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CUVÂNT ÎNAINTE 

 În ultimii ani, având mai mult timp liber, m-am gândit să reunesc 

drept coautori ori colaboratori la realizarea acestei cărţi personalităţile 

născute ori „şcolate” la Ocna Mureş. Mi-am propus acest lucru după ce am 

constatat că la mia de locuitori avem cam acelaşi procent de oameni cu 

carieră reuşită ca şi capitala! Apoi, m-am întrebat cum de este posibil acest 

bilanţ, şi am găsit câteva explicaţii, precum: civilizaţia apărută în zonă 

datorită Uzinelor Solvay (1898), seriozitatea deosebită a părinţilor noştri, 

calitatea extraordinară a şcolilor din oraş (marea bogăţie!). 

 Scopul cărţii, unul documentar, este acela de strângere a unor 

informaţii importante pentru urbea natală, care să rămână peste vremi, cu 

efectul de a încuraja dascălii şi elevii din Ocna Mureş spre realizarea unor 

cariere strălucite. Mă adresez pe această cale elevilor ce vin în urma 

noastră, încurajându-i să depună un efort consistent pe băncile scolilor şi 

universităţilor pentru a-şi realiza o carieră care să le asigure stabilitate şi 

bunăstare în viaţă, pentru a produce bucurie părinţilor şi mândrie urbei. 

 Nu toţi cei invitaţi de mine să contribuie la realizarea cărţii au fost 

de acord să fie cuprinşi aici şi regret mult acest lucru. La început, cu 

ajutorul domnului prof. Koloszvari Csaba, administratorul site-ului 

„OcnaMuresOnline”, am prins o serie de scurte biografii şi prezentări de 

personalităţi, din lista propusă iniţial, pe site-ul amintit, ceea ce a făcut să 

demareze acţiunea preconizată. Pentru moment există deci o „Galerie de 

personalităţi” în format electronic. De mare utilitate a devenit apoi 

colaborarea la carte cu domnul poet, prozator şi biograf Nicolae Adrian 

Dobra, aceasta ducând la dublarea numărului de personalităţi prezentate. 

Totodată, au fost utilizate date biografice  cuprinse în două monografii ale 

oraşului (1996, 2007) şi materialul arhivistic al Cenaclului literar „Mihai 

Eminescu” şi Cercului de literatură „Maris”. Mulţumesc tuturor celor ce au 

sprijinit elaborarea acestei cărţi şi în mod special domnului Ioan Huszar! 

 Lista celor ce merită prezentaţi rămâne deschisă deci cartea va 

continua cu Volumul 2 (deja început), etc. Vom preda la un moment dat 

„ştafeta” urmaşilor şi sper că această „cursă” nu se va încheia niciodată, 

pentru că mereu o să apară ocneni cu merite şi cariere deosebite. 

Conştient fiind că lista mea este incompletă îi rog pe cititori să mă ajute să 

o completez cu personalităţi noi şi cu adresele lor, spre a-i putea contacta şi 

a-i face cunoscuţi pe toţi cei cu care ne mândrim. 

        Mircea Aurel Ciugudean   

Tel: 0722.486853, e-mail: maciugudean@yahoo.com          

mailto:maciugudean@yahoo.com
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ION ARIEŞANU 
     Scriitor, journalist, critic literar 

 

S-a născut la 7 Septembrie 

1930 la Ocna Mureş. A parcurs 

şcoala primară la Ocna Mureş, apoi 

şcoala elementară şi liceul la “Samuil 

Vulcan” din Beiuş. Ultima clasă de 

liceu a încheiat-o la “Regele 

Ferdinand” din Turda în 1951. A 

urmat Facultatea de Filologie a 

Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj 

până în 1955. Devine, după 

absolvire, asistent universitar la  

Politehnica din Timişoara, Catedra 

de Istorie şi Filozofie.  

 Din 1958 ocupă funcţia de redactor la ziarul „Drapelul Roşu” 

iar din 1972 până în 1990 – aceea de redactor şef al revistei de 

cultură „Orizont” din Timişoara. 

 A colaborat la revistele „Familia”, „Steaua”, „România 

Literară”, „Astra”, „Convorbiri Literare”, „Luceafărul” dar şi la 

Radio Timişoara şi TVR. 

 Ca prozator a realizat un frumos palmares: 8 romane, 3 carţi 

de proză scurtă, 4 cărţi de reportaje, 2 cărţi cu portrete literare, o 

carte cu nuvele, 5 volume colective, un roman tradus în limba cehă, o 

antologie a epigramei şi altele. A prefaţat zece cărţi ale altor scriitori 

şi a publicat numeroase referinţe critice în periodice. Dintre romanele 

sale evidenţiem aici doar câteva, publicate în edituri importante din 

Bucureşti: „O complicată stare de fericire”, „Vrajă” şi „Prietenul pe 

care îl caut pretutindeni”. 

 În anul 2004, Consiliul Primăriei din Ocna Mureş i-a atribuit 

titlul de „Cetăţean de Onoare al Oraşului”, (al treilea se pare, după 

Mircea Ciugudean şi Alexandru Ţitruş), la propunerea primului 

dintre aceştia. La festivitatea de la Casa de Cultură eu am prezentat 

opera scriitorului care, fiind bolnav, nu era de faţă. Diploma a fost 
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ridicată de fratele său Euseebiu, pe care l-am luat cu mine pentru că 

am prevăzut un moment muzical în memoria precedentului cetăţean 

de onoare. 

 În Noiembrie 2011, în cadrul festivităţii de decernare a 

Premiilor Uniunii Scriitorilor Români din Timişoara, Ion Arieşanu a 

fost distins cu Premiul „Opera Omnia” pentru întreaga activitate 

literară şi pentru anul 2010, când a devenit octogenar. 

 Ion Arieşan este un om de cultură care a ales să se exprime în 

creaţie pentru a forma caractere şi a îndruma generaţii întregi, mai 

bine de şase decenii. A reprezentat unul din reperele de cursă lungă 

ale vieţii culturale din vestul ţării. 

 O parte din cărţile Maestrului pot fi citite la Biblioteca 

Orăsenească din Ocna Mureş. 
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MUŞATA-DACIA BOCOŞ-BINŢINŢAN 

profesor universitar şi cercetător 
 

 S-a născut la 31 August 1968 

în Ocna Mureş. După ce a absolvit 

clasele I-IV în localitatea Unirea, a 

parcurs clasele gimnaziale şi apoi 

Liceul de Chimie Industrială din Ocna-

Mureş, absolvindu-l în 1986. 

Dimensiunile devenirii sale au 

fost marcate semnificativ de naşterea 

într-o familie de cadre didactice, de 

formarea sa într-o şcoală de calitate, 

cum este şcoala ocnamureşeană şi de 

experienţa şcolară, universitară, 

profesională şi de viaţă, dobândite într-

un câmp de spiritualitate remarcabil, cum este cel transilvănean. 

Copil de dascăli cu vocaţie pedagogică – profesorii Maria şi Flaviu-

Mircea Bocoş, Muşata Bocoş a trăit şi a înţeles alături de părinţi că 

educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, este viaţa însăşi, aşa cum 

afirma John Dewey. În paralel a trăit, a înţeles şi a (re)semnificat 

această afirmaţie alături de dascăli de excepţie ai Transilvaniei – 

modele profesionale şi umane care aveau să îi amprenteze 

semnificativ eforturile de autoformare, autodevenirea – şi faţă de care 

are un profund respect. 

 Şi-a continuat studiile la Universitatea „Babeş-Bolyai”, 

Facultatea de Chimie şi Chimie Industrială, Secţia Chimie-Fizică 

(5ani, profil didactic), pe care a absolvit-o în 1991 cu excelenta 

medie de 9,85. 

Îşi începe cariera didactică în toamna anului 1991, prin 

repartizare guvernamentală la terminarea facultăţii, ca profesor de 

chimie şi fizică la Grupul Şcolar Agricol din Turda, dar numai pentru 

o lună. A revenit imediat ca preparator universitar la Universitatea 

„Babeş-Bolyai”, Facultatea de Chimie şi Chimie Industrială, prestând 

activităţi didactice de coordonare a practicii pedagogice a studenţilor 
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– în cadrul programelor universitare ale Departamentului pentru 

Pregătirea Personalului Didactic.  

În 1994 a ocupat aici un post de asistent universitar, 

continuând activitatea didactică (prin seminarii), educaţională 

(coordonarea practicii pedagogice a studenţior) şi de cercetare 

educaţională. În 1997 şi-a încheiat doctoratul la aceeaşi universitate, 

dar la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, susţinând teza 

cu titlul: „Problematizarea şi învăţarea prin descoperire în predarea 

şi învăţarea chimiei la clasele a IX-a şi a XI-a”.   

 A avansat în funcţia de lector universitar în 1998, continuând 

acelaşi gen de activităţi şi predând discipline pedagogice. Trece apoi 

în 2001 la Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei unde devine conferenţiar 

universitar (2003) şi apoi profesor universitar (2007). Remarc faptul 

că Muşata-Dacia Bocoş-Binţinţan a urcat în numai 16 ani de la 

absolvirea facultăţii toate treptele unei cariere universitare de 

excepţie. 

A obţinut certificate de specializări postuniversitare prin 

participare la un stagiu de pregătire a metodicienilor din universităţi, 

organizat de Ministerul Educaţiei (2001) şi la cursurile de formare 

ale Şcolii de vară, secţiunea „Didactica pentru didacticieni”, 

organizate de  Centrul Educaţia (2000 şi 2001).  

A predat cursuri şi seminarii la disciplinele: Pedagogie, 

Metodica predării pedagogiei, Didactica disciplinelor pedagogice, 

Teoria şi metodologia instruirii, Teoria şi metodologia 

curriculumului, Metodologia cercetării educaţionale şi altele la 

formele de învăţământ: licenţă, master, la distanţă, postuniversitare.

 Activitatea sa didactică a fost punctată de elaborarea de cărţi 

pentru specialişti şi studenţi, contorizând 42 de titluri, din care 7 sunt 

cu unic autor (4 dintre acestea cu două ediţii, iar 4 indexate în baze 

de date internaţionale). Dintre celelalte 35 a coordonat singură sau în 

colaborare 20 lucrări.  
 A mai realizat, singură sau în colaborare, 5 capitole în cărţi 

apărute în străinătate (Grecia, Polonia) şi 19 capitole în cărţi apărute 

în ţară (în edituri cunoscute din Cluj-Napoca, Iaşi şi Bucureşti). 
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Pentru susţinerea activităţii didactice a elaborat 13 manuale (cursuri 

şi îndrumătoare) din care 12 – în cadrul unor proiecte europene. 

 În general, lucrările sale pot fi valorificate, deopotrivă, de 

specialişti, de educatori şi de educaţi, prin receptare activă, 

interactivă şi critică, prin implicare autentică în decodificarea textului 

şi metatextului. Prin structurare, prin modalitatea directă de adresare, 

prin tipul discursului nu doar descriptiv, ci, adesea, interogativ şi 

reflexiv, prin ilustrările, comentariile şi detaliile metodologice, 

lucrările sale se constituie în îndrumare utile practicienilor şi 

teoreticienilor din domeniul ştiinţelor educaţiei, formatorilor, 

cadrelor didactice de la toate nivelurile de învăţământ şi studenţilor. 

 Cartea „Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru 

constructivist” (2007) este prima lucrare, la noi, şi printre puţinele 

lucrări în lume în domeniul predării şi învăţării pedagogiei. Este 

prima carte din literatura pedagogică românească în care disciplinele 

pedagogice parvin la auto-analiză şi introspecţie cuprinzătoare, sub 

cerinţele practicii instructiv-educative.  

Cartea “Instruirea interactivă” (2013) oferă repere teoretice 

şi aplicative uşor de preluat, de adaptat şi de utilizat în practicile 

participative, sprijinindu-i pe cititori în construirea de  design-uri şi 

de medii curriculare cu potenţial activizator şi în realizarea unei 

instruiri active şi interactive. Departe de a fi o simplă expunere a 

unor opinii sau teorii privitoare la instruirea interactivă, cartea nu 

este numai o provocare actuală, ci şi o sursă bogată de sugestii şi de 

recomandări privind perfecţionarea procesului de instruire în 

ansamblu. 

A organizat şi participat activ ca lector la Şcoli de vară, 

programe de formare iniţială destinate cadrelor didactice din 

învăţământul rural şi programe de formare continuă a cadrelor 

didactice şi ca formator în programe europene.  

Apartenenţa sa la organisme profesionale include poziţiile: 

-  membră a Asociaţiei Pedagogilor din România, 

- membră a Societăţii Internaţionale Réseau des Enseignants 

de Chimie en Langue Française. 
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 Pentru meritele deosebite din activitatea didactică, profesoara 

Muşata-Dacia Bocoş-Binţinţan a obţinut diplomele:  

- Diploma de Excelenţă didactică a Universităţii „Babeş-

Bolyai” pentru anul 2005, 

- Diploma de Excelenţă didactică a Universităţii „Babeş-

Bolyai” pentru anul 2006, 

- Diploma de Excelenţă didactică a Universităţii „Babeş-

Bolyai” pentru anul 2007. 

Preocupările sale ştiinţifice se înscriu în domeniile: 

pedagogiei generale, didacticii generale, didacticii disciplinelor 

pedagogice, cercetării educaţionale, formării iniţiale şi continue a 

cadrelor didactice, practicii pedagogice. Rezultatele cercetărilor au 

fost cuprinse în 5 studii indexate ISI, 53 studii în reviste indexate 

BDI (din România, Germania, Franţa, Serbia, Polonia, Portugalia, 

Republica Moldova), peste 90 studii şi articole în volume colective şi 

reviste de specialitate, peste 60 de comunicări ştiinţifice la 

manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

A coordonat sau colaborat la 17 proiecte şi programe de 

cercetare, din care 6 au fost cu finanţare europeană. Este 

coordonatoare a numeroase lucrări din domeniul pedagogiei. Este 

expert evaluator al proiectelor de cercetare naţionale CNCSIS şi 

membru în registrul de evaluatori al proiectelor ARACIS.  

Îndeplineşte un număr important de funcţii legate de 

publicaţii din ţară şi străinătate: 

- corespondentă a revistei „Trema”, a Facultăţii de Educaţie a 

Academiei din Montpellier, Franţa,  

- membră în comitetul ştiinţific al revistei „Educaţia plus” a 

Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad,  

- coordonatoare a seriei „Ştiinţele educaţiei” din cadrul 

colecţiei „Universitaria” a Editurii Paralela 45 din Piteşti, 

- coordonatoare a colecţiei „Ştiinţele educaţiei” a Editurii 

Casa Cărţii de Ştiinţă din Cluj-Napoca, în cadrul căreia s-au 

constituit seriile: „Suporturi curriculare”, „Didactica matematicii”, 

„Didactica biologiei”, „Didactica limbilor moderne” 
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- coordonatoare a colecţiei „Paedagogia” a Editurii Presa 

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 

- coordonatoare a seriei „Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar”, din cadrul colecţiei „Paedagogia” a Editurii Presa 

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 

- coordonatoare a colecţiei „Educaţia religioasă” la Editura 

Reîntregirea din Alba Iulia, 

- coordonatoare a colecţiei „Educaţia religioasă” la Editura 

Sf. Mina din Iaşi. 

Pentru meritele deosebite din activitatea de cercetare 

ştiinţifică, profesoara Muşata-Dacia Bocoş-Binţinţan a obţinut: 

- Premiul Excelenţei Ştiinţifice al Universităţii „Babeş-

Bolyai” pentru anul 2008, 

- Premiul Cercetării Ştiinţifice al Universităţii „Babeş-

Bolyai” pentru anul 2009, 

- Premiul Cercetării Ştiinţifice al Universităţii „Babeş-

Bolyai” pentru anul 2010. 

Este conducătoare de doctorat în domeniul „Ştiinţe ale 

educaţiei”. Până în prezent, sub coordonarea sa, un număr de 14 

doctoranzi din ţară şi din străinătate au obţinut titlul de doctor în 

ştiinţele educaţiei. 

Catedra de Ştiinte ale Educaţiei din cadrul Facultăţii de 

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, editează, sub coordonarea 

profesoarei Muşata-Dacia Bocoş-Binţinţan, la Editura Casa Cărţii de 

Ştiinţă din Cluj-Napoca, în cadrul colecţiei “Ştiinţele educaţiei”,  

revista „Educaţia 21”. Obiectivul major vizat prin editarea acestei 

reviste este crearea şi susţinerea unui spaţiu de reflecţie şi cercetare 

pedagogică larg, referitor la problematica educaţiei contemporane. 

A prestat numeroase servicii pentru comunitatea academică:  

- Director al Institutului de Pregătire Didactică al 

Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (2006-2012), 

- Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic al Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (2007-2012), 

- Director al extensiunilor specializării „Pedagogia 

învăţământului primar şi preşcolar” a Catedrei de Ştiinţe ale 
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Educaţiei, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – liniile 

română şi germană (2005-2008), 

- Responsabil al specializării „Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar” a Catedrei de Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de 

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Proiectului pentru 

Învăţământul Rural (2005-2008),  

- Director al Colegiilor Universitare Pedagogice de 

Institutori, existente în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale 

Educaţiei – liniile română şi germană (1999-2005), 

- Membră în Senatul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-

Napoca (2005-2012), 

- Cancelar al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a 

Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (1998-2001), 

- Membră în Consiliul profesoral al Facultăţii de Psihologie şi 

Ştiinţe ale Educaţiei (1997-2012). 

 Reîntoarcerile – reale sau virtuale – în lumea şcolii 

ocnamureşene, reîntâlnirile cu foştii profesori, precum şi întâlnirile 

profesionale cu cadre didactice de la toate nivelurile sunt întotdeauna 

prilejuri de interacţiuni intelectuale, verbale, social-emoţionale şi 

afective, speciale. Acestea îi accentuează convingerea că nu se poate 

vorbi despre realizările unui om, fără a vorbi despre alţi oameni, care 

au sfinţit aceste realizări. 

 Iată o biografie de excepţie a unei personalităţi a cărei 

formare a început în familia şi şcolile  din Ocna Mureş, cu o 

activitate profesională de amploare rar întâlnită în universităţile 

româneşti, impresionantă prin realizările ştiinţifice cunoscute şi 

apreciate pe plan european. Este  pentru mine o cinste să prezint 

realizările sale şi vă îndemn, dragi ocneni, să vă mândriţi cu 

dumneaei. 
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PETRE MIRCEA CENUŞĂ 
Conferenţiar universitar, profesor de liceu,  

cercetător, analist literar 

 

S-a născut la 28 

Septembrie 1941 la Iaşi din 

părinţi bucovineni. Aceştia sunt 

nevoiţi să se refugieze din Iaşi, 

în 1944, şi se stabilesc la Ocna 

Mureş unde tatăl îşi continuă 

meseria de profesor de limba 

franceză. 

         Urmează cursurile şcolii 

primare şi elementare precum şi 

liceul în Ocna Mures, susţinând 

în 1959 examenul de baca-

laureat. Încearcă să urmeze 

Facultatea de Chimie din Cluj, dar este respins din cauza 

„Dosarului”, motiv pentru care frecventează cursurile Şcolii Tehnice 

Post Liceale de Chimie din Ocna Mureş. La absolvirea acesteia, 

reuşeşte la examenul de admitere al Facultăţii de Filologie din cadrul 

Universităţii din Timişoara, secţia de limba română şi germană, pe 

care o termină în 1966. 

          Din toamna anului 1967 şi până în 1990 a fost profesor de 

limba şi literatura română la liceul „Titu Maiorescu” din Aiud, fiind 

în permanenţă preocupat să sădeasca în sufletele elevilor dragostea 

pentru limba română, pentru valorile literaturii naţionale, stimulând 

şi îndrumând, în acelasi timp, creaţia originală a elevilor prin cercul 

literar pe care l-a condus timp de aproape 20 de ani. Se înscrie în 

1972 la doctorat la Facultatea de Filologie a Universitatii din Cluj şi 

obţine în 1977 titlul de doctor în filologie. 

          Scrie şi publică studii şi articole în revistele de cultură, face 

cercetari personale asupra operelor unor clasici români, participă la 

simpozioane, sesiuni, dezbateri, ţine conferinţe. 
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       În decembrie 1989 este ales în Consiliul Provizoriu al Frontului 

Salvării Naţionale din Aiud, responsabil al sectorului învaţământ - 

cultură. În această calitate, la 29 decembrie 1989, editeaza primul 

număr dintr-o nouă serie a ziarului „Zorile”, publicaţie liberă a 

cetăţenilor oraşului Aiud.  

          Ca o recunoaştere a activităţii culturale şi scriitoriceşti, la 5 

Februarie 1990, oamenii de cultură şi scriitorii din judetul Alba l-au 

ales preşedinte al Comisiei pentru Învaţământ şi Cultură în cadrul 

C.P.U.N. al judeţului Alba. Apreciindu-i-se activitatea depusă, 

Ministerul Culturii îl numeşte în Iunie 1990 Consilier şef al 

Inspectoratului Judeţean de Cultură Alba. 

          La initiativa Casei de Cultură din Aiud preia organizarea 

Festivalului „Rebreanu”, în calitate de consilier sef, dar şi de 

cercetător care a studiat viaţa şi opera lui Liviu Rebreanu, sprijină şi 

susţine financiar şi moral primele două ediţii ale acestor zile 

culturale, înţelegând importanţa naţională a acestei manifestări. A 

participat efectiv cu comunicări în cadrul sesiunilor. Este prezent la 

fiecare ediţie a acestei manifestări, surprinzând asistenţa cu subiecte 

inedite, rod al studiilor şi cercetărilor consecvente şi competente pe 

care le-a făcut. Scrie şi publică despre Liviu Rebreanu şi familia sa, 

articole şi studii în presa de specialitate, publică volumul „Familia 

Herdelea” în 1995. 

     A participat la numeroase lansări de carte prezentându-şi 

volumele sau vorbind despre cărţile altor scriitori, a răspuns pozitiv 

invitaţiilor şi la alte manifestări cultural-literare, a participat la 

Colocviile de literatură „Poezia Secolului 20”, toate organizate de 

Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” din Aiud. A initiat Colocviile 

„Aron Cotruş” de la Blaj, a amplificat şi diversificat activitatea din 

cadrul Festivalului „Lucian Blaga” de la Sebeş, a sprijinit în calitate 

de consilier şef instituţiile de cultură din judeţ împiedicând 

desfiinţarea acestora din lipsa fondurilor financiare. 

      A fost unul dintre cei care s-au zbătut şi au contribuit efectiv la 

înfiinţarea Universităţii „1 Decembrie” la Alba Iulia. În cadrul 

acesteia a predat în anul universitar 1991-1992 cursul „Istoria culturii 

şi civilizaţiei”, iar în anul 1992 -1993 cursul „Istoria Literaturii 
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române” din cadrul Facultăţii de Filologie. Cu Universitatea a 

colaborat până în anul 1996, când a devenit profesor titular de limba 

şi literatura română la Colegiul „Horia Cloşca şi Crişan” din Alba 

Iulia. 

     A fost un dascăl iubit şi apreciat de elevi şi colegi, un om cu o 

vastă cultură, care a lăsat în urma sa numeroase volume, articole şi 

studii, publicate în reviste de specialitate, dar şi multe lucrări ramase 

neterminate sau în prag de publicare. Om de o remarcabilă formaţie, 

s-a dăruit pe tarâmul culturii şi al educaţiei multor generaţii de elevi, 

în care a sădit dragostea pentru literatura română, deschizându-le 

acestora ferestre spre cunoaşterea clasicilor. Prof. Dr. Mircea 

Cenusă, a fost şi rămâne o personalitate culturală complexă, al cărui 

nume se alătură cu cinste numelor altor cercetători şi istorici literari 

recunoscuţi pe plan naţional. 

     S-a stins la 11 Noiembrie 2000 cu numai câteva zile înainte de cea 

de a 10-a ediţie a Zilelor Culturale „Liviu Rebreanu”, pentru care se 

pregătea intens.  

     A fost declarat în 2002 Cetăţean de Onoare al municipiului Aiud. 

Biblioteca orăşenească din Ocna Mureş îi poartă numele. 

 

(Extras de pe site-ul Municipiului Aiud) 
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IOAN CHERECHEŞ  
        Scriitor 

 

Scriitorul Ioan Cherecheş s-a 

născut la 21 Martie 1929 la Ocna 

Mureş, pe strada Memorandului, 

nr.20. La 9 ani a rămas orfan de tată 

şi a dus de mic greul vieţii, alături de 

ceilalţi trei fraţi. A urmat şcoala 

primară şi gimnaziul la Ocna Mureş, 

după care a continuat liceul la Brăila.  

Dar formarea sa ca scriitor a 

pornit totuşi din oraşul natal. 

Talentul său a fost descoperit în clasa 

a doua de gimnaziu de către 

profesoara de română, Leontina 

Rusu, care, ascultându-i prezentarea compunerii „Vacanţă de Paşti”, 

extinsă pe patru ore (!), l-a invitat la masa de Duminică unde i-a spus 

că rostul lui în viaţă este de a scrie. Pentru un timp a uitat însă de 

această prezicere. 

Între 1950-1952 a urmat cursurile Şcolii de Ofiţeri Militari de 

Aviaţie  de la Boboc, iar la terminarea acesteia a primit gradul de 

locotenent. Fiind însă cunoscut ca foarte bun la scris, a fost repartizat 

ca redactor la ziarul „Şoimii Patriei”, organul de presă al aviaţiei, din 

Bucuresti. În 1956 a fost promovat la publicaţia „Apărarea Patriei”, 

organul central de presă al Armatei. Ca ziarist, a publicat mii de 

articole şi materiale din toate genurile gazetăresti: reportaje, 

pasteluri, portrete literare, foiletoane, pamflete, schiţe, povestiri, 

articole de fond, etc.  

Debutul ca scriitor îl marchează în anul 1969, cu volumul „În 

căutarea eroilor”, la Editura Albatros, conţinând nuvele şi povestiri 

despre aviatorii români ce au luptat în al doilea război mondial. 

Continuă apoi, în aceeaşi editură, cu volumul de nuvele şi povestiri 

„Ecoul ultimului foc de puşcă” unde, în câteva pagini, redă şi viaţa 

din Uioara, descriind admirabil locurile cu dealuri subcarpatice şi 
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largi meandre de pe Mureş. Alte edituri bucureştene cunoscute îi 

publică volumele „Aerodrom şi cer”, „Vulturul îşi strânge aripile”, 

„Scafandrul aerului”, „Dracii Roşii”, „Sabia lui Damocles”, 

„Mareşalul din Băneasa”, „Indianul alb”, „Statuie vie”.  

Scriitorul Ioan Cherecheş şi-a petrecut viaţa printre aviatori, 

i-a înţeles şi i-a iubit. El şi-a propus să ne prezinte în volumele sale 

portretele unor piloţi de renume, eroi ai nemului. Se ştia că este 

printre acei scriitori care mânuiesc pana cu aceeaşi dexteritate cu care 

au mânuit manşa. Dar a dovedit că e la fel de priceput şi în domeniul 

istoriei, contribuind la întregirea istoriografiei aviaţiei române. 

În urmă cu 30 de ani a devenit membru al Uniunii Scriitorilor 

din România, ceea ce înseamnă foarte mult, pentru că nu este uşor să 

pătrunzi în uniune.  Participând cu volumul „Prima durere” la 

Concursul de carte pentru copii „Micul Prinţ” a câştigat un premiu II. 

Am citit o singură carte a maestrului, trimisă recent de 

dânsul, apărută în 2010 în Editura Ideea Europeană, şi anume: 

„Indianul alb”. A fost de ajuns ca să mă conving despre talentul de 

povestitor al autorului. Acesta dovedeşte o forţă şi o precizie de 

exprimare rar întâlnite (comparabile cu cele ale lui Liviu Rebreanu). 

M-au încântat exprimările literare, descrierile peisajelor, prezentarea 

personajelor, folosirea de epitete şi metafore multiple mai puţin 

obişnuite, chiar surprinzătoare, care dau o bogăţie şi o frumuseţe 

deosebită povestirilor. Am remarcat utilizarea excelentă a 

contrastului pentru sublinierea unor aspecte ale naturii. 

Cartea amintită se citeşte cu plăcere şi chiar pasiune. Te 

atrage, te transpune în subiect, te copleşeşte, te reţine, astfel încât nu 

poţi sări nici o descriere amănunţită sau vreun aliniat. Fiecare dintre 

acestea este la locul potrivit, ca verigile într-un lanţ. Voi încerca să 

aduc această carte în Biblioteca Orăşenească din Ocna Mureş, fiindcă 

merită citită. Acolo se găsesc deja 5 dintre cărţile Maestrului.  Cred 

că românii nu au avut mulţi scriitori de talia lui Ioan Cherecheş. 

În scrisoarea pe care mi-a adresat-o, Maestrul scrie: „Nu vi se 

pare surprinzător că o viaţă de aproape un secol încape pe o simplă 

coală de hârtie?” Îi răspund aici: nu, pentru că doar o viaţă trăită 

intens şi cu rost se poate rezuma într-o coală!   
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  MIRCEA AUREL CIUGUDEAN  
Profesor universitar, scriitor, epigramist, compozitor 

 

            S-a născut în 1940 la Ocna 

Mureş, unde a terminat liceul în 

1957. A ajuns la Facultatea de 

Electrotehnică din Timişoara 

datorită unei burse oferite de 

Primăria din Cluj. A terminat aici 

studiile în 1962 dar a revenit ca 

asistent în septembrie 1963.  

A avansat şef de lucrări în 

1968, conferenţiar în 1978 şi 

profesor în 1990. Conduce doctorat 

din 1990. A fost prodecan al 

facultăţii între 1987-1989. A fost 

primul decan al noii Facultăţi de Electronică şi Telecomunicaţii (la 

înfiinţarea căreia a avut rolul principal), între 1990-1992. A ocupat 

funcţia de Director de departament între 2000-2004. S-a pensionat în 

2005 dar a mai predat la plata cu ora şi a mai condus doctorat. Sub 

conducerea sa au devenit doctor-ingineri 12 absolvenţi. 

 Ca şi cadru didactic a elaborat 5 cărţi de mare originalitate în 

edituri şi 30 de manuale pentru studenţi precum şi peste 80 articole 

ştiinţifice dintre care 10 în reviste din SUA, Anglia, Franţa, 

Germania, Grecia. A descoperit 65 de noi circuite electronice şi a 

elaborat numeroase metode originale de proiectare pentru acestea. 

Cea mai importantă descoperire a sa din electronică o reprezintă 

oscilatorul sinusoidal botezat „cuarţul electronic” sau „oscilatorul 

Ciugudean”, care este cel mai performant oscilator (fără cristal de 

cuarţ) realizat vreodată pe plan mondial. Deţine 6 brevete de 

invenţie. A efectuat cinci stagii de specializare în Franţa şi Anglia. 

Este Senior Member al IEEE-SUA. 

 Cartea sa „Circuite integrate liniare. Aplicaţii” (1986) a atins 

un tiraj de record naţional pentru carte tehnică: 40.000 exemplare, 

care s-au epuizat la vânzare în mai puţin de o lună. Practic, un român 
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din 500 deţine această carte. Cartea sa de cea mai mare originalitate, 

şi importanţă, singura de acest gen pe plan mondial, este însă cea de  

„Stabilizatoare de tensiune cu circuite integrate liniare. 

Dimensionare” (2001), care include o muncă de peste 20 de ani şi 

aduce în lumea electronicii 25 scheme noi de surse de alimentare! 

S-a remarcat mai apoi ca epigramist, realizând trei volume 

proprii şi colaborând la alte 7 volume. Este membru al cenaclului 

„Ridendo” din Tmişoara şi al Uniunii Epigramiştilor din România. 

În 1993, i-a fost acordat titlul de Cetăţean de Onoare al 

oraşului Ocna Mureş, care, pentru el, reprezintă cea mai importantă 

distincţie.  

Pe urmă, a început să scrie proză. Cartea sa de humor de mare 

succes, „Zâmbete la Electro”, a ajuns la a patra ediţie (2009), fiind 

împrăştiată la absolvenţii timişoreni din întreaga lume.  În 2010 a 

realizat primul său roman, „Drumul spre podium” (ambele se pot 

obţine prin e-mail de la autor, cerându-le pe adresa 

maciugudean@yahoo.com). A terminat recent cartea de amintiri  

„Momente de neuitat”, care va fi tipărită in curând. 

Începând din anul 2000, cu totul accidental (vezi romanul de 

mai sus), a compus romanţe (versuri pentru 7 piese şi muzica pentru 

25 piese), o colindă şi trei piese comice. Patru dintre acestea sunt 

compuse pe versurile lui Mihai Eminescu. Câteva din romanţele sale 

se referă la locul drag al copilăriei. 

A concurat de patru ori la Festivalul Naţional al Romanţei 

„Crizantema de Aur”- Târgovişte, Secţia Creaţie de Romanţe, unde  

în 2007 şi în 2011 a câştigat Premiul III. Romanţele sale au început 

să fie cântate şi de solişti în concursul de interpretare. 

În 2011 a devenit consacrat, romanţele sale fiind considerate 

de specialişti ca cele mai melodioase dintre creaţiile ultimului 

deceniu. La interpretarea acestora în primă audiţie, a primit un 

important ajutor din partea valorosului interpret Eusebiu Iosif 

Arieşan, originar din Ocna Mureş, stabilit şi el la Timişoara. Are în 

pregătire un disc cu romanţele compuse. 

În timpul festivalului „Crizantema de Aur” de la Târgovişte, 

din 2007, l-a cunoscut pe solistul de romanţe Sebastian Onac, 

mailto:maciugudean@yahoo.com
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profesor de informatică la un liceu din Alba Iulia, originar din Ocna 

Mureş. La această ediţie el câştigase un meritat premiu I la 

interpretare, devenind un solist renumit. Faptul că erau concetăţeni a 

contribuit mult la legătura lor. Aproape simultan s-a deschis discuţia 

despre o  participare în concursul de creaţie viitor (2009) în care 

Sebastian ar fi urmat să fie solistul pentru piesa “Zi-i Nea’ Sandule!”. 

În acele momente, ideea compozitorului era să se prezinte împreună 

cu această romanţă pentru că ar fi fost o combinaţie specială, inedită: 

compozitorul, eroul romanţei şi solistul – toţi trei din Ocna Mureş. 

Părea o combinaţie norocoasă, câştigătoare, de mare succes. În 

primăvara anului 2009 profesorul Mircea Ciugudean i-a scris şi i-a 

făcut propunerea însă, cu toate insistenţele, Sebastian nu a mai 

acceptat oferta. Poate vor colabora la una din ediţiile viitoare ale 

festivalului. 

Se pregăteşte în 2014 pentru a cincea participare la Festivalul 

Naţional al Romanţei „Crizantema de Aur”, Secţia Creaţie de 

Romanţe, cu mari speranţe în obţinerea unui nou premiu. 

Conştient că viaţa este o activitate continuă şi multă trudă, 

spunea studenţilor la încheierea unui semestru de curs: 

„– Domnilor studenţi, nu vă invidiez că sunteţi tineri, pentru 

că va trebui să munciţi atât de mult până să ajungeţi de vârsta mea, 

încât vă plâng de milă!” 
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COSMIN COCIŞ 
Artist plastic 

 

S-a născut în 1976 la Ocna 

Mureş. În 1999 a absolvit 

Universitatea de Artă şi Design din 

Cluj Napoca, secţia sculptură. 

