
 

50
    

revista aniversară
nr 20-21

ani



Automatic Condei
Revistă aniversară – 50 de ani – Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca

Redacția :
Coordonator :     
   prof. Ioana Todea
   dir. adj. prof. Floarea Rusa
Redactor-șef : 
   Dana-Bendis-Hera Rus, XII A 
Echipa de redacție : 
   Paul Pogăcean, IX A 
   Karina Husariu, IX B
   Medeea Pașca, IX B
   Mihnea Iclozan, IX C
   Almudena-Andra Pașca, X A
   Denisa Sabău, XI B
Echipa de grafică : 
   Carina Negru, IX B
   Anamaria Criste, IX A
   Eliza Neacșu, IX A
   Alexandru-Ioan Mezo, XII B
Colaboratori :
   Director  prof. Lia Macra
   Director adjunct prof. Ancuța Perde
   Inspector școlar prof. Amalia Gurzău
Profesori : 
   prof. Felicia Vălean
                  prof. Diana Popa

      prof. Ștefan Melancu
      prof. Alexandra Botezan
      prof. Alina Pop
      prof. Cătălina Covaciu
     prof. Cristina Marian

Mulțumiri :
Asociației IT „Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca pentru sponsorizarea realizării revistei în format fizic; 
tuturor profesorilor care s-au implicat în adunarea și selectarea materialelor; 
tuturor persoanelor care au contribuit cu articole la realizarea acestei reviste aniversare;
viitorilor noștri cititori; 

Notă de subsol :
Revista cuprinde și imagini realizate de Carina Negru, IX B. 



1

Cuprins 

Deschidere .......................................................................................................................................................2

În retrospectivă ................................................................................................................................................4

Gânduri din trecut ............................................................................................................................................8

Gânduri din prezent .........................................................................................................................................37

Printre interviuri, prin timp ..............................................................................................................................46

Creațiile elevilor de ieri ...................................................................................................................................62

Creațiile elevilor de azi ....................................................................................................................................67



2

 Din trecut spre viitor 

           Viața unui liceu este cuprinsă în paginile revistei școlii, un element de identitate, o imagine de o 
clipă, surprinsă în articolele în care se regăsesc creațiile elevilor pline de sinceritate, concepții și opinii. 
Numărul aniversar al liceului nostru, iată, vine să ne readucă nostalgia vremurilor trecute și să ne trezeas-
că gânduri și amintiri plăcute despre profesori și elevi, despre viața interesantă și prolifică în diferite 
momente ale existenței școlii.  

        Cu mult entuziasm, implicare fără prejudecăți, cu amatorism, dar cu suflet, redacția revistei noastre: 
redactor-șef Dana Bendis-Hera Rus, apoi Paul Pogăcean, Karina Husariu, Medeea Pașca, Mihnea Iclozan, 
Almudena-Andra Pașca, Denisa Sabău și echipa de grafică Carina Negru, Anamaria Criste, Eliza Neacșu 
și Alexandru-Ioan Mezo, sub îndrumarea profesorilor, au reușit să facă din revistă o fotografie fidelă a 
tuturor activităților ce se desfășoară în școală. 

 Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” a devenit o prezență reală și competitivă printre liceele 
clujene. Foștii noștri elevi fac parte din comunitatea locală și nu numai, sunt cetățeni activi, realizați pro-
fesional, în mai toate domeniile sociale.  

 Ne dorim de la comunitate colaborarea, în virtutea tradiției de a transforma numele în renume, prin 
continua investiție de energie intelectuală și pasiune în a defini și a duce mai departe ceea ce se cheamă 
Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”.  

 La mulți ani, liceul nostru drag!  

          Director, prof. Lia Macra
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 Amintiri...
           Acum patru ani, am absolvit școala generală în calitate de șef de promoție și am susținut Evaluarea 
Națională. După primirea rezultatelor, am fost pusă în postura de a-mi alege liceul pe care îl voi urma. 
După ce toată birocrația a trecut, iar repartizările au fost făcute, am fost întrebată de toate persoanele din 
jurul meu „Unde ai intrat?”. Iar eu le răspundeam, cu mândrie, „La Info, în Zorilor.”.

           Așa a început călătoria mea de-a lungul coridoarelor Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu”. 
Acum, în calitate de viitoare absolventă a acestei instituții de învățământ, mă pot uita în urmă și afirma că 
„Info” m-a modelat, m-a metamorfozat, mi-a fost sprijin în dezvoltarea mea ca persoană.

 Am pășit pentru prima dată pe coridoarele acestui liceu plină de teamă, de entuziasm, de idealuri, 
dornică de reușite și de amintiri plăcute. Pentru întâia oară când am intrat în contact cu diriginta mea, la 
festivitatea de început de an școlar, am simțit că dânsa ne va fi o călăuză în parcursul nostru de viitori 
informaticieni, o figură maternă care va încerca să nu ne dezamăgească... și nu m-a dezamăgit.

 Am avut și am onoarea de a avea colegi alături de care am putut râde, am putut plânge, am putut să 
fiu eu însămi, în pofida gurilor rele sau a neîncrederii. Am avut și am onoarea de a avea profesori dedicați, 
cu vocație, dornici de a ne împărtăși din vastele lor cunoștințe din cele mai variate domenii. Aceștia au 
fost cu noi, înainte de orice, oameni. Ne-au purtat pe aripile cunoașterii, încercând, pe lângă informațiile 
oferite, să ne insufle și calități mult necesare vieții.

 Am avut plăcerea să cunosc, între pereții liceului, iubirea, bucuria, veselia, încântarea, frustrarea, 
stresul extemporalelor și al tezelor, nervozitatea și multe altele... Am avut plăcerea de a mă face auzită, de 
a asculta, de a învăța, pe lângă tainele cunoașterii, din tainele vieții. Am avut la cine să cer ajutor, pe cine 
să ajut, cui să cer un sfat, o îndrumare și cui să i-o ofer. 

 Acum, aflându-mă foarte aproape de finalul liceului, pot doar să le mulțumesc tuturor. Pentru 
mine, acești patru ani au însemnat mult mai mult decât niște zile bifate în calendar – au însemnat autocu-
noaștere, acumulare de amintiri și formare de legături interumane.

          Le sunt recunoscătoare tuturor persoanelor cu care am intrat în contact. În esență, Liceul de Infor-
matică nu este doar o simplă clădire, situată în vârful unui deal; Liceul de Informatică înseamnă oameni, 
înseamnă energie creatoare, înseamnă sentimente.

 După patru ani, în care am parcurs sute de kilometri prin școală, în care am călătorit printr-un ura-
gan de sentimente, în care am cunoscut zeci de oameni, pot afirma, cu aceeași mândrie ca la început, că 
sunt elevă a Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, viitoare absolventă a acestuia.

 În acest moment festiv, împlinirea a cincizeci de ani de existență, pot doar să urez liceului încă cel 
puțin cincizeci de ani de tronare asupra Clujului și profesorilor multă sănătate și dedicare pentru formarea 
de noi oameni.

 În următoarele pagini, veți putea descoperi ce a însemnat Liceul de Informatică și pentru alți 
călători pe ale sale coridoare. 

         Dana-Bendis-Hera Rus, XII A
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	 Dulcea	pasăre	a	tinereții	

 Titlul piesei lui Tennessee Williams descrie cât se poate de sugestiv începuturile carierei mele la 
Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca. Era toamna anului 1982, început de an școlar, 
când am fost întâmpinat cu amabilitate de directorul liceului, profesorul de matematică Aurel Clamba, de 
al cărui nume se leagă întreaga existență a acestei instituții. Eu eram în situația restrângerii de activitate 
la liceul unde am fost repartizat la terminarea facultății. Am profitat de orele disponibile de la Liceul de 
Matematică și Fizică Nr. 2, cum se numea pe  atunci școala noastră, și am pătruns cu mare emoție în in-
cinta care mă va găzdui în următorii 40 de ani. 

 Era o clădire modernă, occidentală, luminoasă și spațioasă, mult diferită de școlile antebelice în 
care îmi făcusem școlaritatea sau de construcțiile comuniste, terne și lipsite de personalitate. Arăta altfel 
față de stilul șablonard al „epocii de aur” aflată în plină desfășurare. Ceea ce am remarcat de la început a 
fost amplasamentul noii construcții, la marginea Clujului de atunci, printre grădini nesfârșite, impunân-
du-se ca un reper arhitectural într-o lume bucolică și încă rurală. Blocurile care vor înconjura cu timpul 
clădirea liceului erau doar la început, răsfirate numai în partea din față, spre strada Meteor. Noul cartier 
făcea primii pași față de ceea ce va ajunge să fie la fina- lul perioadei totalitare, în 1989.

              
      
               grup de profesori, 1989

 Noii mei colegi erau tineri, entuziaști și foarte competenți în domeniile lor. Sala profesorală era 
dotată cu un mobilier masiv, impunător, ce aducea cu sala de primiri a unui castel englezesc. Aici i-am 
cunoscut și m-am împrietenit cu profesorii de la „Informatică”, deja celebri printre dascălii clujeni. 

 La matematică se impusese profesorul Lelijak Ambrozie (Ambi), foarte exigent și chiar dur cu 
cei fără chemare spre disciplina lui, având rezultate excepționale la concursurile și olimpiadele de profil. 
Ambi lucra asiduu din culegeri rare și dificile, mai ales sovietice și franceze, dar, spre cinstea lui, a fost și 
un bun cunoscător de literatură, cu o bibliotecă personală foarte bogată, pe care am văzut-o de mai multe 
ori. Toate cărțile lui erau legate în imitație de piele, biblioteca ocupând camerele și holurile apartamentului 
din cartierul Grigorescu. La prima mea vizită am avut impresia că pătrund în biblioteca abației din Melk, 
invocată atât de sugestiv de Umberto Eco în „Numele trandafirului”.Era perioada când cărțile bune se 
obțineau numai cu relații, pe sub mână și erau discutate cu pasiune în cercuri de cititori pasionați. Cartea 
era în acea epocă o oază, un refugiu în fața enormelor constrângeri materiale și ideologice. Noile apariții 
și decodificarea mesajului lor subversiv față de regimul totalitar m-au făcut să o cunosc pe Antonia Vlad, 
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distinsă profesoară de română, perfect informată cu toate aparițiile editoriale, reușind să inculce 
elevilor pasiunea pentru literatura modernă aflată în acei ani într-o expansiune remarcabilă. 
Era perioada când românii se familiarizau cu realismul magic sud-american citindu-i pe Gabriel 
Garcia Marquez cu „Un veac de singurătate”, pe Erico Verissimo cu „Incident la Antares”,pe Carlos 
Fuentes, pe Jorge Amado și alți autori care au revoluționat proza secolului XX. 

 Cu Antonia Vlad am analizat „Jurnalul de la Păltiniș” al lui Gabriel Liiceanu, apariție sur-
prinzător de curajoasă într-o epocă de cenzură dogmatică, am făcut previziuni cu privire la evoluția 
lui Mario Vargas Llosa după uluitoarele romane „Mătușa Julia și condeierul” sau „Războiul sfârși-
tului lumii”, scrieri cu totul ieșite din canoanele prozei clasice pe care o știam din anii liceului. 
Discuțiilor noastre s-a alăturat Emilia Feștilă, îndrăgita și foarte calma profesoară de română, cea care a 
inaugurat și condus revista liceului„Automatic Condei”, unde se exersau tinerele talente.  

 Tot o „adopție” reușită a fost din partea Doinei Lupu, directoarea adjunctă, îndrăgită profesoară de 
fizică, o prezență stenică și foarte mobilizatoare pentru interesele școlii. Doina m-a condus prin campusul 
liceului, uriaș în acele vremuri, mi-a arătat gospodăria anexă cu animalele crescute pentru nevoile canti-
nei, am vizitat căminele și biblioteca, am admirat moderna sală de sport aflată în custodia profesorului 
Gheorghe Petrehuș și am admirat nesfârșitele grădini care înconjurau LMF NR. 2 

 La Filosofie era titutular profesorul Ioan Horotan, o apariție impozantă, fostul elev al mamei mele 
din Liceul „Emil Racoviță”, cunoscut în boema clujeană ca un „bon viveur”, cuaseur de mare forță și un 
remarcabil poet cu mai multe volume publicate. Giovanni, pentru prieteni, putea vorbi la fel de captivant 
și despre Hegel, Platon sau Nietzsche, ca și despre bucătăria franțuzească, ori despre ultimul film premiat 
la Cannes. Te impresiona prin varietatea preocupărilor și vastitatea cunoștințelor, un adevărat „ uomo  
universalle” din perioada Renașterii. 

 Catedra de informatică era cea mai numerosă, lucru firesc având în vedere profilul școlii și era 
alcătuită din profesioniști desăvârșiți: profesorii Roland Kentsch, Mihai Hudrea, Eugen și Clara Ionescu, 
Doina Rancea, Iuliana Maniu, Sonia Petrila, Ana-Maria Maximencu, Valentin Bot. Vechile calculatoare 
cu cartelă au fost înlocuite cu altele moderne, mult mai ușor de folosit și mai performante. Domeniul 
informaticii era o noutate în România anilor 70-80 și a datorat foarte mult Clujului cu Centrul de Calcul 
de pe strada Republicii, precum și activității de pionierat a academicianului Tiberiu Popoviciu, cel care a 
proiectat și construit primele calculatoare românești, celebrele „Dacicc”, astăzi piese de muzeu.  

 Acestui efort de modernizare și de familiarizare cu o nouă știință i s-a alăturat și „Liceul Pentru 
Prelucrarea Automată A Datelor” (LPAD), prima denumire din 1971, „Liceul Pentru Informatică” din 
1973, „ Liceul De Matematică Și Fizică Nr. 2” în perioada 1978-1991 și, în fine, denumirea de astăzi, 
„Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu”.  

          Tinerețea mea ca profesor la Info poate fi confirmată de actualii colegi, foștii mei elevi care au ales 
cariera didactică și s-au întors în școala care i-a format: profesorii Gabriela Bălan, Luminița Brîndușan, 
Alina Szabo, Ancuța Perde, Dana Gliga.  

 În acest moment aniversar mă încearcă sentimente contradictorii; o nostalgie după anii trecuți, 
poate prea repede, dar cu folos, înconjurat de tineri, de copii entuziaști, iar, pe de altă parte, o încredere 
fermă în viitorul liceului nostru, o instituție de elită a învățământului clujean. 
 Să ne revedem la centenar! 
          
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Prof.	dr.	Marius	Iancu	Comșa
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 Profesorul Tiberiu Popoviciu 
             Liceul de Informatică din Cluj-Napoca, înființat în anul 1971, poartă, din anul 1993, numele academi-
cianului Tiberiu Popoviciu (1906-1975), savant de renume mondial, întemeietorul Școlii de Analiză Numerică 
şi Teoria Aproximării, unul din pionierii calculatoarelor electronice din România, fondatorul industriei IT din 
Cluj.  

                 Tiberiu Popoviciu a fost un mare specialist în Aritmetică, Analiză matematică, Analiză numerică, Teo-
ria aproximării, Teoria convexității, Teoria ecuațiilor funcționale, Teoria numerelor şi Teoria calculului. Având 
o forță creatoare de anvergură și cunoștințe temeinice în domenii vaste, a creat o Școală românească de Analiză 
Numerică. Școala întemeiată de Tiberiu Popoviciu a devenit cunoscută şi dincolo de hotarele României, nu 
numai prin numeroasele lucrări publicate de el şi de elevii săi, ci şi prin cele 6 colocvii şi două seminarii cu par-
ticipare internațională, organizate între anii 1957-1975 în cadrul Institutului de Calcul din Cluj al Academiei
 Române, al cărui fondator a fost. 

 Savantul Tiberiu Popoviciu a vegheat cu dragoste şi competență ca „începuturile” acestei şcoli să fie 
cât mai ușoare. S-a preocupat ca profesorii de matematică ai acestui liceu să fie dintre cei mai buni absolvenți 
ai Facultății de Matematică.  

        Realizările savantului Tiberiu Popoviciu s-au dovedit a fi de un real folos pentru întreaga lume a științei.  
Prin acțiunile sale, a reușit să promoveze, la toate nivelurile de decizie, ideea introducerii tehnicii de calcul 
electronic în țara noastră. Această idee a stat la baza înființării Liceului de Informatică din Cluj-Napoca.  

         
          

           Karina Husariu, IX B
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 O	istorie	ce	trebuie	cunoscută:	olimpiadele	românești	de	
	 	 informatică	-	peste	40	de	ani	de	experiență

 Informatica și-a făcut debutul în învățământul preuniversitar românesc începând cu anul 1971. 
S-au înființat primele 5 licee de informatică din țară – câte unul în Brașov, București, Cluj, Timișoara 
și Iași; ulterior, un liceu și în Petroșani. Prima denumire a acestor licee a fost „Liceu pentru prelucrarea 
automată a datelor” și, până în 1989, au fost singurele licee din țară care au oferit educație informatică în 
învățământul preuniversitar.

          Prima Olimpiadă Națională de Informatică a avut loc în anul 1978. A fost organizată de Ministerul 
Învățământului, în colaborare cu Institutul Central de Informatică, și a constatat în două probe: una teore-
tică, pe hârtie, și una practică, în care elevii scriau diferite programe în limbajele de programare Fortran, 
Cobol și ASSIRIS. La această olimpiadă au participat 60 de elevi din țară.

           Liceele de informatică au trecut sub tutela Ministerului Industriei Electrotehnice începând cu anul 
1985. Au fost înființate clase de electrotehnică, pentru care s-au adăugat probe speciale la olimpiadele de 
informatică. Calculatoarele personale compatibile ZX Spectrum au apărut tot în anul 1985. Cele 6 licee au 
început să fie dotate cu aceste calculatoare.

 Inițiativa Olimpiadei Internaționale de Informatică a venit din partea Bulgariei, în anul 1989 – 
moment în care s-au căutat soluțiile cele mai bune pentru desfășurarea olimpiadei. S-a renunțat la proba 
teoretică (pe hârtie), iar proba practică se desfășura în 2 zile. Începând cu anul 1994, au existat doar 3 
probleme pe zi, dar, până atunci, s-au încercat și alte variante, cu 1, 4 sau chiar 6 probleme pe zi.

 Olimpiada Națională de Informatică din anul 1997 s-a desfășurat la Timișoara. Atunci s-au asi-
gurat în jur de 300 de calculatoare de același tip, cu același soft și sistem de operare pentru participanți și 
comisie. Aceeași performanță a fost realizată și în 1998 la Oradea.

 Astăzi, peste mai bine de 40 de ani mai târziu, olimpiada de informatică are 3 etape și 2 secțiuni. 
Prima secțiune este pentru elevii de gimnaziu, din clasele V-VIII, iar cea de-a doua pentru clasele de liceu. 
Prima etapă a olimpiadei este cea locală, organizată acolo unde este necesar; subiectele sunt alese de către 
profesori locali. Cei mai buni elevi trec la etapa județeană, unde problemele sunt aceleași pentru toate 
județele, iar olimpiada se desfășoară la aceeași oră. Mai apoi, urmează etapa națională, unde fiecare județ 
își selectează un lot numărând între 3 și 11 elevi.

 Centrele de Excelență, împreună cu profesori și elevi pasionați, au realizat mai multe platforme 
de învățare și performanță în informatică, precum: pbinfo – este o platformă realizată de un profesor din 
Bistrița, care conține numeroase probleme structurate pe programa școlară, cu diferite grade de dificultate;
infoarena – este un proiect care promovează excelența în informatică, iar grupul de studenți care a realizat 
acest program organizează concursuri la nivel înalt.

         Almudena-Andra	Pașca,	X	A



8



9

 Liceul	de	Informatică	„Tiberiu	Popoviciu”	2007-2017
	 	 	 	 	 	 	 Retrospectiva	la	50	de	ani
 
 O nouă echipă preia ștafeta la conducerea liceului: Simona Haidu, director, profesor de informatică, și Anca 
Emilia Cocheci, director adjunct, profesor de limba franceză. Tradiția liceului este dusă mai departe, adăugându-se 
elemente noi, răspunsuri la provocările mileniului trei. Astfel, iau ființă parteneriatul cu Universitatea Babeș-Bolyai 
pentru susținerea performanței în informatică, dar și alte colaborări cu asociații studențești (AIESEC) și ONG-uri 
pentru protecția mediului sau pentru sănătate. Baza materială a liceului, de la mobilier la calculatoare și table inteli-
gente, a fost modernizată și substanțial îmbunătățită, atât prin aportul Ministerului Educației, al Primăriei, cât și al 
sponsorilor, mulți dintre ei foști elevi ai liceului.

 De fiecare dată când ne gândim la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, ne gândim la performanță. 
Școala a avut premii la olimpiadele internaționale de biologie, informatică și fizică. Aceste premii au confirmat 
valoarea și dăruirea dascălilor, excelența elevilor și dorința lor de implicare în concursuri. Pentru că specializarea 
liceului este matematică-informatică, cu sprijinul direct al Universității Babeș-Bolyai, Facultatea de Matematică și 
Informatică, am inițiat Concursul de programare „Tiberiu Popoviciu”, care a reunit elevi din Cluj și județele vecine. 
În fiecare an în care am organizat acest concurs, ne-am bucurat de o masivă implicare a elevilor și a profesorilor lor. 
Sponsorii au fost firmele de IT din Cluj și alte firme care au oferit premii elevilor și au asigurat desfășurarea acestui 
concurs.

         Concursul de programare „Tiberiu Popoviciu” a fost inclus de către Facultatea de Matematică și Informatică 
în lista concursurilor recunoscute la admitere.
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 Măsura temeiniciei în educație a fost dată și de evenimentul de promovare a excelenței în educație, 10 pen-
tru Cluj –  Juniorii Clujului, Speranțele Cetății, la care elevi ai liceului au luat premii importante pentru reușitele 
lor speciale la secțiunile Inovație și IT. Premiile obținute la Olimpiadele școlare județene și naționale, la aproape 
toate disciplinele de studiu, s-au constituit în provocări și, totodată, în motive de satisfacție, atât pentru elevi, cât și 
pentru cadrele didactice.

 Elevii cu înclinații artistice au fost încurajați și susținuți, astfel încât personalitățile tinerilor să se poată dez-
volta plenar, deschizându-li-se drumuri multiple: trupa de teatru, „Audiența generală” premiată în multiple rânduri 
la competițiile de profil din țară, dar și la festivalul de la San Remo, Italia și trupa de majorete, „Madness”, meda-
liată la două festivaluri europene, în Franța și în Croația, sunt exemple grăitoare. De aceeași atenție s-au bucurat 
și trupa rock sau artiștii individuali de dans de societate sau jonglerii cu foc, constituindu-se în nuclee de atracție 
la Zilele Liceului, sărbătoare care a coagulat în fiecare primăvară părinți, elevi și cadre didactice. Introducerea 
semnelor distinctive, insignele și tricourile albastre cu inscripția Informatică, au fost un alt gest prin care s-a întărit 
sentimentul de apartenență la comunitatea „Info”.

 Revista școlară Automatic Condei a apărut într-o serie nouă începând cu anul 2010, fiind laureată a concur-
sului național al revistelor școlare. 

 O schimbare importantă s-a produs și în structura școlii. Cluj-Napoca avea deja de câțiva ani un cartier nou, 
Bună Ziua. Familii tinere, cu copii de vârstă școlară, își duceau micuții elevi la școlile deja prea aglomerate din 
centrul orașului. Consiliul de administrație ia hotărârea să vină în întâmpinarea solicitărilor locuitorilor din zonă, 
făcând demersurile necesare la Primărie, Inspectoratul Școlar Județean, A.R.A.C.I.P, pentru înființarea ciclului pri-
mar. Primăria a sprijinit initiațiva și ne-a asigurat resursele financiare pentru modernizarea și adaptarea sălilor din 
clădirea gimnaziului în săli de clasă pentru ciclul primar și, cu sprijinul Inspectoratului Județean Cluj, a fost com-
pletat corpul profesoral cu cadre didactice pentru clasele primare. În septembrie 2010 intra pe porțile Liceului de 
Informatică „Tiberiu Popoviciu” prima promoție de copii de 6-7 ani. Ulterior, școala a absorbit Școala Gimnazială 
„Radu Stanca” și a funcționat în continuare cu trei cicluri de învățământ: primar, gimnazial și liceal.

 Tuturor persoanelor pe care le-am cunoscut și cu care am colaborat pe perioada în care am condus această 
școală, elevi, profesori, personalul școlii, reprezentanți ai instituțiilor cu care am interacționat avem să le trans-
mitem mulțumirile noastre, iar celor care astăzi lucrează în școală le dorim să aibă puterea să mențină în continuare 
Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” la statutul de excelență în educație.

        Profesor Simona Haidu 

        Profesor Anca Emilia Cocheci 
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	 Moment	aniversar	50!
         Viața fiecăruia dintre noi este mereu presărată cu momente aniversare, fie de familie, fie profesionale. 
Două generații de absolvenți ai Liceului de Informatică Cluj-Napoca: un liceu, o familie, două generații. 
LPAD („Liceul de Prelucrare Automată a Datelor”), LMF2 (Liceul de Matematică și Fizică 2), Liceul de 
Informatică „Tiberiu Popoviciu”. Familia Dăian: Ghiță (1974-1978), Nicu (1979-1983), Lorena (2000-
2004), Andrei (2002-2006).

 Simpla înșiruire a momentelor I/O și replicile acestora (întâlnirile de 10, 20, 30, 40 de ani) 74, 78, 
79, 83, 88, 93, 98, 00, 02, 03, 04, 06, 08, 13, 14, 16, 18, se constituie, asemeni unei înșiruiri de biți, într-un 
dublu-octet. Pentru fiecare moment, emoții au fost, la fel de puternice, precum cele din prima zi când am 
pășit pragul liceului.

          Liceeni fiind, am avut bucurii și vise, avem bucurii și împliniri familiale și profesionale, toate fiind 
rezultatul bobului însămânțat în anii de liceu de către profesorii noștri. Munca lor din acei ani se reflectă 
în ceea ce suntem noi astăzi. Și, iată, avem bucuria de a trăi momentul aniversar 50 pentru Liceul de In-
formatică „Tiberiu Popoviciu”, liceu care a pus și el umărul la ceea ce este azi IT-ul din Cluj-Napoca, din 
România, din întreaga lume.

