

A fost elev al Liceului „Mihai Viteazul” (1941-1948).

- „Aspecte de limbă și stil în opera lui Petru Maior” ,în „Pro Didactica”,
II, 1986;

- „Structura lexicală și stilistică a lucrărilor filozofice manuscrise ale lui
Samuil Micu”, în voi. „Semiotică și poetică”, Cluj, 1987;

- „Limba și stilul lui I. Agârbiceanu”, în „Tribuna”, 1962, nr. 36;
- „Tribuna” sibiană - moment important în dezvoltarea presei ardelene

în revista „Astra”, 1967, nr. 4;
- „Stilul aforistic în proza lui Pavel Dan” în „Tribuna”, 1970, nr. 18;
- „Vasile Alecsandri și limba română”, în „Tribuna”, 1971, nr. 29;
- „Concepția lingvistică a lui I. Heliade Rădulescu”, în „Tribuna”, 1972,

nr. 1;
- „Câteva particularități ale limbii literare artistice”, în „Scrisul

bănățean”, 1957, nr. 2 etc.
Interesul principal s-a concentrat asupra contribuției unor cărturari 

ardeleni la procesul de îmbogățire a limbii literare, în acest sens este elocventă 
însăși teza de doctorat care se intitulează. „Elementul popular în limba operelor 
lui Slavici și Coșbuc” (apreciată în 1957 de referenții oficiali academician Al 
Rosetti, T. Vianu și prof. Gavril Istrate).

După cum s-a observat, contribuțiile ștințifice au fost publicate în 
volume colective, în reviste de specialitate și în diverse periodice de cultură 
(„Tribuna”, „Steaua”, „Scrisul bănățean”).

P. Dumitrașcu a pus bazele unei școli stilistice la Facultatea de Litere 
din Cluj-Napoca, cercetările sale în acest domeniu având un predominant 
caracter aplicativ.

Lucrările publicate se caracterizează prin meticulozitate și note de certă 
originalitate. A decedat în 1998 (I.T.)



Un geolog inventator: AUREL A. SÂNT1MBREANU
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S-a născut la 3 ianuarie 1931 în comuna Sântimbni, fiul lui Aurel 
(ortodox) și al Elenei (gr. cat.). Face școala primară în sat avându-i învățători 
pe Dobrescu Veronica, Popescu Constantin și Dumitreanu Liviu.

După patru examene de admitere, ultimul la Iași, intră la Facultatea de 
Medicină în 1951 până în 1954 când din motive de forță majoră (un alt accident 
vascular al mamei) s-a transferat la Facultatea de Medicină Cluj pe care o 
termină în 1957.

Și-a început activitatea la Galda de Jos, unde face un dispensar premiat 
pe regiunea Hunedoara, dotat cu apartament pentru medic, RX, punct de 
laborator, două paturi de urgență și o baie populară funcțională o dată pe 
săptămână.

în 1959 este transferat la Alba lulia unde înființează Spitalul de bolnavi 
cronici în vechiul sediu al Spitalului militar.

în primăvara 1960 dă examen de secundar la neurologie, secundariat 
parcurs pe trei ani până în 1963 la Clinica de neurologie Cluj și București, după 
examenul de specialitate fiind primul neuropsihiatru în vechiul raion Alba apoi 
în județul Alba.

Examen de admitere la doctorat în 1968 la profesorul Șofletea la 
Universitatea Timișoara, se transferă ulterior la Târgu Mureș la profesorul 
Popovici. Examenul de doctor în științe medicale în 1975.

Medic primar prin concurs pe țară în 1979 la București.
Medic șef de secție din 1972 la prima secție de neurologie cu 50 de 

paturi la Spitalul județean Alba.
Președinte al USSM (Uniunea Societăților de Științe Medicale) din 1971 

și din 1990 ales președinte AMR (Asociația Medicilor din România) la 
București.

Din 1985 director al Spitalului de Neuropsihiatrie Alba, spital înființat 
prin eforturile personale în vechea clădire a Spitalului de cronici mutat la Galda 
de Jos. Spitalul a fost dotat cu toate facilitățile, fiind unul dintre cele mai bine 
puse la punct din Ardeal.

Activitatea științifică s-a concretizat în peste 40 de lucrări științifice 
prezentate la simpozioane, din care 11 publicate.

Decedat în 13 martie 2016. (Ir. M.)



a desfașurat-o 36 de am.

cu
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între anii 1942-1950, urmează cursurile Liceului’' Mihai Viteazul" din 
Alba lulia și apoi pe cele ale Facultății de Geologie-Geografie a Universității 
„Victor Babeș"' din Cluj pe care o absolvă în 1955, devenind diplomat 
universitar în specialitatea geologic.

Repartizat ca geolog subteran la întreprinderea minieră Bucim, va fi 
transferat în 1958 la I. M. Roșia Montană ca geolog și apoi ca șef de serviciu 
Timp de 22 ani (1965-1987) va fi inginer șef al acestei întreprinderi, ultimii 
patru ani de activitate (1987-1991) efectuându-i ca inspector general al 
Inspectoratului Geologic Minier, secția Alba lulia.

Implicat cu trup și suflet în activitatea pe care 
este posesorul brevetului de inventator cu titlul: „Dispozitiv de recoltat probe 
geologice" (1978 - coautori: S. Palfi, T. Hutini, ș.a.) și autorul inovației 
„împușcături masive în cariera Cetate - Roșia Montană" (1978); „Contribuții la 
cunoașterea zăcământului aramă Bucium, jud. Alba" (1962 - coautor T. P 
Ghițulescu); „Trecut și prezent în exploatarea bogățiilor subsolului din Munții 
Metaliferi".

„Aspecte din viața oamenilor legate de această îndeletnicire" (1979), 
„Un monument epigrafic" roman descoperit Ia Roșia Montană", (coautor V 
Wollmann), „Tăblițele cerate de la Roșia Montană" (1992).

A publicat în reviste cu caracter istoric sau de specialitate: 
„Perspectivele Exploatării miniere Roșia Montană" („Revista minieră", nr. 
1/1972); „Pegmalitele cu molibdenit de la Vința (M-ții Apuseni)", - in 
colaborare cu I. Mârza. A. Moțiu. S. Palfi - în „Studii și cercetări de geologie, 
geofizică, geografie", voi. 8/1973); „Aspecte tehnice ale exploatării aurului în 
perioada romană Ia Albumus Maior", în „Apulum. Acta Musei Apulensis", 
1974. în colaborare cu V. Wollmann a mai publicat „Complexul muzeistic al 
Exploatării Roșia Montană”, în „Revista muzeelor și monumentelor", nr.7/ 
1980); „Aurarii din Munții Apuseni,, (1982); „ Noi valori intrate în patrimoniul 
complexului muzeistic al Exploatării miniere Roșia Montană, jud. Alba" 
(1985); „Muzeul mineritului din Roșia Montană” (1989), „Roșia Montană - 
Albumus Maior; Cetatea de scaun a aurului românilor", 2002, Alba lulia.

Para frazând u-l pe M Sadoveanu, locuitorii Roșiei Montane pot afirma 
deplină îndreptățire: „Aici a trăit și muncit un om."

în prezent activează pe plan social și civic împotriva exploatării aurului 
de la Roșia Montană pe bază de cianuri. (I.T.)



TITU BOGDAN sau „Arta Managerială”

S-a născut la Sebeș în 6 ianuarie 1931 din părinți de condiție modestă: 
tata (Vasile) - pantofar, iar mama (Ludovica) - croitoreasă de costume 
naționale. Studiile primare le face la Sebeș, iar liceul la Alba lulia între anii 
1941-1949. Deși Liceul „Mihai Viteazul” - ca de altfel întreaga țară - traversa 
anii grei ai războiului, are șansa să aibă profesori cu nume de rezonanță în 
pedagogia transilvăneană ca loan Oană (L română). Ion Crăciun (psihologie), 
Pavel Perebiceanu (matematică), I. Suciu (fizică), T. Seiccanu (istorie) etc.

Se înscrie apoi la Facultatea de Filozofie a Universității din București pe 
care o absolvă în 1954. Este încadrat ca profesor mai întâi la Casa Pionierilor 
din Sebeș, apoi director la Școala generală nr. 3 Sebeș și ulterior la liceul nou 
înființat în acest oraș. După o scurtă perioadă în care îndeplinește funcția de 
vicepreședinte al Sfatului Popular al raionului Sebeș este numit, la înființarea 
județului Alba în anul 1968, in funcția de Inspector Școlar general unde va 
rămâne până în anul 1979.

Perioada aceasta va fi una din cele mai productive din întreaga sa 
activitate.

în calitatea pe care o deține se va dovedi un om plin de inițiativă, cu idei 
novatoare pe care le va pune în slujba învățământului din acest județ, creând 
noi unități școlare, construind noi spații de învățământ, modernizând pe cele 
vechi, dotând cu materiale didactice și mijloace de învățământ pe cele noi. Va 
reorganiza activitatea în toate școlile județului, va crea un corp de tineri 
inspectori capabili să impulsioneze și să îndrume procesul instructiv-educativ în 
ansamblul lui. Va crea licee pilot (Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” cu Celta 
Alba, Liceul Industrial Nr. 4 Alba, Liceul Sebeș etc.), capabile să rivalizeze cu 
orice instituție de învățământ similară din țară. Va manifesta o grijă deosebită 
pentru înființarea de laboratoare, cabinete școlare și ateliere-școală de înaltă 
ținută care au oferii posibilitatea organizării unor simpozioane și schimburi de 
experiență la nivel național.

în paralel va desfășură și o bogată activitate științifică, colaborând cu 
studii și articole la „Revista de Pedagogie” și Tribuna învățământului”. Va 
iniția de asemenea împreună cu Casa Corpului Didactic o serie de volume 
anuale intitulate „Omagiu Generozității” în care va elogia dascălii în pragul 
pensiei care s-au făcut remarcați în activitatea profesională de-o viață.

A publicat, tot sub egida Casei Corpului Didactic, două volume 
colective de real interes și utilitate pentru cadrele didactice: „Practică,
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creativitate și modernizare în școală” - 1973 și „Dezvoltarea creativității și 
formarea spiritului științific, tehnic aplicativ la elevi” - 1977, în care contribuția 
sa personală este majoră.

în 1979 s-a reîntors ca director la Liceul din Sebeș de unde s-a 
pensionat în anul 1990. A murit în ianuarie 2009. (I.T.)

S-a născut la 4 aprilie 1931, în comuna Ciugud, județul Alba, din părinții 
Petru și Paraschiva, țărani.

A făcut școala primară în salul natal (1938-1942), având ca învățătoare 
pe îndrăgita Octavia Mihălțianu, soția preotului satului, bunul părinte loan 
Mihălțianu.

Liceul teoretic de băieți „Mihai Viteazul” (azi Colegiul „Horea, Cloșca 
și Crișan”) din Alba lulia (1942-1950). Cea mai lungă vacanță „de vară” din 
istoria școlii românești: aprilie - noiembrie 1944.

Tăvălugul războiului. Dascăli-emblemă, rămași în conștiința multor 
generații de liceeni, profesori ca: Ion Dumitrescu (română), Ion Oana (română). 
Ștefan Muntean (română), Teodor Seiceanu (istorie). Perioada marcată grav de 
anii războiului, de seceta din anii 1946-1947, de convulsiile social-politice care 
au urmat.

Facultatea de Filologie din București, secția limba și literatura română 
(1950-1954).

Arghezi, Bacovia, Blaga, Goga, Cotruș și alții eliminați din poezia 
românească, în locul lor. A. Toma și Dan Deși iu - „Naș Eminescu” Și totuși, 
personalități universitare - modele de comportament didactic și uman: Tudor 
Vianu, Ion Frunzeetti, Edgar Papu, Al. Rosetti, lorgu Iordan, Zoe Dumitrescu - 
Bușulenga.

Activitatea de redactor la Editura Tineretului, la Editura pentru 
Literatura, director adjunct în Ministerul Culturii. Membru titular al Uniunii 
Scriitorilor, Asociația Sibiu (membru fondator).

Debut literar (cu poezie) în revista „Gând tineresc” a elevilor din Alba 
lulia (1947) și pe plan central, în 1954, în „Gazeta literară” condusă de Zaharia 
Stancu, având amintiri emoționante din perioada respectivă.



în decursul anilor a colaborat la revistele „România literară”, 
„Luceafărul”, „Tribuna”, „Steaua”, „Transilvania”, „Familia”, „Ateneu”, 
„Tomis”, „Rostirea românească”, „Discobolul”.

A debutat editorial cu volumul „Final deschis” (Editura pentru literatură, 
1967)

l-au urmat volumele: „Firul de iarbă” (Editura Albatros, 1970); 
„Frumosule fiu” (Editura Eminescu, 1975); „Ființa noastră cea de toate zilele” 
(Editura Albatros, 1977) - Premiul Asociației Scriitorilor din Sibiu; „Frunza, în 
octombrie” (Editura Eminescu, 1979); „Foșnetul verii în Transilvania” (Ed. 
Eminescu, 1983); „Facă-se voia voastră” (Ed. Albatros, 1985); „Fondul 
principal de cuvinte” (Ed. Cartea Românească, 1986); „Fascinația ierbii” (Ed. 
Eminescu, 1988); „Farmece pentru copii” (Din fermecate farmacii). Casa 
editorială Odeon, 1994. „Poezii pentru copii cu ilustrații” de Tia Peltz, 
„Foamea de aer”, 2003; „Final deschis - antologie lirică”, (Ed. ALTIP, Alba 
lulia, 2011).

Volumele de versuri au fost comentate de critici în reviste și volume. 
Astfel spicuim din aprecierile lui Marian Popa: din „Dicționar de literatură 
română contemporană”, ediția a doua, 1977: „...poet înscris pe orbita celor mai 
bune tradiții ale liricii ardelene, ilustrând orgoliul și demnitatea genealogiei 
familiei, dragostea pentru peisajul național, patriotismul sacralizat, funcția 
paremiologică a poeziei. Preluările din folclor sunt subtile: spiritul arhetipal, 
oracularul, bocetul, candoarea și discreția efectivă, melodicul și melopeicul” (p. 
25). Eugenia Tudor (revista „Viața Românească”, nr. 6/1971, p. 141-142): „...o 
nuanță trist meditativă, stând, nu atât sub semnul lui Goga (ca și marele său 
înaintaș Petru Anghel se simte un dezrădăcinat...), cât mai ales sub zodia 
poemelor pillatiene... Sentimentul acut al înstrăinării... ridică elegiile lui Petru 
Anghel la înălțimea poeziei autentice”.

Victor Felea: „Aspecte ale poeziei de azi”, Ed. Dacia, 1977: „...o 
tematică legată de evocarea lumii rurale, a naturii, de câteva din atitudinile și 
sentimentele ethosului transilvan,.. Dacă ar fi să-i aflăm corespondența în opera 
unor înaintași iluștri, l-am numi întâi pe Goga, de a cănii energie și fervoare ne 
aduc aminte, până la un punct, unele accente, unele modulații și atitudini din 
versurile autorului... „ (p. 1 02).

Petru Poantă, „Radiografii”'. Ed. Dacia, 1978: „...un tradițional 
coborâtor din spiritualitatea transilvană. Sentimentul istoriei, al familiei și al 
peisajului autohton constituie tematica sa majoră... Poetul este când delicat, 
când vehement. Versurile au fluențe elegiace, irizări nostalgice sau tonalitatea
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aspră a imprecației. Laudă patria sau îi înfierează dușmanii în accente de litanie 
neagră specifice lui Octavian Goga... întâlnim aici (voi. „Ființa noastră cea de 
toate zilele” - n.n.) unele dintre cele mai sensibile, mai necontrafăcute versuri 
despre patrie din lirica noastră actuală” (p. 103-105).

Dumitru Radu Popesc, „Virgule”, Ed. Dacia, 1978: „Scriitorii 
transilvăneni au adus întotdeauna în paginile lor cerul copilăriei, satul de unde 
au purces, izvoarele, râurile în care s-au scăldat.... istoria trecută și prezentă, 
bocetele și doinele și miturile. Slavici și Agârbiceanu și Liviu Rebreanu scriu 
parcă monografii ale locurilor natale... monografii ale timpului lor, la fel ca 
Goga și Coșbuc, Blaga, Pavel Dan, la fel ca mai tinerii lor urmași... Petru 
Anghel face parte și el din această spiță de scriitori...” (p. 174).

Hristu Cândroveanu, „Poeți și poezie”, Editura „Cartea Românească”, 
1980: „«materia poeziei sale», Petru Anghel și-o căuta și o găsea în mediul 
rural, mediul natal pentru el, originar de prin părțile Alba luliei. Căruia, 
păstrându-i pecetea arhetipală aș zice, îi transfigurează, contururile, 
exploatându-și o marcată aparență filosofică, aparent fără eforturi în planul 
creației. Astfel, în multe din poemele sale, el se imaginează într-un fel de tunel 
al timpului, devansând clipa prezentă sau alunecând mult înapoi, printr-o 
condensare sau dilatare a curgerii vremii, devenită incertă... Petru Anghel este 
un cântăreț de inimă al satului ardelean” (pp. 69-72).

Ion Mircea în Revista „Transilvania”, nr. 2/1978, p. 30: „Viziunea lirică 
a lui Petru Anghel ca iconarului pe sticlă refugiat în poezie... cel mai în largul 
ființei sale se simte poetul evocându-și satul natal, evocându-i întemeietorii de 
veșnică pomenire”.

Al. Andrițoiu (Revista „Familia”, nr. 11/1983. p. 10): „Ardeleanul Petru 
Anghel, neotradiționalist convins, este, poate, printre poeții noștri de astăzi, cel 
mai consecvent și mai tenace apărător al temelor sale fruste și unice: timpul și 
spațiul Transilvaniei...”.

Irina Petraș (Revista „Steaua” nr. 2/1987. p. 16: „...Poetul ardelean 
impune programatic un univers de o înșelătoare limitare, o economie uluitoare 
a uneltelor expresive în stare să cuprindă spații infinite prin repetiție, prin 
insistență prin exploatarea sintaxei poetice mai presus de lexic... Volumele de 
versuri ale lui Petru Anghel alcătuiesc împreună un soi de canto general al 
Transilvaniei redus la esență, reținut, intonat cu o modestie impunătoare, săpat 
cu răbdare și obstinație în stânca istoriei”.



ILARIE OARGÂ și pragmatismul economic
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S-a născut la 16 iunie 1932 în familia unor harnici meseriași, Nicolae 
(cojocar) și Paraschiva (croitoreasă) în satul Limba, județul Alba, unde a 
copilărit și a dobândit primele cunoștințe de carte în scoală primară (1939- 
1943). A urmat cursul inferior al Liceului „Mihai Viteazul’’ Alba lulia (1943- 
1947) amintindu-și cu emoție de profesori de excepție precum: Enea Zeflean, 
Ștefan Muntean, Avram Rășinaru, Voinescu

A trecut la liceul comercial (în cursul superior), absolvindu-1 în 1951.
A frecventat cursurile Facultății de Comerț și Merceologie în cadrul 

A.S.E București din 1951, fiind diplomat în științe economice din 1956. A fost 
repartizat în Uniunea Regională a Cooperativelor de Consum Deva (1956) fiind 
șef serviciu și vicepreședinte, în 1966 trecând la întreprinderea de Legume și 
Fructe din Deva ca director adjunct, până în 1968.

La înființarea județului Alba vine ca director al întreprinderii județene 
de Legume și Fructe (1968-1969). Din 1969 trece la Consiliul județean Alba ca 
director în probleme de economie generală, dezvoltare, salarizare, organizarea 
muncii până în 1990. în acești ani participă efectiv la înființarea întreprinderilor 
județene de industrie locală, gospodărie comunală, transport local, drumuri și

Vasile Avram (Revista „Transilvania”, nr. 1/1989, p. 41): „Poate că nici 
un alt poet, de la Goga încoace, n-a pus atâta suflet în definirea și descrierea 
țăranului, a prezenței lui în istorie”.

„Petru Angliei surprinde prin extraordinara capacitate de a nu face 
concesii și de a-și educa un singur filon creator de extracție tradiționalistă, 
perfect ancorat în stimul ii neaoșismului celui mai pur transilvănean sau larg 
spiritualizat sub matricea naționalismului rustic” (Diana Câmpan, „Poetul- 
Poem cu Final Deschis”, 2011).

Aprecierile criticii au conturat fizionomia artistică a poetului, stabilind 
universul tematic, filiațiile și originalitatea vocii lirice.

S-a stins din viață în 22 februarie 2016, lăsând în urmă o operă poetică 
reprezentativă pentru Transilvania și amintirea unui om deplin pentru toți cei 
care l-au cunoscut, cartea sa Frunza memoriei sau Memoria frunzei. Dialoguri 
consemnate de loan Bască 2010, reconstituind drumul său în viață și în 
literatură. (Ir. M.)
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poduri, construcții montaj, proiectări și a celor social-culturale (învățământ, 
ocrotirea sănătății, cultură), în județul reînființat în 1968, sprijinind buna lor 
funcționare. Obține fonduri de investiții și asigură baza materială pentru 
execuție și buna funcționare pentru întreaga rețea de locuințe, școli, spitale, 
așezăminte culturale, lucrări edilitar-gospodărești, modernizări de drumuri.

Concomitent își sporește competența profesională prin stagii de 
specializare și perfecționare, urmând cursuri pentru pregătirea cadrelor de 
conducere pe probleme de conducere a întreprinderilor (1968), de salarizare și 
organizare (1969), de studii și analize economice (1971-1972).

A redactat studiul: „Potențialul de dezvoltare a economiei în jud. Alba'1 
(1970-1989) și e coautor la monografia județului Alba.

în ianuarie 1990 este numit „primar" al județului Alba și cu toate că 
deține funcția doar până în iulie 1990 (în mai având loc primele alegeri libere, 
după care sunt numiți prefecți de către guvern din rândul reprezentanților 
partidelor care au câștigat alegerile, primăriile ca instituții provizorii fiind 
înlocuite de prefecturi) a avut numeroase inițiative; a propus printre primii, ca 
Ziua națională să fie 1 Decembrie, să fie înființată Universitatea „1 Decembrie 
1918" Alba lulia, să se construiască Sala Polivalentă și un aeroport. Din 1990 și 
până în prezent este președinte executiv și director al Camerei de Comerț și 
Industrie Alba, instituție nou înființată. A urmat în 1995 cursul de management 
pentru președinții și secretarii generali ai Camerei de Comerț și Industrie din 
România. A participai la reuniuni internaționale privind dezvoltarea legăturilor 
și relațiilor economice între Camerele de Comerț, localități și regiuni ale 
Europei, oameni de afaceri și favorizarea pe această cale a procesului de 
integrare a țărilor din Europa Centrală și de Est în Uniunea Europeană (Liege- 
Belgia, Viena - Austria, Geneva - Elveția).

Este profund implicat în modernizarea C.C.I.-ului în folosul agenților 
economici, revitalizarea economiei județului, edificarea economiei de piață și 
modernizarea municipiului pentru a-i da statut național și chiar european.

Este președintele Comitetului Director al Școlii Române de Afaceri, 
filiala Alba.

Locuiește în Alba lulia. (Ir. M.)



Cercetarea agrotehnică: TEODOR MĂRGINEAN
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Născut la data de 01.11.1932 în satul Drâmbar, județul Alba, fiul lui 
Comei și al Carolinei, a urmat cursurile școlii primare (1939-1943) în satul 
natal, iar cursurile școlii medii le-a efectuat în cadrul Liceului „Mihai Viteazul” 
din Alba lulia (în perioada 1943-1952).

A urmat cursurile Facultății de Agricultură Generală la Cluj, pe care le-a 
absolvit în anul 1957 cu susținerea examenului de stat în sesiunea din iulie 
1957.

Din toamna anului 1957 își desfășoară activitatea în cadrul sectorului de 
cercetare, la Stațiunea de Cercetări Agricole Turda (1957-1968) și la Stațiunea 
de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Jucu - Cluj (din anul 1968 
până la pensie), pentru realizarea planului tematic ai Laboratorului de 
Agrofîtotehnie, tematică coordonată de Institutul de Cercetări pentru Cereale și 
Plante Tehnice Fundulea, județul Călărași.

între 1957-1961 în cadrul Centrului Școlar Agricol ce a funcționat pe 
lângă Stațiunea de Cercetări Agricole Turda, a predat pomicultură, viticultura și 
zooigienă.

După absolvirea facultății a colaborat la tematica experimentală privind 
cultura grâului de toamnă și a porumbului dublu hibrid, ocupându-se de 
experiențele privind rotația plantelor de cultură (1957-1972) și cu agrotehnica 
plantelor de nutreț cultivate în condiții de neirigare.

Din 1958 a condus experiențele amplasate în diferite unități agricole din 
Transilvania: Oarda de Jos, județul Alba (1958-1960); Livada, județul Satu 
Mare (1959-1961); Borșa, județul Cluj (1963-1965); Românași, județul Sălaj 
(1965-1967).

A fost: cercetător stagiar și științific la S.C.A. Turda (1957-1962), 
cercetător științific principal gradul II, 111 la S.C.P.C.R Jucu - Cluj (1968 până 
în prezent), director la S.C.P.C.P. Jucu - Cluj (1985-1991), secretar științific la 
S.C. P.C.P. Jucu - Cluj (1992), director adjunct la S.C.P.C.P. Jucu - Cluj din 
1994.

Obține titlul științific de „Doctor în agronomie”, acordat de Institutul 
Agronomic din Cluj (martie 1984) și confirmat prin Ordinul nr. 6700 al 
Ministerului Educației și învățământului din 22 decembrie 1984.

Rezultatele cercetărilor au fost prezentate în peste 100 referate și 
comunicări, și sintetizate în 81 de lucrări științifice și de sinteză, precum și de 
îndrumare tehnică.



IOAN STRĂJAN și conservarea valorilor locale
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Cercetările se înscriu în domeniul agrofitotehniei 
cultură.

A beneficiat de vizite de documentare în: Cehoslovacia, Italia, Marea 
Britanic și Franța.

Domiciliază în Cluj. (Ir. M).

sau tehnologiei dc^

Născut la 5 martie 1933, în Alba lulia. Părinții: Maria și Nicolae.
A urmat cursurile Liceului „Mihai Vietazul” Alba lulia între 1943-1951.
Studii: Institutul de Științe Economice, București (Promoția 1965).
A fost: contabil Ia O.C.L. „Alimentara’' Alba lulia între 1951-1953, iar 

din 1953-1992 economist la Deva și Alba lulia. A practicat sportul, în special 
fotbal, fiind în echipa „Unirea” Alba lulia (de la pitici, seniori); președinte al 
Comisiei de fotbal pe jud. Hunedoara; președinte al Asociației sportive 
„SPARTAC” (Alba lulia; fotbalist la echipa orașului până în 1963. devenită 
„Unirea”). Actualmente este pensionar, după ce în prealabil fusese economist la 
S.C. „Star Construct” S.R.L. Alba lulia.

în anul 2000 cu un grup de prieteni istorici, cercetători și directorul 
Arhivelor Naționale, Alba lulia, prof. loan Pleșa, pun bazele Fundației „Alba 
lulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea României”.

Revista acestei Fundații este „Dacoromania” bine primită de către 
cititori, reușind în scurt timp să colaboreze cu publicații de prestigiu din țară și 
străinătate, participând Ia principalele momente, manifestări culturale, 
organizate la nivel de municipiu, județ și țară. A contribuit la organizarea și 
desfășurarea unor acțiuni proprii, aniversări istorice, omagieri ale unor 
personalități născute pe actualul perimetru al județului Alba, reeditând lucrarea 
Iui Nicolae Densușianu: „Independența bisericească a Mitropoliei Române 
Alba lulia”. A sprijinit și sprijină apariția unor cărți cu semnătura autorilor 
locali. La comemorarea celor 26 de ani a Sinodului Național organizat de 
Sofronie de la Cioara, au pus o placă aniversară la Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului” din Lipovenii Bălgradului, alta ca omagiu lui Avram lancu.

Locuiește la Alba lulia desfășurând o intensă activitate publicistică și de 
cercetare istorică. (I.T.)



Un logician de marcă: CORNEL POPA

IOAN PLEȘA și disciplina arhivarului

S-a născut la Alba lulia în 12 septembrie 1933 din părinții Aurel și 
Maria. între 1941-1945 a urmat cursurile Școlii primare Nr. 1 din Alba lulia, 
1945-1952, pe cele ale gimnaziului unic (1945-1948) și Școlii medii de băieți
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Născut la 20 iunie 1933, Hăpria, jud. Alba, fiul lui Panfil și Elisabeta, a 
făcut școala primară în satul natal, Liceul teoretic „Mihai Viteazul” din Alba 
lulia (1945-1951), Facultatea de Filosofic a Universității din București (1951- 
1955), doctor în filosofie al Universității din lași din 1971 cu o teză de logică 
„Definițiile operaționale”, condusă de prof. dr. doc. membru corespondent al 
Academiei Petre Botezatu, având printre alții ca referenți pe acad. Gr. C. 
Moisil. Prof. dr. Gh. Enescu.

Limbi cunoscute: engleză, franceză, nisă.
Locurile de muncă: Universitatea Politehnică București, Catedra de 

Filozofie, Logică, Psihologie și Sociologie, profesor de logică, șef al catedrei de 
logică.

Domenii de cercetare, logică, praxiologie, epistemologie, bazele logice 
ale sistemelor expert și inteligență artificială.

Atestări: profesor universitar emerit, conducător de doctorat în 
specialitatea logică la Universitatea București; membru în Comitetul român de 
Logică și Filozofia științei din Academia română: membru în comitetul de 
redacție al revistei „Praxiology”; visiting profesor la universitățile din 
Varșovia, Moscova; chairman al secției de logica acțiunii la cel de-al 8-lea 
Congres internațional de logică și metodologie, membru al Fundației Europene 
de Logică, Limbaje și Informatică, președinte al Asociației de Logică, Limbaje 
și Informatică.

Publicații: „Teoria definiției” - 1972, tradusă în rusă în 1977; „Teoria 
cunoașterii” - 1972; „Teoria acțiunii și logică formală” - 1984; „Logica 
predicatelor” - 1992; 143 de studii de specialitate, peste 100 de articole de 
didactice, metodice și publicistice; circa 30 de studii în limba engleză, 12 în 
limba polonă, 3 în nisă, publicate în Austria, Germania, S.U.A., Olanda, 
Polonia, Uniunea Sovietică.

Locuiește în București. (Ir. M.)
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(1948-1952), din localitate. Gimnaziul unic, cu un ciclu de trei ani, a funcționat 
în cadrul Liceului „Mihai Viteazul” din Alba lulia, care după reforma 
învățământului din toamna anului 1948 a luat denumirea de Școală Medie de 
băieți Alba lulia. în prezent, această prestigioasă instituție de învățământ poartă 
numele de Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan”. în perioada 1952-1956 a urmat 
și absolvit cursurile Facultății de Geografie-Geologie din cadrul Universității 
„Babeș-Bolyai” din Cluj, cu diplomă de merit ca profesor.

După absolvirea facultății a lucrat 5 ani în învățământ. Pe parcursul 
celor 5 ani în învățământ a urmat cursurile de perfecționare ale cadrelor 
didactice de la l.P.C.D. Timișoara (1958) și Deva (1959, pentru limba franceză) 
și și-a luat examenul de definitivat cu nota maximă.

De la 1 ianuarie 1962 s-a încadrat, prin transfer în interesul serviciului, 
la fostul Serviciu Regional Hunedoara al Arhivelor Statului, care pe atunci 
funcționa în Alba lulia, pe postul de arhivist principal.

în perioada aprilie-septembrie 1964, din ordinul conducerii Direcției 
Generale a Arhivelor Statului, a girat postul de șef serviciu regional, iar la I 
octombrie 1964, de când Serviciul Regional Hunedoara al Arhivelor Statului s- 
a mutat de la Alba lulia la Deva, a fost numit șef al filialei Arhivelor Statului- 
Alba lulia (subordonată Serviciului Regional din Deva). După reorganizarea 
administrativ-teritorială din februarie 1968, cu data de 1 aprilie 1969 a fost 
numit în funcția de director al filialei județene Alba, funcție pe care o deține 
până la pensionare.

în timpul cât a lucrat la Arhivele Statului a executat toate categoriile de 
activități specifice acestei instituții cu rezultate bune. De asemenea, a urmat 
toate cursurile de pregătire profesională, cursurile de reciclare, cursul 
postuniversitar din anul 1976 și alte cursuri profesionale organizate de către 
D.G.A.S. și și-a adus contribuția, prin referate și participarea la dezbateri, în 
cercurile profesionale organizate pe plan central și interjudețean de către forul 
central. Prin caracterizările anuale de serviciu, a primit, în cei peste 34 de ani 
lucrați în Arhivele Statului calificative de „foarte bine”.

La Arhivele Statului, pe lângă sarcinile specifice, a căutat să ridice 
prestigiul instituției, prin participarea la manifestările științifice și culturale din 
județ și din alte zone ale țării, prin referate, comunicări și expuneri, prin 
organizarea a numeroase expoziții documentare aniversative și printr-o intensă 
activitate publicistică, în presă și în diferite publicații de specialitate, activitate 
reflectată de o listă de lucrări bogată.



IOAN I. TRUȚĂ, un pedagog și istoric

La filiala Arhivelor Statului a executat, pe lângă atribuțiunile de 
conducere, și operațiunile arhivistice necesare, asigurând, în această direcție, și 
îndrumarea personalului subordonat, s-a preocupat intens de perfecționarea 
evidenței fondurilor și colecțiilor din depozite, de prelucrarea de pe teritoriul 
județului a arhivelor celor mai importante (după decembrie 1989 salvarea celor 
abandonate prin desființarea fostelor instituții și organizații), de cererile 
cetățenilor și ale unor instituții și societăți, și de alte obiective prioritare. După 
înființarea Universității „1 Decembrie 1918”, a organizat și îndrumat la sediul 
filialei cursurile și lucrările practice de arhivistică cu studenții de la Facultatea 
de istorie.

A publicat două volume de documente referitoare la evenimentele 
revoluționare din anii 1848-1849 și 1918 petrecute pe teritoriul fostului comitat 
Alba Inferioară (actualul județ Alba).

în cei 30 de ani de activitate la Arhivele Statului, loan Pleșa a redactat 
voi. „Micromonografia F. A. S. județul Alba”, București, 1982 și „îndrumător 

în Arhivele Statului județul Alba”, voi. 1, București, 1989.
în reviste și periodice: „Revista Arhivelor” - 10 studii, în „Apulum” - 13 

studii, „Universul Catedrei”, „Sargeția”, „Ziridava”, „Buletinul cercurilor 
științifice din Universitatea Babeș-Bolyai”, „Anuarul Institutului de Istorie și 
Arheologie Cluj”, „Transilvania”, „Acta Musei Porolisensis” (Zalău), în 
volume colective („Alba lulia - 2000”), „Țara Moților Abrud”, „Românii, 
sârbii, slovacii” - Congresul Naționalităților - 1000 ani, a publicat zeci de 
articole cu o tematică variată.

A participat la sesiuni științifice și simpozioane cu zeci de referate și 
comunicări și cu articole în presa locală și culturală din localități transilvănene. 
A făcut filme documentare, emisiuni radio și T. V. dovedind profesionalism și 
înaltă competență. Decedat în 5 iunie 2016. (Ir. M.)

Născut la 3 decembrie 1933 în familia țăranilor Traian și Maria (născută 
Nistor) în satul Bucerdea Vinoasă, comuna Ighiu, jud. Alba, a urmat școala 
primară în satul natal.

între 1949-1952 a urmat cursurile Liceului „Mihai Viteazul” din Alba 

lulia, având profesori străluciți: Ion Oană și Ștefan Munteanu (la limba și 
literatura română), Gheorghe Crăciun (la limba franceză).
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în perioada 1953-1957 a urmat Facultatea de Istorie-Filologie, secția dc 
Istorie la Universitatea din Cluj, devenind diplomat universitar, specialitatea 
istorie din 1957. A fost repartizat în învățământ în 1957 ca profesor la Școala 
Generală nr. 3 din Alba lulia (completare Liceul „Horea, Cloșca și Crișan”) 
până în 1963, când a devenit titular la liceu. A funcționat până în 1968, când 
înființându-se județul Alba a fost promovat inspector școlar, specialitatea 
istorie în cadrul Inspectoratului Școlar al jud. Alba.

Din 1961 a devenit profesor definitiv, din 1971 a obținut gradul 11 (cu 
calificativul 10) și în 1975 gradul 1 (cu calificativul „foarte bine”). A funcționat 
ca inspector până în 1990 când a fost detașat, la cerere, la Liceul „Horea, 
Cloșca și Crișan” Alba lulia, unde a funcționat până la pensionare.

în cei 39 de ani de învățământ a desfășurat o rodnică activitate, 
conducând cu generozitate și competență generații de adolescenți, dintre ei 36 
urmând cursurile Facultăților de istorie, devenind profesori universitari la 
București, sau Alba lulia în specialitatea istorie sau în domeniul juridic.

La propunerea sa, în anul 1978 s-a organizat la Alba lulia, Olimpiada dc 
istorie, faza națională a concursului, când județul Alba și Liceul „Horea, Cloșca 
și Crișan” a ocupat locul întâi pe țară, până în 1990 făcând parte din Comisia 
națională pentru organizarea olimpiadelor școlare la disciplina istorie.

Concomitent cu activitatea didactică a desfășurat și una științifică, în 
cadrul Filialei Alba a Societății de Științe Istorice, ca membru în consiliul de 
conducere din 1964 și de președinte în 1969.

A publicat în presa locală („Unirea*”) și publicații de specialitate 
(„Revista de pedagogie”, „Universul catedrei”) peste 100 de articole pe 
probleme de metodică, didactică, istorie, cultură, valorificând bogata experiență 
profesională și pregătirea de specialitate.

A colaborat la volumul colectiv: „Alba lulia - 2000”, cu studiul privitor 
la istoria învățământului. Membru fondator al Asociației „Școala Albei”, este 
colaborator al revistei „Universul catedrei”, în paginile căreia a publicat (în 
colaborare): „Istoricul Colegiului «Horia, Cloșca și Crișan»”, dar și 
medalioane, evocări, conturându-se portretul unui dascăl luminos ce a trudit 40 
de ani în învățământul preuni verși tar. La simpozioane și sesiuni a susținut zeci 
de comunicări și referate.

Locuiește în Alba lulia. (Ir. M.)



AUREL MITROFAN, inginerie și inventică

S-a născut în 17 septembrie 1934 în satul Drâmbar, comuna Ciugud, 
județul Alba. A urmat școala primară în sat și Liceul de băieți „Mihai Viteazul” 
din Alba lulia, absolvit în 1952. A fost student al Facultății de Mecanică din 
Cluj, absolvind secția Utilajul și Tehnologia Turnării a Institutului Politehnic în 
1958. Este repartizat la vechea cetate a metalurgiei românești, la Uzinele 
„Victoria” din Călan. Spirit creator, între 1958-1960 este preocupat de 
producția de radiatore turnate, contribuind la productivitatea muncii și 
reducerea cu 10% a rebuturilor. Creativitatea îl afirmă, în 1960 și este numit 
șeful secției lingotiere, unde producția era de 60.000 tone pe an. în colaborare 
cu cercetători de la I.C.E.M. București contribuie la creșterea dublă a 
durabilității în exploatare a lingotierelor. Din 1963 conduce Turnătoria Mare 
(veche) și contribuie la realizarea de piese pentru mașini unelte (batiuri, mese, 
console, brațe etc.), cilindrii pentru laminorul din fontă semidură aliată cu Ni, 
Cr, Mo a laminorului de 650 mm de la Combinatul Siderurgic Hunedoara. Din 
1966 își aduce contribuția la asimilarea în fabricație a fontei speciale FCX la 
realizarea de piese turnate (batiuri, platouri, traverse) pentru structura de 
rezistență a strungurilor Carusel F2000 și F2500 mm fabricate la F.M.U.A. 
București, înlocuind, cu acceptul firmei Norando, fonta Mechanite indicată în 
fabricația acesteia. Tot atunci inițiază asimilarea cilindrilor de laminor din fontă 
aliată cu grafit modular (500 tone/an în valoare de 20 milioane dolari) pentru 
liniile continue de laminare la Combinatul Siderurgic Hunedoara, înlocuind 
integral importul lor de la firma Hitachi - Japonia. în 1972, pentru meritele 
profesionale și calitățile manageriale este numit director al întreprinderii 
Mecanice din Alba lulia cu secție de bază turnătoria de fontă pentru mașini 
unelte. Prestigiul profesional i-a permis opțiunea spre turnătoria de import din 
R. F. Germania (firmele B.C.C. și Buderus). Intrată în funcțiune în 1976, sub 
supravegherea specialiștilor români, I. M. Alba lulia a produs piese turnate de 
ridicată performanță prin frezele portale cu lățimea mesei de 3100 mm pentru 
strungul carusel 15-8 mm, f 16 mm, borkwerk-uri de 230 cm. între 1987-1988 
s-a finalizat construirea batiurilor pentru standul de probă a turbinei Centralei 
Nucleare de la Cernavodă, construită din fontă autentică cu 16% Ni, a flanșei 
de strângere DN 450 mm, a turbinei din Fgn feritică cu 15% alungire. Dincolo 
de completarea producției, este prezent în cercetare, inovație tehnică și 
inventică. Este autorul a 14 invenții, a 54 articole și studii apărute în revista 
„Metalurgia”. A publicat cărțile: „îndreptar pentru ridicarea calificării
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Un folclorist: CONSTANTIN CLEMENTE
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muncitorilor turnători", București, Ed. Tehnică, 1970; „Fonte turnate în piese 
pentru siderurgie", București, Ed. l.D.T, 1967.

A făcut parte din colectivul care a obținut Premiul „Aurel Vlaicu", 
acordat de Academia Română în 1988. Este membru de onoare al Asociației 
Tehnice de Turnătorie din România. Biroul executiv al ATTR i-a acordat titlul 
de membru de onoare motivat de pasiunea și devotamentul inginerului Aurel 
Mitrofan, personalitate marcantă a tehnicii din România, țară pe care a slujit-o 
în Cetatea Marii Uniri. A decedat în 2012. (Ir. M.)

"Născut în Straja 6 aprilie 1934 în familia agricultorilor Ion și Ana 
(născută Gligor).

A urmat școala primară în satul natal (1941-1945), clasele gimnaziale 
(1945-1947) și a frecventat cursurile Liceului „Mihai Viteazul" din Alba lulia 
(1947-1952) îndrumat de profesorul Ștefan Munteanu.

între 1953-1958 a urmat Facultatea de Filologie din cadrul Universității 
din București.

în cei aproape 40 de ani de activitate desfășurată în regiunea Hunedoara 
și apoi în județ, a activat în cadrul Comitetului pentru cultură al regiunii 
Hunedoara și apoi director al C.J.L, C.P.M.A.A. A fost profesor de limba și 
literatura română și director la un liceu industrial din Deva, fiind un animator al 
mișcării culturale, artistice și în învățământul hunedorean.

Constantin Clemente publică în ziarul „Diurnul socialismului" și în 
revista Muzeului de istorie din Deva „Sargeția” articole și studii pe un evantai 
larg de teme, dar este un harnic cercetător al folclorului local. A colaborat și la 
„Albina", „Familia”, „lașiul literar", întocmește, în colaborare cu alții și 
îngrijește volumul „Tinerețe fără bătrânețe. Folclor din regiunea Hunedoara", 
culegere întocmită de C. Clemente și publicată la Sibiu în 1961; „Fluieraș 
mândru-nflorit. Folclor din regiunea Hunedoara", Deva, 1963; „Strigături din 
Hunedoara", Deva, 1972. Specialiștii apreciază efortul inventarierii creației 
folclorice, dar reproșează editarea fragmentară a textelor, lipsa de autenticitate, 
care le situează uneori în afara „sferei folclorului propriu-zis" (Dicționarul 
folcloriștilor, p. 141). A decedat în 2009. (Ir. M.)



Stomatologia universitară, NICOLAE MARCU

Un spirit polivalent: SILVIU-VALERIAN ȘUTEU

67

Născut în 20 noiembrie 1933 în satul Cistei (aparținător comunei Mihalț 
din județul Alba) este fiul lui Simion și Maria. Clasele primare le face în satul 
natal (1940-1944) iar studiile liceale la Blaj și apoi la Liceul „Mihai Viteazul” 
din Alba lulia, pe care îl absolvă în 1952. Urmează Facultatea de Stomatologie 
din cadrul Institutului Medico-Farmaceutic din Cluj (1952-1957) pe care o 
absolvă în 1957. în anul 1961 este admis, prin concurs, asistent universitar la 
Facultatea de Medicină din Timișoara. A fost profesor universitar la Facultatea 
de Stomatologie, șef de catedră și membru în senatul Universității de Medicină 
și Farmacie din Timișoara, în paralel activând ca medic primar în specialitatea 
chirurgie maxilo-facială la Spitalul județean din Timișoara. E doctor în 
medicină din anul 1974 și membru al mai multor societăți medicale din țară și 
din străinătate. Activitatea științifică constă în lucrări și comunicări și publicate 
în țară și în străinătate în număr de peste 170. Este de asemenea autor al unui 
curs de „Policlinică stomatologică” și al unuia de „Istorie a Stomatologiei” și 
coautor al cursului de „Chirurgie maxilo-facială”. Decedat în 2006. (I.T.)

Născut la 21 noiembrie 1934 în comuna Cioara (astăzi Săiiștea), județul 
Alba. Tata, Augustin, învățător, mama Maria, casnică. Patru clase primare în 
comuna natală, apoi cursurile Liceului „Mihai Viteazul” din Alba lulia, trecând 
prin experimentul Gimnaziu unic (clasele 5 la 7) după care (împreună cu clasa 
antecesoare, a patra de liceu) a format clasa a 8-a din cele unsprezece la care s- 
a redus durata liceului (devenit la un moment dat Școala medie teoretică). De 
fapt, acea primă clasă a VUI-a din 1949 (sau a IX-a din anul următor) a 
concentrat la Liceul „Mihai Viteazul” o parte din elevii liceelor tocmai 
desființate din: Aiud, Blaj, Sebeș, Orăștie. Fără îndoială, un melanj de 
microculturi locale se va fi produs atunci, în beneficiul nostru. Palidă 
compensație pentru dispariția unor școli cu tradiție din regiune.

Absolvind clasa a Xl-a în 1952, s-a înscris la examenul de admitere în 
Institutul Politehnic București, Facultatea de Electrotehnică, în preziua 
începerii examenului. O lista de neadmiși la examen, destul de consistentă, a 
semănat deznădejdea în sufletul unora. Administrația institutului nu s-a ostenit



să motiveze gestul, însă motivul politic, legat cu destulă ambiguitate de părinți 
sau rude era evident pentru toată lumea, în ce îl privește, fratele tatălui său 
stabilit în SUA în 1952 era vinovatul fără vină.

Întors acasă înfrânt, tară a lupta, s-a angajat la Atelierele CFR Simeria, 
urmând să se califice la locul de muncă, strungar. Ceea ce s-a și întâmplat în 
următoarele 6 luni. începuse să creadă că va deveni un brav stahanovist când, 
destinul travestit în doi tineri activiști UTM de la regiune, l-a ademenit la o 
școală sportivă de aviație. A părăsit astfel Simeria pentru aeroportul Strejnic de 
lângă Ploiești. Au trecut repede alte șase luni, poate cele mai dense din viață. 
Examenul de brevetare pentru zborul cu motor s-a suprapus parțial peste 
examenul de admitere la facultate, la sfârșitul verii 1953 (anul Festivalului 
Internațional al Tineretului, versiunea București). O săptămână de navetă intre 
Ploiești și București și ajutorul lui Dumnezeu i-au permis să nu strivească 
avionul și să ia cele două examene, comutând obiectivul concret de la 
electrotehnică la mecanică, aceasta din urmă având și o secție de aviație.

A absolvit Institutul Politehnic în 1958, secția de Mașini hidraulice 
întrucât accesul la secția de aviație i-a fost refuzat în 1957, după ce în 1956 
unchiul din America și-a vizitat țara natală pe care o părăsise cu 31 ani în urmă.

A fost repartizat în regiunea de baștină, la Combinatul Siderurgic 
Hunedoara. A lucrat în secția laminoare timp de opt ani, prinzând perioada cea 
mai dinamică a orașului siderurgiei românești, în 1964 a obținut o bursă de 
specializare în SUA, ratată datorită începerii războiului din Vietnam.

în 1966 părăsește Hunedoara pentru București, miza fiind înscrierea la a 
doua facultate, cea de Inginerie economică, tot în cadrul Institutului Politehnic. 
Neavând buletin de București, gazda sa profesională a fost întreprinderea de 
Canal Apă (I.C.A.B.), la care a lucrat următorii 6 ani. Norocul l-a favorizat, 
I.C.A.B. parcurgând în acei ani o perioadă fastă, de necontenită dezvoltare 
tehnologică și având o conducere de excepție. A fost trimis la o serie de cursuri 
la C.E.P.E.C.A., urmarea fiind o cotitură profesională majoră, părăsind 
ingineria pentru informatică.

în 1973 a fost numit director tehnic la C.I.N.O.R. (Centrul de 
Informatică și Organizare București) unde a lucrat 17 ani, până la începutul 
anului 1990.

Din 1990 până în 1995 a lucrat la Comisia Națională de Informatică, în 
calitate de șef sector Standarde, Metodologii și Legislație, în această perioadă, 
la vârsta de 57 ani, a văzut pentru prima oară occidentul.

în martie 1995 s-a pensionat.
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în prezent conduce o societate de tip S.R.L. care încearcă să răzbească în 

domenii de activitate disparate: informatica și Consulting pe de o parte și 
morărit și producție de ulei pe de alta.

în liceu și facultate a făcut sport: atletism, schi, ciclism și judo. La 

Hunedoara a fost autorul a numeroase inovații.
în etapa I.C.A.B. a urmat cursuri și și-a schimbat profesia. La 

C.EN.O.R. a publicat articole de specialitate și a participat cu insistență la 
manifestările științifice de informatică. La Comisia de Informatică a publicat 
foarte mult, în paralel a fost redactorul șef al revistei „Lumea Informaticii” și 
colaborator-expert al Băncii Mondiale în probleme de informatică.

Hobby: grădinărit, yoga, muzica cultă, literatura fantastică, filozofie, 
știința economică, cosmologie, arta culinară. Vise: Vedi Amalfi, Jeep Cherokee 
Laredo, piscină, eseistică, renașterea României. Opțiuni politice: cam difuze și 
cam de dreapta. Slăbiciuni: Mahalia Jakson, Borges, Cioran, Eliade, Dino 
Buzzati, Botticeli, Gershwin, Marquerite Yourcenar, Platon, Ceaikovski, Jack 
Kerauk, Amalia Rodriquez, Brahms, Gabriel Garcia Marquez, blues, Săraca 
inima me, Salvador Dali, Muzica zen, Bulgakof..

Domiciliază în București. (Ir.M.)
Amintiri...
Alba lulia și Liceul „Mihai Viteazul” în perioada 1945-1952 Examenul 

de admitere l-am uitat. Prima zi de școală, târgul de cărți din curtea liceului. 
Toate cărțile se cumpărau de la cei mai mari cu un an. Văd și acum cartea de 
franceză: jerpelită, fără coperți cu urme de magiun. Profesorii, ce personalități 
distincte, unul și unul. Lipsurile consecutive războiului au făcut ca din falnica 
uniformă a liceului să mai supraviețuiască doar chipiul și numărul matricol 
cusut pe mânecă. Suficient pentru ca doi trei ceaprazari din apropierea pieții să 
supraviețuiască. Cursul superior, o tresă circulară la chipiu. Șanțurile cetății, loc 
ideal de bătut mingea. Platoul Romanilor, după război, un imens loc viran unde 
gunoaiele au ars vreo doi ani. Lumea Nouă, loc misterios, îndepărtat, un fel de 
labirint de mahala către care simțeam o inexplicabilă atracție. Undeva în zonă, 
lacuri și mlaștini pe care iama patinam și jucam hochey. Mocănița, Gara Mică, 
târgul de vechituri. Catedrala, unde în primii doi ani, când am mai prins 
Religia, ne duceam să ne cuminecam in corpore. Tumul Catedralei, ascensiuni 
ce ne tăiau răsuflarea. Lecții de istorie în zona vestigiilor romane. O defilare de 
10 Mai, cântând Trăiască Regele, lama, pauza mare oferea un spectacol uluitor: 
cele două licee, al nostru și cel comercial, aveau o curte comună, în spate; aici 
se organizau adevărate bătălii cu zăpadă, la care participau zeci și sute de
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combatanți. Nu era glumă, cele două tabere câștigau și pierdeau alternativ 
teren, în faza de atac, cântecele trompetei erau suplinite de uralele noastre. Că 
jocul era periculos, se știa: din zece bulgări de zăpadă, unul conținea o piatră. 
Lupta era autentică. Prima mea gazdă, pe Calea Moților, apoi, în clasa a 2-a, de 
pe Dobrogeanu Gherea, începând cu clasa a treia, internatul, la ultimul etaj al 
clădirii liceului. Foametea. Dormitorul principal, rezervat claselor mici, 
cuprindea peste 40 paturi. Glume, bătăi, hârtii aprinse la picioarele celor ce 
adormeau prea repede. Scandalul spălatului pe picioare, pedagogul, dulapurile 
cu mâncarea de acasă, loviturile nocturne la lacăte. Schitul, drumul spre schit, 
și mai departe, fotbal în poiana de sub Mamut, învoiri în oraș. Consemnări - 
Orele de meditație obligatorie. Corso-ul, ce ne fascina. Moda malagamba, 
combătută partinic, tocmai ieșise din scenă. Ultimul răcnet al costumației 
dandy: trening bleumarin și teniși albi, pare acum a fi prefigurat moda 
occidentală a zilelor noastre, fundamentată pe addidași și îmbrăcăminte sport 
Cinematograful Capitol, cu Zorro, Stan și Bran, Pat și Patașon (în primii ani, tot 
americanii; apoi, filmele sovietice au câștigat partida); a doua sală de 
spectacole, în Parc. între timp, latina și engleza s-au scos și am început rusa. 
Cultura sovietică facea pași hotărâți. „Calinca Calinca”, „Cazaciocul” părea a 
se lipi de noi. Am devenit U.T.M.-iști. Febra Gazetelor de perete, pavoazarea 
clasei, tăiatul literelor din hârtie roșie pentru nesfârșite texte pe pereți. Un 
perete găzduia cvartetul clasicilor marxist-leninismului; altul, pe cei 7 sau 9; (la 
un moment dat, clasa noastră a bătut recordul: 20 gazete de perete, 9 lozinci cu 
litere tăiate, 7 foto-montaje; glorie trecătoare, curând ne-au luat-o alții înainte). 
Dar, nimic nu pare să ne poată altera sufletele. Nu cred că eram prea convins de 
faptul că Popov a descoperit radioul.

Anii treceau, învățam câte ceva? Se pare că da. Oricum am lua-o, 
majoritatea profesorilor erau excepționali. Unii erau, sau credeam noi că sunt, 
puțini săriți. Bătaie luam, nu glumă. Vocea ne-a intrat în schimbare. Pe păr ani 
început să ne dăm cu ulei de nucă, apoi cu briliantină.

în mod organizat, se faceau reuniuni tovărășești, mici serate dansante. 
Fetele de la internatul liceului de fete, veneau încolonate și însoțite de 
profesoare, la noi la dans. Marea sală a cancelariei era adesea pusă la bătaie La 
modă, tangoul în figuri Din când în când, proba supremă, dame'n tango. 
Preluarea fetei în timpul dansului de la partener era nu numai posibilă, era 
regula de bază. Pe lângă tango, vals, hațegană și învârtită. Cu puțin curaj, puteai 
să-i smulgi partenerei o întâlnire. Asta însemna mersul la film, plimbarea prin 
parc și neapărat pe Corso, locul care valida o cucerire în ochii tuturor.
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Pe nesimțite, nu știu cum, cred că în clasele X și XI, nc-am schimbat 
radical. Am devenit temerari, ironici, romantici, încrezuți, întreprinzători și 
harnici. Aveam iubite, scriam scrisori, mergeam la baluri, chiar dacă trebuia să 
ieșim și să intrăm în internat pe geamuri lăsate anume deschise. Unii încercau 
gustul țigărilor. Alții pe al berii. Unii erau bărbați în toată firea, dacă le luai 
după ce povesteau. Citeam din ce în ce mai mult, discutam la nesfârșit, făceam 
planuri pentru multe vieți. Mureșul, cu reputația lui de râu înșelător și periculos 
devenise ținta noastră în zilele călduroase. Orașul era al nostru. O emulație 
colectivă pentru sport părea a-i cuprinde pe aproape toți. Mediul din internat era 
favorizant. Fotbalul începuse să fie înlocuit de basket, atletism, gimnastică și 
ski. Se organizau concursuri în mod frecvent. Liceul avea echipe puternice, la 
gimnastică umbla după titlul național, basket am jucat de câteva ori cu echipa 
Universității din Cluj. Expedițiile de iarnă la cabana Straja din munții Vulcan, 
pentru ski, organizate impecabil de ștabul nostru (Emil Tămaș, profesor de 
educație fizică) constituie amintiri fără egal. Era perioada în care o anumită 
mândrie legată de apartenența la liceu, la oraș, la Ardeal, devenea tot mai 
deslușită. Și eram români, maghiari, evrei și sași, prieteni buni.

A sosit momentul pozelor pentru tabloul de absolvire. Papion și frac. 
Tradiționala afișare a caricaturilor noastre, făcute de maestrul caricaturist al 
urbei, în vitrina restaurantului Dacia. La revedere în 1962. Vacanța, pregătirea 
examenului de admitere la facultate. Toamna a înregistrat dispersia noastră, 
definitivă, aproape de necrezut.

Ne-am revăzut în 1962. Apoi, cu regularitate, în 1972, 1982 după care 
am trecut la revederi mai dese, la 5 ani. Ultima în 1992. De fiecare dată, 
prezență remarcabilă, indiferent de țara sau continentul pe care a poposit 
fiecare. Uneori mă gândesc că dorința noastră de a fi împreună atinge limita 
morbidității. Am făcut până și un album care conține pentru fiecare poza din 
tabloul de absolvire din 1952, poza din 1982 și loc pentru poza din... în anii 70, 
17 dintre noi locuiam în București, în fiecare primă duminică din lună ne 
întâlneam dimineața într-un local dinainte stabilit, împreună cu acei din 
profesorii noștri pe care viața, la amurgul ei, i-a adus în București.

Mai este orașul Alba lulia orașul nostru? Oricum, nu mai este orașul 
nostru de atunci și asta mai ales pentru că nu mai suntem noi aceiași. L-am 
revăzut din când în când, uneori după zece ani, alteori de mai multe ori pe an. 
în general, mi s-a părut din ce în ce mai scorțos și mai fad, deși nu exclud ca eu 
să fi devenit mai obtuz, mai blazat, mai descurajat. Acea minune de Corso a 
fost desfigurată de blocuri. Odată, trecând prin oraș, am vrut să cumpăr o pâine
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(Silviu-Valerian ȘUTEU)

ROMULUS RUSAN - reporter și eseist

dar mi-au cerut ce nu aveam, buletin. Mureșul, văzut din tren este tot timpul 
galben. Mocanița a dispărut iar șanțurile cetății sunt sordide. Parcurile din 
centru par pustiite, vila lui Bogdan nu mai impresionează. Doamne, cât de 
neînsemnat pare Palatul pompierilor, înghețata, scumpă și proastă. Călătorule, 
dacă nu cunoști pe cineva, uită că te afli în țara vinului de calitate. Șoseaua 
națională ia orașul de la un capăt la altul, umplându-1 de praf, de gaze și de 
zgomot. Spre Seară, agitația diurnă dispare iar pustietatea ce se instalează 
imediat te înfioară. Orașul pare a fi fost multă vreme neglijat, uitat, 
marginalîzat. Este fără îndoială un oraș sărac.

Doar câteva amintiri vin să contrazică viziunea aproape sumbră de mai 
sus. Prin 1978, la Alba lulia are loc Congresul "Național de Demografie; am fost 
impresionat de calitatea și atitudinea publicului local și de recepția oferită de 
primul secretar de atunci, absolut în stil occidental și ca să zic așa, mai mult 
decât atât. Mai aproape de zilele noastre, în 1994, participând la o întâlnire cu 
elevii școlilor din Alba lulia, organizată de revista „Știință și Tehnică" la Casa 
de cultură, am fost atât de impresionat de mințile lor strălucite, de competența 
și pasiunea'cu care abordau informatica, încât am începui să mă gândesc la 
eventualitatea unei renașteri pe aceste meleaguri, la nivelurile pe care numai 
istoria le poate sugera: cea antică, epoca lui Mihai Viteazu sau 1918. Am 
început atunci să sper, dar vă rog să nu așteptați de la mine declarații duioase, 
cum că aș iubi aceste locuri și alte asemenea. Pur și simplu, eu sunt aceste 
locuri, iar decăderea și înălțarea lor, le resimt ca pe propria mea decădere și 
înălțare.