Ulterior se implică intens în viaţa 

artistică transilvană, funcţionând o 

vreme în conducerea Uniunii 

Artiştilor Plastici (UAP) Alba şi ca 

lider al mişcării artistice de tineret 

Atelier 35. 

Printre activitățile din 

această perioadă se numără Delta 

Art, un proiect personal de 

organizare şi promovare a simpozioanelor de artă private, precum și 

numeroase expoziții și proiecte artistice experimentale în spaţii 

neconvenţionale, în care se implică atât ca artist creator, cât și ca 

organizator și curator. 

 În 2008 se stabileşte în Franţa, unde lucrează ca liber 

profesionist, dedicându-şi tot timpul creaţiei şi căutării unor noi 

forme de expresie plastică. Lucrările sale au fost expuse la 

Luxemburg, Paris, Londra, New York, Metz, Nancy, etc. 

Opera lui Cosmin Cociș este experimentală şi polimorfă, iar 

imaginarul fantastic parcurge traseul dinspre bidimensional înspre 

tridimensional, tinzând să-şi depășească materialitatea şi să-şi 

găsească loc în conştiinţa universală.  

Pierre Chirouze, președintele asociației artistice pariziene K-

droz, îl vede ca pe un artist care „percepe în universul artistic din 

jurul său o provocare permanentă: pentru el, nimic nu e gândit 

destul, nimic nu e destul de frumos, nici suficient de desăvârșit sau 

de împlinit și asta se poate vedea în opera sa. Artist complet, el 

găsește inspirație la fel de bine în arenele clasice, cât și în sferele 

experimentale și este deschis la toate mediile și tehnicile, servindu-se 
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cu egală măiestrie de o daltă, de o pensulă sau de un cărbune. 

Sensul operelor sale poate fi simplu și candid sau complex și 

încărcat de referințe”. 

În interviul realizat de Andreea Macea pentru UAP Paris, cu 

ocazia expoziției de la Espace Ségur (Paris), artistul se descrie astfel: 

“Eu sunt sculptor la bază, dar am desenat din totdeauna. Să pictez 

am început abia târziu, după terminarea studiilor când, în lipsa unui 

atelier unde să-mi pot desfăşura activitatea, desenam şi pictam 

acasă, într-un colţ de cameră, străduindu-mă să nu fac multă 

mizerie. Sculptură am făcut timp de mulţi ani doar în simpozioanele 

la care participam cât de des puteam. Astfel m-am obişnuit ca orice 

căutare s-o pornesc în spaţiul bidimensional (desen, culoare) iar 

concluziile deveneau sculpturi, obiecte tridimensionale reduse la 

esenţial. Asta nu înseamnă că orice căutare aduce neapărat o 

concluzie, dar în general lucrările mele, indiferent de mediul şi de 

stilul ales, sunt legate între ele, comunică între ele. Cred, de 

asemenea, că dacă gândeşti din interiorul oricărui limbaj, gândirea 

ta nu poate depăşi limitele acestuia, mesajul tău e filtrat de limbajul 

respectiv, e ajustat de el. Poate că nevoia de comunicare limitează 

cunoaşterea. În expresie, cu cât vrei să fii mai exact cu atât eşti 

nevoit să fii mai vag. Eu am preferat mereu să fac abstracţie de 

limite, să mă situez la graniţa dintre stiluri, tehnici, noţiuni – graniţe 

care oricum, în zilele noastre, au început să dispară – şi să caut 

mijloacele de expresie adecvate mesajului (conţinutului)”. 

    Proiectele artistice ale lui Cosmin Cociş surprind prin 

complexitatea tehnicii dar şi prin temele abordate. Artistul își 

prezintă astfel concepția artistică: 

“Discursul meu plastic, fie dens și elaborat, fie spontan și ludic, 

descriere sau concluzie, investighează mereu aceeași traiectorie a 

existenței bilateral simetrice și reflexiile ei diverse și polimorfe. 

Imagistica e fluidă, curgând prin diferite medii și tehnici tradiționale 

sau experimentale, pornind dinspre bidimensional spre 

tridimensional, dinspre desenul intuitiv-descriptiv, necenzurat și 

eclectic, unde gestul spontan e juxtapus semnului elaborat, spre 

obiectul-metaforă, prezentat de cele mai multe ori ca o concluzie 
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finală. Artistul contemporan este ca o oglindă care reflectă lumea. 

Importantă e perspectiva artistului faţă de ceea ce oglindeşte”. 

Una dintre imaginile recurente în discursul plastic al artistului 

este fluturele:  

„Îmi plac fluturii. Am avut adevărate revelaţii privind fluturii. Încerc 

să-i reprezint în toată complexitatea lor. În opera mea, fluturii 

reprezintă mai multe lucruri: existenţa bilateral simetrică, 

dualitatea, cuplul, efemeritatea, procesul de metamorfozare, vertijul 

în faţa luminii etc. Aş putea înscrie întreaga existenţă în imaginea 

unui fluture.” 

     Seria sa de lucrări Mystic, prezentată în Mai 2013 în spaţiul 

expoziţional Ségur de la Paris, este o serie narativă de desene de mari 

dimensiuni, inspirată de goticul francez. A fost expusă parțial, alături 

de alte lucrări de desen şi sculptură, în cadrul unei expoziții intitulate 

„Les racines des ailes” („Rădăcinile aripilor”), titlu compus din două 

elemente simbolice între care se poate înscrie „ființa”. Rădăcinile 

sunt originile lumeşti, legătura cu ceea ce este pământesc, iar aripile 

reprezintă ruperea granițelor, depăşirea limitei propriei naturi, 

sublimarea ei. 

Operele sale pot fi văzute pe site-ul www.cosmincocis.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cosmincocis.ro&h=yAQEk0_ye&s=1
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VASILE-MIRCEA CRISTEA  
Conferenţiar universitar, cercetător 

 

S-a născut la 16 mai 1961 în 

Ocna Mureş, str. Colonia 

Dumbrava, casa părinţilor fiind 

situată la doar câţiva paşi de 

Uzinele de Produse Sodice, 

UPSOM. Privind în urmă 

mărturiseşte: 

„Deşi am înţeles doar după 

anii copilăriei, această apropiere 

de locul în care s-au format 

generaţii valoroase de tehnicieni şi 

ingineri pentru întreaga industrie 

românească mi-a marcat puternic 

viitorul. Mulţi ani după ce am părăsit oraşul Ocna-Mureş mi-au 

lipsit sunetul sirenei de la termocentrală, care îmi amintea de 

trecerea imperturbabilă a timpului, zumzetul ventilatoarelor şi 

compresoarelor sau zgomotul căderii pietrelor de calcar în drumul 

lor către cuptoarele de var. Fiind copil, mereu m-am întrebat ce se 

întâmplă de fapt acolo şi de ce? Răspunsuri la întrebările mele am 

aflat mai târziu, dar fascinaţia înţelegerii lor a rămas o provocare ce 

mi-a produs mereu plăcerea descifrării unor enigme”.  

Tatăl, economist la UPSOM, era un om al locului, iubit şi 

apreciat pentru omenia sa, iar mama, tehnician constructor, o femeie 

energică şi plină de iniţiativă. Ei i-au fost modele de urmat în viaţă.  

A parcurs clasele V-VII şi primii doi ani de liceu, 1972-1978, 

la Liceul Teoretic din ”Bosnia” iar ultimii doi de liceu la Liceul 

Industrial de Chimie. Profesorii pe care i-a avut în acei ani au 

reprezentat izvorul de aur de la care şi-a împlinit setea de cunoaştere 

şi i-au deschis poarta spre orizonturi noi, la acea vreme nebănuite. 

Parcursul mixt de liceu a îmbinat tradiţia şcolii teoretice cu 

pragmatismul dezvoltării industriale, specific acelei perioade. Îşi 

aduce aminte de această perioadă: 
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„După mutarea la Liceul Industrial de Chimie, orele de 

matematică le făceam în internatul liceului, cu Domnul Profesor 

Mirion Vasile, într-o sală special amenajată în care intram doar cu 

pantofi de sport sau de casă. Aceasta mi-a creat, în ascuns, instinctul 

şi convingerea că ai nevoie şi de o curăţenie şi deschidere a 

spiritului pentru a putea pătrunde şi primi darurile cunoaşterii 

oferite de profesorii noştri”. 

După liceu, a ales să urmeze Facultatea de Electrotehnică, 

Specializarea Automatizări şi Calculatoare din cadrul Universităţii 

Politehnice Cluj-Napoca, pe care a absolvit-o în anul 1986.  

După absolvirea facultăţii, înainte de începerea stagiului la o 

unitate de cercetare, a decis să-şi înceapă activitatea de inginer 

automatist la UPSOM. Aici a cunoscut şi înţeles modul în care 

adevărurile teoretice se manifestă în realitatea practică şi că pentru a 

le pune în armonie trebuie să le dedici devotament în studiu şi muncă 

susţinută. Din anul 1989 a devenit Şef de Atelier Automatizări şi 

Tehnica Măsurării, având ca domeniu de activitate: proiectarea şi 

executarea de noi sisteme de măsură şi reglare, întreţinerea şi 

repararea acestora, urmărirea îndeplinirii normelor metrologice 

pentru instrumentaţia de măsură şi reglare din instalaţiile industriale 

ale UPSOM.  

Începând din anul 1994 a devenit cadru didactic la Facultatea 

de Chimie şi Inginerie Chimică a Universităţii Babeş-Bolyai, UBB, 

din Cluj-Napoca.  

În anul 1999 a obţinut titlul de doctor-inginer în specializarea 

Automatică, cu teza intitulată ”Reglarea Predictivă după Model a 

Instalaţiei de Cracare Catalitică”.  

Activitatea didactică desfăşurată de-a lungul anilor cuprinde 

predarea şi îndrumarea activităţilor de laborator şi seminar pentru 

discipline precum: Teoria Sistemelor, Automatizarea Proceselor 

Chimice, Conducerea Evoluată a Proceselor Chimice, Inteligenţă 

Artificială, Modelarea matematică a Proceselor şi Utilizarea 

Calculatoarelor în Chimie şi Ingineria Chimică.  

Activitatea de cercetare a fost îndreptată spre modelarea, 

simularea şi dezvoltarea de algoritmi de conducere pentru sisteme 
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chimice multivariabile, liniare şi neliniare, cu parametri distribuiţi 

sau concentraţi, utilizând metode analitice sau statistice (reţele 

neuronale artificiale, sisteme fuzzy), aplicaţii ale instrumentelor 

ingineriei de proces în medicină şi bioinginerie, reglarea predictivă 

după model liniară şi neliniară, reglarea fuzzy, hardware şi software 

pentru achiziţie de date şi control. Aceasta se reflectă în 3 cărţi şi 2 

îndrumătoare de laborator precum şi în peste 100 de articole 

ştiinţifice publicate în reviste de specialitate sau prezentate la 

manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.  

Activitatea de cercetare şi publicare a primit recunoaşterea 

celui mai înalt for al ştiinţei româneşti, Academia Romană, care i-a 

acordat in anul 2006 premiul Tudor Tănăsescu în Domeniul Ştiintei 

şi Tehnologiei Informaţiei, pentru lucrarea: Model Based Control - 

Case Studies in Process Engineering, publicată la renumita editură 

WILEY. 

Rezultatele activităţii profesionale ale conferenţiarului 

universitar Cristea Vasile-Mircea cuprind şi un număr de 6 proiecte 

de cercetare naţionale şi internaţionale coordonate în calitate de 

director-responsabil de proiect, precum şi peste 12 proiecte la care a 

participat ca membru în echipa de cercetare. Face parte din mai multe 

asociaţii profesionale: Deutsche Gesellschaft fur Chemische Technik 

und Biotechnologie, Societatea Română de Automatică şi Informatică 

Tehnică, Societatea Inginerilor Chimişti din România, desfăşurând 

activităţi în calitate de expert CNCSIS sau PHARE. De-a lungul 

ultimelor două decenii a participat ca profesor invitat sau în echipa 

de lucru a unor proiecte comune la colaborări cu universităţi precum 

Universitatea ETH Zürich, Universitatea din Stuttgart, Universităţile 

din Barcelona şi Tarragona, Universitatea din Maribor sau 

Universitatea Naţională de Inginerie din Lima. 

In plan administrativ şi de management universitar,   

conferenţiarul Cristea Vasile-Mircea a îndeplinit responsabilităţi de 

şef de catedră şi senator al UBB. De asemenea, îndeplineşte atribuţii 

de director al Departamentului de Inginerie Chimică la Facultatea de 

Chimie şi Inginerie Chimică a UBB.  
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La momentul împlinirii de 40 de ani ai şcolii terminale de la 

Ocna, apreciază reflexiv:  

„Cu ocazia aniversării Liceului de Chimie privesc în urmă cu 

nostalgia emoţiei despărţirii din anul 1980 care va rămâne mereu 

vie în mintea şi sufletul meu, cu gândul de recunoştinţă pentru toţi 

profesorii mei dragi şi cu dobândirea înţelegerii, venită abia cu 

trecerea timpului, că ceea ce înveţi în anii de liceu va rămâne ca 

zestre de cunoaştere şi trainic fundament pentru tot ceea ce clădeşti 

în viitor”. 
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MARIA DIPŞE (MIA MARCU)  
Profesor universitar  

 

 Sunt al patrulea copil al 

unor părinţi ce nu au moştenit nici o 

avere materială.  

M-am născut la 11 august 

1943 în Ocna-Mureş, Uioara – cum 

îi spuneam noi – într-o casă micuţă 

cu chirie, pe strada Crişan colţ cu 

Haşdeu (Şicatăr). Începuse războiul 

şi tatăl meu – Marcu Emil (fotograf) 

avea să plece pe front la Odessa. 

Mama trebuia să ne hrănească şi să 

ne ocrotească de toate primejdiile. 

Devotată trup şi suflet creşterii 

noastre în demnitate, luptătoare 

pentru unitatea familiei, Mama – Ana Marcu – a fost şi a rămas 

primul model pentru viaţa mea. 

Nu ştiu câţi conorăşeni ar aminti într-o autobiografie de 

Grădiniţa din Ocna-Mureş; eu însă nu mă feresc să-i acord un loc de 

cinste între instituţiile de învăţământ din acea vreme, loc pe care-l 

merită graţie activităţii neobositei Tanti Vivi (Elvira Filip), distinsă 

educatoare cu chipul mereu zâmbitor şi privirea luminoasă. Aceeaşi 

grădiniţă mi-a dat şi o prietenă pe viaţă, pe Ileana Bucurenciu, atunci 

părtaşă la năzbâtii, iar mai târziu, sursă de gânduri de înţelepciune. 

Amintirea cea mai importantă din şcoala primară este legată 

de curajul  meu – taxat de alţii drept obrăznicie – de a fi spus cu glas 

tare că învăţătoarea protejează 2 colege: adică nu le pedepseşte – 

punându-le în genunchi, ca pe toate colegele – pentru că mamele lor 

îi făceau diferite servicii. Ţinând bine minte această împrejurare, 

peste timp, în profesia mea de dascăl, am păstrat faţă de studenţi o 

atitudine echidistantă şi le-am respectat dreptul de a spune deschis 

ceea ce gândesc. 
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În şcoala gimnazială, eu am fost repartizată în clasa cu elevi a 

căror condiţie materială şi poate socială era evaluată la acel moment, 

mai modestă. Această „împărţeală” nu m-a afectat nici o clipă 

deoarece aveam prieteni în toate celelalte clase şi în plus, ştiam de la 

tatăl meu că eu trebuie să fiu preocupată de evoluţia mea, că trebuie 

să mă compar în primul rând cu mine însămi.  

 Profesorul Benea, ne învăţa, dar mai ales ne pretindea să ştim 

scrie corect şi să ştim gramatica limbii române. Eram în clasa a VI-a 

şi, chiar în prima zi de şcoală, el ne-a dat tuturor elevilor nota 2 

pentru greşeli de ortografie şi de gramatică. Atunci l-am considerat 

nemilos dar amintirea acestei pedepse a dat mai târziu roade în 

formarea mea profesională.  

 O particularitate a vieţii instructive din Ocna-Mureş erau 

lecţiile particulare de limba franceză cu Monsieur Ghica. De la 9 ani, 

am făcut şi eu parte dintr-un grup de elevi. Din lipsă de bani, părinţii 

mei au plătit o bună perioadă de timp aceste lecţii, cu brânză de la 

caprele noastre. Având şansa de a învăţa franceza literară, mai târziu, 

m-am orientat către cariera de profesor de limba franceză.  

La liceul cu profil real din Ocna-Mureş, am avut profesori 

devotaţi ce n-au lăsat să simţim – noi elevii – cât de prost erau plătiţi 

şi cât de ciuntită le era libertatea de gândire în regimul comunist. 

Numele lor înscrise sub pozele din Tabloul de absolvire, merită o 

profundă reverenţă: Dra.Lucaci, Dna. Moraru, Dna. Iacob, Dl. 

Almăşan, Dl. Hagea, Dl. Poleacu-Cenuşe, Dra. Frize, Dl. Gherman. 

Distinsul profesor Ioan Popa – de „calibru universitar” dar 

marginalizat în acest orăşel de provincie din temeiuri politice – ne-a 

făcut să simţim româneşte  prin mijlocirea literaturii române. Îmi 

amintesc cu emoţie excursia de la Mirăslău, cînd ne-a pus să citim 

texte literare despre Mihai Viteazu şi cea de la Cetatea Neamţ, cînd 

am citit despre Ştefan Cel Mare.  

În această perioadă, familia noastră – pentru că era prosperă 

prin hărnicie şi unită prin credinţă – a fost şi ea ţintă a planului 

stalinist ce-şi propusese să distrugă naţia română prin interzicerea 

religiei greco-catolice şi destrămarea unor familii bine închegate. 

Părinţii mei au fost supuşi unui proces politic disimulat sub vălul 
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unui proces civil înscenat cu martori mincinoşi, care a condus la 

condamnarea la închisoare a mamei, a tatălui şi a fratelui mai mare – 

Emil, student la vremea aceea. 

Aşa ne-am pomenit – sora mai mare (Nuşi) de la Cluj, cu 

soţul dat afară din servici, iar eu şi fratele meu Nicuşor, mezinii – 

elevi la liceu – singuri, fără mijloace de trai, într-o casă din care 

lucrurile au fost luate prin sechestru. Şi asta n-a fost totul, căci 

directorul şcolii din acea vreme – tov. Suciu, profesor de socialism 

ştiinţific – ne-a impus şi o taxă de studii.  

Am supravieţuit unui regim care-şi promova doctrina 

măsluind adevărul, regim ce-şi închipuia că ştie totul despre fiecare. 

Am supravieţuit pentru că aveam de partea noastră încrederea în noi 

înşine, forţă primită prin educaţie de la părinţi ce ne spuneau mereu: 

„Atunci când obstacolul s-a ivit, nu te sperii, nu te văicăreşti, nu te 

plângi altora, ci te gândeşti cum să-l depăşeşti; iar Dumnezeu îţi 

scoate în cale şi oameni care să te ajute”. In aceste împrejurări am 

simţit căldura şi ajutorul multora: profesori, vecini şi a celor doi 

prieteni – Ileana Bucurenciu care împărţea cu mine mâncarea de 

acasă şi Alexandru Grigore Dima (Şurel) care m-a îndrumat în 

pregătirea pentru intrarea la facultate. Prietenii mei, şi ei cu un 

ataşament particular faţă de Ocna-Mureş, sunt recunoscuţi ca 

intelectuali rafinaţi, specialişti cu doctorat în literatura comparată şi 

spaniolă şi cu activitate la Universitatea din Bucureşti şi la Radio 

România. Prietenia noastră durează şi astăzi. 

După bacalaureat, visam să devin studentă deşi purtam 

„povara” a trei membri din familie în închisoare. Universitatea Cluj 

mi-a respins dosarul; o secretară binevoitoare mi-a sugerat în şoaptă 

să încerc la Institutul Pedagogic de 3 ani, secţia Franceză-Română. 

Privind înapoi în timp, constat că acesta a fost momentul în care mi 

s-a hotărât parcursul profesional – pe cât de sinuos şi anevoios, pe 

atât de rodnic şi interesant. În acest Institut am găsit adevărate 

modele profesionale, oameni valoroşi, specialişti a căror amintire îmi 

este foarte preţioasă. 

Dorind să-mi continui studiile, după cei trei ani, am cerut 

transferul la Universitatea Babeş-Bolyai, tot la cursurile de zi. Am 
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acceptat exigenţa rectoratului de aici ca din cei trei ani efectuaţi, să-

mi fie recunoscut doar anul I. Tot din cauza dosarului, nu aveam 

dreptul la bursă, aşa că, îmi câştigam pâinea dând meditaţii, lecţii de 

matematică (asta cerea piaţa, iar matematică ştiam de la şcoala din 

Ocna-Mureş) şi mai apoi lecţii de franceză; profesorii mei îmi găseau 

elevi şi mă recomandau pentru aceste lecţii de franceză a căror 

„plămădeală” fusese pregătită la Ocna-Mureş, de Monsieur Ghica.  

S-au adunat în total 7 ani de studii universitare până la licenţa mea 

din 1968.  

Repartizată în învăţământul superior, mi-am început 

activitatea la Institutul Pedagogic de 3 ani din Oradea (1968-1971). 

Apoi, un an la Institutul Pedagogic din Piteşti, iar între 1972-2009, la 

catedra de limba franceză de la Academia de Studii Economice din 

Bucureşti. În acest oraş mi-am întemeiat familia, căsătorindu-mă cu 

pictorul Constantin Dipşe, bucurându-ne de fiul nostru Ionuţ. 

Aşadar, am fost toată viaţa profesoară de limba franceză, 

contribuind – după puterea şi iscusinţa mea – la formarea şi instruirea 

a 41 de generaţii de studenţi. Am urcat toate „treptele” profesionale, 

de la asistent la profesor universitar, iar în 1983 am devenit Doctor în 

filologie la Universitatea din Bucureşti. Acest moment – prin teza de 

doctorat – a împlinit traseul „umanist” al activităţii mele 

profesionale, de-a lungul căruia am predat limba, literatura, cultură 

şi civilizaţie franceză, interpretare de text şi curs practic de limba 

franceză. Am publicat cărţi, studii, articole, traduceri, recenzii, 

culegeri de texte şi manuale. Dintre acestea, reţin aici: Tehnică şi 

Poezie în opera lui Antoine de Saint-Exupéry (teza de doctorat, 

1997), Primele Anotimpuri ale lui Antoine de Saint-Exupéry. 

Copilăria şi adolescenţa prin poeme şi scrisori (1998), Aperçu des 

écrivains francophones d’origine roumaine (în colaborare, 2007), 

toate în Editura Mayon Bucureşti şi L'Eau, mythe et réalité dans la 

littérature populaire roumaine (în vol. L'eau - Mythes et Réalités, 

Editions Universitaires de Dijon, 16 pag.). 

La Academia de Studii Economice din Bucureşti, am 

desfăşurat activitate didactică în domeniul lingvisticii, al limbajului 

economic, al francezei pentru afaceri. Am efectuat stagii de 
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specializare în Franţa. După cel din 1967 la Universitatea din Poitiers 

(când am primit Diplôme d’Etudes Françaises) ca studentă, a urmat 

stagiul din 1975 la Universitatea Sorbona din Paris – o documentare 

pentru teza de doctorat; în 1992 – 1993 la Ecole Supérieure 

Universitaire de Gestion, Universitatea II din Toulouse, pentru 

specializarea în comunicare în afaceri, în 2001 – la Universitatea din  

Nantes, pentru specializare în lexicologie, terminologie şi elaborare 
de dicţionare.    

Am predat cursuri de specialitate: personalului din băncile 

BRD şi BRCE, la Ministerul de Finanţe, la Institutul franco-român 

pentru administrarea afacerilor, la Institutul Francez din Bucureşti 

pentru candidaţii la Diplomele eliberate de Camera de Comerţ din 

Paris, la Cabinetul de audit financiar-contabil Guérard-Viala. 

În sprijinul activităţii de predare, am publicat mai multe ediţii 

din Formation à la communication en affaires: vol. I Grammaire 

française, vol. II – La lettre officielle Le CV  Le projet d’affaires, 

vol. III, L’Entreprise. 

Apoi, cercetarea ştiinţifică s-a concretizat pe mai multe 

direcţii: lucrări didactice cu exploatare interactivă – baze de date, 

metodica predării limbii franceze, lingvistică (lexicologie, 

terminologie, neologie). Pe lângă comunicările de la sesiunile 

ştiinţifice, am publicat articole, studii, manuale şi recenzii, dintre 

care unele în colaborare.  

Am elaborat în premieră (în România şi în Franţa) pentru 

domeniul economic şi publicate la Editura Mayon, Bucureşti: 

 Dictionnaire des affaires roumain-français / français-roumain 

(mercatique et terminologie connexe) (5 ediţii) lucrare pemiată 

la Paris, cu medalia Le Mot d’Or. 

 Dictionnaire de comptabilité et fiscalité français-roumain, (2 

ediţii) 

 Dictionnaire de comptabilité et fiscalité roumain-français, (2 

ediţii) 

 Dictionnaire de termes commerciaux français-roumain,  

 Dictionnaire de termes commerciaux roumain-français  
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Urmare a realizării acestor lucrări, am fost primită ca membru 

corespondent în „Academie des Sciences Commerciales” din Paris, 

am fost numită Delegat al asociaţiei „Actions pour Promouvoir le 

Français des Affaires” (APFA) - Franţa,  pentru România şi membru 

în „Conseil d’Administration de l’APFA”. 

Semnez rubrica de terminologie de afaceri în limba română în: 

 70 MOTS-CLEFS des Affaires en 20 Langues, Eds.Foucher, 

Paris, 1994 

 Mots - clés des affaires en 26 langues, Eds. Foucher, Paris, 2000 

 Mots - clés des affaires en 27 langues, Eds. Foucher, Paris, 2002 

 Mots - clés des affaires pour l’Europe des 27, APFA, France, 2007 

 Terminologie d’affaires en ligne pour toutes les langues de 

l’UE et autres 13 LANGUES  (49 langues), APFA France. 

În calitate de Delegat APFA pentru România, începând din 

1994, am organizat la nivelul ţării, 16 ediţii ale concursului 

internaţional „Le Mot d’Or” propus de Franţa. Trei erau obiectivele 

principale ale acestei competiţii: răspândirea neologismelor franceze 

din domeniul economic, antrenarea studenţilor în crearea de 

neologisme pentru limba română (care să elimine termenii străini) şi 

stimularea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor îndrumaţi să 

redacteze proiecte de afaceri inspirate din realitatea românească. 

Deşi locuiesc la Bucureşti, simt şi trăiesc cu valorile primite 

în oraşul natal, Ocna-Mureş. Mă întorc mereu aici, înainte de toate, 

ca să pun o floare pe mormântul părinţilor mei; apoi, ca să frământ în 

palmă – fără mănuşi - bulgăraşi de pământ din grădina de la casa 

părintească; privesc spre Banţa unde noi, elevii, am plantat copaci, 

apoi spre pădurea din Ciunga – pentru a-mi aminti de stupii tatălui 

meu, iar noaptea privesc spre cer şi mulţumesc pentru toate câte     

le-am primit de aici. Sunt fericită la casa părintească pe care încerc să 

o ţin în viaţă.  

Oraşul Ocna-Mureş a făcut multe pentru mine şi la rândul 

meu, voi face pentru el, ceea ce mă pricep mai bine să fac.   
   

Prof. dr. Maria Dipşe 
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TIBERIU FRENŢIU 
Conferenţiar universitar, cercetător 

 

S-a născut la 6 iulie 1960 în 

Oraşul Teiuş, judeţul Alba. Tatăl 

său a fost muncitor la CFR în Staţia 

Coşlariu, iar mama a fost casnică. A 

urmat şcoala primară şi gimnaziul în 

satele Peţelca respectiv Căpud, 

aflate lângă Teiuş, peste Mureş. A 

copilărit sub influenţa unui unchi 

(unchiul Toader) care, deşi era om 

simplu de la ţară, avea o deosebită 

cultură literară, fiind autor de poezii 

pentru copii, portrete şi pasteluri. 

Atras de locurile natale, pe care le 

poartă în suflet, se întoarce periodic în satul în care a copilărit, chiar 

dacă nu mai are pe nimeni în viaţă acolo. Îi place să stea de vorbă cu 

oamenii locului să le asculte necazurile şi bucuriile lor. 

In perioada copilăriei a fost atras mai mult de istorie, fiind 

impresionat de profesorul de istorie Mărină Nicolae. La terminarea 

gimnaziului, diriginta sa, Florea Elena, care era profesoară de limba 

franceză şi nu de chimie, i-a spus: „pentru tine ar fi bine să urmezi 

un liceu cu profil de chimie”. Răspunsul său de copil a fost în glumă:  

„De ce?  Să mă aprind de la lampa cu petrol !”. Atunci nici nu ştia 

că va ajunge să fie pasionat de chimie. Tatăl său, fiind CFR-ist, i-a 

spus că ar fi bine să urmeze un liceu de transporturi „şi să intre la 

gară, ca mecanic de locomotivă pentru că este o meserie bine 

plătită”. A aflat însă de liceul teoretic „Avram Iancu” din Aiud, care 

în acea perioada avea aproape 150 de ani de existenţă, şi pentru că 

voia să înveţe carte, a hotărât împreună cu părinţii, să urmeze acel 

liceu.  

Astfel, în perioada 1975-1977 a urmat cursurile renumitului 

liceu, care i-au schimbat destinul. Acolo a făcut deîndată cunoştiinţă 

cu admirabilul profesor de chimie, Ossi Horovitz (originar din Ocna 
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Mureş şi prezentat în carteea de faţă), un om deosebit de competent 

şi de o omenie rar întâlnită, care i-a marcat toată viaţa. A învăţat de 

la acesta atât „abecedarul chimiei”, cât şi „miraculoasele proprietăţi 

ale subtanţelor chimice de a reacţiona între ele”. Deasemenea, de la 

dânsul a învăţat să judece logic problemele legate de chimie. Ca un 

elev pasionat de chimie (care i-a devenit un hoby) a început, sub 

îndrumarea acestuia, o corespondenţă cu Revista de Fizică şi Chimie, 

atât ca autor cât şi rezolvator de probleme. Pentru tot ceea ce a făcut 

profesorul pentru el, îi poartă o deosebită recunoştiinţă.  

In anul 1977, sub lozinca  formării omului nou care trebuia să 

fie cât mai puţin şcolit, toate liceele teoretice au fost desfiinţate, iar 

liceul „Avram Iancu” a fost transformat într-un Grup de mecanici 

auto, disciplina chimie fiind scoasă din curicula acestui profil. 

Aceasta a fost o adevărată tragedie, deoarece trebuia să întrerupă 

colaborarea cu discipolul său. La propunerea dânsului s-a transferat 

doi ani la Liceul Industrial de Chimie din Ocna-Mureş, secţia 

Chimie, pe care l-a terminat în anul 1979. Aici a colaborat cu 

doamna profesoară Rizea Maria, proaspăt absolventă a Facultăţii de 

Chimie din Cluj.  

A mai continuat colaborarea cu domnul Horovitz, cu toate că 

nu mai era profesorul său direct, pe care îl vizita de fiecare dată când 

acesta venea de la Cluj în Ocna Mureş. In anul III de Liceu la Ocna-

Mures, a obţinut o menţiune la faza pe ţară (Făgăraş 1978) a 

Olimpiadei de meserii (Tehnologie chimică anorganică).  

După stagiul militar, din 1980 a urmat cursurile Facultăţii de 

Tehnologie Chimică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 

pe care a absolvit-o în 1985. In această  perioadă a beneficiat de 

colaborarea cu profesorul de Analiză instrumentală, Cordoş Emil (pe 

atunci prodecan). A fost remarcat de profesor încă din anul I, când a 

început să lucreze în cadrul unui grup de cercetare coordonat de 

acesta, devenit mai târziu  Institutul de cercetare pentru 

instrumentaţie analitică (ICIA Cluj-Napoca). De la dânsul a învăţat 

rigurozitatea ştiinţifică în domeniul cercetării. A fost marcat de o 

propoziţie simplă a profesorului, cel care a pus bazele cercetării în 

România în domeniul spectrometriei analitice cu surse de plasmă: 



36 

 

„spectrometria este o artă”. În 1985, după susţinerea lucrării de 

diplomă cu titlul: „Sinteza ureei şi determinarea biuretului din ureea 

topită prin spectrometrie de absorbţie moleculară”, sub conducerea 

profesorului Emil Cordoş, obţine licenţierea în Inginerie chimică 

pentru chimie anorganică tehnologică.  

 După terminarea studiilor, între 1985-1987 a lucrat ca inginer 

la Fabrica de îngrăşăminte chimice din Arad, între 1987-1989 – la 

Institutul de Inginerie Tehnologică, Cercetare, Proiectare şi Producţie 

pentru Industria Chimică Anorganică şi a Metalelor Neferoase din 

Bucureşti ca inginer proiectant de instalaţii chimice în industria 

metalelor neferoase (obţinere de titan şi zirconiu).  

 Tiberiu Frenţiu şi-a continuat pregătirea profesională de 

success înscriindu-se la doctorat în Chimie la Universitatea Babeş-

Bolyai, avand conducător stiinţific pe mentorul său, prof. dr. Emil 

Cordoş. În acest scop se mută cu serviciul la Cluj-Napoca, la filiala 

Interprinderii de Instrumentaţie Analitică şi Echipmente pentru 

Cercetare (1989–1990). Tot în 1990 devine asistent la Universitatea 

Babes-Bolyai, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, 

Departmentul de Chimie Analitică, fiind acum chiar coleg cu 

profesorul Ossi Horovitz, îndrumătorul său din liceu, care s-a mutat 

între timp la Universitatea clujeană. În 1996 Tiberiu Frenţiu, sub 

conducerea prof. dr. Emil Cordoş, a susţinut teza de doctorat cu 

titlul: „Spectrometrie analitică cu plasmă cuplată capacitiv în 

radiofrecvenţă” şi a avansat în funcţia de lector. În urma unei 

activităţi didactice şi de cercetare deosebite, în anul 2000 a avansat 

conferenţiar.   

Şi-a continuat preocupările de cercetare în domeniul 

spectrometriei analitice cu surse de plasmă, atât la facultate cât şi, 

după 2000, în cadrul Institutului de Cercetare pentru Instrumentaţie 

Analitică, ce îl avea ca director pe atunci pe acelaşi valoros profesor 

Emil Cordoş. În perioada 2007 – 2012 a fost Şeful Catedrei de 

Chimie analitică a Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică. În 

cadrul activităţii didactice a predat disciplinele: Analiza 

instrumentală, metode de separare şi monitorizarea factorilor de 

mediu, Chimie analitică instrumentală, Controlul analitic al 
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compuşilor chimici, la nivel de licenţă, Controlul alimentelor, 

Monitorizarea Mediului prin metode analitice moderne şi Analiza 

prin speciere elementală şi imagistică chimică la nivel master.    