 Cu emoție ne amintim de momentele în care liceul a fost ridicat sub ochii noștri, de momentul în 
care, elevi fiind, doi câte doi, ne-am mutat fiecare băncile în noul sediu al liceului, dar și de bucuria de a 
vedea dotările în pas cu tehnica vremii, care aveau să fie izvorul generațiilor de IT-ști. Cu aceeași emoție 
ne amintim de corpul didactic, de profesorii noștri, care, asemeni brutarului, au știut să semene bobul IT 
în fiecare dintre noi, să-l facă să încolțească, să crească și să rodească. Tuturor le mulțumim. 

 Cu drag, atașăm și o poză, creație realizată de Andrei Dăian, în amintirea frumoșilor ani de liceu.
 
 La mulți ani Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, leagăn al amintirilor noastre!
          
                   

       Lorena,	Andrei,	Nicu	și	Ghiță	Dăian	(absolvenți)
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	 În	cetatea	de	deasupra	orașului
            ,,Nu e nevoie să speri pentru a întreprinde, nici să reușești pentru a persevera.” – Wilhelm de Orania, 
liderul revoltei olandeze împotriva spaniolilor în secolul XVI.

 Spre deosebire de istoria scrisă, cea trăită este subiectivă și abundă de ucronii de genul ,,ce ar fi fost 
dacă...”, dar are farmecul ei.

 În 1974, am intrat (18 pe un loc – 135 locuri) la Liceul de Informatică. Eram din toată Transilva-
nia, doar 15 din Cluj și eram speriați de toate cele. Un pic mai târziu, am înțeles de ce. Atmosfera aproape 
militară din liceu (comparativ cu celelalte) a fost un șoc pentru mulți. Sigur, suna bine faptul că, practic, 
ocupasem gazeta de matematică, parțial pe cea de fizică și olimpiadele aferente, dar prețul nu era mic. 
Devenisem cel mai „tare” liceu din Transilvania.

 Cred că tuturor absolvenților ni s-a întâmplat să ne întâlnim cu oameni mai tineri, să colaborăm 
foarte bine, și apoi să aflăm cu uimire că terminaseră Liceul de Informatică. Acest liceu a lăsat o amprentă 
dură asupra celor care l-au urmat, mult mai mult ca facultatea și definitorie asupra modului nostru de a 
recepta realitatea.

 Poate ar trebui acum, în preajma pensiei, (anul trecut s-a pensionat prima promoție, sâc!) să mai 
facem un efort prin a încerca să transmitem celorlalți ceea ce suntem. Din păcate, mulți dintre noi au re-
nunțat, pasând viața către copii și nepoți.

 Liceul a fost susținut sistematic de doi „donatori universali”: Centrul Teritorial de Calcul și Centrul 
de Calcul al Industriei Miniere, dar nimic nu s-ar fi întâmplat fără câțiva profesori dăruiți în jurul Omului 
Aurel Clamba, care, din nimic, în câțiva ani au construit o cetate, în pofida orașului de jos care ne privea 
cu invidie și tot ce poate decurge din ea. Cei din oraș puteau alege între cultură și știință, noi n-am avut 
de ales și nici timp să o facem (aveam 34 de ore pe săptămână plus 15-18 ore teme acasă – respectiv la 
cămin unde erau majoritatea) – e posibil ca știința să poată suplini restul, sau poate nu, dar, cu siguranță, 
modelează spiritul într-un anume fel neverosimil.

              
 

 La capitolul „realizări și perspective” aș spune că  
Informatica (cred că) este singura știință pe care trebuie să 
o înveți singur. Totuși, este esențial să cunoști oameni care 
să-ți dea un picior în ...(direcția bună). Aceștia au fost profe-
sorii mei.
        
 Este esențial pentru noi IT-știi să mai învățăm ceva: 
să punem poezie în viața noastră.

        
     Horea	(absolvent)
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 Călătorie	de-a	lungul	„biților”
,

 Stimați profesori, dragi colegi, distinși oaspeți și pasionați cititori,

 Când mi s-a cerut să scriu câteva rânduri în cinstea aniversării a 50 de ani de la înființarea  Liceului 
de Informatică, pur și simplu m-a copleșit panica. Primele mele întrebări au fost cum voi aborda această 

nici și nerăbdători să cucerim lumea. Este o nostalgie care ne oferă și o oportunitate unică de a ne aminti 
de distinșii noștri profesori, care ne-au călăuzit pașii cu atâta dedicație, și de a reflecta asupra încercărilor 
și a realizărilor noastre.

 Haideți să ne deschidem cu toții ferestrele minții, să respirăm adânc și să ne aventurăm în țara 
viselor și fericirii! Sunteți pregătiți? V-ați legat centurile de siguranță?! Căci eu am pornit deja în călătoria 
de-a lungul „biților”!

 La primul popas, aș vrea să îmi exprim sincera recunoștință pentru rolul pe care l-a jucat Liceul 
de Informatică în dezvoltarea mea profesională. Dacă reușesc să „zbor” astăzi, le-o datorez profesorilor
minunați, căci ei au reprezentat vântul de sub aripile noastre. Îmi amintesc cu drag de d-nul Profesor Attila
Furdek, care „ne împrumuta” de la orele de biologie, chimie sau geografie ca să facem un pic mai multă  
                   matematică (d-nelor Profesoare Maria Couti, Marta  
                        Stanisav și Margareta Voiculescu, sper că ne-ați ier-  
                           tat!), de d-na Profesoară Doina Lupu, care nu pier-

dea ocazia să ne reamintească că fizica este una din 
                                     cele mai importante științe exacte ( și câtă dreptate  
                 avea!), de d-na Dirigintă Iuliana Maniu, care ne-a

„problemă” și dacă „soluția” găsită va fi pe măsura semnifica-
ției momentului. Când m-a cuprins și disperarea, m-am între-
bat unde mai găsesc un „loc de dat cu capul” acum?! Pentru 
cei în necunoștință de cauză, când spun „loc de dat cu capul’’
mă refer la acel celebru „colț” de tablă sub formă de „cerc”,
din clasa d-nului Profesor Attila Furdek. Sunt convinsă că mul-
ți dintre noi simt și acum emoția, speranța, teama de necunos-
cut, inspirația, dar și bucuria succesului pe care acest „loc” le-a
văzut de-a lungul timpului, în cadrul orelor noastre neuitate de 
matematică.                        

          Neașteptat, de îndată ce am pornit în căutarea răspunsuri-
lor la întrebările de mai sus, sufletul și mintea mi s-au deschis 
complet și m-a cuprins o nostalgie fără margini. Este o nostalgie
 care ne face să râdem și să plângem concomitent, care ne oferă
 reîntoarcerea în timp ca liceeni „fără griji și fără bani”, dar dor-
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deschis apetitul pentru schemele logice și programele limbaj-mașină, de d-nul Director Aurel Clamba, 
care ne-a învățat că „leadership”-ul izvorăște, în primul rând, din caracter și omenie, precum și de toți 
ceilalți profesori extraordinari, care ne-au călăuzit pașii cu multă dragoste și răbdare. 

 

     
  

fotbal ori relaxându-ne în jurul meselor de șah. Parcă se simte și acum mirosul apetisant al cornurilor calde 
care se vindeau la intrarea în cantină și care erau aduse special pentru noi, elevii, cu căruța cu cal, propri-
etatea liceului. Observ și perechea de îndrăgostiți ai clasei noastre, care au preferat o plimbare romantică 
în jurul liceului în locul cornurilor calde; ce frumoși mai sunt! Parcă se aude și clopoțelul, sau e celularul?! 
E clar, e telefonul, mă sună copiii mei, curioși să afle ce am să le pregătesc la cină...

 În încheiere, vă invit pe voi toți să lăsați deoparte grijile și responsabilitățile vieții adulte și să vă 
răsfățați cu amintirile adolescenței, a inocenței și a anilor petrecuți în mijlocul Liceului de Informatică. 
Liceului nostru îi doresc, în acest moment aniversar, La Mulți Ani!Să rămâi mereu tânăr, drag liceu!

        

	 	 	 	 	 	 Dr.	Ana-Maria	Croicu	(Ghiuruțan)	(absolvent)
      

 Un altfel de drum
 De foarte multe ori retrăiesc în minte întâmplări din anii de liceu, pe care îi consider cei mai in-
tenși și memorabili din tinerețea mea. Au fost patru ani în care am legat prietenii, am experimentat iubiri, 
dezamăgiri, succese, emoții, stres, bucurii și multe altele.
 
 Deși s-au scurs aproape 30 de ani de atunci, (Doamne, mă și sperie numărul acesta, doar simt de 
parcă ar fi fost ieri!) îmi amintesc foarte clar drumul din Mănăștur până acolo, aleea care ne ducea spre in-
trarea în școală, figurile profesorilor, zâmbitoare sau, dimpotrivă, de gheață, sunetul clopoțelului, râsetele 
colegilor și drumul înapoi spre casă, câteodată pe jos, prin Zorilor și apoi, mai departe, pe Variantă, până 
pe Calea Florești, unde locuiam.

 Următoarea oprire o fac în sala calculatoare-
lor. Mă cuprinde și acum emoția când îmi amintesc  de
nenumăratele „dulapuri” ce formau unul din cele mai 
performante calculatoare existente în județul  Cluj.
Cât de nerăbdători eram să ne „citim” erorile de com-
pilare sau rulare pe listing-urile kilometrice și să fa-
cem  corecturile necesare pe cartelele   perforate pentru
următoarea rulare! Foloseam Fortran, Cobol și  
cod-mașina și nu  ne dădeam pe o lume întreagă când 
ne „ieșea” bine programul!                   .
 
 Pășesc acum în curtea liceului...câtă anima-
ție, zgomot, râsete și bucurie se regăsesc aici! Sun-
tem cu toții in pauza mare, jucând volei, baschet sau
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 Iubitor de matematică și dornic să urmez cel mai bun liceu din Cluj-Napoca, alegerea a fost simplă, 
cu toate că liceul era foarte departe de casă. Așadar, am dat Treapta 1 (Capacitatea de astăzi) și am intrat 
la Liceul de Informatică. Era încă pe vremea comunismului, chiar în pragul Revoluției, așa că uniformele 
de liceu le-am purtat doar în primul trimestru (nu existau semestre atunci, ci trimestre, așa era structurat 
anul școlar), după care am devenit oameni liberi – sau măcar așa ne imaginam că suntem. În realitate, au 
trecut mulți ani de atunci până să înțelegem măcar parțial ce înseamnă să fii liber, să ai acces la informație, 
să ai libertatea de a spune ce gândești, fără să îți fie teamă de repercusiuni. Acum, liceenilor de azi, aceste 
lucruri li se par, cu siguranță, cel puțin ciudate sau nefirești, dar asta înseamnă normalitate.

         Deși drumul meu a luat-o 
ulterior în cu totul altă direcție,
spre muzică și,deși am dezamăgit 
câțiva profesori, care considerau 
că înclinația mea spre matemati-
că se risipește fără rost, făcând 
ceva total neimportant, cântând
pe scenă, consider că Liceul de 
Informatică m-a ajutat foarte mult 
în clădirea unei baze solide pentru 
întreaga mea viață și carieră. Am 
învățat să-mi structurez foarte bine
activitatea din spatele scenei, am în-
vățat să mă lupt și să fac față cu brio examenelor care au urmat. În plus, m-am ales cu niște prieteni foarte 
buni, pe care îi mai am și azi.

 Promovabilitatea la bacalaureat era atunci de 100%, iar marea majoritate a elevilor continua stu-
diile, ajungând la facultăți de prestigiu. Colegii mei, în marea lor majoritate, au ajuns să aibă joburi foarte 
bine plătite, multe dintre ele în străinătate, să fie programatori foarte buni, solicitați de firme importante. 
Sunt convins că la fel se întâmplă și în ziua de azi, că seriozitatea și nivelul la care se face educație au 
rămas la fel de sus.

 Dacă ar fi să le dau un sfat celor care trec acum pragul Liceului de Informatică, le-aș spune să 
trăiască din plin acești 4 ani, să învețe, dar să nu uite să se și distreze, iar, dacă sunt acolo, sunt convins că 
sunt pe mâini bune și că îi așteaptă un viitor foarte frumos!

 La mulți ani Liceului de Informatică, la cei 50 de ani împliniți! Mult succes în continuare și mulți 
copii realizați, ieșiți pe poarta lui!

         Călin	Goia	(absolvent)
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	 Viața	în	care	am	trăit	100%
 Întâi de toate, încep prin a destăinui că am avut o oarecare dificultate în a porni acest microeseu: 
50 de ani în informatică echivalează cu diferența între Jurasicul inferior și perioada post homo-sapiens...
Viteza cu care traversăm sensul giratoriu al existenței cotidiene moderne ne împiedică să realizăm că nu 
toate „binefacerile” tehnologiei de azi au făcut parte din happening-ul vieții de licean al celor care acum 
își scriu „memoriile”...

        Însă, dincolo de ușorul iz de desuetudine al celor care vorbesc de ceea ce era Liceul de Informatică 
înainte de era PC-urilor (întâmplător sau nu, am făcut parte din prima generație care a început clasa a IX-a 
direct pe PC-uri) sau al celor care au traversat chiar și „a doișpea” fără Internet, Facebook și GSM (chiar 
nu știu acum să explic cum făceam să organizăm majoratele fără cele de mai sus ☺), ceea ce m-a frapat 
întotdeauna la absolvenții LICJ de alaltăieri, ieri și de azi, a fost un soi de sentiment de apartenență la o 
comunitate. După câte o descoperire fortuită a „originilor liceene” comune, invariabil începeau discuțiile 
despre profesorii de la diversele materii (unii chiar păreau că au predat tuturor generațiilor), locațiile de 
„interes” din jurul liceului (eu am prins „Castellari” și „Cometa”, printre altele) și eventualii cunoscuți, 
care au împărțit și ei aceleași bănci de liceu, în perioade diferite (efectiv aceleași bănci – noi ne schimbam 
locația clasei după fiecare materie).

 Pentru mine personal, perioada liceului a fost singura din viață în care am trăit 100% în prezent: 
primul iz de viitor incert a fost atunci când, pe un drum de vară prăfuit, mergeam agale către casă, după 
ziua festivităților de absolvire... Nu aveam să realizez decât peste mulți ani că o parte din acest viitor am-
biguu s-a putut transforma în niște certitudini (aproximative) și datorită trecutului petrecut la LICJ, cu tot 
ceea ce înseamnă el – de la foștii mei profesori (includ aici toate materiile), colegi și, nu în ultimul rând, 
viziunea celor care au înființat Liceul de Informatică, înainte ca Bill Gates să înființeze Microsoft!
  
          Victor	(absolvent-1997)

 Școala	ca	o	excursie
 La sfârșitul anilor ’90, pentru majoritatea elevilor de liceu, drumul spre școală putea fi asemănat 
cu plecarea într-o excursie. În cazul meu, presupunea schimbarea a două numere de autobuz, neavând în 
apropierea casei o linie directă. Din aceasta cauză, deplasarea mea dura aproximativ 45 minute, petrecând 
astfel o oră și jumătate din zi călătorind.
 
 Îmi amintesc cu plăcere un moment amuzant petrecut în iarna anului 1997, când, după o noapte în 
care a nins cam douăzeci de centimetri, am pornit spre școală mai devreme ca de obicei, știind că la prima 
ora aveam anunțat un extemporal la matematică cu vestitul (pe atunci) domn profesor Lelijak. Peisajul 
era de vis, un covor alb fiind așternut aproape imaculat peste tot. Până în stație am urmat poteca de pași 
deschisă de cei care au plecat către serviciu înaintea mea. Traficul auto pe vremea aceea era mult sub nive-
lul celui din prezent, mașinile mergând pe urmele lăsate de cele care trecuseră deja înaintea lor, dându-ți 
impresia că erau pe niște șine de tramvai. În stație, autobuzul care urma să mă ducă în centru a venit cu 
întârziere, motiv pentru care a fost mai aglomerat ca de obicei. Am reușit cumva să îmi fac loc, pe scară, 
cum eram obișnuit să circul în diminețile în care nu reușeam să mă trezesc la timp, numărul călătorilor 
crescând exponențial pe măsură ce ora opt se apropia. Am ajuns în centru cu o mică întârziere, șoferii fiind
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 vizibil încetiniți de zăpada și poleiul de pe drum. Experiența mea s-a repetat în stația autobuzului 35, unde 
am așteptat parcă mai mult decât de obicei. Eram puțin îngrijorat că voi întârzia la ora de matematică și 
mă gândeam cum și dacă voi mai fi primit la lucrarea scrisă.

 În sfârșit, autobuzul a venit! M-am mai liniștit când am recunoscut printre pasageri colegi din clase 
paralele sau din ani mai mari. Erau și ei acum în aceeași oală cu mine ☺. Autobuzul trecuse de stația de la 
Teatrul Național și își lua avânt spre prima curbă din urcușul ce-i stătea în față până în vârful Căii Turzii. 
Spre surprinderea mea, drumul era și aici la fel de alb și necurățat ca în zona mai plană a orașului, unde se 
circula în condiții de iarnă, dar se circula. Pentru autobuzele din vremea aceea, similare cu cel din fotogra-
fie, acest urcuș era dificil chiar și în condiții de vară, când, uneori, încărcate fiind, înaintau aproape la pas.
 
 Zăpada și ghețușul au încetinit autobuzul până când acesta s-a oprit. Roțile patinau, iar toate încer-
cările șoferului de a-l pune în mișcare au fost fără succes. Ușile s-au deschis ca să putem coborî și atunci 
mi-a fost clar că restul urcușului, cam trei sferturi din el, va trebui să îl fac pe jos. Urma să  absentez de la 
ora de matematică, dar, măcar, aveam o scuză foarte bună. 
 

 

 Când am ajuns în sfârșit în clasă, după aproximativ o oră, obosit și ud la picioare, am realizat că 
fac parte din micul grup de colegi care a ajuns în dimineața respectivă la școală. Bineînțeles, extempo-
ralul s-a amânat pentru o dată ulterioară, iar, pe parcursul orelor ce au urmat, clasa s-a reîntregit, fiecare 
împărtășind propria aventură petrecută în acea dimineață.

         Sorin	Potra	(absolvent-2000)

	 Liceul	la	sfârșitul	anilor	‘90
 Liceul anilor ‘90 era o oglindă a societății românești, suspendată în tranziție între anii grei ai co-
munismului și noua societate capitalistă. Mănășturenii încă urcau cu ocazia, de câte ori nu aveau loc în 
autobuzul 43 arhiplin. Orice zi cu ninsoare era o scuză minunată pentru a chiuli, deoarece autobuzele nu 
reușeau să urce în Zorilor, iar clasele rămâneau goale. În curte bubuia muzica postului de radio al liceului, 
în fiecare pauză mare.
 
 Cel mai așteptat moment al lunii/semestrului era apariția revistei liceului. Pe ultimele pagini se 
aflau două cupoane, exprimarea maximă a capitalismului pentru elevii liceului. Este vorba de două cu-
poane pe care era scris +1, acel +1 însemnând un punct în plus ce se putea adăuga unei note.
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 Cuponul, această unealtă de marketing, avea pentru noi un nume simplu: punctele. Punctele aces-
tea două făceau să se vândă revista precum pâinea albă și pufoasă adusă din Ungaria. Însă, ele aveau și 
caracteristici împrumutate de la bani. Asemenea monedei oficiale a unui stat sau a țigărilor folosite drept 
monedă în lagăre, ele aveau valoare doar dacă erau acceptate de autorități. Iar autoritatea era în mâna 
câtorva profesori, cei la care notele erau cele mai mici și se trecea clasa cel mai greu. Discuțiile cu profe-
sorul de matematică începeau înainte ca revista să fie tipărită. Un refuz de a accepta folosirea măcar a unui 
punct pentru a mări nota putea duce revista spre faliment, pentru că nimeni nu avea nevoie de puncte la 
educație fizică.

          Dacă pentru generația anilor ‘90 liceul a însemnat locul în care ne-am exersat trecerea la economia 
de piață, pentru generația actuală liceul va fi locul în care învață un nou tip de societate, pentru că, nu-i așa, 
lumea nu stă pe loc, iar anii liceului își vor pune puternic amprenta asupra viitorului elevilor săi.

          
         Traian	Frătean	(absolvent-2000)

 
 Anii	în	care	am	învățat	

 Cei patru ani (2000-2004) petrecuți în băncile Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu” au con-
tribuit decisiv la formarea mea ca persoană. Aceia au fost anii în care am realizat cine sunt, ce vreau, ce nu 
vreau să fac în viață; aceste lucruri au devenit clare ca urmare a interacțiunii cu colegii, cu prietenii mei 
din școală, cu profesorii și datorită contextului pe care aceștia l-au format pentru mine. Au fost anii care 
m-au învățat să gândesc constructiv, plecând de la critica stării, de fapt, și ajungând până la propunerea 
schimbărilor care-mi stau în putere.
 
 Mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă crearea acestui mediu, profesorilor, colegilor, per-
sonalului auxiliar, chiar și vecinilor (era o plăcintărie lângă intrare și celebrul „Castellari” pe vremea 
respectivă).

 Azi sunt managerul de marketing pentru Daisler Print House, afacerea familiei, și, totodată, președ-
intele și fondatorul Asociației Daisler, un ONG foarte activ la nivel local și național, care militează pentru 
transformarea spațiului public prin metode cultural creative. Noi facem festivalul de lumină „Lights On” 
(cel cu „Luna din Biserică” sau de pe Kogălniceanu sau cu „Mi-e Dor De Tine”din Londra), piața de flori 
altfel de pe Strada Potaissa, considerată unul dintre cele mai bune street delivery-uri din țară, campania 
de combatere a depresiei „Blue Monday” sau campania de transformare a centrelor de oraș prin adoptarea 
florilor – Centrul Verde. Sunt implicat în concerne și think-thank-uri internaționale pe teme care țin uti-
lizarea și utilitatea spațiului.
 
 Fac ce cred și pot pentru a ridica, totodată, calitatea vieții din orașul pe care-l iubesc.

        
	 	 	 	 	 	 	 	 actual	manager	Daisler	(absolvent-2004)
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 Secretul	reușitei
 Îmi amintesc cu mare plăcere de perioada liceului! Cred că pot să spun cu mâna pe inimă că a fost 
cea mai frumoasă și cea mai utilă perioadă din viața mea academică. A fost, probabil, cea mai frumoasă, 
pentru că a fost un loc căruia am simțit că-i aparțin, care am simțit că mi se potrivește. Pe lângă aceasta 
era, totuși, o perioadă din viață aproape complet lipsită de griji, lucru pe care astăzi, din poziția maturității, 
nu am cum să nu îl observ. A fost și cea mai utilă, fiind cea mai apropiată de ceea ce mi-am dorit mereu 
să devin eu: un om cu cultură generală, care știe și înțelege câte un pic din toate, din vastele experiențe și 
informații care există în lume. În comparație cu liceul, clasele mai mici erau încă insuficient de complexe, 
iar facultatea și alte specializări ulterioare se focusează deja semnificativ pe un anumit subiect. Univer-
sitatea și specializările au devenit aproape obligatorii pentru aspirațiile unei societăți care, în teorie, se 
dorește avansată (deși în practică apar tot mai multe dubii). Încurajez în continuare pe oricine din liceu să 
considere pregătirea universitară și să facă acest pas cu curaj, dar, în același timp, să devină conștient că 
echilibrul dintre educație, specializare și piața muncii devine tot mai fragil.
 
 Liceul are acest dar de a nimeri fix în perioada cea mai propice a vieții, în care majoritatea oame-
nilor încep să simtă sau să înțeleagă ce drumuri își doresc mai departe, în același timp punându-ne la dis-
poziție probabil cea mai vastă paletă culturală din care să alegem. Ceea ce eu aș numi „life skills”, pe care 
ni le dă liceul, sunt aceste mici „priceperi” variate, care ne pot îmbunătăți viața, rezultând din varietatea 
de subiecte abordate în liceu.

 

vorbești engleza, pur și simplu ți se limitează accesul la destul de multe oportunități, în condițiile în care
ore serioase de engleză nu prea se mai fac după liceu. Fără să mă fi interesat fizica, probabil copacul pe 
care l-am tăiat ar fi căzut peste casă în loc să cadă în siguranță lângă, la fel cum excursia în munți în zona 
fără semnal s-ar fi terminat prost dacă n-aș fi știut cum să leg cablurile să „dau curent” unei baterii de 
mașină, care a murit. Fără istorie n-aș fi înțeles niciodată natura umană prin empiricism, cu atât mai mult 
cu cât ne îndreptăm spre o lume în care se forțează modificarea istoriei și „calibrarea” ei, în spirit unor 
noțiuni radicalizate.
 Desigur că liceul nostru, cu specificul său de calculatoare, a însemnat un punct de plecare profe-
sional solid pentru foarte mulți dintre noi, care au ajuns să profeseze în domeniu, sau măcar să continue 
studiile în acea direcție, înainte să se orienteze spre altceva, ca în cazul meu. După liceu am urmat studiile 
superioare de licență și master în Calculatoare în România, cu un periplu prin Franța și un final în Elveția, 
unde m-am și stabilit permanent de la începutul master-ului și unde trăiesc și astăzi. Am continuat cu un 
doctorat la Institutul Federal Elvețian, în domeniul interacțiunii umane cu tehnologia (un mix de psiholo-
gie, IT și management), după care am urmat o carieră antreprenorială; iar astăzi sunt partener într-un fond 
de investiții elvețian.