Fiul lui Romulus și al Silvei s-a născut în orașul Alba lulia, în 13 martie 
1935, în orașul de pe Mureș facându-și școala primară (1942-1946), gimnazială 
(1946-1949) și „Liceul Mihai Viteazul" 1949-1952. îndrumat la literatură de 
Ion Oană, Ștefan Munteanu.

Face studii politehnice la Cluj din 1953, după ce un an de la absolvirea 
liceului lucrase operator chimist la Carbochim în Cluj (1952-1953). înainte de a 
încheia studiile (1957) debutează la „Steaua” (1954) cu critica literară. O 
întinsă perioadă este redactor la „Tribuna” în Cluj (1953-1967), Din 1967 se 
stabilește în București fiind redactor la „Viața studențească" (1967-1968),
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Agronomie, practică și cercetare: IOAN TÂRNOVEANU

Născut în Oarda de Jos, la 19 septembrie 1935, fiul lui Traian și Maria, a 
urmat școala primară din satul natal (1941-1945).

Din 1945 a frecventat cursurile Liceului teoretic „Mihai Viteazul” din 
Alba lulia, pe care l-a absolvit în anul 1952, după ce a avut ca îndrumători
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„Cinema” (1970-1974). A colaborat și la „Tribuna României” și „România 
literară” unde a deținut, o vreme, rubrica permanentă de cinema: „Flash-back”.

Primul volum îi apare în 1963: „Râul ascuns” și apoi „Expresul 65” 
(1965), două volume de reportaje despre viața industrială și feroviară. împreună 
cu Ana Blandiana (soția sa) a scris volumele de interviuri: „Convorbiri 
subiective” (1972) și „Convorbire la masa tăcerii” (1976), ce conțin dialoguri 
cu personalități culturale. „America ogarului cenușiu” (1977) este o carte 
încântătoare în care antonii își propune să noteze de-a valma tot ce vede 
„pentru că este unica posibilitate de a se aduna în focar aceste hoinăreli leneșe, 
caleidoscopice”, în carte primează virtuțile prozatorului ce-și înregistrează 
dezordonat impresiile, incidentele epice, portretele luate din mers. El surprinde 
atmosfera cu autenticul ei într-un stil alert Reporterul-prozator încearcă 
integrarea afectivă a Americii, întâi în cele 24 de zile petrecute la lowa City 
alături de cei 35 de scriitori din 25 de țări în cadrul programului „Internațional 
Writing” și apoi îmbarcat cu Ana Blandiana - soția sa - într-unul din vehiculele 
companiei „Grey-hound” (autobuzul săracilor) care înlocuiește diligentele din 
Western.

Cu vehiculul străbate Nebraska, deșertul Arizonei, urcă Roky 
Mountains, vizitează Salt Lake City - reședința mormonilor, Hollywood, San 
Francisco, Los Angeles, Las Vegas, marile canioane, New Mexico, Texas, 
Dallas, New Orleans, Atlanta, Niagara. Conolațiile istorice și culturale sunt 
convertite în proză, dar și el este dublat de eseist și mai ales de ochiul viu al 
cineastului care vede America „dinlăuntru”.

Noi volume: „Arta fără muză” (1980), „Cauze provizorii” (1983), 
„Filmări” (1984), „O călătorie spre marea interioară” (voi. I - 1986, voi. II - 
1988, voi. III - 1990) completează aventura cunoașterii.

După 1990 a fost unul din fruntașii „Alianței Civice”, inițiind înființarea 
Muzeului de la Sighetul Marmației pentru cinstirea victimelor comunismului. A 
decedat în 8 decembrie 2016. (Ir. M.)
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profesori străluciți ca: Ștefan Munteanu (Română), I. Crăciun (franceză), Pavc 
Perebiceanu (matematică).

Intre anii 1952-1957 urmează Facultatea de Agronomie în cadru 
Institutului Agronomic „P. Groza” din Cluj. A urmat și studii post universitar* 
între anii 1971-1972, în Cluj, la Institutul Agronomic. în 1979 a dobândit titlu 
științific de doctor în științe agronomice cu teza de doctorat în specialitatea 
Pajiști.

A desfășurat o bogată activitate profesională conducând unități agricola 
de stat în Cojocna (1957-1961) și Ocna Mureș (1961-1965) ca director, iar din 
1965 este șeful secției agrare a regiunii Cluj până în 1968. Din 1968 este 
director al l.A.S. Cluj până în 1970. între 1970-1982 este director al Trustul u 
întreprinderilor Agricole de Stat și apoi Director General D.G.A.l.A. (1982- 
1984).

între 1984-1985 desfășoară activitate didactică Ia Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca urcând treptele ierarhiei universitare și fiind profesor, doctor 
inginer.

A redactat cursul: Atelierul de multiplicare al I.P.C.N. 1987 și a publicat 
la Editura: „Dacia” Cluj-Napoca 5 lucrări. A susținut 72 comunicări științifice 
la sesiuni și simpozioane și a publicat 61 studii în reviste de specialitate în țară 
și străinătate. A încheiat 11 contracte de cercetare științifică și posedă brevete 
pentru 3 invenții.

A efectuat stagii de documentare în Ungaria (1966), Franța (1973), SUA 
(1975, 1991), Austria (1976), Canada (1975,1991), URSS (1983, 1986), Africa 
de Sud (1993).

Este membru al Societății inginerilor mecanici agricoli din România și 
al Societății naționale de biotehnologic. între 1970-1990 la I.A.S.-Apahida a 
elaborat tehnologia cultivării plantelor prin metoda „minimum de lucrări" 
arătura la 2, 3,4 ani cu utilizarea strictă a asolamentelor și folosirea pesticidelor 
și ierbicidelor nepoluante pe o suprafață de 1000 ha, tehnologic extinsă în 1982 
în toată țara de către Academia de Științe Agricole și Silvice și Ministerul 
Agriculturii.

în perioada 1992-1993 a fost cercetător principal la Institutul Central de 
Biotehnologie pentru determinarea agenților poluanți și combaterea lor pe Râul 
Someș pe porțiunea Gilău - Dej, lucrare apreciată de Ministerul Industriilor. 
Locuiește în Cluj. (Ir. M).



GIIEORGIIE ANGIIEL - fondatorul casteologiei

S-a născut la 7 aprilie 1935 în Șard, comuna 1ghiu, județul Alba. Școala 
primară în sat.

Primele clase de liceu, forma veche, la Alba lulia, Liceul „Horea, Cloșca 
și Crișan” (fost „Mihai Viteazul”) între 1946-1949, după care a absolvit Liceul 
Pedagogic din Deva în 1953. A urmat cursurile Universității „Victor Babeș” 
din Cluj, Facultatea de Istorie, promoția 1958 cu diplomă de merit.

încadrat în învățământ în 1958-1959, apoi muzeograf principal la 
Muzeul Național al Unirii, 1960-1968, șef de secție 1968-1971, director 1971- 
1994, în prezent cercetător principal gradul I.

S-a specializat în istoria medie a României, obținând în 1978 diploma de 
doctor în istorie la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

în cadrul Muzeului Național al Unirii a început din 1960 primele 
cercetări arheologice la cetăți și așezări medievale de mare interes pentru istoria 
locală și națională: Piatra Craivii, Tăuți. Cetatea de Baltă, Vurpăr, Sânmiclăuș, 
Alba lulia, Blandiana, Galda de Jos, Ghirbom, Cricău, Câlnic.

Cercetările arheologice ca și cele documentare au fost valorificate în opt 
cărți publicate în volum, 100 studii științifice publicate în reviste de specialitate 
din țară, dintre care 5 în străinătate, și peste 200 de articole în presa locală și 
centrală.

Este fondatorul în România al castelologiei, ramură auxiliară a istoriei 
ce se ocupă cu evoluția fortificațiilor medievale, publicând lucrări de sinteză în 
acest domeniu.

Pentru activitate științifică deosebită a fost invitat la colocvii și congrese 
internaționale în cadrul cărora a susținut comunicări științifice: Nimegue 
(Olanda), Blois (Franța), Bad Miinstereifel și Koln (Germania), Basel (Elveția), 
Durham (Anglia), Karacbaksminde (Danemarca), Roma, Teheran. în 1973 a 
obținut o bursă de studii în Germania. Este membru al societăților științifice din 
străinătate: Societatea de castelologie „Chateau Gaillard”, Caen (Franța), 
Societatea de științe Mitraice, Londra și Societatea de numismatică din Belgia.

între 1971-1994 a fost redactor șef al revistei „Apulum”, anuarul 
Muzeului Unirii din Alba lulia, tipărindu-se sub redacția sa 21 volume. De 
asemenea a condus lucrările de amenajare a Muzeului Național al Unirii, parțial 
în 1968, cu ocazia sărbătoririi semicentenarului Unirii Transilvaniei cu 
România, apoi în calitate de director pe cele din anii 1975, 1988, 1990, 1993 
(75 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România). Cu aceste ocazii s-au făcut
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M1RCEA SORIN MOLDOVAN și regia de film
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Cunoscut actor și regizor, Mircea Sorin Moldovan s-a născut la Blaj la 
3 noiembrie 1936, din părinții Eugen și Lucia Moldovan, tata - avocat, iar 
mama - funcționară. Școala primară o face Ia Blaj (1943-1947) trecând apoi la 
Liceul teoretic „Sfanțul Vasiîe” (clasa 1 - 1947-1948), clasele a Vl-a și a VIl-a 
(1848-1950, după reforma învățământului le face tot la Blaj, ca apoi să urmeze 
cursurile Liceului teoretic „Mihai Viteazul” din Alba lulia (1950-1954). în 
perioada 1955-1959 este student la secția Actorie a l.A.T.C. „I. L. Caragiale" 
din București, după absolvirea acesteia devenind actor la Teatrul Național din 
Craiova (1959-1962). Anul 1962 îl petrece la Sibiu ca actor la Teatrul de Stat 
Devine din nou student la l.A.T.C. (1963-1968), de astă dată ia secția Regie.

Regizor la Buftea (din 1968) realizează o sseamă de producții 
cinematografice: Frații, Vifornița (premiul pentru regie al Uniunii Cineaștilor),

importante reparații și amenajări ale clădirilor și expozițiilor de bază, precum Ș1 
ale Sălii Unirii, care a fost adusă aproape de forma inițială. în această perioadă 
Muzeul Național al Unirii a devenit una din cele mai valoroase instituții de 
profil din România cu secții noi de istorie medie, modernă, contemporană, 
etnografie și artă populară, numismatică și o colecție de artă, fiind încadrată c*J 
personal de specialitate de înaltă pregătire profesională, o mare bibliotecă de 
specialitate, depozite de obiecte, laboratoare de restaurare etc. Aceste realizări 
se leagă în mod direct de personalitatea lui Gheorghe Anghel care și-a dedicat 
cea mai mare parte din viață în folosul acestei instituții științifice și culturale 
din Alba lulia.

Dintre lucrările mai importante amintim: „Cetăți medievale din sud 
vestul Tansilvaniei” (în colaborare cu I. Berciu), Ed. Meridiane, București, 
1969; „Cetăți medievale din sud vestul Transilvaniei”, Ed. Meridiane, 
București, 1972; „Fortificații medievale de piatră din sec. XIII-XV!”, Ed 
Dacia, Cluj-Napoca, 1986; „De la Mitropolia Ortodoxă a Transilvaniei la 
Episcopia din Alba lulia”, Ed. Episcopiei Ortodoxe din Alba lulia, 1993.

Activitatea de peste două decenii ca director al Muzeului Unirii și autor 
de volume și studii științifice de sinteză în istoria medievală a Transilvaniei îl 
situează pe Gh. Anghel, alături de I. Berciu, în rândul celor mai importanți 
istorici albaiulieni. (Ir. M.)



face parte din nicio formațiune

CORNEL RĂDULESCU - prozator
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S-a născut în 23 august 1937, satul Coșuleni, comuna Mămăliga, jud. 
Hotin, în familia preotului Nicodim Rădulescu și al învățătoarei Nadia (n. 
Gumeniuc). A urmat școala generală în Oteșani, jud. Vâlcea, Homorod și 
Geoagiu, jud. Hunedoara (1944-1951); Liceul „Mihai Viteazul” la Alba lulia 
(1951-1954); licențiat al Facultății de Filologie (1955-1959) și al Facultății de 
Istorie-Filosofie a Univerității din Cluj (1966-1971). Prof. suplinitor la Școala 
generală din Orăștioara de Sus, jud. Hunedoara (1954-1955), apoi la Liceul nr. 
2 din Lupeni (1959-1980).

„A debutat cu critică literară în revista „Steaua" și cu proză în 
„Tribuna” (1958). A publicat proză, poezie, articole de critică și istorie literară 
și pe teme culturale diverse în o bună parte din revistele literare din țară: 
„ Steaua ", „ Tribuna ”, Familia ”, „ România literară ”, „ Transilvania ”, 
„Lucreafărul”, „Literatorul"} co-editor al revistei Cariatide din Hunedoara

Pintea Toamna bobocilor, Iarna bobocilor, Primăvara bobocilor, două filme 
despre anul revoluționar 1848: Munții în flăcări (Avram lancu) și La răscrucea 
marilor furtuni (Nicolae Bălcescu). A realizat, de asemenea, șase episoade TV 
despre revoluția de la 1848 și Filmele: Totul se plătește (aventuri cu Mărgelatu 
pe fundalul lui 1848), Bocet vesel. Mireasma ploilor târzii, Convoiul, 
Expediția, precum și numeroase Filme documentare — printre care o monografie 
a Blajului, o serie de filme de lung metraj despre desfășurarea proceselor 
intentate membrilor CEPEX. în paralel, a pus în scenă spectacole la Teatrul de 
Stat din Turda - o piesă despre Horea fiind premiată la festivalul de teatru de la 
Oradea - , precum și un spectacol TV de mare montare, în două părți, despre 1 
Decembrie 1918.

în anul 1985 a fost angajat al Studioului „Sahia Film”, ca regizor. în 
perioada 1991-1993 este Director General la „Sahia Film”, iar între anii 1993- 
1994 Director General al „SOȚI”. Este Consilier parlamentar pentru probleme 
de învățământ, artă, cultură, mass-media (consilier al Președintelui Camerei 
Deputaților, Adrian Năstase, 1995-1996) și Președinte al Consiliului Național al 
Audiovizualului (1996-2000). Din anul 2000 este secretar de stat, membru în 
C.N.A.

Nu a fost membru UTC, PCR și nu 
politică. (Ir. M.).



VASILE URSU și „știința” conducerii

S-a născut în 29 aprilie 1938 în Ghirbom, județul Alba, din părinți 
țărani, Vasile și Maria. Școala primară o face în satul natal între anii 1945-
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(1991-1992) și Orizont hipenean, Lupeni (2001). Colaborator în cotidiane ș> 
voi. colective județene.

A participat la ședințele cenaclurilor literare din Petroșani, Deva ș» 
Hunedoara, în ciuda teribilei boli care l-a măcinat (scleroză în plăci), fiind 
implicat în viața cultural-artistică a municipiului Petroșani, vizionând 
spectacolele Teatrului de Stat „Valea Jiului”. într-o cronică dramatică consemna 
opiniile despre două spectacole regizate de Marietta Sadova în debutul stagiunii 
memorabile din octombrie - noiembrie 1970 cu piesele „Părinții teribili" de Jean 
Cocteau și „Avarul" de J.B. Moliere: „Impresia generală pe care o lasă cele două 
premiere este cea de spectacole unitare bine lucrate, spectacole ale unui colectiv 
artistic ce și-a conturat în ultimii ani o personalitate distinctă. Contribuția pe care o 
aduce la aceasta regizoarea Marietta Sadova este de primă importanță (...). Prin 
Avanii Marietta Sadova a oferit publicului din Valea Jiului un spectacol de teatru în 
sensul clasic al cuvântului, o interpretare ce desăvârșește sensul original al piesei" 
(Tribuna, 12 nov. 1970).

Editorial a debutat în anul 1972 cu volumul de proză scurtă Vara (Ed 
„Dacia” din Cluj) fiind receptat favorabil de critică: „Foarte frumoase calități 
de prozator arată C. Rădulescu în acest volum de debut al său (...). Autorul are 
facultatea de a inventa în detalii, de a prezenta unele amănunte ieșite din 
comun, lată o dovadă inatacabilă că, în cazul său, nu avem de-a face cu o 
inspirație de tip livresc, ci cu un adevărat simț al observației. (...) Impresia cea 
mai puternică pe care o lasă lectura acestei cărți este tocmai aceea de 
autenticitate...” (Liviu Petrescu, în „România literară, nr. 22/25 mai 1972) A 
publicat alte două volume de proza scurtă: Zidul în care s-a tras cu pușca, 
1979; Povestiri pe o temă dată, 1987 și romane: Prin defileu, 1975; Uitarea și 
neuitarea inocenților, 1983; Ta-ram-ta-ta, 2000; Jocul cu umbra, 2000, prin 
care s-a impus ca un scriitor autentic, laborios și inventiv, observator 
pătrunzător al realului cu implicații morale, analist sincer al problemelor de 
conștiință, dând tensiune emoțională epicului și inserții poematice, aducând 
expresivitate stilului și tentă polemică, note ironice, realism evocărilor și forță 
portretelor. A decedat în decembrie 2011, la Lupeni. (Ir. M.).
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1949, iar gimnaziul în localitatea Vingard, reședința de comună (1949-1952), 
unde profesorul de fizică-chimie, Cantaragiu Ilie, îi va trezi dragostea pentru 
științele exacte.

între anii 1952-1955 urmează Liceul „Mihai Viteazul” din Alba lulia 
devenit între timp, după modelul sovietic, Școala Medie de 10 ani, unde mai 
„prinde” profesori de prestigiu din vechea generație din rândul cărora se 
distingeau Avram Rășinariu (chimie), Gh. Crișan (fizică), Ion Crăciun 
(psihologie) sau Emil Tămaș (educație fizică) Absolvă Facultatea de 
matematică-mecanică, UBB Cluj.

S-a încadrat ca profesor suplinitor la Școala Generală Boz în 1955 și 
apoi la Școala Generală Gârbova (1957), ambele din județul Alba. în 1963 
devine titular al catedrei de matematică din cadrul Școlii Generale din Gârbova 
și în același an este numit director al acesteia și director coordonator al 
unităților de învățământ de pe raza comunei Gârbova. îndeplinește această 
funcție până în 1976 când se transferă la Alba lulia. în calitate de director 
coordonator se va implica cu trup și suflet în asigurarea bazei materiale a 
școlilor din subordine (2 școli generale, I primară, 3 grădinițe) și va ridica 
Școala generală din Gârbova la nivelul celor mai bune unități de învățământ 
din mediul rural aparținătoare județului Alba. în anul școlar 1976-1977 va fi 
profesor la Liceul Militar „Mihai Viteazul” din Alba lulia iar între anii 1 
septembrie 1977-31 decembrie 1996 va fi director al Grupului Școlar de 
Industrie Ușoară din Alba lulia. Preluând conducerea acestei unități școlare 
încă de la înființare, se va confrunta cu o serie de greutăți inerente oricărui 
început. Și totuși într-un timp relativ scurt datorită experienței dobândite 
anterior în munca de conducere cât și dăruirii manifestate în tot ceea ce a 
întreprins, a reușit să așeze acest grup școlar în topul primelor 5 unități de 
învățământ din cele 39 existente în țară, în rețeaua industriei ușoare. Totodată a 
reușit să formeze un colectiv didactic de cadre foarte bine pregătite cu pretenții 
unitare față de pregătirea și conduita elevilor.

Entuziasmul molipsitor al directorului s-a transmis și colegilor de 
activitate, cei mai mulți dintre profesori, ingineri și maiștri desăvârșindu-și 
pregătirea profesională prin obținerea de grade didactice 1 și II cât timp au 
lucrat în această unitate.

Prestigiul dobândit în activitatea didactică determină Inspectoratul 
Școlar Județean să-l numească membru în colectivul său de conducere (1985- 
1989), iar după revoluție (din noiembrie 1995) devine membru în Consiliul
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consultativ al acestei instituții. Timp de 10 ani (1986-1996) este și metodist al 
Inspectoratului Școlar Județean.

S-a implicat în diverse activități care privesc viața publică a 
municipiului Alba lulia, a județului Alba și chiar în unele de interes regional 
sau național cum ar fi: membru în Consiliul Național pentru Reforma 
învățământului Preuniversitar (1996-1997), consilier județean al Consiliului 
Județean Alba (1994-1998), vicepreședinte al Comitetului Local de Dezvoltare 
a Parteneriatului Social (2010-2015), membru în Consiliul Regional pentru 
învățământul Profesional și Tehnic al Regiunii de Dezvoltare „Centru” (2010- 
2015).

Pentru o scurtă perioadă (ianuarie-august 1990) este președinte al CPUN 
al municipiului Alba lulia, după care se întoarce în învățământ ca director al 
aceleiași unități școlare de unde va fi promovat la 1 februarie 1996 ca Inspector 
Școlar General al Județului Alba.

în 1998 se pensionează dar nu-și întrerupe activitatea. Continuă să 
profeseze în cadrul învățământului particular.

Imediat după pensionare este numit director al Școlii Postliceale de 
Afaceri din Alba lulia pe care a condus-o până în 2007, când a trecut pe funcția 
de director adjunct al aceleiași unități, funcție pe care o ocupă și în prezent, cu 
precizarea că unitatea de învățământ se numește Colegiul de Afaceri.

în perioada 2001-2011 a îndeplinit și funcția de director al Grupului 
Școlar de Cooperație din Alba lulia. Punându-și în valoare pregătirea și 
experiența managerială a reușit să obțină acreditarea celor două unități de 
învățământ particular pe care le-a condus.

A elaborat și publicat în reviste de specialitate 11 articole, trei cărți de 
unic autor, două cărți în calitate de coordonator al echipei de autori și două cărți 
în calitate de coautor.

Printre articolele publicate se numără: „Folosirea unor elemente de 
teoria mulțimilor în predarea noțiunii de număr în clasele gimnaziale” publicat 
în culegerea „Dezvoltarea creativității și formarea spiritului științific și tehnic 
aplicativ la elevi”, Alba lulia, 1977; „îndrumarea activității metodico- didactice 
a colectivelor de catedră”, în revista „învățământul liceal și tehnic-profesional”, 
nr. 11/1985,” Parteneriat social pentru educație” (site-ul CCI Alba/2011).

Dintre cărțile publicate am reținut: „Directorul unității de învățământ”, 
Ed. Altip, Alba lulia, 2014 și „Ghirbom file de istorie”, Ed. Altip, Alba lulia, 
2017, cărți de unic autor, „Elemente de psiho-pedagogie și didactică pentru



Academicianul CAROL STANCIU

S-a născut la 17 mai 1937 în corn. Hâșdat, jud. Hunedoara.
Absolvent al Liceului „Mihai Viteazul”, Alba lulia (1957) și al Facultății 

de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie Iași (1963). Doctor în 
medicină.

Activitatea științifică
Autor a numeroase cărți, cursuri, absolvent al unor specializări, 

perfecționări și cursuri postuniversitare, membru al mai multor organizații de 
profil.

A deținut funcții importante în momentele cheie ale vieții universitare și 
științifice după 1989: rector al Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. 
Popa” din Iași; decan al Facultății de medicină a UMF „Gr. T. Popă” Iași; 
președinte al Societății Române de Gastroenterologie și Hepatologie și al
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adulți”, Ed. Altip, Alba lulia, 2008, coordonator „Managementul resurselor 
umane", Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001 (cap. 7), coautor

Are o bogată activitate în domeniul absorbției fondurilor europene 
pentru dezvoltarea resurselor umane. Astfel a elaborat și a implementat în 
calitate de manager de proiect, asistent manager sau responsabil de grup țintă 5 
proiecte finanțate din fonduri europene.

Vasile Ursu deține recordul național în privința longevității în 
conducerea învățământului preuniversitar (director de școală, director adjunct, 
inspector școlar general) - 52 de ani la data de 1 septembrie 2017.

Ca o recunoaștere dar și ca o apreciere de către autoritățile statului a 
calității rezultatelor obținute în decursul carierei profesionale, a primit 
numeroase distincții dintre care reținem: „Medalia Muncii” (Decretul 
Consiliului de Stat nr.494/1969), titlul de „Profesor evidențiat” (Ordinul MEI 
nr.5661/1984), titlul de „Consilier de onoare” (Consiliul Județean Alba, 2001), 
„Diploma de excelență” pentru însemnata contribuție la dezvoltarea și 
promovarea actului educațional în municipiul Alba lulia (Consiliul Local și 
Primăria Alba lulia, 2006), „Diploma de excelență” pentru întreaga activitate 
desfășurată până la pensionare (MECT, 2007), „Diploma de onoare” pentru 
excelenta activitate profesională desfășurată în slujba învățământului românesc 
(MEN, 2014), titlul de „Cetățean de onoare al comunei Berghin”(Hotărârea 
Consiliului Local Berghin nr.70/2017).



farmacie „Gr. T.

Societății Române de Endoscopie Digestiva; președinte al Societăți de 
și Naturaliști din Iași; reprezentant pentru Europa de Est în Internați0113' 
Society for Disease of the Esophagus; președinte al Comitetului de Etică pentn- 
două mandate succesive al Organizației Mondiale de Gastroenterologie 
Studiile sale au marcat profund evoluția conceptuală în patologia funcțională a 
esofagului și în principal în domeniul bolii de reflux gastroesofagicne.

• Membru de onoare al Academiei Române
• Membru al Academiei de Științe Medicale
• Fellow of Royal College of Physicians (London)
• Membru al Academiei de Știință a Republicii Moldova
• Membru al Academiei Oamenilor de Știință din România
• Profesor medicină internă și gastroenterologie (Iași)
• Președinte Societatea de Medici și Naturaliști (lași)
• Președinte Societatea Română de Oncologie Digestivă
• Președinte, Societatea Română de Gastroenterologie și Hepatologie 

(2001-2009)
• Președinte, Societatea Română de Endoscopie Digestivă (1994- 

2001)
• Președinte al Comitetului de Etică, Organizația Mondială de 

Gastroenterologie (1994-2002)
• Reprezentant pentru Europa de Est International Society for Disease 

of the Esophagus (1986-1988)
Titluri și funcții universitare
• Preparator, UMF Iași (1965), asistent, UMF lași (1970), șef de 

lucrări UMF Iași (1976), profesor UMF Iași (1992)
• Șef de catedră (1986), șef de departament medicină internă 

UMF Iași (1992)
• Rector, Universitatea de Medicină și 

Popa” lași (1992-2004)
• Decan, Facultatea de Medicină, UMF „Gr. T. Popa” lași (2004- 

2008)
Paralel cu cariera didactică obține prin concurs toate titlurile 

profesionale în ierarhia spitalicească.
Titluri și funcții în rețeaua medicală spitalicească

• Extern și intern - spitalele clinice din lași (1963-1965), medic 
secundar în medicină internă (1966-1968), specialist în medicină
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Ș’primar medicină internă

Mondială de
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internă (1969-1975), medic 
gastroenterologie (1982)

• Research Fellow în gastroenterologie, Gastrointestinal Unit, Huli 
Royal Hospital, Anglia (1970-1973)

• E.C.F.M.G. (Educațional Council for Foreign Medical Graduates), 
certificat no. 192-808

• 4, Philadelphia, Pensylvania, SUA (1973)
• Chairman Ethics Comittee, Organizația 

Gastroenterologie (1994-2002)
• European Board of Gastroenterology and Hepatology (2008-2011)
Premii - Distincții
• 1. Doctor Honoris Causa Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie „N. Testemițanu”, Chișinău
• • Doctor Honoris Causa Universitatea „Ovidius”, Constanța
• • Doctor Honoris Causa Universitatea de Medicină și Farmacie 

Craiova
• • Doctor Honoris Causa Universitatea de Medicină și Farmacie 

„luliu Hațieganu”, Cluj-Napoca
• 2. Causa The University Medal - Freiburg, Germania, 2000
• 3. Distinguished Service Certificate in recognition of distinguished 

service to the World Organisation of Gastroenterology 2002
• 4. Ordinul Național „SERVICIUL CREDINCIOS” în grad de 

cavaler decernat de Președintele României
• 5. „Geza Hetenyi” medalion decernat de Societatea maghiară de 

Gastroenterologie, 2003
• 6. Opera Omnia — acordat de CNCSIS, 2000
• 7. Certificat CNCSIS pentru recunoașterea „Centrului de Cercetare 

pentru tehnici diagnostice și terapeutice în Gastroenterologie”
• 8. Director de proiect finanțat de CNCSIS: „Prevalența 

hemocromatozei și a sindromului de încărcare hepatică cu fier în 
populația spitalizată”

• 9. Fellow of Royal College of Physicians, Londra, 2003
• 10. Medaille d’or — Le merite at Deouvment Francais, Paris, 2009
Volume (listă selectivă)
• Gastroenterologie practică, Ed. Junimea, lași, voi. 1-1976, voi. II- 

1978, voi. III-1979



ION OVLDIU BUCUR și literatura de sertar
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• Boala Crohn, Ed. Junimea, Iași 1982
• Semiologie medicală de bază, voi. 1, voi. 2, Ed. Junimea, lași, 1989
• A Guide to Clinical Examination, Ed. „Gr. T. Popa", Iași, 2002
• Clinical Examination, Ed. „Gr. T. Popa”, Iași, 2002
• Grigorescu M, Stanciu C, Actualități în diagnosticul și tratamentul 

hepatitelor cronice virale, Ed. Medicală Universitară „luliu 
Hațieganu”, CIuj-Napoca, 2010.

• Actualități în Gastroenterologie și Hepatologie, Ed. Junimea, Iași, 
2010.

• Esențialul in hipertensiunea portală, Ed. Junimea, Iași, 2007
• Boli cronice hepatice, Ed. Junimea, Iași, 2008
• Cancerul de colon: epidemiologie, clinică, prevenție, Ed. „Gr T 

Popa”, Iași, 2003
• Ghiduri și protocoale de practică medicală în gastroenterologie, Ed. 

Junimea, Iași, 2007
• Actualități în tratamentul hepatitelor cronice virale. (M. Grigorescu, 

C. Stanciu). Ed. Medicală Universitară „luliu Hațieganu”, Cluj- 
Napoca, 2009.

Locuiește în Iași. (Ir. M.)

Se naște în 11 noiembrie 1938 în localitatea Limba județul Alba, din 
părinți țărani, Romulus și Ana. Clasele 1-1V le face în localitatea de baștină, 
clasa a V-a în Oarda de Jos iar clasele a Vl-a și a Vil-a în comuna Hăpria, fiind 
întreținut de o soră, profesoară suplinitoare în acea localitate, întrucât părinții 
declarați chiaburi - nu mai aveau posibilitatea să-i întrețină cu hrană și haine 
din cauza cotelor și a impozitelor aberante. Din aceleași motive, fratele mai 
mic, Aurel, și sora mai mare, Paraschiva, au fost dați spre întreținere, în Sebeș., 
fratelui tatălui.

Nu intră la liceu în primul an (1952) și nici următorul (1953) întrucât 
selecția pentru admitere se facea pe baza stării sociale a părinților candidaților 
și nu printr-un examen corect de admitere. în anul 1954 reușește, totuși, să-și 
înceapă studiile liceale la Liceul „Mihai Viteazul” din Alba lulia.
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Cu înclinări timpurii pentru literatură, citește cu înverșunare cărți din 
biblioteca liceului sau împrumutate de la diverse cunoștințe acumulând un 
bagaj de informații superior colegilor de clasă. Profesorul de Limba română, 
Ștefan Munteanu, un adevărat model de profesor, remarcă aplecarea mai 
vârstnicului elev spre literatură și îl încurajează.

Dintre colegii de clasă amintim pe: Suciu Gheorghe, Dăncilă Gheorghe, 
Goia Comei, Avram Nicolae, Cecal Alexandru, Gomboș C-tin, etc. După 
terminarea liceului nu reușește la facultate, din motivele cunoscute, fiind 
încorporat trei ani de zile pentru satisfacerea stagiului militar. După acest 
interval, dezorientat și stigmatizat de condiția socială a părinților realizează că 
nu va reuși să devină profesor de limba română (așa cum ar fi dorit) așa că 
urmează timp de trei ani cursurile Școlii Tehnice Postliceale din Cugir, 
absolvită în anul 1964.

Se stabilește, conform repartiției, în Sibiu unde se căsătorește cu Dancu 
Victoria, profesoară de limba română, oraș în care va rămâne până la 
pensionare.

Cu doi copii și cu o semnificativă întârziere se înscrie și termină 
Facultatea de T.C.M. (1976) din cadrul Universității din Brașov, continuându-și 
cariera tehnică, tară a înceta însă să rămână statornic primei sale iubiri, 
literatura. Citește și studiază enorm considerând literatura adevărata sa vocație 
iar tehnica, un mijloc de subzistență. Urmează cursuri de Filologie-Psihologie.

Din 1988 până la pensionare (2000) este șef de serviciu - proiectare la 
întreprinderea „Independența” din Sibiu, având și ore la un Grup Școlar din 
același oraș.

Deși începuse să scrie încă din anii liceului, nu publică nimic de teama 
refuzului editorial.

Se mută în anul 2000 la Alba lulia, aducând cu el un geamantan de 
manuscrise pe care începe să le publice într-un ritm alert. îi apar astfel în decurs 
de trei ani patru romane: „Graal - Vremea regelui pescar” (2004); „Strigat-am 
către tine” (2004); „Plânsul Cariatidei” (2005); „Cele șapte iubiri ale lui 
Natanael Dragu” (2006); „Laia”(Ed. Unirea, 2010

Urmează în același ritm apariția romanelor: „...în iulie la ora 10...”; 
„Laia”, „Mâna lui Dumnezeu”, „Concert pentru doi”, „Prima zi după sfârșitul 
lumii” și cronica de sat „Pricolicii”.

Acțiunea romanelor se desfășoară pe fundalul injustiției sociale cauzate 
de perioada comunistă și are ca tematică dragostea și suferința.

Este membru al USR, Filiala Sibiu, din 2014.



GHEORGHE CÂNDEA, istorie și management școlar

GHEORGHE SUCIU și proza rurală
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Fiu de țărani ortodocși Ion și Floare din Henig, s-a născut la 1 august 
1939, în satul natal facându-și clasele primare (1946-1950) și gimnaziul în 
comuna Berghin (1950-1953). A urmat un an (1953-1954) cursurile Școlii 
Medii Tehnice de Cooperație din Hațeg și apoi Școala medie de băieți (liceul:) 
din Alba lulia (1954-1957), având ca atâtea alte generații, îndrumarea îp 
literatură a profesorului Ștefan Muntean.

Din 1958 se înscrie la Facultatea de Filologie din București, ale cărei cursuri 
Ie frecventează între 1958-1963 când obține licența în teoria și practica presei. 
debutat cu versuri în „Luceafărul” în 1961 și în „Contemporanul” în 1958 cu poezii

în proză debutează cu schița „Ciocârlia” în „Contemporanul”, în 1961.

Născut în Oarda de Jos în 24 ianuarie 1939, în familia învățătorul u 
Gheorghe și Maria, a urmat școala primară și gimnazială în sat (1945-1952).

între 1952-1955 a urmat cursurile Școlii medii de băieți nr. 1 din Alba 
lulia (fost Liceul „Mihai Viteazul”, învățământul liceal reducându-se la 3 ani 
încadrat cu profesori străluciți: Ștefan Muntean, Ion Crăciun.

Urmează cursurile Facultății de Istorie-Filozofie, secția Istorie-Romârnă. 
între 1955-1959, la Cluj.

După absolvire funcționează în Ilia unde, timp de 15 ani este angrenat 
plenar în viata școlară, educativă și spirituală a localității, fiind profesor, 
director adjunct la Liceul din oraș.

Din 1993 este Inspector Școlar General al Inspectoratului Școlar 
Județean Hunedoara - Deva.

Paralel cu activitatea didactică a desfășurat o rodnică muncă de cercetare 
metodico-științifică concretizată în zeci de comunicări științifice la 
simpozioane județene și naționale, în articole și studii apărute în presa locală și 
centrală („Tribuna învățământului”).

Ca inspector școlar general a inițiat acțiuni de colaborare cu unități de 
învățământ europene, stabilind programe coerente de schimb și relații de 
reciprocitate, făcând vizite și stagii de documentare în Franța.

Locuiește în Deva, fiind pensionar în prezent. (Ir. M.)



CORNEL DANCIU, un francofil
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S-a născut în anul 1939,în localitatea Totoi, județul Alba, din părinți 
țărani, Todor și Carolina.

A fost redactor la „Viața studențească” și din 1974 la „Luceafărul” și la 
„Redacția publicațiilor pentru străinătate”. A colaborat la „Gazeta literară”, 
„România literară”, „Ramuri”, „Tribuna”.

Debut editorial cu volumul „Oul, schițe și povestiri”, Editura RL. 
colecția „Luceafărului”, care atrage atenția criticii prin densitatea epică și 
infuzii lirice în evocarea lumii copilăriei imaginată impersonal „printre 
elemente etnografice, deprinderi pragmatice și morale străvechi; prozatorul 
excelează în surprinderea: procesului de inițiere în actele sociale repetate etern 
și transferate generațiilor în cadru istoric (Marian Popa: Dicționar de literatură 
română contemporană, p. 533).”

Volumul următor „Antrenorul și zeul” 1969 conține tot povestiri și trădează 
gustul pentru proza modernistă. „Soarele neterminat” (1970) este o parodie polițistă 
cu umor de calitate dublată de meditația asupra sensurilor vieții ca și „Lucrări și zile 
din viața lui Nick”, roman apărut la editura Eminescu, 1972, cuprinde o culegere de 
istorii contemporane pivotând în junii unui personaj.

„Botează-mă cu pământ”, roman apărut la Editura „Cartea 
Românească”, București, 1974 pentru care este distins cu premiul revistelor 
„Ramuri” și „Luceafărul”, 1975. Este romanul unei familii ardelene cu 
experiența Americii a membrilor ei, care fac școli și facultăți. Viața satului, 
contemporan cu rolurile vechi se realizează prin reveniri în timp. Prefacerile 
sociale postbelice sunt urmărite prin destinele din trei generații: Nicolae, Picu- 
Aron și Wicky. Amprenta lui Slavici este evidentă, viziunea epică se încheagă 
lent, într-o proză densă cu alunecare spre pitoresc.

„De-ar fi pușca iarbă verde” a apărut la Editura Militară, 1976 este 
roman realizat la nivelul atmosferei și comportamentelor, nu și din unghiul 
substanței tematice.

Prozatorul a dispărut pe neașteptate în 1992.
Postum i-a apărut volumul de versuri „Zile de peste ani” (Jurnal de 

suflet), Casa editorială Floare Albastră, București, 2011, cu „în loc de prefață” 
semnată de Al. Surdu. (Ir. M.)



Un geograf: GEORGE MĂIIĂRA

Născut în 26 septembrie 1939 în Șard. A urmat școala primară (1946- 
1950) și gimnazială (1950-1953) în satul natal. Studiile liceale le-a făcut în
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Urmează cursurile școlii primare în satul natal între anii 1946- 1950- 
apoi școala generală (1950-1953) și liceul (1953-1956) în cadrul Colegiului 
„Horea, Cloșca și Crișan”, pe atunci Liceul „Mihai Viteazul”. Beneficiază de 
îndrumarea unor dascăli de o aleasă reputație, dintre care: Lăncrăjan Gheorge ș> 
Munteanu Ștefan (limba română), Crăciun loan (limba franceză) și Peribiceanu 
Pavel (matematică) sunt cei care l-au marcat cel mai pregnant.

în anii de liceu, pregătește și prezintă, împreună cu alți colegi și sub 
îndrumarea competentă și caldă a profesorului Ștefan Munteanu, o serie de 
recenzii și referate în cadrul unui cenaclu care nu are niciodată loc în școală. 
Referatul „Coșbuc - poet al sufletului meu” relevă încă de pe atunci dragostea 
rămasă nealterată a fiului de țăran pentru poetul ardelean care a știut ca nimeni 
altul să oglindească sufletul oamenilor de pe aceste meleaguri.

Anii grei de după război, petrecuți în gazdă în clădirile vechi și pline de 
igrasie din cetate, viața din școală dominată de manualele traduse din limba 
rusă, adesea neatractive și greu accesibile, sărăcia și spaima care dominau 
întreaga țară, nu i-au putut altera dorința de a învăța.

Participă cu entuziasmul specific vârstei și la acțiunile „patriotice” care 
începeau să apară deja în viața școlii și care aveau să devină notorii și de tristă 
amintire: culesul de jir, culesul de porumb etc.

între anii 1956-1961 este student al Facultății de Filologie, secția Limba 
Franceză - Limba Română, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj. La 
absolvirea facultății este repartizat ca profesor de limba franceză ia Liceul 
Negrești, unde va funcționa vreme de 1 1 ani.

în anul 1972 își vede împlinit un vis la care ținea cu totul particular. Este 
transferat la cerere profesor de limba franceză la Colegiul „Horea, Cloșca și 
Crișan” din Alba lulia, prestigioasa instituție școlară de care simte profund 
atașat de la vârsta de 11 ani.

îndrumător ai atâtor generații, călăuză spre universul artelor 
interpretative, deschide drumul în călătoriile franceze ale elevilor după 1989. 
Și-a publicat cartea: „Limba franceză. Exerciții lexicale”, 1996 și coautor al 
volumului „Monografia satului transilvănean Totoi” 2010,

S-a stins din viață la Turnu Severin în 2017. (Ir. M.)



CAIUS ZAMORA, medic și profesor

Născut în anul 1940 în 14 ianuarie, comuna Vințu de Jos, satul Sebeșel 
este fiul învățătorilor Pavel și Dorina. A urmat școala primară în Sebeșel- 
Săsciori (1947-1950) și gimnaziul în localitatea natală (1951-1954).

între 1954-1957 a frecventat cursurile liceale la Școala medie de băieți 
din Alba lulia (devenită din 1956 Școala medie mixtă nr. 2 din Alba lulia). 
Modele și mentori spirituali în anii de liceu i-au fost profesorii Elvireanu 
Armând (științele naturii), Ștefan Munteanu (limba și literatura română), 
Crăciun Ion (limba franceză), Peribiceanu Pavel (matematică) și Avram 
Rășinarii (chimie).

în 1958 a fost admis la Institutul Medico-Farmaceutic din Cluj ale cărui 
cursuri le-a absolvit în 1964 când a intrat în rețeaua medicală profesând
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Alba lulia (1953-1956) unde a avut dascăli străluciți; Ștefan Munteanu (limba 
și literatura română), Ion Crăciun (limba franceză), loan Moldovan (geografic).

A făcut studiile superioare la Cluj, la Facultatea de Științe Naturale- 
Geografie, secția Geografie Fizică (1956-1961). A funcționat în învățământ și a 
făcut și o carieră universitară la Institutul Pedagogic din Oradea și Universitatea 
din Oradea. A urcat treptele ierarhiei universitare, obținând titlul de doctor.

Este decanul Facultății de Științe Economice și Juridice din Oradea. 
Cadrul didactic universitar a redactat două cursuri universitare. Este autorul a 
peste 40 de studii și articole de specialitate (geografie) publicate în reviste din 
țară și străinătate.

A publicat: „Câmpia Crișurilor - studiul fizico-geografic”, în „Câmpia 
Crișurilor”, „Crișul Repede, Țara Beiușului”, București, 1977, „Circulația 
aerului pe glob”, București, 1979.

Este autorul a patru hărți turistice județene. E autor a patru monografii și 
ghiduri: „Județul Arad - Monografie”, București, 1979; „Județul Bihor - 
Monografie”, București, 1979; „Alba - Ghid turistic al județului” București, 
1982: „România - Ghid turistic”, București, 1985.

Este membru al Comitetului Național al Societății de Științe Geografice 
din România.

A participat cu comunicări la sesiuni, simpozioane naționale și 
internaționale și a făcut stagii de specializare: Paris (1996).

Locuiește în Oradea. (Ir. M.)



CORNEL GOIA, fizica și informatica

medicină, trecându-și treptele profesionale cu două primariate și ajungâ^ 
medic primar în medicină internă.

Paralel a parcurs și treptele ierarhiei universitare, fiind conferențiar i 
Medicină în Cluj-Napoca. Din 1979 a dobândit titlul de doctor în știi^H 
medicale susținând teza: „Insuficiența renală acută”, axând coordonator pe pro 
univ. dr. Hărăguș. Ulterior a fost director al Spitalului Clinic de pneurno 
ftiziopatologie „Leon Danielo” din Cluj-Napoca.

A redactat peste 40 de lucrări științifice publicate în presa de specialitat< 
din țară și străinătate. A participat cu 80 de comunicări la sesiuni $ 
simpozioane în țară și străinătate. Este coautor la „Tratatul de mediem* 
internă”.

I s-a tipărit „Elemente practice de pneumo-ftiziologie”.
Din 1990 a participat în fiecare an la cursuri de specializare în cadrul 

Congresului european de boli respiratorii. Este membru al Societății europene 
de boli respiratorii, al colectivului Societății de pneumoftiziologie și președinte 
al Filialei Cluj al acestei Societăți și profesor universitar.

Decedat în ianuarie 2018. (Ir. M.)

S-a născut la 22 martie 1940, în Alba lulia, în familia lui Cornel, (de Ia 
Mihoești de lângă Câmpeni) și Marta, (din Totoi de lângă Alba lulia). tata 
măcelar și în același timp agricultor, iar mama casnică.

Este divorțat, a fost căsătorit cu Lucia Emanuela Oprița, are doi copii 
(Gabriel și Caria Marta) și trei nepoți (Vlad, Emma-Maria, și Lucas Lynden 
George Randolph,).

Cu toate că s-a născut la oraș, deoarece locuia undeva la marginea 
acestuia, părinții aveau o gospodărie ca la țară. Părinții nefiind salariați, nici nu 
se putea viețui altfel. Trăia din laptele și produsele lactate ale vacilor, din ouăle 
găinilor, din carnea găinilor și porcilor, din mămăliga și pâinea abținute din 
porumbul și grâul cultivate pe terenurile ce le aveau părinții în proprietate

Școala primară a început-o în 1947 la Alba lulia, la Școala Primară de 
Stat nr. 2, având ca învățătoare, în clasa l-a și a 11-a pe mama colegului său 
Mircea Nistor.

în toamna anului 1951 a început clasa a V-a la Liceul de Băieți. în 
primăvara anului 1952 întreaga familie a fost strămutată la Abrud, în fosta
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regiune Cluj, alta decât regiunea de domiciliu (regiunea Hunedoara), acolo 
având domiciliu obligatoriu.

în urma dislocării, clasele a Vl-a, a VH-a și a VII l-a le-a urmat în 

Abrud, iar ultimele două clase de liceu din nou în Alba Iul ia.
După trei ani și 8 luni de domiciliu obligatoriu, în 1955, li s-a permis să 

revină în Alba lulia, continuând studiile la fosta Școală Medie de Băieți în care 
profesorii Avram Rășinaru, Ștefan Munteanu, Ion Crăciun și Armând Elvireanu 
au fost modele memorabile.

După absolvirea liceului, a dat examen de admitere la Facultatea de 
Matematică și Fizică din Cluj, ratând intrarea. Nu știu în ce măsură, insuccesul 
a fost determinat de slaba pregătire, sau de originea „nesănătoasă”.

Vă dați seama cât de grav era să fii în același timp și bogat și țărănist!?
Nu a renunțat la ideea de a da admitere la aceeași facultate, deși tatăl ar 

fi dorit să se facă inginer agronom pentru a administra terenurile ce le avea 
familia. Pentru a atenua din efectele dosarului, s-am angajat, pentru o perioadă 
de un an, ca muncitor la Cooperativa „Munca Nouă” din Alba lulia ca 
depanator radio. De data aceasta, provenind din câmpul muncii, a reușit să intre 
la facultate.

Anii studenției la Cluj au fost între 1958-1963, perioadă în care au avut 
loc două evenimente: primul, la 24 ianuarie 1959 s-au sărbătorit 100 de ani de 
la Unirea Principatelor Române și al doilea, unificarea Universității „Victor 
Babeș”, cu predare în limba română, și a Universității „Bolyai”, cu predare în 
limba maghiară, sub numele de Universitatea „Babeș-Bolyai”. Deși nu par a 
avea legătură cele două evenimente, realitatea este alta.

A frecventat timp de 5 ani Facultatea de Matematică și Fizică, secția 
Fizică, facultate terminată în 1963, cu specialitatea Electroradiofizică. Lucrarea 
de diplomă, prezentată la terminarea facultății, a fost intitulată: 
„Semiconductoarele și aplicațiile lor la emițătoarele cu tranzistoare”, 
conducător științific fiind prof. univ. loan Maxim. Diploma obținută i-ar fi 
permis să lucrez în industrie, în cercetare sau în învățământ. A ales 
învățământul.

în toamna anului 1963, și-am început activitatea didactică la Școala 

Generală din Ighiu, cu completare de catedră la fosta Școală Profesională din 
Alba lulia, de pe str. Dobrogeanu Gherea, iar în toamna anului 1964 s-a 
transferat la actualul Colegiu Național „Horea, Cloșca și Crișan”, unde a rămas 
până la pensionare, în anul 2002.



în 1966 a dat definitivatul la Timișoara, obținând media generală 
în 1971 gradul didactic II, cu media generală 9, iar în 1976 gradul didactic * 
Lucrarea prezentată pentru obținerea gradului didactic 1 a fost intitula 
„Lucrări de laborator tip test pentru electricitate” fiind apreciată cu calificat*' 
maxim. La textul acestei lucrări a adăugat o trusă care conținea un număr 
„black boxes”, sau pe românește „cutii negre”. în interiorul acestor cutii, ca^c 
erau netransparente și capsulate, se găseau diferite elemente de circuit care 
trebuiau să fie identificate, având acces la ele, doar prin intermediul bornelor.

în 1993, la prestigioasa Editură Dacia din Cluj-Napoca, a publicat 
cartea: „Fizica de liceu în limbaj BASIC”, aceasta prin rețeaua de librării fiind 
răspândită în întreaga țară. Tirajul a fost unul impresionant: 6.600+110+10 
exemplare broșate. Cartea respectivă a fost utilă pentru înțelegerea unor 
fenomene fizice folosind unul din limbajele de programare ale informaticii

Redactorul Monica Cremene, de la Editura Dacia, a scris elogios in 
legătură cu această carte.

Cartea, spre marea-i satisfacție, a fost prezentată și într-o emisiune la 
TVR1, de către scriitorul și jurnalistul Alexandru Mironov.

Activitatea profesională, metodico-științifică în calitate de șef al catedrei 
de fizică din colegiu, l-a situat în rândul modelatorilor colegiului.

S-a pensionat în anul 2002. După pensionare, ca o dovadă că nu și-a 
uitat rădăcinile, a publicat, în calitate de coautor, cartea intitulată: „Monografia 
satului transilvănean Totoi”, la Editura ALTIP din Alba lulia, în anul 2010.

La cea mai de sus se adaugă cartea „Liceul de Băieți din Alba lulia. 
promoția 1957”, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2015 și „Un mare erudit, Aurei 
DECEI , dedicată uneia din cele mai importante personalități care a absolvit 
fostul Liceu „Mihai Viteazul” din Alba lulia, actualul Colegiu Național „Horea, 
Cloșca și Crișan”.

A mai publicat și alte două cărți:
„Scrisorile olografe ale unui deținut politic” și
„Memoriile unui anonim deținut politic”

în calitate de membru al „Asociației Foștilor Deținuți Politici clin 
România , l-a cunoscut pe Traian Mitrofan, regretatul președinte al filialei 
Alba. Deși bolnav, suferind de cancer, Mitrofan Traian a acceptat să fie filmat, 
ocazie cu care a realizat două filme, intitulate:

„Noi nu am avut tinerețe”;
„Tablouri pe obială”.
Ambele filme au fost postate pe internet.
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CONSTANIN C. G O IVI BOȘ, istoric și militar
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Născut la 31 martie 1940, în comuna Ciceu-Giurgești, din fostul județ 
Someș, azi Bistrița-Năsăud. Părinții Constantin și Maria, născută Bogdan, au 
fost nevoiți să se refugieze după doi ani de ocupație horthystă, datorită 
prigoanei, la Alba-Iulia. Tatăl este încorporat și trimis pe Frontul de Est unde 
cade prizonier și se întoarce în țară după șase ani de lagăr. Educația și creșterea 
celor doi copii, Constantin și Doina-Domnica a rămas în grija mamei.

Tot din domeniul internetului, amintim o serie de filme care au avut 
drept scop promovarea Cetății Alba Carolina avându-1 ca autor:

„Pedalând prin istorie”;
„Statuile din Cetatea Alba Carolina”;
„Rățuștele și nuferii din Cetatea Alba Carolina”;
„Tir cu arcul”;
„Cetatea Alba Carolina văzută de pe ghidon”;
„Porțile Cetății Alba Carolina (I, II, III, IV)”.
Anii de liceu, și nu numai aceștia, sunt evocați în filmele:
„Cu toată dragostea, colegilor mei de liceu”;
„La ora de geografie a profesorului loan Moldovan, au răspuns 

prezent:...”;
„Tabloul absolvenților Liceului de Băieți din Alba lulia, promoția 

1957”;
„Liceul Mihai Viteazul din Alba lulia, promoția 1928” ;
„Istoricul Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba lulia.
Satul Totoi, fiind satul bunicilor din partea mamei, m-a inspirat în 

realizarea următoarelor filme:
„Bocete și strigături de Aurelia Bogdan din Totoi”;
„Poezii de Anisia Nichimiș din Totoi”;
„Cultivarea cucuruzului și grâului”.
Din cele peste 100 de filme postate pe You Tube, cel mai vizionat este 

filmul intitulat: „Bocete și strigături de Aurelia Bogdan din Totoi”.
Localizarea prin poză digitală este subiectul unui articol publicat în anul 

2014, în numărul 14 al revistei științifice „PANGEEA” a Universității „1 
Decembrie 1918” din Alba lulia. Locuiește în Alba lulia. (Ir. M).



Studiile primare și elementare le face la Școala Generală „Avram lancu 
din Alba lulia, apoi urmează Liceul în aceeași localitate, azi Colegiul Național 
„Horea, Cloșca și Crișan”.

în anul 1957, după ce obține bacalaureatul este admis, prin concurs, la 
Școala Militară de Ofițeri Tehnici de Radiolocație din București, unde după trei 
ani, este înălțat la gradul de locotenent tehnic de radiolocație la 19 august 1960 
Urmează cariera militară în garnizoanele Pecica, București și Timișoara fiind 
apreciat pentru activitate, în anul 1967 fiind avansat la „excepțional” la gradul 
de căpitan.

își perfecționează pregătirea prin studii universitare la Academia de 
Studii Sociale și Politice, Facultatea de Istorie, fiind licențiat în istorie și post 
universitare, la Academia Militară Generală.

în anul 1995 este trecut în rezervă cu gradul de colonel, după o rodnică 
activitate, fiind apreciat de-a lungul carierei numai cu calificativul maxim și 
decorat cu trei ordine și patru medalii.

Este membru al Societăților de Istorie din Timișoara și Lugoj, al 
Societății Scriitorilor Militari București, președinte al Comisiei de Istorie 
Militară - Filiala Timișoara, prim vicepreședinte al Asociației județene Timiș 
„Colonel Ion Enescu” a Uniunii Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în 
Retragere, membru fondator al Asociației „Cultul Eroilor”, Filiala Timiș, 
membru al Cenaclurilor literare „loan Slavici” și „Liviu Rebreanu” (Cercul 
Militar Timișoara), al Asociației Culturale „Constantin Brâncuși” și 
„Patrimoniu” Astra Bănățeană - Timișoara ș.a

Pasionat pentru cunoașterea istoriei, scrierea și răspândirea ei a publicat 
peste 150 de studii și articole în reviste de specialitate, în analele de Istorie ale 
Muzeului Banatului și Universității de Vest din Timișoara, în almanahurile 
„Apă Vie” ale Universității Tibiscum din Timișoara, în revistele „H istoria”, 
„România Eroică” (București), „Dacoromania” (Alba lulia) „Columna 2000”, 
„Coloana Infinitului”, „Patrimonium Banaticum”, „Clio”, „Tricolorul” 
(Timișoara), „Realitatea ilustrată” (Năsăud; „Flori de Latinitate” (Novi Sad- 
Serbia, „Almăjana” (Bozovici), în ziarul „Renașterea Bănățeană” - suplimentul 
„Paralela 45” - Timișoara etc.

în calitate de coautor a realizat volumele: „Jertfa pentru Țară. Din 
cronica luptelor pentru apărarea Banatului aug-sept. 1944”, Editura Helicon, 
Timișoara, 1977; „Filaret Barbu - Jurnal de adolescent”, Editura Eurostampa, 
Timișoara, 2003; „Marea Unire reflectată în presa bănățeană”, Editura 
Excelsior Art, Timișoara, 2003; „Din cronologia județului Timiș”, Editura
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EUGEN ALBU și hanii umorului

95

S-a născut la 27 aprilie 1940 în Geoagiul de Sus, jud. Alba. După 
absolvirea primelor clase în satul natal urmează Liceul Teoretic din Alba lulia 
(fost Liceul Mihai Viteazul) pe care îl absolvă în 1959.

Marineasa, Timișoara, 2003, reeditată în Editura „Orizonturi Universitare'’ 
2006; „1916 - un an hotărâtor pentru istoria românilor”, Editura Universității 
Petrol și Gaze, Ploiești, 2006, „Traian Vuia, contribuții biografice”, Editura 
„Orizonturi Universitare”, 2007.

în prezent are sub tipar volumele: „Cpt. Nicolae Munthiu - Scrisori de 
pe frontul din Galiția 1914-1918”, Editura Marineasa Timișoara, „Avocatul 
Dumitru Grigorescu - O istorie inedită a Partidului Național Liberal (1905- 
1940)”, Editura Historia (București), „Noi cei din Calea Lipovei - Din 
însemnările unui ofițer de radiolocație participant la evenimentele din 
decembrie 1989 de la Timișoara”, Editura Excelsior Art.

Pasionat pentru cuvântul scris și rostit a reușit să aștearnă cu respect, 
cultură, talent și competență, în pagini publicate, peste 200 de eseuri, povestiri, 
articole, jurnale, însemnări și recenzii în reviste, ziare și almanahuri: Cravata 
Roșie, De veghe, Viața Militară, Observatorul Militar, Unirea, Vremea, 
Tricolorul, Drapelul Roșu, Luceafărul, Banatske Novine, Neue Banater 
Zeitung, Szabadsâg, Flacăra Roșie, Almanahul Filatelic, Flori de Latinitate - 
Novi Sad, România Eroică, Columna 2000 ș.a

La cea de a XlII-a ediție a Concursului Interjudețean de Creație 
Literară,.Tradem” organizat de Casa de Cultură a Municipiului Craiova și 
revista „Ramuri” a fost premiat, la proză, cu locul II, pentru eseul „Toamna la 
Sarmisegetuza Regia” și povestirea „Lelea Domnica a lui Bogdan”.

A redactat, la Radio Timișoara, în perioada, 1995-2001, rubrica de 
„Istorie, literatură și filatelie” și a fost colaborator, la emisiunea militară „Uniți 
sub Tricolor” de la același post de radio. A susținut numeroase Interviuri și 
emisiuni la posturile de televiziune „ Europa Nova” din Timișoara și Lugoj și la 
cele centrale transmise de la Timișoara.

Asupra activității sale s-au făcut numeroase aprecieri în presa scrisă și 
de specialitate și străinătate (Miinchen, Laussane, Gran Canaria). (Ir. M.)



GHEORGHE DĂNCILĂ, la catedră și poet
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Născut la 12 iunie 1940, în satul Răchita, comuna Săsciori, jud. Alba în 
familia Gheorghe - țăran, Elisabeta - casnică. A urmat școala primară în 
Răchita (1947-1951) și Școala generală Loman (1951- 1954).

în 1962 absolvă Șc. Tehnică Sanitară din Sibiu în specialitate3 
medicină generală. La absolvire este supervizat la Mediaș, de unde după câtev3 
tentative actoricești eșuate se va stabili la Cluj unde va lucra ca asistent medica* 
până la pensionare.