 A realizat în colaborare trei cărţi în Editura Institutului 

Naţional de Optoelectronică: Analiza prin spectrometria atomică, 

Analiza prin spectrometrie de absorbţie moleculară în ultraviolet-

vizibil şi Spectrometrie atomică analitică cu surse de plasmă. 

 Domeniile de cercetare în care s-a afirmat sunt: metode 

spectrale de analiză prin emisie şi fluorescenţă atomică în plasma 

cuplată capacitiv, analiza de speciere chimică a arsenului şi a 

metalelor grele, studii de evaluare poluare a mediului cu metale 

prioritar periculoase analizate prin spectrometrie de emisie atomică şi 

de masă în plasma cuplată inductiv, metode spectrale de analiză a 

materialelor. A publicat singur sau în colaborare 53 de articole 

ştiinţifice de categorie ISI (citate la Institute of Scientific 

Information), 16 articole în volume Proceedings de Conferinţe şi 34  

în alte publicaţii în ţară şi străinătate. A mai prezentat 58 de lucrări 

ştiinţifice în Conferinţe internaţionale şi 36 în Conferinţe naţionale.  

 Experienţa profesională a conferenţiarului Tiberiu Frenţiu s-a 

concretizat în rezolvarea unui număr mare de proiecte de cercetare şi 

aplicarea rezultatelor acestora, ca membru în echipele de cercetare, 

sau ca director. Au fost astfel finalizate 2 Proiecte internaţionale, 2 

Granturi CNCSIS, 2 Programe ORIZONT 2000, 2 Programe 

NUCLEU, 12 Proiecte PNCDI, 13 Proiecte CEEX, 1 Proiect 

CORINT, 1 Proiect cu Banca Mondială. În cadrul Grupului de 

Spectroscopie Optică Analitică (AOS), pe care îl conduce în prezent, 

desfăşoară cercetări în direcţiile: echipamentelor miniaturizate cu 

microtorţe de plasmă cuplată capacitiv şi tehnologii analitice pentru 

determinarea multielementală simultană utilizate în controlul 

mediului şi alimentelor. 

 Domnul conferenţiar Tiberiu Frenţiu, produs al unor şcoli 

prestigioase din centrul Ardealului, între care şi Liceul de Chimie din 

Ocna Mureş, prin rezultatele sale excepţionale, obţinute cu multă 

hotărâre şi muncă, vine să arate tineretului din zonă că este întru totul 

posibilă realizarea unor cariere profesionale strălucite.  
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BAZIL GRUIA 
Poet, publicist, avocat 

 

      S-a născut la 5 Ianuarie  

1909 în Cisteiul de Mureş (azi 

Ocna Mureş), ca fiu  al preotului 

Vasile Gruia. Prenumele lui de 

botez a fost Vasile. Ciclul 

primar îl urmează la şcoala 

din sat, pe o stradă ce-i poartă 

astăzi numele. Parcurge 

gimnaziul în Turda şi etapa 

liceală la Aiud, absolvindu-

o în 1927.  

                                                        Urmează apoi Facultatea 

de Drept a Universităţii din 

Cluj  (1927-1932). Tot în 1932 

susţine doctoratul în drept. Devine avocat şi profesează avocatura la 

Ocna Mureş, Huedin şi Cluj. 

 Debutează în literatură cu versuri, în revista „Ghionoaia” a 

liceului “Titu Maiorescu” din Aiud, şi editorial, cu volumul În ţara 

toamnei (1929), când încă era student. Volumul a fost remarcat de 

celebrul critic literar George Călinescu: “Această culegere de versuri 

exprimă cu graţie sentimentele oneste şi delicate ale unui suflet cu o 

structură încă romantică, neadaptat la complicaţia vieţii sufleteşti 

mai noi... De peste tot se desprinde impresia că ne aflăm în faţa unui 

temperament poetic real.”  

Stabilit la Cluj, colaborează la revistele: „Fire de tort” 

(Turda), „Unirea” (Blaj), „Patria” (Cluj), dar şi la „Tribuna” şi 

„Reacţiunea literară”(Bucuresti). Pentru a se susţine a lucrat şi ca 

gazetar. În Ocna Mureş a locuit pe strada Horea, la nr.1. 

 În anul 1930, când era student în anul III la Facultatea de 

Drept, a publicat în săptămânalul clujean „Chemarea” un articol de 

incriminare a oficialităţilor pentru deznodământul tragic al 

răscoalelor din 1907, acuzându-l pe mareşalul Averescu de 
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reprimarea sângeroasă a ţăranilor participanţi. Mareşalul l-a acţionat 

în judecată pentru calomnie, mobilizând 60 de avocaţi pentru 

procesul declanşat. În apărarea studentului gazetar au sărit însă, din 

proprie iniţiativă, 180 de avocaţi celebri la acea vreme, între care se 

numărau Radu Rosetti, Pompiliu Ioaniţescu, Ionel Pop, Grigore 

Manea şi alţii. La 7 Noiembrie 1930, Bazil Gruia declara în ziarul 

Keleti Ujsag: Am primit numeroase scrisori de simpatie de la 

cetăţeni, ofiţeri pensionari, martori ai evenimentelor din 1907... În 

faţa acestei manifestări de solidarizare a opiniei publice, mareşalul 

Averescu a arătat că este dispus să-şi retragă denunţul penal în 

cazul în care se retractează afirmaţiile formulate împotriva sa... Sunt 

surprins că un minunat şi incomparabil strateg ca generalul 

Averescu renunţă atât de uşor la poziţiile sale şi caută o apărare în 

retragere. Eu, fără a avea astfel de însuşiri, rămân totuşi pe poziţia 

mea, nu renunţ să-mi susţin opiniile. Mă simt onorat că mie mi-a 

revenit rolul de a lămuri, în sfârşit, evenimentele triste din 1907. 

 Astfel, procesul şi-a urmat cursul, dezbaterea în fond 

derulându-se la 29 Noiembrie 1930. În ultimul său cuvânt, acuzatul 

Bazil Gruia, a declarat: La vânătoarea crâncenă din 1907 nu s-au 

împuşcat dihănii sau câini vagabonzi ci oameni...S-a trecut la 

răzbunări şi execuţii bizare, la împuşcări de simpli bănuiţi, de copii, 

femei şi moşnegi, care nici n-au putut participa la răscoale... Cum se 

poate deci împăca sensibilitatea noastră latină cu aceste orori care 

au stropit cu sânge inutil lupta spre mai bine a păturii noastre 

rurale? Procesul s-a încheiat la 1 Decembrie 1930, Tribunalul din 

Cluj declarându-l pe Bazil Gruia “vinovat de delictul de calomnie 

prin presă” şi condamnându-l la 15 zile de închisoare corecţională, ca 

pedeapsă principală, precum şi la 3000 lei pedeapsă pecuniară, cu 

suspendarea pedepsei”. Dar opinia publică şi presa au reacţionat în 

favoarea condamnatului, fapt ce a determinat ca, în final, Bazil Gruia 

să beneficieze de o graţiere generală. 

 Absorbit apoi de indeletnicirile profesionale de avocat, ca 

membru al Baroului avocaţilor din Cluj, abandonează atipic, 

ostentativ, creaţia literară, pentru o perioadă de aproape 40 de ani, 

suficientă pentru a-şi schimba stilul, maniera şi tonul de romantic 
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întârziat, demonstrând cu aplomb capacitatea de adaptare la noile 

formule poetice, expresioniste, neo-moderniste. 

 La vârsta de 59 ani, practic într-o a doua viaţă, reapare pe 

scena literaturii române cu volumele de mai jos (publicate cu mici 

excepţii la edituri din Cluj-Napoca) devenind membru al Uniunii 

Scriitorilor, dovedind că a dobândit o voce lirică mai personală: 

 - „Arderea etapelor”, versuri, Bucureşti, 1968, 

 - „Obsesia verii”, poeme, 1972, 

 - „Blaga inedit – amintiri şi documente”, 1974, 

 - „Patima albă”, poeme, 1976, 

 - „Efigiile riscului”, versuri, 1978, 

 - „Blaga inedit – efigii documentare”, vol.I,II, 1981, 

 - „Incripţii pe tăbliţe de aer”, poeme, 1983, 

 - „Fabulosul braconaj”, antologie, Editura Europa, 1984, 

 - „Miraculoşii Alter Ego”, versuri, 1985, 

 - „Infinitul de fiecare zi”, poeme, 1987, 

 - „A patra dimensiune”, 1989, 

- “Pelerin la Curtea Miracolelor”, 1991,  

- “Copacul ascuns”, 1994, 

- “Mixaje în timp”, Bucureşti, 1995,  

- “Recviem pentru o iluzie”, 1995. 

Volumele sale apasă decis pe voinţa unui modernism contemporan şi 

exprimă o simţire cvasifrenetică, nesăţioasă, precum şi dorinţa unui 

constructivism imagistic. 

 A fost un prieten apropiat al cărturarului şi filozofului Lucian 

Blaga, căruia i-a dedicat mai multe culegeri de documente 

biobibliografice, şi pe care l-a avut oaspete la Ocna Mureş în anii 

1950-51. Lucian Blaga a fost încântat de farmecul rustican al 

oraşului nostru. Bazil Gruia este fondator al Societăţii Culturale 

Lucian Blaga”, (Cluj 1990). Volumele de documente referitoare la 

viaţa şi opera lui Lucian Blaga (scrisori, mărturii, amintiri ale unor 

apropiaţi ai poetului) constituie un util instrument de lucru pentru 

specialişti şi un interesant dosar de existenţă pentru publicul larg. 

În această “a doua viaţă”, aproape nimic din opera lui Bazil 

Gruia nu mai aminteşte de romanticul întârziat de odinioară, poetul 
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dovedind odată cu înaintarea în vârstă nu doar o vitalitate (uneori 

exacerbată), dar şi capacitatea de adaptare la noile formule poetice, 

ceea ce i-a determinat pe comentatori să îl considere fie un 

„neoromantic orientat spre expresionism" (D. Micu), fie un exponent 

al „neobarocului, cu similitudini în poezia marelui poet spaniol Luis 

de  Gongora" (Ion Lungu).  

Relaţiile apropiate cu Lucian Blaga ar fi presupus şi o 

influenţă a acestuia. Dar nu poate fi depistat în lirica lui Gruia fiorul 

metafizic specific creaţiei blagiene. Câteva sunt coordonatele poeziei 

sale, adevărate laitmotive depistabile în mai toate cărţile: credinţa 

numai în viaţa de acum (adică în timp, nu în eternitate), încrederea în 

harul său, de unde şi totala dependenţă de poezie („Ştiu, fără poezie 

aş păli"). Insidios, gândul morţii îl face să implore patetic amânarea 

sentinţei definitive: „Aş plăti Eternităţii tribut pentru cât îmi mai 

îngăduie din timpul de dincolo să mai rămân aici" (Fast cronologic).  

  Dacă în volumul Efigiile riscului (1978), mai mult decât în 

cele anterioare, „puseurile" patriotice, fără valoare estetică, îşi găsesc 

locul într-un fel de proză mai mult sau mai puţin rimată (Baba 

Novac, Cap de răscoală, Vlad, Coşbuc şi 1907), în schimb, în 

Copacul ascuns (1994), pe lângă pregnantul presentiment al morţii 

(Capăt de drum), este invocată soţia sa, trecută în lumea umbrelor, 

dar prezentă dureros de viu în amintirea poetului. Sunt versuri 

delicate, care întregesc profilul unui artist sensibil, grav, încrezător în 

steaua sa, dar şi temător în faţa necunoscutului.  

 În prefeţele unora din volumele poetului precum si în unele 

publicaţii literare găsim părerile unor confraţi contemporani cu el: 

„Un evident salt calitativ, o marcantă evoluţie a unui poet 

scrupulos şi discret, dar care şi-a găsit sunetul, grav şi pătrunzător 

de violoncel L-aş numi pe Bazil Gruia, poetul „arderii etapelor” 

după titlul uneia din cărţile sale de poezie” (Şerban Cioculescu, 

1976), 

 „Cel mai bătrân tânăr poet al Clujului ni se prezintă cât mai 

complex cu putinţă, aşa cum întru amintiri, elanuri, temeri şi 

freamăte, duios, nobil, candid, îşi exprimă crezul...” (Nicolae 

Steinhardt, în Viaţa Românească, 1984), 
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 „Îmbătat excesiv de real, Bazil Gruia aspiră la o apoteoză 

existenţială, transparentă în cvasiintegralitatea poeziei sale... Nu 

aflăm aici o scriitură gratuită. Nici suprarealismul şi nici 

expresionismul nu o angajează, ci un vitalism ce se pune în valoare 

pe sine” (Gheorghe Grigurcu, în Dreptatea Literară, 1990). 

 Nu voi uita niciodată timbrul grav, mărturisitor, cu care Bazil 

Gruia ne recita nouă, condeierilor din Ocna Mureş, crâmpeie din 

poemele sale. Îmi pare că şi azi îl aud: „Acesta sunt, prieteni... Nu 

pot fugi de mine. Acesta mi-e supraeul: sinele ereditar... Primiţi-mă 

prieteni, aşa cum sunt. Aşa cum voi dăinui. Aşa cum cu toţii vom 

dăinui întru nemărginire...” De fiecare dată, când rostesc numele lui 

Bazil Gruia (patriarh al stilului dens şi tulburător), conchid că 

domnia sa a înţeles din sensurile lumii ce alţii abia bănuiesc, şi a 

izbutit să cuprindă în sentimente ceea ce unora li s-a părut a fi 

intangibil... (Nicolae Dobra).  

La un capăt de destin, în anul 1995, obosit pesemne de 

peregrinarea prin strălucirea auriferă a slovelor, dar împăcat că şi-a 

împlinit menirea terestră, poetul Bazil Gruia a trecut la cele veşnice, 

spre a-l întâlni acolo, în eternitate, pe marele său camarad, Lucian 

Blaga, şi pe toţi confraţii literaţi strămutaţi  în Pantheonul Muzelor. 

 În 1995 a fost declarat cetăţean de onoare al oraşelor Cluj-

Napoca şi Ocna Mureş. 

 
  Nicolae Adrian Dobra şi Mircea Aurel Ciugudean 

(pe baza unor materiale de pe Internet, în special www.crispedia.ro, 

www.caietesilvane.ro) 
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GLIGOR GRUIŢĂ 
Lingvist, profesor universitar 

M-am născut la 27 octombrie 

1937, în satul Şpălnaca, la şase 

kilometri de Ocna Mureş, peste 

Banţa. Am parcurs şcoala elementară 

în satul natal, liceul la Ocna Mureş 

(1951-1954) iar studiile universitare 

în Cluj-Napoca, la Universitatea 

“Babeş-Bolyai”, Facultatea de 

Filologie, în perioada 1962 - 1967.  

După cum se poate observa, 

studiile mele nu s-au desfăşurat în 

flux continuu. Intre liceu şi facultate 

există un hiatus de opt ani (1954 - 

1962), interval în care am stabilit, fără să vreau, un trist record 

existenţial, demn de Guinness Book: m-am prezentat la patru 

examene de admitere în facultate, le-am luat pe toate (două pe locul 

doi, unul pe patru şi altul pe locul întâi), dar numai cel din 1962 mi-a 

fost de folos. De fiecare dată speram că va fi alt regulament de bursă 

astfel încât să mă pot încadra în el, dar degeaba: venitul oficial al 

familiei depăşea constant plafonul de bursă. Desigur, se poate pune 

întrebarea de ce, la un venit anual atât de mare, nu am fost întreţinut 

la studii de părinţi, fără bursă. Răspuns: pentru că acest venit exista 

doar pe hârtie. Ne aflam în perioada cotelor la produse agricole şi 

apoi a contractărilor obligatorii, când ţăranii cu o oarecare stare au 

fost transformaţi în robi ai statului. Despre ce venit putea fi vorba, 

dacă la o recolta de 20 de „măji” de grâu, de exemplu, omul trebuia 

să predea o cotă obligatorie de 25 sau 30 de măji? Dacă nu reuşea, 

devenea datornic la stat, sabotor, duşman la poporului... şi atunci 

făcea pe dracu-n patru să se achite de „datorie”, pentru că Aiudul (cu 

închisoarea lui de tristă amintire) nu era prea departe de Şpălnaca. 

 Astăzi „mă uit înapoi cu mânie” la timpul pierdut atunci: trei 

ani de armată la aviaţie (Craiova, Deveselu), plus cinci ani ca dascăl 
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suplinitor în şcoli din fostul raion Aiud (Şpălnaca, Heria, Vălişoara),  

unde predam cam de toate. În 1962 „socialismul a invins definitiv la 

oraşe şi sate”, am devenit „fiu de ţăran colectivist”, iar dosarul meu 

era de această dată, curat ca lacrima. Am intrat la facultate de pe 

locul patru, căzusem aşadar de pe podium, dar asta nu mai conta. 

După terminarea facultăţii am făcut o scurtă escală ca 

profesor la liceul din Abrud apoi am revenit la Cluj-Napoca (ianuarie 

1968) pentru o carieră universitară de 40 de ani, care a cuprins toate 

verigile lanţului academic: preparator, asistent, lector, conferenţiar, 

profesor. Am beneficiat de specializări în Italia, Ungaria, SUA, 

devenind doctor în filologie în 1977. Pe parcurs, am avut şi câteva 

responsabilităţi profesional-administrative (şef de catedră, secretar 

ştiinţific al Senatului Univesităţii “Babeş-Bolyai” etc.). Am fost  

professor invitat, câte un an, la două univesităţi americane, în cadrul 

Programului Fulbright: “Portland State University” (Oregon) şi 

“University of California, Los Angeles” (UCLA).  

 Catedra la care am fost încadrat în 1968 („Limba română şi 

lingvistică generală”) fusese întemeiată şi condusă de Sextil 

Puşcariu, unul dintre cei mai mari lingvişti români, primul rector al 

universităţii clujene, iniţiatorul şi directorul prestigiosului “Muzeu al 

limbii române” din Cluj, existent şi astăzi. Prin urmare, o instituţie cu 

prestigiu, tradiţie, principii şi reguli ferme, loc ideal de iniţiere şi 

evoluţie pentru un tânăr. Am vrut de la început să mă specializez în 

disciplina numită „Limba română contemporană”, dar şeful catedrei 

mi-a temperat elanul, sugerând că mai întâi mi-ar fi utilă o 

„plimbare” prin întregul domeniu lingvistic, pentru a-mi asigura o 

solidă pregătire generală. Astfel că, în calitate de asistent, am ţinut 

seminarii la aproape toate disciplinele lingvistice: limba română 

contemporană (gramatică, lexic, fonetică), istoria limbii române, 

dialectologie, lingvistica romanică, introducere în filologie, 

lingvistică generală. Ca lector, conferenţiar, profesor, m-am fixat 

însă în zona preferată, ţinând cursuri de morfologie, sintaxă, 

gramatica normativă şi dinamica limbii române actuale. Ultimele 

două le-am predat, în paralel, şi la Facultatea de Jurnalism. Am avut 

grijă, după cum se vede, ca specializarea mea sa nu fie prea îngustă, 
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adică să nu confirme zisa unui caustic autor britanic care spunea că 

„specialistul este unul care ştie totul despre nimic”.  

 In ceea ce priveşte activitatea mea ştiinţifică, pot spune că am 

avut încă de la început libertate deplină şi am rămas pe teritoriul 

preferat, din studenţie până la pensionare şi chiar după aceea. Toate 

cele peste 100 de studii şi articole publicate în puţinele noastre 

reviste de specialitate, plus comunicările ştiinţifice ţinute la congrese, 

simpozioane, sesiuni ştiinţifice, conferinţele, emisiunile de la radio 

sau TV etc., ilustrează  aserţiunea de mai sus. Una din temele mele 

predilecte a fost acordul în limba româna, fenomen complex şi foarte 

important pentru o limbă ca a noastră, cu flexiune nominală şi 

verbală bogată, generatoare de reguli complicate, cu ezitări în 

aplicare din partea multor vorbitori. Am abordat-o în lucrarea de 

licenţă, dar am aprofundat-o apoi în teza mea de doctorat şi am tratat-

o monografic în cartea „Acordul în limba româna”, publicată în 

1981, la Editura Ştiinţifică din Bucureşti. A fost foarte bine primită 

de specialişti, în frunte cu academicianul Alexandru Graur, care i-a 

dedicat o elogioasă recenzie în „România literară”. Conţinutul 

monografiei a fost încorporat în capitolele consacrate acordului în 

cele mai prestigioase lucrări de sinteză: „Gramatica pentru toţi” 

(Mioara Avram) si „Gramatica Academiei” (ultima ediţie), fiind 

frecvent citată în literatura de profil. 

 Satisfacţia cea mai mare mi-au dat-o însă cărţile care au vizat 

un public-ţintă mai larg, care depaşeşte cercul fatalmente limitat al 

mediului academic. Este vorba, în primul rând, de „Gramatica 

normativă”, care a apărut, până la plecarea mea din ţară, în şapte 

ediţii, la trei edituri de prestigiu: „Dacia” (Cluj-Napoca, ed. I şi a II-

a), „Polirom” (Iaşi, ed. a III-a), „Paralela 45” (toate celelalte). Este o 

carte de educaţie lingvistică şi se adresează mai ales celor care îşi 

câştigă existenţa din exprimarea publică: jurnalişti, demnitari de 

orice rang, oameni politici, cadre didactice etc. Interesul foarte mare 

al publicului, al editurilor, al presei (ziare, reviste, radio, tv), al şcolii, 

pentru această carte m-a determinat să-mi continui cercetarea în 

aceeaşi direcţie, publicând „Moda lingvistică actuală. Norma, uzul şi 

abuzul” (Ed. „Paralela 45”), care a cunoscut până acum două ediţii 
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(2006 şi 2011). Am semnalat aici principiile care guvernează 

dinamica limbii române actuale, evidenţiind principalele tendinţe de 

evoluţie, inovaţiile (negative/pozitive) care apar, contradicţiile dintre 

normă şi uz, posibilităţi de armonizare etc. 

 La cele două direcţii de cercetare menţionate (descrierea 

limbii române actuale şi educaţie lingvistică) ar mai fi de adăugat 

una: pregătirea limbii române pentru a fi predată la vorbitorii cu altă 

limba maternă. Este vorba de studenţii străini care vin să studieze în 

România, dar şi de cei care studiază română în ţările lor, prin 

lectoratele existente în Europa, dar şi pe alte continente. De aceea, 

incă din perioada de pionierat a acestor activităţi, am creat 

instrumente lingvistice adecvate, devenind autor, coautor sau 

coordonator a patru manuale de limba română pentru studenţii 

străini. 

M-am pensionat în 2007 şi locuiesc, temporar, în California. 

 În încheiere, un răspuns la o întrebare virtuală: cât de 

uiorean/ocnean poate fi un om care, din cele trei sferturi de veac ale 

existenţei sale, a trăit în Uioara/Ocna Mureş doar trei ani? Răspuns 

ferm: 100%! Ocna Mureş se afla, cum am arătat, la şase kilometri 

distanţă de satul meu natal (peste Banţa). Toate traseele mele, 

geografice sau biografice, pe ruta Spălnaca – Cluj-Napoca, au trecut, 

obligatoriu, prin Ocna Mureş. Mai adaug că acolo au trăit sau trăiesc 

mulţi consăteni de-ai mei: rude apropiate, foşti vecini, prieteni, 

colegi. De aceea, de câte ori coboram la „Haltă”, mă simţeam acasă. 

Nu “ca acasă”, ci acasă, fără ghilimele. 

      Prof.dr. Gligor Gruiţă 
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IOAN HANCA  
Scriitor, publicist 

 

S-a născut la 29 Februarie 

1932 în Ocna Mureş, unde a 

parcurs şcoala primară şi 

gimnaziul. Liceul l-a absolvit în 

1951. A efectuat studiile 

superioare la Universitatea din 

Iaşi, Facultatea de drept, pe care a 

absolvit-o în anul 1956. 

 A debutat în presă cu un 

reportaj, în ziarul „Facla” din Cluj, 

în 1957. Şi-a început ucenicia 

literară avându-i ca mentori pe 

scriitorii Alexei Rudeanu şi 

George Cumpătă apoi pe 

profesorul Justin Salanţiu, care a condus multă vreme Cenaclul 

literar „Mihai Eminescu” din Aiud. Ioan Hanca a frecventat cu 

asiduitate acest cenaclu. A fost unul dintre principalii fondatori ai 

Cenaclului literar „Mihai Eminescu” din Ocna Mureş (1957), cel mai 

vechi şi longeviv cerc de literatură din judeţul Alba. 

 În anul 1972 a publicat articolul „Sarea” în „Almanahul 

judeţului Alba”, editat de cotidianul „Unirea”. A colaborat la anuarul 

cultural „Poarta inimii”, editat de Comitetul judeţean de cultură Alba, 

unde a publicat povestirile: „Dincolo de Ape” (1979), „Vremea 

bobocilor” şi „Numai o viaţă” (1980), „Singur” (1981), „Pasărea 

cenuşie” (1982). Cu decenii în urmă a susţinut la radiodifuziunea 

locală din Ocna Mureş o rubrică literară care a ilustrat evenimentele 

din cenaclul oraşului şi creaţiile unor condeieri autohtoni, precum 

Remus Mihălţan, Maria Martin, Eusebiu Moraru, Adriana Nuc, etc. 

 A publicat frecvent reportaje, eseuri şi articole în presa 

albaiuliană precum şi în alte gazete şi reviste din ţară, scrierile sale 

excelând prin sinceritate şi candoarea dezvăluirii lumii pe care a 

parcurs-o, prin ataşamentul faţă de spaţiul transilvan, din care a 
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decurs menirea sa de biograf al meleagului natal şi caligraf al 

spiritului tradiţional ardelean. 

 A fost distins cu numeroase premii la cele mai importante  

concursuri naţionale de creaţie literară. A scris, de asemenea, scenarii 

cinematografice care au intrat în atenţia regizorului de film Alecu 

Croitoru. A colaborat cu lucrări de proză (schiţe, povestiri, nuvelete) 

la volumele colective; „Ţara dintre cetăţi şi râuri” şi „Cartea 

Mureşului” (Editura Eminescu, Bucureşti, 1984 respectiv 1986). 

A debutat editorial în anul 1988, cu volumul de proză scurtă 

„Ultima caravană” (Editura Dacia, Cluj-Napoca) – lucrare evaluată 

de critica de specialitate ca un notabil eveniment literar. 

A fost unul dintre iniţiatorii primei gazete locale, „Curierul 

uiorean” (1990). A devenit membru al Uniunii Scriitorilor din 

România, Filiala Cluj, în 1994. În anul 2005 a publicat romanul cu 

tentă autobiografică intitulat „Casa cu iederă” (Ed. Altip, Alba Iulia). 

În viaţa culturală a oraşului Ocna Mureş s-a remarcat ca un 

entuziast iniţiator şi organizator de acţiuni literare ca: lansări de 

carte, întâlniri cu scriitori, colocvii, etc., activităţi cărora le-a conferit 

o aură de profesionalism şi elevaţie. A oferit cu generozitate şi 

onestitate, constant, sprijin tuturor condeierilor şi membrilor de 

cenaclu uioreni, pentru care a fost mereu însoţit de recunoştinţa şi 

camaraderia creatorilor de literatură din Ocna Mureş.  A fost director 

al cinematografului din Ocna Mureş.  Din 1990 s-a implicat şi în 

viaţa politică, în legislatura 1992-1996 fiind ales în funcţia de 

Consilier judeţean de Alba. O boală nedreaptă i-a grăbit pensionarea, 

făcându-l să se retragă spre contemplarea a toate câte au fost şi sunt, 

în liniştea copacilor roditori şi a prisăcii de la domiciliul său aflat în 

cartierul patriarhal Uioara de Sus. Această claustrare nu a însemnat 

însă o demobilizare de la vocaţia de condeier, căci acolo, în spaţiul 

de taină al strămoşilor săi, a trudit cu har la finalizarea romanului 

„Casa cu iederă”, neuitând nici o clipă că, în pofida vicisitudinilor pe 

care le-a parcurs, miracolul slovelor este partea eternă a fiinţei. A 

trecut în eternitate în 16 Februarie 2008. 
Nicolae Dobra (utilizând şi date culese din cărţile şi articolele 

scrise de Ion Mărgineanu, Radu Gligor, Gheorghe Jurcă)   
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MIHAIL HĂRDĂU 
Profesor universitar, cercetător 

 

S-a născut la 15.12.1947 în 

Ocna Mureş, pe str. Ilie Pilntilie (în 

prezent „Lacului”) într-o familie cu 

nouă copii, având tatăl muncitor la 

Salina. La vârsta de 14 ani a rămas 

orfan de tată. A început şcoala în 

sediul de pe actuala str. N. Iorga dar 

liceul l-a continuat şi terminat la 

noua clădire, actualul „Petru 

Maior”.  Are amintiri frumoase cu 

profesorii din şcoală. Despre acei 

ani povesteşte: 

Fiind cu o situaţie materială dificilă mama a decis să mă 

retrag de la liceu şi să mă înscriu la şcoala profesională, “peste 

Mureş”. Am întocmit dosarul, cu care m-am prezentat la o comisie.  

Şeful acesteia, profesorul meu Vasile Mirion, parcă văd şi acum,  mă 

priveşte, se uită formal în dosar, şi-mi spune: –...Mă Mihăiţă, 

dosarul tău nu-i bun, să vină mumă-ta aci! …A ajuns mama, apoi s-a 

întors acasă plângând şi mi-a spus că dl Mirion a refuzat transferul 

şi a afirmat că mi-e scris să fiu domn! 

În clasa a IX-a ne-am mutat în şcoala nouă, în Bosnia, 

actualul liceu, care era încă în şantier… Am folosit un scripete de 

şantier şi m-am ridicat singur pe peretele exterior până la ultimul 

nivel, unde am dat nas în nas cu domnul Rizea, directorul adjunct, 

aflat la ore. Acesta s-a înnegrit de frică, m-a rugat să cobor încet ... 

Deşi eu eram la educaţie fizică... au urmat: trei zile eliminare, 9 la 

purtare.  

De câte ori trec prin Bosnia, pe lângă şcoala mea, am o 

bucurie lăuntrică pe care nu mi-o poate lua nimeni. Într-un mediu în 

parte ostil, înconjurat de colegi de o mare diversitate, am avut în 

liceu profesori de mare valoare, umană în primul rând. Am avut 
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noroc; a fost o şansă creionată de un profesor Vasile Mirion şi  

profesoarele Melania Iacob (dirigintă) şi Elena Morar. 

Şi-a continuat studiile la Facultatea de Mecanică a Institutul 

Politehnic din Cluj între anii 1967-1972, absolvind ca şef de 

promoţie şi devenind un foarte bun inginer mecanic. A fost repartizat 

în serviciu la I.M.A.I.A Sibiu. Aici devine şef de birou tehnic şi 

rămâne până în anul 1978. 

Se reîntoarce ca şi asistent la Institutul Politehnic din Cluj în 

1978. Avansează şef de lucrări în 1982. Urmează în paralel şi 

pregătirea prin doctorat, obţinând titlul de doctor inginer, în 

domeniul tehnologiei construcţiei de maşini, în 1990. Efectuează 

perioade de studiu de 2-7 saptămâni la Univeristăţi din Franţa: 

Annecy, Toulouse, Poitiers, şi din Germania: Wuppertal. S-a 

perfecţionat în metode optice şi numerice de analiză 

(fotoelasticimetrie, interferometrie) a stărilor de tensiuni şi 

deformaţii în structuri mecanice de formă complexă. 

A obţinut gradul de conferenţiar în 1992, de profesor 

universitar în anul 1995 şi apoi conducerea de doctorat în domeniul 

inginerie mecanică, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. A 

ocupat funcţia de Şef de Catedră (Rezistenţa Materialelor) în 

perioada 1994-2011 şi de Director de Departament (Inginerie 

mecanică) din 2011. A fost membru al Senatului Universităţii între 

1996-2012. A predat ca titular al cursurilor: Rezistenţa materialelor, 

Metode numerice, Metoda elementului finit (curs de master). A fost 

şi este tot timpul un professor model. În cadrul predării nu a folosit 

niciodată suport de curs la ore… Iar la examene, nu a acceptat 

intervenţii pentru diverse „odrasle”... 

A depus o intensă activitate publicistică: 13 cărţi şi manuale 

didactice, 122 articole ştiintifice, 38 de lucrări prezentate la 

conferinţe interne şi internaţionale. A condus sau a colaborat la 35 

contracte de cercetare ştiinţifică şi a obţinut 1 brevet de invenţie.  

Domeniile de cercetare principale abordate de profesorul 

Mihail Hărdău, în care a obţinut rezultate deosebite, au fost: metode 

optice şi numerice de analiză a stărilor de tensiuni şi deformaţii în 

structuri mecanice de formă complexă, îmbunătăţirea metodelor de 
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calcul ale plăcilor tubulare cu ajutorul metodelor moderne de analiză, 

proiectarea nano/micro mecanismelor flexibile de acţionare şi 

detecţie. În aceste domenii profesorul Mihail Hărdău a condus două 

granturi naţionale acordate de CNCSIS (2000-2004, 2005-2008). 

Este Membru al Asociaţiei Române de Tensometrie. Între 

1990-2008 a fost Redactor al Buletinului Ştiinţific al Universităţii 

Tehnice din Cluj, sectia Materiale şi Construcţii de maşini. 

S-a perfecţionat în domeniul administraţiei publice obţinând 

certificatele şi diplomele: „Arta rezolvării conflictelor în 

administraţia publică locală”, Sinaia-2001, „Formare specializată în 

administraţie publică”, INA, Bucuresti-2006 şi distincţia “Execelenţă 

în Administraţie”, Sinaia 2005. 

A ocupat diferite funcţii administrative şi politice: 

- Consilier judeţean: 2000-2005 ,  

- Prefect al Judeţului Cluj: 2005, 

- Ministru al Educaţiei şi Cercetării: între 2006-2007, 

- Membru al Senatului României: 15.12.2008-15.12.2012, 

- Preşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 

Parlamentului: din 2008,  

Activitatea sa  parlamentară a fost una de excepţie şi anume, a avut: 

37 iniţiative legislative, 21 declaraţii politice, 204 luări de cuvânt în 

plen, 9 întrebări, 4 interpelări. 

Pentru meritul de a fi concetăţeanul care a ocupat până la 

acea dată cea mai importantă funcţie, aceea de Ministru al Educaţiei 

şi Cercetării, în anul 2007 Primăria Oraşului natal i-a acordat titlul de 

“Cetăţean de Onoare”.  