 Deși am avut ghinionul să am mult 
 prea mulți profesori de geografie în cei 4 ani
de liceu, și azi cred că petrec minim  10  minu-
te pe Earth sau Maps explorând diferite zone 
din lume. Orele de franceză au  părut  inutile
când am aterizat prima oară în  Franța și 
nu înțelegeam nimic din ceea ce  vorbeau  ei ; 
însă, faptul că 3 luni mai târziu  nu mai reu-
șeau  nici ei să își dea seama că  nu sunt francez 
se datorează acestor ore din  generală și liceu .
De engleză nici nu mai spun, azi dacă nu  
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Uitându-mă astăzi în mediile profesionale, văd cum emană presiunea de a ne focaliza pe specializare în 
învățământ, dar nu sunt convins că dezinteresul pentru cultura gene-rală e un lucuru bun. Cu greu se mai 
găsesc „meserii” de viață, în timp ce speranța de viață este în continuă creștere, iar sistemele de pensii sunt 
de mult în colaps, lucru știut și simțit de oamenii simpli, dar negat și ignorat de elite. Cred că e important 
să fim preveniți  și pregătiți să facem față schimbărilor sau provocărilor profesionale din ce în ce mai im-
previzibile, și, uitându-mă în urmă, liceul a fost cel care ne-a pregătit cel mai bine în acest sens.

 Gândindu-mă astăzi la voi, cei care începeți acum liceul, îmi dau seama că provocările voastre 
sunt mult mai mari, dar, paradoxal, interesul pare mult mai mic. Probabil totul este influențat de multiple 
confuzii care au apărut în societate și în viață. Au trecut doar 20 de ani de când eram eu în locul vostru, 
dar internetul și tehnologia au schimbat radical modul în care se desfășoară viața. Am fost printre primii 
care au avut telefon mobil din clasă – eram în clasa a 11-a (era un celebru Nokia 3310), dar nu îl aduceam 
niciodată la școală, stătea acasă. Azi fiecare are un smartphone cu internet nelimitat și nu mai poate sta 
fără el nicio clipă. Lăsând deoparte pandemia, modul în care circulă informația astăzi schimbă radical va-
lorile și generează multă confuzie în societate. E o provocare să mai crezi în vreo autoritate, politizarea 
este excesivă, sursele media au devenit entități de propagandă și devine tot mai greu să mai distingi real 
news de fake news (mai ales că, din păcate, multe autorități au început și ele să folosească fake news). 
Trăitul într-o permanentă confuzie informațională riscă să dezamăgească și să scadă interesul pentru e-
ducație.

 Educația este obligatorie pentru că, fără ea, nu putem duce o viață bună pe termen lung. Viața nu 
iartă și nu ține cont de context. Efortul navigării prin confuzie este mai mare decât înainte, dar trebuie fă-
cut. Succesul în viață sau asigurarea unui trai decent, reușita sau urmatul unui drum într-o direcție pe care 
ne-o dorim cere mobilizare și profesionalism; pentru a reuși, trebuie să ne descurcăm, să știm să aducem 
plus valoare, să fim capabili și să fie nevoie de noi. Liceul este, probabil, bine pregătit pentru a oferi aceas-
ta elevilor, cu toate provocările pe care le au și profesorii, mai ales în aceste zile. Rămâne însă centrală și 
esențială atitudinea și implicarea elevului înspre dezvoltarea propriului viitor. Devine un subiect din ce în 
ce mai complex și, poate, fix din acest motiv, din ce în ce mai important.

 Ștacheta vieții pare tot mai sus, iar antrenamentele trebuie să fie pe măsură, în condițiile în care 
dorința și motivația de antrenamente par tot mai reduse.
         Flaviu	Roman	(absolvent	-2004)

 Patru	șanse	de	„noroc	chior”	în	patru	ani	de	liceu
 Salut și La Mulți Ani!
 Sper ca toți fanii de numerologie să se bucure de 50 de ani de Info, dar Liceul nostru nu a trebuit 
să aștepte trecerea anilor pentru a fi apreciat. A avut motive de mândrie mereu, sentiment tare evident la 
„alumni”. Pe mine, pe lângă o mândrie discretă (cât să nu fie enervantă), mă trece și un sentiment de re-
cunoștință pentru derularea evenimentelor din liceu,ca și când se deschide catalogul cu o pagină înaintea 
mea și nu ies la tablă. Conștient de câte amintiri plăcute am, recunosc zâmbind ce șansă am avut să pot 
spune asta. Evidențiez scurt doar patru momente:

   Era septembrie, clasa a IX-a (în secolul curent), suntem la prima (prima-prima) oră. Stăteam cu-
rios în ultima bancă. Puțin întârziat, intră un tip blonduț, serios, ce se așază lângă mine. Din mica coinci-
dență, în scurt timp ne organizăm și ne descurcăm așa: lui îi plăcea Matematica, eu vorbeam mult la 
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Română (începe să devină evident, nu?); el Franceză, eu Engleză; eu întrerupeam la Istorie cu întrebări că-
mi pica mâna de la dictare, el își amintea orașe la Geografie de la echipele de fotbal; eu Mastan, el  Julean 
(Fizică și Chimie); el era în pauze în sala de sport, iar eu în sala profesorală. L-am lăudat mai mult pe unul, 
dar suntem patru flăcăi ce mergem în concedii împreună, ne vizităm și ne sărbătorim, bârfim zilnic din 
2003 și n-am terminat. Un fel de F*R*I*E*N*D*S cu baza în „Castellari” în loc de „Central Perk”. (dacă 
n-ai prins referința, a se întreba un cadru didactic ce este aceea un Castellari și cine erau Joey, Chandler, 
Phoebe etc.)

 Oamenii ăștia faini m-au definit în următorii ani. Cică „Cine se-aseamănă, se-adună.”. Norocos? 
Bine zic?

 Într-a X-a, nu țin minte exact cum, grupul de colegi din Consiliul Elevilor sunt de acord să-i 
reprezint în Consiliul de Administrație al liceului. Nu știau clar ce înseamnă asta, iar eu nici atât. Puterea 
elevilor era un concept SF din filme proaste. Am început timid să ne întâlnim cu regularitate, apoi am 
căutat probleme nerezolvate, am vrut să fim originali și am compus proiecte (cel de ecologizare mi-a 
rămas amintire plăcută) și chiar am făcut o tabără la Băișoara să ne organizăm (sau un Team Building cu 
brainstorming workshops, cum am vrut să scriu inițial). A fost fain! Și cum să nu fie așa, cât timp am avut 
susținere necontestată de la tripleta Kentsch-Lădariu-Vălean (domnul Director, doamna Director Adjunct 
și doamna Consilier Educativ). Cum să nu ne simțim bucuroși dacă ni se părea că nu avem li-mite la ce 
putem face? În lipsa unui model clar a ceea ce însemna reprezentarea, am profitat și de lipsa unei limite la 
ce poate fi făcut. Dacă am ratat ceva ce puteam rezolva, a fost din prea multă naivitate sau prea puțin timp. 
(Da, timp, că Istoria nu se învață singură.)

              Deja, în clasa a XI-a, m-au pălit ideile serioase. Facem treabă! Începusem munca pentru un proiect 
cu Administrația Prezidențială și altul cu o doamnă Senator de Dolj, întâlnită într-o vizită de lucru la 
Focșani…știu, mi-am luat în serios rolul asumat cu un an înainte. Nu-mi amintesc nimic din Biologia sau 
Franceza acelui an, dar privirea lipsită de prejudecăți a domnului Roland Hans Kentsch (am scris mai sus, 
Director) cu întrebări puse chirurgical să-mi pot da seama ce lipsește sau ce m-ar putea opri sunt ‘price-
less’. A avut  dreptate (fără să mă demotiveze): consilierul Prezidențial s-a mutat la o ambasadă și nu i-a 
preluat nimeni colaborarea cu mine; Senatorul nu-și cunoștea bine circumscripția și proiectul nostru n-ar 
fi ajutat; eu nu știam încă să cer corect ajutorul colegilor sau cum să execut toate ideile planificate. Și, din 
toate astea, am ieșit câștigat pentru ce am învățat. Sună puțin motivațional să zici că „Eșecul este doar 
oportunitatea de a lua totul de la capăt, de data aceasta, într-un mod mai inteligent.”, dar așa am pățit și-am 
primit lecția pe calea mai grea.

 Trebuia să mă implic mai tare, aveam nevoie de un plan mai bun, trebuia să asigur resursele potri-
vite, să iau în calcul riscuri, dar, chiar și așa, orele din direcțiune au fost formatoare (tot repet că-s norocos) 
și vă rezum doar un mesaj scurt: „Viitorul poate fi cum ți-l dorești, dacă în prezent ești realist.”.

 Cred c-am abuzat deja de citate, le pun pauză un pic să nu dau în banal. În clasa a XII-a mi se 
păreau geniale bazele de date. Eram convins că-n scurt timp vor înlocui orice înseamnă hârtie, catalog, 
registru sau carnet de sănătate. Nefiind autodidact, sunt dependent de calitatea persoanei care-mi explică. 
Bazele logicii, Conceptele de programare și înțelegerea cum funcționează o aplicație le-am reținut ușor 
din pasiunea unei mâini bune de profi ce ne-au luat de la logica booleană (pe oameni crescuți fără PC/
laptop/mobil până la liceu) și-au făcut din noi niște tineri entuziaști de puterea de procesare. Încă implicat 
în organizarea de evenimente, m-am hotărât că-mi plăceau mai mult oamenii decât monitoarele și m-am
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convins că nu pot fi programator să stau 40 de ore/săptămână pe scaun (nu asta înseamnă a fi Dev, dar 
atât pricepeam). Am ales Automatică, exact să nu fiu dependent de programare și să pot combina acti-
vitatea tehnică cu vizite industriale. Am vrut Management și Leadership, am vrut interacțiune umană și 
socializare. Acum răspund de un grup de 25-30 de ingineri pasionați… și așa petrec 8-10 ore/zi pe scaun, 
în fața monitoarelor, fără scăpare.  Noroc? Da, și aici: noroc că pot folosi logica programării din liceu 
(extrapolată) în orice discuție tehnică „high-level” și norocos de exemplul doamnei Petrilă, care cunoaște 
programare și, totuși, nu trebuie să fie departe de interacțiunea umană. Sunt norocos că am avut suficiente 
exemple să pot învăța din acțiunile sau inacțiunile lor, încât să iau deciziile mai informat.

  Într-o frază, sunt Sorin, absolvent al Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca, 
unde mi-am făcut prieteni ce-i port dragi până acum, unde mi-a fost construită logica și de unde am în-
ceput formarea în carieră, mândru absolvent al promoției 2007 și coleg ce vă salută cu drag și vă dorește 
mult noroc!
          Sorin	(absolvent-2007)

 Liceul	-	susținătorul	nostru
 Privind în urmă cu mai bine de 10 ani, eram o tânără absolventă a Liceului de Informatică „Tiberiu 
Popoviciu”, studentă la secția de Informatică–Engleză a Universității Babeș-Bolyai. Dădusem de greul 
facultății, când, dintr-o dată, bacalaureatul a devenit o glumă față de prima sesiune, iar grupul nostru rela-
tiv restrâns, de 28-30 de colegi, care ne cunoșteam atât de bine, s-a transformat într-un amfiteatru de 120 
de străini și un profesor care își preda cursul și pleca în grabă, fără să ne cunoască personal pe niciunul 
dintre noi, așa cum eram obișnuiți din liceu.

            Încă mă întâlneam destul de   
              des cu foștii colegi de școală și schimbam
              impresii despre viața la facultate. Nimă-  
                         nui nu îi era ușor, indiferent de drumul pe
              care a apucat-o: informatică, medicină, 
              jurnalism, medicină veterinară, arhitectu-
              ră, geografie, kinetoterapie, cadastru sau   
                           alte specializări. Și, deși nu ne era ușor, 
               tot ne descurcam, pentru că liceul ne că-  
                                   lise. Nu ne-a fost ușor în Info: materiile  
              erau  grele, cărțile de citit erau multe, te-
               mele la mate interminabile, problemele   
                   de informatică abstracte și nici la celelal-
te materii nu ne lăsau mai lejer. Liceul de Informatică avea olimpici în vremea respectivă la o mulțime de 
materii pe lângă mate și informatică: biologie, chimie, română, astronomie – sunt cel puțin 4 de care îmi 
amintesc eu. În plus, toți vorbeam engleză foarte bine și nici la franceză nu ne lăsa să ne plictisim – parcă 
o aud și acum pe doamna Pârvu: “Qu’est-ce que vous avez préparé pour aujourd’hui?”. În final, însă, s-a 
dovedit a fi spre binele nostru și, așa cum spuneam, indiferent de drumul fiecăruia, ne-am descurcat cu 
toții. Acela a fost momentul în care am realizat câte porți ne-a deschis Liceul de Informatică și cât de larg 
a fost orizontul pentru noi față de absolvenții altor specializări.
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 Dar, pe lângă școală, care se făcea cu seriozitate la Info, am avut norocul să fim printre puținele 
licee unde inițiativele profesorilor și ale elevilor erau ascultate și susținute până în pânzele albe. Aveam 
DJ-ul școlii, iar muzica din pauze se auzea până departe și eram foarte mândri de aceasta! 

 Făceam petreceri și baluri mascate în cantina școlii, expoziții, concursuri, concerte, karaoke și 
orice ne trecea prin minte care era constructiv! Și trebuie să spun că muuulte ne mai treceau prin minte! 
Aveam una dintre cele mai bune echipe de baschet din Cluj! Echipa școlii la fotbal era și ea în top! Aveam 
inclusiv echipă de majorete, înființată de o fostă profesoară de sport, din care am făcut și eu parte, și pe 
care am condus-o mai departe, alături de una dintre colegele mele de liceu. Școala ne-a susținut cu orice 
am avut nevoie: poziții de antrenament pe sala de sport, strângere de fonduri pentru costume, spectacole, 
concursuri, etc. Mai târziu, în generația fratelui meu mai mic, a luat naștere chiar o trupă de rock în cadrul 
școlii, care avea un spațiu dedicat, ore de instrument și repetiții cu colegii mai mari, care stăpâneau deja 
cunoștințe muzicale.
 
 Sper că cei care au fost contemporani cu mine și au citit aceste câteva rânduri și-au amintit cu 
drag de anii respectivi, iar celor care sunt în prezent elevi sau profesori ai liceului, le doresc să își creeze 
împreună amintiri cel puțin la fel de frumoase ca ale mele!

 La mulți ani, Info!
	 	 	 	 	 	 	 	 Laura	Kato	(Roman)	(absolvent-2009)
 

 Educație,	amintiri,	prietenii	și	mult	mai	mult
 Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” este numele pe care îl rostesc cu mândrie și cu un zâm-
bet larg pe chip de fiecare dată când sunt întrebată care anume este liceul absolvit sau atunci când ajung, 
într-un context pur întâmplător, să discut pe această temă. De ce? Simplu: este locul în care am petrecut 
opt ani din viața mea (poate cei mai importanți, aș zice acum, privind în urmă), locul care a pus, dală cu 
dală din pavajul drumului vieții mele, bazele a cea care sunt astăzi.

 Când am pășit literalmente pentru prima dată pe cărarea de la intrarea în curtea liceului spre a 
susține examenul de admitere în clasa a V-a, mi-a fost extrem de clar că urma să încep un alt capitol im-
portant și, copil fiind, nu se punea problema temerii față de un nou început – din contră, avusesem instant 
sentimentul de o a doua casă, poate și datorită faptului că, în generația aceea, eram mulți colegi veniți de 
la aceeași școală primară – și, am rămas colegi până la finalul clasei a XII-a, chiar prieteni, după 21 de ani 
și cu unii, cu siguranță, pe viață!

 Se spune că acele cunoștințe acumulate în anii copilăriei sunt cele pe care le vei purta în mod 
inconștient toată viața, iar asta mai ales dacă ai norocul sau, mai bine spus, onoarea, de a fi participant la 
un proces educațional de calitate oferit de profesori dedicați, care doar prin modul lor de a fi îți câștigă 
respectul, prin modul lor de a preda îți stârnesc curiozitatea de a afla mai mult și, prin modul lor de a te 
ghida, te ajută să explorezi noi orizonturi, dându-ți încredere în forțele proprii, astfel încât simți că ai 
posibilitatea de a fi oricine îți propui. Am avut de curând ocazia de a fi dovada vie că aceste vorbe sunt cât 
se poate de reale, când am ajuns la rândul meu să profesez în învățământ, ca învățătoare într-o școală
internațională privată din Cluj-Napoca, moment în care tot ce am trăit încă de pe băncile școlii, când îmi
doream să excelez la toate materiile, fiindu-mi greu să am o direcție clară a pasiunii de viitor, a avut sens 
– acel moment în care toate piesele de puzzle, cu care nu înțelegeam ce anume trebuie să fac, brusc, s-au 
potrivit și au creat o imagine de ansamblu care părea atât de normală, ca și când mereu am avut-o, dar
niciodată nu am conștientizat-o activ. Acum, în fața elevilor mei, în timpul lecțiilor predate, o expresie 
emblematică pentru mine a devenit „când eram eu la școală...”, încercând ca, prin experiențele mele tră-
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ite, să le insuflu copiilor un exemplu, transmițându-le tocmai acele cunoștințe pe care și eu la rândul meu  
le-am acumulat, în speranța ca și ei, la 30 de ani, să își amintească anumite concepte utile pe care le vor 
folosi, adaptate, desigur, în viața lor de zi cu zi.

            Elevă într-un liceu de profil real, atrasă de matematică și informatică în aceeași măsură, precum      
și de laturile artistice sau socio-umane, am reprezentat cu emoție liceul nostru la Olimpiada Națioală de  
Limba și Literatura Română, fascinată de ceea ce descopeream împreună cu doamna profesoară Maria 
Plăiaș, cea care m-a susținut și mi-a îndrumat pașii spre a-mi exprima talentul în scris, dincolo de un sim-
plu hobby. Deși din liceu m-am pregătit spre a deveni arhitectă, planul meu nu s-a materializat, ajungând 
în final să urmez Facultatea de Jurnalism (UBB), iar din al doilea an, din dor de matematică, Facultatea de 
Măsurători Terestre și Cadastru (UTCN). Dacă ați ști de câte ori am auzit întrebarea: „De ce ai ales două 
facultăți care nu au nimic în comun?”... Pentru că reprezintă atât de bine cele două valențe ale mele, laturi 
pe care doar datorită a ceea ce am învățat de-a lungul anilor de școală am reușit să mi le descopăr, însușesc 
și, într-un final, îmbin într-un echilibru perfect.  Astfel, toate alegerile mele s-au concretizat în ceea ce este, 
de fapt, îndeplinirea unui vis păstrat secret înlăuntrul meu. 

 Ceea ce vreau să subliniez este că a fi elev în cadrul Liceului de Informatică îți oferă șansa de a fi 
cine vrei tu să fii în viață, atât din punct de vedere personal, cât și profesional, în alegerea carierei (chiar 
dacă va fi diferită decât cea la
care te vei gândi la finalul cla-
sei a XIIa), înveți dincolo de 
curriculum,  îți formezi un 
mod prin care vei privi situ-
ațiile, te vei adapta chiar și
în condiții în care nu ți-ai i-
maginat că vei fi pus, vei de-
păși provocări, te vei organi-
za și vei crea la rândul tău 
proiecte creative, dar, în ace-
eași măsură, constructive și 
cu impact în domenii variate.Continuă să visezi, fără a pierde din vedere motivația, aceasta fiind, de fapt, 
combustibilul de care ai nevoie în a parcurge traseul existențial!

         Întotdeauna am crezut cu tărie (și, de altfel, mi s-a și demonstrat aceasta) că, în viață, totul se întâmplă 
cu un scop și că fiecare etapă prin care trecem marchează un episod clar, dar plin de semnificație în drumul 
spre cunoașterea, definirea și desăvârșirea eului. De aceea, în încercarea de a găsi cuvintele potrivite pentru 
a-mi manifesta recunoștința pentru amprenta lăsată de toate experiențele trăite pe parcursul timpului pe-
trecut sub mentoratul a tot ceea ce înseamnă Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, pot să afirm doar 
că nu există suficiente cuvinte pentru a le mulțumi profesorilor și colegilor.

 Totuși, din locul special al sufletului, care va păstra mereu amintirile vii, vă mărturisesc că mă 
bucură să fac parte din celebrarea celor 50 de ani de la înființare și că vă doresc „La mulți ani!”, ani în de-
cursul cărora să continuați să inspirați la fel de mult elevii în drumul lor inițiatic spre a-și atinge potențialul 
și să ajungă să fie mândri, așa ca mine, să se numească absolvenți ai liceului care le-a deschis porțile spre 
cunoaștere și autocunoaștere. 
               
               	Laura	Prisăcariu	(absolvent-2009)
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	 Generația	2015

 Acesta nu este un eseu despre profa care ne dădea prea multă temă sau despre cum era aproape 
imposibil să iei nota 5 la geografie. Nici despre mirosul îngrozitor din autobuzul 35, care la ora 7:30 di-
mineața, plin până la refuz, urca gâfâind, chiar traumatizant de încet, Calea Turzii. Nici despre stresul ca-
talogului online sau despre motivări false și tuse forțată. Dacă ar fi să măsor paginile de probleme rezol-
vate la ora de matematică probabil că aș putea să înconjor Pământul de 3 ori. Dar nu asta contează! Timpul 
e ca și pasta de dinți. Odată scos din tub, nu îl mai poți băga înapoi. Și liceul a trecut de ceva timp. Dar, 
dacă aș face o asociere de tip Mungiu (4,3,2), după 4 ani de liceu, 3 de facultate și 2 de master, am rămas 
cu un singur grup de prieteni: colegii mei de clasă de la Liceul de Informatică.

 Din 2011 până azi am fost împreună în fiecare Ajun de Crăciun, noapte de Revelion și concediu în 
Vama Veche. Am sărbătorit zile de naștere, permise de conducere, Bacalaureatul, admiterea la facultate, 
absolvirea facultății, locuri de muncă și, chiar anul trecut, prima nuntă din clasă. Am fost împreună atunci 
când am pierdut iubiți, animale de companie, rude. Am fost împreună la școli, la secția de poliție, în spi-
tale și la tribunal, la teatru, la cinema și la festivaluri de muzică. Am râs, am plâns, ne-am certat, ne-am 
îndrăgostit unii de alții și am trăit cele mai frumoase momente din viața noastră ÎMPREUNĂ.

  Pentru noi a fost atât de important Liceul de Informatică! 

            Nu (doar) din punct de vedere academic, dar   
              pentru că ne-a oferit șansa să ne întâlnim. Să ne întâl-
              nim între noi,  iar, apoi, să ne întâlnim  în fiecare di-  
             m        mineață la „trecere”  – de  unde să o luăm, după caz,   
             spre liceu sau spre Hard. Ne-a oferit șansa să cântăm   
                                                                               împreună: în  sala de  repetiții de la liceu, în curtea 
                școlii, în centrul Brașovului, pe vârf de munte și pe   
             plajă, la  mare, în subsolurile din Cluj, în cluburi și la   
             festivaluri. Ne-a oferit șansa să alegem și să excelăm.   
                        În informatică, inginerie, medicină, drept, artă. Fie-
             care generație spune despre ea că a fost specială și 
             de neuitat; așadar, îmi permit să spun și eu acest lu-
             cru despre generația 2015. Pentru că am zâmbit tot 
             timpul cât am scris aceste cuvinte, iar voi nici nu vă   
             puteți imagina câte lucruri nu v-am spus.
               
          Ioana	Chiș	(absolvent-2015)

 Experiența	cu	Info	

         Eu, Vlad Ardelean, în prezent student medicinist în anul VI la UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, 
vin și spun că pentru mine experiența cu Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” a început în anul 
2007. În toamna acelui an am intrat în clasa a V-a, mai precis în clasa a V-a A, unde diriginte era „proful 
de sport” (prof. Octavian Gorgan). Am îndrăznit să îl amintesc astfel datorită atmosferei relaxate, ba chiar 
prietenești cu care ne-a primit atunci în sala 53, etajul 2, clădirea gimnaziului.
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  În prima zi nu m-am conformat versului „în rândul 4 banca de la geam”, ci am ales să stau în ban-
ca întâi, la ușă, unde urma să-l cunosc și să mă împrietenesc cu cel alături de care urma să devin vedetă, 
dar, până acolo, mai este de povestit. Atunci a început o „competiție” constructivă între mine și Marcel 
Cristea. Competiția – intitulată cine are mai multe note de 10 la română – a fost câștigată de el cu scorul 
de 19-13. Acest „premiu” a fost înmânat atunci de prof. Laura Floruțău. A fost ora de biologie, cea care, 
cu siguranță, avea sa devină semnificativă sau chiar definitorie pentru ceea ce sunt astăzi. În fața noastră 
s-a prezentat, într-un costum verde, prof. Zita Deak. Sunt convins că acela a fost primul moment care m-a 
făcut să îndrăgesc biologia.

 Noul an școlar (eu în clasa a 6-a) urma să aducă un eveniment important. La Liceul de Info se 
desfășura un eveniment mult așteptat de către toți elevii, anume „ZILELE ȘCOLII”. Îmi amintesc cu 
drag pregătirile pentru acest eveniment, care începeau cu săptămâni înainte. Erau implicate toate clasele, 
toate cadrele didactice în activități, precum jocurile sportive (întotdeauna premiate), competiții științifice, 
concerte, jonglerii, paradele animalelor de companie și multe altele. Evenimentul important se apropie. 
Am participat tot la un fel de paradă împreună cu colegul meu,  Marcel. Eram îmbrăcați în îngerași și 
ofeream îmbrățișări gratuite în curtea școlii. Evenimentul s-a dovedit un succes, pentru că imagini cu noi 
se păstrează și astăzi pe holurile liceului, dar, mai ales, la loc de cinste în cabinetul de biologie,sala 21. 
Datorită acestui fapt probabil toate generațiile succesoare mă cunosc.

 Ciclul gimnazial a fost presărat atât cu învățământ de calitate, dar și cu numeroase activități 
menite să-i sporească valoarea. Aici vreau să amintesc de numeroasele excursii organizate, în special de 
prof. Ana-Maria Hagău și prof. Mariana Șortan. La insistențele lor m-am înscris și în IMPACT, club care 
cred că și astăzi are activitate importantă, atât în liceu, cât și în societatea clujeană. Spun insistențe, pen-
tru că, pe atunci, eram extraordinar de introvertit și nu mă încânta ideea participării la astfel de activități. 
Din fericire, înscrierea în acest club a fost una dintre cele mai bune alegeri, pentru că dintr-un „extraor-
dinar de introvertit” am devenit mai deschis și mi-am dezvoltat calitățile oratorice, elemente esențiale 
pentru cariera pe care am ales să o urmez.

