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„Mai sus de Câmpulung şi spre stână, din Rucăr, se ştie,  
ciobanii au dus cântecul «Mioriţa» prin munţi, până la Ȋntorsura Buzăului,  

şi de aici, din gură-n gură, ca sărutul, în pretutindenea ţării.”.         
 

- Nichita Stănescu -  
 
 
 

http://www.intorsurabuzaului.ro/ro/index.php
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CRONICA , ÎN GENERAL, A COMUNELOR BUZAE ŞI, ÎN SPECIAL, 
A COMUNEI BISERICEŞTI ŞI POLITICE ÎNTORSURA BUZĂULUI 

 

- de preot Gheorghe Neagovici-Negoescu, manuscris, 1926 - 
 

  
 

ŞCOALA CONFESIONALĂ ROMÂNĂ  
DIN ÎNTORSURA BUZĂULUI 

   
nceputul pe la anul 1820. Ca dascăli, au servit cantorii: Moise Neagovici şi Gheorghe 
Veveriţă din Hărman (Braşov) la 1862, Ion Comănescu din Noua, pe la 1866, iar Ion 
Schiopu din Crisbav, 1868/69 până la 1871/72, când s-a dus în comuna lui natală. În 

1872, a venit ca învăţător Ion Nicoară din Merghindeal, dar, din cauza purtării inmorale, a fost 
alungat. În 1874, a venit ca învăţător diplomat George Zaharia din Tărlungeni şi care a servit ca 
învăţătoriu şi cantor până la 1906, când s-a pensionat. Al doilea post s-a întemeiat în 1891/92, 
venind ca învăţătoriu clericul George Neagoviciu Negoescu, care a servit în 1892/93 şi 
1893/94. În 1895/96, Simion Dragoman din Merghindeal – 1896/97 şi 1897/98, ca profesor păr. 
G. N. Negoescu. În 1899/900, Ioan Neagu din Poplaca. Din anul 1900 până azi, funcţionează 
ca învăţătoriu definitiv Nicodim Bâgiu din Dobârlău. Tot în 1900/901, a fost trimis al 2-lea înv. 
cler. abs. din loc. Irimie Ticuşan, azi preot în Covasna. În 901/902 – 904/905, Mihai Petru din 
Doboli-de-Jos. În 1904/5, Iosiv Ludu din Ludişor (Făgăraş). În sfârşit, în 1910, să alege ca 
învăţător definitiv George Iordache – Braşov şi care serveşte până în 1919, când să duce în 
Vâlcele ca înv. director. Pe timpul războiului mondial 1916-19, şcoala a fost stabilizată pe loc, 
având limba de propunere cea maghiară. Pe timpul războiului, a servit numai înv. Nicodim 
Bâgiu, căci G. Iordache s-a fost refugiat în regat. În toamna anului 1918, cu ajutorul lui Dzeu, s-a 
prefăcut pe veci în şcoala română de stat. 

Istoricul şcoalei 
-a ridicat din lemn de brad în anul 1875, din lemnele dăruite de marele proprietar din 
Chiojd – Ştefan Macoveiu – la stăruinţa păr. Alexe Neagoviciu (Negoescu). Pe timpul 
expoziţiei din Bucuresci, s-a ridicat sala a doua din repartiţie de la popor.  

 Până la anul 1908, biserica singură a susţinut şcoala confesională care, din 1908, a 
căpătat un ajutor de la statul ungar de 800 coroane annual – restul de 600 coroane l-a dat 
biserica din repartiţia de la popor. 

Averea bisericii şi a şcoalei 
 Începutul s-a făcut sub parohul Alexe Neagoviciu din donaţia de bucate, căci s-au dat 
25% până la 1880, când s-au redus la 10%. Venitul s-au folosit pentru biserică şi mai ales 
pentru şcoala confesională română.  
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Donaţia preoţilor  
 Donaţia parohilor Alexe şi George Neagovici Negoescu. Interesele să se capitalizeze şi 
ajungând la 4000 coroane. Din interesele acestea, ½ (jumătate) să se capitalizeze, ear jumătate 
să se dea la şcoală, dacă va fi confesională şi cu limba de propunere română, ear de nu, să se 
folosească spre scopuri bisericeşti întreg venitul. 

BISERICA  
DIN ÎNTORSURA BUZĂULUI 

a înfiinţarea comunelor, credincioşii noştri au avut bisericuţe de lemn. La Întorsură, 
în dosul bisericii, lângă fosta şcoală, să vede fundamentul dă peatră. Primul preot a 
fost Mateiu Popa, de fel din Ilyefalva şi care a servit 30 de ani. Din 1775 – 1825, a 

servit preotul George Neagoviciu. Prin anii 1830, sporindu-se locuitorii Buzăului, s-au împărţit 
în trei comune mici, avându-şi fiecare beserica sa. În 1840, s-a ridicat, în Întorsura-Buzăului, o 
biserică solidă de peatră cu ajutorul unor mocani bogaţi din Săcele. Păcat că numele lor s-a 
perdut. Date numai de familia Ciută s-a găsit într-un pomelnic. Din 1841-1857, au servit preoţii 
George şi Irimie Neagoviciu, fiind protopop Petru Pop din Breţcu. În anul 1857, a venit ca preot 
fiul cantorului Moise Neagoviciu – Alexe, carele a servit până la 1903, înfiinţând fondul de 
bucate, şcoala nouă în 1875 şi a ridicat un foeşor în s. biserică dinpreună  cu cumnatul său, dl 
Ioan Rodeanu din Satulung (Săcele) în preţ de 1500 koroane.  
 În anul 1892, Moise şi-a luat de ajutor pe fiul său, George Neagoviciu (Negoescu), ca 
capelan şi care şi azi serveşte la s. biserică. În 1914, a fost ales ca capelan clericul absolut 
George Cerbu din Parău (Făgăraş) şi care a servit ca capelan până în 1919, când a trecut ca 
preot în Mercurea Ciucului şi unde a servit ca preot şi pretor până la abzicerea sa din 1926, 
luându-şi cariera de avocat.    (va urma) 
                                              

 
 

 Preotul Gheorghe Neagovici-Negoescu, fiul lui Alexe Neagovici, 
a început pastoraţia în anul 1892 şi a păstorit până în 1938. A construit o 
frumoasă casă parohială cu ajutorul credincioşilor sprijinit de Ocolul 
Silvic local care a aprobat exploatarea unui parchet pentru biserică. Prin 
anul 1914, Gheorghe Neagovici-Negoescu şi-a luat ajutor pe capelanul 
Gheorghe Cerbu din Parău-Făgăraş care a slujit până în anul 1919, 
când a trecut ca preot în Miercurea Ciuc până în 1926, după aceea, 
profesând ca avocat. În 1939, a fost instalat preot fiul preotului 
Gheorghe Neagovici Negoescu, Aurel Negoescu,  transferat de la 
parohia Gheorghieni, unde ridicase o catedrală frumoasă.  În anii 

Primului Război Mondial, la 25 decembrie 1915, vrednicul preot Gheorghe Neagovici-
Negoescu (împreună cu alţi preoţi români din curbura Carpaţilor), a fost arestat pentru „trădare 
de patrie” şi „spionaj românesc”, condamnat, în 6 decembrie 1916, la 3 ani temniţă grea şi închis 
la Braşov, Cluj şi Oradea. Între 1917-1924, preotul Gheorghe Neagovici-Negoescu a îndeplinit şi 
misiunea de protopop al judeţului Trei Scaune.    

  
 Bibliografie: Gheorghe Negoescu – Cronica, în general, a comunelor Buzae şi, în special, a comunei 
bisericeşti şi politice Întorsura Buzăului, manuscris, 1926; www. Întorsura Buzaului, Crestinortodox.ro 
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[1900-1952] 
 

reotul martir Aurel Negoescu (Neagovici) s-a născut în 27 mai 1900, la Întorsura 
Buzăului. Tatăl, preotul Gheorghe Neagovici-Negoescu, a fost membru al familiei 
de preoţi Neagovici-Negoescu, care, timp de peste 200 de ani, a păstorit 

credincioşii ortodocşi români din Depresiunea Buzăului Ardelean şi a pus bazele învăţământului 
confesional românesc din zonă. Mama, preoteasa Aurelia, născută Coltofeanu, a fost fiica unei 
cunoscute familii de fruntaşi români din localitatea Poiana Sărată, din fostul judeţ Trei Scaune 
(azi, judeţul Covasna). 
 Printre preoţii slujitori ai altarului din Întorsura 
Buzăului, din familia Negoescu (Neagovici), se numără şi: 
Gheorghe Neagovici (cel bătrân), care a pus bazele 
acestei adevărate „dinastii”, fiind unul dintre ctitorii bisericii 
pe care a slujit-o între 1805-1841; Gheorghe Neagovici 
(cel tânăr), fiul lui Gheorghe Neagovici senior, între anii 
1841-1867; (perioada în care s-a înfiinţat „fondul de 
bucate”, s-a construit şcoala cea nouă (1875); Alexie 
Neagovici (Negoescu), între anii 1867-1903, slujind 
împreună cu fiul său Gheorghe Neagovici (Negoescu) jr., 
care l-a ajutat pe tatăl său, din mai 1892, şi a rămas titular 
din 1914 până în 1938. Din iniţiativa acestor doi preoţi, s-a 
format un fond din veniturile lor personale, pentru folosul 
bisericii, ce se va numi „Dania preoţilor Alexe şi Gheorghe 
Neagovici”, preotul Gheorghe Neagovici (Negoescu) a 
îndeplinit şi misiunea de protopop al judeţului Trei Scaune 
(1919-1922). Anticipând martirajul fiului său, preotul 
Gheorghe Neagovici-Negoescu, în anii Primului Război 
Mondial, împreună cu alţi 14 preoţi români din curbura 
Carpaţilor, este arestat, fapt petrecut într-o situaţie care se va finaliza cu un proces pentru 
„trădare de patrie” şi „spionaj românesc”. În contextul istoric cunoscut, guvernul din Budapesta 
a înscenat o „acţiune de spionaj”, spre a dovedi Germaniei ca românii transilvăneni sunt 
„trădători ai patriei ungare şi că nu merită să li se schimbe soarta”.  
 Prin sentinţa din 6 decembrie 1916, a Tribunalului militar suprem din Budapesta, a fost 
condamnat la moarte prin spânzurătoare preotul Ioan Coman din Sita Buzăului (eliberat în 
timpul evenimentelor din octombrie 1918, dar a murit peste o lună de zile, la vârsta de numai 47 
de ani, din pricina suferinţelor îndurate în detenţie). Cu acelaşi prilej, au mai fost condamnaţi la 
închisoare preoţii: Gheorghe Neagovici-Negoescu (care a fost arestat la 25 decembrie 1915 şi 
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închis la Braşov, Cluj, Oradea şi din nou la Cluj, până la 28 octombrie 1918), Iosif Popovici din 
Sfântu Gheorghe, Ioan Toma din Dobolii de Jos, Gheorghe Furtună din Covasna, Gheorghe 
Burlea din Barcani, Nicolae Rădoiu din Ozun ş. a. Acesta a fost doar începutul calvarului 
preoţimii române din judeţul Covasna, suferit în anii Primului Război Mondial.  