În anii cât domnul profesor Mihail Hărdău a ocupat această 

funcţie, ministerul a obţinut şi transmis şcolilor de toate categoriile 

din ţară cale mai mari fonduri de dotare din istoria sa! Dânsul 

povesteşte acum:  

M-am bucurat că am contribuit efectiv la refacerea liceului 

meu, pentru mine o realizare de referinţă. Când revin în oraş, trec 

încet, încet pe strada Lacului, strada copilăriei mele, apoi spre 

dreapta pe strada Kogălniceanu, revăd liceul, mă simt bine, şi trec 

mai departe împăcat cu mine insumi. 

http://www.senat.ro/ComponentaComisii.aspx?Zi=&ComisieID=cfd333c2-c44a-4d2f-96c3-398d1decfb86
javascript:__doPostBack('meniu$ctl02$lnkParlament','')
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ATTILA HEGEDŰS 
Profesor universitar, cercetător 

 

S-a născut la 12 iulie 1939 în 

oraşul Tg. Mureş. După ce tatăl lui a 

dispărut în cel de al doilea război 

mondial, familia formată din mama 

şi trei copii mici s-a mutat la bunicii 

lui din comuna Noşlac (judeţul 

Alba). Aici a început să frecventeze 

şcoala elementară în anul 1946. A 

urmat şcoala generală din Ocna 

Mureş (195o-1953) şi apoi liceul 

Bolyai Farkas din Tg. Mureş (1953-

1956). După ce a terminat şcoala 

medie ca şef de promoţie, a dat 

admitere la Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic din 

Timişoara (IPT). 

În fiecare şcoală a avut profesori de  la care a putut învăţa 

mult, respetiv care au ştiut să-l stimuleze să obţină rezultate cât mai 

bune. Încă la Ocna Mureş, profesoara lui de geografie-istorie Takács 

Róza i-a spus la un moment dat: 

– Attila, tu eşti un băiat foarte talentat, ar trebui să devii 

profesor universitar. 

Această prevestire, cu mulţi ani mai târziu, a devenit realitate. 

La Tg. Mureş mai mulţi profesori au cotribuit  la pregătirea 

lui pentru viaţă, pentru studiile ulterioare. Se remarcă în mod 

deosebit tânărul profesor de matematică Kiss Elemér, care după ce 

şi-a dat seama că elevul lui are talent la ştiinţe reale, l-a ambiţionat şi 

l-a ajutat în pregătirea lui astfel încât în anul 1955 a câştigat premiul 

I la concursul de matematică organizat pe regiune. 

La Timişoara, un număr mare de cadre didactice au contribuit 

la pregătirea lui teoretică şi practică. Îşi aduce aminte cu plăcere de 

profesorii I. De Sabata, T. Dordea, I. Suciu, Gh. Silaş, I. Hajdu şi 

alţii. După absolvire, în 1961, ca urmare a rezultatelor profesionale 
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foarte bune obţinute în decursul celor cinci ani, a fost reţinut la 

Catedra de Mecanică a IPT, unde şi-a desfăşurat activitatea până la 

pensionare. În februrie 1972 şi-a susţinut teza de doctorat, obţinând 

titlul de doctor inginer în domeniul mecanicii tehnice. A deţinut pe 

rând funcţiile didactice de asistent, şef de lucrări, conferenţiar (1977-

199o), profesor universitar (199o-2ooo).  

Lucrând cu pasiune şi dăruire, a defăşurat o bogată şi 

apreciată activitate didactică. A condus seminarii şi lucrări practice şi 

a ţinut cursuri de mecanică teoretică, mecanică aplicată, mecanică şi 

rezistenţa materialelor la facultăţile IPT. În perioada 1992-1997 a 

predat mecanică şi în limba germană la Facultatea de Construcţii. Ca 

visiting profesor în Ungaria, la Universitatea de Ştiinţe Agricole din 

Gödöllő (UŞAG), a predat cursuri de Vibraţii mecanice în limba 

maghiară. 

Experienţa acumulată, temeinicia pregătirii profesionale şi 

receptivitatea la nou i-a permis să ţină cursuri de nivel ridicat, 

adaptat la specificul facultăţii respective, apreciate de de colegi şi de 

studenţi. După un examen, unul dintre studenţii care nu au promovat 

examenul l-a întrebat: 

– În al doilea semestru tot Dvs. ne veţi preda această 

disciplină? 

– Nu eu voi preda, de mine scăpaţi! i-a răspuns profesorul 

Hegedűs. La care reacţia spontană a studentului a fost: 

– Dar noi nu vrem să scăpăm de Dvs., mai ales că  ne-aţi ţinut 

cursuri foarte frumoase, clare, noi suntem de vină că nu am învăţat 

suficient. În plus nouă ne place faptul că Dvs. sunteţi obiectiv în 

aprecierea studenţilor la examen. 

Profesorul Hegedűs are o bogată activitate editorială. A 

elaborat singur sau în colaborare 25 manuale, cursuri universitare, 

culegeri de probleme în limbile română, maghiară şi germană, dintre 

care 6 au apărut la edituri centrale (Bucureşti, Budapesta) şi locale 

din Timişoara (Facla, Helicon, Editura de Vest). 

Profesorul Csizmadia Béla de la Universitatea Szent István 

din Gödöllő (fosta UŞAG), într-o apreciere făcută în 1996, a 

evidenţiat mai multe elemente de noutate, originalitate în culegerile 
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de probleme, le-a considerat ca foarte valoroase şi a cerut  acordul 

autorilor (Hegedűs A, Doina Drăgulescu)  să preia unele părţi din 

acestea în manualul lor de mecanică în curs de elaborare. Profesorul 

Horst Klepp de la Universitatea Ruhr din Bochum (Germania) scrie 

într-o scrisoare din 1998: „Cărţile tale de mecanică îndeplinesc 

cerinţele unui curs bun, formulate de profesorul Wittenbauer din 

Graz şi anume: das Studium zu erleichtern und die Freude an der 

Arbeit zu erhöhen”. 

În decursul mai multor ani a răspuns de organizarea 

concursului profesional al studenţilor la disciplina de mecanică. La 

aceste concursuri studenţii profesorului Hegedűs au obţinut mai 

multe premii. În perioada 1986-1989 a fost coordonatorul pe institut 

al concursurilor profesionale, extinse între timp la mai multe 

discipline. 

În paralel cu activitatea didactică a desfăşurat o bogată 

activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul mecanicii tehnice. 

Majoritatea studiilor efectuate sunt din domeniul vibraţiilor 

mecanice: dinamica sistemelor vibropercutante, separare prin 

vibraţii, vibrotransport, etc. Pe lângă studiile teoretice a proiectat mai 

multe dispozitive de laborator şi industriale. Astfel, a conceput o 

nouă metodă pentru determinarea forţei critice de flambaj şi a 

modulului de elasticitate şi a proiectat un dispozitiv bazat pe această 

metodă. A proiectat un vibrator electrodinamic care a fost un produs 

solicitat al Sectorului de Prototipuri şi Microproducţie al IPT. A 

studiat modul de funcţionare şi a proiectat un nou tip de ciur vibrator 

care s-a realizat şi funcţionează bine. 

În revistetele de specialitate din ţară şi străinătate şi în 

volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale a publicat peste 

9o de lucrări ştiinţifice. Are 4 inovaţii acceptate. 

Lucrările ştiinţifice ale profesorului Hegedűs se bucură de recenzii 

favorabile, multe din ele sunt citate sau chiar reproduse parţial în 

lucrări ale altor cercetători sau în monografii apărute în ţară şi în 

străinătate. Astfel, în monografia consacrată sistemelor 

vibropercutante, apărută  în 1981 la Editura Academiei din Praga, 

autorul Frantisek Peterka menţionează pe locul trei, după URSS şi 
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SUA, cercetările din ţara noastră din acest domeniu şi evidenţiază 

nominal trei cercetători: Silaş Gh., Hegedűs A. Brîndeu L.. În 

bibliografia monografiei sunt încluse 7 lucrări ale profesorului 

Hegedűs, iar în cadrul cărţii sunt reproduse părţi din unele lucrări. 

Alături de activitatea ştiinţifică proprie a îndrumat activitatea 

de cercetare şi proiectare şi activitatea în cercurile ştiinţifice a mai 

multor studenţi de la facultatea de mecanică, electrotehnică şi 

construcţii. Studenţii lui au obţinut mai multe premii la sesiunile 

ştiinţifice ale cerurilor ştiinţifice studenţeşti organizate la Timişoara, 

Bucureşti, Cluj-Napoca şi în Ungaria (Gödöllő, Mezőtúr). 

A fost membru al Societăţii Române de Mecanică Teoretică şi 

Aplicată, al Societăţii Române de Acustică, al Societăţii Inginerilor 

Germani (VDI) şi este membru al Asociaţiei Internaţionale a 

Profesorilor Maghiari. 

Mai trebuie evidenţiat faptul că profesorul Hegedűs a iniţiat şi 

a coordonat colaborarea dintre UPT şi mai multe universităţi din 

Ungaria. S-au dezvoltat legături strânse şi colaborare rodnică în 

special cu Universitatea Szent István din Gödöllő şi cu Şcoala 

Superioară de Mecanică Agricolă din Mezőtúr. În cadrul colaborării, 

cu participarea directă a profesorului Hegedűs sau cu sprijinul d-lui, 

s-au obţinut multe rezultate reciproc avantajoase: cursuri universitare 

comune, filme video, cercetare –proiectare în comun, dicţionar 

poliglot de mecanică tehnică, etc. 

Rezultatele deosebite obţinute ale profesorului Hegedűs au 

fost recunoscute prin mai multe premii şi distincţii: Premiul II al 

Ministerului Învăţământului pentru „Studiul mecanismelor vibratoare 

şi vibropercutante” (1968), câştigător al concursului Fundaţiei Pro 

Cultura pentru visiting profesor (Gödöllő, 1991), bursa Fundaţiei 

Kemény Zsigmond (specializare de o lună la Universitatea Tehnică 

din Budapesta, 1992), bursă ÖAD (Östereichische Akademische 

Dienst) (specializare de o lună la Universitatea Tehnică din Graz, 

1995), „Medalia Facultăţii de Mecanică” a UŞAG (1999), profesor 

onorific al Şcolii Superioare de Mecanică Agricolă din Mezőtúr 

(2oo2), profesor universitar onorific al USZIG (2oo7). 
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HOREA HERŢEG 
 profesor de educaţie plastică la liceu 

  
 S-a născut la 11 septembrie 

1946 în comuna Unirea, vecină cu 

oraşul Ocna Mureş. După etapa şcolii 

primare şi a celei elementare, parcursă 

în comuna natală, a urmat liceul la 

Ocna Mureş. Apoi a absolvit Institutul 

de Arte Plastice „Ion Andreescu” din 

Cluj Napoca. 

În perioada studenţiei Horea 

Herţeg a cochetat şi cu muzica 

populară fiind solist vocal în ansamblul 

folcloric Mărţişorul, condus de 

renumitul taragotist Dumitru Fărcaş. 

Apoi a trecut la ansamblul folcloric Mugurelul unde a cântat până la 

terminarea Facultăţii. 

 A activat, până la pensionare, ca profesor de educaţie plastică 

la liceul din Ocna Mureş, conducând timp de peste trei decenii 

„Cercul de Artă Plastică” al elevilor, pe care l-a înfiinţat în anul 

1973.  

            Primele publicaţii literare le-a avut în ziarul Unirea şi în 

volumul „Poarta inimii”, editat de Comitetul judeţean de Cultură 

Alba. Până în anul 1989 a fost membru activ al cenaclului literar 

„Mihai Eminescu” de pe lângă Casa de Cultură din Ocna Mureş. 

 A colaborat la realizarea lucrării „Enciclopedia practică a 

copiilor”, volumul 8, fiind autorul capitolului 16, întitulat „Caricatura 

în viziunea copiilor”. A colaborat la ilustrarea volumului de 

epigrame şi caricaturi „Râdeţi copii!”. Împreună cu elevii săi de la 

Liceul Teoretic Petru Maior au strâns o frumoasă sume de bani cu 

care au sponsorizat achiziţia unui clopot pentru Biserica Ortodoxă 

din cartierul „Soda”. 

 Trebuie remarcat faptul că timp de 37 de ani, cele mai 

însemnate reuşite ale educaţiei plastice în oraşul nostru, au fost 
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determinate de strădaniile şi laborioasa activitate didactică a 

profesorului Horea Herţeg. Succese deosebite ale elevilor de la 

Cercul de pictură al liceului au fost repurtate în Japonia (34 de premii 

si menţiuni), tablourile lor fiind apoi solicitate pentru Concursul 

internaţional de pictură pentru copii – Tokio 2010, organizat sub 

auspiciile UNESCO. Din cele 100 de tablouri expuse de elevii 

ocnamureşeni, 57 au fost premiate! În multe emisiuni televizate am 

putut vedea la lucru activitatea micilor pictori din Ocna Mureş. 

            Din acest minunat cerc de pictură, au urmat calea spre 

desăvârşire în arta plastică 36 elevi. O parte au absolvit Institutele de 

artă din Cluj-Napoca şi Bucureşti, iar alţii au urmat Şcoala Populară 

de Artă. Cei care au ajuns artişti plastici, sunt azi apreciaţi atât în ţară 

cât şi în stăinătate.  

Horea Herţeg are un album voluminos, unde în anii de 

activitate la catedră a aşezat cu grijă an de an, toate rezultatele 

elevilor săi, obţinute la concursurile naţionale şi internaţionale. Tot în 

acest album se găsesc părerile unor oameni de cultură care i-au 

urmărit şi apreciat activitatea didactică. 

Începând cu anul 1995, timp de mai mulţi ani, a coordonat 

revista POPAS, a elevilor de la liceul teoretic Petru Maior din Ocna 

Mureş. 

            A semnat  placheta de versuri „Flori de câmp, flori de suflet” 

în Editura „Buna Vestire” din Blaj, anul 2000. Volumul a fost 

prefaţat de cărturarul Ioan Buzaşi (membru al Uniunii Scriitorilor din 

România, profesor la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba 

Iulia). 

 Este autorul albumului „Istoria ilustrată a oraşului Ocna 

Mureş” din Editura Europontic, Cluj Napoca, 2003, incluzând 80 de 

imagini din vremurile trecute, unele din 1870. După o muncă 

istovitoare de şase ani pentru strângerea materialului documentar, 

autorul declara: „Oraşul Ocna Mureş trebuie răsplătit cu un astfel de 

album”. El reaminteşte aici tuturor ocnenilor, un lucru uitat de mulţi: 

„Ocna Mureş, oraşul copilăriei şi tinereţii noastre, va rămâne mereu 

o punte între suflete”. A luat decizia ca sumele obţinute din vânzarea 
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albumului să fie donate pentru ajutorarea copiilor bolnavi de 

leucemie. 

 A participat la numeroase manifestări culturale precum 

lansări de carte, întâlniri cu scriitori, şedinţe de cenaclu, acţiuni de 

popularizare a literaturii, etc. La sugestia poetului Nicolae Dobra, 

profesorul Horea Herţeg a intreprins toate demersurile pentru 

montarea unei plăci memoriale pe faţada imobilului din Ocna Mureş, 

în care a locuit vremelnic (1950-1951) Lucian Blaga. Placa a fost 

inaugurată în data de 15 Iunie 2005, la împlinirea a 110 ani de la 

naşterea marelui cărturar şi filosof. 

 Pentru rezultatele deosebite în activitatea profesională, 

Ministerul Educaţiei şi Învăţământului i-a acordat titlul de „Profesor 

evidenţiat” şi diploma „Gheorghe Lazăr Clasa I”. 

 Iată câteva păreri ale unor scriitori cunoscuţi despre poeziile 

consăteanului nostru.  

Ioan Buzaşi scrie în prefaţa plachetei „Flori de câmp, flori de 

suflet” (2000): 

 „Poezia este pentru Horea Herţeg o floare – rod al unor 

intense trăiri sufleteşti (floare de suflet) – exprimată sincer şi frust... 

Temele sale sunt temele mari ale poeziei dintotdeauna: iubirea, 

patria, trecerea timpului, părinţii, credinţa, etc. Nu se poate tăgădui 

o puritate a trăirilor sufleteşti, exprimată uneori, în ciuda 

stângăciilor de limbaj, cu emoţie sinceră, vecină cu poezia 

adevărată...” 

 Mircea Stâncel, scrie în cotidianul „Unirea” din Alba Iulia 

(2001): 

 „Horea Herţeg nu are o generaţie, el trăieşte retras, departe 

de atelierele poeziei moderne, sub semnul unei seninătăţi 

debordante. Aceasta nu este un reproş, este doar o constatare 

necesară. El este un fericit, pentru că nu a muşcat încă din pomul 

cunoaşterii modei literare... Dar Herţeg nu se mulţumeşte doar cu 

„poezia naturii”şi cu cea a „sărbătorilor de iarnă”, el vrea să fie şi 

un poet al cetăţii... Constată că ţara-i tristă, că poverile ne apasă şi 

cădem pradă deznădejdilor. Atunci îşi îndreaptă ochii către Marele 

Stăpân, unde găseşte, ca tot românul, o speranţă...” 
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 Iar poetul Nicolae Dobra, semnatarul acestei prezentări, îi 

face un frumos portret uman şi spiritual: „Horea Herţeg – un om al 

elevaţiilor, un nume răsărit întru har didactic în cuprinsul Uiorii, un 

camarad statornic, în preajma căruia am parcurs volburile anilor şi 

bucuriile autentice ale unor clipe etern trecătoare... S-a remarcat ca 

un împătimit al educării tinerei generaţii în spiritul practicării şi 

preţuirii artelor plastice, mărturisitoare ale emoţiilor estetice. Iar 

elevii cărora le-a deschis porţile fermecate spre virtuţiile picturii i-au 

răsplătit truda, aducându-i ca nedisimulat omagiu, premiile lor 

dobândite la concursurile din ţară (20 de premii I) şi din străinătate şi 

participarea la expoziţii internaţionale din Canada, Franţa, Italia, 

India, Egipt, Rusia, Vietnam, Ungaria, Japonia, etc (o medalie de 

argint, două de bronz şi 23 de menţiuni). Nu e de uitat nici faptul că 

în scrierile sale a vădit sensibilitatea de a cultiva filonul folcloric al 

stihului, făcând din tradiţia poetică a acestei lumi ardelene, 

reverberaţii doinitoare, iar din profunzimile sentimentelor – sonuri 

calme ale sincerităţii”. 

În decembrie 1989 profesorul Horea Herţeg afost ales în 

Consiliul Provizoriu Al Frontului Salvării Naţionale din Ocna Mureş, 

având funcţia de Secretar. 

 În actuala legislatură ocupă funcţia de consilier local la 

Primăria oraşului Ocna Mureş. Omul Horea Herţeg se bucură de 

dragostea şi respectul elevilor pe care i-a îndrumat. 

 

     Nicolae Adrian Dobra 
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OSSI HOROVITZ 
Profesor universitar, cercetător 
 

 S-a născut în 20 August 1945 la 

Cernăuţi, oraş ce tocmai trecuse la 

Ucraina. În primăvara anului 1946 

familia sa se repatriază în România şi 

se instalează provizoriu la Călăraşi, în 

judeţul Ialomiţa. În 1948 Bernhard şi 

Laura Horovitz devin profesori la 

Liceul din Ocna Mureş unde predau 

vreme de 21 de ani istorie respectiv 

limbile franceză şi rusă. Cel ce am 

redactat această prezentare am avut 

norocul să le fiu elev şi le-am păstrat o 

amintire deosebit de frumoasă pentru 

felul în care s-au preocupat de elevii din liceu. Ei au făcut parte din 

echipa care a creat un număr surprinzător de oameni de carieră din 

orasul Ocna Mureş, echipă care a impregnat în liceu o seriozitate ce 

s-a propovăduit până în zilele noastre. Pentru că, să reţinem, şcolile 

din Ocna Mureş au fost şi sunt cea mai mare bogăţie a oraşului. 

 Cum era de aşteptat, fiul lor Ossi, a primit o educaţie de 

excepţie. Noi cei mai mari l-am îndrăgit de pe atunci şi ne-am 

bucurat de succesele lui, care au fost numeroase. După terminarea 

liceului din Ocna Mureş, Ossi devine student la Facultatea de Chimie 

a Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj. A absolvit în 1968 şi în 

clasamentul pe ţară al facultăţilor de chimie a fost „şef de promoţie”!  

 Activitatea de profesor de chimie şi-a început-o la Liceul 

„Avram Iancu“ din Aiud. Între timp s-a înscris la doctorat în chimie 

la universitatea pe care a absolvit-o, şi devine doctor în chimie in 

1978. În acel moment revine la Cluj ca asistent la Institutul 

Politehnic. Aici, în 1984, a avansat şef de lucrări iar în 1990 – 

conferenţiar. A ocupat apoi funcţia de şef al Catedrei de Chimie a 

Politehnicii clujene între 1995-1997. 
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  A predat cursuri şi a condus lucrări practice la disciplinele de 

Chimie generală (pentru ingineri mecanici, metalurgi, 

electrotehnicieni şi electronişti), Chimie fizică (pentru ingineri în 

metalurgie respectiv în ştiinţa şi ingineria materialelor), Chimie 

organică şi macromoleculară (pentru ingineri în ştiinţa şi ingineria 

materialelor). A mai predat  la Cursuri de master disciplina Materiale 

compozite cu matrice organică iar la cursuri post-universitare – 

Fizica şi chimia suprafeţelor – pentru ingineri metalurgi. 

 Din 1997 şi până în 2010 a ocupat un post de profesor la 

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică a Universităţii Babeş-

Bolyai din Cluj-Napoca unde a ţinut cursuri în limbile română, 

germană şi engleză la disciplinele: Termodinamică chimică, 

Structura atomilor şi moleculelor, Cinetică chimică, Chimie 

coloidală, Chimia macromoleculelor, Ştiinţa şi ingineria materialelor. 

La studiile de master a predat cursuri de Chimia materialelor 

compozite, Materiale polimerice şi protecţia mediului, Istoria 

chimiei. 

 Profesorul Ossi Horovitz a dovedit astfel o capacitate ieşită 

din comun în aprofundarea şi predarea unui număr atât de mare de 

discipline ale domeniilor de chimie şi fizica materialelor, dotare pe 

care puţini profesori universitari din ţară au posedat-o. 

 A efectuat stagii de specializare şi cercetare la Universitatea 

din Nottingham (Anglia, 1992), Universitatea din Würzburg 

(Germania, 1998), Universitatea Tehnica din Merseburg (Germania, 

unde a ţinut şi cursuri ca visiting professor în 1999, 2002, 2005), 

Görlitz (Germania, 2004), Universitatea din  Salonic (Grecia, 2006). 

             La atingerea vârstei de 65 de ani, în 2010, conform legii 

(nedrepte!) a invăţământului, părăseşte meseria de predare şi devine 

cercetător în Centrul de cercetare de chimie fizică al Universităţii 

Babeş-Bolyai, departamentul de chimie fizică.           

              Activitatea ştiinţifică a profesorului Ossi Horovitz a 

confirmat calităţile sale didactice şi de cercetare, transmise de la 

părinţi şi câştigate prin muncă susţinută în liceu şi facultate. 

Domeniile de interes abordate au fost: chimie cuantică şi 

computaţională, chimia nanostructurilor şi materialelor 
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nanostructurate. A publicat singur sau în colaborare 13 cărţi, tipărite 

în edituri cunoscute din Cluj-Napoca, dintre care una – în limba 

germană. A elaborat 10 manuale pentru studenţi, din care 3 – în 

limba germană şi a colaborat la numeroase volume colective.       

             A publicat singur sau în colaborare peste 130 articole 

ştiinţifice, cam de două ori cât se poate face într-o viaţă normală de 

om. Un număr mare dintre acestea au fost publicate în reviste şi 

jurnale de talie europeană şi mondială recunoscute, cu factor mare de 

impact. 

 A fost implicat în 100 de comunicări la conferinţe ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale, a participat la 60 de contracte şi granturi 

de cercetare. 

            Este membru al Societăţii de Chimie din România, Societăţii 

Române de Biomateriale, American Nano Society,  Comitetului 

Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii. Este citat în mai 

multe enciclopedii de personalităţi din România şi din lume.        

 În reuşita activităţii sale i-au servit mult cunoaşterea a patru 

limbi străine şi a operării pe calculator cu programe specifice 

meseriei. În momentele de stress din meserie l-au ajutat în special 

membrii familiei dar şi preocupările din muzică (vioară), filatelie şi 

turism montan. 

 Cariera extraordinar de bogată şi reuşită de profesor şi 

cercetător a lui Ossi Horovitz, cu care vă invit să ne mândrim toţi 

ocnenii, este un model extraordinar pentru urmaşi. Sper să-i inspire 

pe tinerii oraşului nostru care şi ei pot parcurge un astfel de drum, 

deschis deja de liceele din oraşul nostru. 
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BAZIL MARIAN 
Jucător de fotbal celebru 

 

S-a născut la Ocna 

Mureş în 7 Octombrie 1922 (pe 

atunci Uioara), pe strada 

Digului, şi a învăţat de mic să 

joace fotbal pe maidanul din 

spatele grădinii (spre Colonia 

Soda). La 11 ani era deja 

legitimat la echipa locală de 

juniori Solvay, iar la 17 ani şi-a 

făcut debutul în primul eşalon, 

ca inter dreapta, în tricoul 

„Victoriei” Cluj.  

După o scurtă trecere pe 

la „Mica” Brad, a ajuns în 1941 

atacant la „Carmen” Bucureşti, echipa industriaşului Dumitru 

Mociorniţă, unde a fost coechipier cu Angelo Niculescu, Iuliu 

Barátky şi Nicolae Simatoc.  

După ce echipa „Carmen” a fost desfiinţată abuziv, în 1947, 

Bazil Marian şi Valentin Stănescu au încercat să emigreze în Italia 

dar au fost prinşi pe vaporul cu care vroiau să fugă. Propunându-li-se 

ca, în locul intrării la puşcărie, să joace la o echipă muncitorească, au 

ajuns împreună în Giuleşti.  

Bazil Marian i-a cucerit repede pe giuleşteni, principalele sale 

calităţi fiind tehnica perfectă de lovire a mingii şi driblingul. Avea un 

dribling ameţitor, cum nici azi nu se vede pe marile stadioane. Purta, 

intenţionat, chilot până sub genunchi astfel ca adversarul să nu vadă 

în ce direcţie se pregăteşte să ţâşnească. Reuşea să treacă în viteză pe 

lângă 4-5 adversari, ajungând astfel, deseori, faţă în faţă cu portarul. 

Şuta foarte tare de la distanţă; era cunoscut ca posesor al celui mai 

puternic şut din România fotbalistică a acelor vremuri, ceea ce i-a 

adus porecla "Bombradierul". 
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Idol al suporterilor din Giulesti, fostul atacant al alb-

vişiniiilor i-a fermecat timp de şapte ani de zile pe spectatorii care 

veneau în Grant pentru fotbalul-spectacol al acelei perioade. 

Prin anii ’50, el venea în concediu la Ocna Mureş şi uneori, 

cocoţat pe gardul grădinii de lângă maidanul de fotbal, ne dirija cum 

să jucăm. Poate vroia să descopere talente dar nu a fost să fie aşa. La 

acea vreme noi ştiam că şcoala este mai importantă decât fotbalul! 

Bazil Marian a jucat în prima divizie 156 de meciuri şi a 

înscris 81 de goluri. Pentru echipa naţională a României, el a evoluat 

în 18 partide, ajungând căpitanul ei, şi a marcat două goluri. A rămas 

la Rapid până la 32 de ani, când şi-a agăţat ghetele în cui (1954). 

Apoi a continuat la gruparea giuleşteană ca antrenor secund, 

timp de şase ani. După care şi-a început fructoasa carieră de antrenor 

principal. A trecut pe la Jiul Petroşani, Naţionala de tineret a 

României, FC Argeş, Farul şi Dinamo. În prima parte a anului 1967 a 

fost selecţioner al echipei naţionale. 

În 1971 s-a întors în Giuleşti, devenind antrenor principal al 

Rapidului. Sub comanda sa formaţia "alb-vişinie" a câştigat Cupa 

României, după 30 de ani de la ultima performanţă similară. În 

continuare a reuşit un parcurs bun în Cupa UEFA, eliminând două 

echipe de top ale Europei: Napoli şi Legia Varşovia.  

Spre bucuria mea (s-a nimerit să fiu la o specializare la 

Politehnica din Varşovia în toamna anului 1971!) am asistat la 

meciul tur al Rapidului cu Legia pe stadionul acesteia din urmă. 

Rapidul a pierdut meciul dar în final a câştigat grupa. 

De la Rapid, Bazil Marian a plecat în 1973 în Algeria, unde a 

condus două echipe. După doi ani s-a reîntors la Rapid, unde a mai 

rămas timp de trei ani antrenor. Începând din 1979 a activat ca 

antrenor federal, timp de zece ani, după care s-a pensionat.  

''Ţin cu Rapid datorită lui Bazil Marian. Ce jucator fantastic, 

uimitor, nemaipomenit”, spunea regretatul Florian Pittiş, despre una 

din cele mai renumite legende ale Grantului. 

Eu l-am revăzut la Timişoara, prin anii ’60, într-un meci de 

„old-boys” între cele două formaţii ceferiste surori, din Bucureşti şi 

Timişoara, cândva fruntaşe ale primei divizii. Mai ştia să dribleze 
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derutant, mai avea viteză, şuta bine şi purta acelaşi tip de chilot de 

mascare a fentei ce urma (avea cam 39 de ani). A fost o încântare. 

Adrian Epure scrie la 26 noiembrie 2011, în adevărul.ro: 

În 1946, în tricoul echipei „Carmen”, Bazil Marian a reuşit 

faza carierei sale. „Carmen” a câştigat cu 6-0 disputa cu 

„Ciocanul” Bucureşti. La un moment dat, Bazil a scăpat singur spre 

poarta adversă, a driblat şi portarul, după care s-a aşezat cu fundul 

pe minge, cu mâna streaşină la ochi, căutându-şi parcă adversarii, 

înainte să împingă balonul în plasă. 

„În tricoul Rapidului, „Bombardierul" a reuşit şi alte faze 

memorabile. La un meci cu CFR Timişoara, i-a dat un gol lui 

Pavlovici de la 18 metri. Balonul a rupt plasa. Întîlnirea a fost 

întreruptă mult timp, până ce arbitrul şi-a dat seama că plasa fusese 

perforată de şutul violent al lui Bazil. Portarul lui CFR Timişoara a 

recunoscut la final: – Cel mai bucuros că a fost gol sunt eu. Altfel, 

dacă şutul lui Marian m-ar fi izbit în plin, ajungeam direct la 

spital!”.  

Fostul fotbalist şi antrenor al echipei Rapid, care a fost o 

mare glorie a fotbalului românesc, Bazil Marian, a decedat, în 

Ianuarie 2008, la vârsta de 85 de ani, după o lungă luptă cu 

sindromul Alzheimer. Este înmormântat la cimitirul Andronache din 

Bucureşti. 
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TEODOR MARIAN 
Inginer agricol, scriitor 

 

 S-a născut la 9 Decembrie 1929 

în satul Ciunga (azi Uioara de Jos, alipit 

la Ocna Mureş). A urmat şcoala 

primară la Ciunga şi gimnaziul la Ocna 

Mureş. A continuat cu Liceul 

Comercial din Alba iulia şi Facultatea 

de Agronomie din Cluj, unde a obţinut 

diploma de inginer agronom în 1952. 

 După terminarea facultăţii a 

lucrat în domeniul jurnalisticii. Apoi, a 

ocupat funcţia de Director General al 

Direcţiei de Învăţământ Agricol şi de 

Industrie Alimentară din Ministerul de 

resort. În 1969 obţine titlul ştiinţific de doctor inginer în agronomie, 

la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din 

Bucureşti. S-a stabilit la Bucureşti. 

 A elaborat o serie de cărţi de specialitate ca: „Pâine pentru 

miliarde” (1961), „Dicţionar de economie agrară” (1962), „România 

– Agricultura – Album” (1971), „Propagarea noutăţilor tehnice în 

agricultura Marii Britanii” (1976), etc. 

 S-a remarcat ca un prolific scriitor, publicând peste 25 de 

cărţi, abordând variate genuri literare. Dintre volumele de proză au 

reţinut atenţia cititorilor: „Prânzul cel mare” (1974), „Grăbit prin 

America” (1979), „Glasul pământului” (1979), „Vieţi paralele”, 

roman (1983), „Pământ şi pământeni” (1984), „Întoarcerea la 

dragostea dintâi”, roman (1990), „Sângele şi apa”, roman (1997), 

„Dincolo de Marele Zid” (2001), „Cărări neuitate” (2005),  

„Ciunganii” (2006). 

În anul 2004 a primit titlul de Cetăţean de Onoare al Orşului 

Ocna Mureş iar în anul 2006 a devenit Membru de Onoare al 

Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice (ASAS). 

A trecut în nefiinţă la 12 Octombrie 2012. 
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Un frumos portret uman şi spiritual al scriitorului este făcut în 

prefaţa cărţii „Ciunganii” de către prozatorul Alexandru Brad (2006): 

„Legat de glia strămoşească, de pământul pentru care bunii şi 

străbunii săi au dus bătălii grele şi au vărsat mult sânge, Teodor 

Marian a optat pentru o meserie dedicată satului românesc şi 

agriculturii ţării... Cei care l-au cunoscut, între care mă număr şi eu, 

apreciază că timpul cât el a condus învăţământul de profil (peste 20 

de ani) a fost cea mai fecundă perioadă pentru acest domeniu... În 

cartea sa „Ciunganii”, ca şi în volumul „Cărări neuitate”, reia 

multe din cărările vieţii, străbătute cu demnitate, vertical în atitudine 

şi credinţă, închinând poeme şi statui de cuvinte unei lumi şi unor 

oameni pe care i-a iubit, cu patimă, toată viaţa”. 

În cotidianul „Informaţia de Alba” (2006), mi-am expus 

următoarea concluzie asupra caracteristicilor scrierilor lui Teodor 

Marian: Spiritul confesiv şi retrospectiv al lui Teodor Marian 

(amintind în mod formal de „Cordovanii” lui Ion Lăcrănjan, sau prin 

ruralism de „Moromeţii” lui Marin Preda) nu este tributar nici 

experienţelor stilistice mai vechi, precum „Amintirile” lui Creangă, 

nici revelării foburgurilor creionate de Panait Istrati sau Eugen 

Barbu. De ce? Pentru că structura lăuntrică a scriitorului T. Marian 

nu este nici moldavă, nici dobrogeană sau ilfoveană, domnia sa fiind, 

în toată multitudinea străfundului său omenesc, un „ciungan” 

notoriu, autentic şi frust, vibrând aproape eminamente pe lungimile 

de undă ale patetismului specific ardelenilor. 

Am mai scris în cartea „Rostiri despre scriitori” (2007): 

Volumul „Ciunganii” este nu numai o oglindă a timpurilor peregrine 

ci şi o frescă a satului tradiţional ardelean, a acelui sat pe care eu 

însumi l-am străbătut şi l-am adăpostit în suflet, cu nostalgia fiecărei 

vârste parcurse... Şi sunt recunoscător scriitorului Teodor Marian 

pentru redeşteptarea acestor amintiri, fără de care, desigur, domnia 

sa, eu şi noi toţi ceilalţi, „ciungani” şi „ocneni”, „şovagăi” (tăietori 

de sare), nu am fi decât nişte dezrădăcinaţi... 

 

    Nicolae Adrian Dobra 

 



68 

 

FLORIN MÂRZA  

Inginer, manager 

 
S-a născut la 3 Septembrie 

1958 în comuna Moşna din judeţul 

Sibiu dar părinţii săi erau stabiliţi la 

Ocna Mureş şi lucrau la 

Combinatul de Produse Sodice. 