înzestrat cu talent nativ, spirit de observație pătrunzător și un umor fin 
și elevat a devenit un membru de bază al Cenaclului Epigram iști lor Clujeni 
„Satiricon”, mulți ani vicepreședinte iar din 2012 președintele acestuia.

Colaborator al tuturor publicațiilor de epigramă din țară și al ziarului 
clujean „Făclia”, este un membru de marcă al Uniunii Epigramiștilor din 
România și al Ligii scriitorilor Români, filiala Cluj.

Are în palmares până în prezent peste 60 de antologii și volume 
colective de epigrame și umor și este câștigător a peste 130 de premii la 
concursurile de gen din țară și nu numai, fiind printre cei mai galonați 
epigramiști din breaslă. Semnează uneori cu pseudonimul Le Blanc

A participat la organizarea la Cluj-Napoca a 20 de ediții ale 
Festivalului „Eterna Epigramă” și a îngrijit, în colaborare, volumele colective 
de epigrame editate cu acest prilej. Este o prezență permanentă la diverse 
posturi radio și TV și pe diferite scene din țară cu epigrame și umor de calitate.

A publicat volumele: „Epigrame” (1995), „Mi-e inima o epigramă” 
(2001), „Moș Crăciun cu T.V.A.” (2002), „Trădarea lui Hipocrat” (2004), 
„Mare e grădina ta, Doamnă” (2007), „Clepsidra cu Iluzii” (2009), „în cursul 
zilei de azi noapte” (2012) și Cvadriga cu Pegași (2013), cu gălățeanul Dan 
Căprciu, Ion Diviza și Gheorghe Bâlici din Chișinău.

Este cetățean de onoare al Comunei Geoagiu de Sus (2012) și Senior 
al Cetății Cluj (2011).

Criticul literar Petru Poantă spunea despre el: „Are o verva 
epigramatică naturală și simțul situațiilor comice. Altminteri, el se circumscrie 
fenomenului generalizat al expansiunii epigramei spre satira politică și de 
moravuri”. (I. T.)



în clasa a Vl-a a început să scrie versuri. A urmat cursurile liceale la 
Școala medie de băieți din Alba lulia (1954-1957). Un an lucrat la I. M. Cugir 
ca strungar (1957-1958). în timpul liceului prof. Ștefan Munteanu i-a îndrumat 
pașii spre scris afișându-i-se poeziile la Gazeta de perete a liceului și 
discutându-1 la cenaclu unde participau și colegii A. Bălgrădcan, Gh. Suciu, A. 
Rădulescu. Facultatea de Filologie Cluj a urmat-o intre 1958-1963. Titlul 
lucrării de diplomă: „Mit și inițiere în opera lui M. Sadoveanu”. A funcționat ca 
profesor la Școala generală Doștat, Școala generală Apoldu de Jos.

A funcționat la Casele de cultură Hunedoara și Alba lulia, profesor la Liceul 
nr. 2 Alba lulia. în perioada 1980-1991 - Centrul de librării Alba și Colegiul 
Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba lulia, de unde s-a și pensionat.

A scris poezie mereu, în 1965 a trimis la revista „Familia” un ciclu de 
poezii și l-a onorat cu un răspuns destul de lung dar nu I -a publicat.

1981 — Debut literar în „România literară”.
1995 - Debut în volum - „Muntele cu Zei”.

Colaborări: „Luceafărul”, „Transilvania”, „Contemporanul”, „Tribuna”, 
„Vatra”, „România literară”, „Discobolul”, „Pașii Profetului”, „Caietele Lucian 
Blaga”, „Ethos XXI”, „Gând românesc” și ziarele „Unirea”, „Ardealul”, 
„Informația de Alba”, „Adevărul de seară”.

Volum de antologie: „Poarta inimii”.
A publicat volumele: „Muntele cu zei”, „Pasul de fiară”, „Scara la cer”, 

„Drumuri spre rai”, „Ieșirea din cerc”, „Plângerile lui Iov”, „Grădina de îngeri”, 
„Liniștea cu sfinți”, „Cireșii cu ipsite”, „Țara cu prooroci”, „Dans de 
paparude”, „Cetatea cu orbi”, „Noaptea cu vâlve”, Căutătorul de comori”, 
„Cântece din Sodoma”, „Drumul spre Damasc”, „Apocalipsa din noi”, „Vânare 
de vânt”, „Bolnav de clipă” (2014), „Ritual de exorcizare” (2015), „Jocul cu 
echinoxuri” (Ed. Gens Latina), „Tablete de lut” (2011, 2013), „Atac de panică” 
(2017); „Pietrele care cresc” (2017); „Dans nupțial de efemeride” (2018).

Antologii: „La marginea cerului”, „Cartea lui Iov”, „Vraja sublimei 
nerușinări”, „Prin Africa inimii”, „Jocuri cu echinoxuri” (2013, Tipo-Moldova, 
Colecția „Opera Omnia. Poezia contemporană”, ..Dionisiace” (2018).

Cărți pentru copii: „Povești cu pui de păsări”, „Corabia lui 
Dumnezeu”, „împărăția florilor”.

Traduceri: Omar Khayyam, „Catrene”; P. Verlaine, „Cântece 
satumiene”; A. de Vigny, „Poeme”; W. Shakespeare, „Sonete”; S. Esenin, 
„Harmonica năzdrăvană”.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara.

97



ALEXANDRU CECAL, chimie și inventică

Premiul de poezie al revistei „Discobolul” (2008).
Premiul de poezie al USR Filiala Alba-Hunedoara pe anul 2009.
Premiul de poezie (ex aequo) al Consiliului Județean Alba (2013).
Diploma revistei „Discobolul”, 2008.
Diploma de excelență, Primăria municipiului Alba lulia, 2008.
Premiul Opera Omnia al USR Filiala Alba-Hunedoara, 2016.
Referințe critice: Aurel Pantea, Diana Câmpan, Monica Grosu, Ironim 

Munteanu, Gheorghe Jurcă, Mirel Hăbean, Comei Nistea, Ion Nistor. Ion 
Mărgineanu, Sonia Elvireanu.

Cuprins în: „Dicționarul scriitorilor români de azi”, lași, 2011. de 
Boris Crăciun, „Antologire de poezie română contemporană”, lași, 2014, Aurel 
Ștefanachi, Ed. Tipo-Moldova.

Locuiște în Alba lulia. (Ir. M.)

Se naște la 18 iulie 1940 în Cahul - Basarabia. Refugiat împreună cu 
familia în Ardeal în timpul războiului.

Urmează școala primară în comuna Pianu de Jos, județul Alba (1947- 
195M, Liceul teoretic „Mihai Viteazul” Alba lulia (1951 -1 957), Facultatea de 
Chimie a Universității din București (secția de Radiochimie): 1958-1963, 
obținând titlul de doctor în Chimie la Universitatea „Al. I. Cuza” lași în 1972, 
cu teza: „Cinetica reacțiilor de schimb izotopic în sistemul 2004 TI (I) - TI (III) 
- complexat”, sub conducerea prof. dr. H. A. Schneider.

Urcă treptele ierarhiei universitare: preparator (1963), asistent (1966) și 
lector - în cadrul Catedrei de Chimie Anorganică a Facultății de Chimie, 
Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, șef de lucrări la Catedra de Chimie și 
Tehnologie Anorganică și Chimie Analitică la Facultatea de Tehnologie 
Chimică a Institutului Politehnic Iași între 1974-1990, conferențiar în anul 1990 
la Institutul Politehnic lași și profesor universitar în anul 1991 la Catedra de 
Chimie Anorganică, Facultatea de Chimie a Universității „Al. I. Cuza”, Iași

Face specializări în străinătate:
- 2 luni în 1970, la Facultatea de Chimie a Universității de Stat 

„Lomonosov” din Moscova cu studii în sinteza unor combinații 
complexe ale TI (III) și schimb izotopic, sub îndrumarea profesorilor 
Busev, Spitin și Nesmeianov.
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- 4 luni în 1973, la Laboratorul de Radiochimie al Universității 
Tehnice Dresda, cu o temă legată de transferul de lanț în 
polimerizarea acrilonitrilului în mediu de dimetril-sulfoxid marcat cu 
35 S. sub conducerea prof. R. Drayer.
15 luni între 1975-1976, bursier al Fundației „Alexander von 
HUMBOLDT” la Institutul de Radiochimie al Universității tehnice 
din Miinchen cu studii referitoare la solvatarea unor rășini 
schimbătoare de ioni încărcate cu cationii Th 4+ și 022+, în diferite 
amestecuri apă-solvent organic, având ca îndrumător științific pe 
prof. H. J. Bom.

- câte o lună, în 1983 și 1989 (ca reinvitat „Humboldt”) la Centrul de 
cercetări nucleare Karlsruhe, pentru specializare în tratarea 
deșeurilor radioactive de activitate mare și medie, sub îndrumarea 
ing. W. Kluger și dr. Th. Dippel.

- 4 luni Bursă de excelență (dec. 1998/mart. 1999) acordată prin 
concurs de Guvernul provinciei Quebec (Canada), cu studii privind 
marcarea unor steroizi cu 3H și 125 1, la Laboratorul de 
Endocrinologie moleculară al Universității Laval, din Quebec City.

Activitate didactică: lucrări practice și seminarii și apoi prelegeri de curs 
ținute studenților la disciplinele de Chimie anorganică, Izotopi, Chimie 
nucleară, Combustibili nucleari, Combinații complexe, Fizică atomică și 
nucleară, Radiochimie, etc.

Activitate științifică în domeniile:
- cinetica reacțiilor de schimb izotopic;
- utilizarea atomilor marcați în elucidarea structurii chimice și a unor 

mecanisme de reacție:
- termodinamica proceselor de solvatare a unor rășini schimbătoare de 

ioni;
- grafit coloidal (ca microproducție la nivel de pilot) pentru realizarea 

barelor combustibile nucleare CANDU;
- obținere de combinații complexe noi;
- studiul proceselor de coroziune cu radioizotopi;
- utilizarea colectorilor microbiologici pentru epurarea epurarea unor 

efluenti contaminați radioactiv;
- tratarea și stocarea deșeurilor radioactive în materiale ceramice și 

celulozice;
- studii radiocinetice ale creșterii cristalelor în geluri;
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- eliminarea produșilor CRUD în tehnologii nucleare;
- recuperarea și refolosirea ipsosului în industria porțelanului 

(micropilot);
- descompunerea radiolitică a apei cu obținerea hidrogenului.
în urma acestor studii, au fost obținute unele rezultate notabile, printre 

care se menționează o nouă metodă foarte exactă pentru evaluarea constantei 
vitezei globale de coroziune prin diluție izotopică internă, precum și tehnici 
pentru studierea apariției și creșterii cristalurilor în geluri, apelându-se la atomii 
marcați.

Activitatea științifică s-a concretizat în:
- 157 lucrări științifice, dintre care 53 au apărut în reviste (cu factor de 

impact) peste hotare;
- 30 brevete de invenții apărute, unele aplicate industrial.
Cărți:
a) Al. Cecal, 5 manuale pentru studenți la „Rotaprint” Institutul 

Politehnic lași: „Radiochimie” (1979), „Lucrări practice de 
radiochimie” (1980), „Fizică atomică și nucleară” (1980). ..Chimie 
anorganică” (1981) și „Fizică nucleară” (1984), ca singur autor, in 
total peste 1800 de pagini.

b) Al. Cecal, 2 cărți la Editura Tehnică București: „Aspecte chimice ale 
energeticii nucleare” (1987), 263 pag. și „Implicații ale fisiunii 
nucleare” (1989), 109 pag., ca unic autor;

c) A. Rusu, Catinca Simion și Al. Cecal: „Compendiu de lucrări 
practice de metode fizico-chimice de analiză” (traducere din 1 rusă), 
Ed. Lumina, Chișinău, 1993, 248 pag.

d) M. N. Palamaru, Alexandra R. Iordan, Al. Cecal, „Chimie 
bioanorganică și metalele vieții”, Ed. BIT, lași (1997), 395 pag.

e) Alexandra R. Iordan, M .N. Palamaru, Al. Cecal, „Introducere în 
chimia compușilor coordinativi”, Ed. Tehnopress, Iași (1997). 271 
pag.

f) M. N. Palamaru, Alexandra R. Iordan, Al. Cecal, „Chimie 
bioanorganică generală”, Ed. Universității „A. I. Cuza”, lași, I99g 
325 pag.

g) Alexandra R. Iordan, M.N. Palamaru, Al.Cecal, „Catene, cicluri șj 
clusteri anorganici”, Edit. Moldavia, Bacău (2000), 312 pag.

h) Al. Cecal, A. Gulea, „Chimia lantanoidelor și actinoidelor”. 
Universității de Stat Chișinău (2000), 198 pag.
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ILIE RÂP și știința matematicii

10b

S-a născut la 29 septembrie 1940, în comuna Vințu de Jos, jud. Alba, din 
părinții Râp lacob - agricultor și Râp Ana (născută Oana) - casnică. Școala 
primară și gimnaziul (1940-1953) îl face în Vințu de Jos iar studiile liceale 
(1953-1956) la liceul de băieți Alba lulia (fost Liceul „Mihai Viteâzur*)rPrinU]e 
profesorii care i-au marcat pozitiv dezvoltarea ulterioară menționăm pe;Ștefan

i) Al. Cecal, K. Popa, „Lucrări practice de radiochimie”, Edit. 
Universității „A. I. Cuza”, Iași (2000), 207 pag.

Alte actvități:
- Decan al facultății de Chimie între 20 ian. 1990 și 21 ian. 1996, apoi 

șef al Catedrei de Chimie anorganică, membru al Senatelor 
universitare începând cu anul 1990. Reales decan pentru 2000-2004.

- Participări la peste 40 de manifestări științifice interne și 
internaționale, cât și conferințe (ca profesor invitat) la Universitățile 
din Miinchen, Karlsruhe, Konstanz, Freiburg, Braunschweig, 
Regensburg, Berlin, Miinster, Aachen, 1 ialle/Saale, Chișinău, Paris 
VI, Dunkuerque, Paris Xl-Orsay, Lille, Quebec (Laval), Dubna.

- Membru al Asociației Europene de Radiochimie (1995)
-Membru al AOS și al Societății inventatorilor din România (1992)
- Membru (ales) al Asociației Europene a Decanilor de știință (din 1994) 
-Membru al Societății Germane de Chimie GDCh din 1997 (secția

Chimie nucleară), cu nr. 77679
- Membru al „Clubului - Humboldt” România
-Membru al Societății de Chimie din România (1994)
- Medaliat cu „Medalia de onoare” (nr. 107/1996) a Universității de 

Stat din Chișinău și cu „Medalia jubiliară” (1999) a Universității de 
Medicină și Farmacie, Iași

- Membru (invitat) în comisiile naționale de acordare 
„Fulbright” și „D.A.A.D.”

- Membru în comisia I - Științele naturii din cadrul C.N.C.S.I.S. / 
MEN (din 1994)

- Premiul „Gh. Spacu” al Academiei Române pe 1997.
Locuiește la lași. (l.T.)

a burselor



NICOLAE AVRAM și fizica modernă

102

Avram Nicolae s-a născut la 20 octombrie 1940 în satul Henig, județul 
Alba, din părinții Avram Milian (decedat 1946) și Avram Ana (pensionară 
C.A.P.), țărani săraci.

în perioada 1947-1951 a urmat școala elementară în satul natal Henig 
între anii 1951-1954 a urmat ciclul 11 al școlii generale în comuna Berghin, iar 
între 1954-1957 cursurile Școlii Medii de băieți nr. 2, actualul Colegiu „Horea 
Cloșca și Crișan” din Alba lulia. După absolvirea liceului, în 1957, a devenit

Munteanu (limba română), Pavel Perebiceanu (matematică) și Ion Crăcii’1 
(limba franceză).

Studiile universitare le face la Facultatea de Matematică-Mecanică 3 
Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj în perioada 1958-1963. După absolvirea 
facultății devine cercetător la Institutul de Fizică Atomică, secția V, Cluj unde 
va lucra cinci ani (1963-1968). în anul 1968 obține, prin concurs, un post de 
asistent la catedra de Matematici Aplicate în Economie a Facultății de 
Matematică și Informatică a Universității din Cluj. în prezent este conferențiar 
la această catedră și doctor în matematică.

în perioada 1973-1977 a fost detașat în Algeria unde a susținut cursuri 
de matematică și cercetări operaționale la Universitatea din Constantine.

Are litografiate mai multe cursuri universitare și numeroase lucrări 
științifice publicate în reviste de specialitate. Dintre lucrările mai importante 
amintim: „Matematici superioare”, Litografia Univ. Cluj, 1971; „Calcul 
Economic, Elemente de teoria așteptării și a stocurilor”, Litografia Univ. Cluj. 
1977; „Matematici aplicate în economie”, Litografia Univ. Cluj, 1986; 
„Probabilități”, Ed. Școala Română de Afaceri, Alba lulia, 1995.

în cele peste 25 de lucrări științifice publicate tratează probleme legate 
de: teoria așteptării, cercetări operaționale, teoria aproximării, radioactivități 
slabe etc.

în anii 2006-2008, în afara obligațiilor de catedră de la Universitatea din 
Cluj a ținut cursuri de matematici superioare și la Școala Română de Afaceri 
din Alba lulia.

Locuiește în Cluj. (I.T.)



MIRCEA TRIFU și mecanica cerească

103

Născut la 22 ianuarie 1941 în Lugoj, fiul lui Roșianu loan (participant pe 
Frontul de Est, prizonier în încercuirea de la Chișinău unde a decedat) și al 
lulianei (născută Pop, recăsătorită cu Trifu Dionisie, care l-a adoptat în 1950 
când a primit numele de Trifu Mircea Gheorghe). A făcut școala primară Ia 
Cugir (1948-1950) și din clasa a IlI-a la Alba lulia, unde familia s-a stabilit din 
1950. A urmat școala primară și gimnazială absolvind-o în 1955 și fiind admis 
la Școala medie nr. 2 (azi Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan”).

student al Facultății Matematică- Fizică a Institutului Pedagogic de cinci ani din 
Timișoara, actuala Universitate de Vest din Timișoara.

La terminarea facultății, în 1962, a fost repartizat în învățământul 
superior la catedra M.O.F.T. a Facultății de Fizică a Universității din 
Timișoara, facultate unde se găsește și în prezent.

în anul 1974 a obținut titlul științific de doctor în fizică la Universitatea 
din Craiova sub conducerea prof. dr. Oliviu Gherman.

A parcurs toate treptele ierarhice universitare, în prezent fiind profesor 
(din 1990), șeful catedrei „Structura Materiei” de la Facultatea de Fizică, 
Universitatea de Vest din Timișoara.

în perioada 1984-1990 a fost decanul Facultății de Științe ale Naturii 
(Matematică, Fizică, Informatică, Educație Fizică) de la Universitatea din 
Timișoara.

în plan didactic a realizat 11 materiale didactice-cursuri, culegeri de 
probleme, îndrumătoare de laborator, destinate studenților iar în plan științific a 
publicat 5 tratate de specialitate, peste 60 articole, a participat la realizarea unor 
contracte de cercetare științifică, a realizat 2 invenții. Activitatea sa de cercetare 
științifică vizează domenii importante ale fizicii modeme cum sunt fizica 
particulelor elementare, fizica atomului și moleculei, optica cuantică, 
spectroscopie, unele dintre rezultatele cercetărilor sale fiind citate în literatura 
mondială de specialitate.

în anul 1980 a fost distins cu titlul de „Conferențiar Universitar 
Evidențiat”, iar din 1986 este membru al Societății Europene de Fizică 
(European Physical Society). în prezent este profesor universitar pensionar și 
locuiește în Timișoara. (Ir. M.)
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Grație unui corp profesoral de excepție și-a însușit o temeinica pregătire 
teoretică cu Perebiceanu Pavel (matematică) îndrumându-1 spre cercul de 
matematică al cărui secretar va fi și devenind și colaborator și rezolvitor la 
„Gazeta de Matematică și Fizică”. Poartă recunoștință prof. Gheorghe Crișan 
(fizică), Avram Rășinaru (chimie), Elvireanu Armând (științele naturii), Ștefan 
Munteanu (latină, română), I. Moldovan (geografie) și inegalabilului om, Emil 
Tămaș (diriginte - prof. educație fizică). A fost șef de promoție,

Admis la Facultatea de Matematică în 1959 a frecventat-o până la 
absolvire - 1964, având remarcabili îndrumători în: profesor dr. Comei Tarțea, 
Gheorghe Călugăreanu, academician Tiberiu Popovici, prof. dr. Ion Munteanu, 
obține licența în 1964 cu teza: „Entropia în calculul probabilităților” condus de 
prof. D. Stanca. Face parte dintre primii matematicieni ce lucrează în industrie, 
la Hunedoara - cercetare aplicată și contact permanent cu Clujul. Desfășoară o 
laborioasă activitate de cercetare și participă la sesiuni științifice, (lucrări 
susținute la Institutul Pedagogic din Oradea în 1966) dar și la Hunedoara, 
București, Polonia.

Colaborează la programe de optimizare a debitării (PR.OPIC. SAUD, 
ARGOL-ELLOTT și analiză numerică).

A predat la Grup Școlar metalurgic. în 1973, luna mai, se înscrie la 
doctorat, susținându-și examenele și referatele și apoi teza cu un subiect de 
mecanică cerească fiind confirmat în 4 decembrie 1984 de referenții: cercetător 
dr. loan Todoran, prof. dr. membru corespondent al Academiei Constantin 
Drâmba, prof. dr. Grigore Moldovan, prof. dr. Nicolae Lungu, teza fiind 
„Contribuții la studiul mișcării satelitului artificial în câmpul gravitațional al 
pământului”. Din mai 1975 s-a transferat la Alba lulia lucrând la C.T.C.E. și 
apoi în învățământ. N-a renunțat la pasiunile sale (istorie, literatura, arte) unde 
este colecționar și cercetător (istoria matematicii). Colaborează după 1991 (de 
când devine profesor suplinitor la Grupul Școlar de Industrie Ușoară Alba 
lulia), la revistele: „Evrica” și „Universul matematic” după ce publicase 
individual și în colaborare numeroase articole, studii în reviste de specialitate 
din țara (mai ales Cluj). Rămâne un incurabil altruist, ale cărui cunoștințe s-ar 
cere corect recunoscute și valorificate. Locuiește în comuna Bucerdea, județul 
Alba. (Ir. M.)



DORIN ARON și vocația practică

Un arheolog: IOAN ALEXANDRU ALDEA
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S-a născut Ia 21 februarie 1942 în localitatea Teiuș din județul Alba fiul 
lui loan și al Aureliei (n. Popa).

Mutat cu familia la Alba lulia (în 1945) va urma aici studiile primare, 
gimnaziale (1949-1956) și liceale (1956-1960). Va avea norocul să aibă 
profesori pe Ștefan Munteanu (devenit ulterior profesor universitar la 
Timișoara), Gavrilă și Viorica Godja, Pop Porfiriu, loan Crăciun, Constanța 
Ivancu care-1 vor orienta spre secția umanistă a liceului.

Aron Dorin Traian loan se naște la 18 noiembrie 1940 în corn. Cioara 
(Săliște), jud. Alba din părinți mici funcționari. Stabilit mai târziu cu domiciliul 
la Vințu de Jos va urma Liceul „Mihai Viteazul” din Alba lulia (devenit între 
timp Școala Medie Mixtă nr. 2) între anii 1956-1960. Se va bucura de 
îndrumarea competentă a unor mari profesori din rândul cărora se disting: 
Ștefan Munteanu (română, devenit ulterior profesor universitar), Pavel 
Perebiceanu (matematică), Armând Elvireanu (biologie), loan Crăciun 
(franceză), Ion Moldovan (geografie). între anii 1960-1965 urmează studiile la 
Facultatea de biologie-geografie a universității clujene.

încă de la terminarea facultății (1965) este angajat la exploatarea 
Minieră din Zlatna, avansând de la inginer stagiar până la funcția de director pe 
care o deține din 1 august 1989 până la pensionare.

S-a dovedit de-a lungul anilor un bun manager un om apropiat de moții 
în mijlocul cărora locuiește, înțelegându-le necazurile și bucuriile. S-a implicat 
în viața socială a urbei în care trăiește și muncește sprijinind liceul din 
localitate, viața cultural-sportivă, participând efectiv - moral și financiar - la 
toate realizările edilitar-gospodărești ale orașului.

Este un om practic, plin de energie și de inițiativă care, chiar dacă nu are 
o operă științifică în urmă, prin soluțiile găsite și deciziile luate în diferite 
ocazii și-a dovedit din plin competența profesională, fiind considerat azi 
specialist în exploatarea zăcămintelor miniere, preocupat de sporirea eficienței 
economice, de creștere a volumului de bunuri materiale în zona atât de afectată 
de poluare. „Omul sfințește locul” chiar dacă nu lasă în urmă cărți, studii. (IT.)



Absolvent al Facultății de Istorie-Filosofie de la Universitatea clujeană, 
în anul 1965, va fi încadrat ca muzeograf și apoi director la Muzeul din Sebeș, 
de unde va participa la cercetările arheologice de la cetățile dacice de la 
Căpâlna și Piatra Craivii, la cele din stațiunea neolitică de la Daia Română și va 
efectua cercetări independente la Podul Pripocului și Râpa Roșie de la Sebeș.

între anii 1969-1991 a lucrat în cadrul secției de arheologie a Muzeului 
Unirii, fiind promovat în 1984 șef de secție, coordonând munca de cercetare 
arheologică. Participă la săpăturile arheologice de la Alba lulia („Lumea Nouă* 
și „Stația de salvare”), Țelna, Tărtăria, Ghirbom, iar in ultimii ani la Teleac, 
Orăștie, Limba, Gligorești etc.

în vara anului 1966 participă la lucrările Congresului de pre- și proto
istorie de la Praga, în același an fiind cooptat ca membru activ la „Societe 
d'Etudes Numismatique et Archeologique” din Paris, iar din 1972 membru 
fondator al „Asociației Internaționale privind Studiul Religiilor Preistorice și 
Etnologie”, Capo di Ponte (Italia).

Spirit întreprinzător și bun organizator, a reorganizat pe criterii 
științifice expozițiile de bază ale muzeului sebeșean cât și secvența de istorie 
veche a expoziției de bază a Muzeului Unirii din Alba lulia.

Imediat după transferul la Alba lulia (în 1969) a fost cooptat ca secretar 
de redacție și mai apoi redactor responsabil al revistei „Apulum”, anuar al 
Muzeului Unirii, mai apoi, după trecerea la Universitatea „1 Decembrie 1918”, 
redactor responsabil al publicațiilor universitare „Biblioteca Universitatis 
Apulensis” și „Buletinul Cercurilor Ștințifîce Studențești”.

Călătorii de studii și participări la congrese internaționale în Ungaria, 
Cehoslovacia, Italia, Germania.

Din 1991 a fost cadru didactic la Universitatea albaiuliană (printre 
cofondatorii se numără), titular la disciplina Istoria veche a României, fost 
secretar științific al Senatului Universității „1 Decembrie 1918” și mai apoi, 
până la pensionare, al Consiliului Facultății de Istorie și Filologie. Este doctor 
în științe istorice, cu teza „Așezarea culturii Petrești de la Ghirbom. Monografie 
arheologică”, rod al peste un deceniu de cercetări arheologice de teren.

Activitatea științifică se concretizează astfel:
A. Colaborări la volume colective:
1. Alba lulia — 2000. Monografie arheologico-istorică, Alba lulia, 1975 

(cap. Teritoriul municipiului Alba lulia în epoca preiostorică).
2. Muzeul National al Unirii Alba lulia. Ghid, Ed. Sport-Turism, 1985. 

Cap. Secția de preistorie (sub coord. N. Josan).
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3. Repertoriul arheologic al județului Alba. Biblioteca 
Apulensis, II, 1995 (coedilori H. Ciugudean și V. Moga).

B. Cărți de autor
1. V. Vasilev, I. Al. A Idea și H. Ciugudean, Civilizația dacica timpurie 

în aria intracarpatică a României. Contribuții arheologice: așezarea 
fortificată de la Teleac, Dacia, Cluj, 1991.

2. I. Al. Aldea, Așezarea eneolitică aparținând culturii Petrești de la 
Ghirbom. Monografie arheologică (rămasă în manuscris), 1999.

A publicat peste 50 de studii, articole și comunicări cu caracter științific 
în reviste de specialitate din țară și străinătate, contribuind la elucidarea unor 
probleme legate de civilizațiile preistorice de pe teritoriul județului Alba și al 
României în general.

Notă: în decursul anilor a publicat o serie de articole de popularizare din 
domeniul arheologiei în ziare locale {Drumul socialismului - Deva, Unirea — 
Alba lulia, Almanahul Unirea - Alba lulia) sau reviste culturale {Tribuna - 
Cluj, Ethos XXI — Alba lulia), a acordat interviuri pentru TVR și Radio 
București, pe teme de arheologie și istorie.

C. Activitate redacțională
1. între 1969-1996: membru al colegiului de redacție, secretar de 

redacție și redactor responsabil al anuarului Muzeului Unirii Alba 
lulia, Apulum.

2. Din 1995 a coordonat și îngrijit, în calitate de redactor responsabil, 
apariția Buletinului Cercurilor Științifice Studențești, publicație cu 
caracter științific a studenților de la Facultatea de Istorie și Filologie 
a Universității „1 Decembrie 1918”.

3. începând cu anul 1997 devine membru al colegiului de redacție a 
anuarului Annales Universitatis Apulensis - ser. Historica.

4. Din 1995 inițiator și coordonator al seriei Biblioteca Universitatis 
Apulensis.

După pensionare, a continuat să predea la Universitatea albaiuliană (până în 
2010), a activat în cadrul unor proiecte cu caracter social ale fundației PAEM 
Alba, a continuat activitatea redacțională la revistele locale „ETHOS XXI” și 
„GÂND ROMÂNESC - GÂND EUROPEAN” în calitate de secretar general de 
redacție. (I. T.).



ȘTEFANIA MARIA LUNGU (căs. SÂLĂGEAN) și cercetarea biologii
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Născută în 1 martie 1942 în Alba lulia din părinții Ștefan (prim-dircctor 
de carte funciară) și Elena (casnică).

Urmează Școala Generală nr. 1 apoi Liceul „Horia, Cloșca și Crișa° 
Alba lulia, Secția Reală.

Studiile universitare și le desăvârșește la Universitatea ..Babeș-Boly3' 
din Cluj, absolvind Facultatea de Biologie-Geografie, secția Biologic-Botani^^- 
promoția 1965.

Este repartizată în septembrie 1965 ca profesor de biologie-agricultură 13 
Școala Generală din comuna Ticu-Colonie, jud. Cluj, unde activează până î*1 
aprilie 1966, când obține ieșirea din învățământ, prin ordin ministerial, fiind 
angajată timp de un an la Institutul Agronomic din Cluj-Napoca.

Din august 1967 până la pensionare, în februarie 2011, profesează in 
cadrul Institutului de Sănătate Publică Cluj - Laboratorul de Igiena Radiațiilor 
pe diverse funcții: biolog stagiar, biolog propriu-zis iar din 1976, biolog 
principal.

Din 1987 desfășoară activități de cercetare ajungând cercetător științific 
principal gradul II.

Pe parcursul celor 34 de ani de muncă a îndeplinit diferite activități: de 
la recoltarea și preluarea probelor de mediu, determinări radio-chimice, 
hematologice, hidrobiologice etc., până la efectuarea și conducerea unor lucrări 
științifice care au vizat atât evidențierea unor efecte produse de radiațiile 
ionizante asupra mediului și organismului uman cât și cercetări cu caracter 
aplicativ, destinate reducerii riscului de iradiere a populației. A contribuit, încă 
din 1970, la realizarea unor studii privind iradierea medicală a populației ca 
urmare a utilizării radiațiilor X în scop diagnostic și terapeutic.

După 1986, pentru estimarea efectelor biologice generate de gravul 
accident nuclear de Ia Cemobâl, a condus un studiu amplu ce a urmărit 
dinamica incidenței cazurilor de leucemie și cancer tiroidian la populația celor 
11 județe din Transilvania arondate Institutului de Sănătate Publică din Cluj 
Cercetarea a fost realizată pentru o perioadă îndelungată de timp: 10 ani înainte 
și 10 ani după accident.

Separat, a condus un studiu privind impactul asupra nou-născuților din 
județul Cluj, ai căror mame au fost expuse iradierii post-Cernobâl, pe durata 
sarcinii.



CONSTANTIN TITU POPESCU și vocația estetică
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S-a născut în 1 mai 1942 în Alba lulia în familia ing. Titus și Letiția 
copilărind în cartierul Lipoveni și făcând școala primară în Alba lulia între 
1949-1953. E admis în 1956 la liceu (nefericit numit atunci Școală medie mixtă 
nr. 2) pe care-1 frecventează până la absolvire (1960).

A publicat 11 lucrări ca prim-autor în reviste de specialitate („Clujul 
medical”, „Igiena”, „Hidrobiologica”, „Radiologia”, „La Sânte Publique” etc.). 
Totodată a susținut 31 de comunicări ca prim-autor și circa 80 ca și coautor Ia 
diferite simpozioane și congrese din țară și din străinătate.

în 1997 participă la Simpozionul Internațional de Epidemiologie a 
Mediului din Europa Centrală și de Est, de la Smolenice (Slovacia) cu „An 
Epidemiological Study of Thyroid Cancer in Cluj County after Cemobyl 10 
years Follow-up” publicată apoi în volumul „Central European Journal of 
Occupational and Enviromental Medicine” (1998, voi. 4, nr. 2).

A mai luat parte și la workshop-ul WHO / ECEH cu tema „Information 
Sources for Enviromental Epidemiology”

Demn de menționat sunt și alte activități de cercetare desfășurate de una 
singură sau în colectiv ca: stabilirea bio-sestomului (fito și zooplancton) ca bio- 
indicator al poluării radioactive a apelor de suprafață, Determinarea încărcării 
radioactive a principalelor rețele hidrografice și a lacurilor de acumulare din 
Transilvania utilizate ca sursă de apă potabilă pentru colectivitățile umane, etc.

Este posesoarea unui brevet pentru „Metodă de determinare a radiului 
din făină”, metodă ce s-a utilizat apoi în toate laboratoarele rețelei naționale.

Printr-o cercetare laborioasă a reușit să demonstreze că analiza 
anomaliilor de nucleu limfocitar din sângele periferic nu trebuie să figureze 
între analizele impus personalului expus la noxa radioactivă. în urma acestei 
cercetări ministerul Muncii a dispus scoaterea acestui test din Codul Muncii.

în prezent locuiește la Cluj-Napoca împreună cu șoțul ei Damian 
Sălăgean, fost profesor de kinetoterapie la Policlinica nr. 2 din Cluj-Napoca, 
bucurându-se de realizările fiicei lor, Diana, absolventă a Facultății de Filologie 
de la Universitatea „Babeș-Bolyai”, care în prezent ocupă funcția de director 
relații externe la Agressione Group. (I.T.)
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Urmează secția umană, remarcându-se la concursul național do literatura 
română, conducând cercul de literatură al liceului și bucurându-se dc orientarea 
atentă a prof. Ștefan Munteanu.

Susține examenul de maturitate în vara lui 1960 și în urma admiterii în 
septembrie la Facultatea de Filologie din Cluj devine student la secția limba și 
literatura română, între 1960-1965 urmează cursurile facultății interesat de 
cursul special de literatură universală și comparată ținut de prof. Liviu Rusu. 
reintegrat în învățământul universitar. Debutează în 1965 în revista clujeană 
„Tribuna”' cu un articol de teorie literară. La absolvirea facultății intră în 
publicistică fiind redactor la ziarul regional „Crișana” între 1966-1968 și apoi la 
„Tribuna Sibiului” (1968-1972).

Din 1972 trece secretar responsabil de redacție la revista „Transilvania” 
din Sibiu, semnând cronica literară și plastică. Colaborează la reviste literare 
din țară ca „Familia”, „Astra”, „Orizont”, „Cronica”, „Steaua”, „Jurnal literar”, 
„Cahiers roumaines d'etudes literaires” și în 1973 debutează editorial cu voi. 
„Mihai Dragomirescu - estetician”, Ed. Minerva, București 1973, anunțând 
interesul de durată pentru problemele esteticii, devenind critic și istoric al 
ideilor literare.

Laborios, publică în câțiva ani mai multe volume al căror obiect este 
estetica: „Idei estetice în scrierile lui Mihai Ralea (Ritmurile interioare ale 
concepției)”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1974; „Național și universal în artă”, 
Ed. Politică, București, 1975: „Specificul național în doctrinele estetice 
românești”, Ed. Dacia Cluj-Napoca 1977 - teză de doctorat, susținută la 
București. Volumul are ca idee centrală caracterul istoric și tipologic al sintezei 
naționalului în gândirea estetică românească, autorul urmărind într-un prim 
capitol: „Anticipări ale esteticii doctrinare a specificului național” și trece în 
revistă enunțuri de idei estetice, dintr-o gândire nesistematizată de la Coresi la 
Simion Bămuțiu. Dens, argumentat este capitolul „Semnificațiile estetice ale 
specificului național”, așa cum se circumscriu ele la Gherea, Maiorescu, MihaiI 
Dragomirescu, G. Ibrăileanu, M. Ralea, E. Lovinescu, Lucian Blaga și G 
Călinescu, observând că doar Dragomirescu, Blaga și I. Vianu și-au organizat 
doctrina estetică în sistem. Cuprinsă în micromonografii, teoria specificului 
național are avantajul reliefării contribuției fiecărui nume la adâncirea șii 
diversificarea problemei.

Activitatea criticului și istoricului ideilor literare românești continuă 
apărându-i succesiv: „Necesitatea esteticii”, Ed. Facla, Timișoara 1979; „Cărți



MIRELA RODICA OPRIȚA (CĂS. IOANEȘ), între două lumi
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S-a născut în Alba lulia la data de 10 iulie 1942, fiind cea mai mare 
dintre cele patru surori ale familiei medicului Oprița Gheorghe și a învățătoarei 
Elvira.

cu ieșire la mare” 1980; „Arta ca trăire și interpretare”, 1982; „Concepții și 
atitudini estetice” 1983; „D. Caracostca, un critic modem”, 1987.

Călătorește în Italia și Germania și, în 1988, rămâne în Germania, 
stabilindu-se la Miinchen unde colaborează la ziarele diasporei românești 
(„Curentul”, „Observator”) și continuă să scrie.

Dedică un album „Radu Anton Maier” - 1989, o monografie „Poetul 
Horia Stamatu” - 1992 și jurnalul de azilant: „Un an cât o speranță” apărut la 
Miinchen. Tot aici îi apar în 1993 „Povestiri din Italia” 1a Carnetele Observator 
intitulate în ediția românească: „Senzație la Florența”, publicată în 1995 la 
editura „Imago” din Sibiu cu postfața lui Radu Bărbulescu, „Frumoasa nebunie 
a unui om de cultură”. Cartea ultimă a lui Titu Popescu înregistrează o 
înseninată mutație în scrisul său, limbajul său este al prozatorului mult mai 
literar fiind stilul „Strict literar vorbind, observăm o evoluție sensibilă de la 
stilul critic, rece, intelectual și abstract, la fraza mult mai liberă și mai literară 
spre o tot mai mare dezinvoltură a expresiei” (Adrian Marino). Este o carte de 
retrăire a miracolului italic în 1 1 povestiri, ultima dând și titlul volumului. Ca 
toți romanticii fascinați de spiritul roman, călătorește prin orașe italiene, cu un 
călător sensibil, hrănit de lecturi, dar dornic de experiențe trăite, înregistrează 
priveliști și oameni, obiceiuri și întâmplări, face analize psihologice și efortul 
de a defini „Sufletul Romei”. Natura și cultura italică declanșează lirismul dând 
unor trăiri personale o „anvergură de experiență umană dincolo de 
comportamentul individual”, cum singur mărturisește. Confesiunea și 
introspecția dau romanului valoarea documentului de conștiință, credibil prin 
implicarea eului în experiențe devastatoare, iar crisparea stilului sporesc 
autenticitatea. Confirmate prin jurnalul „După zece ani”, Ed. „Jurnalul literar” 
(2004), „Colonia compatrioților”, Criterion Publishing (2006), mixtură între 
memorialistică și eseu și „Estetica paradoxului”, 2011 (Vezi cronica „Geografii 
spirituale - Terra mirabilis”, 2018.

Locuiește la Cluj-Napoca. (Ir. M.)
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Clasele 1-Vll le face la Școala Generală nr. 1, iar studiile liceale la 
Școala Medie nr.2 (fostul Liceu Mihai Viteazul, unde cu ani în urmă studiase 
tatăl său).

Era în anul 1956 când acest liceu organiza pentru prima dată clase de 
elevi mixte după ce, timp de decenii, avusese doar clase de băieți.

în timpul liceului urmează secția umanistă sub îndrumarea unor 
profesori de prestigiu de care își amintește cu mare plăcere: Ștefan Munteanu (I. 
română), soții Gavrilă și Maria Godja (I. rusă respectiv latină), loan Crăciun (I. 
franceză), Armând Elvireanu (științele naturii), loan Moldovan (geografie), Gh. 
Crișan (fizică), Pavel Peribiceanu (matematică). Emil Tămaș (ed. fizică).

A fost premiantă în fiecare an de școală.
între anii 1960-1966 urmează Facultatea de medicină generală din 

cadrul I.M.F. din Cluj pe care o absolvă cu susținerea unei teze de licență din 
domeniul ginecologiei privind tratarea leziunilor colului cervical.

După trei ani de internat (1966-1968) este repartizată 1a țară ca medic 
în comuna Aluniș-Gherla unde va funcționa alți trei ani.

Un an lucrează ca medic de circumscripție în orașul Gherla, pentru ca 
în octombrie 1972 să obțină, prin concurs, postul de medic de întreprindere la 
Trustul de construcții civile din Cluj, unde va rămâne timp de 15 ani, până la 
plecarea definitivă din țară.

între anii 1977-1979, împreună cu soțul, medic chirurg, lucrează în 
Gabon - Africa, în calitate de „cooperanți români”. Au fost doi ani de muncă 
intensă, cu multe momente grele dar și satisfacții, făcând cunoscută peste hotare 
valoarea școlii medicale românești.

în 1977 emigrează în Suedia urmându-și soțul care părăsise România 
în 1985, stabilindu-se la Goteborg.

După un an de curs intensiv de limbă primește diploma suedeză de 
medic, obținând și un post de medic general ist în același oraș.

Nu a pierdut legătura cu țara de origine, participând alături de colegii 
de liceu la întâlnirea anuală pe care aceștia o organizează în luna septembrie.

Are doi copii: un băiat care a studiat medicina generală cu specializare 
în cardiologie în România și o fiică absolventă a unei facultăți de stomatologie 
din Suedia.

în prezent locuiește la Goteborg alături de fiul său medic cardiolog la 
Spitalul Sahlgrensko și fiica sa stomatolog în același oraș.



IOAN RADU ZGÂIA și proiectele în rafinării

113

Deși pensionată din 2008, lucrează și azi cu o jumătate de normă, circa 
opt luni pe an, „din plăcere și fiindcă e nevoie de oameni", după propria-i 

declarație.
N-a f&cut cercetare, n-a scris cărți de specialitate, dar pacienții săi atât 

din România cât și din străinătate o consideră un practician apreciat care și-a 

făcut datoria de medic cu devotament peste patruzeci de ani.
Colegii de generație, liceenii de odinioară, se mândresc cu realizările 

ei și o întâmpină cu drag la reuniunile anuale de la care e nelipsită. (1. T)

Născut la 10 iulie 1943 la Alba lulia într-o familie de intelectuali. 
Tatăl, avocat, îl înscrie la vârsta de 6 ani în clasa I la Școala Elementară Nr. 3 
(azi Școala Generală „Avram lancu"), aflată în apropierea casei părintești.

între anii 1956-1960 urmează Școala Medie Mixtă Nr. 2 (azi Colegiul 

Național „Horia, Cloșca și Crișan" Alba lulia) iar mai apoi între 1960-1965, 
Institutul de Petrol, Gaze și Geologie București, Facultatea de Tehnologia și 
Chimizarea Țițeiului și Gazelor Naturale.

La absolvire (1965) este repartizat ca inginer la Rafinăria Brazi unde va 
rămâne următorii 3 ani, ajungând șef de instalație.

Se transferă în 1968 la Institutul de Proiectări Instalații Petroliere 
(I.P.I.P.) Ploiești parcurgând etapele unei deveniri profesionale meritorii: 

inginer proiectant, șef de proiect, șef de secție.
Datorită calităților sale profesionale și umane este ales în 1990 director 

tehnic al Institutului, ulterior (1996) devenit director general a I.P.I.P.
în această perioadă a întocmit studii și proiecte pentru rafinăriile din 

România: Petrobrazi Ploiești, Petrotel Ploiești, Arpechim Pitești, Rafo Onești, 
Petromidia Constanța ca și proiecte pentru fabricile de apă grea, Uzina „G” 
Râmnicu Vâlcea și Romag Tumu Severin sau Uzina de cauciuc poliizoprenic 
Brazi.

în același timp a întocmit proiecte pentru rafinării din străinătate: 

Rafinăria Karachi (Pakistan), Rafinăria Banias (Siria), Rafinăria Kirkala 

(Turcia), Rafinăria Zarga (Iordania) etc.
între 1980-1981 a acordat asistență tehnică, pe șantier, la construirea 

Rafinăriei Banias din Siria.
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devenit consilier al
a

Societății „S-P
Societății „Ste*^

A văzut pentru prima dată lumina zilei într-o familie modestă de țăran 
curați, simpli și cu dragoste de Dumnezeu, în 19 septembrie 1946, în localitatea 
Drâmbar, județul Alba.

A absolvit, pe rând, patru clase în satul natal, șapte clase la Școala 
Generală nr. 1 din Alba lulia, Liceul „Horia, Cloșa și Crișan” (denumirea de 
atunci a fostului Liceu „Mihai Viteazul”) și apoi Institutul de Biblioteconomie 
București unde și-a cunoscut viitoarea soție, Natalia cu care s-a căsătorit ir 
1969.

Are doi copii, lonela-Maria și Florin, căsătoriți, fata locuind în Valenci; 
(Spania) unde lucrează ca asistentă medicală. Băiatul locuiește în Alba lulia 
având o afacere în comerț.

Cu unele mici excepții, la începutul carierei, a activat ca referent cultura 
la Consiliul Județean al Sindicatelor Alba, iar ulterior, în aceeași funcție, h 
Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba lulia.

în ultimii ani de activitate (2004-2006) a îndeplinit funcția de dircCtc 
inginerie la Societatea de Inginerie „Litwin Ploiești”, filială a Societății „Lil'AI 
Paris”, cu capital franco-israelian.

între anii 2006-2010 a
Engieneering & Procumement” Ploiești, filială 
Prematechnik und Gastechnik” din Germania.

Activitatea științifică se concretizează în cele 12 Brevete de Invenț’ 
eliberate de Institutul de Invenții, Standarde și Mărci, nenumărate comunicai 
științifice prezentate la congrese și simpozioane în țară și străinătate.

Totodată este autor a doua volume de referință în domeniu 
„Hidrocarburi gazoase și lichefiate”, Editura Tehnică, București, 1984 Ș 
„Pressure Drop Control in Fixed Bed Diesel Hydrotreating Reactors”, Editun 
I.P.B., 2002.

în 1980 a obținut (în colectiv) „Premiul Gheorghe Spacu” al Academie 
Republicii Socialiste România pentru lucrarea „Tehnologie pentru obținere 
izoprenului și a cauciucului poliizooprenic”.

Membru marcant al societății civile din Ploiești, a fost ales consilier a 
Consiliului Județean Prahova (2000-2004) din partea PNȚ-CD.

A decedat în 14 ianuarie 2016. (I.T.)



VICTOR FĂT - folcloristică și poezie
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S-a născut la 14 iunie 1942, în municipiul Alba lulia.
Studii: Școala elementară nr 1; Liceul „Horia, Cloșca și Crișan” Alba 

lulia; Facultatea de Filologie a Universității „Babeș-Bolvai” din Cluj-Napoca.
Specialitate: profesor de limba și literatura română la Școala generală 

Vidra-Poieni, Liceul industrial nr. 1, Seminarul Teologic Ortodox „Simion 
Ștefan” din Alba lulia și Colegiul Tehnic „Alexandru Domșa” de unde se 
pensionează.

Lucrări de folclor: „Natura epitetului în poezia populară” (lucrare pentru 
diplomă de licență în filologie); „Folclorul obiceiurilor din satul Hăpria”.

Colaborator la revistele literare „Tribuna (Cluj), „Familia” (Oradea), 
„Ramuri” (Craiova), „Orizont” (Timișoara), „România literară” (București); 
„Viața studențească”; ziarul local „Unirea” și suplimentele cultural-artistice, 
volumele „Poarta inimii” editate de Comitetul de Cultură - cu poezii, însemnări 
și articole.

A colaborat, atât înainte de revoluție cât și după aceasta, la diferite 
publicații din țară cu proză și poezie satirică, scenete satirice dar mai ales cu 
epigrame. A fost premiat de revista de umor „Urzica”, al cărui colaborator a 
fost până la dispariția acesteia.

A obținut titluri de laureat al festivalurilor de umor „Constantin Tănase” 
(Vaslui), „Mărul de aur” (Bistrița) sau premii la concursurile de epigramă din 
Slatina, Bistrița sau Târgu Jiu.

A colaborat mai mulți ani cu Teatrul de revistă Galați pentru care a scris 
nenumărate texte umoristice.

Dintre cărțile tipărite amintim: „Zâmbete cu gura pungă” - epigrame; 
„Râsul cu buzele crăpate” - fabule; „Goana după rime” - poezie satirică; 
„Chelul cu cârlionți” — poezie satirică; „Pribeag pe drumul dintre râs și plâns” — 
versuri.

Este autorul unor piese de teatru pentru copii: „Punguța cu doi lei grei”, 
„întâmplări cu Ana Maria și prietenul ei Miaulici” și „Lupul păcălit de Scufița 
Roșie”.

I-au apărut volume antologice: „Dialog despre o viață” și „Lucrul gri în 
alb și negru”. (I.T.)
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Volume de versuri: „Accente lirice", Ed. Școala Albei, 1998; „Lacri”111 
semințe, scântei" (2002). (Ir. M.)

Născut în Alba lulia la 26 decembrie 1942 în familia magistratul^’ 
Nicolae Demco și casnica Lucica a urmat cursul primar (1949-1953) 
gimnazial la Școala nr. 3 (1953-1956). Din 1956, în urma admiterii’ I 
frecventează în prima promoție mixtă cursurile Școlii medii mixte nr. 2 (fost g 
Liceul „Mihai Viteazul").

Are ca prof. pe Peribiceanu Pavel (matematică), Elvireanu Armând 
(științele naturii), Ștefan Muntean (română), Rășinaru Avram (chimie), L 
Crăciun (franceză, logică, psihologie), Maria Godja (latină). Constanța Ivancu 
(istorie), Gheorghe Crișan (fizică) remarcabili îndrumători la secția reala pe 
careo absolvă în 1960 ca șef de promoție. După bacalaureatul temeinic (la 7 
discipline) este admis la Facultatea de Fizică din cadrul Universității din Cluj. 
Diplomat universitar din 1966 este angajat la I.F.A. în Cluj, de unde este trimis, 
la stagiu de specializare în Canada (1966-1967), își pregătește doctoratul sub 
conducerea prof univ. dr. loan Ursu.

La întoarcerea din Canada va fi încadrat în colectivul I.F.A din 
București, unde și-a susținut și teza de doctorat „Dinamica de spin în 
experimentele RMN de polarizare încrucișată” (1974). în 1979 trece la 
Institutul de Tehnologie Izotopică și Moleculară din Cluj-Napoca, apoi 
conferențiar și profesor la Catedra de fizică a Universității Tehnice din Cluj- 
Napoca (1989-2005), cercetător științific și profesor invitat la Institutul de 
Chimie Macromoleculartă și Chimie Tehnică, Universitatea RWTH din Aachen 
(208-2011), consultant științific al firmei DSM (Olanda - 2008), senior 
scientist la Leibnitz Institute for Interactive Materials, RWTH Aachen (2005- 
2011). A desfășurat o gamă largă de activități, de la cercetarea fundamentală în 
domeniul metodologiei rezonanței magnetice nucleare, al cristalografiei RMN. 
al tomografiei prin rezonanța magnetică, al sistemelor confinate în 
nanostructuri și al proteinelor fibroase, la cercetări aplicative privind relația 
structură-dinamică-proprietăți pentru clase largi de materiale polimerice 
nanocomposite și la caracterizarea țesuturilor biologice și a materialelor prin 
tomografia RMN. Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în peste 250 de



în prestigioase reviste științifice

AUREL SASU și visul criticii totale, critic, istoric literar și traducător
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lucrări științifice, publicate în țară sau 
internaționale, individual sau în colectiv.

Face parte din asociații și societăți naționale și internaționale, participă 
la simpozioane, în delegații în străinătate, are stagii de specializare sau este 
visiting profesor în Universități din Europa. Membru corespondent al 
Academiei Române din noiembrie 2011.

Actualmente pensionar, locuiește în Cluj-Napoca. (Ir. M.)

Născut în 21 iulie 1943 Oarda de Sus, fiul lui Clement și al Elenei (n. 
Munteanu). Școala primară și gimnaziul în satul natal și Liceul „Horea, Cloșca 
și Crișan” din Alba lulia (1957-1961).

în 1960, pentru intonarea unor cântece patriotice în incinta școlii 
(„Deșteaptă-te române”, „Marșul batalioanelor române”), interzise în acei ani, a 
fost exmatriculat, interogat și anchetat, apoi prelucrat în adunări publice și 
prezentat (împreună cu părinții) drept un caz primejdios de deviere ideologică.

împiedicat să se înscrie la concurs pentru admiterea în învățământul 
superior, cere să fie înrolat spre a-și satisface serviciul militar. După un an de 
armată se prezintă la concurs și e admis la Facultatea de Filologie din Cluj pe 
care o frecventează între anii 1963-1968, licențiat în acel an. Din 1968 este 
încadrat la Institutul „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, secția de istorie 
literară, unde se formează ca istoric și critic literar în spiritul școlii clujene, cu 
interes concomitent pentru judecata de valoare și analiză filologică. Debutează 
în „Tribuna” (1968), colaborează la „Echinox”, seria 1971-1974, apoi la 
principalele reviste din țară cu studii, articole și cronici pe teme de literatură 
română modernă și contemporană. A debutat editorial cu volumul de eseuri 
„Progresii” (1972), după ce a colaborat la volumul colectiv: „Probleme de 
literatură comparată și sociologie literară” (1970). în 1974 a obținut titlul de 
doctor la Universitatea din Cluj cu teza: „Retorica ficțiunii”, an în care devine 
membru al Uniunii Scriitorilor.

Participă la colocvii internaționale de literatură (Moscova, Varșovia) și 
colaborează la volumul colectiv: „De la Nicolae Filimon la G. Călinescu. Studii 
de sociologie a romanului românesc” (1982).



în perioada 1981-1982 a fost lector de limba și civilizația românească la 
University Of Washington (Seattle, S.U.A.) și e coautor al bibliografici critice 
adnotate „Românii în periodicele germane din Transilvania” (I-II, 1977-1983). 
A dedicat două lucrări teoretice problemelor de retorică hermeneutică: 
„Retorica literară românească”, 1976 și „Textul ipotetic”, 1984.

în 1978 publică eseul: „Liviu Rebreanu - Sărbătoarea operei” care 
dovedește buna cunoaștere a prozatorului de care este pasionat, oprindu-se la 
esențele operei practicând o critică a totalității, atingând un vârf jinduit de orice 
critic modem. „Sărbătoarea operei este din acest punct de vedere și o sărbătoare 
a criticului” (Dan Manuca: „Convorbiri literare”, nr. 109/1979, p. 12).

Densitatea și noutatea opiniilor nu înlătură total părerile istorici literare 
tradiționale. Eseul lui Aurel Sasu propune analiza unui Rebreanu văzut de un 
critic al prezentului.

„în căutarea formei” (1979) criticul se mișcă dezinvolt într-un spațiu 
vast cu remarcabila unitate stilistică, căutând dincolo de forme principiul care 
generează opera, elanul care a permis ivirea ei pe lume. Afirmațiile asupra 
textului sunt susținute de argumente aduse de demonstrația teoretică.

în 1990 a fost bursier Fulbright la Washington D.C. „Resident „Scholar” 
(1991) la Multicultural History Society of Ontario (Toronto, Canada) și 
Visiting Scholar (1993) la Northrop Treve Center, Victoria University 
(Toronto). în 1994 a publicat studiul de psihologie literară „Eul suveran. 
Paradigme lovinesciene”.

Cu Mircea Zaciu și Marian Papahagi a lucrat la coordonarea 
dicționarului „Scriitori români” (1978) și în aceeași echipă la coordonarea 
„Dicționarului scriitorilor români”, interzis în 1986 și reluat în 1990 (din care a 
apărut voi. I. A-C la Editura Fundației Culturale Române 1995) și ulterior 
celelalte 3 volume.

După o minuțioasă documentare în biblioteci din nordul Americii a 
elaborat lucrarea: „Cultura română în Statele Unite și Canada „ (I-II, 1993 
Presa I, Nostalgia Românească II). A inițiat cu Mariana Vartic un vast proiect 
al unei istorii autobiografice, pe genuri, a literaturii române, din care au apărut 
„Romanul românesc în interviuri” (I-IV, fiecare volum în două părți - 1985, 
1991) și „Dramaturgia românească în interviuri” (I, II 1995).

Filologul aplicat a îngrijit și prefațat ediții din Agârbiceanu („Meditație 
în septembrie”, 1971; „Liceeni... odinioară”, 1972; „Povestiri”, 1979), E. 
Lovinescu („Acord final”, 1974), I. Pioaru-Molnar („Retorică, adică învățătură 
și întocmirea frumoasei cuvântări”, 1976), I. Heliade Rădulescu („Critica

118
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literară”, 1979). G. Bănea („Mușchetarii în Balcani”, 1982); Mircca Gesticone 
(„Războiul micului Tristan”, Vest, 1983, în colaborare cu Sabin Vlad), E. 
Cioran („Revelațiile durerii”, 1990 în colaborare cu Mariana Vartic), Eugen 
lonescu („Război cu toată lumea”, I-II, 1992 în colaborare cu Mariana Vartic).

A tradus: „Dubla viziune. Limbaj și semnificație în religie”, de Northrop 
Frye (1994, în colaborare), „Boala ca metaforă” și „Sida și metaforele ei” de 
Susan Sontag.

A fost distins cu Diploma de onoare a Ministerului Culturii, a revistei 
„Manuscriptum” și a Muzeului Literaturii Române (1991); Premiul „Titu 
Maiorescu” al Academiei Române pe 1994 pentru „Cultura română în Statele 
Unite și Canada”, I, II; Premiul Salonului de Carte din Cluj și Oradea în 1995; 
Premiul revistei „Flacăra” în 1995; Premiul de excelență, Bacău, 1995; Premiul 
„Opera Magna” al Uniunii Scriitorilor în 1995; Premiul pentru antologii, 
dicționare, ediții critice al Uniunii scriitori lor, în 2001.

în 2006 a publicat două volume din „Dicționarul bibliografic al 
literaturii române”.

A decedat în 27 septembrie 2018 la Cluj-Napoca. (Ir. M.)

S-a născut în Benic, fiul lui Emil și al Anei, în 6 decembrie 1943, în 
satul natal făcându-și școala primară (1950-1954) și gimnaziul în Galda de Jos 
(1954-1957). Liceul l-a urmat la Alba lulia (1957-1961) remarcându-se în 
cercul literar unde citește versuri și proză, dar având de tras în 1960 când alături 
de alți colegi a cântat în incinta școlii „Deșteaptă-te române!” pe atunci interzis.

A absolvit liceul în 1961 și a participat după bacalaureat la examenul de 
admitere în Facultatea de Filologie din Cluj. Frecventează cursurile între 1961- 
1966. La absolvire lucrează în jurnalistică la ziarul regiunii Hunedoara între 
1966-1968 și din 1968 - odată cu înființarea județului Alba - este redactor la 
„Unirea”' (până în 1975).

A debutat în martie 1968 în „Tribuna” din Cluj, colaborând la „Steaua”, 
„Echinox”, „Astra”, „Familia”.

Prima prezență în volum datează din 1972, în volumul de poezie tânără: 
„Eu port această ființă”, apărut la Cluj.

Din 1975 intră în învățământ, funcționând la Galda de Jos, Aiud și Alba 
lulia.