 2011, anul numeroaselor semne de întrebare. Liceul de Informatică este prin excelență în topul 
liceelor din Cluj-Napoca, mai ales în ceea ce înseamnă MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, dar eu parcă 
deja aveam o idee despre faptul că aș urma medicina. În regulă, urmau întrebările: Eu la ce liceu merg? 
Ce profil să urmez? Cum să vrei medicină și să rămâi la Info? Cum o să mă descurc? Ce urmează? Toate 
aceste întrebări nu au făcut decât să întărească dorința de a rămâne în Liceul de Informatică „Tiberiu 
Popoviciu”. Din nou o altă alegere inspirată. Mă aștepta clasa a IX-a B (diriginte prof. Gabriela Bălan). 
Ce urmează? Urma o perioadă serioasă, pentru mine o perioadă cel puțin aparent obositoare și plină de 
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ. Fals. Eu eram concentrat pe biologie, iar, cu sprijinul doamnei prof. 
Zita Deak, am participat la olimpiadele de biologie. Diplomele obținute stau acum la loc de cinste, în vi-
trină. Da! Era clar că vreau să fac medicina. Trebuie să menționez orele de fizică conduse de prof. Felicia 
Vălean, unde, pe lângă faptul că am învățat noțiuni pe care le folosesc și astăzi, am înțeles ce înseamnă 
corectitudinea și pregătirea temeinică. Chimia era o „capodoperă” (prof. Livia Julean). Istoria se dove-
dește astăzi extrem de utilă. Antrenamentul pentru miile de pagini pe care le scriu acum la medicină s-a 
conturat la orele domnului prof. Marius Comșa.
  
 Îmi amintesc perfect prima nota de 4. Am obținut-o la informatică. Acum constat că la medicină 
e mare nevoie de gândire algoritmică, dezvoltată excelent în cadrul orelor de informatică și matematică 
(prof. Flavia Zeriu). Orele de limba și literatura română conduse de regretata doamnă prof. Claudia Topan 
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(Sava) erau deosebite. Erau cu ceai, cu cafea, cu filme, dar, mai ales, cu teatru și cultură. Iată cum în Info 
se îmbinau perfect științele exacte cu libertatea gândirii.

 Sigur, toate aceste aspecte au fost foarte bine sădite de cadrele didactice, dar prieteniile cu colegii 
clasei a XII-a B aduc și mai multe amintiri legate de ceea ce însemna experiența Liceului de Informatică. 
Petreceri, majorate, incidente (întotdeauna rezolvate), glume și replici ale profesorilor (de care ne amin-
tim cu drag), excursii, mersul la colindat, stau la baza unor prietenii care se păstrează.

 Ar trebui să închei. La prima vedere, experiența Liceului de Informatică se termină în vara anului 
2015, cu festivitatea de absolvire. Ni s-a urat succes în viață și în carieră. Finalul a fost încununat de tru-
pa clasei mele, The Pass, echipă formată tot datorită Liceului de Info. Melodia aleasă a fost cea a Tinei 
Turner, „Simply the best” și cred că aceasta rezumă perfect întreaga activitate a Liceului de Informatică 
„Tiberiu Popoviciu”.

 Prin activitatea didactică de calitate, prin deschiderea față de activitățile extrașcolare, prin faptul 
că a făcut posibilă întâlnirea mea cu profesorii și cu colegii, LICEUL DE INFORMATICĂ „TIBERIU 
POPOVICIU” a contribuit definitoriu la ceea ce sunt eu astăzi, la ceea ce sunt colegii mei astăzi și la ceea 
ce au ajuns generațiile pregătite de-a lungul celor 50 de ani.

 LA MULȚI ANI!        
         Vlad	Ardelean	(absolvent-2015)

 
	 Un	loc	definit	de	oameni
 Am absolvit Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” în 2016, iar acum îmi încep drumul de 
regizor de teatru. Sunt, cu siguranță, unul din foarte puținii absolvenți ai liceului care au urmat această 
meserie, dar cred că teatrul nu este deloc departe de științele reale, cel puțin nu din perspectiva regizorului. 
Pentru mine, teatrul este fizica oamenilor; mecanica semnelor care compun fiecare spectacol; anticiparea 
interacțiunii dintre spectacol și spectator care, spre deosebire de problemele de la clasă, nu se află într-un 
sistem termodinamic închis.

 Nu vreau să vorbesc despre orele din liceu, despre experiența mea de licean. Vreau să vorbesc 
despre ceva mult mai banal. În 3 februarie 2021 îmi sună telefonul. Eram în mijlocul unei repetiții, care 
mergea prost și în care zece oameni așteptau după mine să găsesc soluții pentru problemele din spectacol. 
Nu am numărul de telefon salvat, așa că eu cred că e un curier. Răspund, iar din telefon aud vocea unei 
profesoare din liceu. Se prezintă și mă întreabă dacă pot vorbi. O salut călduros și ridic privirea către toți 
cei din sala de repetiții. Toți se uită la mine aproape exasperați că am răspuns la telefon și par că așteaptă 
să închid imediat. Spun:
 
 „Pauză cinci minute.”, apoi, către doamna profesoară: „Sigur că pot să vorbesc. Nu pot să vă pun 
pe dumneavoastră pe hold.”. Sunt, probabil, nu mai mult de zece persoane în lume cărora să nu le fi spus 
că îi voi fi resunat eu mai târziu. Patru sunt din familia mea imediată. Trei sunt profesori (foști sau actuali) 
ai Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu”. Și asta cred că este o mărturie a calibrului instituției. Poate 
că e un indicator banal și aparent lipsit de relevanță, dar cred că lucrurile cu adevărat importante în viață 
se măsoară în gesturi mici.
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 Nu este cu nimic o performanță că o clădire nu a fost doborâtă timp de cincizeci de ani. Nu este o 
performanță nici că într-un loc anume se predă de cincizeci de ani. Un liceu nu este definit de numele său, 
de renumele său, de locația unde își desfășoară activitatea didactică. Este definit de oamenii care predau 
și de oamenii cărora le este predat. Adult fiind, încerc zi de zi să definesc liceul unde am studiat. Nu din 
onoare sau mândrie. Ar fi stupid să fiu mândru de ceva pentru care nu am un merit. 
 

 

 Încerc zi de zi să definesc liceul unde am studiat. Nu din onoare sau mândrie. Ar fi stupid să fiu 
mândru de ceva pentru care nu am un merit. Încerc să definesc liceul unde am studiat din recunoștință. 
Profesorii mei m-au ajutat să îmi dezvolt un mod de a gândi, m-au învățat să învăț, m-au învățat să încerc. 
Sunt lucruri de care mă folosesc zi de zi, sunt lucruri infinit mai importante decât teste, teze, teme, lecții și 
examene, decât table și holuri și ascunzători pentru fumat. Sunt lucrurile pentru care sunt recunoscător zi 
de zi. 

 Prețuiesc profesorii mei pentru că își fac meseria, în pofida unui sistem care naște frustrări, în po-
fida unui sistem care îi leagă la mâini și la picioare. Eu nu cred în sistemul educațional românesc, dar cred 
în unii din cei care mi-au predat, în unii din cei care m-au ajutat să mă formez.

 Zi de zi lucrez și eu în pofida unui sistem. Încerc să îmi fac treaba cât de bine pot, să depășesc toate 
bețele care îmi sunt puse în roate. Dacă am învățat ceva de la profesorii mei, asta ar fi.

 Așa că nu pot decât să urez un călduros „La mulți ani!” instituției care i-a găzduit și m-a găzduit. 
Spre încă cincizeci de ani în care să definească și să fie definit de cei care îi trec pragul!

         
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Alex	Teodorescu	(absolvent-2016)
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 11.10.2015

 Am fost plăcut surprinsă să primesc în sesiune un telefon în care mi s-a propus să scriu un articol 
despre o experiență de a mea din liceu. În pauzele dintre învățat mă tot gândeam….”Hmm… despre ce 
ar trebui să scriu? Să fie ceva amuzant? Ceva serios?”. Până la urmă, m-am decis sa fie o întâmplare 
haioasă, care pot spune că mi-a „marcat” liceul, pentru că, de multe ori, când mă întâlnesc cu foștii co-
legi, ne amintim cu drag de ea.

 Eram în clasa a 10-a și urma o excursie pe un weekend întreg în Sălciua, Munții Apuseni. Cred 
că era prima excursie cu clasa în care stăteam peste noapte undeva. Știu că am mai mers și cu câteva 
persoane din clasa a 11-a și a 9-a. Dar tot clasa noastră era în majoritate. Am mers într-un loc în care 
domnii profesori nu ne aveau treaba, pentru că aveam monitori care se ocupau de activitățile și de sigu-
ranța noastră. Și, în plus, aveau grijă să nu facem prostii. Puțin știau ei că noi mergeam acolo pregătiți și 
cu planurile făcute…Am ajuns vineri pe la amiază, am mai făcut câteva activități de zi și a urmat mult 
așteptata seară.
         Fiind adolescenți, era partea noas-
              tră preferată din orice excursie. Eu stăteam în 
              cameră cu Lari, o colegă, și cu Gabi, o fată cu 
              un an mai mică decât noi. S-a dat stingerea în 
                          jurul orei 11; toți eram în căbănuțele noastre,
              pregătiți de „culcare”.  

         Normal că regulile impuneau ca 
               noi, după o anumită oră, să nu mai părăsim  
               camerele. Dar era muuuult prea devreme  
               pentru niște copii de 16 ani să se pună la  
               somn… Am mai așteptat aproximativ o oră, 
cuminți, până să ne adunăm într-o cameră și să înceapă distracția. Să nici nu vă imaginați că acea dis-
tracție implica alcool. Deja fuseserăm controlați la sosire și eram „curați”. În schimb, jocuri am pus 
destule, cât să ne ajungă pe toată noaptea. Aveam de toate: cărți, Monopoly, Activity, Ligretto. 
 
      Toate acestea se întâmplau în jurul orei 12. Știam că trebuie sa fim discreți și silențioși, pentru 
că monitorii ne „suflau în ceafă”. Noi chiar am fost… Până în jurul orei 2, totul a mers conform „pla-
nului”. Însă, aveam vecini mult mai gălăgioși decât noi, clasa a 11-a, care au trezit monitorii. Aceștia 
au început un „raid” de verificare a căbănuțelor. Noroc că a noastră era printre ultimele din lanțul de 
căbănuțe. 

 Dintr-odată, am auzit că se apropie un monitor. Noi eram tot afară din cabană, undeva prin spa-
tele ei. Ne-am speriat și am decis să ne ascundem. Unde ne-am ascuns? Fix sub cabană. Era o construcție 
pe piloni, deci aveam suficient loc să încăpem. Și acum parcă aud pașii apăsați ai monitorului, care a 
urcat scările, a patrulat prin căbănuță, a și trezit-o pe Gabi și a întrebat-o unde suntem… Sărăcuța nu știa 
nimic… nici nu avea de unde… doar dormea.

    Am avut timp să ieșim și să ne îndreptăm fiecare spre camera lui. Ghinionul meu și al Larisei a 
fost acela că orientarea căbănuței noastre (ea fiind la capăt și perpendiculară pe celelalte) nu ne permitea 
să intrăm fără sa fim văzute de monitori. Am mers prin spatele construcției, ne tot gândeam „Ce să 
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 facem…? Pe unde să intrăm înapoi?”. Geamul de la baie nu era o opțiune… era și mic, și la înălțime. 
Celelalte geamuri erau închise… Superb.

 După acest episod, am auzit cum i-au scos afară și pe băieții din clasa noastră, dar și pe cei din 
clasa a 11-a care nu dormeau. Atunci am decis că nu mai avem cale de scăpare, am ieșit de sub cabană și 
ne-am acceptat soarta… și pedepsele ce au urmat… Să vă spun sincer, era ora 4 și noi eram afară făcând 
genuflexiuni. Alții, care erau mai energici, alergau în jurul terenului de fotbal. Numai lucruri bune. La un
 moment dat, țin minte că unul dintre colegi s-a plâns de faptul că era frig. Atât ne-a trebuit. Am fost mutați 
în sala de mese, unde am primit un teanc de reviste. Ni s-a spus că toate acelea trebuiau să fie citite până 
la micul dejun, care era la ora 8. Ne-am pus frumos fiecare la mese, și am început să lecturăm. Eram cam 
10-12 copii răsfirați în sală și un monitor care avea grijă ca noi să ne facem treaba.

 Dintr-odată, un coleg din clasa a 11-a a pus întrebarea serii. „Mă scuzați, dar reviste deocheate nu 
aveți?”. Atât a trebuit… dragul de el a primit și mai multe reviste științifice, iar noi restul am fost lăsați să 
mergem în camerele noastre și să mai dormim ce ne-a mai rămas din acea noapte. Fuseserăm salvați.

 În dimineața aceea, domnii profesori își puteau da seama foarte ușor care dintre noi au avut un 
somn de o noapte și care au „petrecut” până dimineața… Urma o zi plină de activități, care necesitau 
energie, pe care le-am făcut noi cumva… însă, în seara ce a urmat, cred că nu am prins ora 11 și noi deja 
dormeam profund.

         Theodora	Crăciun	(absolvent-2018)

 8 ani de Info

 Când mă gândesc la Liceul de Informatică, îmi este greu să mă refer doar la o anumită perioadă. 
Am petrecut 8 ani în băncile liceului, ani presărați cu amintiri atât bune, cât și mai puțin plăcute, însă toate 
au contribuit la dezvoltarea mea pe plan profesional și ca om. Cu atât mai mult, fiind unul dintre elevii 
care au locuit în căminul liceului, am avut o relație mai strânsă cu liceul și am reușit, prin această cale, 
să cunosc diferite persoane din administrația acestuia, dar și alți elevi din diferite școli. În acești 8 ani am 
reușit să observ, dar și să contribui, într-o mică măsură, cât de mică ar fi fost ea, la evoluția unuia dintre 
cele mai bune licee nu numai din Cluj, ci și din țară.

 Deși am absolvit liceul acum aproape 2 ani, mă aflu într-o perioada importantă a vieții, în care 
adesea mă folosesc de experiențele pe care le-am avut în cadrul acestuia. Când vine vorba de coceptele 
pe care le-am învățat în domeniul informaticii și matematicii, specializările liceului, încă le aplic aproape 
zilnic și, folosindu-mă de resursele oferite de facultatea la care mă aflu, încerc să le sporesc, pentru a-mi 
facilita un viitor cât mai strălucit în domeniul în care doresc să lucrez.

 Una dintre amintirile mele preferate din anii petrecuți în Liceul de Informatică este chiar una dintre 
cele mai vechi amintiri legate de această perioadă și e o întâmplare despre care pot să spun că mi-a alimen-
tat dorința de a avea o carieră în informatică. Întâmplarea a avut loc când eram în clasa a V-a, în cadrul orei 
de Tehnologia Informației. Profesoara pe care o aveam atunci, doamna Sortan sau Mariș, cum îi spuneam 
noi, ne-a arătat cum să scriem un simplu program C++ în MinGW Developer Studio, mediul de dezvoltare 
folosit în acel timp, care afișează un simplu mesaj text pe ecran. Dintr-un oarecare motiv, o aplicație, care 
acum poate părea foarte nesemnificativă, a reușit să îmi acapareze complet 
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interesul, iar, din acel moment, am încercat, în mod continuu, să îmi lărgesc cunoștințele legate de in-
formatică. Deși, probabil, pot spune că nu mi-am atins potențialul maxim în ceea ce privește activitatea 
mea la diferite concursuri sau olimpiade de informatică la care aș fi putut participa, pasiunea mea pentru 
tehnologie rămâne la fel de aprinsă ca în acel moment, iar cunoștințele pe care le-am câștigat în timpul 
petrecut în liceu mă ajută și astăzi să evoluez și, de cele mai multe ori, constituie un subiect interesant de 
discuție cu alte persoane interesate de tehnologie. Revenind la Tehnologia Informației, pot spune cu vârf 
și îndesat că este materia la care am atins cele mai mari performanțe, iar în spatele oricărui elev de succes 
se află, cel mai adesea, un profesor de succes. În cazul meu, acest profesor a fost doamna Perde Anca, 
o persoană care, de multe ori, a avut mai multă încredere în abilitățile mele decât eu însumi. Alături de 
ea, am reușit să excelez nu doar pe plan național, ci și pe plan mondial, iar împreună am creat o pereche 
elev-profesor care a câștigat nenumărate titluri și concursuri. Îmi este greu uneori să mă gândesc că nu 
eram atras inițial de Olimpiada de Tehnologie a Informației, însă, la insistențele dânsei, am decis să încerc 
și am creat astfel o echipă caracterizată de muncă, talent și multă încredere, trei atribute care, împreună, 
nu pot să garanteze decât succes. De aici, restul e istorie.

 Vorbind de istorie, puțini oameni se pot bucura de același profesor la o materie timp de 8 ani, însă 
eu pot spune aceasta nu numai despre o materie, ci despre mai multe. Fiind astăzi într-o societate multi-
culturală, mă aflu adesea în situația de a vorbi despre istoria și geografia țării mele, dar și despre cea a țării 
sau regiunii din care persoana cu care interacționez provine. De aceea, de cele mai multe ori, apelez la 
cunoștințele pe care le-am acumulat la orele de istorie ale domnului Comșa, iar pentru a le transmite folo-
sesc cea mai vorbită limbă pe plan mondial, engleza. La fel ca și istoria, limba engleză e o materie la care 
am avut norocul de a avea același profesor timp de 8 ani, doamna Oltean, un profesor care a avut extrem de 
multă încredere în mine, care m-a ajutat să îmi perfecționez abilitățile de a vorbi și  înțelege limba engleză 
la un nivel impecabil și despre care mi-ar fi greu să vorbesc într-un singur articol. Nu există o zi în care să 
nu folosesc limba engleză, indiferent cât de puțin aș face-o. Unul dintre complimentele pe care le primesc 
des e faptul că vorbesc și scriu într-o gramatică mai corectă decât cea a multor vorbitori nativi, lucru care 
se datorează efortului depus atât de mine, cât și de doamna profesor în cadrul orelor din gimnaziu și liceu. 
De asemenea, am folosit mai mult decât m-aș fi așteptat și cealaltă limbă pe care am învățat-o în Liceul de 
Informatică, limba franceză, iar, dacă următorii ani decurg conform planului pe care mi l-am propus, s-ar 
putea să o folosesc în procent și mai mare.

 Spuneam că sunt puțini elevi care au avut același profesor timp de 8 ani, dar oare câți pot să spună 
că au avut același diriginte timp de 7 ani? Un singur an nu am avut-o ca diriginte pe doamna Moldovan, o 
profesoară de limba franceză de la care nu aș fi putut cere mai mult și un diriginte pe care l-aș solicita din 
nou dacă ar fi să călătoresc în timp, înapoi în clasa a V-a.

 În mod surprinzător, unele din cele mai plăcute amintiri din liceu sunt legate de materiile opțio-
nale, care aveau legătură cu arta și designul. Multe dintre posterele sau videoclipurile pe care le-am creat 
folosind conceptele învățate în cadrul acestor materii îmi transmit o stare de bucurie și mă fac să zâmbesc 
atunci când mă uit la ele și îmi aduc aminte de momentele în care lucram la ele.

 Așadar, nu mi-ar fi greu să vorbesc în parte despre fiecare profesor sau despre fiecare materie pe 
care am avut-o în cei 8 ani petrecuți în Liceul de Informatică. Am avut parte de atât de multe experiențe 
frumoase, demne de povestit cu diverse persoane, încât mi-ar lua mai mult de o zi întreagă să relatez tot 
ceea m-a ajutat să ajung unde sunt acum sau unde voi ajunge în viitor. Unul dintre lucrurile pe care le pot 
spune foarte clar e că în momentul în care am „ieșit” oficial din această instituție, am fost un om care avea 
un arsenal de cunoștințe foarte bogat, nu doar în materiile specifice liceului, dar și la alte subiecte cu care 
am avut de a face în această perioadă. Gândindu-mă la evoluția pe care a avut-o liceul în anii în care eu 
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am fost elev și observând, în același timp, evoluția rapidă a domeniului tehnologiei, pot doar să văd o 
creștere constantă în viitorul liceului, indiferent de situația cu care întreaga lume se confruntă în momentul 
de față.
         Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de   
        la înființarea sa, îi doresc Liceului de Infor-  
        matică „Tiberiu Popoviciu” să continue pe
        același drum ca și cel de până acum, cel al   
                   evoluției constante. Nivelul la care se află 
        acum se datorează muncii unui corp profe-  
                   soral de clasă înaltă și a elevilor care, îndru-
        mați de diferiți profesori, au reușit să facă   
                   performanță într-o multitudine de subiecte. 
        Mai mult de atât, dacă totul o să continue   
                   în această direcție, a unei nesfârșite îmbu-
        nătățiri și creșteri, această instituție o să se   
        afle în top, nu doar peste încă 50 de ani, dar   
        și peste 500 de ani. Cum am menționat ante-
        rior, informatica și tehnologia continuă să se 
dezvolte  într-un mod rapid, iar interesul legat de acest domeniu este la cel mai înalt nivel la care a fost vre-
odată. De aceea, este oarecum inutil să îi urez succes liceului, deoarece știu, cu siguranță, că o să continue 
să producă oameni de succes, care o să contribuie în mod activ la schimbările și la evoluția domeniului 
informatic.
      
        Marius-Adrian	Boier	(absolvent	-2019)
 

 „Excepțional,	Mera!”	–	ce	a	însemnat	pentru	mine	experiența	
LITP?

 Trebuie obligatoriu să încep cu o mică povestioară, cum obișnuiește subsemnatul. În clasa a opta, 
după Evaluarea Națională, aveam în cap câteva nume de licee în care îmi doream să ajung, dar, spre colo-
sala mea rușine, Liceul de Info nu era printre ele, pentru că, la acel moment, nu știam mare lucru de dânsu’. 
Știam doar că e departe de casă, numele era uluitor de lung, așa că prea dificil de reținut; prin urmare, l-am 
bifat uitat. Mă întâlnesc cu un prieten cu câteva zile înainte de încheierea dosarelor de înscriere la liceu și, 
după dialogul comun cu privire la evaluare, mă întreabă: „Auzi, dar de ce nu dai la Popoviciu?” Și începe 
să-mi povestească că e așa, că e pe dincolo, că „Hai, că o să îți placă” și, fiind fan senzații tari, românești, 
accept provocarea. O lună mai târziu, urcam pentru prima dată strada pe care aveam să o învăț pe de rost 
în următorii patru ani, de la semne de circulație la mașini, borduri, tufe, strada care duce la Liceul de Info.

 Am avut ocazia să nimeresc într-un colectiv diversificat, unit atât la teste, cât și la năzbâtii, oameni 
inteligenți, plini de umor. Deși primele zile de liceu au fost presărate cu sfială, aceasta s-a risipit repede, 
odată ce am început să ne cunoaștem. Cred că varietatea a fost ceea ce ne-a ținut laolaltă, diferențele de 
potențial, de energii, faptul că aproape treizeci de capete, cu aproape treizeci de idei distincte, gândeau
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sub același acoperiș și reușeau, de fiecare dată, să găsească un consens...sau mai multe. Sunt conștient că 
profesorii veneau cu o plăcere amestecată cu disperare când știau că au oră cu XII A, deoarece se puteau 
aștepta la orice: de la colegi urcați pe dulapuri la proiecte realizate impecabil, de la teste rezolvate în 
echipă la prezență completă la ore. Pare exagerat, dar alt liceu poate nu ar fi dat dovadă de atâta înțelegere 
și nu ar fi primit cu atâta căldură un colectiv așa de „extremist”.

 Spre marea mea bucurie, corpul profesoral s-a prezentat la fel de variat. Lăsând la o parte cele-
britățile de renume, precum doamna profesoară de științe socio-umane sau domnul profesor de istorie, 
care corespundeau cu portretele făcute de foști elevi, articole sau alți profesori, sala profesorală s-a dovedit 
a fi ascunzătoarea unor figuri distincte. Deși toți mi-au fost și îmi sunt în continuare tare dragi, recunosc 
că am avut și favoriți, pe care nu i-am ales neapărat pentru modul de predare sau pentru cât de mare era 
pâlnia cu care ne turnau cunoștințele în cap, ci, mai degrabă, pentru felul în care au depășit meseria și au 
transmis mai mult decât lecția de zi, au arătat înțelegere la nevoie, au venit cu sfaturi, încurajări, glume. 
Spre ciuda profesorilor care ajung să citească asta, nu o să îmi menționez preferințele, dar sper să fie un 
motiv de bârfă în cancelarie.

 Pentru mine, anii de liceu au fost o sursă con-
tinuă de provocări – fiecare drum cu autobuzul 46B a
însemnat o nouă invitație la curiozitate și la afirmare. 
Recunosc că una din călăuzele mele în viață este prin-
cipiul I al mecanicii, „Un corp aflat în mișcare rămâ-
ne în mișcare.”, astfel că am ținut să rămân implicat
pe toată perioada liceului în cât mai multe proiecte, 
cum ar fi EPIC, concurs de cultură generală organizat 
de elevii din Popoviciu, Gala Innovatory, un concurs 
județean de proiecte civice, iar, pentru un an, m-am 
aflat chiar la cârma corabiei cu apucături de vas de 
croazieră, fiind chiar Președintele Consiliului Școlar
al Elevilor. N-a fost nicio clipă vorba de „a mă pune 
bine cu profesorii” sau de a mă remarca, a fost pur și
simplu manifestarea pasiunii mele de a fi constant în 
priză, de a avea activitate. Pentru o viață sănătoasă,
pasiunea și cafeaua trebuie să ungă mecanismul orică-
rei realizări. Cafeaua mai poate lipsi din când în când,
dar pasiunea, niciodată.