Tatăl, Virgil, era ocnean prin 

naştere iar mama, Voichiţa, era din 

Moşna. Sunt sigur că înclinaţia spre 

tehnică a moştenit-o din familie, o 

familie care a produs meşteri 

renumiţi la Ocna Mureş. 

 A urmat şcoala primară de 

sub Banţa şi apoi şcoala elementară 

şi liceul la actualul „Petru Maior”, până în anul 1977, dar ultima 

clasă de liceu a absolvit-o în 1978 la “Petru Rareş” din Piatra – 

Neamţ. Cu toate acestea, în 2012, participă la întâlnirea de 35 de ani 

cu foştii colegi de liceu din Ocna Mureş.  

 În perioada 1979-1984 a urmat Facultatea de Electrotehnică 

din Timişoara, secţia Electroenergetică, devotându-se total şi 

definitiv acestui domeniu. A fost repartizat ca inginer stagiar la IRE 

Deva. Pasiunea şi priceperea sa în meserie a făcut ca, după numai un 

an, să devină Şef al Secţiei Distribuţie Energie Electrică pentru Valea 

Jiului. Acolo, în 1985, a schimbat buletinul de Ocna Mureş cu unul 

de Petroşani, stabilindu-se temporar în acest oraş prin căsătorie. 

Chiar dacă locuieşte în Bucureşti, şi-a păstrat domiciliul la Petroşani, 

unde, între 1992-2012, a fost ales consilier local. Va mai candida şi 

în acest an. 

 A deţinut funcţia de mai sus o lungă perioadă de timp, până în 

1998, acumulând o experienţă impresionantă în sisteme 

electroenergetice. Între 1998-2001 ocupă funcţia de  Director 

General al Sistemului de Distribuţie şi Fabricaţie Energie Electrică 
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(SFDEE) Deva, pentru Judeţele  Hunedoara şi Gorj. În 2001 SFDEE 

Deva trece în subordinea intreprinderii Electrica Banat iar el 

rămânene Director la aceasta până în 2005. În această perioadă a 

obţinut trei brevete de invenţie pentru aparataj din reţelele electrice. 

 În anii 2005-2007 devine Director de Marketing la ENEL – 

Electrica Dobrogea,  înfiinţând ENEL Banat şi ENEL Dobrogea. A 

obţinut in 2006, la aceeaşi facultate timişoreană, masteratul în 

Managementul sistemelor electroenergetice. Între 2007- 2009 ocupă 

funcţia de  Director al ENEL Romania, înfiinţând ENEL Muntenia. 

 În perioada 1989-2010 a urmat un număr impresionant de 

stagii şi cursuri de pregătire în ţară şi în străinătate în domeniile: 

conducerea centrelor de distribuţie a energiei electrice, metode 

moderne de depistare a defectelor în cablurile electrice (Germania), 

securitatea muncii în sisteme electroenergetice, telegestiunea şi 

teleurmărirea sistemelor electroenergetice (SUA), studiul câmpului 

electromagnetic al reţelelor electroenergetice, trainingul liderilor de 

organizaţii, şcoala de afaceri MBA (Austria), dezvoltarea afacerilor 

(Anglia) şi altele. În urma acestor stagii de pregătire Florin Mârza a 

obţinut numeroase diplome ce atestă calificarea sa în domenii de 

management, marketing şi leadership: 

- Profesionalitate în management acordată de The Open University  

Business  School  London, 

- TMI de Dezvoltarea Leadershipului,  

- Sisteme de Management Integrat-Calitate Mediu Securitate,  

- Akron Univerity of U.S.A  în Marketingul vânzărilor internaţionale, 

-  Eco-Management , a Universităţilor din Minessota şi Tehnică din 

Cluj-Napoca. 

În 2009, în urma cercetărilor personale, intreprinse în timpul 

liber pe toată perioada de activitate inginerească, susţine la 

Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de 

Electrotehnică, teza de doctorat, devenind primul ocnean doctor în 

electroenergetică.  Mărturisesc că, participând la acea susţinere de 

teză, am avut o enormă bucurie să constat că inginerul Florin Mârza  

dovedea calităţi nebănuite în cercetarea stiinţifică, stăpânind 

excepţional testarea şi comportarea teoretică şi practică a aparatajului 
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din retelele electrice. A dovedit că în anii de activitate inginerească 

model a studiat şi analizat foarte multe probleme actuale ale reţelelor 

de distribuţie şi a căutat permanent soluţii noi de perfecţionare a 

acestora. A fost, cred, teza de doctorat cea mai elaborată la care am 

fost martor în activitatea mea şi de aceea mi-a rămas întipărită în 

minte. Atunci i-am prezis (dacă mai era nevoie!) un mare viitor în 

domeniul electroenergeticii româneşti. 

 Ceea ce s-a şi produs imediat, Florin Mârza ocupând, chiar în 

paralel, numeroase funcţii de interes naţional în energetică şi anume: 

- Secretar de Stat în Ministerul Economiei, ca Preşedinte al 

Agenţiei Române pentru Conservarea  Energiei (2009 – 2010), 

- Administrator şi membru  în Consiliul de Administraţie al 

S.C. Electrica S.A. (2009-2011), 

- Administrator şi membru  în Consiliul de Administraţie al 

C.N. Transelectrica S.A. (2009-2011), 

- Consilier al Ministrului Economiei în probleme de energie, 

petrol, gaze (din 2009), 

- Preşedinte-Director General al S.C. Smart (din 2010),  

- Preşedinte-Director General al S.C.Termoelectrica (din 

2011),   

             - Imputernicit al Ministrului Economiei pentru Complexul 

Energetic Hunedoara (din 2011). 

 Sunt convins că realizările sale nu se opresc aici!  

Iată ce se poate realiza într-o viaţă trăită intens, prin pregătire 

permanentă şi muncă asiduă, prin pasiune faţă de meseria aleasă. 

Inginerul şi leaderul Florin Mârza trebuie să constituie un model 

pentru toţi tinerii ce urmează şcolile valoroase din Ocna Mureş.  
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IULIU MOGA 
Teolog, pictor, profesor 

 

  S-a născut în Ocna Mureş 

(Uioara) la 1 August 1906. A 

urmat şcoala primară în localitatea 

natală iar gimnaziul la Cluj. Între 

anii 1924-1928 a fost student la 

Academia Înalte Studii 

Comerciale şi Industriale din Cluj, 

susţinând examenul de licenţă în 

1930. În anul 1931 s-a înscris ca 

student la Academia de Teologie 

Greco-Catolică din Blaj, obţinând 

licenţa în 1936. În acelaşi timp s-a 

consacrat tot mai mult pasiunii 

sale pentru pictură. În anul 1937 s-

a înscris la Colegiul Pio Romeno din Roma apoi, plecând în Franţa, 

în februarie 1939, s-a înscris la Facultatea de Teologie Catolică  a 

Universităţii din Strasbourg, unde a obţinut licenţa în 1941. 

 Un timp a locuit la Paris apoi la Clermont-Ferrand, unde 

vizitează muzee însemnate, luând astfel contact cu arta apuseană, 

fapt ce va avea urmări pozitive asupra evoluţiei sale de plastician, 

creându-i oportunitatea de a participa cu lucrările sale la saloane de 

pictură din Franţa. Tablourile sale au mai fost expuse la o expoziţie 

din Iaşi, în 1946, alături de lucrările prestigioşilor pictori Ion 

Irimescu, Corneliu Baba, Gheorghe Şaru. 

 Între 1929-1930 a fost profesor la Liceul Comercial din Târgu 

Mureş apoi, între 1930-1937 – la Liceul Comercial din Blaj. În 1942 

a primit diferite însărcinări pe linie bisericească iar între 1943-1945 a 

îndeplinit funcţia de profesor de limbă italiană la Şcoala Normală de 

Fete din Blaj. Din 1945 a fost preot al parohiei greco-catolice din 

Iaşi. A revenit mai apoi la Blaj. O vreme a fost întemniţat de 

comunişti din cauza religiei sale. Prigonit şi pentru considerente 

politice, între 1948-1976 s-a izolat în atelierul său de creaţie din Blaj, 

 



72 

 

 pictând cu patimă până la stingerea sa din viaţă, în 4 Iulie 1976. 

 Postum, i-au fost organizate patru expoziţii personale: în 

1980 la Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca, în 1981 la Muzeul 

de Istorie din Blaj, în 1992 la Biblioteca Documentară „Timotei 

Cipariu” din Cluj apoi, la Casa de Cultură din Ocna Mureş. 

 Unele dintre cele mai importante tablouri ale lui Iuliu Moga 

se află în colecţii particulare din Cluj, Alba  Iulia, Blaj, Ocna Mureş 

(Marcel Boldor), Turda, Târgu Mureş  Sibiu, Braşov, etc. precum şi 

la Muzeul „Augustin Bunea” şi Centrul Cultural „Jaques Maritain” 

din Blaj. Despre creaţia de artă plastică a lui Iuliu Moga au apărut 

articole şi studii în revistele Tribuna, Unirea, Făclia, Poarta Inimii, 

Revista Muzeelor, Cultura Creştină, Astra Blăjeană, ş.a. 

 Asupra caracteristicilor artistice vădite din opera lui Iuliu 

Moga, istoricul de artă Gheorghe Arion afirma, în paginile 

publicaţiei Facla, 1980: „Iuliu Moga e un suflet complex, un 

meditativ..., concepţiile sale plastice fiind deschise dialogului cu 

valorile moderne ale picturii”.  

 Scriitorul Ion Brad spunea: „Pictorul Iuliu Moga are o 

adevărată pasiune pentru peisaj şi natura moartă, în ulei, în tempera 

şi acuarelă: peste tot e lumină care cântă în plin, dăruind farmecul 

atât de specific peisajului transilvan, cu dealuri încărcate de vii şi 

păduri, cu văile în care se îngână plopul şi salcia, în acele bercuri 

risipite printre lanuri de porumb şi grâne”. 

În aceiaşi termeni admirativi se exprima profesorul 

Universităţii din Alba Iulia, Cornel Tatai-Baltă, în anul 2004: „Iuliu 

Moga a continuat filonul realist al picturii româneşti... A asimilat, 

deopotrivă, procedee din pictura occidentală, în speţă din cea 

franceză. Este ataşat de peisagiştii de la Barbizon, de şcoala 

realistă, de impresionism şi postimpresionism. Inteligent, talentat şi 

erudit, artistul a creat opere ce merită a fi cunoscute, apreciate şi 

îndrăgite. Vorbea şi scria în câteva limbi străine, poseda temeinice 

cunoştiinţe din variate domenii: pictură, sculptură, arhitectură, arte 

decorative, ştiinţe economice, ştiinţele naturii, fizică, chimie, 

teologie, filozofie, literatură, istorie, politologie. Înzestrat cu o 

memorie prodigioasă, Iuliu Moga îşi realiza lucrările fie după 
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natură, având în faţa ochilor motivul sau modelul respectiv, fie după 

imaginaţie. Era o adevărată încântare să stai cu el de vorbă..., să-i 

împărtăşeşti gândurile şi sentimentele, întotdeauna pline de miez, 

bune şi frumoase...  

Scriitorul Zevedei Ioan Drăghiţă a scris în culegerea 

„Recenzii şi note de lectură”: „În efortul său creator, Iuliu Moga a 

abordat desenul, acuarela, tempera, pastelul, dar a manifestat o 

irezistibilă atracţie pentru ulei, tehnică la care recurge aproape în 

exclusivitate în ultima parte a vieţii. Temele predilecte ale pictorului 

au fost peisajele, florile, portretele. Zona Mureşului şi Târnavelor i-a 

oferit nenumărate surse de inspiraţie, surprinzându-o într-o 

multitudine de ipostaze. A realizat mii de tablouri, chiar dacă în 

1970 se îmbolnăveşte grav (îi paralizează partea dreaptă a corpului) 

îsi revine şi, asemenea lui Ştefan Luchian, a continuat să picteze. 

Dintre lucrările sale multe, după cum arată autorul, înstrăinate – 

remarcăm doar câteva: Isus Hristos, portretul Episcopului 

Inochentie Micu (foarte reprodus în cărti şi), portretul geografului şi 

istoricului Stefan Manciulea, numeroase peisaje (Peisaj de 

primavară, Toamna în pădure, Livada înflorită, Pomi înfloriţi, 

Lanuri de grâu în pârgă ş. a.). Demne de menţonat sunt şi cele două 

lucrări (schiţe în ulei) consacrate Marii Adunari Naţionale de pe 

Câmpul Libertăţii de la Blaj, din mai 1848, unice în felul lor, 

păstrate la Muzeul „Augustin Bunea” din oraşul de la confluenţa 

Târnavelor”. 

Profesorul Cornel Tatai-Baltă a reuşit să adune, în lucrarea 

Iuliu Moga (1906-1976) (Blaj, Editura Astra, 2004, 26 p. + 42 

fotografii), cele mai reprezentative lucrări ale acestuia, ce au fost 

reproduse într-o ţinută grafică de excepţie. Încheiem cu afirmaţia că 

profesorul, prin cartea sa, a reuşit să readucă în atenţie, şi să 

reevalueze, opera pictorului blăjean aşezându-o în locul binemeritat. 

Pe de altă parte, după cum mărturiseşte, şi-a îndeplinit o datorie de 

onoare faţă de Iuliu Moga care în ultimul an de viaţă i-a spus „când 

eu voi fi în cimitir tu vei vorbi despre mine”. 
  Nicolae Adrian Dobra (în special pe baza lucrării  

                          prof. Cornel  Tatai-Baltă) 
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GHEORGHE IULIU MOGA  

Cercetător ştiinţific, profesor universitar asociat 

 

S-a născut la 1 Mai 1928 în 

Ocna Mureş. A parcurs şcoala 

primară şi gimnaziul în oraşul 

natal, apoi liceul la Blaj şi Cluj. A 

absolvit Facultatea de Agronomie 

din Cluj, în anul 1953. 

 Şi-a dedicat întreaga 

activitate cercetării ştiinţifice în 

domeniul agrotehnicii plantelor 

furajere, pe parcursul a 45 de ani şi 

anume: 12 ani la Staţiunea de 

Cercetări Agricole Mărculeşti 

(Călăraşi), în perioada 1954-1966, şi 33 de ani la Institutul de 

Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice Fundulea (Călăraşi),  

actualmente Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă 

(INCDA Fundulea), în perioada 1967-1999.  

 A evoluat profesional obţinând pe rând toate gradele atribuite 

cercetătorilor, până la cel de  cercetător ştiinţific principal gradul I şi 

şef de laborator. A coordonat astfel programul de cercetare “Cultura 

plantelor furajere“ pe un parcurs de peste 25 de ani. 

 A obţinut titlul ştiinţific de doctor în agronomie în anul 1968, 

cu teza intitulată : „Contribuții la stabilirea agrotehnicii plantelor 

furajere în condițiile pedoclimatice ale câmpiei Bărăganului de Sud” 

sub îndrumarea profesorului Irimie Staicu, la Institutul Agronomic 

„Nicolae Bălcescu” din Bucureşti, (actualmente Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – USAMV). În 1970 a 

beneficiat de o bursă FAO de 7 luni în Franţa, la Institut National de 

Recherche Académique.  

În 1975 a obţinut titlul ştiinţific superior, de doctor docent în 

ştiinţe, la Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu” din Bucureşti. În 

1990 a devenit conducător de doctorat iar în 1999 profesor 

universitar asociat  la USAMV. Astfel, a contribuit la formarea de 
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noi specialişti, în domeniul tehnologiei de cultură a plantelor 

furajere. 

Obiectivele urmărite pe parcursul activităţii sale de cercetare 

pot fi grupate astfel: 

- cercetări cu caracter de aprofundare, pentru cunoaşterea mai 

intimă a biologiei leguminoaselor şi gramineelor perene şi pentru 

desluşirea unor aspecte insuficient elucidate în literatura de 

specialitate; 

- cercetări cu caracter de sinteză, tratând două sau mai multe 

măsuri tehnologice; 

- studiul efectului îngrăşămintelor chimice şi organice asupra 

producţiei şi calităţii furajelor şi asupra însuşirilor fizico-chimice ale 

solului; 

- măsuri fitotehnice în cazul culturilor furajere successive; 

- aspecte ale tehnologiilor de producerea seminţei la 

leguminoasele şi gramineele perene. 

Prin cercetările efectuate, profesorul Iuliu Gh. Moga a adus 

contribuţii originale importante în cunoaşterea următoarelor teme: 

- potenţialul de rezistenţă la ger al plantelor tinere de leguminoase şi 

graminee perene în cazul însămânţării la începutul toamnei: aceste 

rezultate au constituit baza teoretică a tehnologiilor intensive de 

cultură a leguminoaselor şi gramineelor perene; 

- fenomenul de proliferare a lăstarilor la lucernă şi trifoi roşu pentru 

sămânţă, care a constituit  baza teoretică a tehnologiei de cultură a 

lucernei şi trifoiului roşu pentru sănânţă; 

- legitatea ce stă la baza fenomenului de producere a azotului pe cale 

simbiotică la leguminoasele perene, fapt ce a condus la elaborarea 

unor formule de calcul; 

- stabilirea a numeroase relaţii ce stau la baza diverselor verigi 

tehnologice.  

 A elaborat şi îmbunătăţit periodic 19 tehnologii de cultură cu 

un grad ridicat de originalitate, diferenţiate pe zone ecologice. 

 Rezultatele cercetărilor au fost publicate în 136 lucrări 

ştiinţifice (din care 9 în străinătate),17 lucrări de sinteză (din care la 9 
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a fost autor principal), 126  lucrări de popularizare şi broşuri. Dintre 

acestea se amintesc câteva titluri de lucrări ştiinţifice reprezentative: 

- Quelques rezultates expérimentaux concernant la culture des 

plantes fourragères dans des conditions d’irrigation en Roumanie, 

Zeszyty Problemowe Nauk Rolniczych (Polonia 1970), 

- Efficient utilisation of temperature at Winter crops – corn 

from ensiling sequence in the irrigated areas of the Danuble field, 

NITRA (Cehoslovacia), 1992, 

- Root – serial mass relationship and growth control in seed-

producing lucerne, Romanian Agronomy Journal, 1992, 

şi lucrările monografice: 

- Lucerna, Editura Ceres (mai multe capitole), 1973; 

- Plante furajere perene, Editura Academiei Române (mai 

multe capitole), 1983; 

- Plante furajere, Editura Ceres, 1996; 

- Cultura plantelor furajere pentru sãmânţã, Editura Ceres, 

2000;  

- Tehnologii moderne de producere a seminţelor la plantele 

furajere, Editura Ceres,  2005. 

 A fost primit membru corespondent (1990) și apoi membru 

titular (1992) al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 

Ionescu Şişeşti” (ASAS). 

Pentru rezultatele deosebite obţinute în cercetarea ştiinţifică a 

primit mai multe distncţii, dintre care cităm: 

- „Meritul Ştiinţific”, acordat de Consiliul de Stat (1966), 

- „Meritul Agricol” acordat de Consiliul de Stat (1974), 

 - Premiul „Ion Ionescu de la Brad” al Academiei Române, 

pentru lucrarea monografică „Lucerna”, în anul 1975, 

 - Nominalizarea „Om al anului 1998”, distincţie acordată de 

Biographical Institute of North Carolina , SUA, 

 - Nominalizarea „Om al anului 1999”, distincţie acordată de 

International Biographical Centre of Cambridge, Anglia, 

 - Ordinul Naţional „Serviciu Credincios” în Grad de Cavaler, 

prin Decret Prezidenţial, cu prilejul aniversării a 75 de ani de la 
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înfiinţarea Institutului de Cercetări Agronomice al României (ICAR), 

în anul 2003. 

 Iuliu Moga, deşi a locuit departe de oraşul natal, a fost 

deosebit de legat de acesta, motiv pentru care s-a reîntors în Ocna-

Mureş cât de des a putut.  

 Permanent, în activitatea desfăşurată a avut alături soţia, pe 

Rodica Moga, cercetător la INCDA Fundulea. Nu au avut copii, însă 

i-a avut foarte aproape pe copiii unui nepot de soră, care i-au fost 

alături şi care îi cinstesc memoria prin înfiinţarea în anul 2013 a unei 

organizaţii nonprofit intitulată „ASOCIAŢIA PENTRU EDUCAŢIE 

– Iuliu MOGA”, asociaţie care îşi propune iniţierea, organizarea, 

promovarea şi susţinerea unor programe educative, didactice, 

respectiv burse de merit pentru studenţii din domeniul agricol 

precum şi susţinerea unor programe medicale legate de tratarea 

cancerului etc. 

  A plecat din această viaţă în care a lucrat cu mare dâruire în 

domeniul aleas, răpus de boala nemiloasă - cancer, în 03.10.2007. 
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VASILE ALEXANDRU MOGA 
Conferenţiar universitar, arheolog, muzeograf 

 

S-a născut la Ocna Mureş în 

24 August 1946, pe strada 

Memorandului, nr.18. În 1948 

părinţii săi s-au mutat cu serviciul la 

Alba Iulia, aşa că a parcurs şcoala 

în capitala judeţului. Dar toate 

vacanţele şi le-a petrecut la bunicii 

dinspre tată (bunicul a fost minier la 

Salina) sau bunicii dinspre mamă 

(din strada I.C.Frimu nr.1) din Ocna 

Mureş, care i-au dat multe lecţii de 

viaţă.  

A fost tare pasionat de 

plimbările pe Banţa, în „Bosnia”, Colonia Soda şi la Ciunga.  A 

învăţat să înoate într-una din gropile de pe „Teritoriu”, cu ajutorul 

bunicului, apoi a frecventat zilnic Ştrandul din parc, plin în vacanţele 

de vară de elevi şi studenţi. A asistat chiar la unele lecţii de franceză 

ţinute de Grigore Ghica.  

A regretat mult deteriorarea parcului, demolarea clădirii 

băilor sărate (monument istoric!) şi distrugerea renumitului ştrand. 

A terminat Liceul Horia Cloşca şi Crişan în 1964 şi a urmat 

apoi Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii Babeş-Bolyai 

din Cluj, specialitatea Istoria României, până în 1969.  Tot aici, a 

obţinut titlul de doctor în istorie, în 1982. A beneficiat de îndrumarea 

unor profesori de prestigiu, între care s-a aflat Acad. Constantin 

Daicoviciu. 

În lunga perioadă de activitate profesională, 1969-2010, 

domnul Vasile Moga a fost angajat al Muzeului Naţional al Unirii 

din Alba Iulia, ocupând pe rând funcţiile de muzeograf, muzeograf 

principal, şef de secţie, director ştiintific iar în final şef secţie 

arheologie. A devenit prin activitatea sa un istoric de calibru 

internaţional. 
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În paralel, a fost conferenţiar la Universitatea „1 Decembrie 

1918”, predând cursuri de arheologie latină, romanizarea Daciei, 

istoria arheologiei europene. A condus acolo lucrări de licenţă şi 

masterat, a fost membru în comisii de doctorat la universităţi din 

Cluj, Timişoara şi Alba Iulia. 

A fost arheolog al epocilor dacice şi romane pe şantierele din 

Alba Iulia, Abrud, Zlatna, Roşia Montană, Blandiana, Cetea, 

Ghirbom, Căpâlna, Piatra Craivii, etc. Este cercetătorul care a scos la 

lumină vestigiile castrului Legiunii a XIII-a Gemina şi ale porţii 

„Porta Principalis Dextra“ de la Alba Iulia. 

Este autor a 10 cărţi de specialitate, dintre care citez: 

Legiunea XIII Gemina, Cetatea dacică de la Căpâlna, Fortificaţiile 

oraşului Alba Iulia, Creştinismul la Apulum, O mică copie a Romei, 

Centrul urban Apulum, etc, apărute în edituri precum Dacia, Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică şi altele. Pregăteşte pentru tipar alte două 

volume. 

A publicat peste 100 de articole ştiinţifice în ţară şi în 

străinătate (Serbia, Elveţia, Germania, Italia), cu tematică legată de 

patrimoniul istoric al judeţului Alba şi siturile sale arheologice. A 

prezentat peste 30 de expuneri la congrese de arheologie din 

Slovacia, Elveţia, Franţa, Germania, Spania, Ungaria, etc. 

Este membru al Comisiei Naţionale de Arheologie şi al 

Colegiului Revistei Apulum, expert în evaluarea bunurilor de 

patrimoniu, atestat de Ministerul Culturii, şi coordonator al 

programelor de investigaţii arheologice de la Alba Iulia şi Roşia 

Montană. 

A prezentat zeci de conferinţe de istorie şi patrimoniu în toate 

localităţile judeţului Alba; este colaborator la numeroase reviste şi 

ziare locale şi centrale; a prezentat numeroase emisiuni la posturi de 

radio şi televiziune. 

A pledat pentru o istorie veridică a judeţului Alba, din 

preistorie până în prezent, pentru apărarea şi valorificarea 

patrimoniului din acest spaţiu. 

Regretă faptul că mândria naţională nu se mai regăseşte nici 

chiar cu ocazia unor date importante din istoria noastră, că tot mai 



80 

 

puţini români tresaltă la intonarea imnului naţional (ale cărui versuri 

le cunosc puţini!), la ridicarea tricolorului ori la alte însemne 

naţionale, că puţini îşi exprimă mândria de a aparţine unui vechi şi 

merituos popor european. 

Dr. Vasile Alexandru Moga, care şi-a dedicat viaţa, visele şi 

speranţele elucidării istoriei judeţului şi  Muzeului Naţional al Unirii 

din Alba Iulia, este un susţinător convins al continuităţii poporului 

român pe meleagurile transilvane. 
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NICOLAE VASILE ONAC  
Conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific 

 

 S-a născut la 2 Ianuarie 1940 

în Ocna Mureş. A parcurs şcolile 

primară şi elementară din oraşul 

natal. S-a înscris apoi la Şcoala 

Medie Tehnică de Zootehnie din 

Turda încheind aici studiile în anul 

1956. A urmat apoi Şcoala Tehnică 

de Maiştrii Zootehnişti, şi Liceul 

Agroindustrial Turda. Între 1964-

1968 a lucrat ca şi controlor la 

Centrul Regional de Selecţie a 

Animalelor Cluj. Apoi, între 1968-

1972, odată cu reorganizarea 

Administrativ teritorială, a trecut la IAS Lunca Mureşului unde a fost 

încadrat la Oganizarea Ştiinţifică a Producţiei şi Muncii. Între 1972-

1980 a ocupat funcţia de inspector la Centrul Republican de 

Reproducţie şi Selecţie a Animalelor din Bucureşti, prestând 

activităţi de ameliorare a animalelor şi câştigând o bogată experienţă 

pentru preocupările viitoare. 

 Între 1981-1985 şi-a continuat studiile la Facultatea de 

Zootehnie şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, devenind inginer 

zootehnist. În paralel, a lucrat ca cercetător ştiinţific şi şef-adjunct al 

laboratorului de Zootehnie şi Medicină Veterinară Nucleară de la 

aceeaşi facultate, specializându-se în biotehnologii de reproducţie 

animală şi investigaţii cu izotopi radioactivi în cercetare. 

Între 1988-1995 a efectuat o serie de specializări la 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-

Napoca, în domeniile de referinţă: biotehnologii de reproducţie 

animală, radiobiologie animală precum şi în străinătate la: 

- Staţiunea de testare a reproducătorilor şi de însămânţări artificiale, 

Neustadt Aisch,  
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- Asociaţia crescătorilor de taurine şi Staţiunea de însămânţări 

artificiale din Bon,  

- Singen, pentru studiul aparaturii cu ultrasunete pentru diagnosticul 

precoce al gestaţiei,  

- Staţiunea de testare a reproducătorilor, de însămânţări artificiale din 

Verden,   

- Staţiunea de însămânţări artificiale din Herbetringen, Bavaria, 

- A XXI-a Reuniune Generală a Federaţiei Europene a Crescătorilor 

de Taurine Bălţate cu Roşu de la  Bussolengo, 

- Centrul Genetic al rasei Pezzata Rossa Italiană, 

- Centrul de  însămânţări  artificiale de la Wels, Austria, 

- Centrul de fabricare a brânzeturilor Emmental din Affoltern, 

- Centrul de însămânţări artificiale din Zurich şi altele. 

În anul 1993 a obţinut gradul ştiinţific de Cercetător principal 

gradul II, îndeplinind, până în anul 1994, şi funcţia de Secretar 

Ştiinţific al Centrului de Biotehnologii Cluj-Napoca. 

 Din 1994 până în 1997 a îndeplinit funcţia de Şef Serviciu 

Consultanţă apoi funcţia de Coordonator al Centrelor zonale pentru 

ameliorare şi reproducţie în zootehnie ale Agenţiei Naţionale pentru 

Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie. 

În anul 1995, a obţinut prin concurs, gradul profesional  

Inginer zootehnist expert,  în domeniul reproducţiei şi selecţiei 

animalelor. 

Între 1994-1998, şi-a continuat pregătirea profesională prin 

studiile de la Universitatea de Ştiinţe şi Medicină Veterinară Bioterra 

Bucureşti, Facultatea de Management Agroturistic, obţinând titlul de 

inginer manager.  

În perioada Septembrie 1997-Octombrie 1998, a îndeplinit 

funcţia de Consilier gradul  I A  în cadrul Ministerului Agriculturii şi 

Alimentaţiei, Direcţia Generală pentru Integrare Europeană, 

Cooperare şi Relaţii Internaţionale, şi de membru în Consiliul 

Superior al Agriculturii. Din 1997 a fost încadrat prin concurs ca 

Director al Direcţiei pentru Protecţia Resurselor Genetice Animale 

din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în 

Zootehnie, până în anul 2002. 
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 În anul 1998 obţine titlul de doctor în ştiinţe zootehnice la 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din 

Bucureşti, prin teza cu titlul “Contribuţii la utilizarea metodelor 

radiobiologice pentru studiul biotehnologiilor de reproducţie în 

zootehnie”, (conducător ştiinţific Prof.dr.ing. Alexandru T. Bogdan, 

membru corespondent al Academiei Române).   

 După încadrarea ca inginer principal la Universitatea de 

Stiinţe Agricole şi de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, şi în 

urma experienţei acumulate, a condus lucrări practice cu studenţii, şi 

a făcut deplasări în teren pentru a  desfăşura  concret o parte dintre 

acestea. A  participat la organizarea şi buna funcţionare a biobazei 

didactice şi de cercetare, asigurând astfel condiţii optime pentru 

pregătirea studenţilor, viitori ingineri zootehnişti. Din anul 1988, a 

condus lucrări practice cu studenţii atât la disciplina de Reproducţie 

animală, cât şi la disciplina de Radiobiologie, după introducerea 

acesteia în programa de invăţământ. 

 Prin preocuparea permanentă de a încheia contracte de 

cercetare, a contribuit la dotarea bazei tehnico-materiale a disciplinei 

de Reproducţie animală, care a ajuns să fie una din cele mai 

înzestrate cu tehnică modernă, din universitate. 

 A contribuit la atragerea şi participarea unor studenţi la 

contractele de cercetare cu tematica biotehnologii de reproducţie, 

mulţi dintre aceştia întocmindu-şi astfel lucrarea de diplomă, iar alţtii 

fiind componenţi în colectivul de elaborare a unor invenţii din acest 

domeniu, devenind coautori la anumite instrumente şi dispozitive.  

 In anul universitar 1998-1999, a fost cooptat cadru didactic 

asociat la Facultatea de Zootehnie din Universitatea de Ştiinţe 

Agronomice şi de Medicină Veterinară Bucureşti, ca şef de lucrări la 

disciplinele de Ecologie şi Radiobiologie, unde a condus lucrările 

practice, precum şi la Şcoala de Înalte Studii Postuniversitare din 

cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară Bucureşti, unde a condus 

lucrările practice la disciplina de Radiobiologie.  

Tot din acestă perioadă a funcţionat şi la Universitatea  

„Bioterra”  Bucureşti, Facultatea de Inspecţie şi Legislaţie 

Zooveterinară şi Fitosanitară, la disciplinele Protecţia şi conservarea 
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resurselor genetice animale, Inspecţie şi legislaţie zootehnică, iar 

apoi şi la disciplina de Ştiinţe zootehnice. Pe baza experienţei 

profesionale şi ţinând cont de legislaţia europeană, a elaborat primul 

curs universitar pe plan naţional, pentru noua disciplină de Protecţia 

şi Conservarea Resurselor Genetice Animale, introdusă în plan.  

 În anul 2002 este încadrat conferenţiar universitar la 

Facultatea de Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare din 

Universitatea Bioterra Bucureşti, unde a funcţionat la disciplinele 

Zootehnie generală şi Tehnologia obţinerii şi procesării produselor 

de origine animală. Din 2002 pînă în 2010 a fost decan al acestei 

facultăţi. În întreaga activitate didactică a publicat ca singur autor sau 

colaborator, 21 tratate, monografii şi manuale universitare. 

Pentru Nicolae Onac, mânat de o puternică dorinţă de 

cunoaştere, cercetarea ştiinţifică a constituit o atracţie permanentă. În 

cadrul laboratorului de Zootehnie şi Medicină Veterinară Nucleară, 

sub directa îndrumare a profesorului Alexandru Bogdan, a participat 

efectiv şi permanent împreună cu alţi membri ai colectivului de 

cercetare, la intensa activitate de cercetare ştiinţifică contractuală 

orientată pe direcţii prioritare, cu caracter fundamental şi aplicativ, 

referitoare la tehnologia, biotehnica şi biotehnologia însămânţărilor 

artificiale şi a transferului de embrioni, ca aspecte de bază în 

zootehnia modernă. In acest sens au fost încheiate contracte de 

cercetare cu Intreprinderea SEMTEST pentru  însămânţări artificiale 

la bovine, cu Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea 

Ovinelor şi Caprinelor Palas şi unele Direcţii Generale Agricole 

(Mureş, Sibiu) pentru ovine, cu Institutul de Cercetare şi Producţie 

pentru Creşterea Porcinelor Periş şi unele Complexe de Creştere şi 

Îngrăşare a Porcilor (Bonţida, Ceala), cu Institutul de Cercetare şi 

Producţie pentru Creşterea Păsărilor şi Animalelor Mici Baloteşti, cu 

Institutul de Biologie şi Nutriţie Animală Baloteşti, cu Ministerul 

Agriculturii şi Alimentaţiei, cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei şi 

cu Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei pentru cercetări cu caracter 

fundamental.  

A participat efectiv şi permanent la cercetările referitoare la:    

- biotehnica recoltării materialului seminal de la masculi, 
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concretizată prin elaborarea unor noi modele de pahare izoterme 

pentru recoltare,  

- biotehnica diluării spermei la berbec, vier, la  păsări şi iepuri, 

- perfecţionarea biotehnicii transferului de embrioni la animale de 

experienţă, 

- utilizarea diagnosticului timpuriu al gestaţiei la iepuroaică prin 

utilizarea diferitelor aparate biofizice, în special cu ultrasunete, 

-  investigarea histologică a gonadelor şi a hipofizelor de la vulpi de 

reproducţie, etc. 