Utopia criticii complete: VALENTIN TAȘCU

Născut la Petroșani, în 23 ianuarie 1944, a urmat cursurile liceale la 
Alba lulia între 1958-1962 și având amintiri bune și rele din liceul unde a visat, 
a scris și citit versuri proprii în Societatea de lectură, al cărei președinte a ajuns 
(o poezie: „Unde ești, bătrâne Torquemada?”... declamată într-o ședință a 
cercului literar din liceu prin 1959 trezind amintiri și după 33 de ani în 1994, la 
29 noiembrie, la o întâlnire la Colegiul „Horia, Cloșca și Crișan” cu prilejul 
prezentării volumului de versuri; „Dimineața amurgului” al lui Valentin Tascu). 
Plăcuți i-au fost anii de studiu când a visat și iubit, sau a fost îndrumat de
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în 1978 i s-a publicat volumul de versuri: „Vânătorul de scântei” la 
Editura „Dacia”, în urma câștigării concursului editurii.

„Vânătorul de scântei” afirma un poet de netăgăduită înzestrare cu un 
timbru liric personal.

„Vânătorul de scântei” este poetul însuși căutând neostenit izvorul pur al 
cântecului sau vânând ideea scânteie, incendiatoare a conștiinței. Veghea 
neîntreruptă este starea proprie creației adevărate, poetul visând să descopere 
„sămânța lumii” să o tălmăcească prin cuvânt, fără a tulbura alte ape urmând 
izvorul (vocea) propriei sensibilități cum afirma în poezia programatică cu 
valoare de artă poetică ce dă titlul volumului.

Substanța celor 40 de poeme ale volumului se condensează în câteva 
nuclee lirice: poetul, țara, iubirea legate indestructibil prin fluxul neîntinatei 
trăiri. Destinul poetului născut în decembrie se proiectează stenic pe cerul 
patriei „într-un urcuș sever împătimit de soare”.

Paznic neclătinat veghind mereu, pândind ca și „spicele răvășite de 
insomnie” poetul trasează chipul „țării mirabile” descifrând „vuirea țărânii", 
coaja semințelor, graiul plantelor, păstorind câmpuri și ceruri cu stele, muguri 
și flori, ape și păsări, munți și coline.

Sentimentul patriei se înfiripă nu din retorica declarativă, ci prin 
proiecția peisajului țării pe ecranul interior, impregnând imaginile cu vibrația 
sufletului. Trăiește în prezent, dar nu-și uită străbunii, înstrunindu-le cântarea, 
dar visează responsabil la viitor, descoperă miracolele existenței. Descifrează 
creator lecția lui Lucian Blaga, cultivă o lirică reflexivă, cu accente grave, 
versul fluent având sonorități din melosul folcloric, discursul liric are 
sinceritate. A decedat în 25 martie 2010. (Ir. M.)
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dascăli luminați, neplăcute sunt zilele când a ajuns, cu alți colegi pentru că a 
cântat în incinta Liceului „Deșteaptă-te, române!”, „Marșul batalioanelor 
române” - pe atunci interzise - să fie anchetați și prelucrați ca elemente 
periculoase și „deviatori de dreapta”

A fost admis la Facultatea de Filologie din Cluj, luându-și licența în 
1967. A fost repartizat la Institutul „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, 
secția de istorie literară, filiala din Cluj, unde a lucrat ca cercetător. A obținut 
titlul de doctor în științe filologice la Universitatea din Cluj cu teza „Ritm și 
valoare în poezia populară românească (2000).

A debutat în „Tribuna” din Cluj și a colaborat la „Steaua”, „Familia”, 
„Vatra”, „Convorbiri literare”, „Transilvania”„Cronica”, „Orizont”, „Astra”, 
„Ateneu” cu cronici literare, plastice etc.

Debutul editorial în volum: „Incidențe” (1975). Au urmat „Al. Cristea, 
dincolo de alb și negru” (1979), „Dincoace și dincolo de „F” (1981), („F’ fiind 
titlul unui roman al lui D R. Popescu), „Paul Sima” (1982), „Poezia poeziei” 
(1985).

Valentin Tașcu este critic literar, partizan al criticii creatoare, plasând 
actul critic într-o critică totală sau completă la care concurează istoricul literar, 
teoreticianul și criticul propriu zis. Ideea criticii totale rezultând din menționata 
trinitate este o utopie a criticii modernilor, încât Valentin Tașcu are suficiente 
motive să considere trinitatea de mai sus ca ținând de însăși condiția tipologică 
proprie criticii contemporane” (Laurențiu Ulici: „Literatura româna 
contemporană”, Editura Eminescu, 1995, p. 538). Din 1967 a devenit cercetător 
științific la Institutul de Lingvistică și Istorie literară al Academiei Române din 
Cluj.

Cartea de debut prin cele patru capitole în care este organizată „Orientări 
teoretice în actualitate”, „Teorie și Poezie”, „Critică și istorie literară” și 
„Lecturi contemporane: unitatea gustului pentru prezent și istorie” probează 
formația temeinică a criticului în tradiția școlii clujene prin coerența și spiritul 
analitic al actului critic. Lectura textului lui Valentin Tașcu, pornește de la 
ipoteze și aduce argumente diverse, stilul e sobru, cumpătat, chiar auster, dar 
unele accente de exuberanță îl colorează în momente potrivite. Originalitatea 
punctelor de vedere e sprijinită pe o bine însușită tehnică a demonstrației, iar 
eseurile despre plasticieni sunt impresioniste.

După revoluția din 1989 a călătorit mult în străinătate, a înființat Casa de 
editură „Atlas-Clusium” S.R.L. și a publicat un volum „Dimineața amurgului” 
prin care a revenit la dragostea dintâi: poezia.
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Născut în Hăpria, la 2 ianuarie 1946, este fiul profesorului Ion și al 
învățătoarei Cornelia. A urmat școala primară și gimnaziul în satul natal; intre 
1959-1963 a frecventat cursurile liceului „Horia, Cloșca și Crișan" din Alba 
lulia, amintindu-și cu emoție de profesorii Lăncrănjan Ion și Lăncrănjan 
Gheorghe (română), Pop Porfiriu și Maria Godja (latină). Avram Rășinaru 
(chimie), Gheorghe Crișan (fizică) și Emil Tămaș (educație fizică și diriginte).

Admis la Facultatea de Filologie din Cluj în 1963, urmează secția Limba 
și Literatura Română, pe care o absolvă în 1968 cu o teză de licență coordonată 
de prof. univ. dr. Romulus Todoran - un studiu de dialectologie română. A fost 
asistent universitar din 1968, iar între 1969-1973 lector de limba și literatura 
română la Universitatea Eotvos Lorand din Budapesta.

Revine în 1973 la Facultatea de Filologie din Cluj ținând seminarii și 
cursuri de istoria limbii literare și gramatică istorică.

în 1990, prin concurs, este numit profesor universitar la Institutul de 
teologie greco-catolică din Cluj.

în 1984 a dobândit titlul de doctor în științe filologice, când a tipărit la 
editura Minerva teza de doctorat: „O tipăritură transilvăneană din veacul al

Este o carte de poezie densă, în care formele poetice se întind 
registrul de la antic la modem, inteligența și inventivitatea covârșesc 
sentimentul.

Cele cinci cicluri: „Arstimp”, „Cinegetica", „Vara", „Onentalia” $’ 
„Finis coronat” dau imaginea unui poet care a fost un mare îndrăgostit, a 
cunoscut „perioada blondă și brună”, „a fost fericit” și și-a căutat” „certitudinea 
în toate nesiguranțele lumii: nisipuri mișcătoare, ape nelămurite, giuvaere 
îndoielnice, arme albe cu valoare muzeală".

Este o poezie în care dragostea triumfa și chiar dacă ecourile sunt din 
Hemingway sau Shakespeare, din Eminescu și cu răsuciri gramaticale din Ion 
Barbu, ea rezistă timpului.

Din 2011 devine conf. Univ., șef de catedră decan la Universitatea din 
Tg. Jiu director al publicației științifice „Antemeridian și Postmcridian” a 
aceleiași universități.

A decedat în 26 noiembrie 2008. (Ir. M.)



RODICA LASCU-POP și francofonia
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XVII-lea: «Sicriul de aur de Ion Zoba din Vinț»”, având drept coordonator pe 
prof. univ. dr. Romulus Todoran.

A publicat în presa de specialitate din țară și străinătate (Ungaria, 
Austria, Spania) circa 100 articole, studii

în colaborare, a tipărit „Bucoavna de la 1699” la Editura Episcopiei 
Ortodoxe din Alba, în 1988.

în tiraj universitar, la Budapesta, 1972, a îngrijit o „Antologie de 
literatură română”, 4 volume. în 1990: Chiara Lubich - „Meditații” în Editura 
ARC, București, (traducere în colaborare); „Cartea mea de religie”, manuale 
pentru clasale I, II, III - prelucrări.

A participat la Congresul privind învățământul religios de la Madrid din 
1994.

Locuiește în Cluj. (Ir. M.)

S-a născut în 31 martie 1946 în comuna Vințu de Jos, urmând școala 
primară (1953-1956) și gimnaziul (1956-1959) în satul natal. A urmat cursurile 
Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” (1959-1963) din Alba lulia, dându-și 
bacalaureatului 1963.

A urmat cursurile Facultății de Filologie din Cluj, secția Franceză, fiind 
diplomat universitar din 1969. De la terminarea studiilor lucrează în 
învățământul universitar urcând treptele ierarhiei universitare: asistentă (1969- 
1978), lector (1978-1990). Din 1990 este conferențiară la Universitatea din 
Cluj. Doctor în științe filologice cu teza: „Le fantastique dans Ies romans de 
Julien Green” (1977). Specialistă în literatura franceză a „Secolului Luminilor”, 
curs pe care îl predă studenților secției franceze „Types de discours dans la 
litterature franțaise du XVIII0 siecle, 1988. Publică articole despre Cazote, 
Beaumarchais, Voltaire, Prince de Ligne. în 1979 participă la Cursurile de vară 
ale Universității Libere din Bruxelles și descoperă literatura belgiană 
francofonă. începe să publice studii, articole, să realizeze interviuri și emisiuni 
radiofonice consacrate scriitorilor belgieni. Face traduceri: Jean Muno - 
„Povestiri neobișnuite” (1978) ; Albert Ayguesparse - „Momentul adevărului”, 
„ Nonconformiștii” (1990); Mărie Grevers - „Doamna Orpha” (1991). în 1990 
creează la Facultatea de Litere din Cluj: „Le centre d’Etude des Lettres Belges 
de Langue Franțaise” a cărui activitate o coordonează sub patronajul
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Academiei Regale de Limbă și Literatură Franceză din Belgia. Este invitată a 
unor Universități din Belgia, Bulgaria, Elveția. Franța, Italia, Polonia, Ungaria, I 
unde a ținut conferințe și a participat la colocvii internaționale. A coordonat 
numărul special al revistei: „Studio, La Belgique Francophone. Lettres et Arts” 
(1 2/1991) și a colaborat la revistele culturale și de specialitate din țară: 
„Studii”, „Cahiers roumains d'ctudes literraires”, „Steaua”, „Tribuna”, 
„Echinox , „Vatra , „Cronica”, „Secolul 20”, „România literară” și din 
străinătate: „Marginales”, „Cahiers du Groupe du Roman”, „Bulletin 
francophone de Finlande”, „Francophonia”, „Cahiers francophones d Europe 
Centre - Orientale”.

Este membră a unor organizații internaționale: „Societe Internationale 
detude du XVIlI-e sfecle”, „Societe Internationale pour l'Histoire du Franțais 
Langue-Entragere ou Seconde”, „Asociation des Etudes Francophones 
d'Europe Centre-Orientale”.

Ultima carte semnată de Rodica Lascu Pop: „De Ia istorie la ficțiune. 
Convorbiri și traduceri din...” apărută la „Editura Didactică și Pedagogică R A 
București (1995) cuprinde convorbiri cu 14 voci ale unor scriitorii francezi și 
francofoni axate tematic pe două repere: istoria și ficțiunea, legătura cu 
realitatea și irealitatea.

Premii: „Prix litteraire International Adam Posie” (Paris - 1996); „Prix 
International raionment des lettres belges l'etranger” (Bruxelles).

Locuiește în Cluj-Napoca. (Ir. M.).

S-a născut la 10 mai 1946 în Feneș, jud. Alba, ca fiu al lui Eugen și 
Ecaterina. A făcut școala primară în satul natal (1953-1957) și gimnazială 
(1957-1960). între 1960-1964 a urmat cursurile Liceului „Horea, Cloșca și 
Crișan”, păstrând amintirea unor dascăli generoși: Maria Godja (latină), Ion 
Crăciun (franceză), Constanța Ivancu (istorie) și Ion Lăncrănjan (română).

A urmat între 1965-1971 cursurile Institutului Medico-Farmaceutic, 
Facultatea de Medicină din Târgu Mureș.

După absolvire a urcat atât treptele ierarhiei universitare, cât și ale 
profesiei de medic.



IACOB MÂRZA și istoriografia

în 1980 a dobândit titlul de doctor în științe medicale cu teza: 
„Modificări psiliosenzoriale în bolile tiroidei”, având coordonator pe acad. prof. 
univ. dr. Ștefan Milcu.

Este medic primar endocrinolog, profesor universitar doctor la 
Facultatea de Medicină din Târgu Mureș și șeful catedrei de endocrinologie din 
cadrul Facultății de Medicină „Victor Papilian” din Sibiu. Este șeful Clinicii de 
endocrinologie.

A publicat volumele: „Introducere în endocrinologia clinică”, 1991; 
„Bolile tiroidei”, 2 volume, 1993; „Sexualitatea umană” (tratat).

Este autorul (individual și în colaborare) a 10 studii, lucrări și articole 
publicate în presa de specialitate din țară și străinătate.

A participat la simpozioane, sesiuni de comunicări, în delegații 
științifice și individual în Paris (1977), Kyoto-Japonia (1 987), Hamburg (1988), 
Atena (1992).

A făcut stagii de specializare în țară și în străinătate, fiind membru al 
Societății Internaționale de endocrinologie.

Domiciliază în Târgu Mureș. (Ir M.)

S-a născut în 18 august 1946, în satul Galtiu, comuna Sântimbru, județul 
Alba, din părinții Mârza Partenie și Victoria (n. Groza), care au fost țărani. 
Studii medii: Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Alba lulia (promoția 1964); 
superioare: Universitatea Cluj, Facultatea de Istone-Filozofie, secția Isorie 
medie a României (promoția 1969). Dintre dascăli și mentori: Prof. Nicolae 
Lascu, Acad. Prof. Ștefan Pascu, Prof. Francsisc Pali și mai ales, Prof. Pompiliu 
Teodor (evident, prin ceea ce a scris pentru secolul al XVIII-lea românesc) și 
David Prodan. Lecturile s-au efectuat, în esență, prin principalele lucrări despre 
Secolul Luminilor la români, pornind de la lucrările lui Dimitrie Popovici, 
Lucian Blaga, David Prodan, Pompiliu Teodor ș.a.

Debutul în cercetarea istorică: lucrarea de absolvire a Facultății, în 1969, 
cu tema „Regium Gymnasium Zalathense (1790-1848): încercare de 
monografie”, 84 p.; debutul în publicistica de specialitate: Gramatica lui Andrei 
Șagunâ, în „Limba română”, XX, 1, 1971.

Principalele momente ale devenirii intelectuale: muzeograf, Muzeul 
Regional (acum Național al Unirii), Alba lulia (1969-1972); bibliotecar la
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Biblioteca Batthyaneum (1972-1993); conferențiar și apoi profesor universitar 
doctor la Universitatea „1 Decembrie 1918”, Facultatea de Științe, Alba lulia 
(din 1993), unde îndeplinește și funcția de decan și rector; pregătirea și 
susținerea examenului de doctorat în specialitatea Istorie (Universitatea Cluj, 
1985), cu teza: „Școlile superioare de la Blaj și rolul lor în procesul de formare 
al intelectualității românști din Transilvania” (de la momentul Supplexului până 
în ajunul revoluției de la 1848), 194 p. având coordonator pe acad. Șt. Pascu. A 
colaborat, cu texte de specialitate, la o serie de publicații de profil, dintre care 
amintim: „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj”, „Apulum” (Alba lulia), 
„Biblioteca și cercetarea” (Cluj), „Revista istorică”, „Revista muzeelor și 
monumentelor”, „Revue des etudes sud-est europeennes”, „Revue roumaine 
d’histoire”, „Sargetia” (Deva), „Secolul 20”, „Transyilvanian Review” (Cluj). 
Membru în colegiul de redacție al revistei „Apulum” și redactor responsabil la 
„Anales Universitatis Apulensis, Series H istorica”.

A participat, începând cu anul 1969, la o serie de sesiuni de comunicări, 
simpozioane, conferințe organizate la nivel regional, național ori internațional, 
în care a prezentat comunicări privind aspecte ale istoriei culturii românești 
medievale și modeme. Sunt de subliniat participările la manifestările anuale 
„Valori bibliofile din patrimoniul cultural-național”, „Cercetare și valorificare" 
al VUI-lea Congres Internațional al Luminilor (Bristol, 1992) pe tema 
bibliotecilor și cărților vechi.

Bibliografia Istorică a României înregistrează, începând cu 1971, peste 
100 contribuții științifice (comunicări, studii, referate etc.), la care se adaugă 
recenzii, prezentări de cărți ori texte tipărite în publicistica de orientare 
culturală. S-au cercetat cu insistență diferite aspecte ale istoriei culturii 
românești din Transilvania epocii Luminilor, cu predilecție istoria 
învățământului românesc. A rezultat, printre altele, o carte dedicată școlilor de 
Ia Blaj (până la 1848), cu titlul „Școală și națiune (Școlile de la Blaj în epoca 
Renașterii naționale)”, Cluj, „Dacia”, 1987, 238 p. Aici s-a abordat sistematic, 
pentru prima dată, problema conținutului învățământului la instituțiile unde s- 
au format reprezentanți ai Școlii Ardelene, lideri din generația Supplex Libellus 
Valachorum (1791) și intelectuali care au pregătit - teoretic și practic - revoluția 
de la 1848. N-au fost ocolite cercetările asupra cărții românești vechi, care s-au 
finalizat cu studii mai ales asupra difuzării și impactului cărții cu societatea 
românească în secolele XVIII-XIX. Sunt de înregistrat și colaborările la edițiile 
academice după „Noul Testament”, Bălgrad, 1648 și „Bucoavnă”, Bălgrad, 
1699 (ambele retipărite la Alba lulia, 1988). O parte din studii au fost dedicate
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VASILE ALEXANDRU MOGA și arheologia daco-romană

cărții străine vechi (manuscrise și tipărite), cu predilecție codice și tipărituri de 
la Biblioteca Batthyaneum (codice miniate, aldine, elzevire, plantiene ș.a.). 
Amintim, în acest sens „Psaltirea lui David cu calendar”, București, 
„Meridiane”, 1977 (în colaborare cu Cristina L. Bica). Totodată, s-a insistat 
asupra istoriei bibliotecilor particulare și de instituții din Transilvania 
Luminilor, cu rezultate interesante publicate în volume dedicate fenomenului 
cultural românesc în secolul al XVIII-lea. în ultimii ani, a pregătit o ediție 
critică, împreună cu soția Eva Mârza, după prima bibliografie la români, 
datorată lui Vasilie Popp din deceniul 4 al secolului al XlX-lea. A apărut, în 
1995, sub titlul „Disertație despre tipografiile românești în Transilvania și 
învecinatele țări de la începutul lor până la vremile noastre”, Sibiu, 1838 
(editura clujeană „Dacia”), în „atenta și competenta îngrijire a doi specialiști ce 
demonstrează înalt profesionalism” (La republicarea „Disertației despre 
tipografiile românești” a lui Vasilie Popp - cronică publicată de prof. umv. dr. 
Octavian Schiau în „Universul catedrei”, nr. XXXXVI (1995), p. 11).

Cercetările efectuate asupra culturii în veacul al XVIII-lea au întrunit 
aprecieri din partea specialiștilor, după cum rezultă din cronicile asupra cărților 
publicate ori după referințele critice din reviste de specialitate, cât și prin 
includerea autorului în „Enciclopedia istoriografiei românești”, București, 
1978; „Repertoire internațional des dix-huitiemistes - Voltaire Foundation 
Taylor Institution, Oxford, Anglia (începând cu 1987); „Istorie - Literatură - 
Știință - Artă. Județul Alba - Documentar”, Alba lulia, 1993.

A decedat în 29 noiembrie 2015. (I.T.)

Deși născut la Ocna Mureș în 24 august 1946, urmează gimnaziul și apoi 
liceul (1960-1964) la Alba lulia, unde înclinația spre științele umaniste 
dezvoltată de profesorii acestui liceu îl determină să facă studii de istorie- 
filozofie la Universitatea din Cluj (1964-1969). Este doctor în istorie din anul 
1982, arheolog, cercetător științific, gradul 1. Și-a desfășurat activitatea la 
Muzeul Național al Unirii din Alba lulia, fiind în același timp și cadru 
universitar asociat la Universitatea „I Decembrie 1918”.

Preocupat de civilizația daco-romană a participat la săpături arheologice 
în localități ca Alba lulia (castrul și orașul roman), Abrud (castrul roman), 
Ghirbom (așezare rurală romană), vârful lui Pătru (castrul roman), Căpâlna,
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Craiva și Cetea (cetăți și așezări dacice). A fost membru al Comisiei Naționale 
de Arheologie. A publicat zeci de articole, studii, note bibliografice în reviste 
de specialitate din țară și străinătate (Slovenia, Elveția, Franța, Austria) în 
domeniul arheologiei clasice, sau a prezentat comunicări științifice valoroase la 
reuniuni naționale și internaționale (Elveția, Franța, Cehia, Germania, 
Republica Moldova).

A acordat numeroase interviuri la posturile locale și naționale de radio și 
televiziune și, credincios vocației de arheolog, a publicat sute de articole de 
popularizare a patrimoniului arheologic al județului Alba în ziare locale, 
județene și centrale. Colaborează la revistele „Discobolul”, „Ethos XXI” etc

Este autorul volumelor: „Din istoria militară a Daciei romane”, Ed. 
Dacia, Cluj, 1985; „De la Apulum la Alba lulia, fortificațiile orașului”, Ed. 
Sport-Turism, București, 1987; „Cetatea Dacică de la Căpâlna” (în colaborare 
cu I. Glodariu), Ed Științifică, București, 1989; „Pagini d intr-un jurnal 
european”, apărut la Editura „Școala Albei” din Alba lulia, 1996; „Castrul 
roman Apulum”, Ed. Dacia, Cluj; „Cărturarii Albei”, 1997; „Origini”, 2002.

S-a îngrijit de apariția volumelor: „Din istoria Europei romane”, Oradea, 
1985; „Zone istorice protejate”, Alba lulia, 1993; „Repertoriul arheologic al 
județului Alba”, 1995.

Până la pensionare
albaiulian „Apulum”.

Locuiește la Alba lulia. (I.T.)

a fost redactor responsabil al revistei muzeului

Născut la 13 septembrie 1946 la Alba lulia din părinții Vasile și Raveca.
Urmează școala primară și gimnaziul la Școala generală nr. 1, școală cu 

vechi tradiții în învățământul albaiulean. își va aminti cu drag de învățătoarea 
Pancu, care i-a dat primele noțiuni de scris-citit, dar și de caligrafie, desen și 
cânt.

între anii 1960-1964 continuă liceul la Alba lulia, având în profesorii 
Armând Elvireanu și Roșea Ana (dirigintă) nu numai educatori, ci și prieteni și 
sfătuitori. în anul 1967 este admis la Institutul de Arte Plastice „Nicolae 
Grigorescu” din București, secția pictură, pe care-1 absolvă în anul 1973. Are 
ca profesor pe maestrul Al. Ciucurencu. Devine membru al Uniunii Artiștilor
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Plastici în 1977. în prezent este profesor universitar la Academia de Arte 
Frumoase din București (din 1990).

A susținut peste 10 expoziții personale și a participat împreună cu grupul 
„Prolog” (al cărui co-fondator este, împreună cu Paul Gherasim, C-tin Flondor, 
Cristian Parascbiv și Miliai Sârbulescu), la aproximativ 30 de expoziții în grup 
în țară și străinătate. Printre orașele străine unde a expus amintim: Budapesta, 
Sofia, Ierusalim, Bologna, Veneția, Limasol Paris, Kosicc, Praga, Londra, 
Maastricht, Atena, R$oma, Paris, Beirut etc.

A participat la tabere internaționale de artă, la Smolin (Bulgaria - 1981) 
și Odessa (Ucraina - 2002). în 1981 a obținut și o bursă în Austria, la Horn.

Despre Horea Paștina criticul de artă Sorin Dumitrescu scrie cu prilejul 
expoziției personale de la Galeria „Catacomba” din 1995: „Horea Paștina nu a 
cunoscut infernul posturii de „tânăra speranță”. Două expoziții personale, 
amândouă, e drept, de o incontestabilă anvergură, au fost de ajuns pentru a-I 
proiecta direct în eșalonul mult râvnit al „clasicilor în viață”. Caracterizându-i 
maniera de a picta, același critic vorbește despre o sinteză „între pitorescul 
sfințit al imaginilor lui Andreescu și duhul care amână creația solitară, târzie a 
lui Morandi”.

Pictura lui Horea Paștina, profund religioasă prin trăire, a cultivat 
întotdeauna principiul auster al meditației, opus voluptății pe care natura ne-o 
așază în față, a întrunit, în decursul timpului, numeroase aprecieri din partea 
unor personalități marcante ale criticii de artă din România: Andrei Pleșu, 
Maria Magdalena Crișan, Radu Bogdan, Dan Grigorescu etc.

Datorită aprecierii de care se bucură în lume arta sa, Horea Paștina are 
lucrări în colecții particulare din țară sau străinătate: Franța, Germania. Anglia, 
Italia, Elveția, Grecia, Israel, Canada, U.S.A., Argentina.

Premii obținute: Premiul criticii - 1995; Premiul „Cella Delavrancea” - 
1997; Meritul cultural în grad de ofițer - 2004; Premiul „Ion Andreescu” al 
Academiei Române — 2007.

în anul 2010 i-a apărut cartea „Ascult și privesc”, Ed. Reîntregirea.
Locuiește în București. (l.T.)



MIHAI CORNEL1U ZGÂIA și tehnologia gazelor
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s-a născut 1a 19 octombrie 1946 în municipiulMihai Comeliu Zgâia
Alba lulia.

Clasele I-IV le-a urmat la Școala Generală nr. 3, iar clasele V-VI1 la 
Liceul „Mihai Viteazul”.

începând cu anul 1960 a frecventat cursurile Liceului „Horea, Cloșca și 
Crișan” din Alba lulia pe care l-a absolvit în anul 1964.

își amintește cu multă plăcere și cu un respect deosebit de profesorii 
Ștefan Munteanu, Gheorghe Lăncrănjan și Pavel Perebiceanu.

în anul 1964 a reușit la examenul de admitere la Institutul de Petrol și 
Gaze din București, Facultatea de Tehnologie și Chimizarea Petrolului și a 
Gazelor, pe care a absolvit-o în 1969.

După un stagiu de 6 luni la Uzina Chimică Turda și satisfacerea 
stagiului militar la București, la Școala de ofițeri de rezervă, se reîntoarce în 
orașul natal și se angajează la întreprinderea de Gospodărie Comunală și 
Locativă Alba lulia unde a îndeplinit funcția de șef sector gaze.

își aduce aminte cu emoție că primul proiect de gaze pe care l-a 
întocmit a fost pentru cantina Liceului „Horea, Cloșca și Crișan”.

Până în 1975 a ocupat diverse funcții la întreprinderea Județeană de 
Gospodărie Comunală și Locativă Alba lulia.

Prin apariția Decretului 375/1975 a trecut la întreprinderea de Rețele și 
Instalații de Distribuție a Gazelor Naturale Târgu Mureș, fiind numit șef secție 
Alba la 1 aprilie 1975, apoi postul s-a transformat în șef de regională și din 
1991 Director de regională.

în perioada noiembrie 1985-februarie 1986 a lucrat în U.R.S.S. - 
Republica Turkmenia - la construirea unor magistrale de gaze.

După 25 de ani de când se ocupă cu gestionarea gazelor în județul Alba 
își amintește că la venirea în 1970 în municipiul Alba lulia erau doar 3 
consumatori de Gaze și anume: Moara „Nicolae Bălcescu”, Consiliul Județean 
și Liceul „Horea, Cloșca și Crișan”.

Se vorbea că în 1963, un primar pe nume Endrușak a cedat cota de gaze 
a orașului Alba lulia pentru orașul Deva care era capitala regiunii Hunedoara. 
Astăzi când s-a realizat introducerea în imobilele și blocurile din municipiu 
Alba este cuprins de un sentiment de mândrie că și-a adus o modestă 
contribuție la crearea unor condiții de viața civilizate pentru concetățenii săi.



IOAN BOCȘA interpret al muzicii populare

S-a implicat, după 1989 în politică (P.N.Ț.C.D) și în afaceri. Locuiește 
în Alba lulia. (Ir. M.)

S-a născut în Oarda de Jos, în familia învățătorului loan și Ceofina la 13 
decembrie 1947, urmând școala primară (1954-1958) și gimnaziul (1958-1961) 
în satul natal. între 1961-1965 a frecventat cursurile Liceului „Horea, Cloșca și 
Crișan”din Alba lulia.

A urmat studii de muzică la Conservatorul „Gheorghe Dima” din Cluj, 
absolvind în 1970, când a fost repartizat profesor la Școala pedagogică din Blaj, 
(Școala normală „Gheorghe Șincai” din Blaj) unde a funcționat până în 1975. 
In acel an a fost numit inspector școlar de specialitate la Inspectoratul Județean 
Alba și profesor de muzică la Liceul de Arte din Alba lulia.

Paralel a desfășurat o prodigioasă activitate artistică ca interpret de 
muzică populară și culegător de folclor. Debutul discografic, disc colectiv 1980 
și individual în 1990: „Dorul m-a purtat”, după care a realizat numeroase CD- 
uri și casete cu „Colinde și cântece populare românești”.

A obținut numeroase premii la festivaluri interjudețene de folclor 
(Festivalul de romanțe „Crizantema de aur”, Craiova).

Din 1993 este cadru didactic la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” 
din Cluj-Napoca unde predă canto popular în cadrul modulului de folclor, în 
prezent profesor doctor și realizator a 5 „Caiete-Reper”, ca suporturi de curs, 
prin cercetări pe teren în Alba, Hunedoara, Banat, Bistrița-Năsăud, Sibiu, 
Bihor.

A întreprins numeroase turnee în: Germania, Italia, Grecia, America, 
Austria, Franța, Elveția, fiind unul dintre cei mai reprezentativi interpreți ai 
cântecului transilvănean și o voce inconfundabilă în muzica populară 
românească.

Rod al impresiilor de călătorie pe meridianele globului este cartea „Cu 
cântecul în jurul lumii”, Editura Continental, Alba lulia, 1995, a cărei redactare 
este motivată de autor: „Am pornit în adunarea acestor însemnări de călătorie 
nu mânat de orgolii și veleități literare sau impulsuri personale legate de condei, 
ci gândindu-mă că, dacă destinul, viața și Dumnezeu mi-a dat șansa rară de a 
ajunge în câteva colțuri de lume la care nici nu am îndrăznit altădată să visez, 
este cinstit și corect față de ai mei (familie, rude, prieteni, cunoștințe,
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MARIAN MUNTEAN și pasiunea geografiei
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Născut la 20 octombrie 1947 la Alba lulia, a urmat Școala Primară la 
Șard (1955-1959), Școala „Horea” de 7 ani la Ighiu (1959-1962), Liceul 
Teoretic „Horia, Cloșca și Crișan” Alba lulia (1962-1966) și Facultatea de 
Biologie-Geografie, secția Geografie, la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj 
(1967-1972), fiind pasionat de geografie în mod special, dar și de geologie, 
biologie, astronomie, istorie și științe sociale, a continuat studiul științelor 
naturii și a celor sociale, în calitate de profesor.

A lucrat ca profesor Ia Școala Generală Almașu Mare (1972-1976); 
Școala Generală Ighiel - și în calitate de director (1976-1980); Liceul industrial 
nr. 1 Alba lulia - și în calitate de director cu munca educativă (1980-1987); 
inspectoratul Școlar Județean Alba - ca inspector de geografie (1987-1997); în 
1 septembrie 1991 a fost transferat de la Liceul industrial nr. 1 Alba lulia la 
Colegiul Național „Horia, Cloșca și Crișan” din Alba lulia, în perioada 1997- 
2001 a funcționat ca profesor de geografie la Colegiul Național „Horea, Cloșca 
și Crișan” iar din 2001-aprilie 2005 a ocupat funcția de inspector Școlar general 
adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Alba; din aprilie 2005 și până la 
pensionare a fost profesor la același colegiu unde era titular.

Autor a peste 30 de articole și studii susținute în cadrul simpozioanelor 
organizate Filiala Alba a Societății de Geografie, Inspectoratul Școlar Județean 
Alba și Casa Corpului Didactic, unele publicate în revistele de specialitate 
„Terra”, „Pangeea”) sau reviste pedagogice („Universul catedrei”, „Universul 
Școlii”).

Este coautor la „Geografia județului Alba” și la monografia „Șardul - un 
sat din «Țara Vinului»”.

conaționali) să le ofer o imagine „chiar la mâna a doua”, adică trecută prin 
filtrul personal, a acestor lucruri”.

în 1999 a publicat: „1484 colinde cu text și melodie”, Ed. Mediamuzica 
și „Colinde românești”, Ed. Mediamuzica, 2003, pentru care a primit Premiul 
„Ciprian Porumbescu” pentru muzicogie al Academiei Române.

Ca președinte al Fundației Culturale „Terra Armonia” a derulat proiecte, 
precum „Colindul transilvan - element de identitate națională?” (program 
P.H.A.R.E.) și „Elhnos - mileniul 111” (program U.E.).

Locuiește în Cluj-Napoca. (Ir. M.)



BOGĂȚAN IOAN, manager administrație
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Pentru activitatea didactică și științifică a primit Diploma Jubiliară, cu 
ocazia Centenarului Societății de Științe Geografice din România (iunie, 1975); 
Diploma de onoare a Societății de Geografie pentru contribuții deosebite la 
dezvoltarea geografiei românești (iunie 1995); Diploma de Onoare cu ocazia 
aniversării a 125 de ani de existență a Societății de Geografie (iunie 2000); 
Diploma de Excelență a Ministerului Educației și Cercetării pentru înaltul 
profesionalism, implicarea remarcabilă intelectual-afectivă la modernizarea 
învățământului românesc și Ordinul „Meritul pentru învățământ” în gradul de 
Comandor pentru abnegația și devotamentul puse în slujba învățământului 
românesc, pentru contribuții deosebite la dezvoltarea și promovarea cercetării 
științifice din țara nostră, cu ocazia Zilei Naționale a României, 10 decembrie 
2004, semnat de Președintele României.

Domiciliază în Șard, jud. Alba. (Ir.M.)

S-a născut la data de 07.12.1947 în Comuna Vințu de Jos, sat Vurpăr, 
jud. Alba, unde a făcut Școala primară și gimnaziul.

Din anul 1961 până în 1965 a fost elev al prestigiosului liceu „Horia, 
Cloșca și Crișan” din Alba lulia, secția real, avându-1 ca diriginte pe toată 
perioada liceului pe profesorul loan Lăncrănjan.

După liceu a urmat cursurile Facultății de Mecanică, Secția Mecanizarea 
Agriculturii la Institutul Politehnic Brașov pe care l-a absolvit în anul 1971. 
Imediat, după absolvire a ocupat postul de inginer mecanic la Trustul pentru 
Mecanizarea Agriculturii Alba. în perioada septembrie 1971-martie 1972 a 
făcut armata în cadrul Școlii de Ofițeri în rezervă la Bacău.

A revenit în producție în cadrul Stațiunii pentru Mecanizarea 
Agriculturii ca inginer mecanic, șef sector reparații, apoi șef sector producție, 
până în anul 1979 când s-a transferat la întreprinderea pentru Creșterea Porcilor 
Galda, ca mecanic șef până în anul 1983 când a fost promovat ca șefia Silozul 
de Cereale Alba lulia și apoi director adjunct la S.C. Cereai Corn Alba lulia 
până în anul 2000 când a devenit director la S.C. Agra City Center S.R.L. Alba. 
Din anul 2004 a fost ales viceprimar al municipiului Alba lulia din partea 
Partidului Democrat Liberal. în anul 2008 a absolvit un masterat în cadastru și 
măsurarea teritoriului.



VALERIU-SERG1U ȘUȘM AN, între catedră și implicare sindicală
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S-a născut la 01.01.1948 în Alba lulia, având părinți pe Valeriu și 
Ileana, de religie ortodoxă

A urmat cursurile primare și gimnaziale între anii 1953-1960 la Școala 
generală nr. 1 din Alba lulia, apoi Liceul teoretic „Horea Cloșca și Crișan” Alba 
lulia (1961-1965). între anii 1969-1973 urmează cursurile Institutului de 
Educație Fizică și Sport din București. Revine în Alba lulia ca profesor de 
educație fizică și sport la Liceul de Construcții din localitate. Se integrează 
rapid în viața școlii unde este apreciat pentru implicarea în toate activitățile 
social-culturale și sportive, obținând cu echipele reprezentative școlare succese 
deosebite pe plan local, județean și național. Parcurge toate treptele devenirii 
profesionale: definitivat, gradul II și în 1996 gradul I. în toți acești ani a fost 
profesor diriginte, îndrumând multe generații de elevi în devenirea lor prin 
viață.

După 18 ani efectiv lucrați la catedră, în anul 1991 participă la primul 
concurs adevărat pentru ocuparea funcției de inspector școlar de specialitate, la 
educație fizică și sport. în urma concursului obține postul și în anul 1997 
coordonează, într-o perioadă extrem de tulbure, întreaga activitate sportivă 
școlară, atât sportul școlar de masă cât și cel de performanță. în acea perioadă 
școlile au fost dotate cu materiale sportive care au permis, alături de munca 
profesorilor de educație fizică și a antrenorilor, obținerea a numeroase rezultate 
de excepție pe plan național. De asemenea acum a fost îmbunătățită activitatea, 
în sensul selecției și rezultatelor, Liceului cu Program Sportiv Sebeș și a fost 
înființat Liceul Sportiv Alba lulia, a fost preluat și folosit intensiv, pentru elevi 
și locuitorii municipiului, Bazinul Olimpic care era la un pas de degradare.

în anul 1970 s-a căsătorit cu Dam ian Valeria Silvia, profesor de 
biologie. în anul 1971 s-a născut fiica mea Claudia-Adriana, absolventă și ea a 
Liceului „Horia, Cloșca și Crișan” și a Facultății de Medicină din Cluj-Napoca, 
actualmente medic specialist dermatolog la Spitalul Clinic Colentina.

în anul 1975 s-a născut cea de-a doua fiică Ioana Silvia, de asemenea 
absolventă a Liceului „Horia, Cloșca și Crișan” și a Facultății de Arta Actorului 
de pe lângă Universitatea Babeș-Bolyai, directoare a Teatrului de Păpuși 
„Prichindel” Alba lulia. (I.T.)



DORIN GHEORGHE SANDEA - fizica și managementul didactic
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Este născut în Alba lulia în 29 ianuarie 1950, din părinții Gheorghe și 
Amalia-Elena.

Urmează gimnaziul la Școala Generală nr. 1 și studiile liceale la Liceul 
„Horea, Cloșca și Crișan” din același oraș, făcând parte din promoția 
semicentenarului acestui prim liceu transilvănean (1969).

în timpul liceului are ca profesori preferați, la partea umanistă, pe Lascu 
Tit Liviu (director și profesor de limba română), Dan Păcală (diriginte și 
profesor de limba franceză), Maria Godja și Pop Porfiriu (la limba latină), iar la

în anul 1997 a trecut la catedră ca profesor titular al Colegiului Național 
„Horea, Cloșca și Crișan” Alba lulia. La primele alegeri organizate în anul 
1999 la nivelul Sindicatului învățământ Alba, este ales în funcția de președinte. 
Din acel moment implicarea în viața socială a municipiului, județului și pe plan 
național a fost și mai puternică. în anul următor a fost ales președinte al Uniunii 
Județene a Confederației Sindicale Democratice din România și membru ai 
Consiliului Național al C.S.D.R., toate acestea ca o recunoaștere a faptului că a 
militat în permanență pentru drepturile salariaților, atât din învățământ cât și 
din alte sectoare de activitate. Tot timpul a considerat că lupta sindicală nu se 
poate limita numai la negocieri legate de măriri de salarii și conflicte deschise 
cu patronatul, negocierea conflictelor, aplanarea din fașă a acestora, implicarea 
tuturor salariaților în viața socială a școlii, a urbei și a țării prin activități 
specifice pot aduce rezultate mult mai stabile pentru salariați. Sigur, societatea 
noastră nu este pregătită încă pentru a rezolva situațiile subiective sau obiective 
ce apar și atunci se declanșează conflicte deschise, spontane sau nu și aceasta a 
dus ca în perioada 1999-2006 să existe cele mai mari greve în învățământ care 
au dus în final cu sacrificii enorme din partea salariaților la obținerea unor 
sporuri salariale semnificative.

Participarea la viața asociativă a societății a fost marcată prin a face 
parte din membrii fondatori ai Asociației Casa Școalelor și membru fondator al 
Clubului Lions din Alba lulia. Este membru activ al Asociației Sportive 
Constructorul Alba lulia, iar ca hobby-uri are tenisul de câmp și golful.

Și-a desfășurat activitatea ca profesor de ed. fizică la Colegiul Național 
„Horea, Cloșca și Crișan” Alba lulia până la pensionare. (Ir. M.)
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științele exacte pe Pavel Perebiceanu (matematică), Beniamin Bodea și Cornel 
Goia (ambii la fizică). Dintre profesorii de care îl leagă frumoase amintiri, și 
cărora le datorează respect deosebit, mai amintim pe Rodica Mărculeț (la 
matematică), Rodica Bontea (la chimie) dar și Constanța Ivancu (la istorie) și 
Emil Tămaș (profesor de educație fizică).

în 1964 absolvă Facultatea de Fizică din cadrul Universității „Babeș- 
Bolyai” din Cluj și este repartizat la Liceul Industrial nr. 4 din București unde 
funcționează timp de un an (1974-1975).

în anii de facultate va fi remarcat de regretatul prof. univ. dr. Victor 
Mercea, membru al Academiei R.S.R., care îi va îndruma și coordona lucrarea 
de licență pe o temă din domeniul fizicii atomului și a moleculei.

Se va simți legat și de prof. univ. dr. Mircea Vasiu sub îndrumarea 
căruia își va elabora lucrarea de gradul 1 cu titlul „Evoluția noțiunii de timp în 
fizică”.

Din 1975 devine titular al catedrei de fizică de la Liceul mecanic nr. 1 
(azi Colegiul Tehnic „Al. Domșa”) din Alba lulia unde lucrează și în prezent.

în anul 1994 este promovat în funcția de inspector școlar general adjunct 
iar între anii 2000-2005 îndeplinește funcția de inspector școlar general.

Are o activitate rodnică atât la clasă cât și în funcțiile de conducere pe 
care le deține fiind profesor metodist pe parcursul mai multor ani.

în 1988 va primi distincția de „profesor emerit”, iar în anul 2004 ordinul 
„Meritul pentru învățământ” în grad de „Mare ofițer”.

Va activa în cadrul Societății de științe fizice și chimice, subfiliala Alba 
- Teiuș - Zlatna, unde va prezenta mai multe lucrări privind strategiile de 
învățare. Elaborează și publică articole: „Aplicațiile operatorilor matematici în 
studiul fizicii”, „Aspecte științifice și didactice ale interdisciplinarității fizică - 
matematică în predarea noțiunilor de timp și spațiu” etc.

în anul 1995 se înscrie în P.S.D.R., un an mai târziu devenind 
președintele organizației municipale. Din 2005 a fost prim vicepreședinte și 
apoi președinte executiv al organizației județene P.S.D. Alba, funcție ocupată 
până în 2012, când a revenit în învățământ până la pensionare. (Ir. M.)



S-a născut la data de 2 martie 1950 în municipiul Alba lulia. Este cel 
mai mare dintre cei trei fii ai lui Nicolae și Mărioara Bișboacă.

Urmează școala primară în comuna Vințu de Jos, unde tatăl funcționa la 
vremea respectiva în gara CFR ca impiegat de mișcare.

A continuat studiile gimnaziale la Școala Generală Nr. 3 din Alba lulia, 
având-o ca profesoară de matematică pe doamna Maria lancu, care a propulsat 
generații la rând de elevi bine pregătiți. în anul 1965 este admis la Colegiul 
Național „Horea, Cloșca și Crișan” unde studiază matematica sub îndrumarea 
profesoarei de excepție Rodica Mărculeț, care îl influențează decisiv în alegerea 
viitoarei profesii. Este absolvent al promoției 1969, an în care reușește la 
examenul de admitere la Facultatea de Matematică din cadrul Universității 
„Babeș-Bolyai” din Cluj.

în perioada facultății pune accent pe aprofundarea geometriei, fapt 
concretizat în elaborarea lucrării de licență, în acest domeniu fiind coordonat de 
către profesorul universitar dr. Francisc Rado.

în anul 1973, prin repartiție guvernamentală, devine profesor titular de 
matematică la Grupul Școlar de Construcții Dej, unde activează până în anul 
1978 când se transferă prin concurs la Liceul Industrial Nr. 4 din Alba lulia. în 
anul 1987 este transferat la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, iar în 
anul 1989 obține gradul didactic I.

începând cu anul 1965, ca elev de liceu, devine colaborator fidel al 
revistei „Gazeta Matematică” în care publică de-a lungul anilor numeroase 
articole, note matematice și peste 100 de probleme originale pentru toate 
clasele de liceu, pentru Concursurile Anuale ale Rezolvitorilor Gazetei 
Matematice și pentru pregătirea olimpiadelor.

în cei peste 30 de ani de carieră didactică a ocupat, în patru perioade, 
funcția de inspector de matematică la 1SJ Alba, a fost o lungă perioadă de timp 
președinte al Filialei Alba a Societății de Științe Matematice, iar câțiva ani a 
fost metodist al ISJ Alba.

în calitate de inspector școlar a contribuit în 1999, alături de alți colegi 
profesori de matematică la organizarea celei de-a 50-a Olimpiade Naționale de 
Matematică, o ediție reușită în viziunea multor participanți.

în anul 1994, ca urmare a unei îndelungate activități publicistice în 
domeniul matematicii recunoscute pe plan național, este numit în comisia de
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NICOLAE MARIUS BIȘBOACĂ, matematica - pasiune și 
competență
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selecție a echipei României pentru Olimpiada Internațională de Matematică din 
Hong Kong. In anii următori face parte frecvent din Comisia Centrală a 
Olimpiadei Naționale de Matematică.

Din anul 1999 a fost o prezență activă în colectivele de elaborare a 
manualelor alternative de liceu fiind coautor la trei manuale pentru clasele a X- 
a și a Xll-a, aprobate de Ministerul Educației și învățământului.

A publicat, în calitate de autor sau coautor, un număr de peste 15 cărți 
de matematică pentru elevii și profesorii de matematică de liceu. A mai 
colaborat la revistele „Arhimede” din București”, Foaie Matematică” din 
Chișinău și, „Revista Transilvania” din Alba lulia, fiind inițiatorul acesteia și 
publicând numeroase articole matematice.

în anul 2001 este nominalizat de către Societatea de Științe Matematice 
din România să facă parte din delegația țării noastre la Conferința de 
matematică de la Sinaia organizată de Fundația „Best Practices in Education” 
(USA), Institutul de Matematică și Informatică al Academiei Bulgare de Științe 
și Societatea de Științe Matematice din România. Scopul Conferinței a fost 
dezvoltarea dialogului între specialiștii din SUA și țările Europei de Est în 
domeniul educației matematice.

în anii 2002 și 2003 a sprijinit extinderea Olimpiadei de Matematică a 
Statelor Unite în România, printre liceele alese pentru schimbul de experiență 
numărându-se și Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba lulia.

A avut și are o contribuție însemnată la pregătirea elevilor de liceu 
pentru bacalaureat, admiterea în învățământul superior, concursurile 
interjudețene, diverse faze ale olimpiadei de matematică, ani de-a rândul elevii 
profesorului Nicolae Bișboacă obținând rezultate notabile.

Din anul 2000, ca editor la Editura Millenium din Alba lulia se preocupă 
de lansarea unor cărți școlare de matematică de interes preuniversitar. Cartea 
„Numere Complexe de la A la Z” apărută la Editura Millenium în anul 2001, 
avându-i ca autori pe profesorul universitar Dorin Andreica, șeful catedrei de 
geometrie de la Universitatea „Babeș-Bolyai” și pe profesorul Nicolae 
Bișboacă, a fost tradusă în limba engleză și a apărut la Editura Birkhauser din 
Statele Unite în cursul anului 2004.

A murit în anul 2008 în urma unui accident nefericit de mașină. (Ir. M.)



ION HAPLEA, la catedră și pe scenă

ILEANA VOICHIȚA GHEMEȘ, între latină și istorie literară

S-a născut la 20 mai 1952, în Alba lulia, unde a urmat școala primară și 
gimnaziul. A fost elevă a Liceului Teoretic „Horea, Cloșca și Crișan”. Studii 
superioare la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de 
Filologie, Specializarea Română-Latină (1971-1976), doctor în filologie.

Activitate: 1976-1992, profesoară în preuniversitar (liceal) la Petroșani 
și Alba lulia (Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan”); șef de catedră, șef de cerc 
pedagogic, inspector metodist, director adjunct; din 1993 lector, conferențiar, 
apoi profesor universitar titular la Catedra de Limba și Literatura Română a 
Facultății de Istorie și Filologie din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” 
din Alba lulia, unde a fost o perioadă și decan.

Colaboratoare la diverse reviste științifîce.Opera: articole de specialitate: 
în volume: „Bacalaureat” (Sinteze de literatura română editate de Societatea de 
Științe Filologice, Filiala Alba, Alba lulia, 2003); în „Annales Universitatis 
Apulensis” (2000- 2003); în reviste: „Tribuna”, „Discobolul”, ș.a.; cărți de 
autor. „Autohtonism și «europeism» în cultura și literatura română interbelică. 
Note de lector” (Sibiu, 2001); „Morfologie latină” (Sibiu, 2001); „Sintaxă
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Născut în Alba lulia, la 5 august 1950.
Studii: Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” (1964-1968) și Conservatorul 

„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.
A fost profesor la Școala nr. 2 Alba lulia.
Artist instrumentist.
Primul dirijor al Ansamblului folcloric „Crăișorul Munților” din Alba 

lulia.
Este profesor la catedra de folclor a Academiei de muzică „Gh. Dima” 

Cluj-Napoca.
Este posesorul unor vaste culegeri și prelucrări de folclor. Are 

înregistrări audio-video. Valorifică scenic folclorul transilvan.
Ține emisiuni de folclor la Radio Cluj. Și-a luat doctoratul în 

specialitate.
Locuiește la Cluj-Napoca. (Ir. M.)



MIHAI DRAGOMAN, un reflexiv liric

latină” (Sibiu, 2001); „Limba latină” (în Seria „Didactica”, Universitatea „1 
Decembrie 1918”, Alba lulia, 2001); „Autohtonism și «europeism»,, în spațiul 
cultural și literar interbelic” (în seria „Didactica”, Universitatea „1 Decembrie 
1918 , Alba lulia, 2002); „Teodor Murășanu. Studiu monografic” (Alba lulia, 
Editura Aetemitas, 2002); „Dicționarul personajelor din teatrul lui I. L 
Caragiale (coautor, coord. Constantin Cubleșan - Editura Dacia, Cluj-Napoca, 
2002), „Dicționarul personajelor din teatrul lui Lucian Blaga” (coautor, 
coordonator Constantin Cubleșan - Editura Dacia, Cluj-Napoca 2005).

S-a pensionat în anul 2017. (Ir. M.)

S-a născut la 17 februarie, 1954.
Studii: Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba lulia; absolvent al 

Facultății de Filologie, Universitatea București, promoția 1978. A fost lector la 
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba lulia, apoi profesor la Liceul din Sebeș.

A debutat din 1970 în revista „Contemporanul”, cu o prezentare de Ana 
Blandiana.

In anul 1990 publică volumul de versuri: „Realitatea plus unu” (Editura 
Litera, București).

în 1990 cu un grup de intelectuali redactează revista „Universul 
catedrei” la Alba lulia.

Publică eseurile: „Transilvania din suflet”, în revista „Tribuna”, nr. 
10/1985; „Farmecul discret al ideologiei”, în rev. „Discobolul”, nr. 3/1990 și 
revista „Continental”, Sibiu, nr. 4/1990; „Quo vadis? Preliminarii la semantica 
reformei”, în rev. „Universul catedrei”, Alba lulia, nr. 2/1992; „Despărțirea de 
utopie”, în revista „Universul catedrei”, Alba lulia, nr. 3/1993; „Emil Cioran 
sau complicitatea la perfecțiune”, în revista „Universul catedrei”, nr. 4/1993.

Aforisme: „Dreptul la singurătate” în revista „Discobolul” nr. 1/1990; 
„Solilocvii” în revista „Universul catedrei”, Alba lulia, nr. 2/ 1992.

Traduceri: Vladimir lankelevitch: „Ironia” (fragm.), în revista 
„Universul catedrei”, Alba lulia, nr. 2/1992; Em. Mounier; „Personalism contra 
individualism”, în revista „Universul catedrei”, Alba lulia, nr. 2/1992; Max 
Scheler: „Sensul iubirii în morala creștină”, în revista „Universul catedrei”, 
Alba lulia, nr. 3/1993; Michael Foucault; „Arheologia unei tăceri” în revista 
„Universul catedrei”, Alba lulia, nr. 4/1993.
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ELVIRA RODICA ANDRONESCU, franceză și managerial în integrare 
europeană

S-a născut la 17 martie 1954, în comuna Mociu, județul Cluj. Este unicul 
copil al familiei Moldovan Todica și Ana. Tatăl ofițer, mama funcționară. 
Copilăria și-a petrecut-o la Dej și Câmpeni unde tatăl a fost mutat succesiv cu 
serviciul. Adolescența și-a petrecut-o la Alba lulia unde absolvit Școala 
generală nr. 1 (actuala Școală cu clasele l-VIII „Vasile Goldiș”).

în vara anului 1969 susține examen de admitere la Liceul „Horea, 
Cloșca și Crișan” și va fi declarată admisă în clasa a IX-a E, profil umanist. 
Anii de liceu i-au marcat profund personalitatea în devenire. „Liceul” era o 
adevărată „alma mater” și reprezenta idealul pentru fiecare tânăr. Să fii elev la 
„Horea, Cloșca și Crișan” nu era un lucru ușor și odată devenit „H.C.C.-ist” 
trebuia să fii demn de renumele școlii. La secția umanistă a avut parte de 
profesori cu har și dragoste de meserie. Toate disciplinele erau importante, dar 
mai mult și mai mult, se apleca asupra studiului Limbii și literaturii române - 
prof. Ion Lăncrăjan, Limbii și literaturii franceze - prof. Letiția Dat și Tamara 
Măliguță (dirigintă), Limbii și literaturii engleze - prof. Corina Zaharia, Lucia 
Goia, Ileana Jivan și Limbii latine - prof. Măria Florean. La absolvirea liceului 
se îndreaptă spre învățământul superior filologic și va urma cursurile Facultății 
de Filologie din cadrul Universității din Craiova, specializările limba franceză - 
limba română.

Activitatea didactică o începe în 1978 la Școala cu clasele l-VIII 
Bălcaciu, secția germană, unde rămâne până în 1981. Se integrează repede în 
mediul multietnic și multicultural al școlii, comunitatea o adoptă din prima 
clipă și a păstrat peste ani legături permanente cu foștii colegi rămași în țară sau 
plecați în Germania.

Din 1981 până în 1986 va fi detașată în mai multe unități școlare din 
municipiul Alba lulia (Liceul militar, Liceul industrial nr. 4, Școala nr. 7, 
Școala nr. 9) reușind, ca din toamna anului 1986, să se transfere la Liceul 
industrial nr. 2 (Refractara) unde va preda Limba franceză și Literatura română
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Publică poezii în revistele „Contemporanul”, „Tribuna”, „Steaua ș.a.
Elaborate: Th. W. Adomo: „Elemente pentru o teorie estetică (1990), 

„Dialectica negativă și critica modernității”, ș.a.
Locuiește în Alba lulia. (Ir. M.)



până în anul 1989 - anul revoluției anticomuniste. începutul anului școlar 1990 
o va găsi la Liceul de matematica-fizică „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba 
lulia. Este un an decisiv pentru cariera sa didactică deoarece, revenind în școala 
în care a învățat ca profesoară de limba franceză, fiind colegă cu foștii ei 
profesori se simte responsabilă pentru calitatea fiecărei ore de curs pe care o 
ține în fața elevilor. Fie că este vorba de Limba franceză, de Literatura română. 
Literatura universală sau Istoria Franței, se străduiește să fie la înălțimea 
exigențelor școlii.

Din 1994, convinge conducerea liceului să introducă în oferta școlii și 
clase de bilingv limba franceză, implicându-se în promovarea acestei 
subspecializări și în recrutarea viitorilor elevi. împreună cu celelalte cadre 
didactice care predau limba franceză, elaborează programe pentru disciplinele 
Civilizație franceză și Geografia Franței, implică elevii în diferite concursuri și 
manifestări francofone.

în 1997 este promovată director adjunct al liceului care între timp devine 
Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan” și ulterior Colegiul Național „Horea, Cloșca 
și Crișan”. Face parte din colectivul care organizează activitățile dedicate 
sărbătorii a 80 de ani de existență a liceului, prilej cu care, împreună cu prof. 
Steluța Curta - bibliotecar și Avram Cristea - profesor de Limba și literatura 
română, realizează Anuarul Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” la 80 
de ani de viață. în 1999 înființează la Alba lulia Filiala „Pierre Chanier” Alba 
lulia a Asociației Române a Profesorilor de Franceză (A.R.P.F.), afiliată la 
Federația Internațională a Profesorilor de Franceză (F.I.P.F.) și organizează 
„Zilele A.R.P.F. la Alba lulia”, prilej cu care sunt prezentate la Alba lulia 
Documentele Centrului de Limbi Modeme de la Graz, organism al Comisiei 
Europene, și este dezbătut, în premieră națională, Cadrul European Comun de 
Referință al Limbilor (C.E.C.R.L.) care va sta la baza elaborării curriculei 
naționale la limbi modeme.

în anul 2000 implică liceul în proiectul bilingv româno-francez 
„Educație pentru informație în mediul rural defavorizat”, devenit centru pilot 
pentru implementarea Centrelor de Documentare și Informare în România, 
proiect care va conduce la modernizarea bibliotecilor școlare și va propulsa 
liceul în competiția de implementare a reformelor în educație pentru 
învățământul preuniversitar. Alături de Alexandru Pintilie (director), Vaier 
Cerbu (director), Nicolae Ota (profesor de psihopedagogie, director al Casei 
Corpului Didactic), Georgeta Bădău (profesoară de Limba franceză, profesor 
documentarist), Sorina Nagy-Cîțu (profesoară de Limba franceză, profesor
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documentarist), Steluța Curta (profesoară de Istorie, bibliotecar) va contribui la 
implementarea proiectului în liceu și la transformarea Centrului de 
Documentare și Informare într-unui pilot la nivel național - aici desfășurându- 
se stagii de formare naționale și schimburi de experiență pentru toți actorii 
implicați în proiect.

în 2002 optează pentru funcția de inspector școlar de specialitate în 

cadrul Inspectoratului Școlar al Județului Alba pentru domeniile: limbi 
modeme și proiecte, parteneriate, integrare europeană. Este o perioada marcată 
de eforturile României de aderare la Uniunea Europeană și școlii îi revine 
misiunea de a pregăti tânăra generație pentru acest nou statut. Apar foarte multe 
oportunități de proiecte și parteneriate bi și multilaterale. Se trece la predarea 
unei noi curricula, apar disciplinele opționale, manualele alternative. Se implică 
în toate aceste provocări, devine formator pentru implementarea noilor 
programe și metode de predare-evaluare a limbii franceze ca limbă străină 
(F.L.E.), este referent la manualele de limba franceză limba I, limba II ale 
autorului Dan Ion Nasta, este formator național pentru promovarea proiectului 
de implementare a Centrelor de Documentare și Informare, este formator 
național - componenta dezvoltare instituțională în proiectul bilingv româno- 
francez „De la clase bilingve la filiere francofone” reușind să includă Colegiul 
Național „Horea, Cloșca și Crișan” în cele 15 licee bilingve din România.