u toate vitregiile acelor vremuri, fiul părintelui Gheorghe Neagovici-Negoescu, 
viitorul preot Aurel Negoescu, a frecventat cursurile Liceului „Andrei Şaguna”, din 
Braşov, pe care le-a absolvit cu rezultate foarte bune, în anul 1918. Continuând 

tradiţia familiei, a urmat apoi Institutul Teologic Ortodox din Sibiu, la terminarea căruia, a obţinut 
licenţa în teologie ortodoxă.  
 Urmând exemplul altor tineri intelectuali din generaţia sa, a răspuns chemării de a 
contribui la renaşterea şi propăşirea culturală a populaţiei româneşti maghiarizate, din 
localităţile fostelor scaune secuieşti. Astfel, în anul 1925, a mers la Gheorgheni, judeţul 
Harghita, în calitate de profesor de Limba Română şi de Religie la Liceul „Sfântul Nicolae” din 
localitate. În anul 1926, s-a căsătorit cu învăţătoarea Zoe Popescu. După ce a fost hirotonit ca 
preot, de mitropolitul Nicolae Bălan, timp de mai mulţi ani a oficiat sfintele liturghii, într-o sală a 
Liceului „Sf. Nicolae”, în care a fost amenajată o capelă ortodoxă. Preotul Aurel Negoescu a 
continuat să predea Religia la liceul din localitate, iar în 1930, este delegat să îndeplinească 
funcţia de primar al oraşului.  
 Împreună cu profesorul Teodor Chindea şi alţi intelectuali români, reactivează 
Despărţământul „Astra” Giurgeu-Gheorghieni, înfiinţează şi colaborează constant la publicaţia 

locală „Gazeta Ciucului” şi alte ziare şi reviste 
bisericeşti şi şcolare.  
  Din îndemnul şi cu sprijinul guvernului, a 
primăriei locale şi a marelui savant-patriot Nicolae 
Iorga, în anul 1929, preotul Aurel Negoescu pune 
piatra de temelie la Catedrala ortodoxă din 
Gheorghieni, locaş de cult a cărui zidire s-a încheiat 
peste aproape 10 ani, respectiv, în 1938. Sfinţirea 
bisericii a avut loc în ziua de 24 septembrie 1938, de 
către mitropolitul dr. Nicolae Bălan (Antimisul a fost 
sfinţit în anul 1926 de către acelaşi mitropolit).  
 Pisania are următorul text: „Pusu-s-a această 
piatră fundamentală a sfintei Biserici Ortodoxe 
Române din Gheorghieni, judeţul Ciuc, cu hramul 
«Sfântul Gheorghe», în anul Domnului 1929 
Septemvrie 29, în zilele Preaînălţatului şi de Christos 
iubitorului Rege al României Mari Mihaiu I, sub 
înţeleapta păstorire a I.P.S.S. Arhiepiscop şi Mitropolit 

al Ardealului, dr. Nicolae Bălan, protopop al Oituzului fiind P.C.S. protoereu Ioan Rafiroiu, iar 
intâiul preot paroh al parohiei Gheorghieni-Ciuc, C.S. preotul Aurel Gh. N. Negoescu. Închinat-
au Domnului grija şi nespusa oboseală a strângerii fondurilor pentru începerea lucrărilor, 
consiliul parohial alcătuit din: Preşedinte pr. paroh Aurel Gh. N. Negoescu, secretar profesor 
Theodor Atanasiu, epitrop I prim notar Gheorghe Gociman, epitrop II administrator Nicolae 
Mărculescu, judecător Mircea Klein, inginer Ioan Gheorghiu, inginer Nicolae Băcanu, advocat 
Teofil Bena, advocat Ioan Păcurar, profesor Ioan Gh. Niculescu, profesor Ioan Stoian, şeful 
poştei Dumitru Giurca, comerciant Iuliu Nap, pedel şi cantor Octavian Budac. Întreprinderea 
pentru construirea bisericii Mina & Perdoni din Bucureşti, după planurile executate de arhitectul 
diriginte Sterie Becu, de la Comisiunea Monumentelor Istorice din Bucureşti.  
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 Primească Dumnezeu darul tuturor, cari prin muncă şi jertfă de orice fel, ori prin obolul lor 
au contribuit şi vor contribui la înălţarea acestui sfânt locaş; iar împreună slujitori ai altarului ce 
am săvârşit măreţul act al sfinţirei pietrei fundamentale, cerem A-tot-puternicului părinte 
binecuvântarea acestui sfânt locaş, pentru a-l păstra din neam în neam ca pe un nepreţuit odor 
din timpurile de mărire şi strălucire, cu care a învrednicit Dumnezeu neamul nostru românesc, 
ridicat cu credinţa în Dumnezeu şi dragostea pentru Ţară şi Rege.  Am săvârşit sfânta slujbă a 
punerii pietrei fundamentale: protoereu Ioan Rafiroiu, protopop al Oituzului, parohul local pr. Gh. 
N. Negoescu, preot Iancu Barbat paroh în Miercurea-Ciuc.".  
 Marele istoric Nicolae Iorga, care avea bune şi constante legături cu comunitatea 
românească din Gheorghieni, a fost cel care i-a recomandat pe arhitectul S. Becu şi pe 
constructorii Mina şi Perdoni să întocmească planul sfântului locaş. Pictura, de o mare 
frumuseţe, a fost realizată de Gheorghe Belizarie din Piteşti, în stil bizantin. /…/ Biserica a fost 
sfinţită la 24 iulie 1938, de către Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului, şi episcopii Nicolae 
Colan al Clujului şi Nicolae Popovici al Oradiei. 

n anii care au urmat Dictatului de la Viena din toamna anului 1940 şi în cei din timpul 
regimului comunist, atât episcopul Nicolae Popovici cât şi protopopul Ioan Rafiroiu au 
suportat numeroase şi grele suferinţe din partea autorităţilor horthyste şi comuniste, 

doar pentru vina că au fost români şi slujitori ai Bisericii Ortodoxe. Pentru aceeaşi învinuire, 
avea să plătească cu viaţa şi părintele Aurel Negoescu.  
 După trecerea la cele veşnice a tatălui său, preotul 
Gheorghe Neagovici-Negoescu, în anul 1939, părintele Aurel 
Negoescu a fost instalat ca preot în parohia ortodoxă din 
localitatea sa natală, Întorsura Buzăului. Deşi aşezarea nu a 
făcut parte din teritoriul cedat prin Dictatul de la Viena, 
deoarece s-a aflat în apropierea nedreptei graniţe, părintele 
Aurel Negoescu şi enoriaşii săi, au fost nevoiţi să dea o mână 
de ajutor – adică să asigure adăpost şi hrană pentru miile de 
cetăţeni români din localităţile cedate Ungariei horthyste, care, 
în urma prigoanei dezlănţuite împotriva lor, au fost nevoiţi să-şi 
lase agoniseala de-o viaţă şi să ia drumul bejeniei.  
 Pentru ca, aşa după cum este cunoscut, evenimentele 
ce au urmat imediat după semnarea Dictatului de la Viena din 
august 1940, au început, în localităţile din Ardealul de Nord, cu 

izgonirea preoţilor români, a profesorilor, a militarilor, dărâmarea sau profanarea bisericilor, 
devastarea instituţiilor româneşti.  Atrocităţile comise de noile autorităţi ungare, insultele, 
injuriile, bătăile, actele de degradare a demnităţii umane, înfometările, persecuţiile de tot felul, 
maltratările, schingiuirile, violurile, omorurile, măcelurile, deportările şi internările în lagăre de 
muncă forţată s-au abătut nu numai asupra elitelor, a bărbaţilor, ci şi asupra femeilor, copiilor şi 
bătrânilor lipsiţi de apărare. Din nefericire, nici după terminarea războiului, calvarul preoţilor 
români şi încercaţilor lor enoriaşi nu a încetat. Este tot mai veridic redată de istoriografie situaţia 
conform căreia, intrată imediat la putere ca principala aliată a P.C.R., Uniunea Populară 
Maghiară, creată după război, întărită prin „convertiri spectaculoase ale foştilor naţionalişti 
horthyşti la ideologia comunistă”, a reuşit să folosească această ideologie, „ca o altă faţetă sau 
canal de manifestare a revizionismului maghiar”, o nouă înstăpânire aici şi după încheierea 
ostilităţilor. Principalii lideri ai populaţiei româneşti din perioada interbelică, întorşi din refugiu şi 
surghiun, au îngroşat rândurile elitei româneşti decimată în puşcăriile comuniste şi la Canalul 
Dunăre-Marea Neagră, decimare la care şi-au adus o contribuţie deosebit de activă şi maghiarii 
comunişti din zonă.  
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 Puterea sovietică, interesată în perpetuarea neînţelegerilor româno-maghiare, pentru a-şi 
putea exercita deplin dominaţia şi a pedepsi România „burgheză”, a manevrat în scopul de a 
submina autoritatea statului român. Apoi, după câţiva ani, la presiunile U.R.S.S., s-a format 
Regiunea Autonomă Maghiară (1952-1968), fapt ce a creat privilegii populaţiei maghiare şi 
secuieşti în raport cu cea românească. În timpul Regiunii Autonome Maghiare, pentru românii 
rămaşi în zonă, cunoaşterea limbii maghiare a devenit obligatorie, în raport cu noua 
administraţie. Mulţi români îşi amintesc de permanenta lor ameninţare, de şicanele cărora 
trebuiau să le facă faţă, de modul cum „li se închidea gura” (acuzându-i de naţionalism), atunci 
când cereau anumite drepturi, de concedierile şi acuzele de „deviaţionism” la care erau supuşi. 
 În rândul liderilor populaţiei româneşti deveniţi indezirabili pentru regimul comunist, s-a 
aflat şi părintele Aurel Negoescu. Activitatea sa de excepţie depusă în parohia Gheorghieni, în 
perioada interbelică, pe tărâmul propăşirii Bisericii Ortodoxe şi a culturii 
româneşti, împreună cu ataşamentul faţă de Biserică şi rezervele 
exprimate faţă de noul regim ateu în timpul pastoraţiei sale de la 
Întorsura Buzăului (1939-1952), au constituit principalele „capete de 
acuzare”, neexprimate însă în scris niciodată. Cercetătorul Adrian 
Nicolae Petcu de la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii prezintă „odiseea” părintelui Negoescu, în relaţia sa cu 
Securitatea, de la primele înscenări, numeroasele anchete, urmărirea 
continuă, până la arestarea şi moartea, în condiţii neclare, la canalul 
Dunăre-Marea Neagră.  

in documentele prezentate de Adrian Nicolae Petcu, rezultă 
că părintele Negoescu va intra în vizorul Securităţii în anul 
1948. „Era chemat frecvent la Securitate pentru a fi 

anchetat, după cum documentele de arhivă ne arată, la 9 septembrie, 31 octombrie şi 1 
noiembrie 1948. Începând cu data de 1 aprilie 1952, urmărirea părintelui nostru se va accentua 
prin deschiderea unui dosar de verificare mai ales că era semnalat ca un preot cu „mare 
influenţă în rândurile credincioşilor”… Arestarea părintelui Negoescu se va consuma în noaptea 
de 15 spre 16 august 1952, atunci când îi va fi percheziţionată casa, cu rezultat negativ. Va fi 
trimis la Canal, potrivit ordinului ministrului Afacerilor Interne.  Din dosarul său de 
penitenciar, nu rezultă unde anume pe şantierul de la Canal a fost trimis, ci numai durata 
detenţiei administrative care i s-a dat, aceasta fiind până la 16 august 1957 (60 de luni). De 
asemenea, nu putem afla nici data şi nici locul decesului. Din mărturiile doamnei Rodica 
Ţepeluş, fiica părintelui Negoescu, rezultă că acesta a suferit foarte mult de foame, ajungând să 
scormonească prin gunoaiele menajere în căutarea mijloacelor de supravieţuire. 
 În stadiul actual al cercetărilor, aceste detalii le putem afla numai din extrasul de deces, 
datat  26 noiembrie 1954, solicitat de familia sa îndurerată. Se pare că decesul părintelui a 
survenit la 1 decembrie 1952, fiind înregistrat în registrul stării civile din Năvodari-Medgidia, în 
ziua de 13 decembrie, cauza fiind neprecizată. Este posibil să fi murit la Capu Midia sau 
Peninsula. Aşa s-a încheiat viaţa pământească a preotului Aurel Negoescu, a cărui dăruire 
sufletească a fost în întregime închinată slujirii Bunului Dumnezeu şi binelui oamenilor.  

 

Florin TOHĂNEAN,  
Violeta PĂTRUNJEL,  

Ioan LĂCĂTUŞU  
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„Întru aceasta, vor cunoaşte toţi  
că sunteţi ucenicii Mei,  

de veţi avea iubire unii pentru alţii.”. 
 
 

Preotul   Ciprian Popica 
 
 

s-a născut în comuna Barcani, judeţul Covasna, aflată lângă oraşul Întorsura Buzăului, la data de 4 
martie 1969. Provine dintr-o familie modestă, dar cu oameni muncitori şi mai are trei fraţi. Încă din 
copilărie, şi-a manifestat dorinţa de a deveni preot şi, prin caracterul său de om hotărât, a muncit până a 
reuşit acest lucru. Astfel, anul 1994 este anul în care îşi ia licenţa în Teologie Pastorală la Facultatea de 
Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.  
 Activitatea de păstor spiritual o începuse încă de pe băncile 
facultăţii în anul 1991, când, după căsătoria cu Maria Lupşa, din 24 
august 1991, este hirotonit diacon pe 15 septembrie de către Î.P.S. 
Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului. Apoi, pe 6 octombrie, Î.P.S. 
Antonie îl hirotoneşte preot, iar P.S. Serafim Făgărăşanu îl instalează 
preot în parohia Păpăuţi, judeţul Covasna, la data de 14 octombrie, de 
Sfânta Parascheva. Pe 3 noiembrie 1991, este hirotesit şi duhovnic şi 
îşi începe activitatea pe deplin. Între anii 1992-1995, pe lângă preoţie, 
desfăşoară şi activitatea de profesor de religie la Şcoala Generală din 
Întorsura Buzăului.   
 După obţinerea licenţei în Teologie în 1994, este transferat şi 
numit preot în parohia de la Întorsura Buzăului, aproape de plaiurile  
natale, de către P.S. Ioan Selejan, Episcopul Covasnei şi Harghitei.  
 Primul eveniment de mare importanţă al activităţii sale de la 
Întorsura Buzăului se petrece în 1995, pe 9 octombrie, când P.S. Ioan, 
Episcopul Covasnei şi Harghitei, pune piatra de temelie la construcţia 
noii biserici „Sf. Treime”. Această construcţie marchează ca o coloană 
întreaga carieră de până acum a părintelui Ciprian şi, datorită amplorii 
proiectului, încă nu s-a finalizat.  
 Pe lângă aceste activităţi, în anul 1996, pr. Ciprian Popica 
urmează cursurile de definitivat la Facultatea de Teologie „Justinian 
Patriarhul” din Bucureşti, şi, în 2001, cursuri de promovare la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” 
din Sibiu.  