 A participat la cercetări ştiinţifice originale şi prioritare în 

domeniul radioimunoanalizei şi enzim imunoanaliza hormonilor 

gonadotropi, la toate speciile animalelor de fermă, şi în domeniul 

relaţiilor dintre profilul metabolic şi profilul hormonal. A participat 

la investigaţii privind radiodistribuţia şi radiocaptatea unor izotopi 

radioactivi în organismul şi în aparatul genital la păsări şi la iepuri, la 

investigaţii cu aminoacizi marcaţi asupra materialului seminal, la 

investigaţii cu timidină tritiată asupra diluanţilor folosiţi la transferul 

de embrioni şi altele. În anul 2000 a fost membru al colectivului de 

cercetare în domeniul Biodiversităţii, într-un program prioritar cu 

Academia Română.  

 În urma activităţii de cercetare ştiinţifică a realizat ca autor 

sau colaborator, un număr de peste 185 lucrări ştiinţifice, 3 brevete 

de invenţie şi a avut numeroase participări la simpozioane, congrese 

şi alte manifertări ştiinţifice din ţară şi din străinătate. 

 Parcurgând aceste rânduri se poate constata volumul mare de 

muncă depus de Nicolae Vasile Onac pentru pregătirea şcolară şi 

profesională şi efortul neîntrerupt pentru câştigarea experienţei în 

domeniul zootehniei şi medicinii veterinare.    
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EMIL G. ONEŢ 
Conferenţiar universitar, cercetător, scriitor 

 

 S-a născut la 24 Iulie 1937 

în Şeuca-Găneşti, Jud. Mureş. S-a 

mutat apoi cu părinţii în Noşlac, 

unde a început şcoala primară. Din 

1950 au locuit la Ocna Mureş, pe 

str. Mihai Viteazul. A încheiat 

liceul (cu clasele VIII, IX, X pe 

atunci) în 1954, având ca dirigintă 

pe cunoscuta profesoară Elvira 

Lucaciu. Acolo şi-a desăvârşit 

limbajul de scriitor, care l-a ajutat 

foarte mult în cariera profesională. 

A fost considerat unul dintre cei mai buni absolvenţi ai liceului. 

Povesteşte că a făcut franceză cu Monsieur Ghica, ce preda ore 

particulare, şi că acesta, ca şi profesoara Elvira Lucaciu, a avut o 

influenţă notabilă la formarea sa. 

 În toamna anului 1954 reuşea pe locul al doilea la admiterea 

de la Facultatea de Medicină Veterinară din Arad dar, la desfiinţarea 

abuzivă a acesteia, în 1957, s-a mutat la aceeaşi facultate din 

Bucureşti. În 1960 termină facultatea ca şef de promoţie. Încă din 

anul I de studenţie, fiind membru al cercului ştiinţific studenţesc de 

Anatomie patologică susţine lucrări ştiinţifice, cu care ajunge la 

sesiunile pe ţară, unde acestea sunt premiate.  

  După absolvire, între 1960-1962 este medic veterinar de 

unitate, la I.A.S. Catalina, Jud. Covasna. În această calitate se 

străduieşte să aplice în practică cunoştiinţele teoretice dobândite în 

facultate, efectuând operaţii de mare chirurgie, cum ar fi cezariene, 

extracţii de corpi străini din stomacul bovinelor, etc.  

  În 1962, la înfiinţarea facultăţii de Medicină Veterinară din 

Cluj, face parte din primul grup de cadre didactice recrutat să pună 

bazele noii instituţii de învăţământ superior veterinar din această 

parte a ţării, alături de nume sonore în medicina veterinară: Ion şi 
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Constanţa Adameşteanu, Ioan şi Angela Băieş, Vladimir Căpăţână, 

Petre Popescu, Ioan Cernea. Între 1962-1971 este asistent la 

disciplina de Patologia şi clinca bolilor infecţioase ale animalelor, de 

la Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj –Napoca. În 1970 

obţine titlul de doctor în Ştiinţe Veterinare, la Facultatea de Medicină 

Veterinară din Bucureşti. Teza lui de doctorat a avut ca şi 

coordonator ştiinţific pe reputatul profesor de microbiologie 

veterinară Nicolae Stamatin. 

În 1970 a candidat pentru o bursă de cercetare oferită de 

fundaţia Alexander von Humboldt din R.F.G. Prin concurs 

internaţional, a dobândit această bursă, fiind primul medic veterinar 

român care a beneficiat de o astfel de subvenţie. A efectuat, îin acest 

fel, începând cu 1971, un stagiu la Institutul de cercetări din Borstel, 

în cadrul căruia a aprofundat o serie de aspecte legate de infecţiile 

micobacteriene la diferite specii de animale.  

In 1972, apreciindu-i-se meritele sale, bursa de cercetare i-a 

fost transformată în bursă de docenţă, pe care a folosit-o pentru un 

stagiu de specializare de 6 luni la Catedra de Higienă şi Boli 

Infecţioase a Facultăţii de Medicină Veterinară din Giessen. Pe baza 

cercetărilor efectuate a publicat în reviste de specialiate din R.F.G. şi 

Franţa 6 lucrări ştinţifice. Ca recompensă pentru activitatea depusă, 

fundaţia Humboldt i-a oferit, pentru continuarea cercetărilor după 

întoarcerea în ţară, un aparat automat de incluzie la parafină, destinat 

examenelor histo-patologice, aparat care a intrat în dotarea 

Institutului Agronomic din Cluj. Ulterior a primit, tot sub formă de 

cadou, un microscop Zeiss cu expunere electronică, cu contrast de 

fază şi sistem de examinare în raze ultraviolete, pentru 

imunofluorescenţă, în valoare de peste 50.000 mărci, care este şi 

acum folosit la disciplina de microbiologie a facultăţii din Cluj. 

  În 1971 devine şef de lucrări, iar în 1979 – conferenţiar în 

cadrul catedrei de Patologie, Facultatea de Medicină Veterinară, din 

Cluj–Napoca. I se încredinţează disciplinele de Diagnostic de 

Laborator, Legislaţie Veterinară şi Patologie Exotică, pe care le 

dotează cu primele materiale didactice de specialitate din ţară. A 

depus în aceste funcţii o activitate didactică şi de dotare susţinută. 
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            Perioada 1985-1986 îl găseşte din nou cercetator ştiinţific, ca 

bursier al Fundaţiei Humboldt, la Giessen, R.F.G. Atunci a luat 

hotărârea de a părăsi ţara şi de a emigra în S.U.A. Între 1986-1987 

lucrează ca şi consultant independent în cercetarea ştiinţifică, la 

Detroit, Michigan. Între 1987-1991 este coordonator de grup de 

cercetare ştiinţifică în Departamentul de Cercetare şi Dezvoltare 

apoi, director al Laboratorului de Diagnostic Veterinar la Grand 

Laboratories, Inc., Larchwood, Iowa. Între 1991-1994 este Director 

al Laboratorului Central de Diagnostic Veterinar, din Richmond, 

Virginia. Între 1996-2001 este coordonator ştiinţific la National 

Institute for Discovery Science din Las Vegas, Nevada. Din 2001-

prezent este consultant ştiinţific privat în Phoenix, Arizona. 

 Extraordinara lui specializare în cercetare s-a obţinut în urma 

unor numeroase cursuri de profil în instituţii precum: “Pasteur” 

Bucureşti (Virusologie), Institutul de Virusologie Bucuresti, 

(Virusologie), Facultatea de Medicină Veterinară, Budapesta, 

(Virusologie), Institutul de Cercetări Borstel, R.F.G., 

(Mcobacteriologie), Universitatea “Justus Liebig”, Giessen, R.F.G. 

(Micobacteriologie), Hamtramck - Detroit Public Highschools (Basic 

Computer Course), Northwest Iowa Technical College–Adult 

Education, Iowa, (Management), University of Iowa (Tehnologie 

ADN), Armed Forces Institute of Pathology, Bethesda – Maryland 

(Anatomie Patologică), Virginia-Tech University, Blacksburg 

(Citologie Clinică), CACMLE Program, Denver, Colorado 

(Identificare a Enterobacteriaceelor şi Management de laborator), S. 

Reynolds Community College, Richmond, Virginia (Fundamente de 

conducere şi management şi Microcomputere-DOS). 

       Realizările ştiinţifice sunt concretizate în 198 titluri, din care: 

6 cărţi de specialitate, 8 cursuri şi îndrumătoare de lucrări practice, 

157 articole ştiinţifice (131 ca prim autor, 76 unic autor), 23 

comunicări ştiinţifice nepublicate, 4 inovaţii brevetate. Peste 40 

dintre articolele sale au apărut în reviste de specialitate din străinătate 

sau în documente ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale din 

RFG, Elveţia, Franţa, SUA, etc. 

 Dintre contribuţiile sale mai relevante din punct de vedere 
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ştiinţific merită să fie menţionate următoarele: descrierea, pentru 

prima oară, în literatura de specialitate a semnificaţiei carunculilor 

ombilicaţi la vacă; semnalarea pentru prima oară a unor leziuni în 

infecţia listeriană experimentală; diagnosticarea, pentru prima oară în 

România a existenţei infecţiei cu Mycobacterium intracellulare la 

bovine; izolarea pentru prima oară, a micobacteriibor din paraziţii 

hepatici (Fasciola hepatica) la bovine; publicarea primei cărţi 

cuprinzând metodele de laborator curent folosite în diagnosticul de 

laborator veterinar; publicarea primei cărţi descriind virusurile 

animale şi bolile pe care le generează; descrierea pentru prima oară 

în literatura de specialitate a modificărilor histo-patologice cauzate 

de microunde asupra diferitelor ţesuturi animale. Este de menţionat 

ca în activitatea sa de cercetare Emil Oneţ a căutat tot timpul noul.  

          A fost premiat de Academia Română pentru lucrarea în două 

volume “Virusuri şi Viroze  Animale” (1985). A obţinut premiul 

“Paul Riegler” al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe 

Ionescu Siseşti”, pentru Tratatul “Boli virotice şi prionice ale 

animalelor”, Bucuresti, 2006. 

          A fost distins cu “Distinguished Leadership Award” pentru 

contribuţii deosebite la societatea contemporană, (U.S.A., 1996), cu 

titlul "Lifetime Royal Patronage" de către Hutt River Province 

Principality, Australia (1997), cu medalia pentru Progresul Medicinei 

Veterinare, de către Asociaţia Medicilor Veterinari din România 

(1997), şi cu "Outstanding Achievement Award" pentru contribuţii 

deosebite  în Medicina Veterinară, U.S.A. (1998). Tot in 1998 este 

inclus in „Outstanding People of the 20-th Century” publicată la 

Londra, Anglia. Este inclus cu note biografice în „Who is Who – 

Romanian Personalities in USA and Canada”, în „500 de 

personalităţi din SUA şi Canada, în „Clujeni ai secolului 20”, şi în 

„Personalităţi Clujene – 1800-2007”, iar în 2012 i se conferă Medalia 

de Onoare a Facultăţii de MedicinăVeterinară din Cluj. 

          Este membru activ al Academiei de Ştiinţe din New York din 

1984, este membru de onoare al Asociaţiei Medicilor Veterinari din 

România, din 1993, şi al Academiei de Ştiinte Agricole şi Silvice 

“Gheorghe Ionescu  Siseşti”, Bucuresti, 2003. Este membru a 13 
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societăţi, asociaţii şi uniuni naţionale sau internaţionale de Ştiinţe 

Medicale şi Medicină Veterinară. A făcut parte din Comisia 

Internaţională pentru combaterea tuberculozei. A fost menţionat în 

10 publicaţii privind personalităţi din lumea ştiinţifică din SUA, 

Anglia, Canada, România. 

 A depus o extraordinară activitate publicistică: 262 articole 

publicate în ziare şi reviste de limba română din USA şi România, în 

care a abordat probleme actuale ale comunităţilor în care a trăit. În 

multe din articolele publicate a luat atitudine faţă de anomalii de 

comportament ale unor compatrioţi şi s-a străduit să promoveze 

valorile şi tradiţiile româneşti. Dr. Oneţ este autor a trei cărţi de 

beletristică. Prima dintre acestea, intitulată „În căutarea libertăţii” 

(1999), descrie cu talent scriitoricesc, odiseea evadării din România 

anilor de dictatură. Versiunea engleză a acestei cărţi a fost pulicată în 

2010 de către editura „Ex Libris” din Indiana, SUA. A doua carte 

intitulată „Drumul meu” (2002), publicată de editura „Casa Cărţii de 

Ştiintă din Cluj,  cuprinde şi un capitol de poezii. Exprimarea 

elegantă şi atrăgătoare din proza sa cucereşte cititorul. 

          A fost distins cu "Award of Recognition" de către "The 

Famous Poets Society", pentru realizări deosebite în poezie, U.S.A. 

(1998). Este membru în Academia Româno-Americană de Arte şi 

Ştiinte, din 1998 şi al Societăţii “Doina” a românilor din Las Vegas 

din 1999. Dr. Emil Oneţ a fost membru al unor colegii de redacţie ale 

unor prestigioase publicaţii de specialitate, cum ar fi „American  

Journal of Veterinary Medicine”, „Jurnal Medical Veterinar”, 

„Clipa”, „Doina”, etc. Cât a funcţionat în Las Vegas a fost 

vicepreşedintele Comitetului Parohial al Bisericii „Sf. Gheorghe” din 

localitate. În această calitate a militat pentru construirea primei 

biserici ortodoxe româneşti din statul Nevada, lăcaş care este acum în 

faza de finisare. A ajutat cu cărţi, instrumente şi aparatură medicală 

facultăţile de medicină veterinară din România şi Moldova.  

 Îşi aminteşte cu drag de locurile natale, de colegii şi prietenii 

din liceu, de profesori. Vine aproape în fiecare an din Arizona să mai 

ia ‚oxigen de Banţa”. S-a pensionat recent, la 75 de ani, dar continuă 

activitatea literară şi obştească, în folosul românilor din SUA. 
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OVIDIU HOREA OPREA 
Conferenţiar universitar şi cercetător 

 

M-am născut în data de 26 

aprilie 1946 in comuna Şpălnaca, 

devenită întretimp sat în cadrul 

comunei Hopârta. Între anii 1948- 

1952 am locuit la Vama Seacă 

unde mama mea era învăţătoare la 

clasele I-IV.   

Între anii 1952-1956 am 

locuit la Abrud, unde tatăl meu a 

fost profesor la Şcoala Pedagogică, 

oraş în care am urmat clasele I-IV. 

În anul 1956 ne-am mutat la 

Ocna Mureş, unde am absolvit 

clasele V-VII la Şcoala Elementară 

nou construită, şi clasele VIII-XI la liceul din oraş. 

În anul 1963 am absolvit liceul, iar în anul 1968 Institutul 

Politehnic din Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială, 

specialitatea Chimia şi tehnologia compuşilor macromoleculari. Ca 

student am activat în cadrul cercului de Chimie Organică.  

 În toamna anului 1968 am fost angajat prin repartiţie la 

Combinatul Petrochimic Piteşti, serviciul Cercetări. După o 

specializare de 8 luni îu prelucrarea maselor plastice şi în special a 

poliolefinelor, efectuată la Uzina de Prelucrare Mase Plastice 

Bucureşti, mi-am coutinuat activitatea în cadrul laboratorului de 

prelucrare polietilenă al serviciului Cercetări. Împreună cu colegii am 

pus în funcţiune utilaje pentru prelucrarea polietilenei (extrudere, 

maşini de injecţie, prese, malaxoare, maşină de sudat saci, etc) din 

dotarea serviciului Cercetări. În paralel am lucrat la prima mea temă 

de cercetare - obţinerea polietilenei expandate prin extrudere. 

În perioada decembrie 1969-ianuarie 1972 am lucrat la 

instalaţia semiindustrială experimentală de polietilenă amil-sodiu şi 

polipropilenă (capacitate 3000 t/an). Am comandat din partea 
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beneficiarului utilajele prevăzute în proiect şi am urmărit 

aprovizionarea lor. Am coordonat desfaşurarea lucrărilor ţinând 

legătura cu cercetători de la Centrul de Chimie Organică (prof.dr.ing. 

academician Costin Neniţescu şi Cireşica Huch) al ICECHIM 

Bucureşti, proiectantul şi dirigintele de şantier, urmărind buna 

desfaşurare a lucrărilor şi executarea unor modificări necesare pe 

parcurs. În calitate de Şef Instalaţie am condus instalaţia  în perioada 

probelor tehnologice şi punere în funcţiune pentru fabricarea 

polipropilenei. 

În perioada 1972-1980 am lucrat în cadrul laboratorului 

Polimerizări al serviciului Cercetări, preluat de ICECHIM, Centrul 

de Cercetări Mase Plastice Bucureşti, în anul 1973. Folosind 

experienţa dobândită în instalaţia experimentală, am lucrat pentru 

teme de cercetare privind prepararea şi testarea catalizatorilor pentru 

obţinerea polietilenei Amil-Sodiu, respectiv a polipropilenei. În 

continuare am participat la temele de cercetare privnd polimerizarea 

4-metil-l-pentenei şi copolimerizarea ei cu alte olefine, tema 

"Polimerizarea 4-metil-l-pentenei şi copolimerizarea ei cu 1-hexenă" 

încheindu-se cu procese tehnologice fază laborator, micropilot şi în 

final proces tehnologic fază pilot cu omologarea produsului 

(poliolefină transparentă, rezistentă chimic, la şocuri mecanice şi la 

temperaturi de până la 140 °C, permiţând sterilizarea).  

Din anul 1974 am condus tema de cercetare din planul 

departamental „Polimerizarea etilenei la joasă presiune folosind 

catalizatori superactivi”, (tehnologie aplicată pentru prima dată la 

noi) începând cu documentarea şi faza laborator, apoi faza pilot, 

tema fiind încheiată cu trei experimentări industriale reuşite (s-au 

fabricat aproape 2000 tone polietilenă utilizând suporţi catalitici 

preparaţi în laborator) şi un proces tehnologic faza industrială, aplicat 

ulterior în instalaţia de 30.000 t/an existentă în combinat. Pentru 

această temă am primit împreună cu colectivul pe care 1-am condus 

premiul şi diploma ICECHIM.  

În paralel am mai lucrat şi la alte teme de cercetare privind 

obţinerea unor copolimeri etilenă-propilenă (încheiată cu un test pe 

instalaţia industrială), polimerizarea etilenei în pat fluidizat, 
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obţinerea de diverşi suporţi catalitici, analiza şi caracterizarea 

suporţilor catalitici, a catalizatorilor de titan depuşi pe aceşti suporti 

şi a polimerilor obţinuţi. În anul 1980 am fost atestat cercetător 

ştiinţific. 

În activitatea de cercetare desfaşurată am pus la punct o serie 

de metode de analiză în domeniul catalizatorilor (conţinut de titan, 

aluminiu, magneziu, aualize structurale) şi al polimerilor, în special 

polietilenă, polipropilenă şi poli 4-metil-1-pentenă (densitate, 

cristalinitate, punct de topire, grad de ramificare, grad de nesaturare, 

masă moleculară, distribuţia maselor moleculare, conţinut de metale, 

etc), utilizând pentru aceasta buna dotare cu aparatură a 

laboratoarelor (care era în acea perioadă, la nivel mondial) şi apelând 

la metode de analiză instrumentală: analiză termică diferenţială şi 

tennogravimetrică, piroliza cromatografică, cromatografie de gel, 

osmometrie, spectroscopie I.R., difractie de raze X. 

Cu data de 30.10.1980 m-am transferat la Universitatea Babeş 

- Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Tehnologie Chimică, catedra 

de Chimie Fizică, unde am ocupat prin concurs un post de ingner 

principal, integrându-mă atât în activitatea didactică cât şi în 

activitatea de cercetare a catedrei. Am predat desen tehnic, iar din 

martie 1981 am devenit titular la disciplma nou introdusă (prima 

promotie de ingineri chimişti a ajuns în anul IV) „Ingineria reacţiilor 

chimice şi utilaje specifice” (anii IV şi V, secţia Tehnologie 

Organică). Disciplina fiind nouă, am amenajat şi un un laborator. La 

alcătuirea programei analitice şi 1a definirea mai exactă a domeniului 

acestei discipliue am beneficiat de sprijinul prof.dr.ing, Raul Mihail, 

de la Institutul Politehnic Bucureşti. Am condus practica studenţilor 

în diverse fabrici şi combinate chimice. Am condus proiecte de 

diplomă în domeniul electrosintezei unor substanţe organice. Am 

participat la activitatea de cercetare ştiinţifică a catedrei lucrând 

iniţial la contracte privind electroliza clorurii de sodiu şi obţinerea 

unor membrane schimbătoare de ioni. 

 Din anul 1981 am lucrat împreună cu colegii de la I.E.C.B. 

(Institutul de Energetică Chimica şi Biochimică) filiala Cluj Napoca, 

colectiv integrat catedrei de Chimie Fizică, la tema de cercetare 
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privind obţinerea adipodimtrilului prin electroreducere dimerizantă a 

acrilonitrilului. Cercetarea s-a desfaşurat în decursul a mai mulţi ani, 

efectuându-se fazele de documentare, cercetări de laborator, 

micropilot şi apoi pilot, cu construirea unui modul utilizabil într-o 

instalaţie industriala. Ca inginer, am proiectat şi supravegheat 

execuţia instalaţiilor de laborator, micropilot şi pilot, a pompelor, 

instalaţiei şi în principal a reactoarelor electrochimice. Am condus 

testele la scară pilot efectuate atât la Cluj cât şi la ICPAO Mediaş. 

Pentm reuşita acestei teme de cercetare colectivul nostru a fost 

distins cu premiul „Nicolae Teclu” al Academiei Române, în anul 

1987. Am mai lucrat la teme de cercetare în domeniul electrosintezei 

organice: electroreducerea acrilonitrilului la propionitril, 

electroreducerea unor dinitroderivaţi la diaminele corespimzătoare 

(p-p' dinitrodibenzil la p-p' dianiinodibeuzil, dinitrobenzen la 

diaminobenzen), cercetări încheiate la faza de micropilot, obţinerea 

unor compuşi organici, electroreducerea bioxidului de carbon, etc. 

În data de 7.11.1985 mi-am susţinut la Institutul de Petrol şi 

Gaze din Ploieşti teza de doctorat în specialitatea Tehnologie 

petrochimică (conducător ştimţific prof.dr.ing. Dumitru Săndulescu) 

având titlul ''Polimerizarea etilenei la joasă presiune cu catalizatori 

depuşi pe suport'". În iulie 1990 am fost atestat cercetător ştiinţific 

principal III. 

Din 1.03.1993 m-am transferat la Universitatea Lucian Blaga 

din Sibiu, Facultatea Tehnologii Textile şi Produse Alimentare 

(devenită ulterior Facultatea de Ştiinţe Agricole, Inginerie 

Alimentară şi Protecţia Mediului), unde am ocupat prin concurs un 

post de conferenţiar (disciplinele Chimie Generală şi Analize 

Chimice şi Instrumentale). Ulterior am  predat şi la alte discipline: 

Tehnici şi aparatură pentru controlul produselor agromontane, 

Studiul materialelor, Fibre Textile (naturale şi sintetice), Procese şi 

tehnologii chimice, Chimie Fizică, şi un curs de apicultură şi 

sericicultură (creşterea albinelor şi a viermilor de mătase).                 

In perioada 1994-1996 am fost şef al catedrei Tehnologii 

Textile. Am fost membru în conisia de avizare a contractelor de 

cercetare executate de Institutul de Cercetări Produse Auxiliare 
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Organice Mediaş (ICPAO Mediaş). Am mai desfăşurat activitate de 

cercetare în cadrul Centrului de Excelenţă în Electrochimie din 

cadrul Uuiversităţii Babeş - Bolyai Cluj Napoca, sub conducerea prof 

dr. I. A. Silberg, membru corespondent al Academiei Române. Am 

făcut parte din echipa de cercetare a BCUM Larean a Facultăţii de 

Chimie Industrială, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca. În 

perioada 2006-2008 am desfăşurat activitate de cercetare de 

excelenţă fiind responsabil de proiect  la două proiecte de cercetare.  

În paralel cu activitatea didactică mi-am continuat 

colaborarea cu ICPAO Mediaş, unde ocup din anul 2004 un post de 

cercetător ştiinţific I cu norma parţială.  

In urma activităţii de cercetare au rezultat 26 articole în 

reviste de specialitate cu circulaţie naţională şi internaţională, 33 

comunicări ştiinţifice la congrese şi simpozioane de comunicări 

ştiinţifice, 14 brevete de invenţie dintre care 4 aplicate industrial, şi 

92 rapoarte-contracte de cercetare. În cadrul activităţii didactice am 

tipărit 11 manuale pentru studenţi (autor unic, editura Alma Mater, 

Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu) şi 6 caiete lucrări de laborator 

(autor sau coautor, editura Alma Mater, Universitatea „Lucian 

Blaga”, Sibiu).  

Sunt membru al Societăţii de Chimie din România, Filiala 

Cluj, fiind şi membru în biroul naţional al acestei societăţi. 

 În prezent sunt pensionar, dar continui să desfăşor activitate 

didactică la universitate, şi activitate de cercetare (cercetător ştiinţific 

principal) la ICPAO Mediaş. 
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GHEORGHE PÂRLEA  
Conferenţiar universitar, cercetător 

     

S-a născut în comuna 

Şpălnaca la 28 aprilie 1934. Pâna la 

vârsta de 14 ani n-a depăşit hotarele 

satului decât pâna la Ocna, unde, 

odată sau de două ori pe an, părinţii 

îl duceau la târg. 

       A început şcoala primară în 

1941, când cel de al  Doilea Razboi 

Mondial era în plină desfăşurare şi 

din cauza căruia mulţi dintre copii 

erau numai cu mamele. A terminat 

patru clase în 1945, când acest 

flagel era pe sfârsite, dar ale cărui  

urmări le-a simţit multă vreme. 

In mod normal, continuarea studiilor pe o treapta superioară, 

presupunea înscrierea la gimnaziul din Ocna Mures sau unul din 

Aiud. S-a înscris la gimnaziu la Ocna dar întreţinerea lui acolo nu ar 

fi fost posibilă pentru că tatăl era concentrat în armată. În aceste 

condiţii, a continuat şcoala în sat, deşi a figurat în catalog la 

gimnaziul din Ocna, tot semestrul întâi. A terminat astfel cele şapte 

clase în 1948. 

       În toamna  acelui an a venit reforma învaţământului care a 

creat derută, mai ales pentru cei ce terminaseră şapte clase, deoarece 

s-au trezit din nou elevi în clasa a V-a! Părinţii săi considerau că nu-i 

nici o problemă să rămână în sat, să continue ceea ce ei ştiau de o 

viaţă adică munca la câmp, mai ales că un băiat nu strica de ajutor în 

gospodărie. Această situaţie a durat numai câteva saptămâni, 

deoarece a auzit că la fabrica SOLVAY se înfiinţează o şcoală 

profesională de ucenici. 

            Acum, după cum relatează dânsul, apare prima manifestare 

de noroc! Avea un unchi, frate mai mic de al tatălui, învăţător într-o 

comună din Munţii Apuseni, care a auzit şi el de această şcoală şi 
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care a venit să vadă ce gânduri are nepotul. Dar gândurile acestuia la 

14 ani erau legate de ceeace considerau părinţii. Atunci acest unchi i-

a spus tatălui său: lasă-l mă “tete”, să vedem cum se descurcă între 

alţi concurenţi. Erau candidaţi din Ocna şi din toate satele din jur, nu 

se ştie câţi, dar locuri erau numai 50. Examenul a ţinut 2-3 zile 

pentru că erau probe la Română şi Matematică. Elevul Gheorghe 

Parlea a luat note de 10 şi a reuşit la scoală pe locul întâi! 

      Cànd s-au reunit cei 50 de elevi pentru începerea şcolii, 

curiozitatea cea mai mare era legată de acela care a ieşit pe primul 

loc. Era un copil simplu, de la ţară, care ştia că numai “domnii” 

umblă cu capul descoperit, ca atare, nu şi-a lăsat „colopul” de paie 

acasă, suportând glumele colegilor. În sfârşit a inceput şi pregătirea. 

Primul director, un inginer neamţ-austriac, Kraus, care, fără nici un 

fel de “curricula” dar cu ordine nemţească, a gândit o pregătire 

folositoare scopului adică, acela de a produce muncitori pentru 

fabrică. În primul an au petrecut mult timp în toate atelierele 

mecanice ale fabricii. În al doilea an, au cunoscut secţiile fabricii 

când, a început şi chimia să se lipească de ei. După doi ani au ieşit 

primii operatori chimişti adică viitorii muncitori. 

         Din nou i-a surâs norocul. A fost selectat în grupul de 15 care 

urma să continue încă un an la Şcoala Profesională de pe lângă 

Uzinele Nitramonia Făgăraş, pentru a ieşi laboranţi chimişti. Şi aici, 

într-adevar, s-a lipit mult mai multă chimie de ei. 

         După terminarea anului III s-au întors în fabrică la Ocna, de 

data asta la Uzinele Sodice, şi fiecare dintre absolvenţi a primit 

sarcini precise. Un grup de patru, printre care şi Ghiţă Pârlea, s-a 

constituit în echipă de control tehnic interfazic, îndrumată de  

meşterul Ilieş. Deşi erau nişte puşti de 16-17 ani, nu s-a ferit nimenea 

din conducerea fabricii ca în foarte scurt timp să le dea 

responsabilitatea acestui control. Îşi aminteşte de o întâmplare cu 

învăţăminte: 

         “În controalele pe care le făceam se punea problema să-i 

obişnuim într-o oarecare masură pe oameni să urmărească 

parametrii proceselor şi prin intermediul unor ustensile, spre 

exemplu, nişte simple termometre. Acestea şi altele, întâmplător sau 
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nu, se spărgeau foarte des. Într-o noapte eram de serviciu şi l-am 

interpelat pe baciul Damian unde-i termometrul? Acesta, oarecum 

flegmatic, ţinînd probabil seama şi de tinereţea mea, îmi zice: de ce 

îţi trebuie, mă “puţoiule”, termomteru, pentru că, uite dacă vrei să 

ştii, aici temperatura este atâta... Am măsurat imediat cu un 

termometru de rezervă şi am văzut că nu a greşit. Morala, pe care n-

am uitat-o niciodată, este că trebuie apreciată foarte mult şi 

experienţa practică, chiar dacă nu este însoţită de prea multă teorie. 

Sigur, altfel se pune problema unde expeienţa este însoţită şi de 

teorie”. 

Următoarea etapă a vieţii sale a fost din nou determinată de 

noroc. In 1953 era deja un salariat cu”experienţă”. În acea vreme, la 

serviciul de cadre era un muncitor cu minte luminată (Cecan 

Alexandru) ce se ocupa de recrutarea unui lot de tineri care să 

urmeze “Facultatea Muncitorească”. Ghiţă n-a înţeles  niciodată de 

ce acest om dorea foarte mult ca el să facă parte din grup (norocul 

lui) şi a insistat, inclusiv pe lângă părinţii lui, deşi el n-avea de gând 

să refuze ocazia. Mai ales pentru că simţea că mai poate învăţa. 

Astfel, în toamna anului 1953, a început studiile la Facultatea 

Muncitorească de pe lângă Universitatea  Babeş (pe atunci) din  Cluj.  

Aceste facultăţi muncitoreşti erau tot un sistem de învăţământ 

(nu superior) de pregătire a cadrelor, provenite din rândul 

muncitorilor, cu oarecare posibilităţi de evoluare. Ele erau organizate 

pe lângă instituţii de învăţământ superior, cu structuri ca şi celelalte 

facultăţi, adică având asistenţi, lectori, conferenţiari, tocmai pentru a 

asigura o pregătire cât mai bună a “studenţilor” dar diplomele 

obţinute aveau doar valoarea diplomelor de bacalaureat. Astfel, ele 

dădeau dreptul absolvenţilor de a urma un institut de învăţământ 

superior. Cei care n-au urmat învăţământul superior s-au întoors la 

vechile locuri de muncă de la intreprinderile. Din grupul de la SODA 

au absolvit toţi facultatea muncitorească dar numai 5 au  continuat 

studiile în învăţământul superior. 

Aşa a ajuns tânărul Gheorghe Pârlea să dea admitere la 

Institutul Politehnic din Timişoara (un institut de mare prestigiu), la 

Facultatea de Chimie Industrială, în iulie 1955. Faptul că la 
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facultăţile muncitoreşti se facea pregătire foarte bună este explicaţia 

că a intrat la facultate concurând într-o situaţie de 5 pe un loc. 

Examenul se dădea scris şi oral la chimie şi matematică şi oral la 

română, rusă, constituţie. Notele pe care le-a obţinut l-au situat pe un 

merituos loc 16.  

A terminat facultatea în 1960, cu o temă de diplomă aleasă tot 

de la SODA: “Prepararea oxidului de magneziu grefând procedeul pe 

tehnologia preparării carbonatului de sodiu prin procedeul Solvay”. 

A obţinut unele rezultate relativ modeste dar, mai târziu, a aflat că 

problema a fost  rezolvată de grupul de cercetători de la UPSOM, sub 

auspiciile ICECHIM-Bucureşti şi că procedeul s-a şi aplicat. 

A terminat facultatea în 1960 cu note care îndeplineau 

condiţiile repartizării în învăţământul superior. Aşa a ajuns cadru 

didactic. A trecut prin aproape toate etapele: preparator, şef de 

laborator, apoi prin concurs: asistent (1962), şef de lucrări (1972), 

conferenţiar (1992). În 1974 a susţtinut teza de doctorat, 

intitulată „Studii privind descompunerea unor combinaţii complexe 

cianice în vederea obţinerii de oxizi micşti” sub conducerea Acad. 

Prof. Coriolan Drăgulescu. 

Între anii 1960-1990 a activat la disciplina de Chimie fizică, 

una dintre disciplinele importante ale Facultăţii de Chimie, deoarece 

constituia partea teoretică a pregătirii inginerilor chimişti, indiferent 

de specialitate. Între 1990-2002 (până la ieşirea la pensie) a activat la 

disciplina de Chimie generală şi a lucrat cu studenţii de la 

Facultatăţile de Mecanică şi de Management în Producţie-

Transporturi.  

În  tot acest timp a colaborat la elaborarea a peste 15 

materiale didactice: cursuri, culegeri de probleme, îndrumătoare de 

lucrări de laborator. Cursul de Chimie generală pentru studenţii 

nechimişti şi un  îndrumător de lucrări practice, pentru aceiaşi 

studenţi, a fost reeditat de mai multe ori chiar şi după ieşirea sa la 

pensie. 

N-a mai prins şi concursul pentru post de profesor deşi 

rezultatele sale profesionale şi ştiinţifice nu erau mai prejos decât ale 

altor colegi. După câte îmi amintesc eu, în perioada respectivă, la 
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Facultatea de Chimie Industrială procentajul de profesori admis era 

deja mult depăşit şi noi posturi se înfiinţau foarte rar. A rămas cu 

impresia că în această etapă norocul său şi-a epuizat resursele! A 

realizat totuşi foarte frumose lucruri în activitatea profesională.  

A efectuat specializări la Universitatea ”Alexandru Ioan 

Cuza” Iaşi, în domeniul descompunerilor termice ale substanţelor 

solide, şi la Institutul de Fizică Nucleară de la Bucureşti, unde a 

obţinut Brevetul de “Mânuire şi utilizare a izotopilor radioactivi”. 