Pentru contribuția adusă la promovarea limbii franceze, este numită în 
Comisia națională de limba franceză și organizează la Alba lulia, în aprilie - 
mai 2002, Olimpiada națională de limba franceză.

Este anul în care, prin decret apărut în Jurnalul Oficial al Republicii 
Franceze, este numită în gradul de „Chevalier des Palmes Academiques”, 
promoția 14 iulie 2002, iar in 2004 i se conferă ordinul „Meritul pentru 
învățământ în gradul de Cavaler” prin Decret al Președintelui României, cu 
ocazia Zilei Naționale a României. Pentru rezultatele obținute cu elevii 
primește în 2004-2005 Diploma de Merit a primarului municipiului Alba lulia. 
Și-a desfășurat activitatea la Inspectoratul Școlar al Județului Alba, ca inspector 
școlar de specialitate pentru proiecte, parteneriate, problematica de integrare 
europeană și ca profesor de limba franceză la Colegiul Național „Horea, Cloșca 
și Crișan” din Alba lulia.

Devotată profesiei didactice, indiferent de responsabilitățile specifice 
inspectorului de specialitate, păstrează permanent contactul cu școala, cu elevii, 
cu cadrele didactice, încercând să contribuie, în felul său specific, la propășirea 
liceului care dă sens vieții sale profesionale și familiale. (Ir. M.)
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ANA (MICLEA) BUCUR, om de afaceri performant

BOGĂȚAN IOANA SILVIA și managementul cultural

S-a născut la 12 iunie 1975 în Alba lulia.
A urmat cursurile Colegiului Național „Horia, Cloșca și Crișan” - secția 

filologie, Alba lulia, apoi Universitatea „Babeș-Bolyai”, Catedra de Teatru,
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S-a născut în data de 8 mai 1961 în satul Bucerdea Vinoasă, comuna Ighiu.
A urmat clasele primare ale Școlii Generale din Bucerdea Vinoasă, unde 

primii pași în viață i-au fost îndrumați de domnul învățător Traian Gheorgiu.
A urmat apoi, cursurile Liceului „Horea, Cloșca și Crișan’’ din Alba 

lulia, clasa de istorie-filologie, remarcându-se prin bune rezultate la învățătură, 
dar și la activități extrașcolare, cum ar fi Festivalul Național „Cântarea 
României" și „Daciada". Mai târziu, după revoluție a urmat cursurile facultății 
de științe economice. A reușit să-și perfecționeze pregătirea profesională, 
urmând diverse cursuri de merceolog, contabil și informatician. A urmat și 
cursuri de design vestimentar la Milano.

După terminarea liceului a lucrat la 1CSMAAP și la Direcția Comercială 
Județeană, iar după revoluție, împreună cu șoțul, au deschis magazinul 
Aggressioiie, apoi un lanț de magazine. Și-au dezvoltat afacerea la nivel 
național, importând și distribuind marfS la peste 260 de magazine 
reprezentative din toată țara. Și-au consolidat apoi afacerea prin construirea 
unei fabrici de confecții textile, cu articole de îmbrăcăminte pentru femei și 
bărbați. Au promovat pe piață, foarte multe modele pentru femei, cunoscute sub 
brandul: Ana Fashion și multe modele pentru bărbați, cunoscute sub 
brandurile: Giorgio Senior și Monsenior. în paralel au abordat și domeniul 
imobiliar, construind peste 200 de locuințe modeme, confortabile și de bună 
calitate. în prezent, și-au completat obiectul de activitate cu un lanț de fannacii 
„Green House” și cu o agenție e turism: „Ana Travel”.

In decursul timpului, firma a fost laureată de multe ori, ocupând aproape 
tot timpul locul 1 în topul firmelor din județ și chiar în cel național, primind nu 
odată titlul de excelență. Prin activitatea desfășurată în plan profesional și 
social, a primit de multe ori titlul de „femeia anului”.

In anul 1983 s-a căsătorit cu Sica Bucur. Au trei copii: Andrei de 27 de 
ani, Anamaria de 26 de ani și Vlad de 14 ani. (Ir.M.)
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Secția Actorie. A obținut doctoratul la Universitatea de Artă Teatrală și 
Cinematografică I. L. CAR AGI A LE București, Facultatea de Teatru — 
„Personajul fantastic în spectacolul pentru copii”. Are masterat în 
Administrarea afacerilor la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba lulia. A 
urmat cursul de expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, 
Manager proiect dar și stagii de pregătire corporală cu coregraful Hugo Wolff. 
A mai urmat cursurile de: Trening de Dicție la Realitatea TV și Trening pentru 
Prezentator Știri la PRO TV.

A obținut mai multe recunoașteri în domeniul teatral:
• Diplomă pentru Management Cultural - eliberată de Festivalul 

Internațional al Teatrului de Animație ȚĂNDĂRICĂ.
• Diplomă de Excelență — Ziua Internațională a Teatrului de 

Animație-eliberată la Teatrul de Animație Bacău.
• Diplomă de excelență pentru realizări în domeniul cultural-artistic, 

Primăria Municipiului Alba lulia și Consiliul Local.
• Diplomă pentru Management Cultural — eliberată de Festivalul 

Internațional de Marionete „Gulliver”.
După ce a finalizat studiile îndeplinește mai multe funcții: Manager, 

Teatrul de Păpuși PRICHINDEL, Alba lulia; Director artistic - Zilele Orașului 
Alba lulia ed. VIII; Director Festivalul Internațional de Teatru POVEȘTI Alba 
lulia (10 ediții); Prezentator-editor Realitatea TV Alba lulia, corespondent 
Realitatea TV; Prezentator emisiune în direct „Ceasul deșteptător” TVR; 
Moderator emisiune în direct — „Vineri de TVR Cluj”; Actriță, Teatrul de 
Păpuși PRICHINDEL, Alba lulia; Prezentator Știri Alpha TV Alba lulia; 
Actriță la Teatrul de Nord, Satu Mare; Prezentator Știri Locale PRO TV Alba 
lulia (transmisiuni live în programul de dimineață și jurnalul de seară pe PRO 
TV București); Profesor actorie „Liceul de Muzică și Arte Plastice Alba lulia”.

în calitate de actriță a interpretat Zița — O noapte furtunoasă, Nona — 
Tulburarea apelor, Cresida — Troilus și Cresida, Julieta — Romeo și julieta, 
Rhea - Romulus cel Mare și a participat la numeroase festivaluri: Avignon Off 
Franța, Le 19c Solstice de la Marionnette Belfort, Franța, Small Inventory 
Festival ok New Theatre Praga, Festivalul Internațional al teatrelor pentru copii 
Subotica, Serbia, Festivalul Internațional de Marionete Gulliver, Galați, 
Festivalul Teatrelor de Păpuși și Marionete Puck, Cluj-Napoca, Festivalul LA 
STRADA Sibiu, Festivalul Zile și Nopți de Teatru, Brăila, Festivalul 
PĂPUȘILE Vil Târgoviște, Festivalul EXCAL1BUR, Timișoara, Festivalul
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GEORGE REMETE, teolog și scriitor

I
i
IGeorge Remete s-a născut în 29 august 1954, în Poiana Sibiului, județul 

Sibiu.
Studii: Școala Generală nr. 2 din Alba lulia (1969); Seminarul Teologic 

Ortodox din Cluj-Napoca (1969-1974); Liceul umanist „Horia, Cloșca și 
Crișan” din Alba lulia (1971-1975); Institutul Teologic Ortodox de grad 
universitar din București (1974-1978) cu teza de licență Temeiurile dogmatice 
pentru cinstirea sflnțelor icoane, absolvind cu media generală 9,84 și 
calificativul „Excepțional”, ca șef de promoție; Cursurile pentru doctorat ale 
Institutului Teologic din București (1978-1980), fiind declarat reușit primul 
dintre cei admiși, cu media 9,50; a susținut 3 referate în anul 1 curs doctorat, în 
timpul anului 2 de doctorat, în martie 1980, a primit o bursă de specializare din 
partea Bisericii Evanghelice din Germania Federală („Die Evangelische Kirche 
in Deutschland”) la Facultatea de Teologie Evanghelică din Munchen; la 
18.02.1999 obține titlul de doctor în teologie a Universității din București, 
Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Teologie Dogmatică și 
Simbolică, în urma susținerii publice a tezei de doctorat, intitulată Sfintele 
Taine în contextul dialogului ortodox-luteran.

Activitate: Hirotonit preot în iulie 1985, este numit paroh în orașul 
Sebeș, județul Alba, unde funcționează și astăzi ca preot; din 01.09.1992 până 
01.03.1994 a funcționat ca profesor titular la Seminarul Ortodox din Alba lulia; 
tot în acest timp, adică între 01.09.1992 și 01.03.1994 a funcțonat și în cadrul 
Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 1918”, ca lector 
asociat; din 1 martie 1994 și până în aprilie 2000 a funcționat ca lector titular, 
angajat prin concurs, pentru disciplina „Istorie Bisericească Universală”; din 
aprilie 2000 până în aprilie 2002 a fost conferențiar la disciplina „Teologie 
Domgmatică și fundamentală”, iar din 19.04.2002 până în octombrie 2003 
profesor, la aceeași Facultate; în perioada 2003-2010 a funcționat ca profesor 
titular de teologie dogmatică la Facultatea de Teologie „Patriarhul Iustin ian” a 
Universității din București; din 17 august 2005 a obținut și calitatea de
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Internațional de teatru IMAGINE, Satu Mare și Tg. Mureș, Festivalul 
EUROMARIONETE Arad, Festivalul Primăvara Marionetelor Craiova, Gala 
Tânărului Actor. Conduce, cu multă pricepere și de mulți ani Teatrul 
„Prichindel” din Alba lulia. (I.T.)



147

conducător de doctorat; din anul 2010 se reîntoarce ca profesor titular și 
îndrumător de doctorat Ia Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul 
Universității „1 Decembrie 1918” din Alba lulia; posedă certificat de 
traducător, din limba franceză în limba română (certificat nr. 3655) din 3 
martie 1977.

Volume: Dogmatica ortodoxă, anual pentru seminar iile ortodoxe, 
Editura Episcopiei Ortodoxe, Alba lulia, ediția I - 1996, ediția a II-a — 1997, 
ediția a IlI-a - 2000, ediția a IV-a - 2007; Sfintele Taine în contextul dialogului 
ortodox-luteran, Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe, Alba lulia, 1999, ediția a II- 
a, Editura Reîntregirea, Alba lulia, 2009; Perspective noi în teologia 
sacramentală luterană. Evaluare ortodoxă, Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe, 
Alba lulia, 1999; Contribuții la studiul istoriei bisericești universale, voi. I, 
Editura Reîntregirea, Alba lulia, 2000; Cunoașterea în tăcere, ediția I, Ed. 
Reîntregirea, Alba lulia, 2004; ediția a H-a, Ed. Paideia, București, 2007, 5 
voi.; ediția a ITI-a, Alba lulia, 2011; Das schweigen als sein, Ed. Reîntregirea, 
Alba lulia, 2005; Suferința omului și iubirea lui Dumnezeu, ediția I, Ed. 
Institutului Biblic al B.O.R., București, 2005, ediția a Il-a, rev. „Și adaug”, Ed. 
Reîntregirea, Alba lulia, 2006; Poezii, Ed. Punct, București, 2010; Martin 
Heidegger, între fenomenologie și teologie, Ed. Reîntregirea, 2010.

Studii în Publicații ale Academiei Române: Naționalism, patriotism și 
filosofic a istoriei, în „Revista de științe politice” a Academiei Române, 1/2006, 
pp. 19-32; Rememorând pe Eminescu, în rev. „Academica” a Academiei 
Române, iunie/2006, pp. 33-35; Cugetare filosofică și cugetare teologică, în 
„Revista de filosofic” a Academiei Române, nr. 5-6/2008; Suferința, criteriu 
distinctiv între filosofie și teologie, în rev. „Academica”, 2008.

Alte studii: A publicat circa 40 de studii de specialitate și articole în 
revistele teologice „Studii Teologice”, „Mitropolia Ardealului”, „Credința 
Ortodoxă”, „Altarul Reîntregirii”, „Credința Străbună”, „Vestitorul 
Ortodoxiei”.

Traduceri: Rabindranath Tagore, Ofranda lirică (traducere din limba 
franceză), Ed. Episcopiei Ortodoxe, Alba lulia, 1995, ediția a 11-a, Ed. Paideia, 
București, 2009, Max Picard, Fuga de Dumnezeu (traducere din limba 
germană), Ed. Anastasia, București, 1998 și Wolfhart Pannenberg, Teologia 
sistematică, voi. III (traducere din limba germană), Alba lulia, 1999.

Conferințe: la Universitatea „I Decembrie 1918” din Alba lulia, în anii 
1994 și 1995, între care următoarele: lisus Hristos — necunoscut, I-II; Lupta 
omului cu Dumnezeu, Eminescu necunoscut, I-II; Nietzscke — necunoscut,



VALER MOGA și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba lulia

Norocul la Holderlin, Nietzsche, Eminescu și în gândirea populară 
românească, Dumitru Stăniloae — necunoscut, I-II, Ion Alexandru — necunoscut 
și altele; la Radio SICA, TV SICA și Tele 7 ABC Alba lulia, a susținut din anul 
1997 mai multe conferințe, între care următoarele: Cuvânt de Crăciu, 1996; 
lisus Hristos, Despre pocăință; Despre mântuire; modern, modernism, 
modernitate.

A susținut, de asemenea, conferințe la Cursurile de vară ale Universității 
București, ediția XI, Sinaia, august 2001, la Institutul biblic baptist „Emanuel” 
din Oradea, respectiv la Congresul Internațional „Familia și viața șa începutul 
unui nou mileniu creștin”, București, Palatul Patriarhiei, 26 septembrie 2001 și, 
începând din anul 2002, la Simpozioanele internaționale organizate anual la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba lulia, la Colocviul Național al 
profesorilor de Dogmatică, Arad, martie 2006 și la Simpozionul „Heilung der 
Emnerungen”, Miinchen, noiembrie 2006 și la Simpozionul „Misiunea Bisericii 
în context european”, Bruxelles, 28 iunie-02 iulie 2011.

Dinstincții, titulaturi și premii: Nominalizat la titlul MAN OF THE 
YEAR - 2006, de către Goveming Board of Editors of the American 
Biographical Institut; distins cu premiul „Ion Petrovici” al Academiei Române 
pe anul 2004, pentru cartea „Cunoașterea prin tăcere”, decernat în cadrul 
ședinței solemne a Academiei Române din 19 septembrie 2006; inclus în 
Enciplopedia Personalităților din România, ediția a IV-a, 2009; inclus în 
Eniclopedia Ortodoxiei Românești, București, 2010. (Ir. M.)

S-a născut la 21 octombrie 1954, la Ocna Sibiului, tatăl, Luca, fiind 
muncitor la Uzinele „Independența” din Sibiu.

A frecventat școala generală în aceeași localitate până în anul 1967 când 
familia s-a stabilit la Alba lulia.

Studiile medii le-a urmat în cadrul Liceului „Horia, Cloșca și Crișan”, 
secția umanistă, făcând parte din promoția 1972-1973. Liceul, devenit colegiu, 
era slujit și atunci de un corp profesoral prestigios. Influența acestor dascăli a 
contribuit la formarea personalității mai multor promoții de elevi, care, mai 
târziu, au perpetuat prestigiul amintitei instituții de învățământ. Orice 
exemplificare, în privința profesorilor, nu poate fi decât relativă, fiind motivată 
mai degrabă de resorturi subiective, putând fi evocate nume: Emilia Gherbca
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ELENA IORDĂNESCU și managementul școlar
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Elena lordănescu s-a născut în 8 februarie 1955 în localitatea Oarda de 
Jos, localitate care astăzi face parte din Municipiul Alba lulia.

(literatura română), Rodica Mărculeț (matematică), Ersilia Petru (franceză), Ion 
Moldovan (geografie) și, în nici un caz în ultimul rând Constanța Ivancu, 
profesoară de istorie și dirigintă.

A făcut studii de istorie în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, 
pe care le-a absolvit în anul 1978.

A fost doi ani de zile profesor de istorie la Liceul de matematică-fîzică 
din Jibou, orășel din județul Sălaj.

în 1980 a devenit muzeograf și apoi cercetător, la Muzeul Național al 
Unirii din Alba lulia, preocupându-se îndeosebi de problemele culturale ale 
României interbelice.

în 1992 a devenit doctorand al Universității „Babeș-Bolyai”, tratând 
tema „Astra în deceniul al treilea” și avându-1 ca îndrumător pe prof. dr. 
Marcel Știrban. Doctor în istorie din 2002.

în 1995 a început să colaboreze cu Universitatea „1 Decembrie 1918” 
din Alba lulia. în prezent este conferențiar al acestei universități, predând 
cursul Istoria contemporană a României, alte cursuri speciale încadrate în 
aceeași epocă și tematică.

între contribuțiile sale istoriografice pot fi amintite, selectiv, 
următoarele: „Serbările Unirii. Alba lulia - 20 mai 1929”, în „Apulum”, XXII, 
1985, p. 265-280; „Bogdan Petriceicu Hașdeu și Transilvania. Alba lulia, etapă 
a turneului documentar din 1874”, în „Apulum”, XXIV, 1987, p. 293-303; 
„încoronarea Regelui Ferdinand I la Alba lulia”, 15 octombrie 1992, în 
„îndrumător pastoral”, XV, 1992, p. 1-47; „Despărțământul Alba lulia al 
«Astrei» (1918-1948)”, în „Apulum”, XXXI, 1994, p. 441-491; „Viața 
culturală a Liceului «Mihai Viteazul» din Alba lulia între cele două războaie 
mondiale”, în „Universul Catedrei”, Alba lulia, nr. 7,1994, p. 21-24; autor în 
colaborare la volumele „1918 la români. Documentele Unirii”, București, 
Editura Științifică și Enciclopedică, voi. VII-X, 1989 și ale studii și articole în 
„Annales Universitatis Apulensis” și în „Studia Universitatis Petru Maior, 
series historica” (I.T.)



în perioada 1962-1970 a urmat cursurile școlii generale din localitatea 
natală. în anul 1970 a susținut și promovat examenul de admitere în Liceul 
„Horea, Cloșca și Crișan” Alba lulia, iar examenul de bacalaureat l-a susținut în 
anul 1974.

între anii 1974-1978 a fost studentă a Facultății de Tehnologie Chimică 
- Secția chimie, din cadrul Institutului Politehnic București, examenul de 
licență fiind susținut în anul 1978.

în ce privește locurile de muncă susținută, din anul 1978, imediat după 
absolvirea facultății în urma repartiției primite, și până în prezent activează ca 
profesor titular la disciplina Chimie, în cadrul Colegiului Național „Horea, 
Cloșa și Crișan” Alba lulia.

în paralel, din anul 1999 și până în 2006, domna Elena lordănescu a fost 
și profesor metodist al Casei Corpului Didactic Alba.

începând cu anul școlar 2011-2012 îndeplinește funcția de director 
adjunct al Colegiului Național „Horea, Cloșa și Crișan” din Alba lulia.

Referitor la calificarea profesională a acesteia, un rol important în 
formarea sa ca profesionist l-au jucat și gradele didactice obținute pe parcursul 
carierei sale. Aftfel, în anul 1981 a promovat examenul de definitivat în 
învățământ, apoi în anul 1986 gradul didactic 11, iar în anul 1990 a obținui 
gradul didactic 1, ca urmare a susținerii lucrării de grad cu tema „Efecte 
electronice în moleculele organice”.

De-a lungul carierei sale a participat la numeroase stagii și programe de 
perfecționare: 2011 — Chimie; 2010 — Programul de formare „Formator”; 2008 
— Programul de formare „Instruire în societatea cunoașterii”; 2007 - Programul 
de formare „Consiliere și orientare”; 2007 - Programul de perfecționare 
periodică obligatorie o dată la 5 ani, „Educație și schimbare” Modulul I; 2005 - 
Programul de formare continuă pe tema „Managementul proiectelor. întocmire 
și punere în practică a proiectelor finanțate din fonduri ale uniunii Europene”; 
2005 — Activitatea de formare „Metoda portofoliului ca metodă alternatică de 
evaluare ’; 2004 — Program de formare continuă „învățare activă”; 2004 - 
Stagiu — „Egalitatea de șanse. Discriminarea de gen” — la Sinaia; 2004 - 
Programul de perfecționare periodică obligatorie o dată la 5 ani, Magister I, 
Modulul: „Management și comunicare”; 2003 - Programul „Atelierul de 
Inițiere în Planificare Familială pentru Promotori”; 2003 - „Consilierea elevilor 
de gimnaziu și de liceu în cariera militară”; 2003 - Stagiu de formare pe 
componenta „Inspecție școlară. Managementul activităților didactice. Evaluarea 
de proces și de produs”; 2003 - Cursul de formare profesională „Managementul
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De-a lungul carierei sale a dat dovdă de spirit de echipă, pe lângă flerul 
pedagogic specific profesiei, realizând în colaborare cu alți colegi: studii, 
precum cel denumit „Motivația pentru studiul chimiei”; programe de 
învățământ cum este cel denumit „Chimia aplicată de zi cu zi” - pentru 
opțional la nivelul disciplinei; alte lucrări, precum „Ghidul metodologic de 
chimie”, „Evaluarea alternativă”, „Chimia altfel”, „Chimie organică — culegere

formării continue” - la București; 2002 - Programul de formare continuă - pe 
problema reformei educaționale - modulul pedagogic de 45 ore; 2001 - 
„Inițiere în utilizarea computerului în scop didactic”; 2001 - „Abilitare 
caniculară la chimie - clasele IX-X”; 2000 - „Management de proiect”; 1998 - 
„Metode și tehnici de evaluare a randamentului școlar”.

O altă latură importantă a carierei sale, o constituie calitatea de formator. 
In perioada anilor 2001-2006 a susținut cursuri de formare continuă cu tema 
„Management de proiect” cu cadre didactice, directori de grădiniță, directori 
adjuncți- responsabili cu activitatea educativă, bibliotecari.

în anul 2001, a susținut activități de formare în cadrul stagiului de 
formare a laboranților cu tema „Experimentul didactic în lecțiile de biologie, 
fizică, chimie - pregătire și realizare”.

în cadrul activității desfășurate de-a lungul anilor se disting și multiplele 
articole - peste 50 - care au fost publicate de-a lungul timpului, realizate ca 
autor sau coautor. Din cadrul acestora, enumerăm: „Manualele alternative de 
chimie”, „Proiectarea unei unități de învățare la chimie”, „Orientarea școlară și 
profesională în liceu, prin lecțiile de chimie și orele de dirigenție”, 
„Competente derivate”, „Democratizarea sistemului educațional românesc”, 
„Lucrările scrise semestriale - între tradițional și modem”, „Chimia aplicată în 
viața de zi cu zi - opțional la nivelul disciplinei”, „Stagii de formare curriculară 
la clasele IX-X”, „Metode active în studiul chimiei - Organizatorul grafic”, 
„Știu. Vreau să știu. Am învățat. Metodă activă în învățarea chimiei”, „Bariere 
în comunicarea didactică”, „Stresul ocupațional”, „Algoritmizarea în predarea 
chimiei” etc.

Printre recenziile efectuate și publicate, pot fi enumerate cele ale 
următoarelor lucrări: „Chimia mediului și a calității vieții”, „Noi și chimia”, 
„Inițiative pedagogice în spiritul reformei”, „Chimia, mediul și viața”, 
„Instrucție și educație”, „Geografia României. Probleme fundamentale”, 
„Chimie generală și anorganică, exerciții și probleme pentru gimnaziu și liceu” 
etc.
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de probleme”. Ultimele două lucrări au obținut premiul II, respectiv premiul 111 
la concursul interjudețean de materiale didactice de la Brăila (în 2011).

A participat cu lucrări și referate — peste 30 — la sesiuni de comunicări 
științifice organizate la nivel local, județean sau național, precum „Zilele 
colegiului”, „Zilele Școlii Albei”, „Zilele Educației Naționale”, „Educația la 
ora adevărului”, „Ziua Internațională a Educației”.

Rezultatele obținute de elevii pregătiți de d-na profesoară pe parcursul 
anilor petrecuți la catedră s-au arătat a fi pe măsura muncii depuse. S-au obținut 
rezultate bune la examenele de bacalaureat, la etapele județene și naționale ale 
Olimpiadei de Chimie și Științele Pământului, la admiterea în facultățile de 
chimie, farmacie, medicină, la diferite sesiuni de comunicări la care au 
participat elevi îndrumați de d-na profesoară.

începând cu anul școlar 2011-2012 d-na profesoară este coordonator al 
revistei „Pe aripile științelor naturii”, revistă publicată la nivel județean.

Este membru al unor societăți științifice și socio-culturale. Astfel, din 
anul 2002 și până în prezent, este membru al „Societății de Chimie din 
România”, precum și, din aceeași perioadă, membru al „Societății Naționale 
pentru învățătura Poporului Român”. Din anul 2001 și până în 2006 a fost 
membru al colectivului de redacție al revistei „Universul Școlii”.

Elena lordănescu a fost profesor metodist ISJ, membru în consiliul 
consultativ ISJ la disciplina chimie, a făcut parte an de an din comisiile de 
desfășurare a olimpiadelor de Chimie și Științele Pământului - faza locală și 
județeană, comisiile examenului de bacalaureat, comisiile de examinare a 
profesorilor suplinitori la disciplina chimie.

Pentru munca desfășurată d-na profesoară a primit următoarele diplome 
și medalii:

- Medalia „Meritul pentru învățământ”, clasa I, conferită prin decret 
prezidențial - 2004

- Diploma pentru rezultatele deosebite în pregătirea elevilor 
participanți la Olimpiada Națională de Chimie, acordată de 
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - 2005, 
2011

- Diplomă de merit, pentru rezultatele profesionale de excepție, 
acordată de Primăria și Consiliul Local Alba lulia - 2005, 2011.
S-a pensionat în 2017.



GABRIELA SECARĂ și vocația pedagogică

S-a născut în data de 2 martie 1955 în municipiul Arad, județul Arad. 
Părinții, Ilea Matei și Gerondina, se aflau temporar acolo datorită muncii tatălui 
său care, pe vremea aceea era ofițer de aviație. Mai apoi, au revenit în Alba 
lulia unde și-a exercitat profesiile: tata - jurist și mama - contabil, până la 
pensionare.

în perioada 1962-1970 a fost elevă la Școala generală Nr. 2 care, pe 
atunci, funcționa în actualul sediu al Universității „1 Decembrie 1918”.

Studiile le-a continuat la Liceul Teoretic „Horea, Cloșca și Crișan”, unul 
dintre singurele două licee existente în oraș la acea dată. Anul 1974 a însemnat, 
pe de o parte, finalizarea studiilor liceale iar, pe de altă parte, începutul studiilor 
universitare. Ambele au fost motivate de bucurie. Luase bacalaureatul cu o 
medie meritorie și reușise să învingă o concurență de 14 candidați pe un loc la 
Facultatea de Filozofie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj- 
Napoca. Anii de studii au fost fabuloși. Descoperea și înțelegea un univers 
intelectual inimaginabil. în plus, tot în această perioadă și-a întemeiat propria 
familie și a avut un fiu care acum are, la rândul său o familie fericită și o carieră 
de succes.

Toamna anului 1978 a readus-o în Alba lulia, de data aceasta ca profesor 
la Liceul Industrial Nr. 2, unde a predat, cu o întrerupere de trei ani (1982- 
1985) cât a fost detașată la Liceul „Horea, Cloșca și Crișan”, până în 1990. în 
acest interval a susținut examenele de definitivat și de obținere a gradului 
didactic II.

în 1990, când a revenit ca profesor la Colegiul Național „Horea, Cloșca 
și Crișan”, a susținut și examenul pentru obținerea gradului didactic I.

Activitatea de profesor a fost mereu, pe lângă o meserie, și o sursă 
sigură de satisfacții umane. S-au simțit cel mai bine lucrurile acestea în 
numeroșii ani (începând cu 1984 și până în prezent) în care elevii cu care a 
muncit și colaborat participau și adesea câștigau premii sau mențiuni la etapa 
județeană și națională a Olimpiadei școlare.

Un alt prilej de realizare profesională a fost activitatea de director la 
Casa Corpului Didactic și cea de îndrumare și control ca inspector școlar 
discipline socio-umane la I.S.J. Alba (1993-1997). Atunci și mai apoi a 
participat la numeroase cursuri de formare profesională, a fost membru în 
Comisia Națională de elaborare a Programelor Școlare, a scris și publicat 
diverse articole în revistele de specialitate.
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ILEANA CORODEANU și „Lumea romanică”
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Născută în Alba lulia, în 22 septembrie 1957, face primele 8 clase la 
Școala Generală Nr. 1 din Alba lulia, iar între anii .1972-1976 urmează cursurile 
Liceului Teoretic „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba lulia, secția clasică. în 
anul 1980, termină Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Specialitatea 
Limbi Clasice, în cadrul Universității din București.

A revenit la catedră în toamna anului 1997, continuându-și activitatea 
profesională ca dascăl de liceu, metodist I.S.J., dar și la nivel universitar 
(profesor-coordonator disciplina Economie, și profesor mentor pentru practica 
pedagogică a studenților.

A continuat demersul de pregătire continuă, de a avea unele apariții în 
revista județeană a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de a 
colabora cu cadre didactice din învățământul superior. Așa se face că, în unnă 
cu puțini ani, era coautor al unei lucrări metodico-științifică publicată la Editura 
„Dacia” din Cluj-Napoca.

în întreaga perioadă de activitate didactică a fost dirigintă, având în 
această calitate multe promoții de absolvenți. Mulți dintre aceștia i-au devenit 
prieteni, alții colaboratori și, de o vreme, unii i-au încredințat proprii copii spre 
educare și formare.

Timpul liber îl folosește pentru studiu, propria pregătire și pentru 
lectură sau călătorii, pentru elevii care au nevoie de consiliere și 
îndrumare suplimentară și, cu multă dragoste și preocupare, pentru familia 
sa. (Ir. M.)

Activitatea profesională desfășurată:
între anii 1980-1990 a fost profesor de limba română și latină la:
- Școala Generală Nr. 2, Simleul Silvaniei, județul Sălaj (1980-1986);
- Școala Generală, comuna Câlnic, județul Alba (1986-1987);
- Colegiul „Bethlem Gabor”, Aiud, județul Alba (1987-1990).
în urma concursului de titularizare, din 1990 până în prezent a activat ca 

profesor de limba latina la Colegiul Național „Horia, Cloșca și Crișan” Alba 
lulia.



Educa(ie și formare:
Gradul definitiv (1983), gradul didactic II (1989) și gradul didactic I 

(1994), le-a obținut la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Secția de limbi 
clasice, Universitatea București.

A urmat și alte stagii de formare continuă, organizate de Universitatea 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba 
lulia, de Casa Corpului Didactic din Alba lulia, sau inspectoratul Județean 
Alba.

A participat și la ateliere de teatru contemporan, scenografie, 
improvizație, regie-actorie, scriere dramatică organizate în cadrul Festivalului 
Internațional de Teatru „Prichindel” în colaborare cu Consiliul Județean Alba, 
începând cu anul 2008.

Are o activitate metodică și științifică bogată:
- 1992-1998, anual participare la Consfătuirea profesorilor de limba 

latină din învățământul preuniversitar din România;
- Organizator al fazei județene la Olimpiada de limba latină, între anii 

1991-1998, 2001-2011, membru în comisia de corectare;
- Organizator la nivel județean al concursului coordonat de uniunea 

Latină „Lumea Romanică”;
- Membru în comisia centrală la concursul național de limbi clasice 

între anii 1996-1998, 2008, secretar științific în 2006;
- Metodist al Inspectoratului Școlar Județean Alba din 1994 până în 

prezent;
- Responsabil de cerc pedagogic, specialitatea limbi clasice, anul 

școlar 2004-2006;
- Anual, corector la examenul de bacalaureat - limba latină;
- Propuneri de subiecte pentru concursurile școlare de limba latină, 

concursuri de titularizare organizate de ISJ Alba;
- Articole și traduceri din limba latină și italiană publicate în revista 

Casei Corpului Didactic, Alba „Universul Școlii”, Ziarul „Unirea” 
din Alba lulia, Ziarul „Informația de Alba”, revista „DacoRomania” 
și coordonator al publicațiilor elevilor în revista școlii „Gând 
tineresc” și volumul „Aripi de început” (2008);

- Realizator de programe școlare, Cultura și civilizație a Romei antice
- curriculum la decizia școlii și „Teatru, arta actorului”;

- A scris scenarii pentru piese de teatru, a regizat și a coordonat 
spectacole ale trupei de teatru a colegiului;
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TRAIAN MÂRZA și pictura
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Născut la 20 septembrie 1958 în Galtiu, fiul lui Traian și Maria (n. 
Oprea), a urmat școala primară în Galtiu (1966-1970), gimnazială la Alba lulia 
(Școala nr. 1 și Școala ajutătoare Obreja 1970-1973). A frecventat cursurile 
liceale (1973-1977) la Liceul „Horea Cloșca și Crișan”, secția umanistă, având 
ca dirigintă pe profesoara Maria Rodean. A frecventat concomitent și Secția 
pictură (1974-1977), Secția grafică (1979-1982) și Secția foto (1983-1985) a 
Școlii de arte din Alba lulia. A urmat cursurile Academiei de Arte din 
București (1988-1994) - Secția Pictură, la clasa profesorului Horea Paștina. In 
1991 și în 1993 a câștigat concursul tinerilor pictori „Dominus” și Salonul 
municipiului București - 1994.

în 1995 a fost laureat al premiului Lefranc Baurgeois-Thiais France.
Are lucrări în colecții din Franța, Austria, Germania, Canada, Japonia și 

Elveția.
Bursier al Institului Român de Cultură și Studii Umanistice Veneția, 

1996.
Bursier al Centrului de cultură și artă Graz - Austria 1996.

- A inițiat și a coordonat proiecte ale elevilor, individual sau de 
parteneriat educațional în colaborare cu alte școli.

în concursurile școlare a obținut numeroase premii și mențiuni la 
olimpiada de limba latină, atât la etapa județeană cât și la cea națională, unde a 
obținut și premiul 1. A avut o paticipare la Concursul Internațional Certamen 
Ciceronianum din Arpino, Italia.

A avut premii la etapa județeană și națională la Concursul de cultură 
generală Lumea Romanică organizat de Uniunea Latină.

Ca și coordonator al Trupei de Teatru Batista cu eter a prezentat multe 
spectacole cu diverse ocazii și a participat la Festivalul Național de teatru Flori 
de mai din Mediaș, Antic Fest din București, Histrioniada liceenilor din Cluj- 
Napoca, Zilele teatrului pentru copii „ Lucian Blaga” din Alba lulia, concursuri 
la care a obținut premii pentru originalitate, pentru interpretare, pentru întreaga 
trupă etc.

A decedat în iunie 2016. (Ir. M.)



STANCA IOAN și dinamica informaticii

Profesor la catedra de arte plastice în cadrul Liceului de Muzică și Arte 
Plastice și lector (cadru asociat) la Institutul de Grad Universitar „Buna 
Vestire” Greco-Catolic Blaj.

Este membru U.A.P. din 1998.
Face călătorii de studii documentare la Muzeul de Artă în Talin, Riga, 

Petersburg, Miinchen, Viena Salzburg, Paris, Veneția, Bologna, Budapesta. Are 
expoziții personale în țară și străinătate (Austria, Ungaria). Participă la tabere 
de creație în țară și străinătate (Franța, Italia). în 1998 primește Medalia de 
argint „Choisy le Roi” - Franța.

Locuiește în Alba lulia. (Ir. M.)

S-a născut la 19 noiembrie 1959, în Alba lulia, fiind fiul lui Ion și Elena. 
A urmat școala generală între anii 1970-1974, la Școala generală nr. 1 

Alba lulia, Liceul Teoretic „Horea, Cloșca și Crișan” Alba lulia, 1974-1978. 
între anii 1979-1983 urmează cursurile Universității din București, Facultatea 
de Matematică. în anul 1, se căsătorește în 1980 și se transferă la Cluj-Napoca 
la Universitatea „Babeș Bolyai”, Facultatea de Matematică, devenind profesor 
de matematică în 1983. în perioada 1997-1999 urmează cursurile 
postuniversitare de informatică din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din 
Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică și Informatică și își ia o a doua licență 
în Informatică. Din 1983 de când termină facultatea funcționează pe rând în 
mai multe școli ca profesor detașat.

Preocupat permanent de activitatea profesională, participă la mai multe 
stagii de formare profesională și în cadrul programului P.H.A.R.E., „Dezvoltare 
antreprenorială în școală” derulat în cadrul Colegiului „Horea, Cloșca și 
Crișan” Alba lulia (1995-1997). în 1995 participă la vizita de studii - 
„Performanțe în instruire” - Bingen - Germania, susține la Conferința 
Internațională P.H.A.R.E - București 1995 proiectul „Dezvoltare 
antreprenorială în școală” cu mare succes în fața reprezentanților U.E. Pleacă 
din nou în 1996 în vizită de studii - Management, finanțare și reconversia forței 
de muncă la Durham University Business School în Anglia, își continuă 
perfecționarea proprie și participă la Instruire în Consultanță pentru afaceri la 
București, la Centrul pentru Excelență în Afaceri, apoi Instruire în Pregătire 
Profesională - Predeal - Consilium Timișoara, Conferință Internațională
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„Sisteme educaționale în Europa Centrală și de Est” - Ministerul Educației 
Naționale - Maribor-Slovenia, Schimb de experiență - Organizarea programelor 
în vizitele reciproce internaționale - Ungaria. Elaborează și publică articole și 
studii - „Test de evaluare pentru profesori și elevi”, în „Universul Catedrei”. 
Elaborarează sondaje în rândul elevilor de liceu din Municipiul Alba lulia 
privind fumatul și consumul de alcool - 1997 (O.N.G. „Gen. 79- 80”), Suport 
de instruire în informatică pentru profesori, editat de C.C.D. Alba lulia - 2001.

Experiența profesională este bogată: profesor de matematică între anii 
1983-1994 la Liceul Economic Alba lulia, Liceul Militar Alba lulia, Liceul Nr. 
3 Alba lulia, Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan” Alba lulia profesor de 
informatică între anii 1994-1999 la Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan” Alba 
lulia, între anii 1999-2001 la Colegiul „Lucian Blaga” Sebeș, profesor de 
informatică din anul 2001 până în prezent la Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan” 
Alba lulia, lector în cadrul programelor de recalificare în meseria de analist 
programator-ajutor organizate de D.M.P.S. Alba, începând din anul 1994 până 
în prezent, lector în cadrul programelor de intruire pentru personalul didactic în 
utilizarea calculatorului, organizate de C.C.D. Alba.

Activitatea profesională este bogată: în calitate de profesor a predat toate 
disciplinele matematice și informatice prevăzute prin planurile de învățământ și 
a obținut rezultate foarte bune cu elevii la olimpiadele naționale și 
internaționale de informatică, la Balcaniade, la Concursul Țărilor din Europa 
Centrală și de Est, având rezultate de excepție cu elevii săi (medalii de aur și de 
argint aduse României de Ovidiu Gheorghioiu, Palanciuc Virgil, Botinanț 
Aurelian, MirceaNistor și mulți alții). A susțunut referate și lecții demonstative 
în cadrul comisiilor de specialitate, a participat la organizarea pregătirii lotului 
național lărgit de informatică la Centrul de Informatică - Colegiul „Horea, 
Cloșca și Crișan” 1994. A conceput și pus în funcțiune un laborator multimedia 
pentru instruire asistată pe calculator, a susținut, pentru profesori, prezentări 
demonstative privind modul de utilizare a tehnicilor multimedia în instruirea 
asistată pe calculator. A elaborat suporturi de curs de instruire pentru elevii 
participanți la instruirea pe calculator, alții decât cei de la clasele de 
informatică; în calitate de director program „Dezvoltare antreprenorială în 
școală” a elaborat planul managerial al activității. A elaborat suporturile de curs 
privind instruirea în tehnoredactare computerizată, a monitorizat și evaluat 
activitatea în ansamblu; în calitate de coordonator al activităților în Centrul de 
Informatică a proiectat și realizat rețeaua de calculatoare a Colegiului Național 
„Horea, Cloșca și Crișan” Alba lulia și a Colegiului „Lucian Blaga” din Sebeș;
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VALERIU NICOLAE CERBU, biologie și management performant

la nivel județean a inițiat și coordonat concursul interjudețean de soft în rețea pe 
echipe „Triunghiul de informatică” - 4 ediții. A inițiat și elaborat proiectul de 
comunicație în rețea „ALBANET” pentru I.SJ. Alba, a organizat inaugurarea 
vechiului Centru de Informatică în 1995 în prezența Ministrului învățământului 
și a reprezentanților fundației SOROS și a organizat inaugurarea noului Centru 
de Informatică în prezența Președintelui României și a Ministrului Educației 
Naționale la 1 Decembrie 1998; în calitate de Președinte al Organizației de 
tineret „Generația 79-80” care ființează în cadrul Colegiului „Horea, Cloșca și 
Crișan” Alba lulia, ca membru fondator a făcut demersurile de înscriere a 
organizației ca persoană juridică în 1995 și din 1995 până în prezent a 
coordonat programe de instruire pentru elevii Colegiului finanțate de D.J.T.S. 
Alba cu avizul M.T.S. prin organizarea de tabere de instruire în jurnalistică, 
instruire pentru sănătate, teatru, pictură, programul „Dezvoltare antreprenorială 
în școală”, programul „INFO RUSTIC” de instruire în calculatoare în mediul 
rural (Șugag - 1996, Stremț - 1997, Sălciua - 1998, Gârda - 1999).

Din 2010 este și președinte al Sindicalului învățământ Alba, organizând 
și participând alături de membrii de sindicat la toate acțiunile de protest în urma 
cărora profesorii și personalul din învățământ au obținut pe rând diferite 
drepturi salariale. Din 2006 și-a înființat firma de consultanță S. C. Total 
Consulting S.R.L. Alba lulia. (Ir. M.)

S-a născut în 16.06.1960, în Biertan, județul Sibiu.
A absolvit cursurile Liceului de Matematică-Fizică „Horea Cloșca și 

Crișan” Alba lulia, promoția 1979 și a urmat cursurile Universității „Babeș- 
Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Biologic, Geografie și Geologie, Secția 
Biologie 1980-1984.

Din anul 1997 se încadrează la Colegiul Național „Horea Cloșca și 
Crișan” Alba lulia pe catedra de biologie.

în perioda 1987-prezent, a urmat mai multe cursuri de formare: Cursul 
pentru formarea inspectorilor școlari - în cadrul Componentei „Management și 
Finanțare” a Proiectului de Reformă a învățământului Preuniversitar la Centrul 
Regional Cluj-Napoca (octombrie 1998-decembrie 1999), modulul pedagogic 
de 40 ore, 1999/2000, cursul de pregătire a cadrelor didactice pentru formarea 
managerilor școlari/directori (pentru formarea formatorilor locali) - 1999/2000,
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stagiul de formare „Education a I’information en milieu rural defavorisc, 
implantation de CDI dans des etabilissement experimentaux”, 2000/2001, 
cursul de formare a formatorilor naționali, biologie, în cadrul Programului de 
pregătire a cadrelor didactice pe probleme de didactica disciplinelor școlare 
organizat de ministerul Educției și Cercetării și de Consiliul Național pentru 
Cumculum (2000-2001), cursul de inițiere pentru utilizarea calculatorului in 
scop didactic 2002, programul de formare „Magister II” organizat de UBB 
Cluj, octombrie-noiembrie 2004, formare în „Proiectul liceelor bilingve , 
2005/2006.

A fost masterand în „Management educațional” la Universitatea „1 
Decembrie 1918” Alba lulia.

Experiență profesională: Liceul Teoretic „Dragoș-Vodă” Sighetu - 
Marmației (de la 1.09.1984 până la 31.08.1985); Grup Școlar Agricol 
Ciumbrud (de la 1.09.1985 până la 31.08.1988); Profesor la Colegiul Național 
„Horea Cloșca și Crișan” Alba lulia (de la 1.09.1988- prezent); Profesor expert 
responsabil cu dezvoltarea profesională (1/2 normă) la Casa Corpului Didactic 
Alba, (de la 1.09.1998 până la 05.01.2000); Inspector școlar de specialitate, 
biologie (1/2 normă) la Inspectoratul Școlar al Județului Alba (de la 1.11.1997 
până la 05.01.2000); Director adjunct la Colegiul Național „Horea Cloșca și 
Crișan” Alba lulia (de la 1.02.1990 până ia 1.11.1997); Director la Colegiul 
Național „Horea Cloșca și Crișan” Alba lulia (de la 05.01.2000-prezent).

Membru în comisii de lucru ale MEdC: Membru în Comisia Națională 
de Biologie (1998-prezent); Metodist al MEdC în cadrul Direcției Generale 
Juridic, Audit și Control (2002-2004); Comisia de validare a soft-ului 
educațional integrat pe platformele AEL, pentru liceele din rețeaua școlară 
preuniversitară din România (2002-prezent); Membru al Comisiei Centrale de 
organizare și evaluare pentru olimpiada de biologie (nivel național) 1997-2006; 
Membru al Comisiei certrale de organizare și evaluare pentru concursul 
național „Științele Pământului” (2001-2003); Formator național, în cadrul 
Programului de pregătire a cadrelor didactice pe probleme de didactica 
disciplinelor școlare organizat de ministerul Educției și Cercetării și de 
Consiliul Național pentru Curriculum (din 2000-2001); Formator certificat de 
directori în cadrul Componentei „Management și Finanțare” a Proiectului de 
Reformă a învățământului Preuniversitar (din 2001-2002); Colaborator al 
Centrului Național de Formare a Personalului din învățământul Preuniversitar, 
secțiunea inspectori școlari, directori (din 2001-2002).



Membru în comisii de lucru ale Inspectoratului Școlar Alba: Membru al 
Comisiei centrului de concurs nr. 1 (Concursul Unic de ocupare a posturilor în 
învățământ) 2004-2006: Membru al Consiliului Consultativ al profesorilor de 
biologie 2001-prezent; Membru al comisiei județene de organizare și evaluare a 
olimpiadei de biologie 1992-prezent; Profesor metodist pentru disciplina 
biologie (2001-2004)

Alte activități: Consilier-evaluator de programe școlare - biologie 
(gimnaziu și liceu) pentru Alternativa Educațională Waldorf.

Aptitudini și competente organizatorice: Formator prin CCD Alba: 
Formarea profesorilor responsabili cu coordonarea și organizarea activităților 
de dezvoltare profesională a cadrelor didactice Ia nivelul școlii; Formator 
național pe probleme de didactica disciplinei: Formarea inspectorilor școlari de 
biologie (mai 2000, Bușteni); Formarea profesorilor de biologie, liceu 
(noiembrie 2001, Bușteni); Formarea inspectorilor școlari de biologie (martie 
2001, Baia Mare); Formarea profesorilor de biologie, gimnaziu (mai 2001, 
Agafton); Formator de directori: Formarea directorilor de liceu și gimnaziu din 
județul Alba (decembrie 2001- martie 2002)

Activitatea științifică: Formarea directorilor de grădinițe (ianuarie 2002); 
Redactor al revistei „Universul școlii” editată de CCD Alba - cercetare și 
inovare pedagogică (septembrie 1998-ianuarie 2000)

Articole și studii: „Tabel sinoptic cuprinzând cronologia Colegiului între 
anii 1919-1994”, în „Universul catedrei”, nr.7/1994; „Cărți rare în fondul 
bibliotecii Colegiului „Horea Cloșca și Crișan” Alba htlia”, în „Universul 
catedrei”, nr.24/1995; „Test de evaluare sumativă - Sistemul nervos, clasa a XI- 
a”, în „Universul catedrei”,36/1996; „Evaluarea prin portofolii”, în „Foaia 
învățământului”, ISJ Alba, 1998; „Componente ale structurii demersului 
didactic, concepute în spiritul reformei, subordonate evaluării”, în „Universul 
școlii” nr.l, CCD Alba și ISJ Alba; „Dicționar de termeni pedagogici”- 
„Universul școlii”, nr.l, CCD Alba și ISJ Alba; „Metodologia evaluării 
rezultatelor școlare în învățământul primar, gimnazial, liceal (precizări 
conceptuale)”, în „Buletinul informativ”, noiembrie 1998, ISJ Alba; „Mijloace 
de învățământ” - material suport pentru formarea inițială a cadrelor didactice 
necalificate, octombrie 1998; „ Ce ar trebui să știm despre bolile cu transmitere 
sexuală?”- material suport pentru Educația sexuală la clasa a Vll-a, susținut la 
întâlnirea cu inspectorii școlari de biologie la întâlnirea de la Sibiu (decembrie 
1998), transmis apoi la toate Inspectoratele Școlare din țară, decembrie 1998; 5 
volume din „Anuarul Colegiului Național „Horea Cloșca și Crișan,, din Alba
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GABRIELA ANNA M1CLEA, generozitate și umor
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S-a născut la data de 10 iulie 1960 în București.
A copilărit în satul Tărtăria din județul Alba unde a urmat școala 

generală.
între anii 1975-1979 a fost elevă a Liceului teoretic „Horia, Cloșca și 

Crișan” din Alba Iul ia, clasa de chimie-biologie.
în anul 1984 a absolvit Facultatea de Biologie din cadrul Universității 

București, fiind licențiată în Biologie.
Anii 1984-1987 a predat biologia în cadrul Școlii generale nr. 3 Sebeș.
Din 1987 este profesor al Colegiului Național „Horia, Cloșa și Crișan" 

din Alba lulia, actualmente având gradul I și fiind șef al catedrei de biologie, 
membru în Consiliul de Administrație al liceului.

lulia - perioada 1998/2004”; Coordonator al numărului 7/1994 a revistei 
„Universul Catedrei”; Coordonator al numărului special al revistei „Universul 
Catedrei” consacrat aniversării a 83 de ani de la înființarea colegiului 
(februarie 2002); Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan” din Alba lulia - 
83 de ani de la înființare - „Biografie a jertfei românești: Horea Cloșca și 
Crișan”, nr. XII, Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național 
Alba, februarie 2002; Ghid metodologic. Aria Curriculară - matematică și 
științe ale naturii (publicație sub egida Ministerului Educației și Cercetării și 
Consiliului Național pentru Curriculum), coautor, Editura S C Aramis Prinț 
SRL, București, 2002; Ghid metodologic de aplicare a programei școlare de 
științe ale naturii la clasele a IlI-a - a IV-a (publicație sub egida Ministerului 
Educației și Cercetării și Consiliului Național pentru Curriculum), coautor, 
Editura SC Aramis Prinț SRL, București, 2002; „Colegiul și comunitatea 
locală”, în Revista de Economie și Administrație Locală, 2004.

Participare la proiecte, conform programului managerial al 
inspectoratului școlar și al unității de învățământ: Proiectul bilateral româno- 
francez „Educație pentru informației în mediul rural defavorizat” crearea 
Centrului de Documentare și Informare (internațional); Proiectul liceelor 
bilingve (internațional); „De la ecologia limbilor la Anul european al limbilor" 
(național); Proiectul „Repere spirituale de neuitat”, parteneriat cu licee 
înființate după 1919 (național). (Ir. M.)



VASILE DOREL URSU, inginerie și afaceri
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Născut la 6 octombrie 1960 în comuna Gârbova, județul Alba. După 
studiile primare și gimnaziale făcute în comuna natală urmează Liceul „Horea, 
Cloșca și Crișan” din Alba lulia (1975-1979) și apoi Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca pe care o absolvă în 1985. între 1985-1986 lucrează ca inginer 
stagiar la întreprinderea de confecții Baia de Arieș unde fusese încadrat prin 
repartiție.

între anii 1986-1997 funcționează ca profesor titular la Grupul Școlar de 
Industrie Ușoară Alba lulia urmând, în paralel, cursurile Școlii Superioare de 
Afaceri din București, obținând în 1999 diploma de licență ca economist. între 
1997-2005 este lector universitar titular la nou înființata Școală Superioară de 
Afaceri din Alba lulia. Urmează apoi un curs postuniversitar de management 
financiar bancar la Facultatea de Științe economice a Universității „Babeș- 
Bolyai” din Cluj (1999-2000) obținând, în anul 2002 și titlul de doctor în științe 
al Universității din același oraș.

Desfășoară o prodigioasă activitate pedagogică fiind cadru universitar 
asociat al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba lulia (2001-2002), al 
Universității „Spiru Haret” din București (începând cu anul 2004), lector 
universitar titular al Școlii Superioare de Afaceri din Alba lulia (1997-2005), 
lector universitar titular la Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad, din 2005 
până în prezent.

Călăuzit de dorința de perfecționare continuă a urmat mai multe stagii de 
formare profesională, în țară și străinătate, dintre care amintim: cursul de 
perfecționare în domeniul pregătirii profesionale a adulților și integrării 
profesionale a acestora - Torino (Italia) - 1995; cursul de formare a formatorilor 
- Predeal (România) - 1996; cursul de specializare în administrație publică - 
Semadour (Franța).

Rezultatele obținute de elevi pe parcursul timpului la olimpiade și 
concursuri școlare demonstrează pregătirea profesională deosebită a doamnei 
profesoare care și-a dedicat viața educării a zeci de generații de elevi.

Spiritul organizatoric s-a manifestat în nenumăratele activități 
extrașcolare, excursii, tabere, evenimente culturale.

De asemenea umorul și spiritualitatea doamnei profesoare au făcut-o 
populară și îndrăgită de către elevi și colegi. (Ir. M.)



BARDAN CORNEL ȘTEFAN — un om pentru oameni
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S-a născut în data de 6 august 1962 în Corn. Băcăuți, jud. Alba.
Studiile liceale le face la Liceul „Horia, Cloșca și Crișan” Alba lulia, 

secția reală, având profesori de înaltă ținută morală și științifică de care și astăzi 
își amintește cu mândrie.

A urmat cursurile Institutului Politehnic „Traian Vuia” Timișoara - 
Facultatea de Mecanică, specializarea: Utilajul și Tehnologia Sudurii. A obținut 
diploma de mașter în domeniul „Instituții de drept privat” la Universitatea „1 
Decembrie 1918” Alba lulia. A urmat o serie de cursuri de perfecționare în 
diverse domenii: Cursul de înalți funcționari publici organizat de Institutul 
Național de Administrație Publică; Licențierea operatorilor de servicii publice

Are o bogată experiență managerială în calitate de director al Școlii 
Române de Afaceri din Alba lulia (din 1995 - până în prezent) și director al 
Universității de Vest „Vasile Goldiș”, Arad, filiala din Alba lulia (din 2002 - 
până în prezent).

Activează în asociații profesionale de mare interes obștesc, fiind: 
membru fondator al Asociației pentru dezvoltarea satului românesc; membru 
fondator al Fundației PAEM - Alba; membru fondator al Fundației Apulum 
Alba lulia; colaborator al Dima Consulting Group, partener al 
OFF1CEMANAGEMENT, în domeniul managementului resurselor umane.

Din activitatea științifică desfășurată de-a lungul anilor mai amintim: 
promotor a patru proiecte finanțate de Uniunea Europeană și membru în echipe 
de implementare a alte trei proiecte finanțate de UE în domeniile: reconversie 
profesională; protecție socială; consultanță în managementul resurselor umane; 
formarea continuă a adulților; membru al grupului de experți europeni în 
proiectul „Implicarea femeii în dezvoltarea economică rurală” finanțat de 
Uniunea Europeană; autor a peste 25 articole publicate și prezentate la diverse 
sesiuni de comunicări științifice internaționale; autor a peste 30 de articole 
publicate și prezentate la diverse manifestări științifice naționale; coordonator 
științific a peste 350 lucrări de licență și peste 50 lucrări de disertație; autor și 
coautor a 9 cursuri universitare publicate la diverse edituri de prestigiu din țară.

în prezent este conferențiar și director al Școlii Române de Afaceri din 
Alba lulia. (I.T.)



PAUL VOICU - administrației și politică
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S-a născut în 17 decembrie 1962 în Corn. Șandra din jud. Timiș unde 
părinții săi, Gheorghe și Florica, își aveau domiciliul și locul de muncă. La 
vârsta de 9 ani se „repatriază” — cum obișnuiește să spună — în orașul Alba 
lulia, orașul mamei sale, unde urmează învățământul gimnazial și apoi Liceul 
„Horia, Cloșca și Crișan” de care îl leagă amintiri din cele mai plăcute. Având 
înclinații pentru partea științifică și le dezvoltă și perfecționează sub 
îndrumarea unor profesori ca Goia Cornel și Roșea Marin (fizică), Magda Ana 
(matematică) și sub supravegherea unei profesoare severe, Rodean Maria, care 
i-a fost dirigintă.

de gospodărire comunală organizat de Autoritatea Națională de Reg em 
pentru Serviciile Comunitare de Ultilități Publice; Implementarea proie 
de investiții de mediu organizat de Centrul de Formare și Perfecționa 
Domeniul Apei și Departamentului Britanic pentru Dezvoltare Intemaționa ; 
IVorkshop pe tarife — Asociația Internațională a Apei, Asociația Roma 
Apei, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului organizat e 
Centrul de Formare și Perfecționare Profesională în Domeniul Apei, Meto e 
moderne de analiză structurale a îmbinărilor sudate organizat de Institutu 
Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și încercări de Materia e, 
Timișoara. . .

După finalizarea studiilor a ocupat mai multe funcții. Prefect Instituția 
Prefectului Județului Alba; Inspector clasa I - Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă; Director comercial - S.C. APA CTTA S.A., 
Senator ales pe listele Partidului Democrat Alba - Parlamentul României, 
Inginer mecanic - S.C. AMPELLUM S.A.; Inginer - T.M.U.C.B. - 
Antrepriza Târgu Mureș. Alte funcții îndeplinite: consilier local, ales pe liste e 
Partidului Democrat Alba, în Consiliul Local al Municipiului Alba Iu ia, 
Președinte al comisiei de validare a C. L. al Municipiului Alba lulia,> Secret 
al comisie de urbanism a C. L. Alba lulia; Membru al comisiei de licitație a C. 
L. Alba lulia; Membru al comisiei de administrare domeniu public și privat, 
agricultură a C. L. Alba lulia; Membru al comisiei de recepție lucrări a C . 
Alba lulia; Membru în comisia de repartizare blocuri ANL a C. L. Al 
(Ir. M.)



MARIAN-FLORIN URSU - cercetător în vârful ierarhiei mondiale
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Florin Ursu s-a născut la data de 2 aprilie 1966, în Gârbova, din 
părinții Vasile și Maria. Urmează cursurile primelor 5 clase ale Școlii Generale 
de 8 ani din satul natal (1972-1977), după care se transferă la Alba lulia, la 
Școala Generală nr. 3 Avram lancu, ca urmare a schimbării definitive a 
domiciliului de către părinții săi. Aici își continua și finalizează studiile

La absolvirea liceului își continuă studiile universitare la Institutul 
Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara, finalizându-le printr-o lucrare dc 
licență intereantă nu numai sub aspect teoretic ci și practic: Radiatorul aer - 
ulei la elicoptere.

Este repartizat ca inginer la întreprinderea de industrializare a cărnii 
Alba pe care o părăsește apoi pentru un post de profesor suplinitor la Școala 
Generală Teiuș. Pentru o scurtă perioadă funcționează ca inginer la S.C. 
TERMOREP S.A. Hunedoara, revenind ulterior în Alba lulia ca director tehnic 
la C.T. zonă R.A. Intrând în politică, este ales ca viceprimar la Primăria 
Municipiului Alba lulia, funcție pe care o îndeplinește și astăzi după ce în 
prealabil a mai ocupat și alte funcții tehnice de înaltă responsabilitate (director 
tehnic la S.C. ALBAN1C SERVICE S.R.L. Alba lulia, director tehnic S.C. 
SIMODOR SERVICE S.R.L. Alba lulia, director S.C. FLOREA OIL S.R.L. 
Alba lulia, etc.).

în toate funcțiile ocupate - inclusiv cea de viceprimar - s-a făcut 
remarcat prin competență, spirit gospodăresc și de echipă, grija pentru 
personalul aflat în subordine.

Interesat și de disciplinele umaniste, dar mai ales de pedagogie și 
psihologia copilului, obține în anul 2009 și o diplomă în Psihologie după ce 
termină cursurile Facultății de Psihologie Universității „Spiru Haret” din 
București.