          Răsplata pentru munca depusă nu a ezitat să se
 arate, fiind cel care a luat acasă trofeul de „șef de
 promoție”. Titlul nu desemnează, zic eu, doar notele bune pe care le-am luat, uneori pe meritate,după ore 
întregi de învățat, nopți pierdute cu ochii în calculator, zeci de pagini tocite și recitate mecanic, alteori 
datorită îndrăznelii, spiritului ușor șarmant,  carismatic, pe care un profesor l-a numit cândva „vrăjeală 
convingătoare” și care m-a făcut să aud de nenumărate ori fraza „Doamne, ce bine ți-ar sta în politică!”; 
înainte de toate, „șefia” a fost rezultatul muncii a zeci de rude, prieteni, colegi, profesori, care au contribuit 
la formarea mea ca om, a fost finalul a zeci de conversații la telefon despre lecția la mate, a sute de poze cu 
tema la info, a mii de cuvinte tastate pentru eseuri la română și lista de numerale poate continua. Pe scurt, 
a fi șef de promoție a însemnat pentru mine încheierea glorioasă a unui lung șir de „Mera, ajută-mă un pic 
la asta!” și „Excepțional, Mera!”.
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 Patru ani mai târziu, iată-mă absolvent al Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, acum stu-
dent politehnist cu acte în regulă, pe un drum anevoios, dar având în mâini harta unui viitor pe care pro-
babil nu aș fi trasat-o astfel, dacă nu aș fi fost elev aici. Experiența LITP m-a învățat, peste toate formulele 
de matematică, algoritmii elementari, bazele fizicii moleculare, că succesul nu este despre a ajunge primul 
în vârf, ci despre a-ți alege compania potrivită în călătoria ta, oameni care să te susțină atunci când șchio-
pătezi, să te ajute atunci când cazi și să găsească alături de tine cărarea.
          

                 Mihai	Mera	(absolvent-2020)
 

	 Liceul	de	Informatică	„Tiberiu	Popoviciu”	–	şansă	de	a	fi

 „Eşti visul meu, din toate, cel frumos.” – Tudor Arghezi, „Psalm”

             Se spune că, dacă îţi doreşti ceva cu putere, Universul îţi răspunde şi te ajută să-ţi împlineşti vi-
sul. Cred că asta s-a întâmplat cu mine în relaţia mea, profesională şi afectivă, cu Liceul de Informatică 
„Tiberiu Popoviciu”.

 Era în anul şcolar 1988-1989, an de schimbări radicale şi în societatea românească, şi în viaţa mea. 
Pe atunci locuiam pe strada Meteor, nr.2, chiar faţă în faţă cu Liceul de Informatică. Parcă era o provocare: 
de câte ori ieşeam pe balcon, nu puteam să nu văd Liceul care se înălţa maiestuos pe Dealul Feleacului şi 
să nu aud freamătul de copii care zburdau în curtea şcolii.

 Deşi eram profesoară la o şcoală centrală, unde mă simţeam apreciată şi respectată, de câte ori îmi 
răsărea înainte imaginea Liceului, cu forfota lui de fiecare zi, mă lăsam purtată de un vis, pe care atunci 
nu-l credeam de atins: să fiu profesoara acestor elevi. Cred că această aspiraţie, prin repetiţie, a căpătat 
forţa de a se transforma într-un ideal împlinit.

 Iată ce s-a întâmplat. Într-o zi, pe parcursul anului şcolar, am fost chemată la şcoală de domnul di-
rector Aurel Clamba, care mi-a spus că o clasă de-a XI-a de la Liceul de Informatică a rămas fără profesor 
de română şi m-a întrebat dacă aş putea ţine eu orele de română de la clasa respectivă (completare de ca-
tedră). Propunerea m-a onorat şi m-a intimidat totodată: înţelegeam că puteam avea marea şansă de a lucra 
cu copii deosebit de inteligenţi şi, totodată, că acceptarea mea implica o mare responsabilitate. Trebuia să 
fiu la înălţime! După câteva momente de ezitare, am acceptat, conştientă fiind că nu va fi uşor.

 Am intrat cu sfială într-o clasă care mă privea interogativ: era cu un an înaintea bacalaureatului 
lor şi nu ştiau cui i-au fost încredinţaţi. Eu am privit spre fiecare ca spre o nouă speranţă: prin aceşti elevi, 
puteam să devin ceea ce voiam să fiu. Voiam să-mi împlinesc menirea de dascăl de română: să deschid 
în mintea şi în sufletele acestor adolescenţi ferestre spre tainele literaturii. Ştiam că literatura modelează 
sufletele şi speram să pot, prin forţa gândului şi a sufletului meu, să-i construiesc frumos. Aşa că m-am 
angajat, cu toată fiinţa mea, în acest demers.

 Şi a meritat. La puţină vreme, am avut revelaţia că suntem pe drumul bun: şi eu şi elevii mei. Într-o 
oră, în care încercam să demonstrez că basmul cult „Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă poate fi 
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interpretat şi drept roman al formării personalităţii, s-a întâmplat ceva cu totul neprevăzut, care m-a 
emoţionat puternic. În ora anterioară, am înaintat cu argumentarea doar până la jumătate, urmând ca în ora 
aceea să finalizăm demonstraţia. O elevă (Alina Bârsan, promoţia 1990) a ridicat mâna să răspundă. După 
ce a reluat, cu cuvintele ei şi în viziunea ei, partea de argumentare din ora precedentă, m-a întrebat dacă 
poate continua. Am fost surprinsă de întrebare, dar mi-am dat acordul. Ceea ce a urmat a fost de-a dreptul 
copleşitor: eleva mea, ce părea fragilă şi deosebit de sensibilă, a argumentat, cu o logică impecabilă şi cu 
un vocabular elevat, dar cu o forţă de convingere rară, că într-adevăr basmul poate fi „citit” şi ca un roman 
al formării personalităţii. Demonstraţia a fost făcută! Întreaga clasă a receptat cu admiraţie prestaţia co-
legei. Alina a fost, în anul acela, premiantă la Olimpiada de Limba şi Literatura Română, faza judeţeană, 
ceea ce mi-a dat, pe lângă satisfacţia profesională, încrederea că pot lucra la un nivel superior cu nişte elevi 
dotaţi şi deschişi spre cunoaştere, că pot să fiu ceea ce îmi doream să fiu. Am dus clasa până la bacalaureat 
şi rezultatele au fost pe măsura aşteptărilor mele şi ale lor. Am fost fericiţi cu toţii. 

 Bineînţeles, eram conştientă că în construcţia personalităţii acestor elevi, alţi dascăli au aşezat te-
melia şi au înălţat zidurile de susţinere şi le sunt recunoscătoare. Cum erau în ultimii doi ani de liceu, rolul 
meu, asumat, a fost să construiesc un acoperiş solid, care să reziste intemperiilor şi să protejeze zidirea. 
I-am reîntâlnit după zece ani, după douăzeci... Adolescenţii de altădată au devenit nişte tineri cu suflete 
frumoase şi puternic ancoraţi în societate. Destinul meu s-a împlinit! Îi sunt profund recunoscătoare celui 
ce mi-a dat această oportunitate, domnul profesor Aurel Clamba, aflat acum sub protecţia divină. Dar pen-
tru mine, visul s-a sfârşit! Experienţa aceasta a rămas în sufletul meu ca o iubire mare, pierdută, la care te 
întorci mereu cu gândul, în speranţa să o regăseşti: „Sub stele de ieri,/ subt trecutele caut/ lumina stinsă pe 
care-o tot laud.”, spune, mult mai frumos, poetul Lucian Blaga în „Lumina de ieri”.

    Însă a rămas speranţa şi ea a dat naştere aspiraţiei care a devenit realitate: pentru anul şcolar
1992-1993  am cerut şi am obţinut, prin Inspectoratul Şcolar, o detaşare, pe un an şcolar, la Liceul de     
Informatică, cu normă întreagă: patru clase de-a X-a, o clasă de-a XI-a şi o clasă de-a XII-a. Era tot ce-mi 
doream! În anul acela mi-am dat şi gradul didactic I, cu clase de elevi cu care nu lucrasem în anii anteri-
ori. Acum, privind în urmă, cred că am avut un curaj peste măsură: nu te duci în faţa unei comisii foarte 
exigente (profesorul Ion Vlad era preşedintele comisiei) cu nişte clase de elevi pe care nu ţi le-ai format 
tu... Însă atitudinea mea temerară n-a implicat niciun risc: cu puţine excepţii, elevii au colaborat fructuos 
şi orele au mulţumit comisia. Dar mi-a rămas în minte o elevă din clasa a X-a B (Fetinca Mirela, pro-
moţia 1995) care, în momentul verificării cunoştinţelor (despre „Nunta Zamfirei” de George Coşbuc), s-a 
ridicat, zveltă şi frumoasă, şi a început să vorbească, fără inhibiţie şi fără poticneli, pe un ton liniştit, dar 
impunător, despre semnificaţiile baladei coşbuciene. Discursul ei informat a fost „cireaşa de pe tort”, care 
a impresionat pe toată lumea, inclusiv pe mine. Niciodată nu voi putea fi destul de recunoscătoare pentru o 
asemenea atitudine. De aceea, le mulţumesc, în gând, tuturor elevilor mei, care mi-au dăruit atât de mult!

 Deci, au fost două intrări în castelul visurilor mele, pe care le văd acum ca pe nişte probe nece-
sare sau ca pe nişte trepte ascensionale. Trebuia să urmeze şi a treia (ca în basme)! Şi a urmat, „fiindcă 
n-am putut altfel”! („Mărturisire auziţi din parte-mi, c-am început să clădesc, fiindcă n-am putut altfel...”, 
mărturiseşte Manole din drama „Meşterul Manole” de Lucian Blaga). S-a întâmplat în anul 1999, când 
am cerut şi apoi am primit transferul la Liceul de Informatică. Atunci când am intrat pentru a treia oară în 
Liceu, am rămas până la pensionare. Eram acum profesor titular, perfect integrat într-un colectiv didactic,
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unde m-am simţit între prieteni. Eram împlinită! Nu-mi mai doream decât sănătate şi putere de muncă. 
Liceul avea acum şi clase gimnaziale, ceea ce reprezenta o mare oportunitate pentru mine: am avut şansa 
să lucrez cu elevi de clasa a V-a, pe care să-i conduc pe drumul învăţării până la bacalaureat. Ce-mi puteam 
dori mai mult? „Ştiţi că sunteţi singura mea profesoară de română?” , mi-a spus o elevă din clasa a XII-a 
(Pop Lăcrimioara, promoţia 2008). Ştiam şi eram conştientă că atât timp petrecut împreună nu putea să nu 
creeze nişte legături afective de nezdruncinat. După ce ne-am despărţit, elevii aceştia, şi alţii, au venit la 
colindat în Ajunul Crăciunului, câţiva ani la rând, până când imaginile vieţii de liceu s-au mai estompat şi 
fiecare şi-a văzut de drumul său. Mi-am iubit întotdeauna elevii şi cred, cu tărie, că iubirea poate învinge 
piedici şi poate construi punţi solide între inimi.

 M-am despărțit de elevii mei odată cu pensionarea, dar mi-au rămas în amintire, proiectaţi într-un 
trecut luminos la care deseori mă raportez. Am păstrat, cu grijă şi cu drag, o parte din sufletul lor aşternut 
timid pe sonetele de despărţire pe care, mulţi dintre ei, mi le-au înmânat. Sunt frumoase gândurile aşter-
nute pe aceste sonete şi uneori, în clipe de linişte şi de răgaz, le deschid şi refac legătura cu acele suflete 
curate care, pentru o scurtă sau mai lungă  perioadă de timp, mi-au fost aproape. Dintre toate, am ales 
acest mesaj care, cred eu, spune totul despre o relaţie profesor-elev pe care mi-am dorit-o: „Niciodată nu 
voi ajunge să fiu îndeajuns de recunoscător pentru frumoasa formă pe care aţi reuşit să o daţi gândirii şi 
simţirii mele. Mi-ar plăcea să cred că am contribuit, chiar şi cu o singură scânteie, la lumina şi la căldura 
pe care le răspândiţi în jurul dumneavoastră. Cu mult drag, Mihai.” (Mihai Gădălean, promoţia 2002). Am 
fost profesoară pentru elevi! Ei mi-au luminat o vârstă, mult prea repede trecută, şi-mi luminează şi senec-
tutea: e bine să ai amintiri frumoase! Mulţi dintre ei mi-au fost recunoscători şi mi-au mulţumit pentru 
dăruirea mea. Tuturor le adresez, cu aceeaşi recunoştinţă, aceste cuvinte: Și eu vă mulţumesc!!!

         

           Prof.	Maria	Plăiaş
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 Gânduri din prezent  Gânduri din prezent 
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 Casa	mea-Liceul	de	Informatică

 Ce face ca o școală, o instituție să devină parte din noi? Cred că este cantitatea de viață trăită, deru-
lată în acest spațiu, indiferent de poziția ocupată: elev sau profesor.

 Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca este „casa” mea de aproape cinci ani, 
timp în care am simțit spiritul creat aici de trecut și de prezent. Am văzut serii de absolvenți reîntorcân-
du-se cu drag după 10 ani, 20...40 de ani, foști profesori care vin în vizită, care participă și acum la viața 
școlii, studenți care vin să-și salute diriginții. Particip activ la diversele activități care se întâmplă, la 
acordarea premiilor, la festivități, la conceperea diverselor strategii; mă încântă legăturile interumane care 
se stabilesc. Toate acestea constituie viața ce creează oameni, destine.

 Efervescența aceasta didactică, culturală și umană a unei școli cu aproximativ 1800 de elevi și 100 
de cadre didactice generează o energie complexă, care formează caractere, care clădește vieți și intră în 
străfundurile noastre. Rămâne ca un punct de reper pentru toți cei implicați, ca o cărămidă bine plasată 
într-o temelie umană, peste care se clădește permanent.

 Acum, după 50 de ani de la înființare, Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din  Cluj-Napoca 
rămâne un reper la nivelul comunității locale, dar și la nivel național, între liceele de profil. Mă bucur să 
fac parte din această frumoasă poveste, să văd cum trecutul și prezentul clădesc viitorul, într-o armonie 
adaptată rigorilor timpului în care trăim, dar cu aceeași dăruire și cu aceeași dragoste pentru oameni, pen-
tru viață.
       

      Prof.	Floarea-Alexandrina	Rusa,	Director	Adjunct
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	 Amintiri,	emoții	…
 Niciodată începuturile nu sunt zile obișnuite. Le simțim, le mirosim cu o seară înainte, apoi, ziua cu 
pricina rămâne adânc înscrisă în ceea ce suntem. Cam așa a fost și ziua în care am pășit întâia dată în curtea 
liceului.
 
 Am văzut o grădină plină de culoare. Trandafiri – roșu aprins – străjuiau intrarea. Aproape mă aver-
tizau că treaba devine serioasă, că nu mai am scăpare, că am ajuns într-un loc în care am să revin ca prinsă 
într-o capcană.

 Apoi amintirile sunt diverse, în cascadă, examenul de admitere (în banca din fața catedrei din sala 25), 
prima zi de școală, prima dată când am văzut un computer adevărat, cartele perforate, algoritmi desenați în 
forme geometrice, ce prin reguli enigmatice devin programe și pun în mișcare COMPUTERUL, am scris doar 
cu litere mari, enigmaticul O tăiat – Ø – care apărea și pe frontispiciul Liceului de Matematică – Fizică nr. 2 
– INFØRMATICĂ, colegii curioși și entuziaști, profesori riguroși și profesioniști – exemple reale pentru noi, 
teme, teme, teme, căutări, încercări și câte și mai câte.

 Computerul era imens, impozant; avea o clădire special construită pentru el. Cei care îl stăpâneau erau 
niște „magicieni”. Și funcționa cu cartele de hârtie .

 Foarte vii mi se par și acum orele de mate, pline de viață, de formule și, cu toate că erau vesele, aveam, 
în timpul lor, parte de profesionalism de mare clasă. Nou, prestanță și „magie” cu 0 și 1 am descoperit la 
informatică, materie care a avut numeroase subcapitole, ore și multă practică. Doar superlative ne-au în-
conjurat; uneori, ne-au împiedicat toate orele: și fizica, și istoria și câte au mai fost. 

 Nu mai puțin importantă era, la vârsta aceea, discoteca din sala de mese, unde am fredonat, am 
dansat pe piesele „Forever young”, „We are the champions” și pe toate hit-urile anilor ’80. Oldies but 
goldies sunt toate, semne ale unei vârste de aur, pentru că asistam la construcția unor edificii importante: 
noi înșine, modelați de ceea ce cu drag îi numesc „monștri sacri” ai artei. 

 Am învățat să curățăm „munți” de cartofi și să spălăm vase obraznic de mari în timpul serviciului 
de la cantină. Gesturi mici, activități care, rezumate într-un discurs, par banale. Memoria le-a fixat însă ca 
pe niște puncte de sprijin ale modului în care am învățat să ne raportăm la lume și unii la alții. 

 Au trecut 4 ani. Sporadic, am revenit în studenție. 

 Apoi am devenit colegă cu profesorii mei. Doar fusesem avertizată în prima zi. Abia intrând, din 
nou pentru întâia dată, în sala profesorală, ca profesor de data aceasta, am înțeles avertismentul primei zile 
de școală. Un destin jucăuș îmi aruncase tot timpul acesta provocări. Respect, recunoștință și admirație se 
amestecau cu povești din sala profesorală. De partea cealaltă a catedrei, înțelegi ce înseamnă responsabi-
litatea, cât de mult contează atitudinea, ce consecințe aproape magice are compasiunea, toate acestea pe 
lângă stăpânirea materiei și căutări neîntrerupte, cercetare, autodepășire. 

 Generații după generații, fiecare neobișnuită în felul ei, fiecare cu amprenta specifică, cu veselia, 
ambiția, visele, iubirile, greutățile ei. Am fost diriginta a șapte generații de elevi frumoși, plini de viață și 
foarte curioși. Îi salut pe toți și îmi face deosebită plăcere când mă întâlnesc cu fiecare dintre ei. 
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 Elevii au zburat spre zări din cele mai năstrușnice.  

 Printre elevii școlii s-a aflat episodic și fiul meu, Cătălin. Alte emoții speciale, m-au încercat, 
emoții pe care le trăiesc doar mamele. Și puțini știu cu adevărat ce luptă duc în sine mamele-profesor, cum 
învață ele să fie mame și pentru copiii de la școală și cum copiii de-acasă le-aud câteodată vorbind ca niște 
profesoare. 

 Azi e o obișnuință să auzi de IT în Cluj. Liceul este neobișnuit, dar nu mai este UNICUL. Evoluția 
spectaculoasă a informaticii și-a lăsat amprenta în sălile de clasă, pe coridoare, dar mai ales în inimile 
celor care s-au bucurat de anii de liceu aici. Am avut parte de multe bucurii, de emoții și trăiri ca elevă, 
ca profesor și ca mamă într-o perioadă mai lungă decât jumătate din existența liceului și a mea personală, 
deopotrivă. 

 Liceul de Informatică a fost, este și va rămâne la cote înalte, atât la propriu (doar e sus pe deal), 
cât și metaforic prin aspirațiile, zborul și realizările celor care și-au lăsat amprenta în viața lui.  

         	 Prof.	Gabriela	Bălan

 Spre	Viitor,	prin	Trecut	–	câteva	vorbe	și	gânduri
	 (de	la	lume	adunate...înapoi	la	lume	date...)
 Educaţia umană este elementul de bază care participă la desăvârșirea fiinţei umane, sub cele mai 
diverse forme. Dintre toate fiinţele, omul este singura care nu se mulţumeşte cu ceea ce a ajuns să fie la un 
moment dat. Tendinţa naturală a omului de a se autodepăşi reprezintă combustibilul permanentei strădu-
inţe de a izbuti pe un plan superior faţă de înaintaşi. Prin însăşi natura sa, fiinţa umană este perfectibilă: 
„nedesăvârşirea” cu care omul vine pe lume deschide însă posibilităţi imense de perfecţionare şi o mare 
potenţialitate de a învăţa şi de a-şi forma abilităţi/capacităţi. Dintotdeauna, instrucţia şi educaţia au fost 
cerinţe majore ale vieţii, pentru că omul este un „sistem deschis”, aflat permanent într-un proces de adap-
tare, perfecţionare şi „devenire”: el se manifestă „într-un anumit fel” dacă vrea (este motivat), dacă poate 
(are deprinderi și abilităţi) și dacă știe (are cunoștinţe). Cultura îl face pe om mai moral şi mai înţelept, 
dar nu cunoştinţele în sine au o valoare deosebită, ci efectul formativ pe care acestea îl au asupra fiecărui 
individ. „Non multa, sed multum” afirmă un aforism latin, ale cărui semnificaţii transpuse în domeniul 
educaţiei sunt de o mare actualitate (nu cel ce știe multe este învăţat, ci cel ce ştie puţine – dar prin acele 
puţine, le ştie pe toate).
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 Pentru a sublinia responsabilitatea pe care o avem permanent în societate unii faţă de alţii, mai ales 
cei implicaţi în domeniul educaţiei, mi-am permis să fac apel la câteva versuri, intitulate generic „O bucată 
de lut” (cu autor necunoscut/anonim). Mai mult sau mai puţin, fiecare dintre noi ne identificăm cu una sau 
cu ambele ipostaze.

    

  

 
 
 Acceptând provocarea lansată de reprezentanţii revistei „Automatic Condei”, de a așterne pe hârtie 
câteva gânduri legate de „experienţa de viaţă” trăită/dobândită în această școală, mi-am asumat o anumită 
responsabilitate: aceea de a-mi ordona gândurile și ideile, pentru a răspunde onest solicitării și a nu înșela 
așteptările. Am primit darul vieţii fără să-l cerem, ne bucurăm de el fără să ne dăm seama și-l vom pierde 
fără să fim întrebaţi. În „trenul vieţii”, în care suntem, deopotrivă, gazde pentru unii și oaspeţi pentru alţii, 
putem călători frumos spre destinaţia visată, chiar dacă cine ești – te interesează pe tine, ce ești – te inte-
resează pe tine, dar și pe alţii, ce faci – interesează pe toată lumea! Şi atunci, nu-ţi rămâne decât să încerci 
să păstrezi echilibrul între talerele balanţei personale cu „cererea” și „oferta”, să fii un bun companion de 
călătorie ce aplică principiul „nimeni să nu știe unde ești, dar dacă nu ești <<acolo>>, să ţi se simtă lipsa!”.
 
  Einstein spunea că „Fizica este o modalitate prin care un atom dobândește cunoștinţe despre alţi 
atomi”. În acest sens și context, le-am „transmis” elevilor chemarea la Coloana Infinitului, pentru a des-
coperi împreună primul secret al Fizicii: infinitul (și au venit); apoi a urmat chemarea la Poarta Sărutului, 
pentru a descoperi împreună al doilea secret al Fizicii: dragostea pentru știinţă (și au venit); apoi a urmat 
chemarea la Masa Tăcerii, pentru a descoperi împreună al treilea secret al Fizicii: tăcerea (și au venit). Mai 
apoi, a urmat ultima chemare, pentru a descoperi împreună ultimul secret al Fizicii: răbdarea și așteptarea 
(aici mai numărăm…). „E prea departe” au spus cei ce n-au venit. Oricare drum ales duce „departe”, im-
portant este să fie garnisit cu o doză de căldură sufletească (singura formă de energie care nu costă nimic). 
Fiecare e „dator” să fie înţelept și să aleagă ce crede și simte că e mai bine pentru el, dar și să-și asume 
alegerea făcută.

     „Am luat o bucată de lut într-o zi
            Şi am frământat-o încet;
     Şi sub apăsarea degetelor mele,
Ea s-a lăsat modelată de voinţa mea.
     M-am întors după câteva zile:
           Am simţit lutul întărit,
El mai păstra încă forma pe care i-am dat-o,
    Dar n-am mai putut-o schimba.
         Am luat o bucată de lut viu
    Şi am format-o uşor zi de zi,
Modelând-o măiastru cu mâinile mele
        Într-o inimă vie de copil.
          M-am întors peste ani:
          Şi-am văzut un adult.
El mai păstra încă forma imprimată în copilărie,
   Dar eu nu l-am mai putut schimba”.
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  Iar cei care „au venit” vor descoperi o lume mai mult decât interesantă: dincolo de imaginile 
„reale” sau „virtuale” pe care le-au avut până acum despre această știinţă (ce își revendică statutul de 
„regină” printre suratele ei), vor avea parte de „energie” și „putere”, „forţă” și „echilibru”, „interacţiune” 
și „culoare”. „Resorturile” interioare îi vor ajuta să rămână „surzi” la îndemnurile celorlalţi de a renunţa la 
drumul lor, care pare de multe ori greu și fără „orizont” (singura „scuză” a fanteziei este că face viaţa mai 
frumoasă decât este ea în realitate).

 Şi pentru că orice faci – tot nu faci destul, iar ceea ce n-ai făcut este considerat întotdeauna mai 
important decât ceea ce ai făcut, apare uneori și o „undă” de regret pentru ceea ce aș fi putut să fac, dar 
n-am făcut!
 
  Avem șansa istorică de a participa la o aniversare unică din punct de vedere al timpului și foarte 
complexă din orice alt punct de vedere. Prin atitudine, prin implicare și prin fapte trebuie să ne ridicăm 
la înălţimea momentului. Prin tot ceea ce spunem, simţim, facem și oferim trebuie să fim recunoscători 
vieţii pentru bucuria indusă de posibilitatea de a omagia personalitatea și activitatea celor care au fost aici 
înaintea noastră. Şi, poate mai mult decât atât, să ne implicăm în conturarea viitorului apropiat.