 În tot acest timp, pe lângă intensa şi bogata activitate pastorală, 
preotul Ciprian şi-a întemeiat şi şi-a format o frumoasă familie, mărturie 
stând cei şapte copii.  

 Soţia sa, Maria Popica, este profesoară de religie la Şcoala 
Generală din Întorsura Buzăului şi preşedinta Asociaţiei „Reuniunea 
Femeilor Ortodoxe”, înfiinţată pe lângă parohia ortodoxă.      

 
 
 

http://parohia.ortodoxa-intorsura.ro/
http://asociatia.ortodoxa-intorsura.ro/
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Preotul     Traian Mitrofan 

 
 

 s-a născut chiar în oraşul Întorsura Buzăului la data de 13 decembrie 
1967, fiind tot un fiu al acestor plaiuri. Şi-a început, de asemenea, 
activitatea pastoral-misionară de timpuriu, încă de pe băncile facultăţii, 
fiind profesor de religie la Şcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Russu” din Sita 
Buzăului în 1997-1998. În anul 1998, devine proaspăt licenţiat al 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, secţia 
Pastorală, din cadrul Universităţii din Bucureşti. În 1999 şi 2000, este 
profesor de religie la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Întorsura 
Buzăului, iar, pe data de 2 mai 2000, a fost hirotonit diacon de către P.S. 
Ioan Selejan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, slujind, alături de pr. 
Ciprian Popica, la parohia din Întorsura Buzăului. În acelaşi timp, îşi 
continuă şi activitatea de profesor de religie, în 2001 şi 2002, la Şcoala cu 
clasele I-VIII „Mihail Sadoveanu” din Întorsura Buzăului. Pe 3 februarie 
2002, P.S. Ioan Selejan al Covasnei şi Harghitei îl instalează ca preot doi 
şi îl hirotoneşte preot la parohia din Întorsura Buzăului, după care, la 18 
martie 2002, este hirotesit duhovnic. Preotul Traian Mitrofan are şi el o 

familie frumoasă, fiind căsătorit, încă din 1997, cu Laura Mitrofan, 
învăţătoare la Şcoala Bobocea din Sita Buzăului, şi au împreună un 
copil.  /sursa: www. Parohia Ortodoxa Intorsura Buzaului/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
    
  
  

   

 

 
Altare ale credinţei strămoşeşti din Întorsura Buzăului. 
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remarcabil pictor din Întorsura Buzăului 

Un Hieronymus Bosch diafan şi tandru 
  

ărturisesc că m-am hotărât să zăbovesc asupra picturii acestui artist, sub influenţa 
persuasivă a unor prieteni. Nu regret. „Rumegând” cazul, mi-am dat seama că există 
mai multe lucruri, în biografia acestuia, care-i completează fericit partea strict 

profesională cu ceea ce am putea numi moralitate artistică. Adică acea atitudine prin care 
artistul se raportează la arta căreia i s-a supus, ca la o 
misiune providenţială.  Convins de predestinarea sa, Dorin 
Coltofeanu a încercat de şapte ori să intre la Institutul de Arte 
Plastice, până când, în sfârşit, a fost admis. Insistenţa aceasta 
ar fi putut fi calificată (şi taxată ca atare) drept o bolnăvicioasă 
fixaţie, dacă artistul n-ar fi confirmat, la un nivel maxim, 
amploarea şi consistenţa artistică a picturii pe care o practică. 
Un alt aspect biografic ţine de păstrarea cu obstinaţie a 
legăturii cu spaţiul în care s-a născut, a copilărit şi s-a format 
ca om şi ca artist: Întorsura Buzăului – polul frigului din 
România. Dorin Coltofeanu a refuzat ferm, pe de o parte, 
ispita existenţială a metropolei în care trăieşte (Bucureşti), iar, 

pe de altă parte, tendinţele şi experimentele induse de maeştrii timpului. Elev, ca şi Michael 
Lassel, al lui Corneliu Baba, ca şi acesta, nu a căzut în capcana „babaismului” la modă, căci 
stilul maestrului nu-l reprezenta. A mers pe poteca proprie, până când poteca i-a devenit drum. 
La o primă vedere, tablourile sale te surprind, la nivelul observaţiei simple, prin abstinenţa 
cromatică asemănătoare cumva cu cea a picturii lui Horea 
Paştina. La o mai atentă introspecţie, universul său devine 
spectaculos şi mirobolant, în ciuda austerităţii parcimonioase a 
discursului plastic. Realiste la nivelul compoziţiei, lucrările sale 
devin suprarealiste – paradoxal ! – prin concizia spartană şi 
prescurtarea discursului. Astfel, un infirm în cărucior devine un 
om cu roţi, o femeie şi un bărbat care joacă domino la o oră de 
seară (18,45, după cum indică ceasul din compoziţie) sunt 
reprezentaţi sub forma unui soldat şi a unei femei cu bustul gol 
(ilustrând astfel subtextul dorinţelor celor două personaje) etc. 
Tablourile lui Dorin Coltofeanu sunt încărcate de epic. Adică se 
pot povesti. Pânza translucidă, care estompează spaţiul de 
expresie, nu sufocă mesajul plastic, nici textul, nici subtextul poveştii, dimpotrivă, le conferă o 

MM 

http://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Entorsura_Buz%C4%83ului
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dimensiune în plus, cea a misterului. Picturile sale sunt reprezentări ale unei alte „Grădini a 
deliciilor” decât cea a lui Hieronymus Bosch, cu care – iarăşi paradoxal – se aseamănă. De fapt, 
tablourile sale chiar se constituie în replici involuntare la pictura marelui flamand. Avem de-a 
face cu un Hieronymus Bosch diafan şi tandru, fără angoase şi spaime medievale sau 
contemporane. Nu întâlnim, în pictura lui Dorin Coltofeanu, nici un fel de aversiuni sau 
„vendete” plastice împotriva realităţii, doar mirare şi jubilaţie narativă. Artistul iubeşte universul 
pe care îl ilustrează, în totalitatea sensurilor acestuia, nu îl ceartă şi nu îl critică. Are ştiinţa 
artiştilor cu şcoală, inocenţa şi austeritatea iconarilor anonimi, dar şi libertatea fără margini a 
creatorului inspirat. Este un pictor care va fi considerat, la un moment dat (trag nădejde că în 
timpul vieţii), o mare descoperire. Deşi el există şi creează demult. Dar, în ordinea stabilită de 
destin, valoarea şi recunoaşterea ei nu sunt întotdeauna sincrone… 

Miron MANEGA 
 
 

S-a născut la 20 august 1950, în satul Brădet din Întorsura Buzăului, în distinsa familie a prof. 
Florin şi înv. Viorica Coltofeanu. Absolvent al Liceului „Andrei Şaguna” din Braşov [1969]; 
absolvent al Institutului de arte plastice „Nicolae Grigorescu”, specialitatea pictură, clasa prof. 
Corneliu Baba [1979]; membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din România, participant la 
majoritatea expoziţiilor organizate de Uniunea Artiștilor Plastici:  
Expoziții personale: Academia di Romania, Roma 
[1986]  Galeria Simeza, București [1995]  Galeria Orizont, 
București [1998]   Casa de Cultură „Friederich Schiller”, 
București [1999]  Galeria Simeza, București [2002]  Galeria 
Etalon, Râmnicu Vâlcea [2005]  Institutul Cultural Român, Tel-
Aviv [2006] Turn B.R.D., București  [2007], Ankara [2009]. 
Expoziții de grup în străinătate: The Marlow 
Theatre, Canterbury [1994] Farrera, Spania [1996]  Val d' 
Aneu, Spania [1998]  Sort, Spania [1999]  Stockholm, Suedia 
[2001]  Sodertalje, Suedia [2002]  Viena; Belgrad; Bruxelles 
[2005]  Kiev; Sankt Petersburg [2006]  Alma-Ata; Karaganda; 
Astana; Bishkek; Sverdlovsk; Novosibirsk; Krasnoiarsk; Irkutk; 
Habarovsk; Vladivostok; Sankt Petersburg; Moscova [2007]  
Expoziție organizată de UNESCO, Paris [2007]  Ankara [2009] 
 

 

 

 

PE CÂND, ÎN RAI, PLOUA… 
(despre pictura lui Dorin Coltofeanu) 

  

rivind tablourile lui Dorin Coltofeanu descoperi că nu te afli în faţa unor 
spaţii care spun o istorie, ci că pătrunzi într-un timp care şopteşte o 
poveste. Prima senzaţie e de mister fluid ce te absoarbe. Devii martorul 

unei taine, nimeni nu te opreşte să tragi cu ochiul, nimeni nu-ţi refuză dorinţa de a 
cunoaşte, de a vorbi despre tăcere. În jurul tău, obiectele încep a murmura uşor. 

 PP 
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 Personaje cu preocupări stranii îşi continuă drumul, prefăcându-se că nu exişti, 
pentru a nu te tulbura. Altele, încremenite, te aşteaptă să li te alături pentru a fi martori 
la ceva esenţial care stă să vină. N-ai întârziat prea mult, vezi asta în blândeţea privirilor 
şi seninul feţelor, în absenţa oricărei crispări. Te simţi acolo parcă dintotdeauna. 
Nimeni nu mai are nevoie de cuvinte. 
  E o vrajă transparentă prin aburul căreia începi să desluşeşti, „ca prin ghicitură”, 
lumea de dincolo de aparenţe. Când descoperi că lumina vine din interior, făcând 
materia fosforescentă, poţi să închizi ochii, să se facă şi noapte şi tot vei vedea, ca într-

un vis premonitoriu. Relicve marine sau panere pline 
cu peşti fac aerul sărat şi transformă furtuna într-o 
amintire de demult. E tihnă, iar gândurile nu mai 
aleargă aiurea. Şi totuşi lumea e plină de ghiduşii. 
Dacă vrei, poţi să te şi joci. Sigur vei surâde măcar. 
Nimic nu te împiedică să fii muzicant, rege dansând, 
portret cunoscut, sfânt, sau poţi doar privi 
acoperişuri, păduri, ardezii, fructe, animale, râşniţe, 
flori, ruine, gramofoane, scaune cu roată, o roată 
care te duce la vale, dincolo de orizont. Poţi fi din nou 
un ou. Sau biserică. O contradicţie răzbate 
permanent, ca un zgomot de fond. Tensiune subtilă 
născută între neculoarea spaţiilor, a profunzimilor şi 

radiaţia personajelor, a obiectelor contemplate. Între purtător de viaţă şi inert. Între ce 
semnifică şi ce nu şi-a găsit încă un sens. Povestea pictorului nu e spusă, nu e relatată, 
ci e rostită tocmai pentru că se referă la ceea ce are rost. Imaginile fragile respiră din 
diafanul bizantin, sugerând fragilitate şi nostalgie, dar cel mai adesea linişte 
pătrunzătoare, aproape isihastă. Cronos e ignorat, Kairos e timpul prezent, timpul 
prielnic acestei întâlniri, care ţi se oferă ca o împlinire. Trăieşti în tablourile lui 
Coltofeanu o experienţă mistică, un timp liturgic ce pare, dar nu e vis. 

www.noriimei.ro 

 

--ee  cc  oo  uu  rr  ii--  
 

ictura lui Dorin Coltofeanu pune în evidenţă o lume purificată de profan, valorificată de o 
lumină cerească care trăieşte în fiecare dintre lucrările sale, apropiată de lumina stării 
extatice din doctrina misticilor. Gamele cromatice calde pe care artistul le foloseşte, 

maniera plină de fineţe în care îşi conturează picturile sporesc hieraticul acestui univers simplificat 
profund prin sacralizare. Ceea ce atrage atenţia sunt personajele picturilor, fiinţe stilizate, diafane, 
alungite, cu privirea înceţoşată, susţinându-şi individualitatea tocmai prin asemănare. Femeia cu 
umbrela, bărbatul legat la ochi, omul ale cărui picioare sunt două roţi, fetiţa cu păpuşa, băiatul cu coif 
devin adevărate simboluri ce propun un fel de revelaţie spirituală în lucrări ca: Joc 1, 2, Vara 1, 2, 
Rondul de seară, Muzicanţii, Scara. Portretele surprind acelaşi individ misterios. Ochii acestui personaj 
sunt vag conturaţi, aproape inexistenţi, pentru că el comunică cu universul la un nivel mult mai adânc 