Axat în anii din urmă pe activitatea administrativă și politică își 
perfecționează studiile obținând nu de mult timp (în 2011) un Masterat în 
Administrație și Politici Europene.

Este căsătorit cu Aura, profesoară de matematică, are doi copii dintre 
care cel mai mic manifestă reale aptitudini literare fiind autorul unui micro- 
roman detectivistic. (I.T.)



gimnaziale. în fiecare an școlar obține media general 10 și primește premiul 1. 
în clasa a 8-a se califică la olimpiada națională de fizică (singurul din județ), 
unde câștigă o mențiune. Drept recompensă, i se oferă un loc în delegația de 
tineri albaiulieni ce vizitează orașul înfrățit Amsberg, din Germania. Studiile 
liceale (1980-1984) le face la Colegiul Național „Horia, Cloșca și Crișan” din 
Alba lulia. Se axează pe studiul matematicii și fizicii, cu partricipări în fiecare 
an la olimpiadele județene ale acestor discipline și calificări la olimpiadele 
naționale de fizică, unde a obținut mențiuni în fiecare an.

Facultatea (1985-1990) o urmeaza la Secția de Automatizări și 
Calculatoare a Universității Tehnice din Cluj-Napoca. în primii trei ani este șef 
de promoție, cu media 10 în anii 2 și 3, anul 1 fiind umbrit de o notă de 9. în 
anul doi câștigă Premiul Trei la Olimpiada Națională de Bazele Electrotehnicii. 
Este ales de colegi „șef de an” pe întreaga durata a studiilor. Chitara si actoritul 
ii colorează viata profesionala, cu prezente la multe spectacole studentesti, pe 
scene mari cum ar fi Teatrul National si Sala Sporturilor din Cluj, si in orașe 
mari, cum ar fi București, Brașov si Timișoara. Termina facultatea in eșalonul 
de varf al anului si, drept urmare, este încurajat sa urmeze o cariera 
universitara.

Imediat după absolvire, în 1990, ocupă postul de Preparator la Catedra 
de Bazele Electrotehnicii. în toamna anului 1993, avansează în ierarhia 
universitară pe postul de asistent universitar, la aceeași catedră. în același an, 
câștigă finanțare prin programul European TEMPUS pentru o vizita de 3 luni la 
Universitatea Coventry din Anglia. Apoi, împreună cu Vasile Topa 
(conducător) și Calin Munteanu, scrie un proiect de colaborare europeană 
TEMPUS, în valoare de 380 mii de Euro, care, de asemenea, obține finanțarea. 
A fost primul proiect internațional de asemena anvergura al Facultății de 
Electrotehnică, din Cluj-Napoca.

în timpul vizitei la Universitatea Coventry (1994), aplică și obșine o 
poziție de doctorand la Universitatea Brunei din Anglia. Din ianuarie 1995, 
începe cercetarea de doctorat în Inteligența Artificială, în Departmentul de 
Calculatoare și Sisteme Informaționale de la Brunei. în toți cei trei ani pe care îi 
petrece ca doctorand la Brunei, predă diverse discipline de învățământ din 
domeniul Calculatoarelor.

în Septembrie 1998 devine Lector în Departamentul de Matematică și 
Informatică la Goldsmiths, University of London. în primii trei ani combină o 
activitate prolifică de dezvoltare de cursuri și predare cu cercetarea doctorală. 
Predă Baze de Date, Ingineria Softwerului și Programare Obiectuală. Pentru
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toate acestea, în 2001, primește premiul Peake pentru excelență în activitatea 
didactică. în 2001 obține titlul de Doctor (PhD) în Inteligența Artificială, pentru 
teza „Asistenți de Inteligență Artificială în Design”, susținută în fața unei 
comisii din care a făcut parte și profesorul Marek Sergot, nume de rezonanță 
mondială în logica formală și metode automate de raționament.

Din 2001, ocupă o poziție proeminentă în conducerea departamentului, 
cu ambiția de a-1 transforma, dintr-unul classic de știința calculatoarelor, in 
unul interdisciplinar, situat la intersecția dintre știința calculatoarelor, arte și 
design. Dezvoltă trei specialități/programe noi la nivel de licența (BSc) - 
„Internet Computing” (2001), „Computing and Interaction Design” (2001) și 
„Creative Computing” (2003) - și contribuie și la dezvoltarea unui Masters la 
intersecția dintre arte și calculatoare -„Arts Computing” (2003). Dezvoltarea 
cercetării și predării multi- și inter-disciplinare, combinând Știința 
Calculatoarelor, Inteligența Artificială, Artele, Designul, Media Digitală și 
Psihologia, devine o caracteristică definitorie pentru întreaga sa carieră 
profesională.

în primăvara lui 2004 câștigă o bursă de trei luni de la Diviziunea de 
Cercetare a British Telecom (BT Anglia) și petrece 6 săptămâni la prestigiosul 
Media Lab MIT, din SUA. De aici începând, cercetarea sa ia dimensiuni 
internaționale.

Din 2004 până în 2015 are contribuții esențiale la obținerea finanțării 
și conducerea cercetării în trei consorții pan-Europene, numite NM2 (2004- 
2007), TA2 (2008-2012) și Vconect (2012-2015), în valoare totalăă de 31 
milione de Euro. Ele includ companii mari, cum ar fi British Telecom (Anglia), 
Alcatel-Lucent (Belgia), Philips (Olanda), Sony (Austria), Telefonica (Spania), 
Ravensburger (Germania), Portugal Telecom, institute de cercetare celebre, 
cum ar fi Fraunhofer (Germania), Joanneum (Austria), TNO și CWI (Olanda), 
IDIAP (Elveția), Interactive Institute (Suedia), companii de televiziune, cum ar 
fi Televiziunea Națională a Finlandei (YLE) si Televiziunea Națională a 
Suediei (SVE), și universități celebre, cum ar fi Cambridge, Malmo si Helsinki. 
Scopul acestor consorții este să dezvolte formate noi de televiziune și 
comunicare intereactivă prin video. Florin conduce munca de concepție a 
„creierului” acestor tehnologii noi - componente care sunt capabile să simuleze 
raționamentul uman. în Vconect conduce întreaga cercetare ca Director 
Științific al consorțiului. Cercetarea condusă de el produce câteva rezultate 
mari: primul limbaj pentru televiziune interactivă din lume, acompaniat de un 
sistem corespunzător de raționare automatăă; primului program interactiv de
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televiziune din lume produs automat de calculator; conceptul de „orchestrare a 
comunicației”, o tehnică asemănătoare cu producerea de televiziune live însă 
efectuată automat prin inteligența artificială și aplicată sistemelor de 
videoconferință și teleprezență; și prima piesa de teatru din lume jucată de pe 
scenele a două teatre conectate printr-un sistem inteligent de teleprezență.

în perioada 2001-2014, ocupă de asemenea diverse funcții cheie de 
conducere în departament: Director de Studii (2001-2006), Director Adjunct de 
Departament (2007-2011) și Director cu Activitatea de Cercetare (2011-2013). 
în 2008 este numit Conferențiar și în 2013 Profesor de Știința Calculatoarelor. 
Prin aceste funcții, prin activitatea directă de elaborare de programe școlare, dar 
mai ales prin activitatea bogată de cercetare, Florin joacă un rol cheie în 
metamorfoza departamentului dintr-unul classic de știința calculatoarelor, în 
unul renumit internațional pentru inter- și multi-disciplinantate, combinând 
calculatoarele, inteligența artificială, cu media digitală și artele.

Pentru aceste realizări, îîn 2013 este invitat („head-hunted”) de 
Universitatea York, aflată în eșalonul de vârf al universităților din Anglia, să 
aplice pentru o poziție de Profesor și să dezvolte o catedră nouă, Media 
Interactivă, în Departamentul de Teatru, Film și Televiziune. La Goldsmiths a 
adus media și artele în casa calculatoarelor. La York, propunerea este de a 
aduce inteligența artificială și calculatoarele în lumea mediei și artelor. Ocupă 
funcția de Profesor de Media Interactivă în septembrie 2013, pe care, preț de un 
an, o imparte cu cea de Profesor de Știinta Calculatoarelor, la Goldsmiths. 
Aduce noua catedră la maturitate în 2017, când are echipa completă și când 
vede programul școlar de licență BSc în Media Interactivă, lansat în 2014, 
producând primii absolvenți, cu rezultate pe care examinatorii externi le declară 
de-a dreptul impresionante. Programul, unic în Anglia prin disciplinele pe care 
le combină, este încununat de succes, clasându-se pe locuri de vărf în diverse 
ierarhii.

în vara lui 2014, concepe, împreună cu Profesorul Peter Cowling, un 
proiect de finanțare pentru un centru de cercetare aplicată în Media Interactivă 
numit Digital Creativity (DC) Labs. Proiectul obține finanțarea de peste 18 
milioane de Lire Sterline, fiind unul din doar 6 astfel de centre lansate în 
Anglia. O parte semnificativa din aceasta finanțare este obtinuta de la peste 80 
de companii din industria digitala, incluzând BBC, BT, Sony, si IBM. Proiectul 
DC Labs incepe sa opereze in Octombrie 2015, cu Florin drept CoDirector 
(conducător științific al echipei). în primăvara lui 2018, la scrierea acestui text,



FL1CIA COLDA și lumina cărții

170

S-a născut în 1966, la Alba lulia din părinții Maria și Viorel Țâmpea. 
A urmat cursurile gimnaziale la Școala Generală din Vințu de Jos și liceale la 
Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba lulia. A absolvit cursurile Facultății 
de Științe Economice a Universității A1STEDA Alba lulia, specializarea 
Management și este licențiată în științe economice la Universitatea „Babeș- 
Bolyai” din Cluj-Napoca. A absolvit studii de masterat în domeniul filologiei 
(Literatură și cultură românească în context european) la Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba lulia.

Din anul 1988 lucrează ca bibliotecar la Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba. A fost redactor de emisiuni culturale la Radio 21 Alba lulia 
(Istoria culturii și civilizației, Club Femina) și la Radio Reîntregirea Alba lulia 
(Schițe de portret, Poezia creștinilor români) în perioada 1996-2015.

Este autoarea volumelor de poezie Clipe (Alba lulia, 2000) și Risipiri 
(Târgu Lăpuș, Editura Galaxia Gutenberg, 2008). A redactat în colaborare 
Ghidul personalităților din județul Alba (Alba lulia, 2003) și alte lucrări de 
specialitate editate de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba; consilier 
editorial, prefațator, îngrijitor al mai multor volume apărute sub egida 
bibliotecii județene și a altor instituții de cultură (Institutul de Cultură al 
Românilor din Voivodina).

Publică articole și poezii în reviste și ziare locale și naționale precum: 
„Discobolul”, „Tribuna”, „Poesis”, „Unirea”, Dacoromania”, „Informația de

DC Labs este recunoscut drept unul dintre cele mai importante centre de 
cercetare aplicata in media interactiva din Anglia.

Florin are numeroase publicații în Media Interactivă, conferințe, 
prezentări științifice, prezentări la expoziții, ținute în lumea întreagă, precum și 
articole de presă care descriu rezultatele proiectelor în care el a jucat roluri 
cheie. Este recunoscut drept unul dintre liderii mondiali în cercetare în 
televiziune interctivă și comunicare inteligentă video. Una din calitățile sale 
majore este abilitatea de a inova și lega concepte din discipline diferite. 
Obiectivul său principal pentru viitorul apropiat este să dezvolte la York Media 
Interactivă și Creativitatea în Media Digitală care să consolideze poziția 
universității în vârful ierarhiei mondiale în acest domeniu.



GABRIEL CODRU PLEȘA și liberalismul politic

S-a născut la 11 octombrie 1966.
A urmat cursurile Școlii generale nr. 2 din Alba lulia (actuală Colegiul 

Tehnic „Apulum”, iar apoi pe cele ale Liceului de Matematică-Fizică „Horia, 
Cloșca și Crișan” Alba lulia pe care l-a absolvit în anul 1985 la secția 
„Matematică-Fizică”. Urmează cursurile Institutului Politehnic din Cluj- 
Napoca, secția Tehnologia Construcțiilor de Mașini pe care le absolvă în 1990 
urmând imediat un curs postuniversitar de analist programator la CCT Cluj- 
Napoca.

în anul 2006 obține titlul de doctor în economie — specializarea 
Management la catedra de Sociologie a Academiei de Științe Economice 
București, cu lucrarea „Reorientarea, reconversia și migrafia forței de muncă 
pe teritoriul județului Alba".

După absolvirea cursurilor universitare s-a angajat ca inginer TCM la 
S.C. Trans SAT S.R.L. Alba lulia iar în 1993 pune bazele societății S.C. 
MATEX S.R.L. (obiect de activitate montarea și serviciul instalații recepție 
satelit) împreună cu alți asociați, administrând-o până în 1997. Din 1997 până
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Alba”, „Acasă”, „Astra blăjeană”, „Verso”, „Biblioteca”, „Alba lulia Cultural” 
ș.a. Este membră a Societății de Poezie „Arados” din Polonia și președintă a 
Filialei Alba a Asociației Naționale a Bibliotecarilor din România, membru 
fondator al Asociației „Alba lulia Cultural” și redactor al revistei „Alba lulia 
Cultural”.

Colaborează cu asociații și organizații neguvemamentale în proiecte și 
evenimente socio-culturale, este voluntar în organizarea și prezentarea unor 
evenimente anuale destinate persoanelor cu dizabilități, categoriilor vulnerabile 
sau dezavantajate (Evenimentul social-filantropic „Bucuria darului”, 
Evenimentul social-filantropic „Pentru Dumneavoastră, Doamnă!”, lansări de 
carte ș.a.)

A obținut premii pentru poezie la Festivalul Internațional „Lucian 
Blaga”, Festivalul Național de Poezie Religioasă „Credo”, Concursul de Poezie 
„Ovidiu Hulea” ș.a.. în anul 2013 a primit premiul „Ex aequo” la cea de-a 
XXXIII-a ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga” pentru întreaga 
activitate culturală și artistică de promovare a valorilor naționale și universale 
iar în anul 2017 premiul Galei „Feminitate și Dăruire”. (Ir. M.)



CRISTINA SIMONA SMADEA, peregrin în universul artelor
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S-a născut pe 23 noiembrie 1968 în orașul Cugir, jud. Alba, dintr-o 
ardeleancă de Bărăbanț pitoresc și plin de „balauri”, Minodora Muntean și un 
fotbalist regățean, plonjat în calmul ardelenesc dintr-un București cosmopolit, 
loan Smadea.

Primii patru ani și i-a petrecut în orașul natal, după care a ajuns în 
orașul Alba lulia, ca urmare a faptului că tatăl său a ales acest oraș pentru a-și 
desfășură activitatea fotbalistică. O alegere, evident, definitivă.

Clasele primare și gimnaziale au purtat-o la mai multe școli din Alba 
lulia: primul an de școală la Școala generală nr. 2 (actualmente Liceul Tehnic 
„Apulum”), apoi următorii trei la Școala generală nr. 6 (actualmente Școala 
Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba lulia), încheind ultimii patru ani de

în prezent este administrator la S.C. V1VA S.R.L. (primul dealer autorizat din 
jud. Alba de telefonie mobilă). Din 2001 societatea își schimbă obiectul de 
activitate intrând pe piața materialelor de construcție și a prestărilor de servicii 
în construcții. Cele două societăți cunosc un succes deosebit de piață, devenind 
în scurt timp de referință pentru municipiul Alba lulia și județ.

Din 2007 până în prezent, dorind să își valorifice competențele 
dobândite, s-a implicat activ și în activitatea de învățământ în calitate de 
conferențiar pentru linia de Mașter a Universității „1 Decembrie 1918” Alba 
lulia la catedra de Management.

Activitatea profesională a fost completată cu foarte multă pasiune de o 
carieră politică de succes. A fost vicepreședinte al Tineretului Liberal în 
municipiul Alba lulia din 1999 până în 2001, apoi vicepreședinte al Partidului 
Național Liberal în municipiul Alba lulia iar din 2005 este ales președinte al 
Partidului Național Liberal, organizația Alba lulia, funcție pe care o 
îndeplinește și în prezent.

în 2006 intră Consiliul Local Alba lulia, loc reconfirmat în urma 
alegerilor locale din 2008.

în calitate de om de afaceri, om al învățământului, om politic, consilier 
local și viceprimar implicat activ în realitatea imediată și de perspectivă, a 
militat și militează permanent pentru dezvoltarea armonioasă și echilibrată a 
orașului natal. (Ir. M.)



gimnaziu la Școala generală nr.3 (actualmente Școala Gimnazială „Avram 
lancu” Alba lulia).

A urmat apoi studiile liceale la Liceul de matematică-fizică „Horea, 
Cloșca și Crișan” (actualmente Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”), 
absolvind în anul 1997 secția de chimie industrială. Absența unor secții 
umaniste la vremea aceea în cadrul liceului au determinat-o să aleagă, pentru un 
timp, calea înspre științele exacte. A încercat, fără succes, să intre la Facultatea 
de Medicină și Farmacie din București, alegând domeniul farmaceutic, 
conștientizând însă faptul că acest drum nu este unul potrivit pentru ea.

Anul revoluției a fost cel în care a ales să se căsătorească și în anul 
1990 devine soție și mamă a unei fiice, Corina Ioana Păcurar. Este foarte 
mândră de fiica ei, care este grafician și consideră că este împlinirea celei mai 
mari dorințe din viața sa.

La finele anului 1988 se angajează ca laborant la Inspectoratul pentru 
Analiza Semințelor Alba. Timp de 11 ani lucrează în laborator, o muncă ce i-a 
adus numeroase satisfacții profesionale și care au pus fundamentul învățării în a 
relaționa cu oameni de diverse tipuri.

în perioada 1990 - 2000 urmează cursurile de pictură ale Școlii de 
Arte din Alba lulia, având-o drept profesoară pe artistul plastic Viorica Boitor. 
Urmează câțiva ani de satisfacții personale prin noile perspective pe care i le 
oferă arta plastică, prin expozițiile de grup la care participă și prin legăturile 
care se formează, în timp, cu artiștii plastici ai județului și nu numai.

După 11 ani este forțată să plece din instituție, pe principiul că este o 
persoană capabilă, inteligentă și cu siguranță cu un „tată care are relații”. Așa 
că anul 2001 este anul de experiență al șomajului.

Din 2002 se angajează la Asociația Județeană de Fotbal Alba, ca 
secretar la Comisia de Competiții. Un domeniu relativ nou, din perspectiva 
normelor fotbalistice, care a dus la dezvoltarea cunoștințelor legate de lucrul cu 
publicul larg, foarte divers. Au fost alți 11 ani de noi experiențe de muncă. în 
tot acest timp nerenunțând la pictură și realizând, împreună cu un prieten 
grafician, o primă expoziție, să-i spunem personală, în foaierul Casei de Cultură 
a Studenților din Alba lulia, beneficiind de prezentarea Dianei Câmpan, 
conferențiar al universității albaiuliene.

Din 2001 se înscrie și la cursurile filologice, specializarea Limba și 
literatura română — Limba și literatura engleză, ale Universității „1 
Decembriel918” din Alba lulia. în sfârșit ajunge la satisfacția unor studii mult 
mai apropiate de ceea ce de fapt ar fi dorit să urmeze: teatrul. A avut bucuria
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Marea pasiune a Cristinei Smadea, mai mult sau mai puțin spusă, a 
fost și rămâne teatrul. De aceea alege să urmeze un masterat de teatrologie și 
impresariat artistic la Facultatea de Arte din Tg. Mureș. Și de aceea decide ca în 
anul 2017 să se detașeze la Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba lulia, pe 
postul de secretar literar. Aici începe o frumoasă poveste, devenind membru al 
echipei care organizează cel mai important eveniment al orașului și județului - 
Festivalul Internațional de Teatru „Povești”. Chiar și dorința de a se organiza 
Gala Uniter, gala excelenței în teatru, ia Alba lulia, în anul centenar, i s-a 
împlinit.

Pe mai departe își dorește teatru, teatru și iar teatru, cu jocul și 
poveștile pe care le aduce.

Locuiește în Alba lulia. (Ir. M.)

de a-i avea profesori, printre alții, pe Aurel Pantea, Constantin Cublcșan, 
Mircea Popa, Vasile Fanache, Virgil Stanciu etc.

Din 2006, proaspăt licențiată, cu titularizarea luată, reușește să se 
angajeze ca profesor-suplinitor de limba engleză la Școala Gimnazială „Ion 
Agârbiceanu” din Alba lulia. A predat doar doi ani la această școală, timp în 
care a constatat că a fi profesor în România anilor 2000 înseamnă un adevărat 
excurs, începând de la absența locurilor titularizabile și până la dificultățile 
sociale cu care se confruntă elevii și familiile lor și care se răsfrâng asupra 
dorinței lor de învățătură.

Din anul 2008 se angajează la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 
Alba unde se formează ca bibliotecar și ca animator cultural. Biblioteca i-a adus 
mari satisfacții profesionale, prin libertatea de organizare a anumitor 
evenimente culturale pe care i-a oferit-o directorul instituției de atunci, doamna 
Mioara Pop. Printre cei pe care a reușit să-i invite la evenimentele bibliotecii și 
care au sporit prestigiul instituției se numără: Mircea Cărtărescu, Ioana Nicolae, 
Nora luga, Aurora Liiceanu, Lucian Boia, Varujan Vosganian, Dan Lungu, 
Octavian Soviani, Doina Ruști, Daniela Zeca-Buzura și mulți alții. La 
bibliotecă a organizat numeroase expoziții de artă plastică, realizate de copii ai 
cluburilor/palatelor de copii din țară, de la școlile din Alba lulia sau de artiști 
plastici profesioniști din țară și de peste hotare. De asemenea, a menținut o 
colaborare foarte bună cu filiala Alba a Uniunii Scriitorilor din România, 
organizând împreună proiectele inițiate de conducerea acesteia. La toate acestea 
se adaugă numeroase proiecte educaționale cu școli și licee din Alba lulia și din 
județ.



ANCA MIHAELA DINICĂ și „Filosofia umanului”

Jurnalistul ROBERT GHERGU urăște superficialitatea și lucrurile neclare!

S-a născut la 28 iulie 1969 într-o familie de intelectuali puternic 
implicați în viața comunității și a județului Alba. Copilăria și-a împărțit-o între 
Alba lulia și vizitele de vacanță la bunicii din partea tatălui de la Siliștea 
Gumești.

A urmat cursurile Școlii Generale Nr. 1 din Alba lulia (actuala Școală 
Generală „Vasile Goldiș”) între anii 1976-1984, apoi cele ale Liceului „Horea, 
Cloșca și Crișan” Alba lulia, pe care l-a absolvit în anul 1988 la secția 
„Matematică - Mecanică”. Perioada de liceu nu a fost tocmai ușoară pentru că 
aptitudinile sale spre științele umaniste nu s-au regăsit în oferta educațională de 
atunci a liceului. Lucrurile s-au îndreptat însă odată ce a fost acceptată ca 
studentă la Facultatea de Istorie și Filosofic, secția Filosofic generală, a 
Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. A absolvit învățământul 
superior în anul 1995 cu specializarea „Filosofia umanului” și la doar o lună de 
la absolvire s-a angajat ca redactor la ziarul „Unirea” din Alba lulia. Aici a 
urmat o perioadă de muncă intensă dar totodată interesantă, un prilej continuu 
de punere în valoare a unei culturi generale solide dobândite și la cursuri dar și 
din lecturile particulare, precum și a abilităților de analiză, sinteză și 
argumentare rezultat al pregătirii în domeniul filosofici și logicii. De la 1 iulie 
2004 a devenit redactor șef adjunct al cotidianului „Unirea”, post pe care îl 
ocupă și în prezent.

Adeptă a principiului formării continue și-a continuat pregătirea 
profesională prin participarea la un curs de jurnalism electoral organizat de 
Young Jumalists Foundation - octombrie 1996, dar și printr-un mașter în 
„Managementul Proiectelor” la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba 
lulia-2007-2009.

Activitatea profesională a fost completată de colaborări în campanii 
publicitare pentru: Tour-operatorul Universal Turism — 2007, Centrul Europe Direct 
Alba lulia -2009, Primăria Municipiului Alba lulia-din 2011 pentru trei proiecte de 
investiții derulate în Alba lulia din fondurile Uniunii Europene. (Ir. M.)

Robert Ghergu s-a născut în 27 martie 1970, în municipiul lași, într-o 
familie de oameni simpli. Toate studiile le-a absolvit la Alba lulia: Școala nr. 2 
(actualmente școala gimnazială din cadrul Colegiului Tehnic „Apulum”, fostul
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Liceu nr. 4), Liceul de Matematică-Fizică „Horea, Cloșca și Crișan” (în prezent 
Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”), secția Chimie-biologie. Pe 
parcursul studiilor preuniversitare s-a remarcat la olimpiadele și concursurile 
școlare, obținând numeroase premii și mențiuni la etapa locală și calificări la 
fața județeană la limba și literatura română, matematică, chimie și biologie.

A urmat cursurile Facultății de Istorie și Filologie din cadrul 
Universității „1 Decembrie 1918”, specializarea Limba și literatura română - 
Limba și literatura engleză, cu teza de licență „Societatea românească 
interbelică în pagini de literatură”.

Este căsătorit și are o fiică. Soția, Crina, este educatoare la Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 11 Alba lulia, iar fiica, Paula, care a terminat studiile 
liceale în anul 2012, tot la Colegiul Național „H.C.C.”, este absolventă a 
University of Essex, din Marea Britanie, fiind masterand la Univesity of 
Warwick și data assistent 1a o firmă de 1T din Cambridge.

între anii 1988-1989 și 1993-1995 a lucrat la Institutul Județean de 
Proiectări (în prezent SC Proiect Alba), fapt ce i-a facilitat o mai bună 
cunoaștere a județului încă din tinerețe, lucru care l-a ajutat ulterior în carieră. 
După satisfacerea stagiului militar, care în perioada comunistă era obligatoriu, 
în perioada 1 decembrie 1990 - 1 decembrie 1993 și-a desfășurat activitatea la 
fosta Brigadă 5 Vânători de Munte „Avram lancu” Alba lulia, desființată în 
2006, urcând în ierarhia militară până la funcția de comandant de pluton, dusă 
prin cumul. Pentru merite deosebite, în anul 1992 a fost recompensat de 
comandantul de atunci al brigăzii, actualmente general de divizie (r) Viorel 
Bîrloiu, cu un bilet gratuit la primul concert în România ai regretatului star pop 
Michael Jackson.

Beneficiind de pregătirea fundamentală la limba și literatura română 
oferită de profesorii săi - cărora le mulțumește și pe această cale - în anul 1995 
și-a făcut debutul în mass-media, în urma unui concurs susținut în fața unei 
comisii din București. Astfel, în august 1995 a fost angajat ca reporter la Radio 
21, acum Virgin Radio, fiind membru fondator al primului post de radio 
profesionist din Alba lulia. în cei 4 ani petrecuți aici a fost reporterul de bază al 
postului de radio, unde a deținut și funcții atribuite de conducerea radioului, 
precum cea de realizator de emisiuni, producător de spoturi publicitare și agent 
de marketing. A fost un autodidact și s-a perfecționat continuu, abordând, 
practic, toate domeniile vieții social-economice, politice, cultural-artistice și 
sportive.



Din octombrie 1999, a fost cooptai în echipa Pro FM Alba lulia, 
membru al trustului Media Pro, din care astăzi mai funcționează doar PRO TV 
București, post ce a reprezentat o adevărată școală de presă pentru tinerii 
jurnaliști.

De altfel, echipa de știri a ProFM Alba lulia a fost considerată la acea 
vreme cea mai valoroasă din mass-media locală. în aceeași perioadă, el a avut 
și calitatea de corespondental agenției de știri Mediafax și al fostului post de 
radio Info Pro, a cărui dispariție a fost regretată de ascultători.

Prin prisma meseriei, de-a lungul carierei a stat de vorbă cu numeroase 
personalități locale și județene, parlamentari și miniștri, premierii și președinții 
României din 1995 încoace.

în anul 2001, ca urmare a reorganizării rețelei Pro FM, s-a mutat la un 
mic post de radio din rețeaua Media Pro, iar din 2002 s-a transferat la cotidianul 
„Monitorul de Alba”, unde a lucrat vreme de 2 ani.

în 20 iulie 2004, și-a făcut debutul la ziarul „Unirea”, cotidianul local 
cu cel mai mare tiraj din Transilvania, unde i-a fost confirmată valoarea de 
jurnalist deja consacrat pe piața locală media, după perioada petrecută la 
„Școala ProFM”.

A primit numeroase aprecieri, concretizate prin premii, diplome, 
diplome de merit și de excelență, dar cele mai importante distincții sunt cele 
legate de activitatea jurnalistică. Din punct de vedere cronologic, prima este 
mențiunea cucerită în anul 2005 la concursul „Jurnalistul european”, la 
categoria interviuri de interes european, competiție organizată în cadrul 
proiectului „Campanii integrate de promovare a informației europene în viața 
comunitară locală - Caravana ALBAstră”, finanțat de Uniunea Europeană prin 
Programul PHARE — Fondul Europa 2004.

în anul 2006, a fost nominalizat pe locul 4 la evenimentul „Omul 
Anului” în județul Alba, la secțiunea presă scrisă, în anul 2007 a ocupat locul 
secund Ia Gala „Omul Anului & Business Comun ity Day", iar în anul 2008 a 
fost nominalizat la Gala „Mândri de Alba”, la fiecare dintre aceste întreceri 
fiind evidențiați în ordinea ierarhiei doar primii 5 gazetari din zecile de ziariști 
din cadrul trusturilor de presă locale existente în acea perioadă.

în anul 2011, a obținut un alt premiu important: premiul pentru reportaj 
oferit de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara, în cadrul 
„Premiilor pentru jurnalism”, ediția a Il-a.

în 2013, la solicitarea conducerii SC Unirea Preș SRL, care editează 
ziarul „Unirea”, a elaborat și susținut în fața Consiliului Național al
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Audiovizualului proiectul editorial și muzical, grila de programe și strategia 
pentru obținerea licenței de emisie a viitorului post de radio Unirea FM (107,2 
FM), post de radio pe care l-a condus cu abnegație și profesionalism în 
perioada 1 iulie 2014-1 mai 2015, fiind primul redactor-șef al celui mai ascultat 
post de radio din Alba lulia din perioada amintită. A iubit din suflet acest post 
de radio, dedicându-și cea mai mare parte a timpului său muncii în radio. De 
aceea, se mândrește că a putut pune o cărămidă la temelia acestui post de radio 
profesionist, o construcție media pe care albaiulienii cu siguranță au îndrăgit-o 
încă de la prima emisiune!

Redactor din vechea gardă și om cu pregătire militară, gazetarului 
Robert Ghergu îi plac lucrurile clare și regulile stricte, care în opinia lui trebuie 
respectate de la primul până la ultimul om al oricărei organizații, iar puterea 
exemplului este motorul funcționării acestui mecanism. în acest context, urăște 
superficialitatea, amatorismul, oamenii care nu se implică dar le place apoi să 
cârcotească, nu-i place să i se spună „Nu se poate!” sau „Trebuie să facem așa, 
pentru că astfel spune legea”, chiar dacă e greșit, când știe că orice lucru are o 
rezolvare, iar o lege proastă poate fi modificată, completată sau chiar abrogată, 
după caz.

Robert Ghergu se bucură de aprecierea oamenilor, fiind considerat, pe 
bună dreptate, un redactor obiectiv, deși uneori incomod, devotat profesiei, deși 
modalitatea în care se face presă în prezent s-a schimbat mult. Apropiații care îl 
cunosc cu adevărat îl știu sociabil, un om altruist, un foarte bun coleg, un 
prieten adevărat, pe care oricine și-l dorește în echipă, dacă vrea să câștige, el 
având o experiență reală și bogată în profesia de jurnalist, nu doar... vechime în 
această muncă. Este un model pentru mai tinerii săi colegi aflați la început de 
drum, ajutându-i pe cei care i-au cerut sprijinul și îndrumându-i să descifreze 
tainele jurnalismului, ca de altfel și pe studenții practicieni. De altfel, a fost 
solicitat și a ținut cursuri de jurnalism liceenilor albaiulieni care și-au exprimat 
intenția de a urma facultatea de jurnalism. Ca o încununare a activității sale 
jurnalistice, de-a lungul anilor, numele lui Robert Ghergu a apărut în mai multe 
dicționare ale presei județene sau personalităților județului Alba. Crede cu tărie 
că, dacă fiecare om din societate și-ar face cu conștiinciozitate treaba pentru 
care este plătit, legislația ar fi clară și ar favoriza progresul, iar prevederile ei ar 
fi respectate cu strictețe de toți, atunci dezvoltarea României ar crește 
exponențial!



MIHAT CĂTĂLIN FRĂȚILĂ și „chemarea" teologică

1.

2.

3.

MARIUS IACOB și cultul cărții

S-a născut Ia 09.02.1971, într-o familie de profesori de limba și 
literatura română, tatăl lacob Oliviu (fost inspector școlar general între 1993- 
1996, a inițiat acordarea titlului de Colegiu fostului liceu „Horea, Cloșca și 
Crișan”, noutate la nivelul țării în 1995) și Maria, mama. A urmat Școala
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Născut în Alba lulia în decembrie 1970 într-o familie de intelectuali cu 
vechi tradiții (cca. 300 de ani). A urmat cursurile Școlii generale nr. 1 (1977- 
1984) din Alba lulia și concomitent și secția de pian al Liceului de Artă. A fost 
elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” (1984-1989) secția de chimie- 
biologie.

Din 1990 a fost student al Institutului Teologic Greco-Catolic (Român 
Unit) până în 1991 când devine bursier al Colegiului Pontifical Pio Romeno - 
Roma. Licențiat în filozofîe-teologie (1995) al Institutului Gregorian, Mașter al 
Institutului Catolic Paris-Sorbona (1996-1998). Urmează studii doctorale la 
Paris și Roma, fiind doctorand la Facultatea Gregoriană și Orientală din Roma 
și Institutul Catolic din Paris, unde din 2005 este numit Rector al Colegiului 
Românesc (Pio-Romeno). Este profesor de liturghie la Institutul Oriental din 
Roma. Vara este visiting profesor la cursurile de vară organizate de Mitropolia 
- Arhiepiscopia Majoră de la Blaj.

Activitatea științifică se concretizează în articole, studii, eseuri în 
domeniul liturgic și dogmatic publicate în reviste teologice din țară și 
străinătate, prin care se arată interesat de „Revalorizarea teologică a liturghiei 
în viața concretă”.

Publică volume de „meditații” creștine descoperind „prospețimea 
perenă”, transmite cu Har cuvântul Evangheliei, având talent în „pescuire 
miraculoasă”.

„Itinerarul baptismal al purificării” (în franceză), Ed. Gutenberg, 
2001, Paris și București.
„Dumnezeu este acolo unde dorește să te întâlnească”, Ed. 
Guttenberg, 2004.
„Lumina este un dar al Cerului”, Ed. Gutenberg, 2007.

în prezent este Episcop greco-catolic în București. (Ir. M.)



CR1STEA ELENA RODICA
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Născută în 20 martie 1971 la Alba iulia, în familia Cristea
Studii - 1977-1985 - urmează cursul primar și gimnazial la Alba Iulia

1985-1989 - Liceul „Horea Cloșca și Crisan” Alba Iulia , secția chimie* 
biologie cu diploma de bacalaureat - operator chimie industrială

1994-1996 - Școala Postliceală Secretar — corespondență comercială cu 
diploma școala postliceală: secretar corespondență comercială

generală în Alba Iulia (1977-1985) și Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” (1985- 
1989). Absolvă liceul în 1989, revoluția din decembrie îl găsește ca elev 
militar, după care urmează studii informatice la Cluj. Are o firmă în domeniul 
publicității, „Albanet”. Din realizările sale de interes public consemnăm 
lucrările publicate între 1995-2002 în Editura Bălgrad, pe care a înființat-o cu 
un alt coleg de liceu - Bogdan Comănici.

Aici au apărut 50 titluri de carte, la care a asigurat consilierea, 
tehnoredactarea pentru lucrări de specialitate în colaborare cu Asociația Școala 
Albei și editura omonimă:

„Cărturarii Albei” - un ciclu de cinci cărți realizat cu spijinul Fundației 
pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), lucrări semnate de dr. M. Cenușă, 
prof. Ironim Munteanu, prof. Oliviu lacob, dr. V. Moga, proiect finanțat, 
aprobat de un juriu din care au făcut parte: A. Pleșu, I. Caramitru și alții din 
consiliul de administrație al FDSC, proiect primit cu interes de mișcarea 
asociativă din Alba.

„Chipuri în oglindă” colegiul HCC - de Ir. Muntean.
„Octavian Goga, Florile tăcerii”; dr. M. Cenușă, Olga Caba, „Teatru”, 2 

voi., redactor O. lacob; „Dicționar de proverbe român - francez”, de dr. M. 
Cenușă; „Vintilă Horea” de G. Orian; „Origini” de dr. V. Moga; „Mihai 
Eminescu” de dr. Ion Buzași sunt lucrări de prestigiu apărute în cei 10 ani de 
existență a editurii Bălgrad.

Marius lacob a semnat și publicat lucrările: „Alba Iulia în imagini”, 
1997; „Anuarul societăților comerciale”, 1998 și volumul de proză „Chiriaș la 
Cluj”, 2017.

A mai tipărit hărți ale orașelor Alb Iulia, Aiud, Sebeș.
Locuiește în Cluj-Napoca. (Ir. M.)



profesor asociat catedra discipline tehnice colegiul

lulia
1989-1991 - laborant Uzina Utilaj Alba lulia
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A participat la
• Concursul Național — „Ion Creangă” - de creație literară — povești, 

ediția XVI, 2009 - mențiunea II.

Activitate literara
A publicat - cărți de povești pentru copii: „Jocul Anotimpurilor”, 

2002, ed. Altip Alba lulia
• „Jocul Steluțelor”, 2005, editura Unirea Alba lulia
• „Jocul Norilor”, 2007, editura Reîntregirea Alba lulia
• „Jocul Cărăbușului”, 2012, editura Altip Alba lulia
• „Jocul Cuvintelor”, 2017, editura Altip Alba lulia
(primele 3 cărți au fost publicate pe numele de Elena Rodica Sas)
• „Antologie de povești”, publicată de Biblioteca Județeană Alba , 

2018.

Activitate profesională
1995- în prezent - SECRETAR SEF - Colegiul Economic „Dionisie Pop 

Marțian”, Alba lulia 
2002-2010 -

ECONOMIC Alba lulia
2013-2018 - profesor asociat Școala Postliceală F.E.G Alba lulia, discipline 

economice
1991-1995 - laborant fizică, chimie, biologie - Colegiul Economic Alba

1997-2000 - Școala Superioara de Afaceri București — Facultatea de 
economie și sociologie rurală. Diploma de licență: Economist în economie și 
sociologie rurală

• Definitivare în învățământ - Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca
• în 2015 - studii libere grafică și pictură - Inter Art
A urmat și alte cursuri: Modul pedagogic - Universitatea Tehnică Cluj- 

Napoca — 1999-2000, Curs de Managementul proiectelor — CCD Alba - 
2004, Legislație școlară - curs CCD - 2003, Curs-atelier de inițiere în 
planificare familială pentru promotori - CCD Alba - 2003, Formator - 
Formarea adulților, Sc Scudetto S.R.L, Alba lulia, 2009.



IOAN MARIUS PURCAR și managementul electrochimie
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Din 2010 a participat la expoziții de grup naționale și internaționale - peste 
30 - în Mexic, Ucraina, Ungaria, Belgia, Franța, Argentina, Columbia, Malaysia, 
Egipt, China, SUA, Germania etc. (Ir. M.)

S-a născut în 5 octombrie 1971 la Sebeș în familia loan și Maria, făcând 
școala primară în Șugag (1979-1983) și gimnaziul (1983-1986).

între 1986-1990 a frecventat cursurile Liceului „Horea, Cloșca și 
Crișan” din Alba lulia, profilul matematică-fizică, obținând Diploma de 
Bacalaureat

Admis la Facultatea de Electrotehnică a Universității Tehnice din Cluj- 
Napoca, frecventează cursurile între 1990-1995 obținând Diploma de licență ca 
inginer electrotehic cu lucrarea „Analiza câmpurilor electrotehnice prin metoda 
rețelelor, grafica rezultatelor”, câmpuri electromagnetice, metode de vizualizare 
a rezultatelor, dezvoltare de soft.

între 1995-1996 îl găsim la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, 
Facultatea de Electrotehnică, continuându-și formarea profesională pregătind 
lucrarea de dizertație „Analiza câmpurilor electromagnetice prin metoda 
rețelelor și mediul de stimulare PSPICE”, metode numerice aplicate în studiul 
electromagnetic și a circuitelor electrice, analiza circuitelor electrice cu PSPICE 
și dobândind Diploma de Mașter în CAD în Electromagnetism. între 1997-2001

• Revista Ethos - 2010
• Târgul de carte Alba Transilvana, 2012, cu „Jocul cărăbușului”
• Târgul de carte Alba Transilvana, 2017, cu „Jocul Norilor”
• A fost membru în juriul proiectului — Eminescu și copiii - edițiile 

2009-2018 organizat de Grădinița cu program normal nr. 16 Alba 
lulia.

Artivitate artistică
A organizat expoziții personale

• Doamna Pădurii - Muzeul Unirii Alba lulia - octombrie 2013
• Camere Albastre - Muzeul Unirii Alba lulia — martie 2017
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a fost asistent universitar la Catedra de Electrotehnică a Facultății de 
Electrotehnică a Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

între anii 2001-2005 la Vrije Universiteit Brussel, TW-ETEC Dienst, 
Pleinlaan 2, 2050 Brussel, Belgium și-a continuat specializarea pregătind Teza 
de doctorat: „Development and Evoluation of Numerica! Models and Methods 
for Electrochemical Machining and Electrodeposition Application”, metode 
numerice aplicate în stimularea și analiza fenomenelor electrice și 
electrochimice, matematici superioare NURBS (suprafețe B - spline), 
discretizări cu elemente triunghiulare CAD, Solidworks, Catia, AutoCAD, 
proiectare de software. Obține diploma de Doctor în inginerie electrică cu cea 
mai mare distincție. Pe perioada studiilor doctorale din Belgia a fost cercetător 
în cadrul proiectelor europene DES1NER, SPECTRUM, MUTECH și 
proiectelor bilaterale Flandra - România BSTC-BIL 37/00.

între 2005-2009 este angajat ca inginer proiectare la ELSYCA NV, 
Vaartdijk 3/693, B-3018 Wigmaal (Leuven), Belgium, efectuând cercetări și 
consultanță în inginerie Electrochimică (integrare în pachetul comercial al 
software ECM Mașter pentru modulare 3D a proceselor de electroeroziune) și 
până în prezent.

Din 2007 este Director Tehnic la ELSYCA S.R.L. din Cluj-Napoca, 
făcând cercetări și consultanță în ingineria electrochimică, software și șef de 
lucrări și titular de curs la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de 
Inginerie Electrică, Catedra de Electrotehnică.

Cunoaște limbile: engleză, franceză și olandeză muncind în grupuri cu 
caracteristici multiculturale mixte: românești, flamande, grecești, rusești și 
diferite caracteristici profesionale ingineri profilul electric, chimic și mecanic, 
matematicieni, fizicieni.

A publicat peste 50 lucrări științifice în reviste și periodice IS1 - 12 
oeer-reviwed și 3 cărți de specialitate.

Deține un patent de invenție și Premiul I pentru cea mai bună lucrare 
prezentată în sesiunea deposter la EMF 2003 pentru lucrarea „ A New Approach 
for Shape Optimization of Resistors with Complex Geometry.

A afectuat șase stagii în străinătate. (Ir. M.)



IULIAN NIȘTE A, preoție și poezie

DIANA MANUELA CÂMPAN, critica literară și Universitatea

1

S-a născut în 1972 în Alba lulia, în familia profesorului de limba și 
literatura română Cornel Nistea. A frecventat cursurile școlii primare și 
gimnaziale în Alba lulia. între 1986-1990 a fost elev al Liceului „Horea, Cloșca 
și Crișan”, secția matematică-fizică pe care o absolvă strălucit.

Din 1990 este student la Facultatea de Matematică, abandonată după 3 
ani pentru teologie.

A urmat Facultatea de Teologie din Sibiu și apoi din București, iar apoi 
a făcut stagii doctorale la Muntele Athos.

Cariera teologică și-a început-o la Arhiepiscopia Ortodoxă din Alba 
lulia, fiind și redactorul șef al lunarului „Credința străbună”, redactor la 
tribunalul de spiritualitate monastică „Epifania” și animator al mai multor site- 
uri creștine și culturale pe Internet (cele mai cunoscute fiind 
http:/wwwl5brinkstef.com-inistea și clubul de Religie - Teologie - Spiritualitate 
de pe Yahoo).

Este și un creator care nu vrea să se numească pe sine poet: „Nu știu 
dacă mă pot numi poet - mă uit și eu și văd că scriu câteva poeme pe an...”. A 
publicat poezie în revistele: „Discobolul”, „Vatra”, „Pașii profetului” și „Alba 
lulia” (Poezie sub tâmpla rugăciunii), iar traduceri și eseuri în numeroase 
reviste bisericești, teologice sau culturale din toată țara.

Acum este în Franța, preot ortodox la Paris, un nucleu de spiritualitate 
creștină. (Ir. M.)

S-a născut la 18 martie 1972, Alba lulia. Cursul primar și gimnazial 1-a- 
urmat la Școala generală nr. 2 (1978-1986). între 1986-1990 a fost elevă a 
Liceului Teoretic „Horea, Cloșca și Crișan”, secția Filologie-Istorie, absolvit în 
1991.

Din 1991 a urmat cursurile de zi ale Universității de Vest Timișoara, 
Facultatea de Litere, Filozofie și Istorie, Secția de Limbă și Literatura Română 
- Limba și Literatura Engleză. A obținut licența în 1996.

S-a înscris la doctorat în 1998 în ramura științifică Filologie, 
specializarea Literatura Română și Comparată. Tema: „Literatura lui A. E. 
Baconsky - de la lirismul utopizat la contra-utopie”, coordonator științific prof.
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univ. dr. Cornel Ungureanu. își susține teza la Universitatea de Vest din 
Timișoara în 5 iunie 2002 fiindu-i confirmat titlul de Doctor în Filologie cu 
distincția „Cum laude”.

Cariera didactică și-a început-o ca profesor titular la Catedra de Limba și 
literatura română la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba lulia 
(examen de definitivat - 1998).

Din 1998 funcționează la Universitatea,,! Decembrie 1918” Alba lulia, 
Catedra de Limba și Literatura Română, parcurgând treptele ierarhiei 
universitare: preparator (1998-1999), asistent titular (2000-2003), lector titular 
(2003-2007) și conferențiar (din mai 2007) și profesor universitar (din 2017).

Activitatea științifică este bogată. Participă la Colocviile Naționale 
Studențești „Mihai Eminescu”, Iași, la „Festivalul Internațional Lucian Blaga” 
(edițiile 1997-2007), fiind și organizatoare a Sesiunii Științifice din cadrul 
Festivalului la Universitate. A fost membră în juriul Concursului de poezie din 
cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” și în Juriul Național al 
Concursului de proză scurtă organizat în cadrul Festivalului Național „Liviu 
Rebreanu” din Aiud (2000, 2001). Participă cu comunicări la Colocviile 
Naționale „Poezia secolului XX”. Colaborează la emisiunile culturale ale 
posturilor de radio naționale și locale și realizează din 2003 emisiunea: „Drum 
în lumina culturii” la Radio „Reîntregirea” Alba lulia.

A organizat manifestările culturale, conferințe și întâlniri cu scriitori - 
cca. 20.

A fondat și coordonează Cercul de lectură studențească „Alternative”.
Are colaborări cu articole, studii, cronici literare (cca. 100) la revistele: 

„Viața Românească”, „Orizont”, „Luceafărul”, „Poesis”, „Transilvania”, 
„Limbă și Literatură” (Chișinău), „Arhipelag”, „Semne”, „Discobolul”, 
„Lumina” (Novi Sad, Serbia).

Recunoașterea națională și internațională: este membră a Uniunii 
Scriitorilor din România, director executiv al Centrului de Cercetări Filologice 
și Dialog Cultural, președintă a Asociației Culturale „Juan Ramon Jimenez y 
Lucian Blaga” Madrid.

Premiul U.S.R. — 2006; Membru BOARD, American Biographical 
Institut, S.U.A. (din 2006); Premiul de Excelență în Cercetare și Creație, 2007; 
Deține titlul național „Profesorul Bologna" decernat de ANSOR, 2009. 
Diplomă de Recunoștință din partea statului Oklahoma, SUA în 2009.

A publicat:



BOGDAN ALDEA și filologia performantă

S-a născut în 30 martie 1973 în Alba lulia într-o familie de intelectuali 
(tatăl — profesor la Universitate, mama — medic).

După absolvirea școlii generale urmează Liceul „Horea, Cloșca și 
Crișan” din Alba lulia (1887-1991), Secția Matematică-Fizică.

186

Volume de autor:
- „Gâtul de lebădă. Utopiile răsturnate și confesiunile mascate ale lui 

A.E. Baconsky”, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2003;
- „Singurătăți suprapuse”, Studii de literatură comparată, Sibiu, Ed. 

S.C. Imago, 2004;
- „încrustații în lemnul cărților”, Sibiu, Ed. S.C. Imago, 2005;

„Solitudine întru înțelepciune. Eseu asupra poeticii, singurătății 
eminesciene”, Sibiu, Ed. Imago, 2006.

Este coautoare la volumele: „Dicționarul personajelor în teatrul lui 
Lucian Blaga”, (coord. Constantin Cubleșan), Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2005; 
„Nichita Stănescu, azi - în școală”, Alba lulia, Ed. Școala Albei, 2004; 
„Eminescu, azi - în școală”, Alba lulia, Ed. Bălgrad, 2006; „Literatura română 
- compendiu” (Manual suport pentru Bacalaureat și Testare națională), Ed. 
Bălgrad, 2006.

A editat cursuri în Seria Didactica:
„Introducere în cercetarea filologică”, Seria Didactica a Universității „I 

Decembrie 1918”, 2005; „Literatură comparată”, Seria Didactica a Universității 
„1 Decembrie 1918”, 2006; „Curs special - Mihai Eminescu”, Seria Didactica a 
Universității.”! Decembrie 1918”, 2006.

Este coautoare la peste 20 volume colective și autoare a numeroase 
prefețe la volume de poezie, proză, eseu.

A publicat 17 articole în Redacția Publicațiilor pentru străinătate 
„ROMÂNIA”, dar și în reviste aflate sub egida U.S.R. Este citată în lucrări de 
prestigiu și Bibliografii recunoscute. Conduce 13 proiecte de cercetare obținute 
prin competiții (Grant sau Contract de Cercetare). Participă la două proiecte de 
cercetare internațională. Afost referent în comisii doctorale (12 între 2008- 
2010) și conducător de doctorate din 2018. A organizat numeroase manifestări 
științifice. A participat cu conferințe la 26 sesiuni și simpozioane. Desfășoară o 
foarte bogată activitate culturală. (Ir. M.)
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între anii 1991-1999 este student al Facultății de Litere a Universității 
„Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, secția engleză-italiană. își finalizează studiile 
universitare cu lucrarea de licență: „A Common Border. A short History of the 
Anglo-Scotish Relations”.

în anul 1997 obține un masterat în studii americane cu dizertația „The 
Monroe Doctrine. The United States betwen Isolationism and Universalism”, 
iar un an mai târziu (1988) un alt mașter în studii britanice cu dizertația 
„Aspects of Postmodemity”.

în 2005 obține titlul de doctor în filologie cu lucrarea „Sciene-Fiction 
betwen Fabulation and Mannerism”.

Are o frumoasă carieră universitară începută în 1996 ca preparator la 
Catedra de Limbi Modeme Aplicate din cadrul Facultății de Litere a 
Universității „Babeș-Bolyai”, a continuat ca asistent (1998-2002) și apoi lector 
(din 2002 până în prezent). Dintre disciplinele predate amintim: Istorie și 
civilizație britanică, traductologie, traduceri literare, Romanul american, 
traduceri simultane și consecutive, retroversiuni.

în afara activităților din cadrul catedrei acționează ca traducător și 
colaborator al Fundației Culturale Române, Centrul de Studii Transilvane.

Formația intelectuală și profesională și-a desăvârșit-o prin stagiile de 
pregătire din străinătate. Acestea au avut loc după cum urmează:

10 aprilie-10 mai 1993 - bursă de studii Soros la Institute for 
Applied Language Studies, University of Edinburg, Scoția;

- Martie-iunie 1988 - Bursa TEMPUS la University of Limerick, 
Irlanda;

- septembrie 1998 — stagiu de pregătire axat pe terminologie și 
traductologie la Universitatea Rennes II. Franța;

- 16 octombrie-16 decembrie 1999 - stagiu de pregătire în 
traductologie la Aston University, Birmingham, Anglia;

- octombrie 2004-septembrie 2005 - program de educație continuă 
pentru instructorii de interpretariat de conferință la Universitatea din 
Geneva.

Din 1994 și până în prezent, în paralel cu activitatea la catedră, a lucrat 
ca interpret de conferință, inițial independent și apoi pentru firma „Poliglot” din 
Cluj-Napoca. Domenii principale: medicina, politici educaționale și financiare 
(serii de conferințe PHARE), afaceri. Colaborarea cu firma „Poliglot” a inclus 
și numeroase comenzi de traducere scrisă pentru proiectele PHARE sau în 
cadrul proiectului de traducere a aquis-ului comunitar.
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Aldea Bogdan Alexandru activează și în calitate de traducător-intcrpret 
în regim „freelancer” la Parlamentul European și Comisia Europeană.

Activitatea publicistică este deosebit de bogată, reprezentată prin trei 
cărți, multe articole de specialitate și foarte multe traduceri (12 cărți și peste 
100 de studii și articole din domeniile cele mai variate ale activității umane).

Deoarece nu este posibilă citarea tuturor titlurilor ne vom rezuma la 
câteva exemple:

Volume:
1. Aldea B., Romanițan A. (2000), „Postmodemite et mediaș”, Edit. 

Echinox, Cluj-Napoca, 156 p;
2. Greere A., Aldea B., (2001), „Practica traducerii juridico-economice”, 

Edit. Echinox, Cluj-Napoca, 149 p.;
3. Aldea B., (2006), „World in the Making Science Fiction between 

Fabulation and Mannerism”, Edit. Napoca Star, Cluj-Napoca, 232 p.
Articole: 1. Aldea B., (2005), „Science ant the Fiction of Science”, in 

Transylvanian Review, voi. XIV, nr. 2/2005; 2. Greere A., Aldea B., (2002), 
„Functionalism in Translators Training”, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, 
Philologia 1-2, anul XLVIII; 3. Aldea B., (2007), „Caracterul referențialității în 
Science fiction”, Helion, 2/2007.

Traduceri: 1. Marta Petreu (2005), „An Infamous Past: E. M. Cioran and 
the Rise of Fascism in Romania”, Ivan R. Dee, Chicago, 352 p.; 2. Edroiu, N și 
V. Pușcașu (1996), „The Hungarians of România”, Edit. Fundației Culturale 
Române, Centrul de studii transilvane, Cluj-Napoca, 170 p.; 3. Andrei Marga, 
„Lucian Blaga’s Philosophi of Science”, în Transilvanian Review, volume V, 
november 1, 1996.

Este căsătorit și are o fiică, Denise. Trăiește în Cluj-Napoca (I.T.)

MARCELA NICOLETA MERA - matematica între pasiune 
și tradiție de familie

S-a născut în 21. 08. 1973 Alba lulia într-o familie de profesori de 
matematică, mama, Severina și tatăl, Nicolae.

Urmează gimnaziul în Alba lulia și din 1987 este elevă a Liceului 
„Horea, Cloșca și Crișan”, secția matematică-fizică, unde se remarcă prin 
rezultate valoroase având ca model nu doar proprii părinți ci și pe profesorii 
Alexandru Pintilie (matematică), Aurel Pantea (română, sub coordonarea căruia
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Olimpiadei de Limba și

189

obține Premiul III, Premiul II Ia Faza Națională a 
Literatura Română) și Pavel Dat (engleză).

După bacalaureat urmează cursurile Facultății de Matematică- 
Informatică, secția Matematică din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din 
Cluj-Napoca (1991-1995). După licență urmează studii aprofundate (masterat) 
la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca cu specializarea „Algebră 
comutativă”.

Și-a susținut doctoratul la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj- 
Napoca cu tema: „Funcții spline aplicate în statistică” având coordonator 
științific pe profesorul universitar doctor Petru Blaga.

Activitatea profesională și-a început-o la grupul Școlar Economic 
Administrativ „Avram lancu” din Alba lulia, unde s-a titularizat în urma 
concursului (1.09.1996-1.03.1998), ocupând concomitent și postul de 
preparator (plata cu ora) la Catedra de Științe Economice a Universității „1 
Decembrie 1918” Alba lulia.

Din 1.03.2000 este avansată pe postul de asistent univ., prin concurs în 
specialitățile statistică economică și matematici aplicate în economie la catedra 
Matematică-Informatică din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” Alba

I lulia. Din 1 oct. 1997 a funcționat și în calitate de cadru didactic la 
Universitatea „Apulum” Alba lulia, Fundația Școala Română de Afaceri.

Activitatea științifică, ale cărei baze au fost puse din liceu prin 
participarea la fazele județene ale Olimpiadei de matematică s-a concretizat în 
lungul anilor de Facultate prin susținerea de referate la sesiunile de comunicări 
și finalizate prin lucrarea de licență: „Grupuri resolubile și generalizări - 
coordonată de prof. univ. dr. Covaci Rodica, apreciată cu nota 10.

în cadrul Studiilor Aprofundate, specializarea Algebră Comutativă a 
susținut dizertația cu tema: „Fundamentarea formală a demonstrației, având 
conducător științific pe Both Nicolae.

Paralel cu pregătirea doctoratului a studiat sub îndrumarea prof. dr. loan 
Florea, proprietățile indicilor factoriali obținuți prin metoda drumului factor 

demonstrând unele proprietăți noi concretizate în studii publicate în reviste și 
volume din țară (Alba lulia, Cluj-Napoca, Oradea) în limba română și engleză.

(Ir. M.)



RADU MÂRZA, istoria între pasiune și tradiție de familie

Se naște la 9 mai 1974 într-o familie de intelectuali, ambii părinți fiind 
profesori la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba lulia.

Pasiunea pentru istorie moștenită din familie l-a condus spre Liceul 
„Horea, Cloșca și Crișan” din Alba lulia, unde în perioada 1988-1992 a urmat 
cursurile secției de Filologie - Istorie, devenită după 1989 de Istorie - Științe 
Sociale. Această perioadă a avut o mare însemnătate pentru el, mai ales pentru 
că a beneficiat de îndrumarea câtorva dascăli remarcabili - prof. loan Truță 
(istorie), prof. Sonia Elvirean (literatură română), prof. Ironim Muntean 
(literatură universală) etc.

în toamna anului 1992 s-a înscris la Facultatea de Istorie și Filozofie a 
Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, urmând cursurile secției de istorie, In 
decursul anilor s-a specializat pe istorie premodernă și istoriografie, cu accent 
pe spațiul Europei Centrale, domenii de cercetare cărora Ie-a rămas fidel de-a 
lungul anilor. Ca student, a câștigat bursa de merit „Ion Rațiu” (1995-1996) și a 
călătorit în Slovacia, Cehia, Ungaria, Austria, Croația, Slovenia, Germania și 
Italia, călătorii care i-au complrtat orizontul și l-au apropiat și mai mult de 
spațiul Europei Centrale.

După absolvirea studiilor universitare (1997), cu lucrarea de licență 
„Relațiile diplomatice ale lui Mihai Viteazul cu Habsburgii - 1593-1599” a 
urmat modulul de studii aprofundate „Studii medievale” (anul universitar 1997- 
1998). între anii 1997-2000 a ocupat funcția de documentarist la Institutul de 
Studii Central-Europene de pe lângă universitatea clujeană, iar din anul 2000 
asistent universitar în cadrul aceleași universități și facultăți, pregătind 
seminarii de istoria istoriografiei românești și de istorie medie a României.

în toamna anului 1999 s-a înscris la doctorat (conducători științifici prof. 
univ. Pompiliu Teodor și prof univ. dr. Nicolae Bocșan), pe care l-a susținut în 
2005, la Universitatea „Babeș-Bolyai” cu un subiect din istoria slavisticii 
românești, după ce, în 2003 mai făcuse un doctorat la Universitatea „Jân Amos 
Komensky” din Bratislava, sub conducerae prof. PliDr. Jozef Bad'urik, CSc. și 
dr. Martin Homza.