  
           Prof. Viorel Timar
  

 Experiența	Liceului	de	Informatică
        pentru un umanist convins

 Am pătruns în universul informaticienilor în urmă cu mai bine de patru ani și, în pofida profilului 
realist, reperabil încă din denumirea instituției, am fost întâmpinată de una dintre cele mai numeroase ca-
tedre de limba și literatura română și de un colectiv de elevi cu un potențial remarcabil în sfera literaturii 
și gramaticii. Puternic ancorați în realitatea cotidiană, elevii liceului au acest atu al unei minți organizate, 
pragmatice, iscoditoare, exact elementele indispensabile pentru orice proces interpretativ. Am descoperit 
alături de ei, de-a lungul acestor ani, fațete ale personalității mele de care nu eram conștientă, am admis 
că linia de demarcație între profesionalism și naturalețe e greu de stabilit și suportă atâtea variații, încât 
o generalizare ar fi o nechibzuință – ei sunt prea versatili, tot mai surprinzători și contradictorii de la o 
generație la alta.

         Relația cu elevii e un aspect atât de sensibil și profund al vieții mele încât, reiterând adaptat unele 
idei ale lui Camil Petrescu, mă văd nevoită să afirm că nu aș putea vorbi onest decât dacă mă feresc de 
orice lărgire a sferei de aplicare a noțiunilor care intră în legătură cu tematica. Franchețea e asociată în 
chip involuntar cu subiectivismul cu care îmi percep propriile-mi pendulări între o așa-zisă viață personală
și școală. E un schimb dezechilibrat și, totuși, justificat aici întrucât și felul de a fi al elevilor mei mă 
constrânge ireversibil la o altă variantă a mea în fiecare zi, independent de locația în care mă aflu. Pri-
zonieratul acesta al activării involuntare a propriei înclinații în viața de zi cu zi într-o școală nu e în mod 
necesar un aspect negativ, nu în ceea ce mă privește, întrucât mă pune în ipostaza de a empatiza mult, 
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de a cunoaște detalii aparent nesemnificative despre existența elevilor mei în afara școlii, de a mă blama 
fără rezerve în fața aceastora în momentele în care consider că nu am dat totul, în clipele în care simt și 
mi se confirmă că o altfel de abordare ar fi fost mai adecvată. Atunci când felul tău de a fi te constrânge
să te exprimi deschis, onest, poți clădi o relație aparte cu cei din fața ta, o relație care, oricum, se află în 
plină perfecționare mereu. Cred că aș fi în mod real prizonieră doar în momentul în care m-aș lăsa do-
minată de autosuficiență, atunci când aș ajunge, prin mai știu eu ce fel de căi nebănuite, la concluzia că 
șlefuirea mea ca om, ca profesor a atins apogeul și nimic nou nu mă mai poate impresiona. Chiar dacă 
adeseori mă trezesc spunând că nu aș mai putea fi surprinsă de nimic, în adâncul meu sunt conștientă că 
acest fragil scut pe care îl afișez nu înseamnă o respingere a tuturor cunoștințelor pe care le-aș mai putea 
asimila în viitor din circumstanțe ce încă nu s-au activat sau din experiența personală a elevilor mei, a 
celor care zilnic, fără a fi de multe ori conștienți de acest lucru, fac adevăruri profunde să răsară cu  pros-
               pețime într-o zi mohorâtă. Sclipirile lor
              care țâșnesc nesperat și  mă determină să  
                                                      continui să pășesc pe holurile instituției
               care mă instruiește și mă disciplinează   
              de atâta timp deja  și mă pune în impo-  
                         sibilitatea de a imagina o viață în afara
              ei, în afara universului adolescentin, ca-  
                                 re cucerește noi și noi teritorii. 
torii.
                                                                                             
                         Liceul de Informatică nu este doar
  doar            un loc de muncă, nu este doar o instituție
                        cu un set de reguli bine puse la punct, nu  
                                                         este  o adunătură de pereți încărcați cu di-
                                                                                                     plome, vitrine înțesate de cupe și medalii
            recunoscute la nivel local, național și,une-  
                                  ori, internațional, nu este doar un loc des-
            chis schimbării și progresului prin prisma
                       tinerilor ambițioși și a profesorilor dornici
            de provocări, ci este un spațiu al dialogu-
            lui interdisciplinar, al oamenilor frumoși, 
            nu în accepțiunea superficială a termenu  
            lui, care își doresc să își potențeze trăsă-
            turile și, nu în ultimul rând, mediul care
                                  a oferit o direcție clară progresului meu 
             profesional.     
          

          Prof.	Alexandra	Botezan
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	 Cuvintelnic	pentru	Liceul	de	Informatică	
	 	 	 	 	 	 	 	 „Tiberiu	Popoviciu”

 Acolo, unde pământul se înalţă pentru a privi şi pentru a fi tandru, în urmă cu 50 de ani, un timp 
proiectiv, un timp anticipativ, care leagă două segmente de timpuri din existenţa şi devenirea noastră, 
oamenii lui au conceput şi construit o instituţie şcolară, căreia i-au dat numele Liceul de Informatică 
„Tiberiu Popoviciu”. E în Cluj-Napoca, oraşul care a adunat și el vremurile, a cunoscut vremurile şi le-a 
folosit pentru a fi, a se deosebi.

 În acești zeci de ani, oamenii care au reprezentat şi slujit această instituţie şcolară s-au aşezat în 
canavaua timpului, s-au acordat cu el, pentru ca indivizii pe care îi şcolesc şi îi formează să ştie şi să fie ai 
societăţii din care fac parte și i-au produs.

 La începuturi, instituția școlară a fost mai sfioasă pentru că era nouă, dar şi pentru că informatica 
se definea, se contura şi începea să se înstăpânească peste lume. Şi când deceniul din urmă al secolului XX 
şi primul deceniu al celui care l-a urmat i-a dat consistenţă, a început să devină un jalon, o forţă.

 În ultimul deceniu este şi devine o şcoală care consideră educaţia o activitate socială complexă re-
alizată continuu prin acţiuni educative pentru a forma de la începuturi oameni ai informaticii, ai societăţii 
în devenire. Pentru aria de desfăşurare şi coerenţă o ajută tot informatica.

 Dacă acestea sunt cuvinte pentru răstimpuri, acest liceu va ști să scrie cuvinte şi pentru timpuri 
viitoare.

        

         

      

      

	 	 	 	 	 	 	 Prof.	înv.	primar	Stela	Boroștean-Ban
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 „Infospiritul”
 Am descoperit „Infospiritul” în toamna anului 2018, când am intrat în colectivul de profesori ai 
Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu”. Era o zi caldă de septembrie și era prima mea zi de școală…          
în calitate de profesor. Deși terminasem liceul de câțiva ani și mă ancorasem foarte profund în mediul a-
cademic, amintirea anilor de școală și experiențele acelei perioade care și-au pus amprenta decisiv asupra 
devenirii mele rămăseseră foarte vii în sufletul meu și m-au determinat să aleg profesia didactică. Eram, 
așadar, profesor debutant și drumul meu începea la Liceul de Informatică.

  

 Așa am început să cunosc „Infospiritul”. Nu, nu e nicio fantomă care bântuie pe coridoarele li-
ceului. E un termen pe care l-am împrumutat, într-o variantă adaptată, dintr-un număr vechi al revistei 
școlii, pe care am avut bucuria să îl răsfoiesc cu prilejul pregătirilor pentru aniversarea din acest an a 
liceului nostru. Un absolvent încerca să surprindă într-o poezie trăirile elevului de la liceul „Popoviciu”. 
Și, împreună cu el, alți elevi și eleve, care au trecut prin școala noastră, și-au așternut gândurile în paginile 
aceleiași reviste școlare, care astăzi le oferă elevilor mei șansa de a-și afirma talentele. Răsfoind cele 12 
numere care au văzut lumina tiparului între anii 1977 și 1989, cu ochiul critic al istoricului, nu am putut să 
nu remarc patina timpului: designul simplist, textele redactate la mașina de scris, limbajul de lemn specific 
ideologiei comuniste... Cu toate acestea, creațiile literare ale adolescenților de altădată sunt atemporale, 
la fel de actuale azi, cum au fost în secolul trecut. Adolescenții de ieri, care aparțin mai curând generației 
părinților mei, au aceleași dileme, aceleași emoții profunde, aceeași pasiune pentru viață și dorință de a 
explora, ca și tinerii de astăzi. Și încă un numitor comun – satisfacția de a-și dedica atenția și priceperea 
deslușirii miracolelor tehnologiei.

 Din punctul meu de vedere – de umanistă prin vocație, care utilizează tehnologia strict ca mijloc 
de informare și comunicare – „Infospiritul” asta înseamnă: mândria de a face parte din colectivul unei 
instituții de învățământ de prestigiu, ce își confirmă valoarea an după an; entuziasmul de a învăța în per-
manență într-un mediu caracterizat de o competitivitate sănătoasă; impulsul de a fi azi mai bun decât ieri 
și mâine mai bun decât azi, îmbrățișând noutatea și prețuind tradiția; și, nu în ultimul rând, curajul de a fi 
uman în orice situație.
           Prof.	Cătălina	Covaciu
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    Printre interviuri, Printre interviuri, 
       prin trecut        prin trecut 
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	 1.	Cum	vă	numiți?	În	ce	perioadă	ați	predat	 la	Liceul	de	Informatică	„Tiberiu	Popoviciu”	din	
Cluj-Napoca?	Ce	disciplină?

 Sunt profesor Fimia Bîrsan. Mi-am început activitatea ca profesor de matematică la LPAD, odată 
cu înființarea liceului, la 15 septembrie 1971. Prima promoție am condus-o atât în calitate de profesor de 
matematică, cât și ca diriginte al clasei, până la absolvire, în 15 iunie 1975.
 Drumul început în 1971 nu a fost ușor, dar cu multă muncă și cu voință, l-am parcurs cu bine și cu 
succese.
 Pentru prima generație a liceului, drumul în liceu s-a oprit la 15 iunie 1975, dar pentru mine, ca 
și cadru didactic, a continuat până în 15 iunie 1995, când am fost obligată să mă pensionez la limită de 
vârstă. Timp de 25 de ani în acest liceu, am fost profesor și diriginte a șase generații de absolvenți.

 Doresc să subliniez că toate generațiile pe care le-am condus în calitate de diriginte au fost bune și 
foarte bune; m-am întâlnit cu elevi serioși, harnici, ambițioși, dornici de realizări importante, iar în spatele 
lor am cunoscut părinți pe măsură, care m-au sprijinit pe deplin. Recunosc faptul că lângă un profesor 
exigent și pretențios, dar nu lipsit de măsură, nu le-a fost ușor, dar au și am rezistat împreună.

 Dacă un dascăl pune pasiune, adevăr, dragoste în ceea ce face, rezultatele vor fi evidente. Misiunea 
unui adevărat dascăl este să transmită informația științifică, să îndrume, să fie un bun psihopedagog, să fie 
bun colaborator și prieten, să asculte, să descopere talente „ascunse” printre elevii săi. În consecință, dacă 
elevul trebuie să lupte pentru a se realiza, îl are ca sprijin pe profesor – un permanent luptător.
 
 2.	Care	este	amintirea	pe	care	o	aveți	încă	vie	în	memorie,	de	pe	vremea	când	ați	predat	în	acest	
liceu?

 Mi-am desfășurat activitatea didactică doar la LMF2 Informatică. Pentru mine, liceul a fost ca a 
doua familie. 
 La începutul activității sale, LPAD a avut un număr restrâns de profesori titulari (trei, printre care 
m-am numărat și eu). Liceul și-a început activitatea cu patru clase anul I (actuala clasa a IX-a) și o bună 
perioadă a funcționat cu 16 clase liceale. Nici profesorii, nici elevii nu aveau de unde lua modele. Un 
număr mic de profesori, serioși și ambițioși, am introdus pretenții mari, astfel încât elevii au început să se 
orienteze repede spre matematică, fizică, discipline de specialitate.
 Aceste eforturi de început, încununate, spun eu, cu succese, sunt o amintire frumoasă și dragă, 
peste ani.

	 3.	Ce	amprentă	credeți	că	a	lăsat	experiența	trăită	în	această	școală	asupra	carierei	dumneavoas-
tră	de	profesor?	Dar	asupra	vieții	personale?	

 În LMF2 a existat, încă de la înființare, multă muncă, multă seriozitate. Profesori pretențioși, ce-
rințe mari, elevi harnici, luptători, dornici de împlinire. La început – o școală fără trecut, fără amintiri, fără 
istoric; însă, munca deosebită și o foarte bună colaborare cu ITC ne-au ajutat ca, treptat, să ne câștigăm un 
nume și, apoi, un renume: Liceul de Informatică, un liceu ce începe să se impună întâi pe plan local, apoi 
pe plan național. 
 
 Mândri și bucuroși, am continuat să muncim, să luptăm, să nu ne dăm bătuți, pentru a fi cei mai 
buni. Eu cred că am reușit. Toată această muncă și implicare mi-au caracterizat întreaga carieră și mi-au 
ghidat și  viața personală.
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 4.	În	calitate	de	profesor,	ce	valori	ați	insuflat	elevilor	pe	care	i-ați	îndrumat?	

 În calitate de profesor și de diriginte ai responsabilități sporite: să transmiți informația de specia- 
litate (ca profesor), dar și să urmărești comportarea morală a elevului și a întregii clase, să ajuți elevul în 
alegerea profesiei, etc.

 Profesorii care își desfășoară activitatea cu pasiune, cu dăruire, cu convingere, reușesc să sprijine 
elevii pasionați de științe și de aplicațiile acestora. Munca și stăruința de fiecare zi pot dezvolta pasiuni, 
interes, curiozitate și, în final, să ajungă chiar ei, elevii, deschizători de drumuri.

 Se spune că adevăratul profesor este acela care îl convinge și care este depășit, în timp, de urmașul 
său, elevul. Suntem mândri dacă se întâmplă acest lucru.

 5.	Vă	amintiți	o	întâmplare	hazlie,	petrecută	în	spațiul	școlii?

 Întâmplări mai mult sau mai puțin hazlii, pe lângă disciplina școlară obligatorie, apar mereu. Încerc 
să vă povestesc una din întâmplările semi-hazlii: era primăvară și am plecat cu clasa într-o excursie orga-
nizată la Vatra Dornei. Drumul până acolo l-am parcurs cu autobuzul, civilizat, cu cântece și glume potri-
vite. Ne-am cazat conform programului, cu sprijinul unor părinți din zonă. După ce am servit cina – ușor 
prelungită – ne-am despărțit și am mers la culcare. Se vede că elevii nu erau destul de obosiți și au conti- 
nuat distracția, cu zgomot și gălăgie, chiar și după ce le-am atras atenția. M-am supărat, dar am așteptat să 
ne întoarcem acasă. Luni dimineața, activitate obișnuită: de la 9 la 10 ora de matematică. Mi-am propus ca 
la sfârșitul orei să îmi spun punctul de vedere. Mare mi-a fost mirarea când am găsit clasa împodobită cu 
lalele, florile momentului. Din 4 table în sală (era sala 23) doar două erau funcționale, celelalte fiind pline 
cu flori. Doi elevi, ca reprezentanți ai clasei, erau în față pentru a-și cere scuze. Tot planul meu cu privire 
la ce voiam să le spun referitor la excursie s-a schimbat. 

 Mi-au promis că nu se mai repeta, iar eu i-am iertat. 

	 6.	Vă	rugăm	să	ne	spuneți	câteva	gânduri	pentru	profesorii	de	azi,	bazate	pe	experiența	
dumneavoastră	profesională	și	personală.

 Școala de astăzi pregătește ziua de mâine, mai precis lumea de mâine. Așadar,misiunea dascălului 
de astăzi este de a pregăti specialiștii de mâine, specialiști care se formează doar printr-o bună educație.  

 Este obligatoriu ca educatorul de astăzi să fie exigent și pretențios cu el însuși, dar îngăduitor și 
răbdător cu ceilalți. Răbdarea, înțelepciunea în comportament întâi a profesorului, apoi și a elevului, vor 
contribui din plin la realizarea actului educațional eficient și de durată.O bună educație a elevului în scoală 
îl învață să continue să învețe toată viața. Nu vreau să omit sprijinul permanent al familiei, care trebuie im-
plicată și merită mulțumiri profunde. În calitatea mea de dascăl m-am străduit să mă comport astfel încât 
să pot merge printre elevii și colaboratorii mei oricând, și mai târziu, cu statura dreaptă și cu fruntea sus. 

 Este ceea ce le doresc dascălilor de astăzi.
     
           Prof.	Fimia	Bîrsan
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	 1.	Ce	impact	a	avut	asupra	dumneavoastră	prima	iubire?

 Prima iubire... e ceva interesant... mi-a deschis ochii spre
 conștientizarea a ceea ce este în jurul meu și mi-a definit, într-o
 oarecare măsură, direcția de urmat în carieră.

	 2.	Care	au	fost	circumstanțele	care	v-au	determinat	să	
deveniți	profesor?

 Meseria de profesor m-a găsit și m-a oprit din căutarea u-
nui rost. Îmi place să văd ochii curioși, expresiile de încântare și 
reușitele elevilor.

  3.	După	toate	experiențele	pe	care	le-ați	trăit	în	calitate	de	profesor,	sunteți	mulțumit	de	alegerea	
făcută?

 Sunt mulțumită de faptul că sunt profesor. În general, merg pe calea pe care am ales-o mereu, oricare ar fi 
asta. Nu am timp de regrete, iar dacă ceva nu îmi place, încerc să schimb ceva în ce fac, în felul în care mă simt, 
astfel încât să îmi placă ce e în jurul meu.

										4.	Dacă	nu	ați	fi	ajuns	profesor,	ce	altă	meserie	ați	fi	ales?

 În afară de profesor sunt mamă, o meserie pe care o iubesc enorm. Înainte de a fi profesor am fost Inginer 
de sistem într-o fabrică. Probabil aș fi fost project-manager sau manager sau aș fi fost la resurse umane sau aș fi 
fost designer sau ... cine știe.

 5.	Care	este	amintirea	pe	care	o	aveți	încă	vie	în	memorie?

 Dacă vă referiți la o amintire din liceu, vă pot spune că m-au impresionat trandafirii înfloriți din fața școlii 
când am venit să mă înscriu la liceu. Pe lângă aceasta, sunt o sumedenie de amintiri care se regăsesc și printre 
amintirile colegilor mei. 

           Prof.	Gabriela	Bălan
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	 1.	Ce	impact	a	avut	asupra	dumneavoastră	prima	iubire?	

  Prima iubire? De mult... din copilărie! De fapt, au fost două mari prime iubiri: biologia și marea! 
M-au urmarit toată viața! Sunt de actualitate și astăzi!

 

	 2.	Care	au	fost	circumstanțele	care	v-au	determinat	să	deveniți	profesor?

 La Șc. Gen. Nr. 24 din Constanța, am avut o profesoară minunată la Biologie – d-na prof. Pîrvu 
Rada; în clasa a VI-a stabilisem că și eu voi fi profesoară de biologie. Dar... când am terminat liceul, am dat 
admitere la Medicină; n-am intrat, iar profesoara cu care luam ore, într-o discuție întâmplătoare, mi-a spus 
că eu ar trebui să fac biologie; m-am și văzut asistenta dânsei, lucrând în domeniul Geneticii, care mi se 
părea fascinant... M-am mai gândit și am zis că DA, o să dau la Biologie. Dar, încă nu știam că voi deveni 
profesor. Am terminat facultatea și m-am dus „la post” la Șc. Gen. din Sîngeorz-Băi – o școală minunată, 
cu elevi minunați, colegi minunați, directori minunați! Și asta m-a făcut să rămân în învățământul preuni-
versitar.

	 3.	După	toate	experiențele	pe	care	le-ați	trăit	în	calitate	de	profesor,	sunteți	mulțumit	de	alegerea	
făcută?

          DA, sunt foarte mulțumită! Cred că este o profesie frumoasă, utilă, nobilă. Nimic altceva nu cred că 
aș fi putut să lucrez cu atâta drag!
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    4.	Dacă	nu	ați	fi	ajuns	profesor,	ce	altă	meserie	ați	fi	ales?

           Nu știu. Am spus mai sus că am dat 
admitere la Medicină. Atunci, tânără, aș fi 
vrut să mă specializez în Oftalmologie. A-
cum,m-aș gândi la Neurologie... Dar, nu mai 
este de actualitate. Am mulți foști elevi me-
dici și mă bucur pentru fiecare dintre ei!

	 5.	Care	este	amintirea	pe	care	o	aveți	
încă	vie	în	memorie?

        Am mii de amintiri frumoase! 

       Să amintesc aici prima mea promoție ca 
dirigintă la Liceul de Informatică. I-am luat
într-a V-a, în septembrie 1999. O clasă foarte 
drăguță, cu copii tare buni! Îmi amintesc prima 
zi: era o zi ploioasă... dar, după aceea, totul s-a luminat și a fost prea frumos! În 2003 au terminat clasa a 
VIII-a. Aproximativ jumătate au rămas și la liceu – le-am fost dirigintă în continuare, până la absolvirea 
clasei a XII-a! Au venit în clasă alți elevi, tot foarte buni. Am fost în multe excursii, vizite... Am organizat 
prima scenetă de teatru în acest liceu; au realizat concursuri și activități de Zilele Liceului! În 2017 am 
avut Întâlnirea de 10 ani! Au venit frumoși, maturi, realizați, fericiți! Nu există o satisfacție profesională 
mai mare!

	 6.	Considerați	că	vârsta	profesorului	influențează	modul	acestuia	de	a	preda?

 Nu știu exact. Dacă profesorul are pasiune pentru ceea ce face, dacă lucrează cu drag cu elevii, 
dacă e bine pregătit profesional, lucrează foarte bine chiar de la început. Prima mea directoare mi-a spus 
odată: copiii iubesc așa de mult profesorii tineri...! Și am văzut și eu asta în viață, inclusiv recent. Dar, 
sigur, în timp, poate să se mai perfecționeze, deoarece capătă mai multă experiență.

  7.	Ce	impact	a	avut	școala	online	asupra	dumneavoastră?	(atât	pe	plan	personal,	cât	și	pe	plan	
profesional)

 Cu școala online pot să spun că m-am obișnuit destul de bine și de repede. Încerc să țin ore cât mai 
normale, cât mai apropiate de cele ținute în clasă. Sigur că revenirea la normal ar fi superbă! 

 

           Prof. Zita Deak                    
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	 1.	Ce	impact	a	avut	asupra	dumneavoastră	prima	iubire?

 Experiența primei iubiri se numără printre acele premiere din viaţă pe care nu le pot șterge din 
memorie. Acele emoții și trăiri se întipăresc în psihic foarte clar, astfel încât nu s-au estompat nici după 
zeci de ani. Prima iubire mi-a schimbat modul în care priveam lumea. Evident, sfârșindu-se cu „o inimă 
frântă”, mi-a oferit niște lecții, învățate prea dur și prea devreme, care nu se uită niciodată.

 2.	Ce	amintiri	dragi	aveți	din	acest	liceu?

           Există nenumărate amintiri frumoase din anii 
de liceu. Prieteniile înfiripate în acea perioadă, orele 
de mate și info, excursiile la alte licee de informati-
că din țară, practica agricolă la cules de mere, disco-
tecile organizate în cantina școlii și multe altele.

	 3.	Din	experiența	dumneavoastră	de	licean,
	ce	profesor	vă	trezește	cea	mai	mare	nostalgie?

 Am apreciat întotdeauna profesorii care au dat
dat importanță legăturilor umane, care au încercat să ne
înțeleagă. Doamna profesoară de informatică Doina
Rancea îmi trezește cea mai mare nostalgie. Un peda-
gog extraordinar, un adevărat model. M-a inspirat mult
 în cariera  didactică. 

 4.	Comparativ	cu	perioada	în	care	ați	fost	dumneavoastră	elevă,	cum	sunt	acum	elevii	acestui	
liceu?

 În perioada comunistă, liceul nostru era considerat cel mai bun liceu din Ardeal; prin urmare, aici 
reușeau să fie admiși elevi foarte buni. Profesorii erau pe măsură, la fel și pretențiile lor. Nu existau cal-
culatoare, internet sau telefoane mobile, iar accesul la informație era limitat, obținut de la școală sau din 
biblioteci. Se promova lucrul în echipă, elevii erau cooperanți, lucrul acesta contribuind la întărirea legătu-
rilor dintre elevi și, astfel, s-au născut prietenii trainice. Un simbol al uniformității și rigidității în perioada 
comunismului era uniforma școlară. Fiecare elev trebuia să aibă o ținută adecvată, iar orice încercare de a 
ieși din tipar era reprimată, lucrul acesta provocând multe frustrări în rândul  elevilor. 

 Participam la olimpiade școlare, concursuri pe diverse teme. Problemele tipice adolescenților nu 
ne-au ocolit nici pe noi. Ne doream mai multă libertate, unii dintre noi visam să plecăm din țară, dar acest 
lucru era aproape imposibil, iar studiile le puteam continua numai în limitele granițelor țării.   
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Azi, privind la elevii noștri, văd tineri frumoși, entuziaști, mulți dintre ei având planuri concrete pe care 
vor să le realizeze. Pentru mine, e o bucurie să predau la clasele de liceu, unde elevii iubesc matematica, 
sunt dornici de a-și dezvolta gândirea critică și creativitatea, esențiale pentru profesiile  societății de azi. 
Provocarea o am la clasele de gimnaziu, unde efortul este mai mare în a le inoculca elevilor iubirea pentru 
matematică. Elevii de azi au acces la o multitudine de informații, obținute de la școală, de pe internet, de la 
televizor. Au un alt tip de gândire. Mulți doresc să urmeze studiile în străinătate; doresc să experimenteze 
multe lucruri, la care noi în liceu nici nu visam.

	 5.	Care	au	fost	circumstanțele	care	v-au	determinat	să	deveniți	profesor?

 Mama mea a fost cadru didactic și a avut o oarecare influență în alegerea profesiei mele. Totuși, 
profesoara mea de matematică din gimnaziu a fost cea care m-a ajutat să descopăr matematica. Întotdeau-
na am fost foarte bună la această disciplină, dar pasiunea mea erau artele plastice. Când am realizat cât de 
dificil ar fi fost, în perioada comunistă, să urmez o carieră în artă, mi-am îndreptat atenția spre matematică.