 PP 

http://www.noriimei.ro/
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decât cel al privirii. Uneori, în tablouri, apare clopotul, tocmai pentru a sublinia comunicarea cer – 
pământ,  prin sugerarea unei vibraţii primordiale. Există în lucrările lui Coltofeanu un panteism, ecou al 
lumii sacralizate, al cărui punct de plecare îl constituie respectul pentru tot ceea ce conţine universul. 
„Naturile statice“ valorifică minimalul în încercarea de a oferi o imagine a „fenomenalităţii fără fenomen“. 
Piatra, scoica, melcul, carafa sunt simbolurile alese de pictor pentru a sugera ciclicitatea universului, 
această facere continuă care se petrece în conştiinţa fiecăruia. Una dintre picturi prezintă cochilii 
spiralate care stau pe fire de iarbă, punând astfel lumea sub semnul echilibrului în dezechilibru. „Glif 
universal al temporalităţii“, cum îl numea G. Durand, melcul exprimă permanenţa fiinţei în procesul de 
devenire. Jocul ielelor este, poate, cea mai reprezentativă pictură în ceea ce priveşte puterea artistului 
de a obţine şi a oferi revelaţia prin creaţie. Tehnica lui Coltofeanu atinge aici o anumită virtuozitate: 
pânza care îmbracă fiinţele supranaturale sporeşte de fapt transparenţa, iar lumina învăluie misterios 
peisajul, conferindu-i sacralitate. [Viorica BUICĂ] 

acă ar trebui să găsim corespondenţe în pictura europeană, desigur ne poate veni în 
minte Morandi, de pildă, atent asimilat de Dorin Coltofeanu, de care se diferenţiază net, 
ca registru tematic şi morfologic. Un duh al locurilor pluteşte peste aceste pânze îndelung 

elaborate, un duh uneori apropiat, credem, şi de Isarlâk-ul barbian, al monetelor de amiază, când timpul 
se opreşte din scurgerea lui, a ceasurilor de taifas, de taină şi visare. Dorin Coltofeanu este un maestru 
al sugestiei in absentia, al impregnării obiectelor alese cu grijă, de o aură magic prevestitoare şi incitantă 
pentru contemplatori. Să le privim cu încântare ca făcând parte din fiinţa noastră secretă.". [Gheorghe 
VIDA]. În naturile sale statice, Dorin Coltofeanu ne demonstrează concepţia sa aproape mistică faţă de 
obiecte. Pictorul ne propune, prin insolita lui aventură creativă, o filozofie sui generis a „facerii continue”, 
precum schivnicul care, în însingurarea lui, este înconjurat de plăsmuiri care, sub vremelnicia unor forme 
materiale, poartă duhul lumii purificate. Este tocmai ceea ce vrea să ne convingă artistul prin pictura sa: 
o operație magică, cum ar numi-o Andre Lhote, prin care materiei îi este îngăduit să vorbească spiritului. 
[Corneliu ANTIM]. 

ictura lui Dorin Coltofeanu e linişte în substanțialitatea ei /.../ La primitivii italieni, la un 
Giotto, Masaccio, Uccello, Piero della Francesca, pentru a cita pe scurt, mai întâlnim o 
asemenea linişte a formei, o corporalitate compactă, o solemnitate a figurilor incompatibile 

cu dinamizările numeroase care au arat pe teritoriul artelor plastice de atunci şi până astăzi /.../ Privindu-
i lucrările, ne umplem de ritmuri, de armonii subtile, ne izolăm de tumult, ne ridicăm pe înălţimile unei 
creaţii de unde se zăreşte ceva mai mult decât ne aşteptăm, un fel de semn, ceva ca o întorsătură, ca o 
pregătire pentru un pas viitor.”. [Ruxandra GAROFEANU].  Pictura lui Dorin Coltofeanu e mai degrabă 
expresia unui vis de la care începe şi unde se sfârşeşte spiritul, o lume care însă refuză durerea eroică, 
dar şi împăcarea înfricoşată cu moartea. [Nicolae MACOVEI]. 
 Dorin Coltofeanu conferă o magnificenţă de o discreţie sobră pânzelor sale, care emană un aer 
de profundă originalitate, datorat tocmai îndelungilor sale decantări cerebrale, modului în care îşi 
condensează gestualitatea artistică, ce se reflectă benefic în demersul său, pe cât de discret şi rafinat, 
pe atât de elocvent şi elaborat. [Dragoş CIOBANU]. Cu alura smerită de dominican şi cu aura alămie pe 
chip, Dorin Coltofeanu este unul dintre ultimii creatori care întruchipează, în arena artelor noastre, 
virtutea duratei lungi. [Aurelia MOCANU].     /sursa: Internet/ 
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-vicecampion olimpic la Tokio- 
 

 

 Pe data de 6 iunie 1961, Valeriu Bularca 
devenea primul român campion mondial de seniori la 
lupte greco-romane, în cadrul Campionatului Mondial 
de la Yokohama, din Japonia. 
 În momentul în care a devenit campion mondial, 
Valeriu Bularca era legitimat la Clubul Sportiv Şcolar 
Dinamo Braşov.  
 Născut în 1931, în oraşul Întorsura Buzăului 
din judeţul Covasna, Valeriu Bularca a rămas în 
istoria luptelor greco-romane din ţara noastră, întrucât 
performanţa acestui sportiv nu a fost egalată nici până 
în ziua de astăzi. 
 Pe lângă medalia de aur cucerită la 
Campionatul Mondial, Valeriu Bularca a câştigat, în 
1964, la Jocurile Olimpice de la Tokio, şi medalia de 
argint, la categoria 70 de kilograme.  
 În prezent, nu se mai ştie nimic de acest sportiv 
care a uimit o lume întreagă în urmă cu 50 de ani. La 

începutul anilor 2000, Valeriu Bularca era taximetrist în Braşov. /sursa: Internet/ 
 

Scrisoare adresată autorităţilor braşovene 
solicitându-se ca baze sportive din Braşov să poarte numele marilor sportivi braşoveni   

 Suntem un grup de susţinători ai sportului braşovean, în general, şi al luptelor 
greco-romane şi luptelor libere, în special, reprezentat de profesorul Bogdan Ioan.  
 Cerem autorităţilor locale, respectiv Consiliului Municipal, primarului 
Braşovului, d-lui Scripcaru George, să onoreze sportul braşovean, prin numirea 
complexelor/bazelor sportive braşovene, cu numele sportivilor de mare valoare, 
sportivilor care au adus sportului braşovean glorie, indiferent că aceştia sunt în viaţă 
sau nu.  Noi propunem ca întreg Complexul sportiv – Sala sportului şi Bazinul de înot 
să poarte numele  CELUI MAI BUN SPORTIV DIN BRAŞOV AL TUTUROR 
TIMPURILOR, respectiv  d-nul  VALERIU  BULARCA  la lupte greco-romane. 
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Scurt palmares sportiv şi biografie: 

Nume: VALERIU  BULARCA, născut: 14 februarie 1931, localitatea: Întorsura Buzăului. 
 A început activitatea sportivă în anul 1947, la Clubul Sportiv „Steagul Roşu” Braşov, secţia de 
lupte greco-romane şi toată activitatea sportivă de performanţă de la debut şi până la sfârşitul carierei de 
sportiv a desfăşurat-o sub culorile Clubului Sportiv „Steagul Roşu” Braşov.  

Palmares sportiv  la  seniori: 
 Între anii 1953–1965, a fost component  al lotului naţional.  
 Primul  Campion mondial al României la lupte.  
 8  titluri de Campion naţional  1955-1964 (excepţie anii 1956 şi 
1962).  
 Locul  IV – Cupa Mondială – Istanbul [1956].  
 Campion balcanic  [1958-1964].  
 Vicecampion balcanic   [1959].  
 Locul  lll – Campionatul  Mondial  – Budapesta [1958].  
 CAMPION  MONDIAL – Yokohama, Japonia   [1961].  
 Locul  l  şi medalie de aur la Concursul preolimpic de la TOKIO 
[1963].  
 VICECAMPION OLIMPIC – medalie de argint  la JOCURILE 
OLIMPICE  – TOKIO    [1964]. (Fără înfrângere; medalia de aur s-a 
atribuit sportivului turc Aybai, prin votul arbitrilor).  
 Câştigător a nenumărate turnee internaţionale în ţară şi străinătate.  
 Maestru emerit al sportului [1961].  
 Absolvent al Institutului de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti 
[1969].  

 A obţinut licenţa de Arbitru Internaţional [1971].  
 Decorat de către Preşedintele României  cu  „Steaua  Republicii”,  clasa a III-a,  pentru rezultate 
deosebite în activitatea sportivă de performanţă [1964].  /sursa: Internet/ 
 

 

OMAGIEREA CAMPIONULUI MONDIAL 

 VVAALLEERRIIUU  BBUULLAARRCCAA  

ÎN ORAŞUL  ÎNTORSURA  BUZĂULUI 
 

        La Întorsura Buzăului, a fost inaugurată, în ziua 
de 29 decembrie 2010, în prezenţa primarului Leca 
Băncilă, o sală modernă de sport purtând 
numele întorsureanului Valeriu Bularca, campion 
mondial la lupte greco-romane. Valeriu Bularca s-a 
născut în 1931, la Întorsura Buzăului şi a fost primul 
luptător român care a obţinut  titlul de campion 
mondial în 1961, la Campionatul mondial de lupte 
greco-romane de la Yokohama. Sala de sport 
«Valeriu Bularca» are o capacitate de 150 de locuri 
în gradenuri şi este omologată pentru sporturile de 
echipă: baschet, handbal, volei, fotbal. Valoarea 
investiţiei se ridică la trei milioane lei; construcţia a 
fost începută în noiembrie 2009 şi a durat circa 12 
luni.                          /sursa: Internet/ 
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Retrospective: 
   

 
 

– ecouri semnificative –   
               
 

n întinsa aşezare statornicită din mugurii istoriei pe firul Buzăului ardelean, care-şi poartă 
undele domolite de înfruntarea cu Munţii Ciucaşului, de unde izvorăşte, către Munţii Siriului, în 
drumul său „fără pulbere” înspre câmpiile mănoase ale Ţării Româneşti de dincolo de Carpaţi, 

în centrul comunei Întorsura Buzăului, s-a înălţat, pe la jumătatea veacului trecut, o clădire impunătoare 
prin dimensiunile ei, prefigurând orăşelul de mai târziu şi polarizând interesul tuturor, mai ales, prin rostul 
hărăzit de a deveni centrul director al exploatării zonale a lemnului oferit din abundenţă de pădurile 
seculare din jur.  

 Intensificarea procesului de 
exploatare forestieră stabilit prin 
planurile cincinale ale evului socialist 
presupunea iniţierea unor soluţii 
tehnice favorabile, determinate de 
configuraţia terenurilor destinate 
efectuării unor defrişări masive.  
 Se renunţase la transportul 
lemnelor cu pitoreasca „mocăniţă” 
de la Zăbrătău la Întorsura Buzăului, 
adoptându-se un mijloc mult mai 
eficient – autotrenurile – care puteau 
fi încărcate cu material lemnos chiar 
în inima exploatării forestiere, 
evitându-se operaţiunile succesive 
de încărcare-descărcare în 
vagoanele de decovil.    