Din 1997 este secretar de redacție al revistei de specialitate Colloquia. 
Journal of Central European Studies, editată de Universitatea din Cluj.

în timpul studiilor a beneficiat de câteva burse care i-au permis 
adâncirea specializării în istoria, cultura și limbile Europei Centrale: 
Birmingham, Bratislava, Bmo, Budapesta, Debrecen, Pisa și Viena, a frecventat
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cursurile de limbă și civilizație cehă (cursuri de vară) organizate de 
universitatea din Bmo (Cehia), respectiv de limbă și civilizație slovacă la 
Bratislava (Slovacia). în anul universitar 1995-1996 a câștigat bursa de merit 
„Ion Rațiu”. în primăvara anului 1996 a participat, ca membru al International 
Students în History Association, la congresul anual al asociației, desfășurat la 
Viena. în semestrul de iarnă al anului universitar 1996-1997 a efectuat un 
stagiu de cercetare la Universitatea din Bratislava, stagiu folosit mai ales pentru 
pregătirea lucrării de diplomă. în lunile noiembrie-decembrie 1999 a beneficiat 
de finanțare dintr-un grant cu Banca Mondială în vederea desfășurării unui 
stagiu de cercetare la Universitatea din Viena, pentru pregătirea lucrării de 
doctorat. De asemenea pot fi menționate cele câteva călătorii particulare 
efectuate pe parcursul vacanțelor școlare în Slovacia și Cehia, Ungaria, Austria, 
Croația și Slovenia, Germania, Italia, excursii care i-au completat orizontul și 1- 
au apropiat și mai mult de tematica Europei Centrale.

încă din anii studenției a participat la o serie de manifestări științifice - 
sesiuni de comunicări studențești - sau după terminarea studiilor - la congrese și 
simpozioane organizate pe plan național sau internațional (la Cluj, Alba lulia 
Lugoj, Iași, București ori în Austria, (Viena și St. Polten), Germania 
(Blaubeuren, Wittenberg), Italia (Roma), Rusia Moscova, St. Petersburg), 
Slovacia (Bratislava, Levoda, Koăice, Smolenice), Ucraina (Cernăuți), Ungaria 
(Budapesta, Debrecen). în anii 1998 și 1999 a participat la sesiunile anuale ale 
„Sud-Ostdeutsche Historische Komission” de la Levoda (Slovacia), respectiv 
Blaubeuren (Germania).

Ca preocupări științifice, a rămas fidel istoriei premoderne și 
istoriografiei. Teza sa de doctorat dedicată istoriei slavisticii (publicată sub 
titlul „The History of Romanian Slavic Studies. From the Beginnings until the 
First World War”, Cluj-Napoca, 2008) a primit, în 2010, Premiul Academiei 
Române. A fost interesat de fenomene culturale precum slavonismul și reacția 
curentelor culturale și istorice la slavonism (mai ales Școala Ardeleană și 
curentul latinist, Academia Română), precum și de diferite personalități 
culturale și istorice: cronicarii moldoveni, Dimitrie Cantemir, Timotei Cipariu, 
Bogdan Petriceicu, Hașdeu, s-a preocupat de istoria catedrelor universitare de 
slavistică de la lași și București și de opera fondatorilor lor: loan Bogdan, 
respectin Ilie Bărbulescu, dar și de figurile unor mari slaviști europeni care au 
contribuit la creșterea interesului pentni studiile românești în Europa.

Din perspectiva istoriei istoriografiei a publicat studii și articole 
dedicate istoricilor Gh. I. Brătianu (este co-editor al unui volum de studii
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IUL1A CR1ST1NA CÎMPEAN (căs. 1UG A) — finanțe și justiție
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S-a născut în 12 mai 1974, în Alba lulia, fiica lui Victor, procuror la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba lulia și a Ana-Mariei, asistentă la 
Laboratorul de analize al Spitalului Județean Alba.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE:
• Școala primară: Școala Generală nr. 6 din Alba lulia (1980-1984)
• Școala gimnazială: Școala Generală nr. 2 din Alba lulia (1984-1988)
• Studii liceale (1988-1992): colegiul Național „Horea, Cloșca și

Crișan” din Alba lulia, secția: Matematică-Fizică, unde a studiat

istoriografîce dedicate lui Gheorghe I. Brătianu), Mihail P. Dan, Silviu 
Dragomir, loan Lupaș, P. P. Panaitescu. Aceleași preocupări l-au condus spre 
raportul dintre istoriografie și propagandă, cercetare materializată prin cartea 
„Romanian Historians and Propaganda (1914-1946). The case of 
Transylvania”, Bratislava, 2014. Preocupat de metodologia domeniului istoric, 
în 2002 a organizat la Alba lulia (în colaborare) simpozionul „Tinerii istorici”, 
ediția a IV-a, intitulat Cum scriem istoria? Apelul la știinfe și dezvoltările 
metodologice contemporane. Actele simpozionului au fost publicate într-un 
volum în anul 2003.

Legăturile de familie, cunoașterea limbilor slovacă și cehă, respectiv 
legăturile stabilite cu mediile academice din Slovacia și Cehia i-au deschis 
câteva șantiere de cercetare relative la istoria Slovaciei, a Cehiei, a 
Cehoslovaciei. A participat la redactarea vocilor slovace și cehe din Cronologia 
Europei Centrale (1848-1989) (Iași, Ed. Polirom, 2001) și a tradus câteva texte 
politice aparținând unor gânditori slovaci și cehi din secolele XIX-XX, publicate 
în antologia Gândire politică și imaginar social la popoarele central-est 
europene. Secolul al XlX-lea, Coordonator Teodor Pavel (Cluj-Napoca, Ed. 
Argonaut, 2005). A tradus în limba română (în colaborare cu Eva Mârza) 
monografia Scurtă istorie a Slovaciei, Elena Mannovâ (coordonator), (București, 
Ed. Enciclopedică, 2011).

în prezent este conferențiar la Facultatea de Istorie și Filozofie a 
Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.



EXPERIENȚA PROFESIONALĂ:
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aprofundat matematica sub îndrumarea prof. Lupu Maria și 
economia sub îndrumarea prof. Secară Gabriela.

• Studii universitare:(\992-\997): Academia de Studii Economice 
București, Facultatea de Comerț; (1998-2002): Universitatea „ I 
Decembrie 1918” din Alba lulia, Facultatea de Drept

• Studii doctorale:  ̂1998-2002): Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj- 
Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor.

Doctor în finanțe din anul 2002.

i

1997-1999: Economist, S.C. BANC POST S.A. - Sucursala Alba, 
Alba lulia

1999-2003: Asistent universitar, Universitatea „1 Decembrie 1918” 
din Alba lulia, Facultatea de Științe Economice

2003-2005: Lector universitar, Universitatea „1 Decembrie 1918” din 
Alba lulia, Facultatea de Științe Economice

2005-prezent: Conferențiar universitar, Universitatea „1 Decembrie 
1918” din Alba lulia, Facultatea de Științe Economice

Desfășoară activități didactice în domeniile: Monedă și credit; 
Finanțarea și creditarea afacerilor, Finanțe internaționale, Finanțarea și 
evaluarea investițiilor, Bănci și operațiuni bancare, Management Bancar, 
Finanțarea entităților și managementul investițiilor, Economie monetară.

A efectuat un stagiu de predare la Universitatea din PIREUS, Grecia, 
în cadrul programului „Erasmus Plus” în anul 2015.

Este Evaluator ARACIS, Agenția Română de Asigurare a Calității în 
învățământul Superior-pentru Domeniul Finanțe.

Experiența acumulată în proiecte naționale/intemaționale: 14 proiecte 
implementate finanțate de Banca Mondială, POSDRU, Ministerul Educației 
Naționale.

Membru în comitetele științifice al unor conferințe din țară și din 
străinătate.

Lucrări publicate relevante:
> 4 articole publicate în ISI Web of Knowledge,
> 35 articole publicate în Reviste BDI (înscrise în baze de date 

internaționale),



CONSTANTIN IOAN INEL și protejarea patrimoniului cultural național

■

Inel Constantin loan s-a născut la 26 mai 1974, la Alba lulia, din părinții 
loan si Elena Inel, în familia sa fiind al doilea fiu, după fratel mai mare cu doi 
ani, Critian-Ilie. Școala primară a făcut-o între 1980-1984 în satul familiei sale, 
la Almașu Mare - Suseni, într-o clasă unde învățau să scrie și să citească sub 
îndrumarea învățătoarei Olimpia Crișan, copii minerilor de la mina Haneș. 
Școala gimnazială a urmat-o la școala generală din satul copilăriei sale, Almașu 
Mare, pe care a absolvit-o în 1988 cu cea mai mare medie generală din acel 
deceniu al școlii almășene. Profesoara de istorie din școala gimnazială, prof. 
Aurelia Târziu i-a pus în minte și suflet dragostea pentru istorie și geografie, 
transformate într-o pasiune care îi va marca toată cariera profesională.

Din 1988 a urmat, alături de fratele mai mare cu doi ani, studiile liceale 
la Liceul Teoretic „Horia, Cloșca și Crișan” din Alba lulia, susținând 
bacalaureatul în 1992 la clasa de chimie-biologie, condusă de prof. Anna Milea. 
A parcurs etapa liceului în cea mai bună clasă a generației sale, într-o companie 
a unor colegi și mai ales colege, de mare performanță (Rodica Cormoș, Corina 
Mărginean, Șerban Dărămuș sau Bianca luga), dar s-a afirmat cu pasiune în 
special în domeniul științelor social-istorice.

Pasiunea pentru istorie l-a făcut să urmeze cursurile Facultății de Științe, 
specializarea Istorie-Arheologie, de la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba 
lulia. Fiind a doua promoție a acestei universități, tânărul Constantin loan INEL 
a susținut licența cu media 9,83 în anul 1997, lucrarea fiind dedicată 
arheologiei primei epoci a fierului din Transilvania. La Universitatea din Alba 
lulia a avut profesori reputați, mulți dintre aceștia fiind absolvenți la rândul lor 
ai fostului Liceu „Mihai Viteazul” - azi Colegiul Național „Horia, Cloșca și 
Crișan”. Amintim dintre aceștia pe loan Alexandru Aldea, Vasile Moga, Vaier 
Moga, Vasile lonaș sau lacob Mârza.

La absolvirea facultății, în 1997 a urmat o foarte scurtă perioadă 
didactică ca titular la catedra de istorie-geografie a fostei sale școli generale din
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> 12 cărți scrise (2 cărți în calitate de autor unic și 10 cărți în calitate 
de coautor),

> 150 de articole publicate in jurnale/reviste recunoscute internațional;
> 10 articole publicate în volumele conferințelor internaționale din 

străinătate. (Ir. M.)



Almașu Mare, pentru ca de la I decembrie 1997 să vină, prin concurs, la 
Muzeul Național al Unirii din Alba lulia, într-o specialitate dragă lui - 
cercetarea și protejarea patrimoniului nostru cultural național.

în cei peste douăzeci de ani petrecuți deja la acest prestigios muzeu din 
România, s-a format ca arheolog specialist în cercetarea arheologiei clasice, 
medievale și modeme din Transilvania, participând la cele mai importante 
proiecte arheologice naționale din aceste decenii: Programul Național Albumus 
Maior (2000-2007), respectiv Programele Naționale de Cercetare Arheologică 
pentru Infrastructura de Transport Rutier si Feroviar din România (2011-2017), 
respectiv Reabilitarea, Restaurarea și Valorificarea Cetății Alba lulia (2011- 
2013). A condus numeroase șantiere de cercetare arheologică preventivă, fiind 
responsabil de proiect din partea Muzeului Național al Unirii la cercetările 
derulate pentru Programul Autostrada, între anii 2011-2017.

Activitatea la Muzeul Național al Unirii a fost completată și diversificată 
cu componenta muzeistică, domeniu în care a prelucrat, invetariat și îmbogățit 
patrimoniul cultural al acestei instituții cu mii de artefacte descoperite în 
campaniile de cercetare arheologică, dar și cu valorificarea acestora în peste 15 
expoziții temporare cu tematică diversă, de la arheologie la lucrări de artă, 
precum și cu cataloagele de expoziție aferente.

A fost membru sau a coordonat refacerea expozițiilor permanente din 
cadrul Muzeului Național al Unirii sau Casa Memorială Avram lancu - satul 
Vidra de Sus (2013-2014), proiectul „Colecții etnografice în județul Alba” - 
organizarea și coordonarea activităților în peste 50 colecții etnografice, 
realizate în comunele din județul Alba (perioada 2010-2014, în colaborare), 
respectiv constituirea colecțiilor muzeale de la Mănăstirea Negraia - Pătrânjeni, 
Expoziția muzeală Principia Castrului Roman Apulum - Alba lulia.

De mare importanță pentru localitatățile Alba lulia și Roșia Montană 
este realizarea și susținerea documentației de specialitate de către C. I. Inel, 
pentru introducerea siturilor Apulum și Albumus Maior în ruta culturală 
europeană „Roman Emperor's Route” (2012-2014).

în ce privește formarea profesională a lui Constantin loan Inel, sunt de 
amintit perioadele după terminarea facultății, cu urmarea a două masterate de 
specialitate (ambele la Universitatea din Alba lulia), primul între 1998-1999 
(Mașter în Arheologie pre- și protoistorie^), respectiv al doilea între 2015-2017 
(Mașter în Cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric), 
încununarea formării sale profesionale o reprezintă însă doctoratul în domeniul 
Istorie, susținut la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, între anii 2009-
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CRISTINA DAMIAN, matematică pe două continente

2017, sub conducerea reputatului specialist în arheologie romană, prof. dr. 
Nicolae Gudea, teza de doctorat cu tema Necropola romană de la Apulurn 
„Stadion”, primind în toamna lui 2017 calificativul magna cum laude.

Constantin loan Inel este membru în Registrul Național al Arheologilor 
(Specialist din 2000), Uniunea Națională a Restauratorilor din Romania (din 
2015), respectiv membru în Comitetul Științific Internațional al rutei Culturale 
europene Roman Emperor's Route (din 2017). în anul 2015 a primit Urbis 
Grates din partea Primăriei Municipiului Alba lulia, ca semn de recunoștință 
pentru promovarea patrimoniului cutural al localității.

Activitatea de cercetare științifică este strâns legată de domeniul istoriei 
și patrimoniului cultural național, Constantin loan Inel fiind colaborator sau 
consultant de specialitate la 8 monografii sau lucrări de specialitate, de 
asemenea a publicat peste 20 studii și articole de specialitate în reviste din 
România, Franța, Germania, Bulgaria și Serbia, a colaborat la realizarea a peste 
15 cataloage și repertorii de expoziție, sau a publicat și colaborat cu reviste 
culturale sau cu organismele mass-media de la nivel local și central, fiind 
inclusiv realizatorul unei emisiuni culturale cu numele „Descoperă și datează" 
la canalul local Alba Carolina TV. A fost director adjunct al Muzeului 
NaȚional al Unirii din Alba lulia, iar din 2018 director genaral al Muzeului 
Județean Arad. (Ir. M.)

S-a născut în 11 octombrie 1974 la Alba lulia, într-o familie de cadre 
didactice. Școala elementară a urmat-o la nr. I și 2. A fost elevă a Colegiului 
„Horea,. Cloșca și Crișan” (1988-1992). Din 1993 a urmat cursurile Facultății 
de matematică și fizică din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj- 
Napoca, luând-și licența în matematică și fizică în 1998 ca șefă de promoție. în 
cadrul aceleiași universități a studiat 3 ani pentru obținerea licenței în domeniul 
științei calculatoarelor. A obținut licența europeană pentru folosirea 
calculatoarelor. Certificat în 2001 la Centrul de management Irlanda Albey 
House, Dublin din Republica Irlanda în anul 2001. Componentele cursului 
absolvit: sisteme de birou computerizate, Microsoft-Office, Word, Excel, 
Acces, Qutlook, File Management, folosirea programului Powerpoint și 
navigarea pe Internet. Specializarea în domeniile studiate în țară a aprofundat-o 
în 2005, cînd a fost primită studentă la Universitatea New-York, Colegiul
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IOAN SCHEAU, tinerețea filosofului

Născut în 1974, este absolvent al Colegiului Național „Horea, Cloșca și 
Crișan” Alba lulia (promoția 1993) și a fost profesor de discipline socio-umane 
în cadrul Colegiului în perioada 2000-2002. Este licențiat în filosofic al 
Universității „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca (1997) ți doctor în filosofic al 
Universității București (2001) cu o teza intitulată Logică și cunoaștere în opera 
lui Bertrand Russell. Din anul 2016 este conferențiar universitar doctor în
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Lehman, Departamentul de Matematică, când a obținut Licența în Matematică- 
Educație secundară - cu media generală 4.0 în sistemul de notare american 
(corespunzător sistemului românesc 8,50-10).

Din toamna lui 2006 este Licențiată și în educația matematicii, după 
studiile făcute la Universitatea din Columbia, Colegiul profesorilor din S.U.A.

Activitatea profesională și-a desfășurat-o inițial în țară la Liceul 
Someșul Rece, Cluj-Napoca predând algebra și geometria la clasele gimnaziale 
și lucra în programul extrașcolar și în propriul club de matematică pentru elevii 
performanți (1999-2000).

în Irlanda a îndeplinit funcții administrative în domeniul contabilității la 
PJ Hegharty and Sons Building Contractors, The Marlborogh Group în 
Administrarea și managementul conturilor (iulie 2002).

în SUA (mai 2000-aug. 2001) a funcționat ca profesor de matematică - 
pregătire pentru testul de aptitudini (SAT) și cursuri de algebră II (2000-2001) 
la clasele IX-XH și a lucrat și la Școala comunitară Pro Hampton la clasa a 
VUI-a. în mai 2000-august 2001 a fost consilier general în Tabăra P.A. Lions 
Blacon Lodge, în S.U.A.

Experiența didactică s-a diversificat în anii 2002-2006 când a ocupat 
Catedra de educație a orașului New York, postul de profesor de matematică 
pentru clasele IX-XII din liceul New Design, o școală model pentru profesorii 
și studenții Universității din New York, dar și în Complexul educațional TIME 
Program Tito-Puncte Ml 17 la clasele VII-VIII. Munca la catedră i-a permis 
prezența la elaborarea și transpunerea unor curriculum-uri specifice claselor III- 
XII, la rolul cheie jucat în educația studenților în calitate de profesor personal la 
una din clase prin relații de comunicare foarte bune cu părinții. Interesantă este 
și experimentarea unui proiect interdisciplinar de matematică - poezie de 
succes, prezentat la Festivalul regional de știință a cărții. (Ir.M.)



cadrul Universității „1 Decembrie 1918” Alba lulia. Este membru al unor 
asociații profesionale de prestigiu cum ar fi: Societatea Europeană de Filosofic 
Analitică, Societatea Internațională Toma din Aquino, Federația Internațională 
a Comunităților Educative. A beneficiat de o serie de stagii de pregătire la 
diferite universități europene: Pecs (Ungaria 1995), Ry (Danemarca 2000), 
Bochum (Germania 2008 și 2010), Lausanne (Elveția 2009) și Nijmegen 
(Olanda 2010). Activitatea sa publicistică cuprinde: 7 cărți de autor: Limbaj și 
analiză (Alba lulia 1999), Perspective pragmatice în educație (Cluj-Napoca 
2003), Logică și cunoaștere în opera lui Bertrand Russell (Cluj-Napoca 2005), 
Istoria filosofici (Cluj-Napoca 2006), Cercetări și studii filosofice (Alba lulia 
2009), Filosofia educației (Cluj-Napoca 2014) și Comunicare și metodologie 
didactică (Alba lulia 2017); 7 cărți coordonate sau în colaborare: Gândirea 
critică (Cluj-Napoca 2004), Evaluare alternativă (Cluj-Napoca 2006), 
Comunicarea. Monografia unui concept (Alba lulia 2007), Strategii alternative 
de instruire, invatare, evaluare (Cluj-Napoca 2008), Education Europeenne 
des Fonctionnaires Publics (Miskolc, Ungaria 2008), Comunicare (Chișinău 
2013) și Managementul proiectelor (Chișinău 2017); 20 de volume editate, 9 
articole 1S1, 12 articole indexate BD1 și peste 100 de articole și studii de 
specialitate îin reviste din țară și din străinătate. De asemenea a avut numeroase 
participări la conferințe și congrese internaționale de specialitate, cele mai 
semnificative contribuții fiind: The Axiomatic Formal Logic System firom 
Principia Mathematica la „12th. International Congress of Logic, Methodology 
and Philosophy of Science”, 2003, Oviedo (Spania), A key for teaching the 
logic issues from Ludwig Wîttgenstein's Tractatus Logico Philosophicus. The 
issue of the foreword. la „Second International Congress on Tools for teaching 
Logic”, 2006, Salamanca (Spania), Principia Mathematica and the Subsequent 
Development of Logics and Philosophy in the 20‘1' Century la Sixth European 
Congress of Analityc Philosophy, 2008, Cracovia (Polonia), The role of 
linguistic expressions in the context of cognitive theories of emotions la 
Granada Workshop on Language and Emotion, 2008, Granada (Spania), 
Communication audit la International Society of Political Psychology 32nd 
Annual Meeting, 2009, Dublin (Irlanda), The Change in Education la 
International Conference on Education and New Leaming Technologies, 2009, 
Barcelona, (Spania), A Psycho-Pedagogical Approach of the Bologna System - 
Expectation and Limits și Continuing Proffesional Development in Teachers 
Education la International Conference on Education and New Leaming 
Technologies, 2010 Barcelona (Spania), Bodily Schemata, Language and
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ALEXANDRU FIȚ-FLOREA și performanța în discplinele viitorului
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S-a născut la Borșa (județul Maramureș) în 26 ianuarie 1975 într-o 
familie de profesori: tatăl - profesor de filosofic, mama - profesor de 
matematică.

Avatarurile existenței îi aduc familia în Alba lulia unde urmează studiile 
primare și gimnaziale iar apoi cele liceale la Liceul H.C.C. (1989-1993), unde 
găsește un mediu propice pentru dezvoltarea sa intelectuală viitoare.

Urmează studiile universitare în specialitatea matematică- informatică la 
Universitatea din Timișoara (anii 1-11) și Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj 
(anii III-1V) între anii 1993-1997. După obținerea licenței funcționează ca 
profesor de informatică la Liceul „Gh. Șincai” din Cluj, făcând, în paralel, și un 
masterat în informatică (1997-1998).

în anul 1999 obține o bursă pentru doctorat în Dallas - Texas (S.U.A.). 
în perioada 1999-2004 lucrează ca asistent-preparator la SOUTHERN

Social Categories la conferința The Embodied Mind, Perspectives and 
limitations, 2010, Nijmegen, (Olanda), Computer Integration in Classroom 
Activities si Gender Differences in Computer Seif Efficacy al College Students 
la International Technology, Education and Development Conference, 2011, 
Valencia (Spania), Comparative Study Regarding the Use of Criticai Thinking 
methods at Different Levels of the Primary and Secondary Education System ia 
International Conference of Education, Research and innovation, 2011, Madrid 
(Spania), Technology Integration and Beliefs about Teaching in the First two 
Years of the Teaching Career la International Conference of Education, 
Research and innovation, 2011 Madrid (Spania), The Errors of Bertrand 
Russell la 14th congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science,

! 2011, Nancy (Franța), Study Regarding the Usefulness of the Computer 
i Assisted Training (cat) in the Educațional Activity în Eduleam, 2015, 

Barcelona (Spania), Adult Education in Contemporary Society. An Analysis of 
the Specific Situation in Romania în Eduleam, 2015, Barcelona (Spania). 
Activitatea de cercetare cuprinde 6 granturi, contracte și programe, cel mai 
reprezentativ fiind Analiza conceptului de semnificație și comprehensiunea 
textului. Cercetare teoretico - aplicativii coordonat în calitate de director de 
proiect și finanțat de Academia Română în perioada 2007-2008. (Ir. M).



NICOLAE SEVER1AN MERA, un euro-matematician

METODIST UNIVERSITY (SMU), pregătindu-și lucrarea de doctorat cu titlul 
„Extending Hardware Support for Arithmelic Modulo 2k”, sub îndrumarea 
reputatului profesor universitar doctor David W. Matula.

Face parte dintr-o pleiadă de tineri cercetători științifici români care 
lucrează în universități americane, bucurându-se de o apreciere unanimă.

Obține doctoratul în informatică în 2004 având competențe științifice în 
matematică și cibernetică.

Este un spirit cu deschidere largă având preocupări notabile și în 
domeniul literaturii, picturii și muzicii.

în prezent lucrează la o importantă firmă din California, AMD 
(Advanced Micro Devices) făcând parte din echipa de arhitecți a unei noi 
generații de microprocesoare. Totodată este consilier științific (supervizor) al 
unei reviste de specialitate editată de SMV și coordonator de pregătire 
postdoctorală în cadrul aceleiași universități.

Dintre articolele și studiile publicate menționăm: A. Fiț-Florea, D. W. 
Matula and M. A. Thomton: Additive Bit-Serial Algorithm for Discrete 
Logarithm modulo 2k IEE Electronics Letters\ L. Li, Alex Fiț-Florea, Mitchell 
A. Thomton, David W. Matula: Hardware Implementation of an Additive Bit- 
Serial Algorithm for the Discrete Logarithm Modulo 2, David W. Matula, 
Alex. Fiț-Florea: Prescaled Integer Division; IEEE Symposium 011 Computer 
Arithmetic 2003; Alex Fiț-Florea, David W. Matula: A Digit-Serial Algorithm 
for the Discrete Logarithm Modulo 2kASAP 2004; Alex Fiț-Florea, Miroslav 
Halas, Fatih Kocan: Enhancing reliability of Operațional Interconnections in 
FPGAs, DATE 2004; Vasile Rus, Alex Fiț-Florea: A Model for Identifying the 
Underling Logical structure of Natural Language, PRICAI 2004; Determining 
AH Pairs Edge Cdnnectivity of a 4-regular Graph in 0 (|V|) IEEE Computer 
Systems and Applications 2005. (I.T.)

S-a născut în 1 decembrie 1975 în Alba lulia în familia unor profesori de 
matematică: Severina și Nicolae. între 1982-1990 a urmat cursurile primare și 
gimnaziale la Școala nr. 1 din Alba lulia, absolvind ca șef de promoție. A fost 
elev al Colegiului „Horea, Cloșca și Crișan” secția matematică-fizică (1990- 
1994) unde s-a remarcat prin rezultate deosebite la concursurile școlare 
(olimpiade, kangouru) la matematică, dar absolvind ca șef de promoție și
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MARILENA-N1COLETA ȘERBU (căs. MOGA) și managementul economic

mărturisind că a avut modele nu numai în părinți ci și în Roșea Marin (fizică), 
Maria Lupu (matematică) și Ironim Muntean (română).

între 1994-1998 a fost student al Facultății de Matematică la 
Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, absolvind în 1998 (ca șef de 
promoție, media 10) cu lucrarea de diplomă: „Principiul Schauder și aplicații” 
(medie 10 (zece). în timpul studiilor a fost angrenat în concursuri organizate la 
disciplina sa (locul II la concursul studențesc „Traian Lalescu” în 1996).

în 1998 participă la Școala de Vară din Italia. După absolvirea 
Facultății, 1998 este doctorand la Departament of Applied Mathematisc 
University of Leeds în Anglia, unde se află și în prezent, activitatea lui 
împlinindu-se în doctorat și lucrări apărute în limba engleză. (Ir.M.)

Născută în 22 decembrie 1975 la Ocna Mureș, județul Alba, într-o 
familie de intelectuali (tatăl - economist, mama - ingineră).

între anii 1900-1994 urmează studiile liceale la Colegiul „H.C.C.” din 
Alba lulia, secția matematică-fizică, obținând diploma de bacalaureat cu media 
9,85. Timp de patru ani (1994-1998) urmează Facultatea de Științe economice, 
secția Bănci și Burse de valori, la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj- 
Napoca.

Se specializează în „Strategii financiare în afaceri” în cadrul unui 
masterat organizat în cadrul aceleiași facultăți.

între anii 1999-2007 face un doctorat în domeniul economic, 
specializarea finanțe. Obține titlul de doctor în 30 aprilie 2007 - cu trei zile mai 
târziu decât sora mai mică, economista Simona-Gabriela Șerbu - cu teza: 
„Integrarea monetară europeană”.

După absolvirea studiilor superioare funcționează doi ani (1999-2001) 
ca preparator la Fundația Universitară AISTEDA - filiala Alba lulia, un an ca 
agent de asigurare la S.C. Intermed Asigurări S.R.L., Alba lulia iar între 2001 - 
2006, asistent și apoi lector universitar la Școala Română de Afaceri. Din anul 
2006 lucrează în calitate de consilier superior la Compartimentul de Dezvoltare 
economică, Direcția Dezvoltare și Bugpte,_deda_Consi 1 iuLJudețean Alba.

Are o serie de studii pe teme de politică monetară, publicate ân revistd 
din țară și străinătate cât și intervenții lâ diferite simpozioane• și reuniuni 
științifice. (I.T.)



GEORGINA JURCĂ - politici publice și de integrare europeană

DORIN SAVA și managementul administrativ

202

S-a născut în 6 noiembrie 1976 în Municipiul Alba Iul ia într-o familie 
de intelectuali, tatăl, Sava Vasile — economist, mama Sava Dorina — profesor de 
matematică.

A urmat liceul intrând în anul 1991 la Colegiul Național „Horea, Cloșca 
și Crișan” Alba lulia, Secția Matematică-Fizică, cu cea mai mare medie. De 
altfel și la examenul de bacalaureat va avea cea mai mare medie de la profil 
„real”.

între 1995-1999 va urma Facultatea de Științe Economice, Secția Relații 
Economice Internaționale, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 
devenind diplomat universitar în tranzacții internaționale.

S-a născut în anul 1975,25 mai, în Municipiul Alba lulia, dintr-o familie 
de intelectuali: tatăl - ziarist și scriitor, mama - jurist. A urmat primele 4 clase 
primare la școala generală nr. 6, iar gimnaziul la școala generală nr. 1. In 
perioada 1989-1993 a frecventat Colegiul Național „Horia, Cloșa și Crișan”, 
profilul filologie din Alba lulia. în anul 1998 absolvă Facultatea de științe 
politice și administrative - specializarea jurnalistică din cadrul Universității 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, iar în anul 2008 Facultatea de Drept din 
cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba lulia.

Posedă masterate în domeniile: „Politici publice și integrare europeană” 
din cadrul Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative București (anul 
2005) și „Marketing și comunicare” din cadrul Academiei Britanice de Afaceri 
(anul 2006). A urmat de asemenea cursurile de specializare în Jurnalism și 
Administrației Publică organizate de Institutul de Administrație București.

A activat în jurnalism la ziarul „Unirea” din Alba lulia, de unde s-a 
transferat la Instituția prefectului al jud. Alba în calitate de purtător de cuvând 
și consilier de imagine.

în prezent, lucrează la Prefectura Județului Alba în calitate de consilier 
în cadrul Direcției de coordonare a serviciilor publice deconcentrate și integrare 
europeană. în anul 2005 a fost aleasă consilier județean.

Locuiește în Municipiul Alba lulia. (Ir.M.)
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Va mai urma și cursuri de marketing la Ecole Superieure de Commerce, 
Lille, Franța și cursuri de administrației publică (2000-2001) la Facultatea de 
Științe Politice a Universității „Babeș-Bolyai”, cursuri organizate în parteneriat 
cu Universitatea Paris XII, Val-de-Marne, Franța (Programul „Tempus”).

Are un masterat în „Managementul serviciilor publice”, obținut la 
Universitatea,,! Decembrie 1918” din Alba lulia.

După absolvirea facultății a lucrat ca reprezentant de marketing 
realizând studii de piață, în județul Cluj, pentru produse de larg consum sau 
produse ale unei firme de telecomunicații.

în anul 2000 devine inspector de specialitate la Primăria Alba lulia, 

compartimentul de Relații Internaționale, Presă, Comunicare, apoi directorul de 
Informare și Mediatizare Turistică Alba lulia, auditor financiar și ulterior 
(2003-2004) consilier personal al primarului municipiului fiind responsabil cu: 
relațiile cu mass-media și relațiile publice, organizarea de acțiuni și evenimente 
ale instituției, analiza și soluționarea petițiilor etc.

Din anii de activitate politică, din anul 2004 și până la retragerea sa 
(martie 2010) se mândrește cel mai mult cu modificarea legislației în beneficiul 
tinerilor. între anii 2005-2009 ocupă funcția de șef de cabinet al primarului 
municipiului Alba lulia și purtător de cuvânt al instituției. îi vor reveni ca 

responsabilități: relațiile publice și cele cu mass-media, întocmirea 
documentării pe teme prestabilite, rapoarte, sinteze, analize, evaluări, analize și 
soluționare petiții.

Din aprilie 2009 până în prezent a fost consilier în Cancelaria 
Prefectului,poziție din care a sprijinit cu solicitudine cetățenii, ONG-uri sau alte 
entități în găsirea unor soluții pentru problemele lor.

Cei peste 10 ani de administrație publică în care a sprijinit sau inițiat 
proiecte importante pentru administrația locală l-au determinat să acționeze și 
mai puternic în cadrul societății civile. în sprijinul dezvoltării comunitare a 

înființat „Fundația Comunitară Alba”, al cărei Director executiv este din 2010.
A efectuat numeroase stagii de calificare și perfecționare în varii 

domenii de activitate obținând diferite atestate și certificate dintre care amintim: 
atestatul ECDL (European Computer Drining Licence) de la Centrul de Calcul 
din Alba lulia, certificatul „Management de proiect” de la Centrul pentru 
implementarea managementului performant (sub egida MMSSF și MECT), 
certificatul „Formare auditori interni pentru sistemul de management al calității, 
eliberat de Societatea română pentru asigurarea calității, CCIA Alba etc. (I.T.)



SIMONA GABRIELA ȘERBU și economia universitară

VIRGIL ARTIMON PALANCIUC, informatică performantă

1

S-a născut în 25 februarie 1977 în Alba lulia. După absolvirea Școlii 
Generale nr. 7 urmează Colegiul „H.C.C. din Alba lulia, secția matematică - 
fizică (1991-1995). între anii 1995 -1999 este studentă a Facultății de științe 
economice a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, secția Finanțe - 
Bănci având specializarea Bănci și Burse de valori. După ce termină masteratul 
(în anul 2000) devine doctorand al aceleiași facultăți specializându-se în 
finanțe, în 26 aprilie 2007 își susține teza de doctorat cu titlul „Impactul 
aderării la Uniunea Europeană asupra politicilor naționale privind regimul 
investițiilor străine directe’*, în fața unei comisii mixte (româno-franceză) 
deoarece doctoratul se organizează în cadrul unui acord de co-tutelă cu 
„Universite de droit, economie et gestion” din Orleans (Franța). Din 2002 este 
asistent universitar la Facultatea de științe economice din Cluj-Napoca.

A condus sau a participat, în echipă, la diferite granturi organizate în 
cadrul facultății din care face parte.

Are o bogată activitate științifică publicând peste 30 de studii și articole 
în reviste de specialitate din țară și străinătate.

Participă activ la simpozioane naționale și internaționale cu comunicări 
pe teme de fiscalitate, investiții străine în România, impactul aderării României 
la Uniunea Europeană asupra economiei românești.

Este o persoană cu largi perspective de dezvoltare ulterioară. (I.T.)

S-a născut în 10 aprilie 1977, fiu al profesorilor de matematică Ana și 
Gheorghe. Școala primară și gimnazială a urmat-o în Alba lulia (1983-1991). A 
fost elev al Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba lulia (1991- 
1995), secția matematică-fizică, fiind distins cu premii naționale la Olimpiadele 
de matematică. între 1995-2000 a fost student la Universitatea Politehnică 
București, notele obținute situându-1 între primii 5 studenți. A obținut o bursă 
specială („pentru excelență”) oferită de Ministerul Educației doar câtorva 
studenți ai Departamentului de Informatică. La Concursul internațional de 
Hardware și Software din Suceava se claseză pe locul I. în anii studiilor 
universitare a desfășurat activități adiționale fiind preocupat de tehnicile de
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recunoaștere a vorbirii cu scopul de a crea programe pentru recunoașterea 
vorbirii pentru limba română. A reușit să creeze un program pentru 
recunoașterea cuvintelor izolate (1998-1999)..

între anii 1998-2000 a participat la Concursul Internațional de Hardware 
și Software din Suceava, concurs în care a lucrat în echipă (3 membri) primind 
câte o placă DSP Analog Devices (pentru procesarea semnelor) și alte 
componente necesare. în primul an a avut sarcina de a construi un vehicul care 
putea fi controlat prin comenzi vocale umane (echipa sa a ocupat locul IV); în 
anul al II-lea a avut sarcina (cu echipa) de a construi un vehicul care să poată 
localiza 4 surse sonore diferite (locul II) și în anul al IH-lea, vehiculul trebuia să 
localizeze 4 surse infraroșii (locul I). La absolvirea Universității ar fi avut 
ocazia să lucreze pe post de intern la Philips în Aachen, la recunoașterea 
vorbirii, dar fiindcă a vrut să rămână în România a ales Motorola, unde în 2000 
a obținut un grant și a lucrat la gcc pentru a adăuga îmbunătățiri de planificare, 
precum și generarea mai bună a codului pentru platforma Star Core D.S.P. fiind 
programator la Motorola Comunications după ce fusese contractant la ICI 
(Institutul Român de cercetare în Informatică).

în 2000-2001 a urmat studii aprofundate la Universitatea Politehnică din 
București obținând Masteratul și Diploma de Studii aprofundate. Din 
septembrie 2001 este PhD student la Universitatea „Politehnică” în coordonarea 
prof. dr. ing. Irina Athanasiu.

A desfășurat și Cercetare științifică: 1996 coautor al cărții „Culegere de 
probleme Pascal” Petroniu Rubi; „A Real - Time Aplication for Islated Spoken 
Words Recognition (o aplicație în timp real pentru recunoașterea cuvintelor 
izolate). A publicat articole în PC Report (2000) și în 2001 și-a susținut 
Conferința: „Optimizări de compilator pentru arhitecturile de generație 
următoare”, iar în 2004 în voi. 32 din „Jurnalul Internațional de Programare” i- 
a apărut: A Spil Code Minimization Technique - Aplication in the Melrowers 
StarCore C Compiller”.

între 2000-2006 este programator la Motorola Cominications (acum 
Frescale Semiconductor România SRL.) Din martie 2006 este software 
developer dezvoltator soft la EVO - software și manager de proiect la un 
proiect de procesare digitală a imaginilor în București. (Ir. M.)



CORNEL GEORGE COMȘA și viziunea asupra lumii (Weltanschauung)

pus bazeleS-a născut pe 5 mai 1977 la Alba lulia, oraș în care a 
educației sale.

Absolvent al secției de istorie-științe sociale (generația 1991-1995) a 
Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din orașul natal, și-a continuat 
studiile la Cluj-Napoca, cel mai important centru universitar din Transilvania.

în 1999 a absolvit Facultatea de Studii Europene - secția științe politice 
— din cadrul universității „Babeș-Bolyai”. Lucrarea sa de diplomă „Ideea 
europeană în spațiul românesc, secolele XVI1-X1X” a fost coordonată de 
regretatul profesor Pompiliu Teodor, membru al Academiei Române. Această 
lucrare, deși nepublicată, este una dintre primele cercetări profunde asupra 
esenței ideii de Europa pe teritoriul României, iar buna înțelegere a acesteia 
explică mult din realitățile sociale românești contemporane.

La terminarea facultății s-a mutat la București unde a început să lucreze 
din luna octombrie 1999 ca expert parlamentar. în anul 2000 a început un 
mașter în relații internaționale și integrare europeană la „Școala Naționale de 
Științe Politice și Administrative”. Disertația „Secolul Americii”, coordonată de 
profesorul Vasile Secares este o lucrare care analizează dintr-o perspectivă 
rațional-critică rolul Statelor Unite ale Americii în sistemul internațional în 
secolul trecut. A terminat cu 10 pe linie masteratul, motiv pentru care 
profesorul Secares, Rector al SNSPA la acea dată, i-a cerut să rămână asistentul 
său pe disciplina „Teoria Relațiilor Internaționale”. Timp de un an a fost 
încadrat ca preparator universitar la această disciplină, predată masteranzilor 
școlii de științe politice.

în ciuda vârstei tinere, Cornel George Comșa a lucrat în ultimii ani cu 
personalități ale vieții publice românești legate direct de ultimii patru șefi de 
stat ai acestei țări: Majestatea Sa Regele Mihai I, Ion Iliescu, Emil 
Constantinescu și Traian Băsescu.

între 2002 și 2006 a fost consilierul Alteței Sale Principele Radu, 
membru al Familiei Regale Române și Reprezentant Special al Guvernului. 
Servind Familia Regală Română, a avut șansa de a consilia direct pe Majestatea 
Sa Regele Mihai, pe care îl considera cel mai mare român în viață. Munca în 
slujba României desfășurată în cei patru ani alături de Alteța Sa Regală 
Principele Radu i-a permis să înțeleagă mult mai mult din România profundă și 
să se bucure de o deschidere intemațioală fără echivalent între ținerii generației 
sale. Are o mare admirație pentru calitățile umane și profesionale ale
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Principelui Radu și consideră perioada de muncă alături de Alteța Sa regală un 
privilegiu irepetabil.

De la venirea în București până în luna mai 2003 Cornel Comșa a fost 
implicat alături de profesorul Marian Enache (mentorul său) în două proiecte 
politice - Alianța pentru România și Partidul Noua Democrație. Marian Enache 
a fost consilier prezidențial al Președintelui Ion Iliescu și primul ambasador al 
României în Republica Moldova. Alături de Marian Enache a pus bazele 
„Partidului Noua Democrație” - partid de centru. în septembrie 2002 a fost ales 
președinte al partidului, la primul congres al acestuia, devenind, la numai 25 de 
ani, cel mai tânăr președinte național de partid din istoria recentă a României.

în apropierea președintelui Emil Constantinescu s-a aflat în cursul verii 
anului 1998, în timpul practicii universitare pe care a efectuat-o la Palatul 
Cotroceni. Cu consilierul prezidențial Traian Negrei a păstrat bune relații 
profesionale și după acea scurtă perioadă de colaborare directă și au redevenit 
colegi în 2008, după câștigarea campaniei electorale pentru Primăria 
Bucureștiului împreună cu Sorin Oprescu.

Nu împărtășea viziunile și practicile politice ale fostului președinte, 
Traian Băsescu, dar a colaborat mai mult de trei ani, în cadrul proiectului 
„Noua Democrație” cu Ștefan Deaconul, consilier prezidențial pe probleme 
juridice al Președintelui României.

Fie că vizitele au fost oficiale sau de business, până la vârsta de 34 de 
ani a avut posibilitatea de a vedea toate județele României în repetate rânduri și 
peste 50 de țări pe toate continentele. Nu numește acest lucru expertiză. Dar 
cunoaște oameni în toate aceste locuri și a învățat constant de la aceștia, 
dobândind un lucru extrem de prețios și rar — Weltanschauung. O viziune 
asupra lumii.

Cele douăsprezece întâlniri cu șefii de stat, numeroasele întâlniri cu 
prim-miniștri, miniștri, membrii ai Caselor Regale din întreaga lume, lideri 
economici, C.E.O. de corporații multinaționale, au fost baza de experiență 
necesară înființării propriei sale companii.

în decembrie 2006 a înființat „DA Easy Way” - specializată în servicii 
de consultanță politică și de imagine. PR și Public Affairs. între clienții de până 
acum ai companiei putem menționa — Sorin Oprescu (Primarul General al 
Capitalei), Crin Antonescu (Președintele Partidului Național Liberal), Dinu 
Patriciu (locul întâi în Forbres România), companii de consultanță din SUA și 
Marea Britanie, alte companii de primă mărime în Israel, Singapore sau în 
Uniunea Europeană. Lista completă se află pe siteul www.daeasyway.ro
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Un manager în sistemul bancar: RĂZVAN SECARĂ

I

ANDREEA MÂRZA — tânăr istoriograf
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A fost parte a grupului de inițiativă „Alba lulia capitală culturală 
europeană 2020”, alături de alți 26 de albaiulieni care doreau să repete 
performanța Sibiului din 2007. Intenționa să se dedice intens acestui proiect iar 
în 2012 ia înconsiderare o reîntoarcere în Alba lulia, pentru a-și pune în slujba 
orașului natal cunoștințele și experiența dobândite în ultimii cincisprezece ani. 
A fost membru al Camerei deputaților între 2012-2016. (Ir. M.).

Născută în 14 iunie 1978 în Alba lulia într-o familie de veritabili 
intelectuali (ambii profesori la Universitatea „1 Decembrie 1918 Alba lulia)

Născut în 13 martie 1977 în Alba lulia unde urmează școala generală și 
apoi studiile liceale la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” (1991- 
1995), în Profilul Real, Secția matematică-fizică. în 1999 devine licențiat în 
contabilitate și informatică de gestiune al Universității „Babeș-Bolyai” în Cluj- 
Napoca.

Așa cum se autocaracterizează, este un om serios, responsabil, adespt al 
ideii de muncă în echipă, adaptabil și rezistent la muncă în condiții de stres și 
presiune continuă, astfel că, după primii doi ani de activitate în care a lucrat ca 
economist la S.C. Amint S.A. Alba lulia, a intrat în sistemul bancar îndeplinind 
diferite funcții de conducere a sucursalelor din Alba lulia ale băncilor Sanpaolo 
ÎMI Bank România, Reiffeisen Bank sau Finansbank. Din decembrie 2007 și 
până în prezent este director la 1NG Bank NV Amsterdam, Filiala Alba lulia. 
Cunoaște foarte bine limba engleză și are abilități avansate în operare pe 
calculator. A participat la diferite cursuri de perfecționare și specializare în 
diverse domenii bancare și management bancar organizate de centralele 
băncilor la care a activat. Din anul 2010 a devenit expert contabil, făcând parte 
din Corpul experților contabili și a contabililor autorizați din județul Alba.

îl leagă amintiri frumoase de colegiul unde și-a făcut studiile liceale, de 
foștii săi profesori, mai ales datorită faptului că în prezent soția sa este 
profesoară la același liceu. (l.T.)
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S-a născut în 27 iunie 1978 în comuna Romos (județul Hunedoara) într- 
o familie de intelectuali: tatăl, Mircea Pătrânjan (inginer agronom, primar ales, 
actualmente aflat la o a patra legislatură) și Georgeta Pătrânjan (farmacistă în 
Geoagiu).

Școala primară o face în satul natal, la secția germană, urmând apoi 
clasele V-V11I la secția română.

Liceul îl urmează în Alba lulia la secția informatică a Colegiului 
Național „Horea, Cloșca și Crișan” în perioada 1993 — 1997 iar licența în

PAULA-LAVINIA PĂTRÂNJAN (căs. KRONER) sau mărturia unei 
generații

care au contribuit prin scrisul și activitatea lor la elucidarea unor probleme de 
istoriografie transilvăneană, a dobândit încă din copilărie interesul penru istorie.

După absolvirea Școlii Generale Nr. 2 (1996) urmează Colegiul „Horia, 
Cloșca și Crișan” Alba lulia clasa de Limbi Modeme (1996-2000) iar apoi 
Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 
specializarea Limbi Clasice (2000-2001) efectuând și o specializare, ca studii 
sprofundate în „Arheologia Daciei și moștenirea antichității clasice”, în cadrul 
Facultății de Istorie și Filosofic a universității „Babeș-Bolyai”

In anul 2008 obține titlul de doctor în istorie la aceeași facultate cu 
lucrarea unanim apreciată „Ideea de cruciadă târzie în opera umanistului Eneea 
Silvio Piccolomini”, având ca îndrumător pe acad. loan Aurel Pop.

A beneficiat de mai multe burse și stagii de cercetare oferite de Fundația 
Renovalis (Germania) pentru Biblioteca Națională din Mertin (Slovacia), 
bibliotecile și arhivele din Roma, Vatican și Viena.

In prezent lucrează ca asistent doctor în cadrul Universității „Babeș- 
Bolyai” la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Blaj.

A participat la nenumărate conferințe științifice în țară și străinătate, este 
traducător din limba latină, colaborator la ediții de documente, membru și 
colaborator la granturi CNCSIS.

A publicat volumul „Enea Silvio Piccolomini și cruciada târzie”, la 
Editura Mega, 2009.

Pregătirea științifică și profesională o prezintă ca o viitoare speranță a 
istoriografiei românești. (I.T.)



Muzica în mișcare —SILVAN THEODOR STÂNCEL

S-a născut în 2 iulie 1978 în Alba lulia, fiul lui Mircea și al Marianei Stâncel.
Studiile și le-a făcut la Școala Generală „loan Berciu” din Alba lulia și 

la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din același oraș. Este licențiat în
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Informatică o obține la Facultatea de Informatică și Matematică a Universității 
„Babeș-Bolyai'’ din Cluj-Napoca în anul 2001.

La aceeași facultate va obține un masterat, un an mai târziu, într-un 
domeniu nou pentru România: Sisteme inteligente.

încă din perioada studiilor va lucra ca Software Developer și Analist la 
S.C. Farma S.R.L. România.

Obține o bursă din partea fundației Germane de Cercetare, astfel că 
pleacă la Miinchen (2002-2005) unde va dobândi titlul de doctor în informatică, 
magna cum laude, la Institutul de Informatică al Universității „Ludwig- 
Maximilians” Miinchen cu teza: The Language X Change: A Declarative 
Approach to Reactivity on the web.

între anii 2005-2008 va activa ca Standardization Coordinator, al 
Universității „Ludwig-Maximilians” Miinchen, Germania, reprezentând 
universitatea în cercul de standardizare internațional W3C, cercetător IT în 
cadrul unui grup internațional de 100 de cercetători (NetWork of Excellence 
Rewerse) fiind și coordonatorul eforturilor de standardizare a 27 de organizații 
implicate în proiectul de cercetare REWERSE.

Din anul 2008 și până în prezent lucrează în cadrul Research and 
Developament Manager, SKYTEC AG, Miinchen având următoarele atribuții:

- multi-proiect manager (proiecte 1T de consultanță și cercetare la 
nivel național și european)

- leader proiecte IT (cercetare, dezvoltare, soluții inovative 1T)
- consultanță și cercetare în domeniul IT
- membru în comitete de organizare conferințe de cercetare la nivel 

european și internațional.
Activitatea sa științifică face cinste nu numai școlii românești care a 

pregătit-o ci și României însăși.
Aparține tinerei generații de intelectuali „școliți” în țară dar care și-a 

definitivat instrucția și educația în străinătate.
Este căsătorită și locuiește la Miinchen. (I.T.)



Festivalul Internațional
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filologie, absolvind Facultatea de Litere, Secția Limba și Literatura Germană, 
Limba și Literatura Franceză, la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 
(2001).

A funcționat ca profesor la Colegiul „Lucian Blaga” Sebeș, Colegiul 
Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba lulia, Colegiul Național „Horea, 
Cloșca și Crișan” Alba lulia. Are definitivatul în învățământ (2005) și un 
mașter în „Administrarea afacerilor” la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba 
lulia (2007). A fost secretar literar la Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba 
lulia și acționând și ca traducător autorizat pentru limbile germană și franceză.

în afară de acestea desfășoară o foarte bogată activitate artistică și 
culturală fiind cantautor, interpret chitară-flamengo, classica, folk, pop, jazz, 
fusion (acoustic guitar).

Susține concerte în diferite orașe din țară și de peste hotare obținând o 
mulțime de diplome de excelență și premii.

Spre exemplificare cităm câteva dintre distincțiile cele mai importante:
2006 - Marele Premiu la Festivalul Național Concurs de Muzică Folk 

„Omul cu o chitară”, Brăila;
2006 - Premiul I la Festivalul Național Concurs de Muzică Folk „Prima 

iubire”, Reghin;
2006 - Premiul special al juriului la Festivalul Național Concurs de 

Muzică Folk „Bistrița Folk”, Bistrița;
2007 - Marele Premiu la Festivalul Național Concurs de Muzică Folk 

„Corona Folk Festival”, Brașov;
2008 - Diplomă de onoare - Recital în cadrul Târgului Internațional de 

Carte și Muzică, Brașov;
2008 - Concert Silvan Stâncel 

Transdisciplinar „Migrations”, Paris, Franța;
2011 — Diplomă de excelență la Tabăra de Folk Calafat.
Desigur că numărul diplomelor și premiilor este cu mult mai mare, astfel 

că tânărului Silvan Stâncel i se prevede un viitor strălucit în muzică.
De altfel, în ultimul timp a fost invitat adeseori nu numai să interpreteze 

ci și să jurizeze în cadrul diferitelor festivaluri de muzică folk.
Din 2017 este manager al Bibliotecii județene „Lucian Blaga” din Alba 

lulia. (I.T.)



Dl ANA FÂRCAȘIU și visul Dreptului Internațional
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S-a născut în 10 august 1978 în Alba Iul ia, într-o familie de intelectuali; 
Maria (n. Haiduc) și Vasile. A copilărit la Alba lulia, urmând școala primară nr. 
2 (1994-1988) și gimnaziul (1988-1992).

în 1992 este admisă la cursurile Colegiului Național „Horea, Cloșca și 
Crișan” din Alba lulia, frecventând Secția de Istorie - Științe sociale, obținând 
o mențiune la Olimpiada Națională de Istorie și un premiu III la competiția 
Națională „Restitutio Daciae”. Absolvă Colegiul în 1996, obținând Diploma de 
Bacalaureat

în 1996 este admisă, în urma concursului de admitere la Facultatea de 
Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Este licențiată în Drept 
din anul 2000.

Concomitent a urmat între anii 2000-2002 cursurile Facultății de Istorie- 
Filosofie, Secția de Istorie - Istoria Artei, din cadrul Universității „Babeș- 
Bolyai”, Cluj-Napoca.

între anii 2002-2003 a făcut Mașter în Științe Penale și Criminalistice la 
Facultatea de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 
obținând Diploma de Mașter.

între 2003 (septembrie)-2005 (iulie) este consilier juridic la S.C. Roșia 
Montană Gold Corporation S.A. Județul Alba.

Din noiembrie 2005-februarie 2008 a funcționat ca avocat la Cabinetul 
individual de avocatură propriu „Diana Farcașiu” din Alba lulia.

în anii 2006-2007 a urmat cursurile de Drept Comunitar, Drept Penal, 
Drept Civil, Procedură Penală, Procedură civilă în cadrul Institutului Național 
pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților București, obținând Diploma 
care atestă calitatea de avocat definitiv.

în perioada 07. 2007-07. 2008 a făcut specializare în International 
Humman Rights Law & Criminal procedure în cadrul College of Law of 
England and Walles, Londra, Marea Bitanie obținând „Practice Diploma 
International Human Rightis Law”.

O nouă specializare urmează în același College of Law of England and 
Walles, între ianuarie-iulie 2008, studiind International Humman Rights Law & 
Criminal procedure și obținând „Practice Diploma International Law & 
Criminal Procedure”.

Din februarie 2008 este avocat în Cabinetul individual de avocatură 
Diana Farcașiu din Alba.



ANA MARIA POP și cariera universitară
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S-a născut în 8 septembrie 1978 în Alba lulia.
între 1993-1997 a urmat cursurile Colegiului „Horea, Cloșca și Crișan”, 

Alba lulia, profil Matematică-Fizică.
între 1998-2002 urmează Facultatea de Litere, Filosofic și Istorie, 

Universitatea de Vest, Timișoara, specializarea Limba și literatura română — 
Limba și literatura franceză; media anilor de studiu: 9,77; media examenului de 
licență: 10.

A desfășurat stagii de pregătire profesională, fără să renunțe la acte.
între 30.03.2009-26.06.2009 - stagiu de pregătire la Institutul de 

Drepturile omului al Asociației Internaționale a Barourilor (The Human Rights 
institute of the Intmational Bar Association - IBAHRI), în Londra, Marea 
Britanie. Ca intern la IBAHRI, are ocazia să colaboreze cu colegi de 
naționalități diferite și să lucreze la o serie de proiecte în domeniul drepturilor 
omului, cu impact la nivel mondial.

începând cu septembie 2008 s-a împlicat într-un program derulat de 
Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki 
(APADOR-CH), având ca obiect oferirea de asistență juridică gratuită a 
persoanelor dezavantajate.

în martie 2008 a luat parte la un program de pregătire organizat de Fair 
Trials International (o organizație non-guvemamentală din Marea Britanie care 
lucrează pentru respectarea dreptului la un proces echitabil al persoanelor care 
sunt judecate în afara țării de origine) și de Centrul de Drepturile Omului al 
Universității din Nottingham, în Nottingham, Maria Britanie.

în 2000, 2001, 2002 și 2003 a participat la Simpozioanele Internaționale 
de Criminalistică, în Cluj-Napoca, organizate de Institutul Național de 
Expertize Criminalistice și de Facultatea de Drept a Universității „Babeș- 
Bolyai”.

Este afiliată profesional la Institutul de Drepturile Omului al Asociației 
Internaționale a Barourilor, Londra, Marea Britanie și la Baroul Alba (Uniunea 
Națională a Barourilor din România. (Ir. M.)



IOAN ADRIAN POPA și poezia

S-a născut la 26 mai 1979, în Alba lulia.
Studiile primare și gimnaziale le va face la Școala Generală nr. 6 din 

Alba lulia, iar cele liceale la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” -
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între 2002-2004: Masterat cu specializarea „Limba română în sincronie 
și diacronie”, Facultatea de Litere, Filosofic și Istorie, Universitatea de Vest, 
Timișoara; media anilor de studiu: 10, nota obținută la susținerea disertației: 10.

în 2010 a obținut titlul de doctor în Filologie, distincția Magna cum 
laude, cu teza Elementul italian în dialectul istroromân, conducător științific 
prof. univ. dr. Vasile Frățilă.

între 2002-2003: profesor suplinitor la Catedra de limba franceză, 
Colegiul Tehnic „Dorin Pavel”, Alba lulia.

între 2005-2008: ca doctorand, forma cu frecvență, a ținut, în cadrul 
Facultății de Litere, Istorie și Teologie — Universitatea de Vest din Timișoara, 
seminare de Limba română. Ortografie, ortoepie și punctuație; Limba română. 
Cultivarea limbii; Noțiuni de dialectologie.

Din 2008 până în prezent: asistent universitar la Catedra de limba română, 
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest din Timișoara, unde 
ține seminarii și cursuri la disciplinele Limba română. Ortografie, ortoepie și 
punctuație: Limba română. Cultivarea limbii; Limba română cu limbă străină; 
Noțiuni de dialectologie; Lingvistică spațială; Onomastică.

Limbi străine cunoscute: limba franceza — nivel CI, limba italiană și 
limba engleză — nivel Bl.

A publicat lucrări științifice în reviste de specialitate și în volume 
colective.

A susținut numeroase comunicări în sesiuni, Simpozioane.
Este responsabil / membru / referent în comitete de redacție ale unor 

publicații științifice periodice.
2003-2011: secretar științific de redacție al revistei „Analele 

Universității de Vest din Timișoara”, Seria Științe filologice.
Este membră a Societății Române de Dialectologie.
2006-2008: membră în grantul CNCS1S nr. 495, cu titlul Dialectul 

istroromân. Straturi etimologice, director de grant prof. univ. dr. Vasile Frățilă.
Locuiește în Timișoara. (Ir. M.)



RADU OTA și arheologia

215

S-a născut în 12 ianuarie 1980 la Alba lulia, într-o familie de 
intelectuali. Era perioada în care regimul comunist al lui Nicolae Ceaușescu 
intra în ultima sa fază de existență. în nebunia plătirii cu orice preț a datoriilor 
externe, poporul român a fost încă odată sacrificat pe masa istoriei, din moment 
ce nu a avut acces la utilități care răspundeau nevoilor zilnice ale existenței: apă 
caldă, curent, căldură, lipsa alimentelor de bază din magazine etc. Mama sa, 
Ota Del ia Violeta, a fost educator la o grădiniță de copii și profesor de biologie 
la o școală generală din oraș. Tatăl, Ota Nicolae, a fost de asemenea profesor al 
Colegiului „Horea, Cloșca și Crișan”, unde a deținut pentru o perioadă de 
aproape opt ani funcția de director al prestigioasei instituții de învățământ.