  În liceu, nu mă gândeam cu seriozitate să devin profesor de matematică și, prin urmare, după 
absolvirea liceului, am urmat cursurile Universității Tehnice din Cluj. În timpul studenției, am început să 
meditez elevi la matematică și pot să spun că atunci a fost perioada în care mi-am descoperit vocația.

	 6.	Dacă	nu	ați	fi	ajuns	profesor,	ce	altă	meserie	ați	fi	ales?

 Artist plastic.

	 7.	Considerați	că	vârsta	profesorului	influențează	modul	acestuia	de	a	preda?

 Vârsta profesorului poate influența modul acestuia de a preda.

  În era digitală trebuie, în permanență, să te adaptezi noilor tehnologii. Școala de azi are noi cerințe, 
iar, pentru profesorii mai în vârstă, acest lucru reprezintă o adevărată provocare. Elevii își doresc profesori 
tineri, mai apropiați de vârsta lor, care știu să folosească gadgeturile. 

 Competența unui profesor cuprinde un ansamblu de elemente, printre care cunoștințe de speciali-
tate solide, cunoștințe psiho-pedagogice și, nu în ultimul rând, vocație. Dacă ai vocație, reușești să te pui 
în slujba elevului, inovezi, creezi modele și experiențe educaționale, atunci vârsta chiar nu mai contează.

           

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Prof.	Alina	Szabo



54

	 1.	Ce	impact	a	avut	asupra	dumneavoastră	prima	iubire?

 Sintagma „prima iubire” poate fi reiterată pentru fiecare vârstă, astfel: „prima iubire” de la cămin 
(grădinița de astăzi) m-a ajutat să fac față orelor interminabile de somn obligatoriu de după-amiază; 
„prima iubire” de la școală m-a ajutat să completez oracolele colegelor și să am subiecte de discuție cu 
vecinuțele de la bloc; „prima iubire” din liceu m-a amuzat teribil, prin inocența ei; iar „prima iubire” din 
viața întreagă mă definește continuu.

        2.	Care	au	fost	circumstanțele	care	v-au		
	 	 	 	 	 	 	 determinat	să	deveniți	profesor?

        Încă de mică am fost conștientă de talentul  
       meu pedagogic, pe care l-am exersat cu grație pe  
       sora mea mai mică, deoarece, pe vremea comunis- 
       mului, rămâneam destul de mult singure acasă, așa  
       că mi se părea minunat să fiu o mică stăpână a casei  
       și, implicit, a surorii mele, săraca!:))) 

        În clasa a VIII-a știam sigur că voi urma  
       profilul pedagogic, fiindcă era la mare căutare și mi  
       se potrivea de minune. După liceu, am și profesat ca  
                   învățătoare trei ani, la fosta mea școală, din Cugir. 
       Nu eram în totalitate mulțumită de mine, aveam  
       nevoie de mai mult, așa că am dat admitere la Cluj,  
       pentru a-mi demonstra mie însămi că pot face mai  
       mult și mai multe.

              Drept urmare, am ajuns profesor de limba și  
                  literatura română, materie pe care am iubit-o 
       din gimnaziu, grație tovarășei profesoare Dîncan 
       Margareta, căreia îi mulțumesc mereu, pentru mo- 
      dul                  dul în care mi-a deschis mintea literară, dincolo de  
                  redudanța comentariilor memorate cu stoicism.
  
	 	 	 	 	 	 	 	 3.	Dacă	nu	ați	fi	ajuns	profesor,	ce	altă		
	 	 	 	 	 	 	 meserie	ați	fi	ales?

                  M-am gândit deseori, dar nu am multe variante:  
       probabil jurnalist, deoarece mi se pare un domeniu 
       provocator și atractiv. Nu suport profesiile care dev 
                  devin parte din cotidian, în care totul este constant. 
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	 4.	Care	este	amintirea	pe	care	o	aveți	încă	vie	în	memorie?

         Prima amintire datează cam de la trei ani  și reprezintă un amalgam de amintiri ca-n romanul „Exuvii” 
al Simonei Popescu: un miros de mâncare de la cămin, primele poante de balet,  pe care mi le-a procurat
mama, nici nu știu de unde (eram plinuță, dar îmi plăcea la nebunie  baletul)  bradul de Crăciun răsturnat, 
bibelourile  aranjate de mama, casa bunicii, bivolii care veneau agale spre casă, râsetele nebune fără mo-
tiv, în  parteneriat cu verișorii mei, căratul pe umerii tatălui meu,  căciula de miel, pe care i-o aruncam cu 
satisfacție, și multe altele.

	 			5.	Care	este	opera	pentru	BAC	pe	care	o	predați	cu	plăcere?	(și	motivul)

  Aștept întrebarea aceasta și de la elevii mei întotdeauna. 
Ador să predau romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noap-
te de război”, fiindcă e dificil de înțeles, de internalizat, iar, la  fie-
care predare, elevii mei propun alte variante de interpretare, ast-
fel încât, devine, pe an ce trece,  tot mai incomprehensibil, ceea ce
 mi se pare fascinant.

	 6.	Considerați	că	legătura	cu	elevii	se	formează	mai	greu
	în	contextul	pandemic	decât	în	cel	obișnuit?

 Această întrebare constituie un truism, pentru că știm cu 
toții că legătura cu elevii suferă o serie de variabile în contextul
 pandemic. Ne-am pierdut latura umană a procesului didactic, la-
tură pe care eu, personal, o valorificam la dublu, deoarece predau 
o disciplină umanistă.

             Am avut noroc că am stabilit o conexiune în timpul școlii, 
cu clasele noi (vorbesc de clasa a IX-a A), conexiune care m-a a-
jutat enorm în predarea exclusiv online. Cu celelalte clase eram familiarizată, așadar, mi-a fost mult mai 
ușor. Încerc să găsesc metode inedite pentru a menține legătura vie, pentru a evita lâncezirea intelectuală.

 Sper din toată inima să menținem conexiunea reală, să nu renunțăm unii la alții, să nu uităm că 
educația presupune OAMENI, deci, legătura trebuie să fie autentică!     
           

          Prof. Diana Popa
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	 1.	Ce	impact	a	avut	asupra	dum-
neavoastră	prima	iubire?	

 Nu cred că întrebarea se referă la 
„prima” din punct de vedere temporal, care 
cel mai probabil datează din perioada grădi-
niței, ci la cea considerată „semnificativă”. 
În acest caz, răspunsul ar fi: MAJOR – în 
sensul că, de atunci (din clasa a XII-a, când 
ne-am cunoscut), suntem împreună (încer-
când un joc de cuvinte, aș spune că „fosta” 
mea prietenă este „actuala” mea soție).  
 
	 2.	De	unde	a	pornit	pasiunea	dumneavoastră	pentru	fizică?		

   Privind retrospectiv, pot spune că această pasiune s-a construit și dezvoltat în timp  (eu sunt, câte 
puțin,  din tot ce-am întâlnit).  Ea are la bază dorința de a cunoaște și înțelege natura,  lumea în care trăiesc, 
curiozitatea, fascinația pentru fenomenele spectaculoase și, nu în ultimul rând, deschiderea oferită de acest 
domeniu (legăturile cu alte domenii, importanța în dezvoltarea societății). Cu siguranță, are legătură și cu 
oamenii pe care i-am întâlnit, însă nu a fost „cineva” sau „ceva” care să fi fost factorul declanșator. 

	 3.	Povestiți-ne	amintirea	din	facultate	care	v-a	rămas	vie	în	memorie.		

 Aveam un profesor care preda o materie (grea, ciudată) foarte abstractă pentru studenţi (Cuantică). 
Cursurile erau lungi (3 ore), istovitoare, ritmul era alert, demonstrațiile erau stufoase și, de cele mai multe 
ori, parcă inaccesibile rațiunii. Domnul profesor părea mereu stresat, sub presiunea timpului, că nu va re-
uși să termine de predat tot ce avea pregătit. Nu avea răbdare nici să ștergem tabla (erau de fapt două table 
ce acopereau aproape tot peretele amfiteatrului), astfel că, atunci când tabla era „plină”, lua cârpa de șters 
tabla în mâna stângă și, în timp ce ștergea câte o porțiune de rând scris anterior, scria cu dreapta conținut 
nou (practic avea mâinile încrucișate). Şi această „imagine” era amuzantă pentru noi, studenții. Într-o bună 
zi, aflat în ipostaza descrisă, domnul profesor a strănutat. S-a oprit din scris, a lăsat creta pe catedră (nu și 
cârpa de șters tabla!) și a luat în mâna dreaptă o batistă din haină. În acel moment, un coleg din sală a zis: 
„Cum ar fi să încurce cârpele?”.

	 4.	Care	au	fost	circumstanțele	care	v-au	determinat	să	deveniți	profesor?	
 
 În mare măsură, aspectele menţionate la întrebarea 2 se pot constitui în factori „favorizanți”. Cu 
siguranţă, a contat și contextul finalului de liceu, în care eventuala intenţie de a continua la nivel univer-
sitar studiile din liceu legate de domeniul „aparatură medicală” a fost estompată de inexistenţa unei secţii 
de profil la vreo universitate; o eventuală întoarcere în domeniu, după finalizarea studiilor universitare 
dintr-un alt domeniu (tangenţial cu cel vizat), nu era garantată de condiţiile în care funcţionau secţiile
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de aparatură medical din spitale, în acea perioadă (anii ’90).  Apoi, a mai contat și perioada de practică  pe-
dagogică avută în facultate, în care, trecând de cealaltă parte a baricadei, am înţeles mai bine „provocările” 
de care au parte ambele „tabere”. Sunt nepreţuite bucuria și satisfacția, atât a celui ajutat/îndrumat, cât și 
a celui care ajută, în efortul comun de educare și dezvoltare a personalității. 

	 5.	După	toate	experienţele	pe	care	le-aţi	trăit	în	calitate	de	profesor,	sunteţi	mulţumit	de	alegerea	
făcută?	

 În mod sigur, da, absolut. Ceea ce omul „este” la un moment dat, indiferent de ipostaza socială și/
sau educaţională, reprezintă rezultatul unei „deveniri” în timp. Trăim în prezent, ne orientăm spre viitor, 
dar ne „hrănim” din trecut. Iar acesta arată, oficial și neoficial, cuantificabil sau nu, faptul că am reușit să 
mă integrez în „decor”. Dacă există și alte persoane care îţi transmit voluntar/involuntar că te potrivești cu 
locul în care te afli, asta însemnă o certificare a faptului că „n-ai greșit” în alegerea făcută. 

	 6.	În	urma	anilor	petrecuți	la	catedră,	cum	ați	putea	descrie	elevii	liceului	nostru	comparativ	cu	
alți	elevi	din	alte	licee?	

 E complicat. Sunt foarte multe criterii după care se poate dezvolta subiectul. Numărul mare de 
elevi cu care am interacţionat, motivaţia lor, contextul familial si experienţa lor de viaţă acumulată până la 
un moment dat nu-mi permit să emit opinii general valabile pentru toţi. Totuși, pentru a emite un răspuns 
la întrebare, spun că elevii acestui liceu au fost și sunt „normali” (și asta nu e puţin lucru pentru lumea de 
azi și vremurile pe care le trăim). 

	 7.	Ce	impact	a	avut	școala	online	asupra	dumneavoastră?	(atât	pe	plan	personal,	cât	și	pe	plan	
profesional)	

 Cred că o educaţie de calitate se obţine prin implicarea activă și conștientă, responsabilă, a tuturor 
„actorilor” implicaţi. Din păcate, cred că asta a fost și este marea problemă a acestei perioade. Şi aici ar 
fi multe de spus. „Vinovaţi” pentru rezultatele „reale” ale acestei perioade suntem toţi, într-o măsură mai 
mare sau mai mică, din diverse motive obiective și subiective.  

 Pe de-o parte, cred și sper că perioada denumită generic „școala online” nu a afectat calitativ 
relaţiile mele interumane, nici implicarea mea, nici dorinţa/disponibilitatea de a fi util și de a ajuta (în am-
bele planuri amintite). Altfel spus, am făcut apel la capacitatea de adaptare, la gradul ei de dezvoltare de 
până acum. Cu siguranţă toţi am încercat să ne adaptăm, gradul de reușită fiind, evident, diferit.  

 Pe de altă parte, se așteaptă rezultate „pozitive” de la evoluţia/prestaţia sistemului educaţional, în 
condiţiile în care majoritatea factorilor care îl influenţează s-au depreciat/înrăutăţit. În aceste condiţii, aș 
răspunde, concret, că impactul a fost, totuși, unul negativ (cred că s-ar potrivi mai bine exprimarea „am 
rămas cu un gust amar”). Îmi asum termenul „negativ” ca fiind opinia personală (deși mă consider o per-
soană optimistă, o doză de realism nu-mi permite să „atribui” culoarea roz unei stări generale pe care eu o 
percep ca având semnul minus).  

 Cu siguranță, există și o „latură/faţă ascunsă” a acestui impact de care sunt mai mult sau mai 
puţin conștient (bine ar fi ca eventualele efecte produse asupra mea să rămână la fel de ascunse, să fie „in-
vizibile”, atât pentru mine, cât și pentru ceilalți). 
           Prof. Viorel Timar 
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 1.	Care	au	fost	circumstanțele	care	v-au	determinat	să	deveniți	profesor?

 După terminarea Facultății de Istorie-Filosofie a Universității Babeș-Bolyai, toți absolvenții au fost 
obligați, prin repartiție guvernamentală, să devină profesori în învățământul preuniversitar.

 2.	După	toate	experiențele	pe	care	le-ați	trăit	în	calitate	de	profesor,	sunteți	mulțumit	de	
alegerea	făcută?

 Consider că a fost o alegere reușită, care s-a mulat pe calitățile mele intelectuale.

 3.	Dacă	nu	ați	fi	ajuns	profesor,	ce	altă	meserie	ați	fi	ales?

 Probabil medic.

 4.	Care	este	amintirea	pe	care	o	aveți	încă	vie	în	memorie?

 În 1982, profesorul Aurel Clamba, întemeietorul liceului nostru, mi-a oferit catedra de 
istorie de la Liceul de Informatică.

 5.	Cum	considerați	că	s-a	schimbat	dinamica	învățământului	de-a	lungul	carierei	
dumneavoastră?

 Învățământul a devenit mai pragmatic și axat pe nevoile elevului în formarea lui profesională.

 6.	Considerați	că	vârsta	profesorului	influențează	modul	acestuia	de	a	preda?

 Nu, doar vocația și cunoștințele, indiferent de vârstă.

 7.	Ce	impact	a	avut	școala	online	asupra	dumneavoastră?	(atât	pe	plan	personal,	cât	și	pe	
plan	profesional)

 Pozitiv, prin perfecționarea și adaptarea la un nou mod de transmitere a cunoștințelor.Negativ, prin 
privarea de interacțiunea directă cu elevii.

         

          Prof.	Marius-Iancu	Comșa
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	 1.	Care	au	fost	circumstanțele	care	v-au	determinat	să	deveniți	profesor?

 Bunica mea a fost învățătoare, iar bunicul a fost profesor. Astfel, am crescut cu un respect față de 
școală, pe care l-am păstrat și când am fost elevă. Iar școala îmi aducea multe bucurii, pentru că munceam și 
eforturile îmi erau răsplătite. Plăcerea de a învăța matematica (eram mai mult autodidactă) a făcut ca alegerea 
de a urma facultatea de matematică să vină de la sine, chiar dacă unele persoane au încercat să îmi prezinte 
dezavantajele meseriei. Nu m-am gândit nici o clipă la astfel de aspecte. Iar când colegii de clasă îmi cereau 
ajutorul și am început să simt satisfacția de a-i vedea mulțumiți, am știut că nu puteam alege altceva.

 2.	Dacă	nu	ați	fi	ajuns	profesor,	ce	altă	meserie	
ați	fi	ales?

 Alegerea mea a fost atât de ușor de făcut, încât
 nici nu mi-am pus problema de a alege altă meserie. 
Dar mi-ar fi plăcut la fel de mult să fiu profesor de lim-
ba franceză.

	 3.	Care	este	amintirea	pe	care	o	aveți	încă	vie		
în	memorie?

 Îmi amintesc cu plăcere de modul în care am
 fost primită în această școală, cu multă încredere și 
prietenie.

	 4.	Ce	vă	determină	să	perseverați?	(atât	în	viață,	cât	și	la	catedră)

 Cea mai mare satisfacție pe care o am în activitatea didactică este aceea de a vedea cum copiii reușesc 
să se descopere și să se cunoască și a mă simți parte din acest proces. De exemplu, când văd copii care ajung 
de la note mici și o atitudine de nesiguranță la note mari și cu încredere în ei, pentru mine e o mare bucurie. 
De asemenea, când mă întâlnesc cu foștii elevi și simt că întâlnirea le face plăcere, când mă caută ca să îmi 
ceară un sfat sau, pur și simplu, să mai povestim, mă încarc cu energie pozitivă.

 În plan personal, orice sarcină pe care reușesc să o duc la bun sfârșit îmi dă o mare satisfacție.

           Prof. Flavia Zeriu
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	 1.	Ce	impact	a	avut	asupra	dumneavoastră	prima	iubire?

 Prima iubire? Greu de spus, depinde de termenul din semantica acesteia. Într-o accepțiune livrescă, 
m-am îndrăgostit mai întâi de cărți, fiind fascinat de lumile descoperite prin lectură și, ca reflex, apucân-
du-mă să scriu chiar de prin primele clase...
 

	 2.	Care	au	fost	circumstanțele	care	
v-au	determinat	să	deveniți	profesor,	și	nu	
scriitor	cu	normă	întreagă?	Care	sunt	sa-
tisfacțiile	de	a	fi	profesor?

 Circumstanțele, în fapt una singură, 
țn/ține de ceea ce spuneam mai înainte, ne-
dezlipit fiind, de când mă știu, de literatură. 
Și nu regret că am ales astfel, în ciuda situa-
ției din ce în ce mai ingrate, de la un an la al-
tul, a muncii profesorului în general. Dinco-
lo de acestea, cred că satisfacțiile pentru mi-
ne țin, ca profesor, de munca în sine cu ele-
vii, de bucuria pe care o încerc deseori de a
mă întâlni cu spiritul lor foarte tânăr, iscodi-
tor, dornic de plus-cunoaștere. Cât privește
ideea de scriitor cu normă întreagă, sună bi-
ne, e foarte tentantă (și de dorit!), numai că,
la noi, nu prea există așa ceva, scrisul fiind
o preocupare (sau ce-o fi fiind) dincolo de 
ceea ce faci efectiv ca profesie. În perioada
interbelică existau și astfel de s criitori, 
Arghezi, de pildă...

 3.	Care	este	amintirea	pe	care	o	aveți	încă	vie	în	memorie?

          Amintire ca profesor, la asta, cred, e referința. Da, rămâne vie prima mea zi de școală, din primul an 
de învățământ. Emoția de a-mi vedea elevii (copiii), ca profesor-diriginte la o clasă cu elevi maghiari (din 
Cireșoaia), la prima oră dintr-un septembrie cald și liniștit, alături de emoția lor, privindu-ne reciproc, cu 
îngăduință, curiozitate, dar și încredere.  E mult însă de atunci... 
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	 4.	Ce	v-a	determinat	să	începeți	să	scrieți?	Ce	vă	motivează	să	perseverați?	(atât	în	sfera	artistică,	
cât	și	la	catedră)

       Am început să scriu, spuneam, foarte devreme, mai exact prin clasa a doua. Nu știu exact care a fost 
imboldul, probabil dorința pe atunci de a mă juca, vorba lui Arghezi, cu cuvintele, sub farmecul indeniabil 
al acestora. Mult mai târziu, când am început să public (mai întâi în reviste, apoi cărțile proprii), mi-am dat 
seama că scrisul nu e chiar joc sau joacă, ci poate fi și o povară de care nu mai scapi... 

 

          
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Elegii	întâmplătoare,	1995

 5.	Ce	tabieturi	aveți?

 Cafeaua de dimineață, trezindu-mă; lenevirea printre cărți/lecturi, în vacanță; oprirea prin oraș, 
trecând prin librării sau/și povestind cu un prieten; plimbarea de seară a cățelușei mele (un foarte bun pri-
eten); revista presei, culturale și nu numai, de obicei la cafeaua de dimineață...

 6.	Ce	impact	a	avut	școala	online	asupra	dumneavoastră?	(atât	pe	plan	personal,	cât	și	pe	plan	pro-
fesional)

 Aiurea, dragilor! Parcă ne-a schimbat pe toți și în foarte multe privințe. Să sperăm că vor veni vremuri 
mai bune!...

          Prof.	Ștefan	Melancu	
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Generația	’79:

Viața strămoșească

O vatră strămoșească
Avem și vom avea
Cât vom trăi sub soare
Și vom putea lupta.

Căci liberi nu ne poate
Opri nimeni să fim,
Știut-am ce e răul,
Dar nu mai vrem să știm.

Din lacrimile țării
Noi ne-am făcut izvor
De-a curs prin inimi veacuri
Purtând același dor.

Dor sfânt de libertate
Îi zicem din bătrâni;
Toți care-au apărat-o
Și-o apără-s români.

Noi ne-am săpat în inimi
Istoria. Și în piatră...
În piatra sfântă-țară,
Iar vremea ne-a fost daltă.

Și dacă ochii țării
De lacrimi s-au zvântat,
Mai curge-n inimi dorul
Năvalnic, n-a secat.

Căci liberi nu ne poate
Opri nimeni să fim,
Cu-ntregul ființei noastre
Țara-vatră o păzim!
   Virginia	Târnovean
Contur

Cad stropi
reci
pe poteci
și în gropi...
Nori cărunți

Venind din munți
hoinăresc aiurea
amețind pădurea. 
Flori târzii,
străvezii,
se închid,
se deschid,
se-ncovoaie
și se-ndoaie
sub povara
unui gând
ce-ngâna blând:
trece vara...
  Dan	Pop

Generația	’80:

A fi

Învață să mergi
Pe propriile tale picioare.
E greu.
Mai aluneci,
Te mai strivești printre grohotișuri,
Mai țipi când spinii îți sfâșie carnea,
Te-mpiedici
Și cazi în noroi.
Să nu plângi!
Strânge din dinți,
Ridică-te și mergi mai departe,
Înainte!
Mai dai din coate,
Îți mai înăbuși un strigăt
Și uneori zâmbești.
Mai cazi, te ridici.
Luptă, rezistă
Ca să exiști!
  Dan	Aurel	Pop

Permanențe

Soare,
Încălzește glia,
Mângâie florile,
Aurește câmpiile!
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Munte,
Înalță-te mai sus
Și-odat-ajuns la ceruri,
Privește...
Luceafăr,
Arată-le drumul
Călătorilor rătăciți
În noaptea adâncă!
Popor,
Luptă pentru dreptate
Impunându-ți voința
Mai tare decât fierul!
Viață,
Fii dreaptă
Cu toți cei ce sunt
Drepți!
      Lidia	Sîmpălean	
  

Generația	’81:

Umanizare

Dați-i copilului puterea
Să-nțeleagă de ce se joacă,
Dați-i omului credința că totul e bun
Și nu-i mai înșelați visele.
Și-i mai dați călărețului puterea
S-alunece printre lanuri de grâu
Fără să strivească macii
Și spicele.
Și mai dați-le mamelor puterea
Să nu mai plângă cu lacrimi.
Speranța lor să fie vultur
Ce-n zbor nu se izbește
De-a munților creste.
Lăsați-i codrului puterea
Să fie veșnic verde,
Soarelui
Să fie veșnic cald,
Pentru oameni...
   
  	Georgeta	Popescu

Memento
Din Eminescu s-a născut melancolia...
Din dragostea lui pentru fata cu păr bălai
s-au născut florile gingașe.
Din părul lui au zburat vânturile calde și iuți
pentru a legăna codri verzi și plini de izvoare.
Din graiul său a dăruit păsărilor
cântecul de jale.
Eminescu a tânguit în poeziile sale
gândurile mărețe care nu i se-mplineau...

    Anonim
Generația	‘84:

Pași

Pași...Pași pe asfaltul ud
măsoară cadența clipelor uitate
Pași visători de îndrăgostiți
te iubesc, mă iubești, e de-ajuns
Pași leneși de pierde-vară
Pași cadențați de soldat în termen
Pași îngrijorați de gospodină
Oare...
mai sunt gogoșari în piață?
Pași grațioși de femeie frumoasă
Pași importanți de om care crede
că a făcut ceva în viață
Pași...pași...pași...
Pași de toți și de toate
asfaltul suportă orice
și peste toate astea
„ce bine ar fi dacă
ne-am putea azvârli
la gunoi
sentimentele
cu dezinvoltura cu care
aruncăm
un bilet folosit”
    
	 	 Adriana	Chereji
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Generația	‘85:

Pictura

Am întins o mână spre cer
luând în ea
un strop incandescent
de lumină și culoare
Și te-am pictat:
Ți-am dăruit albastrul din privire
și roșul de foc din inimă.
Aș fi vrut să mai risipesc
peste chipul tău
mănunchiul de lumină.
Tu, însă, erai gata
și mi-ai amintit,
cu primul tic-tac al inimii,
că trăiseși deja
Miracolul înfloririi trandafirilor.

       Liliana	Vereș	

Singurătate

Cruță-mă, rogu-te,
Nu-mi mai vorbi despre ieri
Septembrie și mâine.
Povestește-mi mai bine
Despre nisip și păsări și copaci.

Câteodată îmi vine să întind mâna
Către Răsărit
Și să-mi întreb Soarele
De unde vine și unde pleacă?

Dar tu nu-mi înțelegi dorul
Și pașii pe nisip.
Căci eu cred încă în miracolul frumuseții
Cred în florile de măr
În lemnul de brad și în păsări.
Târziu, în noapte, admir întunericul
Și-n miez de zi iubesc lumina.

  Cristina	Crețu	

Generația	‘86:

Cântecul lebedei

De fiecare dată
Când cântă o lebădă,
Moare o floare.
Și de fiecare dată
Când cântă o lebădă,
O lacrimă se prelinge
Pe-un obraz de copil,
Pentru că de fiecare dată
Când moare o floare
Dispare o poveste.