 Deşi locuiam în blocul IFET-ului, în apartamentul rezervat surorii mele, ing. Cornelia Cotar, soţului 
ei, ing. Ioan/Neluş Cotar, şi fiului lor, Dănuţ, am fost literalmente surprins, când domnul inginer Victor 
Blănaru, directorul întreprinderii, m-a condus, cu extremă amabilitate, în imensul birou destinat tinerilor 

ingineri angajaţi: Neluş Cotar, Pichi şi Nei Rusu, Puiu Ionescu – considerat „centrul vital” al 
exploatării, transformat într-un atelier sui-generis, „dotat” cu mese de birou devenite „platforme de 
încărcare a lemnului”, cu stâlpişori de lemn pe care erau fixate mosorele de aţă luate dintr-un centru de 
croitorie local, unite între ele, printr-o sfoară mai groasă de care erau agăţate cu aţă de cusut „trunchiuri 
de copac” de dimensiunea unor chibrituri mai mari, poziţia stâlpilor dispuşi în curbă constituind „cheia” 
posibilă a instalaţiei proiectate la scară, în funcţie de profilul unui teren extrem de „productiv” din sectorul  
de exploatare Zăbrătău. Atenţia celor din biroul-atelier era concentrată pe zona curbată, care punea 
probleme proiectanţilor obişnuiţi cu „clasicul” funicular în linie dreaptă…  Orice observaţie pertinentă era, 
în acest context, analizată cu evident interes, iar preopinentul devenea un soi de „Profesorul ştie tot” atât 
de prezent în puţinele emisiuni televizate din epocă. 
 Imaginea de „atelier-şcoală pentru novici” invocată de unii din invidie deranja evident pe 
specialiştii IFET-ului întorsurean care nu acceptau persiflările unor confraţi mai puţin dotaţi intelectual… 
Spirit enciclopedist, inginerul Ioan Cotar, care stăpânea autoritar propriul domeniu tehnic de activitate, 

 ÎÎ 
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dar care, în timpul său liber, flirta, în intimitatea vieţii casnice, cu marii scriitori din bogata şi selectiva sa 
bibliotecă familială, dar, mai ales, cu clasicii muzicii universale, exersând, la propria-i vioară, din: 
Beethoven, Mozart, Ceaikovski, Liszt, Enescu ş. a., nu accepta, din principiu, observaţii de prost gust în 
sfera preocupărilor profesionale, strecurând abil, în conversaţiile cu cei ce minimalizau efortul lor colectiv, 
o maximă de o extremă duritate preluată din „folclorul” unor specialişti implicaţi în investigaţii solicitante 
pe plan cerebral: „Întotdeauna, se vor găsi eschimoşi care să-i înveţe pe cei din Sahara cum să trăiască 
la căldură !”, o modalitate inteligentă de anulare a intenţiilor acestora de a expedia în derizoriu orice 
demers  pe care nu-l puteau percepe în integralitatea sa. 
 Deseori, eram deranjat de zgomotul produs de căderea unui lemn mai greu din complexul 
angrenaj conceput de tinerii ingineri, întrucât apartamentul în care stăteam se afla deasupra 
memorabilului birou-atelier, aşa că, am fost extrem de fericit, atunci când, într-o seară târzie de toamnă,  
Neluş a deschis fulgerător uşa apartamentului, exclamând  aidoma anticului Arhimede, în clipa când a 
descoperit principiul fundamental al hidrostaticii: „–Evrica !”… Merge perfect !… 

xperimentând cu asiduitate pe acest gen inedit de „funicular”, specialiştii IFET-ului din 
Întorsura Buzăului au găsit, astfel, soluţia ideală pentru construirea celebrului funicular în 
curbă de la Zăbrătău, catalogat drept o importantă „găselniţă” tehnologică naţională în 

exploatarea lemnului în România.  Rememorând momentul transpunerii pe teren a sofisticatului „funicular 
de birou”, şeful de atunci al Sectorului exploatării lemnoase Zăbrătău, Aurelian/Bebe Petrescu, 
menţiona recent, cu o luciditate „tehnică” surprinzătoare, dar şi cu entuziasmul unei clipe neuitate, retrăite 
emoţional: „Funicularul a fost construit în anul 1964, în parchetul Poienile Stânii, partida 434, de către o 
echipă formată din şapte muncitori specializaţi în astfel de operaţiuni complexe, având ca şef de formaţie 
pe mecanicul Ioan Proţ, sub coordonarea tehnicianului Gheorghe/Gicu Bratosin, specializat la Şcoala 
de maiştri de la Râmnicu Vâlcea, unde absolvise cursurile de iniţiere în funiculare, ca şef de promoţie.  

Construirea, în parchetul Poienile Stânii, a acestui ingenios mijloc de transport  devenise o 
necesitate, întrucât volumul de masă lemnoasă de peste 12.000 m3 format din esenţe de răşinoase şi 
foioase era situat pe un teren greu accesibil, cu versanţi diferiţi, cu pâraie foarte adânci, creând dificultăţi 
uriaşe cărăuşilor particulari sau tractoarelor DAF până la locul unde lemnele tăiate se încărcau în CFF. 
Funicularul în curbă a fost construit pe o lungime de 2,8 km având două staţii intermediare şi o staţie 
finală, susţinut pe 12 pilaştri cu mai multe ancore. Productivitatea fizică în medie era de 30-35 m3, iar 
greutatea sarcinii varia între 700 şi 1000 de kilograme. Supervizarea construcţiei funicularului în curbă a 
fost efectuată de ing. Ioan Cotar şi colegii săi de birou, autorii de fapt ai acestei instalaţii nemaiîntâlnite în 
România. Nu întâmplător, după darea cu succes în exploatare a funicularului în curbă, Ministerul 
Economiei Forestiere organiza frecvent, la Zăbrătău, schimburi de experienţă cu cadrele tehnice 
implicate în transportul materialului lemnos din parchete.”. 

Pentru funcţionarea corectă a funicularului conceput cu extremă dificultate, în absenţa unei 
documentări „pe viu” în străinătate, ing. Ioan Cotar redacta, împreună cu colegii săi, J. Crinu şi I. Stan, 
«Îndrumătorul funicularistului de la exploatările forestiere», care va apărea, în anul 1978, la Editura 
Ceres din Bucureşti, un îndreptar extrem de eficient pentru operatorii de atunci  implicaţi în transportarea 
materialului lemnos în exploatările forestiere din România 
 Conştientizând veridicitatea sentinţei autorului «României pitoreşti», Alexandru Vlahuţă: 
„Uitarea este un început de ruină în sufletul unui neam”, evocarea, în acest context, a 
originalei „geneze”, la Întorsura Buzăului, a primului funicular forestier românesc în curbă a fost 
determinată de dorinţa de a nu se uita o remarcabilă realizare a unor specialişti pasionaţi, 
vremelnic trăitori în acest generos spaţiu de spiritualitate românească.   

                                                         
  Grigore  

CONSTANTINESCU 
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Orizonturi turistice: 

TUNELUL    
 TELIU - ÎNTORSURA  BUZáULUI 

 

- breviar - 
 

  După înfăptuirea României Mari, în anul 1918, 
proiectul unirii feroviare transcarpatice, prin pasul 
Buzăului, a Depresiunii Ţara Bârsei cu Vechiul Regat 
prevedea construirea unei căi ferate, proiect de amploare 
nerealizat decât parţial, prin edificarea căii ferate Hărman 
– Teliu –Întorsura Buzăului, care urma să facă joncţiunea, 
dincolo de Carpaţi, cu linia ferată Nehoiaşu – Buzău, 
realizată încă din anul 1909.  
  Pe traseul de cale ferată Braşov – Întorsura  
Buzăului (36,5 km), între staţia CFR Teliu, halta Poiana  
Florilor şi staţia finală, Întorsura Buzăului,  a  fost construit 
cel mai lung tunel feroviar din România (4.369,5 m), în 

perioada 15 iulie 1924 – 30 septembrie 1928, de către antrepriza germană Julius  Berger Tiefbau A.G. 
din Berlin, utilizându-se exclusiv munca manuală.  
  Un moment crucial în realizarea acestei grandioase construcţii l-a constituit definitivarea 
străpungerii muntelui Teliu la 26 octombrie 1926, când cele două echipe de tunelişti care au acţionat 
concomitent din portalurile nord şi sud s-au întâlnit pe traseul tunelului. 
  Monumentală lucrare de artă, tunelul a fost conceput vizionar cu gabarit pentru cale ferată 
dublă şi cu posibilitatea ca aceasta să fie electrificată. 
  Din păcate, în 1929, la inaugurarea tunelului, inginerul Ion Cotinţa, unul dintre realizatorii 
români ai proiectului, s-a electrocutat în clipa în care a conectat firele electrice pentru iluminarea intrării 
în tunel, murind pe scena festivităţilor, confirmându-se, parcă, şi în acest caz dramatic, mitul creaţiei prin 
jertfă din balada Meşterului Manole. 
 Calea ferată Braşov – Teliu – Întorsura Buzăului a fost inaugurată oficial la 25 iunie 1931.  

 
 
 
 
 
 
Imagini din timpul 
realizării  tunelului 
Teliu – Întorsura  

Buzăului. 
 

 Bibliografie: Aldea Dan Dragoş – Cu trenul prin cel mai lung tunel de cale ferată din România, Jurnalul Feroviar, 
nr. 9, 2000  Botez Constantin –  Epopeea feroviară românească, Bucureşti, 1977  Brânzan Oana – Cel mai lung tunel 
feroviar: Tunelul Teliu - Întorsura Buzăului  Toma Roman jr – Tunelul cu fantomă din Întorsura Buzăului, 2012. 

 
Ovidiu BULARCA 
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Luceafărului… 
 

   

 

Nu ni te-ai stins, Luceafăr sfânt,  
ca alte stele-n vreme;  

c-ai ars, prin strămoşesc cuvânt,  
în suflet de poeme. 

    

Cu viers de foc, ai răscolit  
mândria la Rovine… 

Şi doinele, ni le-am şoptit  
cu inima, prin Tine. 

 

Pe-albastrul lacului, răsar,  
sub blânda lună, seri;  

din teiul drag, se cern arar,  
  peste iubiri, tăceri;   

 

îngână buciumul, pe deal,  
legenda vie cu 

credinţa noastră-n ideal,  
din dor de Eminescu !  

 
                                                                               Grigore CONSTANTINESCU 
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Un amalgam de spirit vădit mefistofelic, 
remodelat din gânduri articulate clar 

pe tema: „Ce-i femeia ?” panseurile-mi par 
un lanţ de atribute eterico-isteric: 
Femeia-i un miracol sacru, conglomerat de mult nimic,  
o rimă, din eternitate, pentru bărbaţi… E un tipic 
de maniere indigeste, când se dezlănţuie plenar,  
redevenind neşlefuită, genealogic şi gregar, 
maimuţărind feminitatea ca o iluzie abjectă, 
un soi de perlă rătăcită pe-un gât demonic de cochetă. 
E, în istoria gândirii, pe treptele cuprinse-n noi: 
Durere pururea prezentă 1, Rău agreabil în nevoi 2, 
Furtuna cea domesticită 3, Pumnal de fier prea ascuţit 
ce taie gâtul unui soţ 4 de alte „isme” ispitit,  
O masă pentru zei gătită de diavoli 5 – crede, doct, Shakespeare, 

O floare ce abia deschisă se ofileşte-n trandafir 6; 
Un trandafir ceresc 7 în viaţa lui Schiller, evident, terestră, 
O fiinţă şubredă 8 cu mofturi, pentru iluzii, indigestă; 
O fiinţă ce-ntruneşte-n sine: amor, tandreţe şi blândeţă 9; 
Lumina sufletului 10 unui alt Don Quijotte de esenţă; 
Un rai al ochilor 11 – în ochii lui Manuel de Santa Cruz; 
Copil mai măricel 12 e pentru un de Trueba cam confuz; 
Făptură-ncântătoare, plină de tainele ameţitoare 13, 
 iar Pentru omenire însăşi, întâia ei învăţătoare 14; 
Un gând dansând 15 şi, poate, Obiect seducător, funest – 

pe care Rousseau recunoaşte: eu îl ador şi îl detest ! 16; 
O sclavă – căreia Balzac îi dă un loc pe orice tron 17; 
Un măr de ceartă 18 – Eminescu o intuieşte, pentru om; 
Produsul unui os în plus 19 afirmă plastic Bossuet; 
Alcătuire din tentaţii 20 îl completează France… Mai e 
Un taler de argint – la Goethe – pe care pui mere de aur 21; 
Ediţie de lux umană 22, Cetate pentru un matur 23; 
O apă proaspătă de moarte, o apă-adâncă ce îneacă 24; 
Otravă care te omoară, medicament care te seacă 25; 
Ea – pentru Eminescu – este, ca lumea tuturor, o şcoală 
unde înveţi numai durere, şi înjosire, şi spoială 26, 
O sobă-n marmură-mbrăcată 27…   Femeia viselor mai e 
O creatură-nşelătoare 28 (E Stan Păţitu’ – Beaumarchais ?) 
O ocupaţie de-o clipă 29, O milă dulce 30, la Rimbaud. 
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O portocală, fiindcă are acelaşi înveliş, dar o 
diversitate evidentă de gusturi care mai de care 31 
după Malherbe, pare O mare a naufragiilor fatale 32; 
Decor domestic 33 − o afirmă preaştiutoare Cazimir… 
Realitate ca războiul 34, Religie 35

…   E inutil 
să descifrezi, în gânduri nude, femeia îmbrăcată-n ele 
– că stau şi mă întreb, adesea, dac-ar mai fi ceva de spus 
şi cât de-adevărat îmi pare, pentru final, proverbul rus: 
Când toate fetele sunt bune, de ce se nasc neveste rele ?… 
…Există, oare, o fiică-a Evei să nu confirme-aşa modele ?!… 
Un guru tibetan conchide, stârnind, printre confraţi, furtuna: 
Dac-o femeie ar fi bună, şi Dumnezeu ar ţine una !… 

 