A absolvit școala generală din localitate (Școala Ion Agârbiceanu) în 
anul 1994, avându-i profesori pe Nicolae Andron (istorie) și Maria Ungur 
(geografie). Cea din urmă a fost persoana care i-a îndrumat cel mai mult pașii 
spre o viitoare carieră de cercetare științifică. A urmat apoi cursurile Colegiului 
„Horea, Cloșca și Crișan”, unde i-a avut profesori pe regretații Ana Olea și 
Mircea Cenușă, dascăli de înaltă ținută didactică. Un rol important în formarea 
viitorului cercetător în ale istoriei și arheologiei l-au avut profesorii de istorie și 
franceză Daniela Cetean și Sonia Elvireanu. După absolvirea liceului în anul 
1998 a urmat cursurile Facultății de Istorie și Filologie ale Universității „1 
Decembrie 1918” din Alba lulia între 1998-2002, tenninându-și studiile cu un

secția chimie - biologie. Urmează apoi cursurile Facultății de Drept a 
Universității „1 Decembrie 1918”, iar ulterior un masterat în specialitatea 
„Instituții de drept privat” Ia aceeași instituție de învățământ superior.

începe să scrie versuri la vârsta de 16 ani, moment din care se decide să 
participe la festivaluri și concursuri de creație literară. Pe durata studiilor 
universitare este membru al Cenaclului Literar „Alternative”.

Debutează în volum cu „Devenirea celui de-al șaselea simț” (1997), 
acestei apariții editoriale urmându-i „Instaurarea-n arhanghel” (2001) si 
„Rugul” (2004).

Pentru volumul de debut ia premiul revistei „Poesis” - Colocviile de 
poezie „Georgc Coșbuc” Bistrița 1997.

Este premiant al Festivalului Național de poezie „Lucian Blaga” - Sebeș 
2002 și în același Festival - 2007 Premiul ziarului „Unirea”. (Ir. M.)



HOLHOȘ TEODOR și oftalmologia performantă
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S-a născut în 5.03.1983 la Alba lulia, fiul lui și al Măriei (n. Bolea).
A urmat Școala primară din BucerdeaVinoasă (1990-1994) și gimnaziul 

la Școala nr. 3 „Avram lancu” din Alba lulia (1994-1998).

masterat în specializarea arheologiei, în cadrul aceleași instituții de învățământ 
superior, în anul 2004. Printre dascălii care i-au îndrumat pașii îi amintim în 
primul rând pe regretații luliu Paul și loan Andrițoiu. Alți profesori cu rol 
important în formarea tânărului cercetător sunt loan AI. Aldea, Vasile Moga, 
Marius Ciută, Valentin Vasiliev, Volker Wollmann, lacob Mârza și Eva Mârza, 
istorici cu merite însemnate în studierea istoriei locale și naționale.

Nu în ultimul rând trebuie să amintim că și-a desăvârșit pregătirea în 
cadrul Universității de Vest din Timișoara, unde și-a susținut în noiembrie 2010 
teza de doctorat intitulată Canabele legiunii a XlII-a Gemina de la Apulum, 
coordonată de renumita cercetătoare și profesor Doina Benea. Este o lucrare 
care se referă la apariția și dezvoltarea primei așezări civile din anticul centru 
urban Apulum, numită canabae legionis care, în urma dezvoltării urbanistice și 
economice extraordinare, a primit titlul de municipium care dovedea astfel 
accederea la statutul de oraș al așezării.

în prezent activează ca angajat al Muzeului Național al Unirii cu funcția 
de arheolog, desfășurând o amplă activitate științifică. Acest lucru este 
concretizat prin publicarea unui număr de aproximativ 30 de studii și articole 
(în cea mai mare parte singur, dar și în colaborare) în reviste presigioase de 
istorie și arheologie din țară. De asemenea a editat împreună cu colegi de-ai săi 
din cadrul muzeului albaiulian cinci cataloage de expoziție axate pe tematici 
care vorbesc despre viața antică și medievală a orașului nostru. A participat de 
asemenea la 5 manifestări științifice internaționale și alte zeci de simpozioane 
naționale. în prezent lucrează la editarea cercetărilor cuprinse în teza sa de 
doctorat, urmând să publice o carte.

O altă activitate importantă a fost legată de muzică, pasiunea vieții sale. 
De-a lungul timpului a activat ca solist vocal și pianist în cadrul formațiilor de 
elevi ai Clubului Elevilor din Alba lulia, sub îndrumarea profesorului Florentin 
Crișan. De asemenea a cântat în formații de muzică pop-rock în timpul liceului 
și facultății. (Ir. M.)



A absolvit Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan“ Alba lulia în 
2002, profil matematică - fizică, diriginte prof. Roșea Marin.

în perioada 2002-2008 a studiat la Universitatea de Medicină și 
Farmacie „luliu Hațiegan“ Cluj-Napoca - Medicină Generală, a beneficiat de o 
Bursă Erasmus în Thesalonic, Grecia (iunie-iulie 2004). A urmat rezidențialul 
în specializarea Oftalmologie, în perioada 2008-2013 UMF - la Spitalului 
Clinic Județean Cluj-Napoca, secția Oftalmologie sub îndrumarea Asist, univ. 
dr. Cătălin Cărăuș.

Domeniul ocupațional:
- 2014-prezent: Medic specialist oftalmolog si proprietar - CLINICA 

DE OFTALMOLOGIE OPTICLINE, format sub îndrumarea Prof. dr. Rado 
Gabor, Clinica Medsystem Oradea (2012-2013); Dr. Levai Lehar Spitalul 
Județean Satu Mare, Secția Oftalmologie (2012-2013) cu experiență teoretică și 
practică în patologia retiniană a diabeticului (Angiofluorografii, Tomografii în 
coerență optică, Fotocoagulare LASER retiniană), experiență în ecografiile 
oculo-orbitare; Asist, univ. dr. Cătălin Cărăuș, Spitalului Clinic Județean Cluj- 
Napoca, Secția Oftalmologie (2008-2013) cu experiență teoretică și practică în 
chirurgia de pol anterior - chirurgia cataractei

Experiența profesională:
Experiență teoretică si practică în chirurgia de pol posterior: chirurgie 

vitreo-retineană, chirurgia de pol anterior-cataractă și chirurgie 
refractivă, competențe în ecografie, angiofluorografie, tomografie oculară

Experiență științifică. Participare congrese — cursuri:
- Washington D.C. S.U.A. (2018) - Congresul American de Cataractă și 

Chirurgie Refractivă; Lisabona, Portugalia (2017) - Congresul European de 
Cataractă și Chirurgie; Sinaia (2017, 2016, 2015, 2009) - Congresul Național 
de Oftalmologie cu participare internațională; Bremen, Germania (2017) - 
Cursul European de Chirurgie Vitreoretiniană; Timișoara (2017, 2015) - 
Conferința Regională de Oftalmologie cu participare internațională; Poiana 
Brașov (2017) - Congresul Societății Române de Glaucom; Sibiu (2016) - 
Congresul anual al Societății de Lentile de contact RCLSO și al Societății 
Române de Comee și Suprafață Oculară SRCSO; Copenhaga, Danemarca 
(2016) - Congresul European de Cataractă și Chirurgie Refractivă; Eforie Nord 
(2016, 2015, 2009) - Simpozionul organizat de Asociația de Medicină Anti 
Aging - Avantajele produselor naturale in practica cotidiană a medicului 
specialist} Congresul Societății Române de Cataractă și Chirurgie Refractivă cu 
participare internațională; Monaco (2016) - Congresul European de Chirurgie
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MARIA LAURA ANGELESCU (HOLHOȘ), fondator al Clinicii de 
Oftalmologie „Opticiine” Deva

Vitreoretiniană; Frankfurt, Germania (2016, 2014) - Congresul de Retină; 
Atena, Grecia (2016) - Congresul European de Cataractă si Chirurgie 
Refractivă; Vene(ia, Italia (2015) - Congresul European organizat de Societatea 
de Chirurgie Vitreo-Retiniană; Cluj-Napoca (2015, 2010) - Conferința 
„Excelența în practica clinic oftahnologică”; Simpozionul „Oportunitatea si 
avantajele prescrierii lentilelor de contact din silicon-hidrogel pentru port 
prelungit”, organizat de Colegiul Medicilor Cluj; București (2014, 2013) nov. - 
Cursul „Ochiul diabetic”, oct. - Congresul organizat de Societatea S-E 
Europeană de Oftalmologie, Cursul de chirurgie vitreo-retiniană; Ljubljana, 
Slovenia (2014) - Congresul European de Cataractă și Chirurgie Refractivă; 
Lugano, Elveția (2013) - Congresul ESASO de Chirurgie Retiniană; 
Nuremberg, Germania (2013) - Congresul The Alcon WaveLight Technology 
Users Meetin; Iași (2013) - Congresul „Reuniunea anuală a oftalmologilor” cu 
participare internațională; Dresda, Germania (2012) - Congresul organizat de 
Societatea Europeană de Retină; Budapesta, Ungaria (2010) - Congresul 
organizat de Societatea Europeană de Cataractă și Chirurgie Refractivă; Târgu- 
Mureș (2009) - Curs de perfecționare postuniversitară, Chirurgia cataractei 
prin facoemulsificare, îndrumător Dr. Monica Gavriș; Barcelona, Spania 
(2009) - Primul Congres Pediatric de Oftalmologie și Strabism (2009).

Este căsătorit cu Andra Gabriela Holhoș (Avram), profesoară de 
engleză-spaniolă și au două fiice, Alesia Teodora și Luana Gabriela. (Ir. M.)

S-a născut în 15.04.1985, Alba lulia, fiica lui Teodor și Maria (născ. 
Bolea).

Cursurile primare le-a urmat la Școala cu clasele I-VIII Bucerdea 
Vinoasă în perioada 1992-1996, iar cele gimnaziale la Școala cu clasele 1-VIII 
„Avram Iancu“ Alba lulia în perioada 1996-2000.

A absolvit Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba lulia în 
2004, profil matematică-informatică-intensiv engleză, dirigintă prof. Carmen 
Busuioc.

în perioada 2004-2010 a studiat la Universitatea de Medicină și 
Farmacie „luliu Hațiegan” Cluj-Napoca — Medicină Generală, admisă cu media 
10 în grupul olimpicilor. A beneficiat de un stagiu de pregătire cu Bursă
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S-a născut în data de 6 septembrie 1985.
A urmat cursurile Colegiului Național „Horia, Cloșca și Crișan”, Alba 

lulia - secția filologie - intensiv engleză. A urmat apoi cursurile Universității 
„Babeș-Boyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene — specializarea 
Relații Internaționale și Studii Etiropene.

Erasmus în Angers, Franța (februarie-septembrie 2009). A urmat rezidențialul 
în specializarea Oftalmologie, în perioada 2010-2015 UMF - la Spitalului 
Clinic Județean Cluj-Napoca, secția Oftalmologie, sub îndrumarea Asist, univ. 
dr. Cătălin Cărăuș și Prof. univ. dr. Cristina Vlăduțiu.

Domeniul ocupațional:
- 2015-prezent: Medic specialist oftalmolog si fondator - CLINICA DE 

OFTALMOLOGIE „OPTICLINE” DEVA
Experiența profesională:
Experiență teoretică si practică în oftalmopediatrie și strabism, 

chirurgia de pol anterior - cataractă și chirurgie refractivă, competențe în 
ortoptică, ecografic, angiofluorografie, tomografie ocular, topografie 
corneană.

Experiență științifică. Participare congrese - cursuri:
- Washington D.C. S.U.A. (2018) - Congresul American de Cataractă și 

Chirurgie Refractivă; Brașov (2018) - Congresul Societății Române de 
Oftalmopediatrie și Strabism; Barcelona, Spania (2018) Congresul mondial de 
Oftalmologie; Sinaia (2017, 2015, 2014, 2012, 2011) - Congresul Național de 
Oftalmologie cu participare internațională; Timișoara (2017, 2015, 2013, 2011) 
- Conferința Regională de Oftalmologie cu participare internațională; Sibiu 
(2017, 2016, 2015, 2014, 2012, 2011) - Congresul anual al Societății de Lentile 
de contact RCLSO și al Societății Române de Comee și Suprafață Oculară 
SRCSO; Eforie Nord (2018, 2017) - Congresul Societății Române de Cataractă 
și Chirurgie Refractivă cu participare internațională; Bruxelles (2017) - 
Congresul Belgian de Oftalmologie, Stagiu de pregătire intensivă în 
Oftalmopediatrie HUDERF; Londra (2014) - European Cataract and Refractive 
Surgery Meeting; EuRetina meeting; EuComea Meeting.

Este căsătorită cu dr. Sebastian Daniel Angelescu, medic specialist 
oftalmolog. Au doi copii - Ana Izabela și Ștefan. (Ir. M.)



Consilierde

SILVIU CONSTANTIN MIHĂILĂ - tânăr scriitor

S-a născut în Alba lulia la 16.05.1986. A absolvit Școala cu clasele I- 
VIII „Mihai Eminescu” din Alba lulia în 2001 și Colegiul Național „Horea, 
Cloșca și Crișan”, secția filologie intensiv engleză în 2005. în timpul liceului a 
fost redactor — responsabilul secției de poezie - la revista „Gând tineresc”. 
După încheierea studiilor liceale, a urmat Facultatea de Litere din cadrul 
Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, specializarea limba și literatura 
română - limba și literatura engleză pe care a absolvit-o în 2008 cu o lucrare de
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A participat la următoarele școli de vară: Hanseatic Baltic Summer 
School, Hamburg (20-24 August 2007); Batthyany Summer School, Gyor (15- 
25 Iulie 2007); Inter-University Summer School, Bruxelles - Vienna (10-22 
Iulie 2006).

De asemenea, a participat la o serie de conferințe și simulări ale 
procesului decizional european: European Week, Louvain-la-Neuve (16-21 
Martie 2008); Simularea Parlamentului European, Cluj-Napoca (15-20 
Noiembrie 2007); Galatasaray Euroforum, Istanbul (20-26 Aprilie 2007); 
Model European Union, Strasbourg (4-10 Martie 2007); Parlamentul 
Tinerilor, București (24-26 Noiembrie 2006).

După terminarea studiilor a ocupat funcția 
europarlamentar la Parlamentul European, Bruxelles.

A organizat sau a participat la o serie de activități: Colaborare (în 
desfășurare) cu Reprezentanța Bisericii Ortodoxe Române la Bruxelles în 
vederea dezvoltării unui program de stagii de practică în cadrul 
Parlamentului European (în parteneriat cu Dignitatis Humanae Institute); 
Membru „E.U. - ChinaFriendship Group” din cadrul Parlamentului European 
(din 2008); Organizator și participant la dezbaterile TV „European Youth 
Voice” din cadrul Parlamentului European pe teme privind relațiile Uniunii 
Europene cu Republica Chineză; Organizator al evenimentului „Zilele 
Europene în Alba lulia” (15 Septembrie-18 Septembrie 2011); Participare ia 
campania electorală a Conservatorilor Britanici din zona orașului Reading; (17 
aprilie-7 mai) în urma căreia Alok Sharma a fost ales ca Membru al Camerei 
Comunelor; Participare la campania electorală a Conservatorilor Britanici din 
regiunea de sud-est a Angliei (5 mai-6 iunie) în urma căreia Nirj Deva a fost 
reales ca Membru al Parlamentului European. (I.T.)



despre „ îmblânzirea " 
a primit calificativul 

laude (este pentru prima dată, la momentul susținerii

licență despre eminescologia Zoei Dumitrescu-Bușulenga și masteratul de 
Studii literare românești (media de absolvire 10) din cadrul aceleiași facultăți 

în 2010 cu o lucrare de disertație despre eminescologia Ioanei Em. Petrescu. 
Atât lucrarea de licență cât și de disertație au fost coordonate de doamna prof. 

univ. dr. Ioana Both.
Din 2013 este doctor în filologie al Universității „1 Decembrie 1918” 

din Alba lulia cu o teză despre Zoe Dumitrescu-Bușulenga (studiu monografic) 
sub conducerea prof. univ. dr. Constantin Cubleșan (titlul de doctor a fost 
confirmat prin ordinul ministrului delegat pentru învățământul superior, 

cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, nr. 5581 MD din 03.12.2013). 
Cercetarea doctorală, Zoe Dumitrescu-Bușulenga sau 
literaturii. De la maestrul paideic la omul kairotic, 
„excelent” / summa cum 
publice a tezei de doctorat, în 24.09.2013, când universitatea albaiuliană acordă 
distincția maximă unui doctorand în filologie). în perioada martie 2012-iunie 

2012 și februarie 2013-mai 2013, a beneficiat de câte o bursă doctorală la 
Universitatea „La Sapienza” din Roma sub îndrumarea doamnei prof. univ. 
Luisa Valmarin. Concomitent cu studiile masterale și doctorale, mai exact 
începând cu septembrie 2008, este profesor titular de limba și literatura română 
în învățământul preuniversitar din jud. Alba (examen de titularizare susținut în 
2008, obținând nota 10). în anul școlar 2010-2011 a fost profesor de limba și 

literatura română la Școala Generală cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu” din 
Alba lulia (el însuși absolvent al școlii generale, promoția 2001), iar în 2013- 
2014 a predat limba și literatura română la Colegiul Național „Horea, Cloșca și 
Crișan” din Alba lulia, instituție de învățământ unde, în anul 2005, a obținut 
diploma de bacalaureat cu media 9,95 (fiind absolvent al profilului filologie 
bilingv engleză). Susține examenul de definitivat în iulie 2014, promovat cu 
nota 9,55.

în primăvara lui 2004 o întâlnește pe acad.prof.univ.dr. Zoe Dumitrescu- 

Bușulenga de care se simte foarte atașat și timp de doi ani (în 2006, Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga trece la cele veșnice) poartă corespondență cu omul de 
cultură. Pentru Silviu Mihăilă, a vorbi despre Zoe Dumitrescu-Bușulenga este o 
onoare și în același timp, un exercițiu de smerenie datorat neputinței cuvintelor 
de a se rosti în absența marii noastre profesoare, căci, în astfel de situații, 
cuvintele pot trăda. Și cu toate acestea, de la Zoe Dumitrescu-Bușulenga a 
învățat, crede el și în primul rând, „foamea de cuvinte”. Apropierea de Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga (vizite, întâlniri, interviuri, discuții, etc.) s-a constituit
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într-o relație benefică, de tipul maestru-ucenic sau învăfător-discipol, doamna 
Bușulenga reprezentând un model pentru formarea lui sub cele mai diverse 
aspecte. începând din primăvara lui 2004, apropierea de Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga s-a concretizat într-o bogată corespondență; aproximativ 12 scrisori 
expediate către domnia sa, 8 scrisori primite de la Maica Benedicta (se 
călugărește sub acest nume la Mănăstirea Petru Vodă în 2005) și o scrisoare de 
la Elvira Dumitrescu (sora acesteia). Apoi, au urmat vizite, întâlniri, interviuri 
care l-au apropiat nu doar de omul de cultură Zoe Dumitrescu-Bușulenga, ci și 
de omul religios. Despre însemnătatea acestei întâlniri care și-a lăsat amprenta 
asupra unui tânăr aflat la vârsta opțiunilor profesionale majore, Silviu Mihăilă 
afirmă cu emoție: „Mai rămâne să-mi răspund la o singură întrebare, extrem de 
dificilă. Cum o voi numi peste ani pe Zoe Dumitrescu-Bușulenga? Și în ce 
termeni îmi voi aminti de întâlnirea, corespondența și apropierea ce ne-au 
legat? Nichita Stănescu mărturisește că întâlnirea cu Ion Barbu a fost una „de 
neuitat”, Nicolae Manolescu rememorează întâlnirea cu George Călinescu ca 
fiind „unică”, iar Mircea Cărtărescu, când a avut prilejul să stea la aceeași masă 
cu Nichita, avea impresia că îl are alături pe „Eminescu sau Baudelaire”. Pentru 
mine, Zoe Dumitrescu-Bușulenga rămâne - așa cum mă adresam sfios în 
formula de început din scrisorile expediate — „lumina duhovnicească a 
sufletului meu”. Sau, altfel spus, un „luceafăr de urmat ” (acad. prof. univ. dr. 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga) și o „icoanăde cinstit” (Monahia Benedicta)” .

Debut editorial cu studiul de critică și istorie literară (fiind, de fapt, 
lucrarea sa de disertație): Ioana Em. Petrescu, citindu-l pe Eminescu. Note, 
arhive, documente. Prefață de Ioana Both, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2013 
(ediția a 2-a, revizuită și adăugită, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană & 
Editura Eikon, 2016, 214 pp.). A publicat ediția critică filologică Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga în conștiința critică a contemporanilor (ediție îngrijită, 
studiu introductiv, notă asupra ediției, note și addenda de Silviu Mihăilă, 
București, Editura ASE, 2016). Este prezent în mai multe volume colective și 
antologii de poezie: Conexiuni, Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 
2014; Romeo și Julieta la Mizil: antologie de poezie și epigramă. București, 
Editura RBA Media, 2013; Din cerurile albastre, Blaj, Editura Astra 
Despărțământul „Timotei Cipariu”, 2009; Versuri pentru mai târziu, Alba lulia, 
Editura „Școala Albei”, 2003. A publicat peste 30 de articole de critică și 
istorie literară, eseuri, cronici, recenzii și poezii în cele mai importante reviste 
culturale din țară: „Transylvanian Review”, „Dilema veche”, „Dilemateca”, 
„Transilvania”, „Steaua”, „Tribuna”, „Apostrof’, „Studia Universitatis Babeș-
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Bolyai”, „Dacia Literară”, „Cultura”, „Annales Universitatis Apulensis”, 
„Discobolul”, „Tabor”, „Gând Românesc”, „Baaadul literar”, „Verso”, „Conta” 

ș.a.
A participat la peste 40 de conferințe, colocvii, simpozioane, mese 

rotunde, dezbateri de carte și concursuri (inter)naționale unde a obținut 

numeroase premii și distincții (peste 15 premii).
Domenii de interes: literatura română a secolului XIX, XX și XXI, 

istoria ideilor literare, eminescologia, limba română predată străinilor, limba 
engleză de afaceri.

Este peer reviwer în cadrul revistei „Dialogos”, editată de DLMCA, 
Academia de Studii Economice din București, începând cu ianuarie 2018; 
membru al „Centrului de cercetări literare și de lingvistică aplicată la limbajele 
de specialitate Teodora Cristea” din cadrul Academiei de Studii Economice din 
București (din iunie 2016); membru în Asociația Națională a Profesorilor de 
limba și literatura română „Ioana Em. Petrescu” (ANPRO), Cluj-Napoca (din 
decembrie 2012); membru al Centrului de Cercetare a Imaginarului 
„Speculum”, integrat structurilor „Facultății de Istorie și Filologie” din cadrul 
Universității „1 Decembrie 1918” din Alba lulia (centru inclus în Asociația 
Internațională „Centres de Recherches sur Tlmaginaire”, Grenoble, Franța, 
2011); membru al Asociației „ASTRA” Sibiu, Despărțământul „Eugen Hulea”, 
Alba lulia (2011); membru asociat al Centrului Cultural Italian „Giovanni 
Morando Visconti” din Alba lulia (2011); membru în echipa de cercetare a 
arhivei fondului de carte „Ioana Em. și Liviu Petrescu” aflată în posesia 
Bibliotecii Județene „Octavian Goga” din Cluj-Napoca sub conducerea prof. 
univ. dr. Ioana Both (2008-2010).

Este co-autor al volumelor de versuri „Versuri pentru mai târziu” 
(Editura Școala Albei, 2003) și „Din cerurile albastre” (Editura Astra, 
Despărțământul „Timotei Cipariu” Blaj, 2009).

A participat la numeroase colocvii, simpozioane și conferințe naționale 
și internaționale.

A publicat peste 70 de studii de critică și istorie literară, poezii și 
traduceri în reviste din țară: Transylvanian Review; Dilema veche; 
Transilvania; Tribuna; Studia Universitatis Babeș-Bolyai- seria Philologia; 
Dacia Literară; Gând Românesc; Baaadul literar, Studii eminesciene; Verso; 
Caietele de la Putna; Caietele Lucian Blaga; Credința Străbună; Ethos XXI; 
Ziarul Studențesc; Atitudini; Astra Blăjeană; Literaria; Gând Tineresc; Plus; 
Delta.



ALIN IGNAT și performanța muzicală

S-a născut la Alba lulia, pe 10 aprilie 1987. în 2002 absolvă 
învățământul primar la Școala cu clasele 1-V1II „Avram lancu” din orașul natal, 
în 2006 termină liceul la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, la 
profilul — bilingv franceză, clasa prof. Mioara Cerbu. Ulterior se înscrie la 
Facultatea de Drept din cadrul universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 
absolvind în 2010.

începând cu anul 2008 face primii pași în domeniul muzical. Activează 
ca membru al corului de copii „Theotokos” condus de arh. Călin Bulac, luând
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A fost invitat în diferite emisiuni la mai multe posturi radio și TV.
A obținut mai multe premii și distincții.
A semnat 3 prefețe și o postfață la volume de poezii de loan Adrian 

Popa și Sonia Elvireanu.
Este cadru didactic universitar, critic și istoric literar, poet, eseist. în 

prezent, este lector universitar doctor la Academia de Studii Economice din 
București, departamentul Limbi Modeme și Comunicare în Afaceri, unde predă 
limba română pentru studenții străini/intemaționali în cadrul programului Anul 
Pregătitor de Limba Română pentru Cetățenii Străini (APLR) și limba engleză 
de afaceri.

Este deținător al unei Autorizații de Traducere și Jnterpretariat eliberată 
de Ministerul Justiției, Direcția pentru Servicii Juridice Conexe, nr. 24458, prin 
ordinal nr. 3199/C/18 Decembrie 2008, autorizat ca traducător și interpret 
pentru limba Engleză, pentru Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul 
Justiției, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția 
Națională Anticorupție, organele de urmărire penală, instanțele judecătorești, 
birourile notarilor publici, avocați și executori judecătorești. Data eliberării 
19.12.2008.

CERTIFICATE OF ATTENDANCE, The 9,h Conference on British and 
American Studies „Allotropes of difference in the contemporary discourse”, 
held in Brașov and organized by The Faculty of Languages and Literatures, 
Transilvania University, 1-2 April, 2011, for the paper: Mihai Eminescu's 
Cezura. A „Failed” Erotic „Project” or about the Impossibility To Designate 
Love.

Locuiește în Alba lulia. (Ir. M.)



parte astfel la o serie de turnee în străinătate în Franța, Germania, Grecia și 
SUA. în 1999 cântă pentru Papa loan Paul al Il-lea cu ocazia vizitei sale în 
România, acesta fiind întâmpinat la Palatul Patriarhiei de corul Thcotokos.

Urmează cariera muzicală. Debutează artistic la Festivalul Național de 
Muzică Ușoară „Mamaia” 2008, la secțiunea interpretare, cu melodia „Un 
fluture și-o pasăre”, scrisă de Florin Bogardo, pe versurile Ioanei Diaconescu. 
în toamna anului 2008 obține primul său premiu la un festival de muzică 
ușoară, cucerind Premiul Special al Juriului la Festivalul „Corabia de Aur”. în 
Aceeași perioadă obține la Festivalul „Cântecul orașului” - Râmnicu Sărat, 
Premiul al III-lea, iar Ia Festivalul „Florentin Delmar” de la Focșani, Premiul I.

Din ianuarie 2009 începe cursurile de canto la Ploiești, sub îndrumarea 
compozitorului Viorel Gavrilă, dirijorul orchestrei Festivalului de la Mamaia, 
în același an devine cursant al Școlii Populare de Arte din Alba lulia la clasa 
prof. Marinela Popa, absolvind în 2011.

în 2009 primește o serie de premii importante: Alexandria, Premiul 
Publicului la Festivalul Internațional „George Grigoriu” Brăila, Călărași.

în iunie 2009 obține al doilea Premiu I din carieră la Festivalul „Nufărul 
alb” de la Tulcea, fiind remarcat de compozitorul Horia Moculescu.

în 2009 obține primul său Trofeu la unul din cele mai importante 
festivaluri din țară, „Trofeul Tinereții” de la Amara. La Festivalul de la Mamaia 
obține Premiul III cu piesele „Aproape de cer” (Muzică: Ionel Tudor; Versuri: 
Andreea Andrei) și „Eu te voi iubi” (Muzică: Marius Țeicu; Text: Eugen 
Rotam), Premiul I la Festivalul „Stelele Cetății” Deva și Marele Premiu la 
Festivalul „Cântecul orașului”, Râmnicu Sărat. în 2010 este invitat la Chișinău 
la Festivalul Internațional „Golden Voices” unde obține „Premiul pentru cea 
mai bună interpretare a unei piese din repertoriul internațional”, pentru piesa 
„1’11 never făli in Iove again” din repertoriul lui Tom Jones.

în iunie 2010 se clasează pe cea mai înaltă treaptă la Festivalul „Nufărul 
alb” de la Tulcea. în iulie 2010 susține primul său recital, la Amara alături de 
Anastasia Lazariuc, Holograf, Provincialii, Anda Adam, Connect-R.

în august 2010 compozitorul Horia Moculescu îi încredințează o piesă în 
primă audiție, cu care se prezintă la secțiunea Creație a Festivalului de la Mamaia. 
Este primul tânăr căruia compozitorul îi încredințează o piesă în prima audiție în 
ultimii 20 de ani după ce a compus șlagăre pentru Corina Chiriac, Angela Similea, 
Gabriel Cotabiță, Mihaela Mihai ș.a. Piesa „Vreau” pe versurile Roxanei Popescu. 
în septembrie 2010 ajunge în finala Festivalului Internațional „Silver Yantra” din 
Veliko Tâmovo, Bulgaria, unde obține Premiul I.
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S-a născut la Alba lulia, în 07. 08 .1989
Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba lulia și apoi Colegiul 

Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba lulia - clasa de Științe Sociale, 
promoția 2008. Bacalaureat cu media 10 ( zece).

în luna următoare urcă pe șcena Festivalului Internațional „Dan Spătaru” 
de la Medgidia unde obține Marele Premiu.

în decembrie 2010 dă curs invitației compozitorului Ionel Tudor și cântă 
la Sala Radio în Concertul Extraordinar de Crăciun al Big Band-ului Radio, 
alături de Marcel Pavel, Monica Anghel, lonuț Ungureanu și Luminița Anghel. 
în decembrie 2010 și februarie 2011 este invitat de Florentina Satinari la 
emisiunea „Să v-amintiți duminica” prezentată de Corina Chiriac pe postul 
Național TV.

în martie 2011 pune bazele Diamond Entertainment, companie de 
impresariat cu care își propune să aducă spectacole de muzică și teatru în orașul 
său natal. Reușește astfel să organizeze primul său spectacol pe scena Casei de 
Cultură a Sindicatelor din Alba lulia, prezentând publicului piesa „Bonsoir, 
Paris!” oferită de Teatrul de Revista „Majestic” din Ploiești.

Pe 19 mai 2011 oferă publicului albaiulian, prin intermediul companiei 
sale, piesa „Viață de cimitir”, scrisă și regizată de Rodica Popescu Bitănescu, 
spectacolul bucurându-se de un public numeros.

Pe 25 mai 2011 onorează invitația prof. Sebastian Onac și urcă pe scena 
Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba lulia, în spectacolul caritabil „Cânt 
pentru Maria Beatrice”, cântând alături de soprana Daniela Vlădescu și tenorul 
Costel Busuioc.

Pe 26 mai 2011 susține, la invitația organizatorilor, un recital la 
Festivalul „Nufărul alb” de la Tulcea alături de Alexandra Ungureanu și Keo.

în octombrie 2011 este invitat în recital Ia Festivalul Internațional „Dan 
Spătaru” de la Medgidia, alături de nume mari din muzica românească: Adrian 
Daminescu, Doina Spătaru, Mariana Florea, Oana Sârbu și Sanda Ladoși.

începând cu toamna lui 2011 colaborează cu o serie de compozitori: 
Ionel Tudor, Andrei Tudor, Viorel Gavrilă, Mihai Alexandru pentru realizarea 
unui material discografic ce urmează a fi lansat în 2012. (Ir.M.)
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Studiile universitare la Facultatea de Litere a Univcrsitatății „Babeș- 
Bolyai” din Cluj-Napoca, absolvite în anul 2011.

în continuare:
U.B.B. Cluj-Napoca — Diplomă de Masterat - 2013
U.B.B. Cluj-Napoca — Diplomă de Masterat - 2014
U.B.B. Cluj-Napoca — Diplomă Modul Pedagogic Nivel I 2011 
U.B.B. Cluj-Napoca — Diplomă Modul Pedagogic Nivel II 2013 
U.B.B. Cluj-Napoca — Diplomă de Project Manager - Ianuarie 2017 
U.B.B. Cluj-Napoca — Diplomă de Formator - Aprilie 2014 
Doctorand, seminarist și cercetător în filologie la Catedra de Literatură 

Comparată a Facultății de Litere (U.B.B. Cluj-Napoca) din cadrul Institutului 
de Studii Lingvistice și Literare, cu o teză despre „teoriile auctorialității în 
epoca globalizării digitale”, derulată sub coordonarea prof. univ. dr. Corin 
Braga. A beneficiat de o serie de burse (ERASMUS, POSDRU, DELMAS, 
ULB, CSPA) și granturi de cercetare/deplasare. A participat la un număr 
semnificativ de conferințe, colocvii și simpozioane internaționale și naționale 
(SHARP Paris 2016, Wroclaw 2014, ACLA Viena 2016, Iași, Craiova, Cluj- 
Napoca, Alba lulia).

A coordonat nu mai puțin de trei dosare culturale în diverse reviste 
literare din țară (revista Vatra, revista Cultura, și revista Steaua).

A editat, alături de prof. univ. dr. Ovidiu Pecican, două volume de 
eseuri dedicate „Istoriei leroglifice” (apărute la editura Ecou Transilvan). A 
semnat — nu doar în limba română, ci și în limba engleză - peste 100 de 
articole științifice, cronici, eseuri, recenzii, traduceri și interviuri în diverse 
reviste și jurnale, dar și în volume colective, atât din străinătate, cât și din 
România (Observator Cultural, Vatra, Apostrof, Steaua, Timpul, 
Discobolul, Poesis Internațional, Studia Universitatis Apulensis - 
Philologica, Philobiblon, Caietele Echinox, Metacritic Journal, Authorship 
Journal, Tribuna).

Cea mai recentă publicație a sa i-a apărut în cadrul unui volum 
colectiv editat de prestigioasa editură englezească Cambridge Scholars 
Publishing („From Somaesthetics to the Stylistics of Existence: Styles of 
Writing, Ways of Living” în Literaturo,Performance, and Somaesthetics. 
Studies in Agency and Embodiment, edit. de Anna Budziak, Katarzyna 
Lisowska, Jaroslaw Wozniak, 2017). A coordonat, nu în ultimul rând, un 
colectiv de cercetare cantitativă.
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Experiență
- Redactor, Manager Proiecte de Traducere - Editura Casa Cărții de 

Știință — Iulie - Septembrie 2017
A fost responsabil de coordonarea unor proiecte de traducere din 

cadrul colecției „Literatura europeană contemporană”. în această funcție a avut 
în vedere asigurarea fondurilor de traducere prin formularea și redactarea unor 
cereri de finanțare (granturi de traducere). A reprezentant, de asemenea, editura 
în legăturile ei cu traducătorii, autorii, negociind, totodată, cedarea drepturilor 
de autor. Am redactat, corectat și editat o serie de manuscrise.

- Copywriter- Yardi Systems - Septembrie 2017-prezent
Din această poziție, a dfost responsabil de editarea și redactarea unor 

articole, rapoarte, interviuri și alte materiale promoționale pentru compania 
Yardi.

• managementul proiectelor de cercetare, academic writing, formator.
(IR. M.)

A fost, de asemenea, responsabil de crearea de conținut (daily news, 
product pieces, in-depth stories, Q&A,) pentru două reviste în prinț și în on-line 
dedicat pieței imobiliare din S.LJ.A. (Commercial Property Executive, respectiv 
Multihousing News).

- Fondatorul și coordonatorul Clubului de Lectură „Lecturi în Atelier” 
- Noiembrie 2016-prezent

în acest rol de voluntariat a organizat o serie de evenimente culturale 
în cadrul cărora a invitat autori, artiști și muzicieni de limbă română atât pentru 
o discuție, cât și pentru o lectură sau un performance public. Evenimentele au 
fosts erializate în revista Steaua. Este, de asemenea, administratorul unui blog 
WordPress.

Competențe
• gândire critică, capacitate de analiză și sinteză
• redactare, editare, corectare; Microsoft Office, MacOS, WordPress
• managementul carierei și atragerea de fonduri europene
• limba română (maternă), limba engleză (C2), limba franceză (Bl)
• permis de conducere B, Membru SHARP (reprezentant România), 

CSPA



RĂZVAN GABRIEL DINU și proza tânără

Răzvan Gabriel Dinu s-a născut la 25 august 1998, în Alba lulia, într-o 
familie de intelectuali. Mama, Emilia Dinu, a absolvit Facultatea de Drept - 
Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și și-a desfășurat activitatea în 
calitate de magistrat-procuror în cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de 
Casație și Justiție — DIICOT, iar tatăl, Vasile Dinu, a absolvit Facultatea de 
Electrotehnică și Facultatea de Psihologie - Universitatea „Lucian Blaga” 
Sibiu, activând în cadrul MapN.

Răzvan a urmat cursurile Școlii cu Clasele I-VIII „Ion Agârbiceanu” 
din oraș, unde și-a manifestat pasiunea pentru creație, atât în cadrul 
concursurilor de specialitate, cât și în calitate de redactor al ziarului școlii. 
Decizia de a scrie a venit la 13 ani, odată cu pasiunea pentru lectură, însă a 
început să lucreze Ia prima sa carte abia în liceu, după absolvirea gimnaziului 
ca șef de promoție - media generală 10 și după o cercetare amănunțită în 
domeniul tehnicii literare. O deosebită influență au avut-o sfaturile scriitorilor 
săi contemporani favoriți, „culese” atent din cărțile acestora, dar și de pe variate 
platforme Online.

în 2013 devine elev al Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” 
Alba lulia, la clasa de științe sociale. Și-a reprezentat cu onoare liceul în 
numeroase competiții școlare la nivel național, în domenii precum istorie, 
geografie, limbi străine și traduceri literare. Preocupat atât de studiu, cât și de 
activitățile extrașcolare, Răzvan Gabriel Dinu s-a remarcat, de asemenea, ca 
membru devotat al trupei de teatru „Batista cu Eter” a Colegiului Național 
„Horea, Cloșca și Crișan” și al trupei de teatru „Aripa cu Zel”, voluntar al 
Festivalului Internațional de Teatru „Povești”, dar și prin prezentările făcute cu 
ocazia Zilelor Francofoniei și participarea sa la alte evenimente culturale 
desfășurate sub egida Colegiului. A început să scrie încă din primul an de liceu, 
când a decis să împărtășească povestea pe care o pregătise deja de câțiva ani și 
care reprezintă, actualmente, romanul său de debut, „Fratele râșilor”, apărut la 
editura eVertical (Alba lulia, 2017). Perioada anterioară acestui moment a fost 
marcată de publicarea unor fragmente de roman în Revista „Bârladul Literar” 
(Bârlad, mai 2016), dar și în Revista „Harmonies”, Răzvan fiind un activ 
colaborator al acestei publicații.

La finele anului 2017, participă, prin intermediul asociației „Alba 
Manche împreuna” (AM1) la proiectul „No Borders More Skills”, derulat în
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Cherbourg-en-Cotentin (Franța) prin programul Erasmus+, centrat pe utilitatea 
mobilității internaționale în dezvoltarea personală și a societății.

în prezent, el este student la Facultatea de Drept a Universității 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Deținător al Premiului „Călătorul” pentru 
debut în roman, acordat de Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Alba- 
Hunedoara, Răzvan Gabriel Dinu lucrează la mai multe proiecte literare, care 
speră să aducă cinste instituțiilor de învățământ absolvite, dar și profesorilor 
care l-au format. (Ir. M.)

Cu 50 ani în urmă, la sfârșitul lunii iunie a anului 1956, alături de alți 
vreo sută cincizeci absolvenți ai ciclului al 11-lea al școlii generale de 7 clase ne 
înscriem la examenul de admitere în liceu, impresiile prime au fost 
copleșitoare. Clădirea monumentală cu gardul de zid înalt părea o adevărată 
fortăreață pe Platoul Românilor, despărțită de Catedrala Reîntregirii de câmpul 
de instrucție, prin față trecând drumul pietruit (azi Bulevardul 1 Decembrie 
1918) și pe celelalte trei laturi fiind înconjurată de teren agricol, cu lanuri de 
grâu, porumb și floarea soarelui, ori grădini și fanețe.

Am fost admiși alături de alți 70 de colegi în cele două clase constituind 
prima promoție mixtă de liceu din istoria învățământului românesc. Am făcut 
parte dintr-o generație care a cunoscut numeroase alte mutații: primele două 
clase de liceu (a VHI-a și a IX-a) anul școlar era structurat în patru pătrare, 
după fiecare susținând teze și la încheierea anului dând examen de absolvire, 
notarea facându-se de la 1 la 5 (1 și 2 erau note de corigentă și 3, 4, 5 note de 
trecere), în cei doi ani programa fiind comună, în clasa a X-a am optat pentru 
secția reală (actualul profil matematică-fizică), iar (I.T.) pentru secția umană, 
din 1958 structura anului școlar se modifică (în trei trimestre), ca și notarea (de 
la 10 la 1) și se renunță la examenul de absolvire de la sfârșitul clasei a X-a.

Cele cinci clase de liceu (două de-a opta, una de a noua), numai de băieți 
ca și cele de a zecea ocupau aripa dreaptă a clădirii (pe unde are loc intrarea în 
colegiu), partea opusă fiind a „troscățăilor” (cum poreclesc liceenii pe elevii 
Școlii profesionale agricole - care funcționa tot în clădirea liceului).

Stând ia internat (Ion Todor a urmat și ciclul gimnazial la Liceu), sau 
domiciliind în Alba, bătând zilnic drumul pe jos de la Limba (după ce treceam
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Mureșul cu luntrea, pe drum de care printre lanuri de porumb, grâu, fanaț 
ajungeam la gară, apoi urmam linia îngustă a Mocăniței până în dreptul 
Cimitirului și pe drumul pietruit dintre puținele case până la Liceu), ori stând în 
gazdă temporar (iama și primăvara, când nu se putea trece Mureșul din cauza 
ghețurilor, ori inundațiilor) am urmat liceul într-o perioadă cu destule 
„adversități”. Am avut însă un mare privilegiu: un corp profesoral, fără excepție 
aproape, de elită, a cărui competență și generozitate ne-a condus prin hățișul 
ideologic „socialist” spre lumina adevărului, simțindu-i rezistența declarată 
(profesorul de fizică Gheorghe Crișan refuza să predea după manualul tradus 
din rusește atunci în vigoare) sau tacită față de știința sovietică pe care 
progamele o promovau.

în avangardă era limba și literatura română, prof. Ștefan Munteanu a 
funcționat cea 20 ani, unind competența profesională (era un profesor autentic 
cu multă știință de carte și activitate științifică de ținută înaltă) cu entuziasmul 
și respectul pentru personalitatea fiecăruia (am fost uluit când pe Dealul Cetății 
salutându-1 prin ridicarea chipiului să mi se răspundă printr-un gest similar: 
ridicarea pălăriei și însoțind cu un afectuos „bună ziua, d-le elev”).

Lecțiile aveau libertatea de desfășurare a seminariilor universitare.
La franceză (dar și științe socio-umane, logică, psihologie, istorie, 

română) aveam în profesorul Ion Crăciun un spirit enciclopedic, un erudit cu 
dar narativ prin care-l apropiam de Creangă, capabil să incite interesul și să 
emită formule aforistice memorabile.

La științele naturii (prof. dirginte Armând Elvireanu) nu erau „Lecții de 
zi și de noapte”, întreaga materie parcursă trebuia să fie în permanență 
cunoscută punându-se întrebări de verificare curentă și susținându-și invariabil 
nota slabă cu formula: „îmi pare rău și mă doare lacrima ta, dar n-am ce-ți 
face”, care nu trezea sentimentul frustrării, fiind obiectiv în notare.

Domnișoara Constanța Ivancu era tobă de carte, dar avea și plăcerea de 
a-și exersa „țepele” ironiei malițioase asupra celor provocați la răspuns- 
”vânați” de obicei pereche după ce fuseseră văzuți plimbându-se în preziua orei 
de istorie pe „Corso” (strada de promenadă în orașul de jos în fața blocului 
280).

Godja Maria (latină) și Gavrilă (rusă, soțul îndepărtat din învățământ 
pentru „dosar”), alcătuiau o familie de dascăli exemplari, afectuoși cu bunătate 
părintească pentru noi „copilașii” (dl. Godja a fost dirigintele secției umaniste).

Orele de geografie (Ion Moldovan) erau destinse la răspuns solicitați 
mulți elevi așezați cu spatele la hartă și puși să indice localități, așezări, râuri,
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Ironim MUNTEAN (Ir.M.)
Ion TODOR (I.T.)

munți (momente de amuzament erau stârnite de cei care aveau ceas de mână și 
rugau să-și ia „ora exctă” de la marca „Schafhausen” al ceasului elvețian al d- 
lui profesor).

Fiindcă „matematica nu se învață din văzduh” (prof. Pavel Peribiceanu. 
originar din Bucovina) trebuia să urmăm recomandarea de a fi rezolvat 
probleme trimise la „Gazeta matematică” altfel ne întâlneam cu notele mari 
„cum se întâlnesc dreptele paralele” și amanții în „dragoste neîmpărtășiți”.

Orele de fizică erau dificile și pentru ermetismul întrebărilor puse la 
verificare și pentru nervozitatea continuă a profesorului (Gh. Crișan: fumător 
pătimaș) ce ne răpea sistematic pauza pentru predarea materiei.

Așteptăm întotdeauna cu mare nerăbdare orele de laborator la chimie, 
fascinați de experiențele făcute (prof. Avram Rășinar).

Foarte profitabile pentru formarea gustului estetic au fost orele de 
muzică (prof. Alexiu Marin) și desen (prof. Ion Pârvan).

N-am rămas cu nimic de la orele de practică pe când se încerca 
„politehnizarea” învățământului mult mai utile fiind orele de „ansamblu coral” 
și „ansamblu sportiv” (prof. Emil Tămaș fiind un mare pedagog și educator).

Activitățile libere n-au fost puține și majoritatea memorabile: Ședințele 
Societății literare, ale Cercului de matematică, dar mai ales în Cercul dramatic 
(condus cu pasiune, entuziasm și aplicație de prof. Gavrilă Godja), finalizat în 
montarea piesei de teatru „înșir-te mărgărite” de Victor Eftimiu cu care s-au dat 
numeroase reprezentații în fața publicului albaiulian la Casa de Cultură din 
Parc, singura pe atunci, din încasări strângând fonduri pentru tradiționala 
excursie școlară la sfârșitul cl. a X-a, îndelung și minuțios pregătită. Cele 3 
săptămâni de excursie prin țară cu vagonul închiriat la Alba și devenit „bloc pe 
roți” pentru 80 de elevi și profesori au rămas neșterse în memorie.

Nici reprizele de gimnastică prezentate de ansamblul sportiv al 
întregului liceu în cadrul serbărilor de sfârșit de an (coordonat de același 
neobosit profesor de educație fizică Emil Tămaș) nu se uită.

Un bacalaureat temeinic (2 probe scrise și 7 discipline de învățământ 
pentru proba orală-maraton cu comisie străină, toți examinatorii fiind din afara 
raionului Alba) a finalizat anii liceului pe parcursul cărora spiritul „L.M.V.-ist” 
a rămas viu prin zestrea clasicistă, rigoarea rațională și creativitate deși... „fugit 
irreparabile tempus”.
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S-a născut la Teleac, comuna Șeușa, în 2 martie 1942.
A urmat cursurile gimnaziale și liceale Școala Medie Mixtă nr. 2 

devenită apoi Colegiul Național „Horia, Cloșca și Crișan” din Alba lulia.
A absolvit cursurile Facultății de Filologie a Universității „Babeș 

Bolyai” Cluj-Napoca, limba și literatura română, promoția 1965 și ale secției de 
limba engleză-limba română, promoția 1979, cu examen de stat. Definitivatul 
în 1969, gradele didactice: II în 1974 și I în 1979.

între 1965-1990 a fost profesor și director (12 ani) la Școala Generală 
Teiuș și profesor la Liceul Teiuș unde a condus , împreună cu profesorul Gh. 
Biriș (scriitorul Radu Brateș) un Cenaclu literar și revista școlară cu titlul 
„Primii pași” (1972-1980).

Din 1990 până la pensionare (2006) a fost profesor și director (1997 - 
2000) la Grupul Școlar de Industrie Ușoară Alba lulia (actualul Colegiu Tehnic 
„Apulum”).

Redactor al revistei „Universul catedrei” (1994-1997), redactor șef 
adjunct al „Universului școlii” în perioada 1997-1999, membru al Comisiei 
Naționale de limba română (1995-1999), membru al Comisiei Centrale de 
corectare la Olimpiadele școlare (1995-1999), profesor metodist al I.Ș.J. Alba 
(1975-2000).

A inițiat și condus revista școlară „Universul nostru”, cu apariție lunară, 
în perioada 2002-2006, redactată de elevii clasei cărora le fusese diriginte.

A inițiat și coordonat publicarea anuarelor Grupului Școlar de Industrie 
Ușoară de la înființare (1977) până în 2002.

Participant activ la numeroase simpozioane și sesiuni de comunicări 
științifice locale sau naționale organizate de Casa Corpului Didactic Alba și alte 
instituții culturale. Este membru fondator al asociațiilor culturale „Școala 
Albei”, „Alba lulia Cultural” și membru în Consiliul de Conducere al asociației 
civice „Alianța pentru pace”.

Articole publicate în ziarul „Unirea”, „Gazeta învățământului” sau 
revistele „Gând românesc”, „Acasă” și „Ethos XXI” din a cărei redacție a făcut 
parte mai multi ani,între anii 2014-2016 fiind redactor șef al revistei.

Volume publicate: „Monografia Grupului Școlar de Industrie Ușoară 
Alba lulia”, Ed.
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S-a născut în 26 iulie 1942 în satul Limba din județul Alba. A absolvit 
Liceul Teoretic (azi Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”) din Alba lulia 
și Facultatea de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

A fost profesor de Limba și Literatura română la Liceul Teoretic din 
Petroșani (1965-1971), director artistic al Teatrului de Stat „Valea Jiului” din 
Petroșani (1971-1976) și în Alba lulia la Liceul de Construcții (1976-1984) și 
Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” (1984-2008). Profesor Asociat la 
Universitatea,,! Decembrie 1918” Alba lulia (1993-1995, 2006-2008).

Președinte al Filialei Alba a S. S. F.; Director interimar al C. C. D. Alba 
(1/2 normă, 1994-1995) ; Profesor metodist ai 1. Ș. J. Alba (1978-2006) ; 
membru în Comisia Națională de Evaluare a manualelor de literatura română de 
liceu (2004-2006); membru fondator al Asociației „Școala Albei” (1992) ; 
membru fondator și vicepreședinte al Astrei - Despărțământul „Eugen Hulea” 
Alba lulia (2009).

Bălgrad, 2003 (în colaborare cu prof. Corina Pipoș); „Liceeni... 
odinioară” - 4 ediții, respectiv 1996, 2008, 2011 (în colaborare cu prof. Ironim 
Muntean); „Gheorgbe Șincai, îndreptare către aritmetică”, Ed. Academiei 
Române, București, 2005 (în colaborare cu prof. Corina Pipoș); „Omagiu 
generozității”, Ed. Altip, Alba lulia, 2007 (în colaborare cu Corina Pipoș); 
„învățământul matematic românesc în Școlile Blajului de la înființare până la 
Marea Unire”, Ed. Academiei Române, București, 2008 (în colaborare cu 
Corina Pipoș); „Mic dicționar al profesorilor de matematică cu activități 
științifice și extra-didactice, din județul Alba”, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 
2008 (în colaborare cu Corina Pipoș); „Fascinația Parisului”, Ed. Grinta, Cluj- 
Napoca, 2013; „Lecturi la liberă alegere”, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2017, 
„Preocupări de stilistică”, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2018. A publicat volumul 
„Laureații Premiului Nobel (1984-2017)” (2018).

Distins cu mai multe diplome de excelență ale Inspectoratului Școlar 
Județean Alba sau Primăriei Municipiului Alba, Premiul UAP, 2014, Premiul 
Uniunii Artiștilor Plastici, 2015. Din mai 2016 și până în prezent redactor-șef al 
revistei trimestriale „Alba lulia Cultural”.

Locuiește în Alba lulia.
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Debut publicistic: Cu cronică dramatică în revista „Familia” în 1969.
Debut editorial: De la Simian Ștefan la Lucian Blaga, Editura „Școala 

Albei”, 1996.
Volume publicate: De la Lucian Blaga la Radu Stanca, Editura „Școala 

Albei”, 1997; Polemicele lui Lucian Blaga, Editura Altip, 2007; Popasuri 
vieneze, Editura Unirea, 2008; De la Alba lulia la Viena, Editura Unirea, 2008; 
Meteorologia lecturii, Editura Altip, 2010; Lumea ca teatru - teatrul ca lume, 
Editura Ardealul, Târgu Mureș, 2012; Exerciții de înțelegere, Editura Unirea, 
2012; Romanul feminin românesc, Tipo Moldova, Iași, 2013; Cărți cu autograf 
Editura Altip Alba lulia, 2015; între Apollo și Dionysos, Ed. Grinta, Cluj- 
Napoca, 2016.

A redactat câteva prefețe: Lirism și reflexivitate la voi. Valeriu 
Butulescu; Teatru, Editura Portal Măiastră, 2014; Dialectica paradoxului la 
volumul lui Gheorghe Dăncilă: Jocul cu echinoxuri, Editura Gens Latina, Alba 
lulia, 2011 și Așteptând luminile rampei la volumul lui Gheorghe Jurcă: 
Femeia din lună, Reîntregirea, Alba lulia, 2008.

în colaborare a publicat volumele: Liceeni... odinioară (3 ediții), Editura 
Grinta, 2011 și Chipuri în oglindă, Editura Bălgrad, 1996.

De asemenea, a publicat studii și eseuri în volume colective:
Ștefan Muntean - 85. Referințe critice. Editura Amphora, Timișoara,

2005 {Ștefan Muntean).
Aron Cotruș, strălucirea unei recuperări de sub geana desțărării, Editura 

„Unirea”, 2007 („Pe urmele Iui Aron Cotruș”, „De la neguri albe la Cântece 
regăsite”.

Ion Brad în oglinda criticii, Editura „Ardealul”, Târgu Mureș, 2009 
(„Amintiri împletite”).

„Lucian Blaga - Rezerva de oxigen a memoriei”, Ed. Altip, Alba lulia,
2006 („Un dialog epistolar”, „Pe urmele lui Lucian Blaga la Viena”, „Lucian 
Blaga între note poematice și roman”).

A coordonat seria „  azi în școală” din care au apărut volumele 
referitoare la Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Liviu Rebreanu, Tudor Arghezi, 
Nichita Stănescu de interes didactic, dar și Literatura română — Compendiu, 
Bacalaureat —manual suport, 2006.

Alte volume (de autor): „Teme”, Ed. Școala Albei, 1996; „Teze și 
sinteze”, Ed. Bălgrad, 1998.

A fost redactor al revistei „Universul catedrei” (1991-1995).
A colaborat în reviste literare:



lume” și în nr. 19

a

„Discobolul” (12 cronici la rubrica „Ființă și mască” și alte circa 20 
articole).

„Tribuna” (2011 Iulie: „Lumea ca teatru, teatrul ca 
„Jocul cu paradoxul”).

„Contemporanul - Ideea Europeană” (la rubrica Lecturi circa 20 texte, 
debutând în Nr. 12, 2009 cu cronica „Ludic și Erotic”).

„Cultura” („Scrisul ori e melodie, ori nu e nimic” nr. 47, 2014).
„Familia” (Nr. 5 mai, 2015: „Eros și exorcizare”).
„Acolada” (Nr.9. Sept. 2011: „Eros și Thanatos”).
„Acasă” (Nr. 3-4. 2013: „O geografie literară a Apusenilor” și în Nr. 1, 

2015: „Dialoguri exemplare”).
„Arhipelag” (Nr. 10, Oct. 2011: „Așteptând luminile rampei”) .
„Alba lulia, (Nr. 18, 2009: „Un roman polimorf sau Dorurile dure dor”).
„Astra blăjeană”, (Nr. 1-2, 2011: „în zarea mitului”).
„Euphorion, (lan.-Febr. 2013: „Crugul timpului interior”).
„Gând Românesc” (Semnează „Cronica literară” din 2007 și până azi - 

circa 90 articole).
„Ethos XXI, (Redactor fondator, propune numele și coordonator al 

numerelor 1 și 2 din 2010 în care semnează 4 articole).
„Litere, (Nr. 3,2015: „Orice carte este o confesiune”).
„Noul Literator, (Nr. 7,2012: „Polivalența artistică”).
„Pașii profetului, (Nr. 35, 2015: „O definire originală 

blagianismului”).
„Cenaclul de la Păltiniș, (Iulie, 2011: „Resurecția fantasticului”).
„Portal Măiastră” (Anul IX, Nr. 6: „Teatrul liric și reflexiv”).
„Alba lulia Cultural” (deține rubrica: „în lumina cărții”, din 2016).
Este membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba- 

Hunedoara din 2014.
Distincții:
Medalia „Meritul Cultural”, 1973; Titlul de „Profesor Evidențiat”, 1983; 

Ordinul „Meritul pentru învățământ în gradul de Cavaler”, conferit de 
Președintele României prin decret nr. 1097 din 10.12.2004; DIPLOMĂ DE 
EXCELENȚĂ, conferit de Ministerul Educației, 2007; DIPLOMA DE 
CETĂȚEAN DE ONOARE al Comunei Ciugud, 2 septembrie 2018.

Premii literare:
A fost distins cu premiul pentru rubrica „FIINȚĂ și MASCĂ” a revistei 

„Discobolul”, Alba lulia, 17 noiembrie 2012, cu Premiul Special pentru
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Ironim MUNTEAN (Ir.M.)
Ion TODOR (I.T.)

Teatrologie pentru volumul „Lumea ca teatru — teatrul ca lume", Alba lulia, 5 
iulie 2015 de către Filiala Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România 
și Premiul pentru critică literară pentru volumul „Romanulfeminin românesc", 
editura Tipo-Moldova, 2013, de către Uniunea Scriitorilor din România, Filiala 
Alba-Hunedoara.

Premiul pentru Monografie literară
Alba-Hunedoara a U.S.R., 2016.

Locuiește în Alba lulia.

ex aequo, 2016, acordat de Filiala

Lucrarea de față este o primă încercare de a pune în evidență rolul 
important pe care l-a avut Liceul „Mihai Viteazul” în cei 100 de ani de 
existență în formarea spirituală și educarea atâtor generații de tineri din această 
parte a Transilvaniei.

Volumul se dorește a fi un dicționar, un repertoar de biografii ale unor 
foști elevi ai liceului deveniți apoi personalități într-un domeniu sau altul.

Datele despre cei incluși în volum au fost obținute prin cercetarea 
arhivistică a documentelor școlare, a operei scrise rămase sau prin informații 
directe de la sursă (acolo unde persoana este în viață) realizate prin convorbiri 
și interviuri, corespondentă.

Autorii sunt conștienți că lucrarea e incompletă, păcătuind prin omisiuni, 
unele datorită imposibilității obținerii unor date concrete (pentru persoanele din 
diasporă) altele datorită necunoașterii domeniului de activitate al unor foști 
absolvenți.

Reunind un număr mare de personalități afirmate în domenii de 
activitate atât de diferite considerăm că lucrarea de față oferă datele esențiale, 
utile cercetătorilor de mai târziu.

Propunându-ne să nu literaturizăm nimic, datele, în special cele 
biografice, pot părea aride și stereotipe motiv pentru care ne cerem iertare 
cititorului.

Absolvenții ultimelelor două decenii au obținut performanțe și în 
pregătirea postiiceală în țară și străinătate, mulți risipiți, din păcate, în lume, 
includerea în volum rămânând o datorie viitoare.
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“O asemenea carte are, în primul rând, rosturi educative: 
elevii de astăzi ai Colegiului Național « Horea, Cloșca și Crișan», văzând 
cine au fost înaintașii lor, vor simți desigur, firescul îndemn de 
a nu se lăsa mai prejos, de a fi continuatori ai acestei glorioase 
tradiții. In al doilea rând, ea are o netăgăduită valoare 
documentară, fiind un dicționar al personalităților liceului 
bălgrădean, care conține date și informații greu de găsit în alte locuri",