Din punct de vedere al desfăşurării în timp a cercetării 

ştiinţifice a domnului Gheorghe Pârlea se pot considera trei etape 

distincte. Prima, în care tematica ştiinţifică s-a axat pe “Cinetica 

descompunerii termice a unor combinaţii complexe hexa şi 

octocianice”. Mare parte din materialul teoretic şi experimental din 

această perioadă a intrat în teza sa de doctorat. 

 În a doua etapă, s-a ocupat de: „Oxidehidrogenarea catalitică, 

în fază gazoasă, a izobutiraldehidei”. Aici a folosit unii oxizi micşti, 

obţinuţi la descompunerea combinaţiilor complexe din teza de 

doctorat. A mai colaborat la: „Studii privind obţinerea unor 

îngrăşăminte complexe fără sau cu microelemente”. A mai  avut şi 

alte preocupări foarte interesante, spre exemplu: „Obţinerea de 

senzori pentru depistarea gazelor toxice”.  

A treia etapă, la fel ca şi prima, a fost mai omogenă din punct 

de vedere al tematicii. Ea se referă la „Studiul capacităţii de absorbţie 

şi decolorare a unor pământuri de tip bentonitic şi calculul unor 

mărimi termodinamice ale acestor procese”. Provenienţa acestor 

bentonite era din diferite zăcăminte din ţară, cum ar fi: Gura Sada, 

Murfatlar, Valea Chioarului şi bineînţeles de la Ocna Mureş. Astfel, 

chiar ultima sa lucrare, apărută în Buletinul Ştiinţific al Poltehnicii 

înainte de ieşirea la pensie, se referă la bentonitele de Ocna Mureş. A 

început chimia la Ocna şi a încheiat-o tot acolo! 

Întreaga sa activitate ştiinţifică, desfăşurată în colaborare cu 

colective valoroase din catedră, s-a materializat în peste 60 de 

articole publicate în reviste de specialitate sau comunicate la 

manifestări ştiinţifice. Începând cu primul Congres de Chimie, ţinut 

la Timişoara în 1966, a participat cu comunicări ştiinţifice la 
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majoritatea Conferinţelor Naţionale de Chimie din Bucureşti, Iaşi, 

Cluj-Napoca, şi la majoritatea Sesiunilor ştiinţifice de chimie 

organizate de Facultăţile de profil din: Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, 

Arad, sau de către unele Combinate chimice, precum cele de la: 

Craiova, Târgu Mureş, Râmnicul Vâlcea. 

A colaborat, de asemenea, cu colective de cercetare de la 

Institutul de Chimie din Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări de la 

Mediaş, de la Combinatul de Îngrăşăminte Târgu Mureş ş.a.  

 Mi-a marturisit că, după pensionare, nu a mai fost atras de  

problemele din facultate. Eu consider însă, că, atât cât a funcţionat 

drept cadru didactic cu multă experienţă practică şi teoretică, 

agonisită în peste 50 de ani de pregătire şi muncă, descrişi mai sus, a 

contribuit esenţial la formarea unui număr imens de ingineri şi la 

dezvoltarea unor idei stiinţifice valoroase. 

Se întreabă uneori (retoric bineînţeles):  

„Oare, în condiţiile actuale, un copil cu “colop de paie” mai 

poate ajunge conferenţiar universitar?” 

Din 2002 este pensionar. Odată cu ieşirea din sistemul 

universitar, după 47 de ani (considerând şi cei 5 ani de studii), a rupt 

în mare  măsură legătura cu mediul academic. Este un om de o 

modestie ce impresionează (şi-a pus mereu reuşita pe seama 

norocului!), un om deranjat mai mult de laude decât de adevărul dur, 

chiar defavorabil. Şi este un om optimist. Povesteşte cu humor: 

„Acum, ca să ţin Allzheiemer-ul în frâu, sunt autodidact în 

folosirea modului de comunicare modern, prin calculator. De fapt, 

nu sunt chiar autodidact, deoarece îl am lângă mine pe nepot, la 

care apelez atunci când mi se lipesc degetele de taste”. 
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MIHAI RUSU  
Inginer proiectant 

 

S-a născut în Bucureşti la 25 

Octombrie 1940 şi după parcurgerea 

liceului la Ocna Mureş, în anii 1955-

1957 (tatăl fusese transferat ca 

inginer-şef la Fabrica de Fermentarea 

Tutunului din localitate), s-a reîntors 

în capitală. Dar, ca şi fratele lui, 

Ştefan, despre care am scris puţin mai 

încolo, consideră orasul Ocna Mureş 

ca un al doilea loc natal. Iată câteva 

amintiri păstrate de Mihai din acele 

timpuri: 

“Ocna Mureşului, Uioara 

strămoşilor nostri, Salinae din timpul romanilor, a fost şi a rămas 

pentru mine tărâmul mirific al adolescenţei şi al anilor noştri de 

liceu. 

Orice întoarcere cu gândul la acei ani, când noi eram 

consideraţi copii, iar părinţii nostri erau încă tineri,va fi mereu 

insoţită de vecinătatea protectoare a Banţei, de întinsul curţii 

liceului (mult mai mare decât astăzi),unde clopoţelul ne anunţa 

pauzele şi intrarea la ore, şi de imaginea străzii principale (oare 

cum era botezată atunci?) de la Biserica Ortodoxă la Biserica 

Greco-Catolică şi până în Memorandului, stradă străjuită de ambele 

părti, ca de nişte soldaţi din Garda Regală, de pomi  robuşti cu 

coroanele verzi rotate, fremătând la palele de vânt uşor, cu case 

frumoase, vii răsărind vesel din verdeaţa curţilor îngrijite – aşa cum 

imi apăruse ea la prima plimbare de “explorare”, făcută cu frate-

meu la câteva zile după ce ne mutaserăm în Ocna- Mureş. 

Şi atâtea alte imagini şi amintiri îmi vin şuvoi în memorie… 

casa noastră de la mică distanţă de Biserica Ortodoxă, peste drum 

de clubul Minerul, unde promoţia noastră a avut banchetul de 

absolvire a liceului, echipa de colindători a clasei noastre mergând 
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prin ninsoare pe la casele profesorilor cu urări de sarbători, noaptea 

serenadei cântată pe la casele tuturor profesorilor nostri la absolvire 

(serenadă cu versurile scrise pe muzica lui Toselli de colegul nostru 

Mircea Ciugudean) – noapte unică, cu impresii şi stări emoţionale 

noi, nemaiîntâlnite şi de neuitat… 

Şi iarăşi strada principală, cu străduţele ramificate din ea, cu 

casele lor, unde locuiau profesorii Mirion şi Colceriu… Şi Uioara de 

Sus, cu locuinţele d-rei profesoare Elvira Lucaciu şi a unor colegi 

dragi... Şi Banţa, Banţa noastră, cea ca o pavază peste care se arăta 

în aura sa luminoasă soarele, Banţa noastră cu terenul ei de sport, 

unde jucam fotbal, cu derdeluşurile pentru săniuş şi schi… şi iarăşi 

curtea şcolii noastre, cu sală de ping-pong, cu terenul de fotbal din 

spate, în vecinatatea misteriosului “Teritoriu“, implacabilul tribut 

plătit de oraş dizolvării masivelor de sare din subteran sub efectul 

perseverant şi permanent al apelor freatice...”  

Măcar pentru aceste cuvinte noi trebuie să îl considerăm pe 

Mihai Rusu un ocnean de-al nostru! 

A fost unul dintre cei mai buni elevi ai liceului denumit 

atunci “Şcoala Medie Mixtă”. A devenit student la Institutul de 

Construcţii Bucureşti, Facultatea de Construcţii Civile şi Industriale, 

pe care a absolvit-o cu succes în 1963. 

A profesat mai întâi ca asistent la aceeasi universitate între 

1963-66. A devenit inginer proiectant principal la IPROCHIM 

Bucureşti (1966-1975). S-a transferat apoi tot ca inginer proiectant 

principal la intreprinderea METROUL Bucureşti unde prestează o 

importantă muncă de şef atelier proiectare şi director executiv 

proiectare până la pensionare, în 2009. 

În 1995 a obţinut titlul de doctor inginer la Universitatea 

Tehnică de Construcţii din Bucureşti. A acumulat o vastă experienţă 

profesională în domeniul proiectării construcţiilor industriale, socio-

civile şi construcţii de metrou (peste 55 de proiecte mari). 

A fost şeful de proiect al staţiilor de Metrou: Gara de Nord 1, 

Piaţa Unirii 1 si 2, Piaţa Victoriei 2, bine cunoscute tuturor dar şi al 

staţiilor Dispeceratul Central, al Staţia Păcii (Magistrala 1), al 

staţiilor Magistralei 2 (IMGB-Pipera), ale Magistralei 3 (Gara de 
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Nord-Dristor 2), ale Magistralei 4 (Gara de Nord-Laromet) şi ale 

Magistralei 5 (Drumul Taberei-Pantelimon şi Tg.Neamţ-Orizont), 

etc.  

Mihai Rusu a fost şef de proiect la mari lucrări din străinătate, 

ţară şi capitală: staţia de desalinizare şi pompare apă din Akaba – 

Iordania, magistrala de transport minereu de la Combinatul 

Siderurgic Galaţi, instalaţii de frig la Combinatul Petrochimic 

Borzeşti, sedii de firme şi consolidări de clădiri la Bucureşti, 

complexe comerciale, Casa de Cultură a sectorului 5, etc. 

A fost membru fondator al Asociaţiei inginerilor constructori 

proiectanţi de structuri şi membru al Asociaţiei române de tuneluri şi 

construcţii subterane, afiliată la International Tunelling Asociation. 

În 7 Iulie 2012, inginerul Mihai Rusu a revenit la Ocna Mureş 

pentru a participa la întâlnirea de 55 ani a promoţiei 1957 a liceului.  

Dragi ocneni, nu uitaţi să vă simţiţi un pic mândri dacă 

mergeţi la Bucureşti şi călătoriţi cu metroul! Ocna Mureş are o 

părticică de contribuţie la realizarea acestora. Va trebui să cerem să 

se boteze o staţie cu “Ocna Mureş”! 
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ŞTEFAN RUSU   
Profesor universitar, cercetător 

        
S-a născut în 2.08.1942 la 

Bucureşti. Familia sa a venit la Ocna 

Mureş în interes de serviciu în anul 

1955 şi a rămas doar temporar aici, 

până în 1961. Ştefan a prins în acest 

interval exact cele patru clase de 

liceu. Dar ce liceu! A fost ”dăscălit” 

de profesorii Vasile Mirion, Elvira 

Lucaciu, Elena Morar, Melania Iacob 

şi alţii. Acest careu „de aşi” producea 

numeroşi viitori ingineri.  

O să ziceţi că D-ra Lucaciu 

era profesoară de Română şi atunci 

cum contribuia dânsa la formarea de tehnicieni? Păi, vă spun eu: nu 

se realizează nici o profesie serioasă fără abilitatea şi puterea de 

exprimare dată de pregătirea de limbă română! 

          În scurta şedere la Ocna, familia Rusu, care locuia într-o casă a 

Salinei de la începutul actualului Bd. Nicolae Iorga, şi-a câştigat 

repede mulţi prieteni. Era foarte primitoare iar terasa şi curtea lor era 

plină de atracţii pentru colegii de liceu, nelipsind plasa de voley, 

masa de „pin-pong”, jocuri de şah, rummi, table şi cărţi. Îmi amintesc 

de jocurile prelungite de table cu Ştefan, dintr-o vacanţă de iarnă 

ploioasă, în care noi am încercat să demonstrăm practic o învăţătură 

din teoria probabilităţilor, transmisă de profesorul de matematică 

Vasile Mirion, care ne spunea: la un număr infinit de competiţii între 

jucători scorul devine egal. Intr-adevăr, la sfârşitul vacanţei de iarnă, 

scorul la table era cam 165 la 160 deşi numărul de partide jucate nu 

era încă infinit! 

Chiar şi azi, Ştefan Rusu îşi mai aminteşte de meciurile de 

fotbal de pe Banţa sau din curtea şcolii, de zilele de Paşte, când 

mergea cu colegii să "stropească" fetele, de excursiile în împrejurimi 

sau în munţi cu profesorii Dorin Almăşan şi Emanoil Colceriu, ori de 
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multe alte clipe minunate. Legătura sa spirituală cu anii de liceu de la 

Ocna Mureş este şi acum atât de vie şi de profundă, încât îi este greu 

cuiva să priceapă dimensiunea ei sufletească. Este trăirea sa continuă, 

pe care, peste ani, revenind în locurile dragi ale adolescenţei cu inima 

tremurândă, a căutat-o cu fervoare. 

Anii de liceu de la Ocna au fost anii care l-au definit, în mare, 

ca om. A parcurs scoala cu maximă seriozitate. Era primul premiant 

al Gazetei Matematice şi Fizice, seria B, de la liceul nostru, şi 

câştigase Olimpiadele de Română şi Istorie, faza regională. Era 

respectat şi îndrăgit de profesori. 

La terminarea liceului, în 1959, deşi dorea să urmeze 

facultatea de matematică, Ştefan Rusu nu a găsit locuri libere la 

admitere pentru fii de intelectuali (!). Astfel, concurând cu alţi 50 de 

fii de intelectuali pe 2 locuri oferite acestora (Ciudate vremuri am 

trăit noi toţi atunci!!), a realizat media 9,90 şi a devenit student la 

Institutul de Construcţii din Bucureşti, Facultatea de Instalaţii şi 

Utilaj.  

Curând, prin 1961, familia lui s-a mutat la Craiova. Cu toate 

acestea, el a rămas cu sufletul la Ocna Mureş, care îi devenise un al 

doilea loc natal. 

La terminarea studiilor superioare (1965) ca şef de promoţie, 

cu diplomă de merit şi titlul de inginer mecanic, devine asistent la 

acelaşi institut, denumit în zilele noastre Universitatea Tehnică de 

Construcţii. În anul 1974 încheie pregătirea tezei de doctorat 

obţinând titlul de doctor-inginer în specialitatea Sisteme tehnologice 

de fabricare. 

Ca profesor, a predat disciplinele: Tehnologia fabricării 

maşinilor, Toleranţe şi control dimensional, Maşini-unelte şi 

prelucrări mecanice, Tehnologia construcţiei de maşini, Management 

tehnologic, Ingineria producţiei, Productica utilajelor, Tehnologia 

fabricării, etc. Devine, din anul 1990, conducător de doctorat în 

domeniul Inginerie industrială (până în prezent, 11 doctori finalizaţi).  

Ştefan Rusu a muncit extraordinar în meseria de profesor 

universitar, obţinând performanţe spectaculoase în câteva direcţii, 

mult peste media de realizări ale altor profesori.  
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Viaţa nu i-a fost însă uşoară; şi-a pierdut soţia când cele două 

fete ale lor, Adelina şi Otilia, aveau 11 şi 12 ani. S-a ocupat 

exemplar, până la sacrificiu, de creşterea şi educarea acestora, dându-

le un rost în viaţă. Au fost 14 de ani de experienţă grea, unică. 

Bucuria apariţiei a trei nepoţi, băieţi, a venit mai târziu.    

Vârsta de 70 de ani, pe care a atins-o în 2 august din acest an, 

îl găseşte în plină activitate creatoare. Este un om care a dat mai mult 

vieţii şi celor din jurul lui, decât a primit. Dar prin astfel de oameni 

merge înainte viaţa şi societatea.  
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 ION SÂNGEREAN 
Poet, publicist, gazetar, profesor de liceu 

 

    S-a născut la 3 Noiembrie 

1941 în Ocna Mureş într-o familie 

de minier. A parcurs şcolile din 

oraşul natal, inclusiv liceul, apoi 

Facultatea de Filologie a 

Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-

Napoca (1962-1967). 

Între anii 1968-1974 a lucrat 

la cotidianul albaiulian „Unirea”, 

unde a ocupat şi funcţia de Secretar 

general de redacţie.  Apoi, a condus, 

în caliatate de director, Teatrul de 

păpuşi „Prichindel” din Alba Iulia 

(1974-1989). A fost secretar de 

redacţie al ziarului „Ardealul” din Alba Iulia (1989-1990). În 

perioada 1992-1998 a activat în învăţământ, ca profesor de limba şi 

literatura română, în comuna Blandiana şi apoi la Alba Iulia. 

 A debutat cu versuri în revista clujeană „Tribuna”. Apoi, a 

colaborat la reviste şi gazete din oraşele Cluj-Napoca, Alba Iulia, 

Târgu Mureş, Timişoara: „Steaua”, „Tribuna”, „Vatra”, „Orizont”, 

„Amfiteatru”„Ardealul”, „Unirea”, „Discobolul”, etc. 

 A fost prezent cu versuri în „Almanahul Judeţului Alba” 

(1972), în ediţiile anuarului literar „Poarta inimii” din Alba Iulia, în 

antologia „Noi vrem să ne unim cu ţara”, Alba Iulia (1978) şi în 

volumul colectiv de reportaje „Ţara dintre cetăţi şi râuri”, în Editura 

bucureşteană „Eminescu”, 1984. 

 Cărţile personale de versuri, publicate de Ion Sângerean sunt: 

„Cu taxă inversă”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1973, „Cenuşa 

verii”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1977, „Starea brumei”, Editura 

Dacia, Cluj-Napoca, 1985, „Ieşirea din amurg”, Editura Bălgrad, 

Alba Iulia, 2002, „Mi-e dor de Transilvania”, Editura Unirea, Alba-
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Iulia,2011 (volum postum). Pentru activitatea sa literară a fost ales 

membru al Uniunii Scriitorilor, Filiala Alba-Hunedoara.  

O boală perseverentă l-a obligat să se pensioneze în 1998. A 

trecut în nefiinţă la 24 Ianuarie 2008 în oraşul natal. Oraşele Ocna 

Mureş şi Alba Iulia cinstesc numele poetului. Astfel, Casa de Cultură 

din oraşul natal îi poartă numele. Consiliul Judeţean Alba, Primăria 

Ocna Mureş şi Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” organizează, 

începând din anul 2012, Concursul Naţional de Poezie „Ion 

Sângereanu”. 

 Despre talentatul nostru poet au scris numeroşi alţi poeţi şi 

scriitori, în presă şi în prefaţa volumelor sale. Iată câteva dintre 

părerile acestora. 

 „Intervalul de apariţie a cărţilor lui Ion Sângereanu este de 

4-8-16 ani, ceea ce arată că nu avem de-a face cu un prolific, 

numărul volumelor oferite cititorului în trei decenii de către poet 

nefiind nicidecum al unui versificator; ultimul volum, „Ieşirea din 

amurg”, fiind, din nefericire, izvorât dintr-o mare suferinţă: 

dispariţia mamei şi a soţiei. Apoi, a contat mult scăderea acuităţii lui 

vizuale, ceea ce, pentru un cititor împătimit, este o povară imensă. 

Poetul mărturiseşte că ultima speranţă care i-a rămas este cartea 

cărţilor – Biblia, din care se luptă cu greu să recitească pentru a 

pătrunde tainele vieţii şi ale morţii, ale speranţei de a trece peste 

suferinţele fizice şi morale la care este supus...” (Ol. Iacob, 2002). 

 „Ion Sângereanu – hăruit literat al spaţiului transilvan, este 

un poet al neliniştilor lăuntrice şi al nostalgiilor revolute... Euterpe 

(muza poeziei lirice) i-a fost mereu călăuză... Eu – semnatarul 

acestor consemnări – îi închin nesfârşita mea cinstire pentru 

recoltele de vis pe care le-a adus ca ofrandă, pe durata a peste trei 

decenii, preţuitorilor culturii şi spiritualităţii ardelene... (Nicolae 

Dobra, 2004). 

 „Poetul a fost privit în anii studenţiei ca speranţă a 

generaţiei sale, ca talent care va modifica traiectul poeziei române 

din acei ani, dar viaţa l-a „încarcerat” în lumea presei scrise la 

comandă, slujitoare de idealuri novice... Seva lui puternică era 

poezia pământului transilvan cu eroii lui, cu istoriile dureroase, cu 
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spaţiul paradisiac, cu figurile de sfinţi ale părinţilor, continuând 

filonul marilor scriitori transilvani... N-a avut ambiţii mari, n-a 

râvnit posturi, a rămas modest, fericit în situaţia-i de multe ori 

precară, împăcat cu condamnarea de „domiciliu forţat” în lumea 

presei... Când era vorba de poezie, judecata lui Ion Sângereanu avea 

puterea de axiomă. Toţi respectau talentul şi luciditatea sa, aducând 

profesionalism, marea generozitate de care era în stare, deşi mulţi îl 

judecau după grile greşite şi infame... Unul din oamenii scrisului 

care l-au preţuit şi înţeles în mod deosebit a fost Bădia. De câte ori 

venea la Alba Iulia, scriitorul Ion Lăcrănjan nu uita să se 

întâlnească în oraş sau la Oarda de Sus, la fratele Nicolae, cu poetul 

Ion Sângereanu şi alţi prieteni. Firi asemănătoare, care funcţionau 

pe aceeaşi lungime de undă ţărănească, ei nu-şi mai terminau 

poveştile, depănau ştiri, judecau lumea literară din Bucureşti, ştiau 

să apere valorile autentice ale literaturii române... A dus o viaţă mai 

mult sub semnul tragicului, deşi ar fi meritat o altă soartă. Mă 

gândesc că nu s-a simţit în largul său în această lume pe care a 

slujit-o şi, în acelaşi timp, a înjurat-o la zaiafeturile cu prietenii... 

Pentru cei care l-au cunoscut, el simboliza „omul condeiului”, 

ziarist priceput şi poet de mare talent, un adevărat stilist al 

metaforei, un cavaler rătăcitor prin lumea noastră, în care stiletul 

metaforei era temut şi lăudat. N-a lipsit mult să avem un mare poet 

fără operă sau, mai exact spus, cu opera pierdută, risipită, iar forţa 

poeziei sale s-o reconstituim din mărturisiri, din aprecierile celor 

care au avut cândva prilejul să asculte, să citească pe diverse foiţe 

de hârtie însăilările scânteietoare ale „fiului risipitor al poeziei” 

(Gheorghe Dăncilă, 2011). 

      Nicolae Adrian Dobra 
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TIT LIVIU STOICA 
Inginer constructor şi manager 

 

S-a născut în 17 

Decembrie 1928 la Ocna Mureş. 

Tatăl său, dr. Baziliu Stoica, a fost 

un medic renumit, cu doctorat în 

medicină la facultatea de profil din 

Cluj. A servit ca medic oraşul 

Ocna Mureş şi Uzinele Solvay 

timp de 46 de ani (1918-1964).  

Bunicii săi, un director al şcolii 

din Vereşmort respectiv un primar 

la Ocna Mureş, i-au insuflat, 

alături de părinţi, dragostea pentru 

şcoală şi meserie. 

 A terminat Şcoala primară la Ocna Mureş. A început liceul la 

Târgu Mureş, l-a continuat la Aiud şi l-a terminat la „Gheorghe 

Bariţiu” din Cluj, luând bacalaureatul în 1947. 

 Şi-a început studiile universitare la facultatea de Matematică 

din Cluj dar după anul I s-a transferat la Institutul Politehnic din 

Timişoara (1948), urmând Facultatea de Construcţii Civile şi 

Industriale. A obţinut diploma de inginer constructor în 1952. La 

terminarea facultăţii a primit repartiţia guvernamentală la Ministerul 

Energiei Electrice Bucureşti; de aici a fost repartizat la Trustul 

Electroconstrucţia şi trimis să lucreze la Grupul de Şantiere de la 

Termocentrala Paroşeni, o centrală electrică de 300MW. Aici a 

devenit repede Şef de şantier şi, la numai 28 de ani, pentru 

contribuţiile sale la punerea în funcţiune a primului grup energetic 

(1956), a fost decorat cu „Ordinul Muncii”. 

Între 1959-1965 a ocupat funcţia de Director de Grup de 

Şantiere care a realizat construcţiile importantelor termocentrale ale 

României: Paroşeni, Luduş-Iernut (800MW), Fântânele şi Deva 

(1260MW). La punerea în funcţiune a primului grup energetic de la 
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Luduş-Iernut (1965) a fost decorat cu una dintre cele mai importante 

distincţii ale României, „Steaua Republicii”. 

Între 1965-1979 a deţinut funcţia de Director General al 

trustului Energoconstrucţia din Bucureşti care a realizat 

termocentralele: Brazi (820MW), Brăila (960MW), Borzeşti 

(1080MW), Craiova (1030MW), Rovinari (1720MW), Turceni 

(2310MW) şi altele. Începând din 1976 trustul a executat lucrări la 

Metroul Bucureşti, incluzând 8km de galerii, 9 staţii şi 3 depouri. În 

perioada 1976-1979 a condus execuţia termocentralei Banias din 

Sheik Said, Siria. 

Între 1979-1983 a ocupat funcţia de Director al Trustului de 

Construcţii şi Instalaţii care a construit Centrala Nuclearo-Electrică 

de la Cernavodă (1400MW, cu două grupuri de 700MW), cea mai 

importantă unitate energetică din România. 

Între 1984-1988 a deţinut funcţia de Inspector General la 

Direcţia de Investiţii a Ministerului Energiei Electrice, din care s-a 

pensionat în 1989. 

Pregătirea sa profesională de excepţie a fost susţinută de 

cunoaşterea şi studierea unor centrale electrice dinafara ţării în 

domeniile: 

- tehnologii de execuţie pentru turnuri de răcire şi cosuri de 

fum (Polonia, 1956), 

- poligoane pentru prefabricate din beton armat precomprimat 

(Polonia, 1956), 

- soluţii constructive pentru clădirea reactorului centralelor 

nucleare (Franţa, 1970), 

- anvelopa de beton armat precomprimat pentru reactorul 

centralelor nuclearo-electrice de tip Candu (Canada, 1970), 

- centrală nuclearo-electrică cu reactor fără anvelopare 

(Koslodui, Bulgaria, 1873). 

- graficul de execuţie al centralei nuclearo-electrice de tip 

Candu (Cordoba, Argentina, 1983), 

- executarea precomprimării la cupola anvelopei reactorului 

centralei nuclearo-electrice de tip Candu (Cordoba, Argentina, 1983). 
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S-a căsătorit imediat după terminarea facultăţii la Ocna 

Mureş, cu Viorica Gruiţa, pe atunci studentă a Facultăţii de Ştiinţe 

Juridice din Cluj, care a devenit apoi Consilier juridic principal la 

Trustul Energomontaj Bucureşti. Dânsa l-a însoţit pe toate şantierele 

unde a lucrat. Se împlinesc 62 de ani de la căsătoria lor.   

S-au stabilit la pensionare în Bucureşti neuitând vreodată 

locul lor natal, unde se află mormântul familiei. Au împreună un fiu, 

Baziliu, medic specialist ginecolog la Spitalul Judeţean Giurgiu. Dar, 

au pierdut o fiică, Ariadna, în vârstă de numai 29 ani, care a fost 

ucisă cu arme de foc în Revoluţia din Decembrie 1989 la Bucureşti. 

Au mângâierea că Aisa, fiica Ariadnei, este cu ei de când s-a născut. 

După tragica întâmplare, i-au devenit tutori legali, ocupându-se de 

educarea ei. Astăzi Aisa este licenţiată a Facultăţii de Litere şi  

obţinut două diplome de master. 

Din partea fiului Baziliu au doi nepoţi: Andrei, medic 

specialist chirurg în Bucureşti şi Baziliu, medic chirurg oftalmolog la 

Ottawa-Canada. 

Mai cred şi acum că doctorul Baziliu Stoica, ai cărui pacienţi 

au fost zeci de mii de ocneni (între care şi eu), avea în cabinet o 

sticluţă cu „picături miraculoase pentru realizarea de cariere 

deosebite”, pe care le-a administrat membrilor familiei sale şi multor 

tineri consultaţi. 

 Şi vă cer, dragi ocneni, ca atunci când răsuciţi un comutator 

electric din casă, să vă amintiţi că un concetăţean harnic, Directorul 

general, inginerul Tit Liviu Stoica, a condus o „armată” de 12.000 

constructori pe majoritatea şantierelor termocentralelor din România, 

care ne dau azi curentul electric atât de necesar!  

 Era şi normal să avem un astfel de inginer: la Ocna Mureş 

curentul electric a fost introdus în case încă din 1898, odată cu 

punerea în funcţiune a Uzinelor Solvay, oraşul nostru fiind printre 

primele localităţi din ţară iluminate electric! 
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EMIL SUCIU   
Filolog, cercetător în lingvistică, colonel, ataşat militar  

 

 M-am născut în Târgu-

Mureş la data de 26 noiembrie 

1950. În orăşelul pe care-l consider 

„al meu”, Ocna-Mureş, am ajuns pe 

la vârsta de un an şi jumătate, 

atunci când părinţii mei, ambii 

profesori, s-au mutat acolo la 

dorinţa mamei mele. Ea chiar se 

născuse şi crescuse în Uioara, ca 

fiică a contabilului-şef al UPSOM, 

aflat pe vremea aceea printre 

„notabilităţile” oraşului.  

Părinţii mei au predat la 

Şcoala generală de sub Banţa, pregătind pentru viaţă zeci de generaţii 

de elevi. Acolo am învăţat şi eu în clasele I–VIII iar formarea mea 

primară ca om şi specialist este strâns legată de acea şcoală, de 

învăţătorii şi profesorii ei. Tatăl meu a fost profesor de română şi a 

constituit pentru mine un adevărat model. 

Îmi amintesc de pădurea de brazi care o domina, de blocurile 

din jur, în care am locuit, de prietenii mei împreună cu care jucam 

fotbal în curtea şcolii, ne duceam la Mureş la scaldă ori la pescuit, ne 

plimbam prin parcul cu arbori seculari şi pe strada principală, 

mergeam zilnic, vara, la minunatul ştrand, iar uneori şi la Băile 

sărate, toate dispărute astăzi, urmăream filme la cinematograful din 

Centru, ascultam muzică occidentală şi ne constituiam într-o 

fantomatică formaţie de muzică uşoară pe care am numit-o „Styx”, 

deschideam ochii asupra lumii, începeam să cercetăm, curioşi, viaţa. 

Noi în Ocna eram jumătate români, jumătate maghiari (aud că 

astăzi proporţia etnică s-a schimbat dramatic), plus câteva familii de 

germani şi de evrei. Vorbeam când româneşte, când ungureşte, nu 

conta cine ce e, conta doar să fii Om. Atunci am învăţat ce e cinstea, 

ce e toleranţa, ce e prietenia, ce înseamnă să munceşti cu elan, cu 
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pasiune, cu abnegaţie, fără fuşereală, căci numai lucrul bine făcut 

merită făcut. 

 Am urmat liceul: doi ani la Târgu-Mureş, Liceul de Muzică şi 

Arte Plastice, unde  mă chinuiam să învăţ a cânta bine la pian, apoi, 

în condiţii de navetă zilnică, doi ani la Aiud, la vestitul Liceu 

românesc „Avram Iancu”, concurând benefic cu secularul liceu 

maghiar din oraş. Ani de studiu intens şi de experienţe de viaţă întru 

perfecţionare caracterială, profesională şi sentimentală, cu poeme 

scrise de mine, lecturi intense, inclusiv despre istoria amerindienilor, 

ca primă manifestare a spiritului cercetător de fapte exotice inedite; 

vise şi proiecte ciudate, unele realizate, altele nu. Ani care, dacă nu ar 

fi fost, nici eu nu aş fi fost ceea ce am devenit. 

 Schimbarea majoră a intervenit după bacalaureat, în 1969, 

când mi s-a deschis o dublă carieră, o aşa-zisă „viaţă dublă”: am dat 

admitere şi am reuşit la Facultatea de Limbi Romanice, Clasice şi 

Orientale, Secţia limba şi literatura turcă din cadrul Universităţii 

Bucureşti; totodată, am devenit student militar, deoarece Armata m-a 

cooptat să-i fiu viitor ofiţer specialist. După patru ani de studiu la 

facultate, ca student preferat al regretatului meu profesor, turcologul 

Vladimir Drimba, dar şi, în vacanţe, ca învăţăcel al meseriei militare, 

am devenit locotenent de armată şi, în paralel, cercetător al influenţei 

turceşti asupra limbii române. Au fost două preocupări contradictorii, 

aproape incompatibile – dar am putut demonstra că pot fi satisfăcute 

ambele, concomitent, cu aceeaşi pasiune, cu aceeaşi devoţiune. 

Am fost repartizat într-o unitate militară din Constanţa, unde 

am lucrat zece ani, apoi am fost mutat la Bucureşti, la 

Comandamentul Apărării Antiaeriene, pe urmă la Oficiul de 

Informare şi Documentare al Armatei – unde m-a „prins” Revoluţia – 

şi, în final, la Direcţia Informaţii şi Reprezentare Militară, unităţi în 

care, pe măsură ce am fost înaintat în grad, de la locotenent până la 

colonel, am funcţionat ca translator, traducător, documentarist, expert 

în relaţii militare externe şi analist politico-militar. În ultimii zece ani 

ai carierei am fost ataşat militar pe lângă Ambasadele României din 

Ungaria şi apoi din Turcia. În prezent, la opt ani de la trecerea în 

rezervă, pot spune că aş fi fost mult mai puţin satisfăcut şi mai puţin 
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realizat dacă aş fi adoptat doar calea civilă şi dacă nu aş fi servit sub 

drapel, cu cinste şi onoare, Armata şi Ţara. 

 Niciun moment însă, după absolvirea facultăţii, ca specialist 

nu numai în turcă, ci şi în limba română, nu am renunţat la ceea ce 

am simţit că este menirea de bază a vieţii mele: lingvistica. M-am 

orientat de la bun început spre un domeniu extrem de restrâns al 

ştiinţelor limbii, chiar dacă, ulterior, m-am aplecat şi asupra altor 

aspecte ale limbii române. Poate a contat şi influenţa tatălui meu. Ca 

ardelean, student fiind, m-a frapat numărul relativ mare al cuvintelor 

româneşti de origine turcă, marea majoritate cu răspândire nu în 

Transilvania, ci în Vechiul Regat, precum şi faptul că ele nu au fost 

cercetate cu destulă profunzime; exotismul unui asemenea subiect şi-

a spus şi el cuvântul. Am sacrificat destul „timp liber”, care, altfel, ar 

fi fost consacrat familiei şi/sau distracţiei, pentru adunarea unui 

material lingvistic imens, pe mii de fişe, ordonate în zeci de cutii 

goale de pantofi. Încă din timpul facultăţii am publicat un articol, iar 

anii care au urmat au însemnat acceptarea mea în calitate de 

colaborator extern al Institutului de Lingvistică din Bucureşti şi 

publicarea a câteva zeci de articole în reviste de specialitate din ţară 

şi din străinătate („Limba română”, „Studii şi cercetări lingvistice”, 

„Studia et Acta Orientalia”, „Revue Roumaine de Linguistique”, 

„Revue des Études Sud-Est-Européennes”, „Acta Orientalia 

Academiae Scientiarum Hungaricae”, „Studii de onomastică” etc.), 

precum şi mai multe participări la congrese şi conferinţe 

internaţionale de lingvistică şi de onomastică (organizate în 

România, Finlanda, Germania, SUA, Republica Moldova, 

Iugoslavia, Turcia). Odată cu moartea regretatului meu profesor 

Vladimir Drimba, devenisem singurul cercetător al influenţei turceşti 

asupra limbii române. 