GRECATEROS 
 

●1-3−Meandru ●4–proverb asiro-babilonian ●5,6–Shakespeare ●7,8–Schiller ●9–Consience ●10−Cervantes ●11−Manuel de Santa Cruz 
●12−de Trueba ●13−Campoamor ●14−Hippel ●15−J. Prevert ●16−Rousseau ●17−Balzac ●18-Eminescu ●19−Bossuet ●20−France ●21–
Goethe ●22−Saphir ●23−proverb kurd ●24−proverb african ●25−von Schönaich ●26–Eminescu ●27−Balzac ●28−Beaumarchais ●29−A de 
Musset ●30– Rimbaud ●31−proverb malgaş ●32−Malherbe ●33−Cazimir ●34− Larbaud ●35- Michelet   
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 Publicaţia trimestrială extrem de apreciată a Cenaclului literar al elevilor din Întorsura Buzăului, 
revista «Lira nouă» a fost fondată, la 1 ianuarie 1967, de către un colegiu redacţional format din 
profesorii de limba şi literatura română Grigore Constantinescu şi Eugenia Constantinescu, împreună cu 
elevii: Bularca Mariana, Tudorache Cecilia şi Goţea Ştefan. Salutând apariţia revistei, inspectorul 
metodist raional Sorin Teodorescu menţiona, în articolul său «Semnificaţia unei reviste şcolare», apărut 
în ziarul regional din Braşov, „Drum nou” [anul XXIV, nr. 6852, 13 ianuarie 1967], îndrumarea „cu 
competenţă şi pasiune a eforturilor creatoare ale elevilor” prin înfiinţarea cenaclului literar, „în scopul 
descoperirii şi încurajării tinerelor talente”.  După transferarea profesorilor fondatori ai revistei la Muzeul 
Goleşti de lângă Piteşti, responsabilitatea redactării acesteia a revenit distinsului profesor de literatură 
română Constantin Mărcuşanu, care, împreună cu membrii colegiului de redacţie, elevii: Tudorache 
Cecilia, Bularca Daniela, Mocanu Maria, Bularca Mariana şi Constantin Ovidiu au continuat, cu real 
succes, „descoperirea şi încurajarea tinerelor talente” de la Liceul teoretic Întorsura Buzăului.  
 Printre acestea, se afla şi redactorul şef al revistei «Lira nouă», o poetă ale cărei versuri vădeau 
un talent autentic… 
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Eu… 
 

Eu m-am clădit singură: 
întâi, mi-am făcut ochii, 
ca să admir frumuseţile 

Pământului; 
apoi, mi-am făcut gura, 

ca să gust din roadele pământului; 
mi-am făcut, apoi, o mână, 

ca să lucrez pământul; 
apoi, o alta, ca să mă mângâi… 

La sfârşit, mi-am făcut picioarele, 
sub care să simt pământul. 
Eu m-am clădit singură, 
ca să iubesc Pământul ! 

 

 
 
 

 
Cântecul meu 

 
Cântecul meu  

a plăsmuit Pământul, 
apoi, din apa mărilor,  

a plăsmuit Cerul. 
A făcut, apoi, din argint, Luna, 

iar aici, Insula Fericirii; 
a plămădit, din miere, 

 floarea dragostei. 
A aruncat vlăstarele florii  

spre Pământ, 
ca să dăinuie Dragostea. 

Apoi, din aurul Pământului,  
a făcut Soarele; 

a împletit, apoi, raze de Soare 
şi le-a adus Pământului. 

Când a sfârşit, Soarele dispăruse, 
iar cântecul meu  

a aruncat cu dărnicie, 
peste basmaua neagră a Pământului, 

crâmpeie din raze de Soare. 
Cântecul meu a plăsmuit totul… 

 
Cecilia TUDORACHE,  

elevă, clasa a X-a B, 
martie 1971 
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Liceul Teoretic "Mircea Eliade"- Întorsura Buzăului 

 
              Cercul de lectură «Generaţia NEXT» 

 
 

Sá SCRIEM ?…  DE CE ? 
  

 

Cercul de lectură  «Generaţia NEXT» – coordonat de profesoarele Camelia Mantaroşie şi Maria 
Bularca – a redeschis seria activităţilor din cel de-al patrulea an al existenţei  sale cu un „Atelier 
de scriere creativă”. Elevii care „îndrăgesc scrisul şi care au simţit că şi scrisul îi îndrăgeşte pe 

ei” au fost îndemnaţi să creeze, punând în conjuncţie ludicul şi coerenţa. 
ă scriem. Aşa am decis. Acum, nu mai ştiu nici măcar dacă am decis singură sau împreună 
cu voi. Oricum, nu asta contează.  Cred că cel mai important lucru este să clarific sau, cel 
puţin, să încerc să lămuresc ce motive ar trebui să avem pentru a scrie, mai ales, că mulţi 

dintre noi nu putem face asta la comandă, avem nevoie de un loc al nostru, de intimitate, de o anumită 
atmosferă, de anumite stări sufleteşti,  de  un scop, altfel, simţim că scriitura noastră e forţată şi, simplu, 
umple şi ea un gol, dar valoarea ei este minoră. Scriu o poveste, pentru că îmi place să scriu, sau o scriu 
pentru că trebuie. Când am terminat lucrarea, mă întreb dacă nu mi-am irosit timpul, mai ales că sunt 
atâtea lucruri „serioase” care ar  trebui scrise.  Da !… O scrisoare de aplicaţie la  o facultate sau pentru o 
slujbă, câteva exerciţii la franceză, sau chiar o scrisoare de dragoste ar fi mai eficiente ca povestea mea, 
pentru că aş putea face o persoană mai fericită.   

Şi, atunci, mă întreb: „Ce am vrut eu cu povestea  mea ?”… Nu sunt în stare să răspund prompt 
la această întrebare, dar vine momentul în care pot spune: „Ştiu !”…  Vreau să regăsesc copilul din 
mine, cel care are voie să viseze, să se joace, căruia i se îndeplinesc toate dorinţele, e puternic, liber, 
încrezător în viitor, în reuşita lui, pentru că, în povestea mea, „eroul” poate fi aşa cum vreau eu. Poate 
avea succes, poate fi un exemplu, dar poate fi şi o fiinţă deplorabilă sau chiar ratată şi, de aceea, 
lăudată sau criticată, iubită sau respinsă, ajutată sau părăsită. Într-un cuvânt, pot fi homo ludens, pot să 
mă joc cât, cum, cu cine vreau şi când vreau. Vreţi să mă contraziceţi ?  Nu mai sunteţi copii ?  Nu mai 
aveţi nevoie  de joc ? Da !… Sunteţi adolescenţi sau chiar adulţi. Dar, oare, de câte ori nu vă gândiţi cu 
nostalgie la clipele liniştite ale copilăriei, de câte ori nu aţi vrea să fiţi din nou copilul  fericit  de acum 
câţiva ani, lipsit de griji … Ce sau cine îţi mai poate oferi această şansă ?…  

a !… Să acceptăm că, pentru o poveste fericită, putem apela şi la lectura unei cărţi sau, 
mai comod, la  vizionarea unui film. Ne fascinează vieţile de poveste şi căutăm să ne 
regăsim în eroii lor, ne închipuim pentru o vreme că putem face parte din acea lume de 

vis. Aşadar, la ce bun să mai scriu ?… Eu cred – şi de ce să nu o spun – cred cu consecvenţă că, prin 
scris, poţi să-ţi îndeplineşti promisiunea solemnă faţă de tine însăţi şi anume poţi trece de la năzuinţă 
spre acţiune. A face acest pas – a scrie – înseamnă a săvârşi o parte din dorinţele tale, din planurile tale. 
Apoi,  scriind, ai posibilitatea  de a intra în dialog cu tine însăţi de a te descoperi, de a te înţelege, 
analiza, lăuda sau critica, de a-ţi planifica propria poveste de succes, de a-ţi defini propriul rol în viaţă. 
 Să nu uităm că, prin scris, poţi avea un dialog deschis şi sincer cu ceilalţi. Te simţi ascultat şi, 
dacă îţi alegi bine cuvintele, chiar şi înţeles.  A te înţelege cu alţii în scris înseamnă a găsi calea de a 
transpune metafora vieţii în cuvinte, dar şi invers, cu ajutorul cuvintelor, să poţi crea metafora vieţii.  
 

   Camelia MANTAROŞIE 
Liceul Teoretic „Mircea Eliade” 

GC 
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http://www.facebook.com/pages/Liceul-Teoretic-Mircea-Eliade-Intorsura-Buzaului/180030942018786


 
 
 

 
 ■  ORIZONTURI   TRANSILVANE   ■    

 

●  revistă de cultură  ● 24 

 

Aş vrea să mă dematurizez 
 

…Şi să ajung la clipele din copilărie. La clipele care, de fapt, cu greu mi le amintesc, însă, cu foarte mare drag. Clipele în 
care mestecam guma aia, pe care nu foarte mulţi o puteau avea. Nu avea niciun gust, era mai tare ca un cauciuc, important era, însă, 
că avea surpriza; când ne jucam cu mingea în faţa blocului până când părinţii trebuiau să strige de la balcon, pentru a ne gândi şi 
noi să mergem în casă, poate să mâncăm, să bem ceva, având în vedere că toata ziua alergam dintr-un bloc în altu`. Da... Sărbătorile 
petrecute în familie, pentru că, atunci, nu existau ţări îndepărtate... Ce gresie, ce parchet, ce pat care să nu scârţâie !… Astea nu 
existau atunci, dar dormeam mai bine în patul ăla care scârţâia, împreună cu mama, cu sora mea, cu tata; stăteam mai bine pe 
covorul ăla bătrân, în faţa sobei; mâncam mai bine în bucătăria aia mică, înghesuindu-ne, dar împreună. 
 Când am făcut vreo 12 ani, am primit un telefon de la sor-mea, o cărămidă, mai bine spus, dar, pentru mine, era cel mai 
tare, puteam să scriu, să dau beepuri (nu aveam mii de minute gratuite) şi, bineînţeles, puteam să mă joc Râma !… E bună 
tehnologia, e bine că avansează, asta îmi demonstrează mie că oamenii sunt capabili să facă multe lucruri, însă nu sunt capabili de 
cel mai simplu şi eficient, poate, lucru: să ştie când să se oprească, să se uite la ceea ce au făcut şi să spună: „E de-ajuns pentru mine. 
E de-ajuns deocamdată.". Am nevoie de o dematurizare şi, dacă mai aştept mult, o să ajung să găsească „oamenii capabili” un „leac” 
ştiinţific pentru asta. Eu am nevoie de o dematurizare naturală. La fel cum mulţi alţii am avea.   

 Un drum… Pe parcursul întregului meu drum, sunt doar un pion.  Atunci, când voi parcurge tot traseul, când voi 

ajunge la capăt, mă voi transforma într-o regină, voi căpăta perfecţiune şi glorie. Mă îndrept spre el. Vă aştept acolo...  

 Bianca Crăciun,  
clasa a XII-a A 

 

Începi să visezi. O visezi pe ea… 
 

 visezi mereu. Doreşti să o ai. Să fie a ta. Să o mângâi. Şi corzile-i să-ţi vibreze printre ale tale degete naive. 
Nu ştii absolut nimic despre ştiinţa ei. Nu o cunoşti. Nu ai nici măcar un lucru în comun cu acest obiect care 
prinde viaţă în nişte mâini obosite, experimentate, dar care, totuşi, creează magie. Jinduieşti cu  sentiment 

previzibil clipa în care o vei atinge. Când o priveşti. Nu îţi va veni să crezi că este a ta. Începi să visezi. O visezi pe ea. Chiar o 
ai. Îi priveşti culoarea brună. O atingi încet. Şi o simţi. Îţi retragi mâna. Te sperii. A fost o vibraţie. O atingi. Din nou. Şi te-ai 
lipit. Simplu. De ea. O iubeşti. Conturu-i perfect îl urmează micul tău deget fără-ncetare. Şi iar. De foarte multe ori. Şi 
întâmpini corzile. Le atingi. E minunat. Perfecţiunea ei le reduce din asprime. Sunt moi. Magnifice. Încet. Apeşi. Notele-i 
zboară libere în aer. Cruntă aşteptare. Ajung la ureche. Sunt minunate. Urci uşor pe grif. Asemenea unei scări. Cu trepte mici. 
Ce aşteaptă efortul unor paşi mari. O iei în braţe. O iubeşti. Nu vrei să se termine. Şi vorbeşti. Vorbeşti cu ea. Îi promiţi că, 
într-o zi, va fi a ta. Chiar va fi. Şi, atunci, doar apropiaţi o să rămâneţi. O să vă spuneţi secrete. Tu, ei. Şi ea, ţie. Te poate 
învăţa multe. Şi tu. Prin fiecare cântec, ii vei transmite uşor, suav, sentimente, trăiri. Vei plânge cu ea. Mai mult decât îţi vei 
ridica colţurile gurii. Vei plânge. După un timp, începi să o uiţi. Să uiţi să o iubeşti. Să uiţi să o mai doreşti. Chiar nu mai 
visezi. O doreşti din sufletu-ţi tot. Privirea ta este păstrată pentru ea. TU eşti păstrat pentru ea. Pentru ea, CHITARA. 