 În anul 2000 a apărut, la Cluj, volumul Contribuţii la istoria 

limbii române literare, secolul al XVIII-lea (1688–1780), în care 

capitolul Influenţa turcă a fost redactat şi semnat de mine. Dar cărţile 

pe care le-am scris şi publicat au apărut abia după încheierea carierei 

militare (în 2005), deoarece timpul nu mi-a permis decât acum să 
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trec la redactări mai ample, la lucrări de sinteză, care valorificau 

documentările şi cercetările mele anterioare:  

- Cuvinte româneşti de origine turcă, Bucureşti, Editura Academiei 

Române, 2006, 

- Influenţa turcă asupra limbii române, I. Studiu monografic, 

Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, 

- Condensarea lexico-semantică. prefaţată de Marius Sala. [Iaşi], 

Editura Institutul European, 2009,  

- Influenţa turcă asupra limbii române, II. Dicţionarul cuvintelor 

româneşti de origine turcă, Bucureşti, Editura Academiei Române, 

2010,  

- 101 cuvinte de origine turcă, Bucureşti, Editura Humanitas, 2011.  

 Totodată, am continuat să contribui la volume colective, în 

calitate de coautor:  

- Capitolul Contacts linguistiques: turc et roumain, din 

„manualul” internaţional Romanische Sprachgeschichte / Histoire 

linguistique de la Roumanie, vol. 2, Editura Walter de Gruyter, 

Berlin – New York, 2006, 

- „Turcisme” în Transilvania, în volumul Confluenţe 

lingvistice şi filologice, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, 

-  Convergenţe şi divergenţe în influenţa turcă asupra 

idiomurilor româneşti, în volumul Studia Linguistica et Philologica, 

Editura Universităţii din Bucureşti, 2011. 

 Devenisem doctor în filologie mai demult, încă din 1984, dar 

consider că încununarea carierei mele civile, de lingvist, o constituie 

Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române, pe care am fost 

onorat să-l primesc în 2011, pentru monografia Influenţa turcă 

asupra limbii române, publicată în 2009. 

 Acum, îmi petrec timpul iarna la Bucureşti, iar din primăvară 

până-n toamnă la casa ţărănească pe care am cumpărat-o în comuna 

Întregalde din inima Apusenilor mei dragi, nu departe de Ocna-

Mureş. Împreună cu soţia mea şi uneori cu fiul meu, vizitez anual 

oraşul copilăriei şi adolescenţei, mai ales pentru a-mi depune 

omagiul la mormintele părinţilor şi strămoşilor mei. Vizitele mele 

sunt însă tot mai scurte, de vreme ce constat cu tristeţe şi uneori cu 
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revoltă, starea de decădere în care a ajuns iubitul nostru orăşel, pe 

care nu vreau să mi-l amintesc decât aşa cum era pe vremuri: 

prosper, uşor patriarhal, primitor şi ocrotitor, cu oameni aşezaţi, 

calzi, echilibraţi, prietenoşi, toleranţi, setoşi nu numai de câştiguri 

materiale, ci mai ales de cultură.  

Va reveni el oare la ce a fost? Va avea el oare, din nou, băi 

sărate, „Salina”, ştrand, castel, „Uzinele de Produse Sodice”, 

Restaurantul Nr.1, cu celebrul său Ţitruş, „Fermentarea”, bătrâni 

arbori într-un parc adevărat, Banţa amenajată cu alei şi bănci, tineret 

mişunând de la parc până în Centru şi înapoi? Niciodată! Rămân 

acolo doar amintirile noastre, doar cimitirul, doar nostalgia noastră 

nătângă. Singura speranţă este ca oraşul să-şi mai poată crea un 

oarece viitor, oricare, oricum ar fi acesta.      

       Emil Suciu 
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ANA ŞOIT  
Poetă 

 

S-a născut la 3 Februarie 1925 

în Oradea. Şi-a petrecut copilăria şi o 

bună parte a tinereţii pe meleagurile 

rustice ale Uiorii (Ocna Mureş), unde 

a urmat şcoala primară şi gimnaziul. 

Aici a cunoscut viaţa anonimă, 

marcată de umilinţe şi damnaţiuni, a 

lucrătorilor din ocnele de sare. 

 S-a implicat de timpuriu în 

ziaristică, activând ca reporter la 

„Zorii noi” din Deva şi ca redactor la 

„Steaua Roşie” din Alba Iulia. 

 A debutat editorial în anul 

1946 cu placheta de versuri „Şoapte de tulnic”. Au urmat volumele: 

„Ţipătul păsării Ibis” (Editura Litera, Bucureşti, 1976), „Cântece de 

Ană” (Editura Litera, Bucureşti, 1981), „Risipa” (Editura Litera, 

Bucureşti, 191983), „Versuri” (Editura Eminescu, Bucureşti, 1984). 

 A publicat culegeri de folclor precum: „Cântece populare 

minereşti”, 1962 şi „Legende populare minereşti”, 1974. Aceasta din 

urmă cuprinde povestiri cu vâlve, legende, întâmplări şi fapte reale, 

portrete de băieşi, toate adunate între anii 1947-1970 din Ocna Mureş 

şi alte 23 localităţi din Munţii Apuseni. A îngrijit lucrarea de folclor 

a lui Oszkar Mailand, întitulată „Poezii populare româneşti din 

Transilvania” (Editura Minerva, Bucureşti, 1981).  

Ana Şoit a trecut în nefiinţă la cumpăna dintre veacuri. 

 O serie de poeţi, scriitori şi critici literari s-au exprimat 

frumos despre poetă. Astfel, Demostene Botez, în cotidianul 

„Scânteia” (1957) scrie: „Versul Anei Şoit nu este un hang de cobză 

ci un sunet pur, o melodie originală de violină, în care sunt contopite 

multe din notele din natură...” 

 Criticul literar Aurel Martin a scris în „Tânărul Scriitor” 

(1957): „Ana Şoit este un suflet simţitor după modelul romanticilor, 
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dar cu tehnica modernă a versului...; ispita permanentă este 

evocarea anilor ce s-au scursnu de mult, a copilăriei private de 

lumină şi bucurii...” 

 Eu, semnatarul acestor rânduri, am exprimat câteva păreri 

despre Ana Şoit. Astfel, în „Informatia de Alba” (Februarie 2006) am 

scris: „O privire retrospectivă asupra creaţiilor Anei Şoit relevă 

faptul că universul ideatic al plăsmuirilor sale lirice e împlinit din 

solemnităţile însingurării şi melancoliile tăcerii... Confesiunile sunt 

fluente, o ingenioasă îmbinare de arhaism şi modernitate, totul 

dezvăluind detaliile unui sanctuar lăuntric ornat cu reflexiuni 

molcome, uneori autobiografice...” 

 În volumul „Rostiri despre scriitori” (Editura Napoca Star, 

2007) am scris: „În mod indubitabil, una dintre matricele creaţiilor 

poetice ale autoarei Ana Şoit a fost lumea halucinant-trudită a 

minerilor din prima jumătate a secolului XX, lume îngemănată cu 

nimburile satului ardelean – deopotrivă trist şi idilic – cu efluviile 

regretelor biografice...” 

 Cei care au avut prilejul de a o cunoaşte, ştiu că poetesa Ana 

Şoit (autoare reliefantă în lirica feminină postbelică) a rămas pe tot 

parcursul vieţii profund devotată oraşului Ocna Mureş, imaginii 

jertfelnice a truditorilor din ocnele uiorene, amintindu-ne în versurile 

sale că „minerul e fratele soarelui”. Iar cei care i-au citit stihurile au 

înţeles, de bună seamă, că din tezaurul său de gânduri, Ana Şoit a 

plăsmuit podoabe pentru mângâierea sinelui, a dăltuit din modestie şi 

duioşii embleme solariene, pentru ca melosul literei să fie mai 

mângâietor decât împăcarea, şi clipa mai preţioasă decât nestematele 

lumii... Nu am să uit niciodată că Ana mi-a fost mentor în patima 

fascinantă a liricii şi că mi-a călăuzit paşii, cu generozitate şi 

devoţiune, spre tipărirea primelor mele cărţi. Ultima dată am întâlnit-

o la o şuetă literară, prilej cu care mi-a dezvăluit o secvenţă dintr-un 

poem inedit: 

 „Purtăm în noi, la mari adâncimi, zone incerte, 

  nu iertăm nimic şi nu dorim să ni se ierte...” 

Azi ştiu că poetesa avea dreptate, căci aceasta e caracteristica lumii 

pe care o parcurgem...                              Nicolae Adrian Dobra 
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TIBERIU IOAN TECAR 
Arheolog, muzeograf 

 

S-a născut în 20 Martie 1977 

la Ocna Mureş. A parcurs şcoala 

primară şi gimnazială aici. A urmat 

apoi liceul la Grupul Şcolar de 

Chimie Industrială, tot la Ocna 

Mureş, profilul Electrotehnică şi 

Electronică, promoţia 1995. În 

prezent are domiciliul în comuna 

Luna de Sus, jud. Cluj. 

A urmat, într-o primă etapă, 

studiile la Colegiul Universităţii “1 

Decembrie 1918”, Alba Iulia, 

specialitatea Tehnici de cercetare şi 

conservare a patrimoniului arheologic şi muzeal.  A absolvit 

colegiul în 1999, cu tema diplomei de licenţă: “Restaurarea unui 

obiect de cult Wietenberg”, având coordonator pe prof. dr. Ioan 

Andriţoiu. A continuat apoi studiile la aceeaşi universitate, 

Facultatea de Istorie şi Filologie, specializarea Istorie - Arheologie, 

absolvind cu promoţia 2001, având tema diplomei: “Contribuţii la 

repertoriul arheologic al zonei Ocna Mureş”, şi coordonator pe 

lect.dr. C. Ioan Popa. Între 2006-2008 a parcurs studiile de master la 

aceeaşi facultate, specialitatea Arheologie sistemică, susţinând 

lucrarea de masterat cu tema: “Industria materiilor dure animale în 

aşezarea de la Derşida”, sub coordonarea prof. dr. Valentin Vasiliev.  

Între 2002-2003 a fost angajat la editura „Nereamia 

Napocae”, Cluj-Napoca, între 2001-2004 a fost colaborator al 

Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca iar din 

2004 până în prezent a fost angajat al aceluiaşi Muzeu. A obţinut 

atestatul de muzeograf în 2009, în urma unui curs de perfecţionare 

organizat sub egida Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. 

În  activitatea sa profesională a participat la un număr impresionant 

de acţiuni şi cercetări arheologice (peste 50) pe şantierele de profil 
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din judeţele Alba, Cluj, Sălaj, Hunedoara, constând din săpături, 

analize preventive, inspectări sistematice, cercetări de suprafaţă, 

supravegheri şi diagnosticări arheologice. Între acestea se numără şi 

studiile făcute pe situri arheologice din zona Ocna Mureş (Uioara, 

Ciunga, Cisteiu, Războieni, Micoşlaca, Heria, Vama Sacă, Şpălnaca).  

Remarcabile sunt colaborările sale la proiectele de cercetare: 

- Transylvanian Archaeological Project: Uioara de Sus, 2003-2006, 

- Late Bronze Age Populations in Transylvania, în parteneriat cu 

Archaeological Techniques and Research Centre (Canada), 2010-15,  

- Proiectul arheologic internaţional Cheile Turenilor, în parteneriat 

cu acelaşi centru de cercetări arheologice canadian, 

- Proiectul de studiere antropologică a necropolei gepide de la 

Archiud (jud. Bistriţa Năsăud) (Migration, Health,and Lifestyle in 

the Kingdom of the Gepids - Transylvania) în colaborare cu 

Transylvania Bioarchaeology Research Group, Anglia, 2013-2014. 
- Proiectul internaţional ”Studiul And-ului preistoric”, în colaborare 

cu Universitatea Ţării Bascilor Bilbao (UTBB), Spania, reprezentată 

de către prof. dr. Concepcion de la Rua şi Universitatea Radboud 

Nijmegen (URN), Olanda, reprezentată de prof. dr. Mihai G. Netea. 

 Referitor la cercetările arheologice efectuate, Tiberiu Ioan 

Tecar a publicat în colaborare sau ca singur autor 17 articole 

ştiinţifice, tratând probleme legate de obiecte de cult şi unelte 

descoperite,  vestigii dacice şi romane, tehnici metalurgice străvechi, 

datare prin tehnici nucleare, etc. Remarcabile sunt descoperirile: un 

nou celt transilvănean (descoperit la Unirea II - Vereşmort), un nou 

obiect de cult din epoca bronzului (descoperit la Cisteiul de Mureş), 

o nouă inscripţie romană şi o nouă tăbliţă neolitică (descoperite la 

Cluj-Napoca). De asemenea, sunt meritorii cercetările legate de 

Şantierul arheologic Polus – Cluj-Napoca, prezentate într-o expoziţie 

şi un catalog şi colaborarea la realizarea catalogului ani-versar „Un 

secol şi jumătate de activitate muzeală la Cluj (1859 - 2009)”. 

 Concetăţeanul nostru, arheologul Tiberiu Ioan Tecar, este 

încă foarte tânăr şi îi dorim ca în activităţile viitoare să aibă parte de 

descoperiri epocale, care să confirme ipoteza existenţei pe teritoriul 

Traciei a celei mai importante civilizaţii străvechi europene. 
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ALEXANDRU ŢITRUŞ 
  Cel mai mare lăutar al Ardealului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-a născut în 1922, la Unirea, în apropiere de Ocna Mures, 

într-o familie modestă, cu 9 copii. A început sa cânte de la vârsta de 

6 ani în grupul instrumental alcătuit din membrii familiei, pentru 

început la contrabas apoi la vioară. 

A debutat la Radio Bucureşti la vârsta de 14 ani, O vreme, a 

fost angajat al Ansamblului “Doina” al Armatei din Bucureşti. Apoi, 

a revenit la Ocna Mureş. Cânta mult pe la nunţi în tot Ardealul, fiind 

astfel cunoscut şi apreciat de iubitorii de muzică ardelenească.  

Prin anul 1946 tânărul violonist Alexandru Ţitruş (la 24 de 

ani), devenit familist cu copii mici, a închiriat o căsuţă vis-à-vis de 

noi, pe fosta stradă Alexandru Şuluţiu din „Bosnia”. Aşa ne-am 

cunoscut mai bine. Venea la noi în vizită în serile libere şi ne cânta la 

vioară ceea ce le plăcea mai mult părinţilor mei: romanţe. În cele mai 

multe seri, Nea’ Sandu, cum i se zicea, cânta cu trupa lui la 

restaurantele din Ocna Mureş, pe atunci o frumoasă staţiune 

balneară, plină de oameni veniţi la tratament până şi din Bucureşti.  

Între amintirile despre Nea’ Sandu rămân neşterse audierile 

programului său muzical, lângă o bere şi un grătar, la grădina de vară 
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din parcul oraşului, unde, când i se cerea, interpreta extraordinar 

„Ciocârlia” noastră binecunoscută. Poate mulţi clienţi ai 

restaurantelor din Ocna veneau seara la o bere doar ca să-l asculte pe 

marele lăutar. 

În perioada lui de glorie, prin 1863, s-a mutat la Cluj, a fost 

prim violonist în orchestra de muzică populară a Filarmonicii 

Transilvania” şi a înregistrat la Radio peste 30 de jocuri şi tot atâtea 

doine. Fără să aibă studii muzicale, dar fiind dotat cu o uimitoare 

măiestrie tehnică, a ridicat interpretarea muzicii populare la un înalt 

nivel artistic. A fost câştigătorul unui concurs lăutăresc de la 

Budapesta, unde a depăşit pe renumiţii lăutari unguri. Puteţi să citiţi 

despre el şi să ascultaţi piese în interpretarea lui, căutându-l pe 

Internet (Google, Vikipedia, Youtube). 

Redau mai jos un fragment dintr-un material conceput de 

Maria Golban, realizatoare de emisiune şi interpretă de folclor din 

Transilvania, despre Alexandru Ţitruş: 

Fiind înzestrat cu talent desăvârşit, Alexandru Ţitrus a fost 

instrumentistul care a făcut vioara să râdă, dar şi să plângă. Aceste 

calităţi i-au deschis drumul spre colaborări cu dirijori celebri, 

printre care Radu Simion, Toni Iordache, dar şi cu orchestre 

renumite, alături de care a înregistrat succese remarcabile la toate 

concertele din ţară şi străinătate.  

Pentru stilul de interpretare într-o manieră unică, cel puţin în 

zona folclorică a Transilvaniei, i-a fost decernat titlul de virtuoz al 

arcuşului. A fost considerat cel mai mare doinitor al viorii de pe 

Mureş şi Târnave. Casa de Discuri “Electrecord” i-a editat patru 

discuri  cu cele mai frumoase  melodii ardeleneşti. 

Prezentarea lui de pe discurile LP realizate de Electrecord 

include următoarele aprecieri: 

Este cel mai valoros violonist din Transilvania zilelor 

noastre. Arta sa la vioară ne dezvăluie, în afară de virtuozitatea sa 

prodigioasă, un ton clar şi cald, nuanţat într-o bogată paletă 

cromatică, prin alternarea sonorităţilor proprii diferitelor registre, 

jocul inflexiunilor modale (minor-major, diatonic-cromatic), şi 

diverse efecte sonore. În afară de toate acestea, se poate distinge în 
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interpretarea sa o puternică viaţă interioară, materializată într-un 

impetuos proces de creaţie. Interpretarea lui Ţitruş este vie, activă, 

în spiritul folcloric cel mai autentic. El nu cântă niciodată o melodie 

în aceeaşi manieră: are întotdeauna ceva nou de spus, de adăugat, 

de modificat, de perfecţionat. Variaţiunile, atribut major al muzicii 

populare, sunt omniprezente. 

În turneele din Elveţia, din anii 1973 şi 1975, cu orchestra 

„Românii Virtuoşi”, dirijată de Florian Economu, presa l-a denumit: 

„prestigiosul violonist”, „un veritabil fenomen muzical”, „cel mai 

extraordinar”, scriind că „ţine auditoriul într-o vrajă irezistibilă”. 

După turneele sale din Italia şi Franţa, Alexandru Ţitruş era botezat 

de presă drept „un Paganini al muzicii populare”!  

Prin anii ’80, discurile Electrecord ale lui Nea’ Sandu se 

obţineau foarte greu, cu recomandare din partea familiei, de la unele 

magazine din Cluj (pe sub tejghea). Nu o voi uita pe Carmen, 

regretata sa fiică, ce mi-a facilitat obţinerea a trei dintre discurile 

maestrului, după ce i-am spus că ne cunoaştem de mici copii! Pentru 

mine muzica lui Nea’ Sandu a fost de căpătâi! 

 Generaţia mea de ardeleni din judeţele Alba şi Cluj nu va 

lăsa să se stingă muzica celui cu care am fost contemporani. Eu nu-l 

voi uita, pentru că a însemnat mult în viaţa mea muzicală. Parcă mă 

acompania când cântam romanţe, parcă mă încuraja să fac ceea ce 

am făcut mai târziu, dojenindu-mă pentru eschivarea mea din 

copilărie. Mă urmăreşte chipul lui din tinereţe, al unui bărbat înalt ca 

un brad, asemănat de mine cu Eminescu, cu o ţinută întotdeauna 

impecabilă şi veşnic jovial cu cei din jur. Când, în 1989, s-a stins la 

Cluj la vârsta de 67 de ani, a fost plâns de multă lume din Ardeal. Nu 

a reuşit să lase un urmaş din familie care să ducă mai departe 

măiestria arcuşului şi muzica ardelenească. În 1996, Primăria 

oraşului Ocna-Mures a împlinit o datorie, acordându-i titlul de 

“Cetăţean de Onoare” – post mortem. Este posibil ca această 

decernare de titlu să fi luat în considerare propunerea mea din 1993, 

când mi s-a decernat mie titlul de Cetăţean de Onoare şi când am 

spus Primarului şi consilierilor prezenţi că nu aş fi dorit să primesc 

acest titlu înaintea lui Alexandru Ţitruş, cel mai valoros ocnean! 
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Mai târziu, de prin anul 2000, fiica lui, Maria Osoianu din 

Cluj, a început organizarea Festivalului Naţional „Alexandru Ţitruş”, 

la care se lansau tineri lăutari ce îndrăgeau muzica acestuia. Am 

asistat la două astfel de ediţii şi, cu bucurie, am constatat că vin din 

urmă tineri care pot continua binişor opera lui. Aşa m-am liniştit 

după dispariţia maestrului, a cărui muzică m-a însoţit în maşină pe 

toate drumurile lungi făcute în Europa.  

El a avut totuşi urmaşi care au dovedit ce zestre muzicală 

avea întreaga familie Ţitruş. Fiul lui, cu acelaşi prenume, a terminat 

Conservatorul Gheorghe Dima din Cluj, clasa de percuţie, şi a 

evoluat, până la decesul prematur, la Opera din Cluj. Dar cea mai 

spectaculoasă carieră muzicală a realizat-o nepoata sa, Ioana 

Osoianu, absolventă a aceluiaşi conservator clujean, clasa de 

compoziţie şi dirijat, absolventă apoi a  clasei de pian la Trinity 

College of Music din London (2002), câştigătoare a numeroase 

premii internaţionale pentru interpretare la pian şi dirijare de 

orchestră. Este acum o cunoscută dirijoare de operă şi muzică clasică 

pe scene din toată lumea (London, Shanhai, New-York). Nu mulţi 

români au dirijat la Royal Opera Haus Covent Garden din London. 

Aflaţi mai multe despre Ioana Osoianu pe site-ul ei de pe Internet. 

 O vreme după ce s-a lansat prima mea romanţă, am stat 

„deoparte”, neavând curaj să mai abuzez de muza mea. De altfel nici 

nu-mi imaginam că am aşa ceva înafară de cea specializată în 

electronică. Acum, după 13 ani, nici nu mai ştiu cum m-am reapucat 

să compun romanţe. Am scris mai întâi versurile despre marele lăutar 

şi despre refuzul meu de copil necopt de a mă lăsa învăţat să cânt la 

vioară. Povestea asta este adevărată; am pus pe rime doar ceea ce am 

simţit şi trăit. Aşa s-au născut prin 2001 versurile romanţei dedicate 

lui Alexandru Ţitruş: „Zi-i Nea’ Sandule!”. Am decis să folosesc 

versuri mai lungi ca să pot exprima tot ce aveam pe suflet şi în 

special regretul că nu m-am lăsat instruit de maestrul meu, că nu l-am 

urmat. Regretul era cu atât mai mare cu cât nereuşita lui de a lăsa 

cuiva moştenire priceperea sa era mai adevărată. Aşa a şi fost; 

nimeni nu-l va mai egala şi trebuie să mă consolez cu faptul că o 

mână de lăutari ardeleni tineri, ce interpretează piese din repertoriul 
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său, ne mai amintesc ca prin ceaţă de ceea ce puteam asculta aievea 

cândva, de cel plâns de tot Ardealul. În refren îl invocam să cânte din 

nou, să facă să răsune văile ca să mă simt din nou tânăr, cu gândul că 

poate aleg drumul lui. 

 Nu la mult timp după punerea la punct a versurilor, am 

compus şi muzica pentru această romanţă. Punctul culminant muzical 

al unei romanţe se găseşte de obicei în refren, la capătul acestuia. 

Acesta trebuia să fie aproape dramatic, să-l „doară” pe ascultător, să 

preia o parte din regretul care îmi producea mie o durere mare în 

acele momente. Am hotărât să fac un refren inspirat din muzica 

populară ardelenească, interpretată cu patimă de Nea’ Sandu. Mai 

ales, pentru că simţeam totdeauna un dramatism în interpretarea lui 

când mă gândeam la soarta sa şi a familiei sale, când mă gândeam la 

zilele fără griji ale tinereţii noastre. Am ales o învârtită de pe Mureş 

care să îmi servească drept sursă de inspiraţie. I-am schimbat ritmul 

din învârtită în romanţă pentru că sobrietate avea, renunţând la unele 

înflorituri aduse de arcuşul maestrului şi la reluări. În final a rezultat 

un refren pe care, mai târziu, unii dintre prietenii mei l-au apreciat 

drept extraordinar! 

 Concetăţeanul nostru, Eusebiu (Sebi) Ariesan, acum 

timişorean, a fost primul care a primit şi ascultat caseta cu romanţa 

„Zi-i Nea’ Sandule!”. Pentru el, măiestria lăutarului contemporan cu 

noi în copilărie şi tinereţe era bine cunoscută. El, ca şi mine, a trăit 

acele vremuri romantice şi avea amintiri frumoase despre Nea’ 

Sandu. Cred că nu puteam găsi un interpret mai potrivit pentru 

romanţa mea. Aşa că, după ce i-am trimis caseta, am aşteptat 

rezultatul. El a ascultat-o acasă, a învăţat-o repede şi la prima vizită 

pe care mi-a făcut-o, după vre-o săptămână, mi-a cântat-o (aveam 

chitară acasă) şi am înregistrat-o pe casetofon. Acum suna peste 

aşteptări! Sebi mi-a spus că romanţa are un dramatism anume. 

 Prin anul 2003, a avut loc la Timişoara una dintre ediţiile 

concursului de interpretare vocală din muzica clasică, „Sabin 

Drăgoi”, al cărui juriu era încartiruit la Casa Universitarilor, adică la 

fratele meu. Acesta era pentru toţi o gazdă foarte bună, ceea ce îl 

făcea, până a deveni eu compozitor, mai cunoscut decât mine în 
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Timişoara. În acele zile eu eram plecat din Timişoara. Pe la o oră 

imediat după prânz, am primit pe mobil un apel de la fratele meu 

care mă credea în oraş şi mă chema urgent. Aflând situaţia, mi-a spus 

că i-a arătat partitura romanţei mele „Zi-i Nea’ Sandule!” domnului 

conferenţiar Mircea Sâmpetrean, de la conservatorul „Gheorghe 

Dima” din Cluj, care era şi solist la Opera clujeană. Acesta, fost 

prieten bun cu Alexandru Ţitruş înainte de dispariţia lui dintre noi, a 

fost foarte surprins şi încântat de descoperirea romanţei mele. A luat 

partitura şi a început să cânte în direct pentru colegii din juriu, la 

masa de prânz. Iar fratele meu a pus telefonul mobil la gura solistului 

ca să aud şi eu interpretarea. 

 În primăvara anului 2004, participam la Festivalul lăutăresc 

„Alexandru Ţitruş”, organizat de către una din fiicele marelui 

dispărut, Maria Osoianu, la Casa Armatei din Cluj. Invitaţia la 

festival ne-a fost făcută chiar de dânsa pentru că ne număram printre 

sponsori. Ba mai mult, insistasem pe lângă Primăria din Ocna Mureş 

să sponsorizeze şi ea festivalul organizat în memoria concetăţeanului 

lor. Întâlnirea cu Maria Osoianu a fost una scurtă, ea fiind ocupată cu 

toată organizarea. Am avut doar timpul să-i predau o casetă cu 

imprimarea romanţei dedicată tatălui său, interpretată magistral de 

Eusebiu Arieşan. Pe durata după-amiezii festivalului am tot sperat că 

ea va avea ideea de a o face auzită acolo, mai ales că existau pauze 

lungi în care se schimba orchestra ori se elibera scena pentru 

dansurile ţigăneşti ale unui ansamblu clujean. Dar nu a fost să fie aşa, 

eu nu mai puteam ieşi de la locul meu din cauza aglomeraţiei ca să o 

rog asta, nici nu mai aveam cum să iau legătura cu ea şi romanţa mea 

nu s-a auzit la Cluj, unde maestrul şi-a trăit ultimii 24 de ani. 

 Piesa „Zi-i Nea’ Sandule!” a fost prezentată în public o 

singură dată până acum, în octombrie 2004 şi anume, în locul cel mai 

potrivit: acasă la Nea’ Sandu, adică în Ocna Mureş. Am fost invitat 

la inaugurarea Casei de Cultură şi, cu această ocazie, la propunerea 

mea, s-a acordat titlul de „Cetăţean de onoare al oraşului”, 

scriitorului timişorean Ion Arieşan, fratele lui Eusebiu, deci originar 

din Ocna Mureş. Sebi a interpretat atunci cu multă afecţiune cea de a 

doua romanţă a mea, „Zi-i Nea’ Sandule!”. Iar succesul a fost deplin.  
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ROMUL VANCEA 
                            Profesor universitar 

 

S-a născut pe 3 iunie 1948, în 

Ocna Mureş unde a urmat şcoala 

până la terminarea liceului, în 1968. 

A fost un elev foarte bun astfel că a 

reusit să devină student la Facultatea 

de Electrotehnică din Timişoara, 

secţia de Calculatoare şi Automa-

tizări, unde erau cei mai buni studenţi 

din Politehnica timişoreană. 

Am avut bucuria să-l am 

student şi să-l urmăresc în toţi cei 

cinci ani de studii (ca şi pe alţi 

ocneni). Era modest şi prietenos. A absolvit facultatea cu rezultate 

foarte bune în 1973 şi a fost repartizat ca inginer de sistem la Centrul 

de Calcul Suceava, unde a lucrat până în 1979. A efectuat 

specializări în Franţa -  la Universităţile Mirande, Dijon, Bethune. 

Anul care a urmat l-a petrecut ca cercetător la Institutul de Tehnică 

de Calcul Timişoara. Revine la Suceava ca asistent la Universitatea 

"Ştefan cel Mare", la disciplina Limbaje de programare. 

 Pentru a urca în ierarhia universitară s-a înscris la doctorat în 

domeniul Calculatoare electronice, la Institutul Politehnic din 

Timişoara, obţinând titlul de doctor-inginer în 1991. L-am întâlnit 

deseori la Timişoara, unde făcea naveta de la Suceava, pentru 

susţinerea examenelor şi referatelor din cadrul doctoratului. Am avut 

şansa şi bucuria să particip la susţinerea publică a tezei lui.  

În continuare, ascensiunea lui a fost pe meritele activităţii 

didactice şi stiinţifice depuse. În 1993 devine conferentiar şi şeful 

Catedrei de Ştiinte Economice Informatică şi Drept la Universitatea 

"Ştefan cel Mare" Suceava iar în 1997 -  profesor şi şeful Catedrei de 

Informatica şi Administraţie Publică. Între 1998-1999 a fost 

prodecan la Facultatea de Litere şi Ştiinţe iar între 1999-2000 – 
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decan la Facultatea de Ştiinte Economice şi Administraţie Publică. În 

1999 a devenit conducator de doctorat. 

 Activitatea sa ştiinţifică a fost una de excepţie. In 1980 a 

obtinut premiul "Neculae Teclu" al Academiei Române pentru 

lucrarea "Tratarea Monte Carlo a reacţiilor de co-polimerizare" 

aparută în S.U.A., la revista Journal of Polymer Science. În 1996 a 

devenit membru al societăţii „Fuzzy” cu sediul la Barcelona.  

Este autor şi coautor la cinci cărţi publicate în ţară şi 

străinătate, la edituri de prestigiu. Are, singur şi în colaborare, peste 

93 de articole publicate în ţară şi străinătate, în reviste de prestigiu, 

unele din Germania şi SUA. Cercetările sale meritorii s-au referit la 

recunoaşterea formelor, sisteme de inteligenţă artificială, sisteme 

fuzzy, sisteme expert, aplicaţii în economie a sistemelor de 

inteligenţă artificială, etc. 

La 23 Noiembrie 2000, la numai 52 de ani, Romul Vancea 

ne-a părăsit, alături de alte două cadre didactice, în urma unui 

accident rutier pe teritoriul Republicii Moldova, în timpul deplasării 

la Colegiul de Ştiinţe Economice din Soroca, înfiinţat cu aportul său 

pentru românii de acolo, ca filială a Universităţii din Suceava. 

Vinovat de accident a fost un autobus cu poliţişti, care a intrat 

inexplicabil pe contra-sens. Elucidarea accidentului (dacă a fost un 

simplu accident!?) a rămas neclară, fără explicaţii, cu toate 

demersurile universităţii şi ale soţiei lui! 

În urma sa a rămas o familie cu doi copii dar soarta a făcut ca 

aceştia să reuşească două cariere excepţionale, ca şi aceea a tatălui 

lor. Fiul, cu nume asemănător, Romulus Vancea, este deja 

conferenţiar la Universitatea din Suceava, şi activează în acelaşi 

domeniu ca şi regretatul său tată. Primăria  municipiului  Suceava i-a 

acordat titlul de cetăţean de onoare post-mortem.                          
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P O S T F A Ţ Ă 
Iată o carte cu binevenită, utilă şi necesară, a cărei tipărire are 

menirea de a pune în lumină plenitudinea resurselor spirituale şi memoriale 

ale oraşului Ocna Mureş. Referindu-ne la împlinirea acestui dicţionar de 

suflet şi pertinentă preţuire a valorilor umane, conceput ca un colaj de 

portrete, trebuie subliniat, în cel mai deplin spirit al veridicităţii, că 

iniţiatorul lucrării este profesorul universitar, scriitorul şi compozitorul 

Mircea Aurel Ciugudean, uiorean de baştină şi timişorean prin elevată 

adopţiune, care, animat de sentimentul profund al apartenenţei la acest 

străvechi meleag statornicit în înbrăţişarea unei meandre a Mureşului, a 

elaborat modalitatea de structurare a volumului, sistematizarea datelor, 

reliefarea virtuţilor profesionale ale concitadinilor prezentaţi, şi redactarea 

textului. 

Cei care vor lectura cartea de faţă, vor remarca faptul că acest 

studiu completează şi detaliază un capitol esenţial al specificului 

ocnamureşean, cel al destinelor umane, tematică abordată până acum 

sporadic, şi desigur prea sumar de-a lungul vremii, în cele câteva lucrări 

monografice vizând istoria oraşului sării... 

Punerea în pagină a unor biografii aparţinând orizontului culturii 

uiorene, a implicat efortul trecerii prin hăţişurile documentării, selectării 

laborioase a unor amănunte edificatoare, obţinerii acceptului celor care 

incluşi fiind în paginile acestui volum, înnobilează prin propriul lor destin 

pământul obîrşiei. Nu e mai puţin adevărat că sprijinul acordat de o pleiadă 

de entuziaşti colaboratori, a fost meritoriu, facilitând finalizarea acestui 

prim volum destinat să prefigureze ediţiile viitoare, care vor mai aborda 

subiectul. În acelaşi context, considerăm că publicaţiile care vor urma 

acestui benefic experiment cu caracter lexicografic, vor oferi publicului 

cititor perspectiva de a cunoaşte alte personalităţi pilduitoare care au avut 

privilegiul de a-şi începe tulburătoarea odisee a destinului, în Ocna Mureş, 

o urbe actualmente modestă, dar binecuvântată de o reliefantă spiritualitate 

care-şi află locul de cinste atât în patrimoniul naţional, cât şi înafara 

spaţiului ramânesc. 

Eu, semnatarul acestor consemnări, sunt încredinţat că orice 

biografie nu poate fi decât portretistică în sens moral, social şi profesional, 

însuşindu-mi în acelaşi timp afirmaţiile cărturarului George Călinescu, ce 

sublinia că “Scopul biografiei este viaţa, şi când sunt destule fapte pentru a 

o intui, biografiile devin legitime”. 
                                                                      Nicolae Adrian  Dobra 