Liana Paula Aldea, 
clasa a XI-a A 

 

 
 
 
 
 

 O 

http://raindropsfromsun.blogspot.com/2010/09/as-vrea-sa-ma-dematurizez.html
http://raindropsfromsun.blogspot.com/2011/03/un-drum.html
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–LECTURA– 

O CáLáTORIE PE TáRÂMURI IMAGINARE 
…ŞI, LA SFÂRŞITUL CĂLĂTORIEI, VOI FI MAI ÎNVĂŢAT, MAI CURAJOS, MAI  ÎNCREZĂTOR… 
  
 

  
ui nu-i place să călătorească ?!… Orice călătorie este un prilej de aventură, de bucurie,  
ceva în care ai ocazia să arăţi ce poţi. Călătorul pus în faţa acestei aventuri trebuie să aibă 
câteva calităţi esenţiale: ochi, urechi, nas, pentru a vedea, auzi şi mirosi tot. Trebuie să fie 

bun, civilizat, curajos, să nu renunţe la primul obstacol pe care îl întâlneşte. 
 Orice călătorie, însă, presupune o pregătire prealabilă – aşa cum Făt-Frumos din «Tinereţe fără 
bătrâneţe şi viaţă fără de moarte» s-a pregătit şase săptămâni curăţind armele tatălui său şi având grijă 
de cal.  El a descoperit că lucrurile bune nu sunt neapărat şi frumoase, că există mari diferenţe între 
aparenţă şi esenţă. Calul său este cel mai bun exemplu. Dar cine este călătorul nostru ?… 

 Ei bine, astăzi, voi vorbi despre  ELEVUL – CĂLĂTOR   prin tărâmul necunoscut 
al lecturii şi sensurilor. Toată lumea a auzit spunându-se: „Elevii din ziua de astăzi nu mai 
citesc, au alte preocupări, nu mai sunt interesaţi de lectură, sunt prea acaparaţi de 
tehnologia modernă…”. Da, aşa este, însă şcoala poate fi spaţiul benefic în care elevul 
nostru să-şi găsească acel sens pe care îl caută, prin lectură. Ora de limba şi literatura 
română poate fi o cale spre acest demers. 

 Nu-mi propun ca, în articolul meu, să dau o „reţetă” a succesului privind lectura, ci pot să 
împărtăşesc câteva idei, câţiva paşi simpli pe care îi putem face pentru a-l ajuta pe călătorul nostru să se 
apropie de carte. În călătoria noastră, noi, profesorii de limba şi literatura română, urmărim călătorul, ne 
asigurăm că  nu doar călătoria trebuie să fie scopul în sine, ci şi atenta privire asupra ei. Primul obiectiv 
al nostru ar trebui să fie plăcerea lecturii. Apoi, dezvoltarea competenţelor de lectură, a capacităţii de 
analiză şi interpretare şi, nu în ultimul rând, autocunoaşterea şi dezvoltarea personală. 

utem începe, la orele de limba şi literatura română, prin a selecta, împreună cu elevii, 
textele, prin a reciti texte deja cunoscute, dar din altă perspectivă, cu alţi „ochi”, după care, 
completăm cu texte noi care să le stârnească curiozitatea, să le imite experienţele 

personale, să-i facă să reacţioneze prin asocieri de idei, dar, mai ales, acele texte care sunt potrivite 
vârstei lor. Lectura textelor nu trebuie făcută un „maraton”; putem „călători” în paşi de dans, putem 
reveni, ne putem opri pentru a adresa întrebări, a clarifica, ne putem recăpăta energia pentru a putea 
continua călătoria.  
 La finalul lecturării textelor, a interpretării, a analizei, putem stabili succesul sau eşecul călătoriei 
prin redactarea unui jurnal.  Un feedback pertinent deschide o altă cale, un drum spre o altă destinaţie 
sau, poate, chiar aceeaşi, însă călătoria este mult mai uşoară, dar la fel de provocatoare. Dacă elevului i 
se întipăreşte în minte că lectura este un mijloc de depăşire a propriilor limite, un mod de 
autocunoaştere, cunoaştere de oameni, mister, împlinire, libertate, atunci, scopul profesorului de limba şi 
literatura română a fost atins. Cititorul matur promovează adevăratele valori: cinstea, hărnicia, 
responsabilitatea, respectul  faţă de sine şi de ceilalţi, libertatea în gândire. Şi ce este mai frumos şi mai 
drept, decât calitatea oamenilor… 

Maria BULARCA,  
Liceul Teoretic „Mircea Eliade” 
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GEORGE TOPÎRCEANU 

 «COLECTII de COLEOPTERE» 
[Manuscris la Biblioteca Academiei Române] 

 

 Înainte de Copernic, pământul nu era încă rotund. 

 Se însurase cu o femeie urâtă – probă că nu ţinea deloc la prietenii lui. 

 Câştigase procesul, cu toate că avea dreptate. 

 Face politică, dar e om cinstit. 

 Ţara noastră eminamente ridicolă. 

 În ţara noastră, un om cinstit nu-şi poate plăti datoriile; numai hoţul îşi       
poate permite să fie om de onoare. 
 Când ai scris o carte bună, o citesc toţi oamenii, afară de confraţi. Când ai    
scris una proastă, o citesc numai confraţii… 
 Cum e statuia: ecvestră sau pedestră ? –Aşa şi-aşa ! 

  Era un funcţionar conştiincios; prin urmare, a fost suprimat. 

 Niagara strigă s-o audă toată lumea. Oceanul e mai modest. 

 Îi trebuie o doză mare de cinism omului ca să roşească în faţa porcului. 

 A tăcut cu toate că nu avea nimic de spus. 

 E cel mai mare scriitor fără talent din ţara noastră. 
 

 

[D. Iacobescu- «Cercetând manuscrise inedite ale lui Topârceanu», Secera şi ciocanul, an XII (1962), nr. 2509, p. 2]. 

 
 

 

 

Cine ştie şi ştie că ştie e un înţelept, ascultă-l ! 
Cine ştie şi nu ştie că ştie e un adormit, trezeşte-l ! 
Cine nu ştie şi ştie că nu ştie e un ignorant, învaţă-l ! 
Cine nu ştie şi nu ştie că nu ştie e un prost, ocoleşte-l !  

 

[Proverb arab] 
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Guvernul României 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

Agenţia Domeniilor Statului 
Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă 

Str. Ştirbei Vodă, nr. 43, sector 1, Bucureşti www.rentaviagera.ro 

RENTA VIAGERÃ 
 

Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită anual de către stat, pe 
durata vieţii, acelui agricultor care vinde sau donează, respectiv arendează terenurile 
aflate în proprietatea sa. Renta viageră oferă agricultorului şi familiei sale siguranţa 
obţinerii unor venituri garantate de stat. 

 

Cine este rentierul agricol ? 
■ cetăţean român; 
■ la momentul înstrăinării sau arendării terenului agricol ce-l are în proprietate are minim 62 de 

ani împliniţi; 
■ înstrăinarea sau arendarea terenului agricol s-a realizat după momentul apariţiei Legii 

247/2005, adică după 22 iulie 2005; 
■ nu deţine mai mult de 10 ha; 
■ înstrăinează sau arendează toată suprafaţa deţinută (excepţie: rentierul poate să-şi oprească 

pentru folosinţa proprie maxim 0,5 ha din terenul deţinut). 
 

Terenurile agricole care fac obiectul Legii 247/2005 
 1- prin aplicarea Legii 18/1991, Legii 1/2000 sau Legii 169/1997 şi care nu au fost înstrăinate prin 
acte între vii după 1990; 
 2- prin moştenirea terenurilor descrise la punctul 1; 
 3- terenurile dobândite anterior anului 1989. 
 

Dovada înstrăinării: 
Act de vânzare-cumpărare sau donaţie, autentificat şi intabulat pe numele noului proprietar în 

registrul de carte funciară. 
Dovada arendării: 

Contract de arendă întocmit conform Legii arendei 16/1994, înregistrat în maxim 15 zile de la data 
semnării, în registrul agricol al Consiliului Local (Primărie). 

Atenţie ! 
În cazul coproprietarilor, solicitantul de rentă viageră agricolă va face demersurile necesare 

stabilirii cotelor părţi ce-i revin din fiecare titlu de proprietate, astfel ca acestea să poată fi uşor adunate, 
pentru a verifica să nu depăşească condiţia de maxim 10 ha teren agricol deţinut. 

http://www.rentaviagera.ro/
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Care este cuantumul rentei viagere agricole ? 

Renta viageră agricolă reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren 
agricol  extravilan vândut sau donat şi echivalentul în lei a 50 de euro/an pentru fiecare hectar de teren 
arendat din extravilan. Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha, suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa 
înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul. 

■ Plata se face o singură dată pe an, la sfârşitul primului trimestru al anului următor celui pentru 
care renta este datorată. 

■ Renta viageră agricolă este personală, nu se poate transmite sau ceda şi încetează odată cu 
decesul rentierului agricol. 

Observaţii 
■ Renta viageră agricolă este garantată de stat. 
■ Înstrăinarea sau arendarea terenului se poate face către oricine, mai puţin între soţi. 
■ Statul nu cumpără şi nu arendează terenuri ! 

 
Paşii pe care îi face solicitantul de rentă viageră agricolă 

1■ Solicitantul de rentă viageră agricolă se prezintă cu documentele în original (contract de 
vânzare-cumpărare sau arendă, buletin, titlu de proprietate etc.) la Biroul judeţean în raza căruia se află 
terenul; 

2■ Se consultă cu angajatul Biroului judeţean pentru întocmirea dosarului în vederea depunerii 
lui; 

3■ Dacă dosarul e aprobat, solicitantului i se va înmâna Carnetul de rentier; 
4■ În perioada 03 ianuarie – 28 februarie, rentierul se va deplasa la Biroul judeţean pentru 

vizarea carnetului de rentier pe anul scurs; 
5■ Pe 31 martie, se va efectua plata către rentieri pentru anul încheiat. 

 
Observaţie 

Dacă rentierul ulterior mai revendică sau moşteneşte şi alte terenuri agricole, cererile de 
completare a rentei viagere vor fi depuse la acelaşi Birou judeţean unde şi-a întocmit dosarul iniţial. 

 
Este renta viageră agricolă un avantaj pentru agricultorul român ? 

DA■ Pentru cei de vârsta a treia care nu mai pot munci pământul, fiind lipsiţi de posibilităţi 
materiale şi financiare. 

DA■  Pentru cei care doresc să-şi asigure un trai mai bun şi liniştit pentru tot restul vieţii, 
banii adăugându-se la pensie. 

DA■  Deoarece îi oferă agricultorului mai mult timp liber, după o viaţă de muncă.  
 

Precizări 
 Începând cu data de 1 februarie 2011, Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură [APIA] va prelua 
activitatea desfăşurată de birourile judeţene ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă. Vizarea carnetelor de 
rentier agricol se va face la centrul judeţean al APIA în perioada 1 martie-31 august a fiecărui an. Va fi preluată, de 
asemenea, activitatea desfăşurată de birourile judeţene ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă, exclusiv 
în aplicarea Titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare. Carnetele de rentier care au 
fost vizate de către birourile judeţene ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă, în perioada 1 ianuarie – 27 
ianuarie a. c., rămân valabile, iar renta agricolă viageră va fi plătită de către APIA.”. 

 
 

SimonaBularca 
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entru tratarea unor afecţiuni, în perioada în care medicina alopată se afla într-o fază incipientă, iar soluţiile 
recomandate  de farmacologie nu erau accesibile, terapeutica populară oferea, pe baza unei experienţe 
multiseculare, remedii ce se utilizau în mod frecvent în combaterea unor maladii. Intuind valoarea remediilor 

medicinii populare, dr. Carol Davila [1832-1884], medic român de origine franceză, iniţiator al învăţământului medical 
în Principatele Unite, a organizat, împreună cu 60 de elevi ai săi, în august 1861, „o excursie botanică” în zona 
Muscelului, pentru a colecţiona plante medicinale. Rezultatele cercetărilor extrem de fructuoase efectuate pe teren 
referitoare la eficienţa utilizării „plantelor de leac” au fost confirmate în analizele de laborator şi au devenit, după aceea, 
publice. În condiţiile inexistenţei unei asistenţe medicale specializate în tratarea diverselor boli, cunoştinţele de medicină 
populară acumulate printr-o vastă experienţă de viaţă reprezentau soluţii de tratament acceptate şi utilizate de către 
comunităţile săteşti. Aria de circulaţie a informaţiilor vizând eficienţa şi modalităţile  de utilizare a plantelor de leac în 
varii afecţiuni era extinsă la întreg judeţul Muscel şi nu numai. De aceea, reproducerea integrală a acestui „ghid de 
utilizare a plantelor de leac ca remedii în diverse afecţiuni” este, în acest context, întru totul motivată, constituind un 
„reţetar” – completat cu unele plante medicinale folosite în practica terapeutică tradiţională din zona Muscelului – 
recomandat chiar şi pentru zona noastră, a Buzăului ardelean:  

 

AFECŢIUNEA REMEDIILE RECOMANDATE 
 
Durere de cap 

 
Frunză de varză verde legată pe frunte. 

Tuse şi răceală Ceai de nalbă, soc, cimbrişor sau gutui. 
Răceală mare Abur de floare de fân din tuci cu bolovan înroşit. 
Răguşeală Lapte dulce fiert, miere şi ou bătut. 
Tuse măgărească Lapte fiert cu mămăligă fierbinte. 
Bătaie la picior şi sugiu la deget Frunze de pătlagină sau turtă de ceară legate cu o cârpă lată. 
Guşe Plămădeală de coji de nucă verde în rachiu tare. 
Reumatism Băi calde cu frunze de nuc, brad, mesteacăn, hrean  şi sare. 
Boli de rinichi Ceai de coada calului, mătase de porumb, cozi de cireş.  
Viermi intestinali Zeamă de usturoi pisat în oţet. 
Brânca (erizipel) Brâncuţă sau frunza voinicului. 
Scurta (adenita) Se aplică ceapă coaptă. 
Gălbenare (hepatită) Ceai de plante cu flori galbene, ca gălbenelele, sunătoarea. 
Boli de inimă Ceai de degeţel roşu,  păducel, talpa gâştii. 
Junghiul Leac de nouă feluri de ierburi. 
Râie şi eczeme Leşie de frunză de tutun, de cocean de porumb;  sau de sodă.  
Pecingine pe faţă (impetigo) Se aplică mămăligă caldă. 
Durere de măsele Ceai de măselariţă. 
Panglică (tenia) Ceai de ferigă. 
Pentru subţierea sângelui Ceai de trei fraţi pătaţi. 
Constipaţie Fructe multe; chisăliţă de prune;  untdelemn. 
Diaree Fiertură de orez sau ghinţură plămădită în rachiu, izmă. 
Albeaţa în ochi (cataractă) Se mulge în ochi lapte de femeie. 
Contuziuni Se îmbolmojesc cu frunze de bozii. 
Boli de nervi Ceai de mătrăgună (după indicaţia medicului). 
Durere de stomac Ceai de izmă sau de cicoare. 
Curăţirea părului Se spală părul cu iarbă mare sau părul Maicii Domnului. 
Mătrice (colici la copii) Fiertură de muşeţel. 
Spuzeală la ochi (conjunctivita) Compresă cu fiertură de muşeţel. 
        

Eugenia CONSTANTINESCU 
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Ţuica,      

medicament sau otravă ? 
 

 

 
 Primele băuturi distilate au fost 
fabricate de eschimoşi în urmă cu 3000 
de ani, prin fermentaţia unor alge. 
Licoarea avea multiple utilizări 
terapeutice. La noi, tradiţionala ţuică de 
prună, de o tărie între 22-25 grade era 
odinioară folosită în vindecările 
miraculoase ale unor boli de inimă, de 
stomac şi biliare. 
 

 

Combate  
bolile de inimă  

 

 Biochimiştii americani au dovedit 
că o enzimă prezentă în cactusul Karroll 
viridis enoae este regăsită în ţuica de 
prună, în cantităţi de 8 ori mai mari. 
Enzima are rolul de a reduce depunerile 
de colesterol pe arteritele capilare 
coronariene, vasele care aduc sângele la 

inimă. Este prezentă în alte 120 de medicamente naturiste diferite, cu rol în prevenirea 
aterosclerozei şi, implicit, a infarctului miocardic, medicamente care sunt foarte scumpe în SUA, 
Canada şi Marea Britanie (depăşesc în medie 140 de dolari pentru o cură de 45 de zile). 
Consumarea zilnică a 32,12 ml ţuică de prună este o eficientă metodă de a reduce 
probabilitatea de apariţie a unor boli de inimă datorate aterosclerozei. Acest tip de profilaxie are 
un preţ de 14.000 de ori mai mic decât în cazul unei medicaţii naturiste cu extract de cactus, 
ambalat în SUA. 
 

Antianemic  
 

ercetătorii germani au descoperit că, în extractele distilate de prună, există 6 tipuri 
de substanţe cerute de celulele roşii sanguine, rapid absorbabile în stomac, o dată 
cu vaporii de alcool. Aceste substanţe, prezente din abundenţă în ţuică, pot creşte 

cu peste 120% viteza de producere a hemoglobinei şi chiar a producerii de hematii (celule roşii 
ale sângelui, care transportă oxigen). În plus, ţuica de prună are un bogat conţinut în fier, 
nucleul metalic al hemoglobinei din globulele roşii. Dar acest lucru nu înseamnă nici pe departe 
că anemia se previne cu ţuică, în lipsa unei alimentaţii corespunzătoare recomandate de medic. 
Dimpotrivă, un consum zilnic de tărie de prună poate avea efecte nefaste chiar şi pentru un 
organism sănătos.  

B 

CC 
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Reglarea funcţiilor hepatice  
 

uica de prună slabă conţine o anumită cantitate de vitamine A, B, C, D1 şi D2, 
nedegradate termic şi absorbabile intestinal. Ţuica de prună fiartă, nu foarte 
fierbinte, este, în ciuda celor crezute, benefică funcţiilor hepatice, avide în 

anotimpul rece de vitamine şi săruri (sunt excluşi cei care suferă de afecţiuni hepatice cauzate 
de alcoolism). Se recomandă ţuica de prună slabă în dischinezii biliare, probleme de 
decongestionare hepatică (disfuncţii ale ficatului cauzate de slaba irigare cu sânge a acestuia), 
constipaţii cauzate de factori alimentari. 

Precauţii: 
 

1. Ţuica de prună poate avea efecte magice pentru sănătate numai în condiţiile în care 
este preparată curat. 

2. Nu se recomandă ca „terapia cu ţuică“ să devină un obicei. Această „tradiţie“ se poate 
uşor transforma într-un viciu extrem de periculos. 

3. A mări doza terapeutică de ţuică poate conduce la alcoolism. Priviţi ţuica drept un 
medicament şi aveţi faţă de ea atitudinea care se impune. 

 
 

Terapia cu „suc de prună“  
 

 
Micul dejun 

Este total exclus a se consuma orice fel de tărie înainte sau după micul dejun. Excepţie 
fac cei care suferă de forme nespecifice de tahicardie (creşterea frecvenţei bătăilor inimii) şi 
hipertensiune netratabilă, datorită unui stres psihic puternic. Acestora li se indică să consume 
30-40 g slănină, urmată de un păhărel de maximum 40 ml de ţuică fiartă de prună, „dată peste 
cap“. Persoanelor care lucrează în condiţii de temperaturi scăzute li se recomandă 50-60 ml 
„prună“ după un mic dejun bogat în grăsimi. 

Dejun 
Ţuica de prună slabă (nu alte tării) este indicată ca aperitiv înainte de servirea mesei. 

Alcoolul şi, mai ales, sărurile minerale, favorizează absorbţia unor elemente benefice, prezente 
numai în fructul de prună, înainte de începerea dejunului. Din acest motiv, este absolut necesar 
ca ţuica să fie servită cu 10-15 minute înainte de masa de prânz (care poate conţine elemente 
ce pot bloca absorbţia unor principii active proprii, regăsite numai în ţuica de prună.). 

Cantitatea ideală de ţuică servită la aperitiv nu trebuie să depăşească 50-60 ml pentru 
bărbaţi şi 25-35 ml pentru femei. Nu se recomandă servirea de vinuri tari în timpul dejunului şi 
nici după dejun. 

Cină 
Înainte de cină, se poate servi un păhărel de ţuică de prună ceva mai tare (30-35o), 

maximum 50 ml pentru bărbaţi şi 40 ml pentru femei, băută încet, înainte cu 20-25 minute de 
masă. Nu este recomandat a se consuma niciun fel de băuturi distilate după servirea mesei de 
seară. 

 

Marius RADU, 

cercetător la Academia Română 
 

 

GC 
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–Ce este un celibatar ? 
–Un om care a pierdut ocazia de a face nefericită o femeie. 

 
–Ce este căsătoria ? 

–O fortăreaţă asediată: cei de afară vor să intre, iar cei dinăuntru vor să iasă... 

 
–De ce visează oamenii ? 

–Ca să nu se plictisească în timpul somnului... 

 
Proaspăt căsătorită, o fată se plânge mamei că soţul i-a făcut o vânătaie serioasă sub ochi. 

–Sunt surprinsă ! Eu îl ştiam plecat în delegaţie, zice mama. 
–Şi eu !… 

 
–Spune-mi, soţia ta este tot atât de frumoasă ca acum 20 de ani ? 

–Este, numai că lucrul ăsta mă costă mult mai mult… 

 
O doamnă caută un soţ, făcând un anunţ la matrimoniale: 

–Trebuie să fie amabil, să iubească natura, animalele, să-mi povestească  
întâmplări hazlii, noutăţi. Şi să nu mă întrerupă niciodată !… 

Răspuns:  
–În acest caz, aveţi nevoie de un televizor. Este mai ieftin… 

 
Soţul, visând, îi spune soţiei: 

–Aş dori să merg undeva unde n-am fost niciodată şi să fac ceva ce n-am făcut niciodată...  
–Foarte bine ! Mergi la bucătărie şi spală vasele !… 

 
O fetiţă întreabă pe mama sa: 

–Mamă, de ce tata e aşa de chel ? 
–Deoarece are multă minte şi i-a căzut părul. 

–Dar tu de ce ai aşa de mult păr în cap ? 
–Mănâncă şi taci !… 

 
Mama îşi ceartă fiul (care nu prea învaţă): 

–Eşti la fel de prost ca şi tatăl tău ! 
Soţul ei, care se afla în camera vecină, interveni: 

–Aud că sunt un prost ? 
–Tu să taci !… Nu despre tine e vorba... 
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 TTeerraappiiee  pprriinn  mmuuzziiccáá  
 

 

INSOMNIE 
 Chopin – Nocturne [op. 9, nr. 3 / op. 15, nr.22 / op. 32, nr. 1]  

 Debussy – Preludiu la după-amiaza unui faun 

 Pachelbel – Canonul în re major 
 

HIPERTENSIUNE 

 Vivaldi – Anotimpurile  

 Mozart – Serenada nr. 13 în sol major 
 

DEPRESIE 
 Rahmaninov – Concertul pentru pian nr. 5 

 Haendel – Muzica apelor 

 Beethoven – Concertul pentru vioară 

              Dvorak – Simfonia nr. 8 
 

ANXIETATE 
 Aranjuez de Rodrigo – Concert 

 Mozart – Simfonia Linz, k. 425 

 Vivaldi – Anotimpurile  
 

DURERI DE CAP 
 Liszt – Vis de dragoste 

 Schubert – Serenada  

 Rimski-Korsakov – Imnul Soarelui 
 

ENERGIZANTE 
 Sibelius – Suita Karalia 

 Ceaikovski – Serenada pentru orchestre de coarde [op. 48] 
 

 
 
 

 

Răspunderea ştiinţifică, juridică şi morală pentru conţinutul articolelor revine autorilor. 
Reproducerea oricărui articol se face numai cu acordul autorului şi precizarea sursei. 

http://pixabay.com/ro/photos/download/black-33622.png
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TEST DE INTELIGENŢĂ 
 

648D 73 D0493 18124 L4 20 D3 481, 3571 18D94G05717; 
L4 50, 3571 649D146  D3 L4 50 D3 481 1860L0, L4 
B49B47, 18124 53 8U23573 609D, 51, L4 F32313, 74L14 53 
8U23573 54L3  P905714 51 1873L1G3874 4U 63V4 
602U8: 64PUL  P9057UL 7463 8U241 648D V934 54-L 
6934D4 LU234 64 6UG374  8U 3 D357UL 54 F11 BU8. 

793BU13 54 F11 51 BU8 D3 63V4  D3573P7UL 6493 F463 P3 
P9057UL 3 2UL7 241 P9123JD105 D3647 P9057UL 6493 V934 54 
F464 P3 D3573P7UL  7071 54V48711 LU211 6493 5-4U 18793B47 
63 3 V1474 4U 2U917 18 712PUL 639637491L09  F3231L3 6U 
7936393 53 7936 93P3D3  241 93P3D3 F494 D02161L1U D3647 6U 
L06U1874 D3 V361  U8 02 F494 42187191 3 64 U8 512PLU 
6121719 18 6493 8U23L3 20971L09 L1P5356 D3 P3 69U63  
D49U13573-73 7U7U909 51 8U 73 V18D3 81248U1  63L 241 
0B051709 LU69U 3573 3F097UL D3 4 8U F463 81216  1D34LUL 
U8U1 02 F494 1D34L 3 64 8U 6U2V4 54 41B4 V93U8UL  V49574 
247U94 - 648D V3Z1 0 F32313 G04L4 51 71-3 73424 54 8U 94634564  
[7UD09 2U547356U]. 

Dacă îl citeşti şi-l înţelegi IMEDIAT, eşti inteligent(ă) şi ai emisfera stângă dezvoltată !…  
Dacă nu, NU !… 
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Pentru consultarea numărului anterior al revistei «ORIZONTURI TRANSILVANE», 

accesaţi site-ul „Grigore Constantinescu my publications” ! 
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