	 	 	 Ioana	Boier	
Încredere

Mi-s speranțele
Pe aripi de fluture,
Mi-s visele
Ascunse-n mare;
Printre gene
Privește cald, inima...
Pe mătasa părului
Strălucesc raze de soare
Și clipa de lumină
Trece-n nemurire...

   Andra	Păcurar	

Generația ’87:

Axiomatica Infostării

Colegilor,
Celor care au fost, care sunt și care
Vor veni,
Dar, mai ales, celor veșnic nemuritori.

Starea de Info nu se definește
Căci, fiind prea complicată, e simplă:
Se trăiește!
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Se trăiește prin toți porii, miracole
Binare,
Aceleași în orice-anotimp și, totuși,
Mereu tumultoase, mereu pline de
Visare
Ca un fluviu ce-și caută guri de vărsare,
Dar, cum nu le găsește, e-n veșnica
Dilemă
Ce ne străbate-n suflet. Cu noi e
Teoremă:
„Starea de Info sau, altfel, Infostarea
E urcușul greu pe deal, e înserarea
Purtată-n ritm de blues pe sub cireșii
Copți
Cu cifrele-ntr-o mână și-n gând cu albe
Nopți;
E dorul pentru sferă, pentru rostogolire,
Cântat de trupuri zvelte, înaltă-unduire,
Și e, deși nu-i spune primordial, un rit
Al celor ce trăiesc doar pentru noi în
Mit.
Dar mai de preț ca toate în Infostare
Este –
Și fi-va peste timpuri – mirabila poveste
Cu-a fost ca niciodată – O! Dacă ar mai
Fi! –
Când, de-mi doream un zâmbet, știam că-l
Voi găsi,
Când hohoteam de bine și ne uram de rele,
C-apoi să iscodim cu mintea între stele
Ori, coborând din nou pe dealul nostru
Sacru,
Ne împărțeam cu toții: dulce, amar și
Acru.”
L-această teoremă nu-s demonstrații noi.
(Și-acelea ce există le izvorâm din noi.)
      

   Dan	Pantea	

Generația	’88:

Crez pentru clipă

În clipa asta s-a schimbat
O lume.
S-au coborât stelele toate
În aerul îmbătător;
Flori cresc din sufletele albastre
Spre lună;
Fericirea există
Și e atât de adevărată
Că ia forma unor blocuri de cristal
O liniște de lumină
Se întrerupe cu râsete,
Metaforele devin materiale,
Se colorează în forma lucrurilor
Și izbucnesc înspre cer
În raze paralele
În clipa asta s-a schimbat
O lume...
	 	 Dana	Listes	

Absolvenți

Ninge în iunie
cu flori de uitare
peste sufletele noastre
răvășite.
Ninge în iunie
Cu-o amintire
ce doare,
amintirea atâtor clipe
trecute,
tăcute,
pierdute...

     			Gabriela	Ventel	
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 Școala,	cartea	mea	de	vizită

 

 Școala mea și-a deschis porțile în anul 1971.

 Eu învăț, mă bucur, mă supăr, mă dezvolt în această școală de aproape 7 ani. Ca orice om, și eu 
traversez urcușuri și coborâșuri; am prieteni, bucurii, supărări și trec prin multe schimbări, care mă ajută 
să îmi întăresc încrederea și caracterul.

 Povestea mea începe, cândva, demult… în clasa pregătitoare. Pe atunci, totul era nou pentru 
mine... clasa, colegii, învățătoarea…Până și buchetul de flori era nou. Iar eu eram extrem de emoțio-nată. 
După câteva zile, am început să mă acomodez, să îmi fac prieteni, să descopăr universul minunat al școlii.

 Ce am iubit până acum în toți acești ani? Excursiile extrem de distractive, colegii amuzanți și 
creativi, prietenii, pe doamna învățătoare, profesorii, materiile – adică aproape tot.

       Nu pot să nu îmi amintesc de doamna învățătoare, care m-a îndrumat spre lumea cărților. Pot explora 
acum, chiar stând în patul meu, pot călări dragoni și unicorn sau să fiu lângă Walt Disney, când acesta l-a 
inventat pe Mickey Mouse, să fiu împreună cu Albert Einstein sau să-i strâng mâna lui Abraham Lincoln. 
Îi mulțumesc mult că m-a purtat pe aceste cărări; nu numai pe mine, ci și pe colegii mei. Sunt sigură că 
și pentru dânsa a fost foarte important, fiind prima ei generație, să deschidă aceste drumuri cu cheia po-
trivită.

 Ca orice copil, am materiile mele preferate și profesorii mei preferați. Nu pot aminti toți profesorii 
acum, dar pot spune sigur că am profesori pe care îi îndrăgesc și îi consider modele; de aceea, vreau să 
le iau sfaturile în serios. Aceștia ne ajută să devenim creativi, să ne explorăm emoțiile și să batem la ușa 
fiecăreia fără să ne temem. Eu am reușit să deschid ușa curajului, a fericirii, a tristeții, a dezamăgirii, a 
amuzamentului, a nebuniei, a înțelegerii; chiar acum, încerc să învârt cheia în broasca încrederii…

 Ca o concluzie, aș zice că școala este cartea ta de vizită. Acolo trăiești cei mai frumoși ani, acolo e 
o parte din copilăria ta, acolo ai învățat să scrii, să citești și să aduni. Acolo ai prietenii care îți sunt alături 
oricând și care ar face orice să te ajute. Acolo ai profesorii care îți sunt ca și niște părinți și care te învață ce 
e bine si ce e rău, care te învață să te exprimi în felul tău. Școala înseamnă amintiri și bucurii. Bineînțeles, 
întâlnim şi coborâșuri, nu doar succese; dar, acestea există pentru a-ți dovedi că poţi trece peste ele şi că, 
întotdeauna, este cineva acolo care să îţi țină pumnii şi să te aprecieze.

       La școală mi-am petrecut jumătate din viața de până acum. Acolo am lucrurile cele mai            
valoroase pentru mine: a doua familie şi a doua casă.

         Helena	Alexandrescu,	VI	E
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 Ziua	școlii

 Azi împlinesc 50 de ani!

 Abia aștept să ajungă invitații, toți copiii, profesorii, toată lumea... 
Sigur știu că e ziua mea.
 
 O să le fac elevilor o surpriză! Când o să ajungă, profesorii nu o să le dea temă pentru vacanța de 
iarnă și o să se poată distra!

 Dar eu ce o să fac?
 Fără copii, fără profesori, fără oameni o să fiu singură...

 Dar nu o să dureze mult și o să se întoarcă bucuroși la teme și lecții.

 De când erau mici priveam orele din clasă în clasă și am învățat să citesc odată cu ei; apoi noaptea, 
când plecau acasă, exersam pe tablă cum se scrie. Copiii au grijă de mine și îi iubesc enorm. Când îi văd 
cum se joacă în pauze, când îi aud cum râd, îmi crește inima, care toată lumea credea că e din piatră. Când 
un copilaș cade pe poteca mea, îmi pare așa de rău și mă simt prost, ca și cum eu l-am lovit.

 Profesorii sunt minunați. Le explică copiilor toate întrebările lor; dar pe ale mele nu le aud... Tre-
buie să aștept să le descopăr singură!

 Despre elevii mari, mari de liceu... Când mă afumă și încep să tușesc, lor nu le pasă... Mă mai și 
murdăresc; mă bucur că există persoanele de serviciu să mă îngrijească. Îmi sunt ca niște părinți: mă tre-
zesc de dimineață și sunt acolo cu mine; aprind luminile pe coridoare și știu că, mereu, o să fie acolo când 
mă trezesc.

 La profesori le pregătesc ceai și cafea; în schimb, mă lasă să spionez tot ce povestesc ei în sălile 
profesorale. Tare mult haz fac de testele ridicole ale unor elevi. Eu nu le înțeleg pe toate. Cum cresc în 
fiecare an și mă fac tot mai veche, sper să nu mă părăsească.

 Văd în fiecare an cum unii copii mă părăsesc și se duc să lucreze. Aș fi vrut să mai rămână măcar 
un an cu mine și să povestească tot ce au învățat.

 Copiii mici au încetat să vină: așa de inocenți și de timizi au venit și așa de fericiți pleacă. Aș vrea 
să îi mai văd măcar un an micuți și distractivi, aș vrea să mă joc cu ei în pauză tot felul de jocuri. Sunt așa 
de energici. Trebuie să deseneze, să învețe cum se scrie, cum se citește și cum se calculează.

   Aud copiii mari cum se roagă să meargă înapoi în clasa 0 – să deseneze și să se joace toată 
ziua ca și ei.
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 Așa de repede trece vremea. După ce vin din vacanța de vară sunt fericiți. Eu sunt și mai fericită. 
Vai, doamne, fă-mă să înțeleg de ce mai pleacă dacă vor să se întoarcă.

 De când a început pandemia, toți au purtat măști. Nu le mai pot vedea zâmbetele și toată lumea e 
mai tristă. Oamenii de serviciu mă curăță cu tot felul de substanțe, care miros ciudat, care îmi fac rău. 

 Acum, copiii și profesorii stau acasă și îmi este tare dor de ei. De ce au plecat iar? Când o să se 
întoarcă? Se vor mai întoarce vreodată? Nu o să mă lase așa... singură... nu?

 Uneori mai trec profesorii după cataloage și mă uit să văd ce note au copiii. Unii sunt stricați de 
tot din cauză că nu vin. Nu mai este ca înainte. De ce îi lasă să se strice acasă cu ochii în tehnologie ziua 
și apoi să vină la mine toți cu ochelari? Să fi uitat cum se citește, cum se scrie, cum se calculează, cum se 
desenează?
 
 Unii sunt puternici și nu s-au schimbat. Eu și acum sunt derutată. Ce anotimp este? Pare să fie 
toamnă. De ce nu vin copiii la mine? Este un fel de vacanță? Toamna ar fi trebuit să înceapă școala. Sunt 
chiar atât de bătrână și nu mai înțeleg nimic?
 
 Nu mai suport. Sunt foarte tristă. Nu vin copiii la mine nici măcar de ziua mea? Oare au uitat? Asta 
e cea mai importantă parte. Oare ce zi este azi? Fără să scrie în colțul tablelor data, nu mai știu ce zi este. 
Unele date au rămas de mult. Foarte vechi. Nu sunt bune. Ieri a venit o profesoară. Am văzut catalogul. 
Era 19 decembrie. Astăzi este 20 decembrie.
 
 Când era Crăciunul? În 25 decembrie. Peste câte zile? 25-20 este... hmmm... oare cum calculau 
copiii? Eu am și uitat de când nu au mai trecut. Cred că 5 este răspunsul. Mie nu îmi dă nimeni de învățat 
sau teme.

 Deci mai sunt 4 zile până la Ajunul Crăciunului. Atunci e vacanța de iarnă. Hai că nu sunt așa de 
bătrână. Oare cât mai durează această pauză școlară?

 O să vină să facă bradul în clase? Să îl pot privi noaptea cum strălucește și să adorm cu speranța că 
o să vină și mâine și să îl privească fericiți alături de mine.

 Dimineața să joace jocul lor de Crăciun, „Secret Santa”, și să deschidă darurile. Eu am citit la fie-
care biletul și știam cine de la cine primește. Era palpitant cât de confuzi erau despre cadouri.

 Când le deschideau, erau așa de fericiți... Oare, de ziua mea, o să primesc un cadou?

 Îmi lipsesc copiii... Vreau să se întoarcă.

          
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ambra	Szabo,	VI	A
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 Jurnalul	școlii
 Bună! Eu sunt Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”. Bine ați venit în jurnalul meu! Aici îmi 
scriu gândurile în fiecare zi de aproape 50 de ani. Luna aceasta va fi, în sfârșit, aniversarea mea. De abia 
aștept să văd ce mi-au pregătit elevii anul acesta. Sper că, în următorul an, copiii vor putea veni la mine, 
ca să poată învăța cât mai bine și să mă bucur de ei.

 Nu-mi place această școală online. Nu pot face nimic să-i ajut pe dragii mei elevi și fiecare se   
descurcă cum poate, de acasă. Unii nu realizează ce importantă este școala pentru viitorul lor. Îmi amin-
tesc că cei mai neastâmpărați râdeau de mine, iar eu mă supărăm tare, dar, în timp, îmi trecea amărăciu-
nea. Nu poți rămâne supărat pentru totdeauna pe vreun copil, oricât de obraznic ar fi și oricât de mare ar 
fi prostia pe care el ar fi făcut-o.  
 
 Cel mai mult mă supără acest virus; Covid e numele lui. Nici nu ar trebui să-i scriu numele cu 
literă mare la ce dezastru a cauzat pe întreaga planetă. Această pandemie a alungat toți elevii de la mine 
și l-a trimis pe fiecare la casa sa. Oamenii s-au gândit că ar trebui să facă ceva în legătură cu asta. Normal 
că nu puteau să lase copiii să piardă timpul toată ziulica, așa că au ales ca metodă școala online. 
 
 Cine a aruncat acest chin pe mine? Să fii singur toată ziua și să nu mai auzi strigătele copiilor, râse-
tele lor și bucuria de a fi împreună. Mai trec din când în când profesori pe la mine să treacă notele copiilor 
în catalog. Eu profit și mă uit la situația fiecărui copil în parte.

 Tare dor îmi este de elevii mei! Sper, totuși, că, de aniversarea mea, o să mă pot vedea cu ei. Chiar 
și un minut ar fi destul să le spun cât de dor îmi e de ei.

 Mai vreau să le transmit un gând dragilor mei copilași:

    Vă aștept pe toți la școală,
    După ce scăpăm de boală,
    Iar, în anul care vine,
    Porțile le voi deschide.
    Să veniți cu drag la mine!
          	Irina	Cioată,	VI	A
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 Dacă	laptopul	meu	ar	putea	vorbi
 Zece luni pline de o sfâșietoare singurătate îmi periclitează viziunea asupra vieții normale, pe care 
un elev de șaisprezece ani ar trebui să o poarte jovial pe străzile însorite ale orașului sau pe coridoarele 
uzate ale liceului. Pandemia a început ca o simplă glumă, care reprezenta câteva zile de relaxare în ochii 
noștri copilăroși. Dacă aș fi știut, însă, cum ar fi urmat să se desfășoare acest virus crunt, probabil buzele 
mele ar fi rămas neînsuflețite acum mult timp.

 Ideea de a fi departe de oameni, de râsetele și zâmbetele lor, de orice, a întrecut limita unui efect 
ușor de atins, îmi apasă crunt sufletul și mă trage în jos, spre un vid intens al neputinței. Cea mai grea an-
coră a acestei corăbii pustii este școala online, singurul nostru refugiu care ne mai leagă de trecutul visător. 
Problema este, însă, că o imagine virtuală și un sunet transmis întrerupt, care răsună înfundat în căștile 
mele, nu reprezintă decât o siluetă a posibilităților pe care le aveam cândva.

 Cu greutățile devenind tot mai persistente, rezistența mea și, probabil, a celor din jur se află în 
deficit. Tastele apăsate zilnic își pierd culoarea, la fel ca ochii mei lipsiți de speranță. Dacă laptopul meu 
ar putea vorbi, cuvintele trasate pe acest pur alb s-ar încorpora într-o voce tăiată, respirând fad. Și, printre 
răsuflările reci, singurul sunet inteligibil ar fi cel care suspină „ajutor”.
          Flaviu	Farcaș,	X	C

 
         

          Eliza	Neacșu,	IX	A

 Ai dreptate, prietene. Dar nu eu sunt vinovat pentru asta. Dacă nu venea această pandemie, cu si-
guranță, dragule(vezi cum te numesc?), mai mult ai fi stat singur și trist. Până anul trecut, nici nu cunoșteam 
ce înseamnă cuvântul „pandemie”. O nenorocire nu vine singură, așa că ne-a adus și sistemul de învățare 
„online”. Cum să fac școală „online” fără tine? Se poate? Cu siguranță, nu! Atunci să nu te plângi că ești 
folosit atât de multe ore.

 Crezi că era mai bine să stai închis între orele 7:30 și 14:30 ? Eu cred că nu. Te-ai fi plictisit singur 
acasă. Trebuie să privești și tu partea plină a paharului: te-am așezat la loc de cinste în camera mea, stai co-
mod pe biroul meu, lângă geam, și te privesc cu drag multe ore pe zi. Ești apreciat când te conectezi repede 
la „Classroom”. Ești lăudat când internetul funcționează bine (chiar dacă nu e meritul tău).

 Știu că îți este teamă să nu te virusezi. Stai liniștit! Din fericire, pentru virușii tăi avem tratament. 
Noi stăm mai rău cu protecția împotriva virușilor. De aceea, nu suntem acum în bănci, ci în fața ta în fie-
care zi. Înțeleg că vrei să-mi spui că ai avea nevoie de odihnă. Păi noaptea ce faci? Când eu dorm, tu nu faci 
la fel? Ziua e drept că trebuie să faci față atât orelor de școală, cât și jocurilor mele. Sunt prea multe? 
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 Nici vorbă! Fără mine te-ai plictisi! Văd că uneori mă privești ciudat, auzindu-mă că-ți vorbesc. Dar 
ești prietenul meu, nu? Cel puțin până mă întorc la școală.

 Să nu te superi, să nu obosești, să nu te defectezi, ia lucrurile ușor! Tu ești ajutorul meu, iar eu te 
prețuiesc. Nu îmi poate vorbi, dar știu ce gândește!...În ultimele luni am abuzat de el. Ce cuvânt urât, 
„abuzat”! Hai să spunem „folosit din plin”. Parcă sună mai frumos, nu?

 Ai dreptate, prietene. Dar nu eu sunt vinovat pentru asta. Dacă nu venea această pandemie, cu si-
guranță, dragule(vezi cum te numesc?), mai mult ai fi stat singur și trist. Până anul trecut, nici nu cunoșteam 
ce înseamnă cuvântul „pandemie”. O nenorocire nu vine singură, așa că ne-a adus și sistemul de învățare 
„online”. Cum să fac școală „online” fără tine? Se poate? Cu siguranță, nu! Atunci să nu te plângi că ești 
folosit atât de multe ore.

 Crezi că era mai bine să stai închis între orele 7:30 și 14:30 ? Eu cred că nu. Te-ai fi plictisit singur 
acasă. Trebuie să privești și tu partea plină a paharului: te-am așezat la loc de cinste în camera mea, stai 
comod pe biroul meu, lângă geam, și te privesc cu drag multe ore pe zi. Ești apreciat când te conectezi 
repede la „Classroom”. Ești lăudat când internetul funcționează bine (chiar dacă nu e meritul tău).

 Știu că îți este teamă să nu te virusezi. Stai liniștit! Din fericire, pentru virușii tăi avem tratament. 
Noi stăm mai rău cu protecția împotriva virușilor. De aceea, nu suntem acum în bănci, ci în fața ta în fie-
care zi.

 Înțeleg că vrei să-mi spui că ai avea nevoie de odihnă. Păi noaptea ce faci? Când eu dorm, tu nu 
faci la fel? Ziua e drept că trebuie să faci față atât orelor de școală, cât și jocurilor mele. Sunt prea multe? 
Nici vorbă! Fără mine te-ai plictisi! Văd că uneori mă privești ciudat, auzindu-mă că-ți vorbesc. Dar ești 
prietenul meu, nu? Cel puțin până mă întorc la școală.

 Să nu te superi, să nu obosești, să nu te defectezi, ia lucrurile ușor! Tu ești ajutorul meu, iar eu te 
prețuiesc.

 În vremuri ciudate, ne alegem prieteni neobișnuiți. Nu?...
           
           Andrei Rus, V E 
      

 Ema Suciu, V F

          Eliza	Neacșu,	IX	A



74

 Scrisoare

 Dragă doamnă profesoară,

 Îmi creionez laconic în minte unicul fel al dumneavoastră de a apăsa subțire și prelins pe clanța 
sălii în care am petrecut, probabil, sute și sute de ore. De fiecare dată vă coseați cărare șerpuită până la 
catedră, mergând drept și puternic, purtând una dintre nenumăratele rochițe colorate pe care obișnuiați 
să le îmbrăcați. Mereu mi se părea că semănați puțin cu o prințesă din basme, atât de timidă și fragilă, dar, 
totuși, puternică. De asemenea, îmi amintesc că odată v-am întrebat care este culoarea dumneavoastră 
preferată și ați spus că roșu. Am fost subtil amuzată, deoarece nu era un răspuns la care mă așteptam. Roșu 
este o culoare atât de stridentă și interpretabilă, iar dumneavoastră, atât de diferită de acea culoare, dar 
l-am considerat un fel de secret malițios care vă aparținea. Mereu v-am admirat culoarea ochilor, ca două 
bolți pământești mângâiate de iederă, încadrate tainic între genele lungi și fine, pe care nu le surprind 
clipind aproape niciodată, încercând, parcă, să absoarbă cât mai mult din farmecul lumii. De multe ori, în 
ore, când scriați la tablă, vă priveam atent și vă analizam părul, întotdeauna îngrijit perseverent, căruia nu 
reușesc niciodată să-i deslușesc cu adevărat culoarea; are un element enigmatic pitit printre firele subțiri 
care vă ating spatele. Sunteți atât de specială. Adeseori, mai observ câteva firimituri de ironie în voce, 
strecurate printre cuvintele care vi se rostogolesc tandre printre buze, atunci când accentuați prima silabă 
a unui cuvânt.

 Acum, clară vă mai surâde doar vocea umezită, în primele ore ale dimineții, proprietară a unei 
bunătăți fantasmagorice, în spatele unui ecran. Ne-ați întrebat recent, la o oră online, dacă ne-ar deranja 
să stați cu camera închisă, iar eu nu v-am răspuns. Să știți că m-ar deranja enorm, deoarece mă bucur să 
vă văd dimineața. Și, mereu când ninge, mă gândesc la dumneavoastră cu mare drag, pentru că vă place 
atât de mult zăpada; la ore priviți cu sete fereastra dantelată și vă doriți, presupun, să vă afundați gândirea 
în necunoscutul de un alb sălbatic.

           Semnat,
                                                                                                                                                  Irina Popa, VIII B
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	 Vârsta	marilor	căutări
            „Adolescența – vârsta marilor căutări și a spectaculoaselor transfigurări –” spune Mircea Cărtărescu, 
iar eu aș adăuga „spirituale”. Spirituale, deoarece cred că esența spirituală a ființei este cea care guver-
nează toate procesele ce au loc în adolescență.

 Impulsul nevăzut, care ne controlează fiecare surâs și fiecare oftat, se află în sufletul nostru com-
plex pe care încercăm să-l descifrăm, pentru a avea mai mult control asupra propriei ființe. Fiind obișnuiți 
să acționăm conform normelor și dorințelor societății, când realizăm că putem fi independenți, facem tot 
posibilul pentru a ne dobândi libertatea în funcție de nevoile noastre care trebuie, mai întâi, descoperite. 
Vrem să știm de ce suntem melancolici și cum să gestionăm nostalgia, cum să prelungim cât mai mult 
starea de fericire și să părem stăpâni pe noi. Astfel, trecem prin diverse schimbări și experimente, până la 
o presupusă definire finală, mereu cu impresia că aceasta poate fi permanentă și ignorând faptul că schim-
barea e inevitabilă de-a lungul timpului. În aceste preocupări ar trebui să fim ghidați și sprijiniți de oameni 
deja „trecuți prin viață”, care empatizează cu noi.

 Însă, nu ne preocupăm numai de lumea interioară. Fiind ființe sociale, facem tot posibilul pentru 
a ne afirma existența. Atât de acaparați de propria ființă, luptăm pentru a ne integra, dar și pentru a ne 
impune. Din cauza contrarietății acestor intenții, relațiile sociale ale adolescenților au un spectru larg, în 
funcție de personalitățile indivizilor cu care interacționează. Pentru a ne impune, suntem dezinvolți și 
hotărâți, ne arătăm interesanți și intelectuali. Pentru a ne integra, apelăm la compasiune. Încercăm să aflăm 
ce este în sufletul altora și cum să ne facem plăcuți și, mai presus de toate, vrem să fim înțeleși în comple-
xitatea în care noi nu ne putem înțelege.

 În toate aceste aventuri adolescentine, pe primul plan este sufletul. Pe el încercăm să îl definim și, 
cu ajutorul lui, ne dezvoltăm relațiile sociale. Pe el încercăm să îl formăm după bunul plac și tot pe el îl 
expunem în destăinuiri confidențiale. Orice experiență cotidiană ajunge filtrată spiritual și, astfel, desco-
perim noi emoții, principii și dorințe. E adevărat că latura noastră spirituală ne definește constant, dar noi 
conștientizăm asta abia în adolescență și abia atunci încercăm să aducem o contribuție proprie.
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 Problema, care apare frecvent în adolescență, este că, de cele mai multe ori, suntem lipsiți de 
sprijin în procesul de formare. Avem atât de multă nevoie de sfaturile pe care le refuzăm instinctiv. Avem 
nevoie de obiective și principii, care nu se pot stabili decât pe cale spirituală. Avem nevoie să fim pregătiți 
pentru atâtea experiențe ca, odată ce le trăim, să nu ne regretăm acțiunile. Avem nevoie să fim învățați cum 
filtrăm experimentele, experiențele pentru a putea beneficia, în parte, fiecare în parte. Uneori avem nevoie 
și știm să fim propria noastră sursă de iubire, de forță și inspirație

 În speranța că aceste crâmpeie de gânduri nu au doar o aparentă coerență, închei cu ideea că forța 
creatoare, care începe procesele de modelare a vieții fiecăruia dintre noi, nu trebuie să își aibă originea în 
traumele noastre, ci în experiențele înălțătoare care ne-au format.

         Medeea	Paşca,	IX	B

 

 Promisiunea	întoarcerii	acasă
 „Trebuie să avem grijă de familiile noastre oriunde ne aflăm.” – Elizabeth Gilbert

 Ce este mai important decât familia? Este o întrebare aproape retorică, la care, totuși, merită să 
încercăm să oferim un răspuns semnificativ. Nu toate familiile sunt perfecte, într-adevăr niciuna nu este, 
dar, în bine sau în rău, fiecare este importantă, chiar esențială, pentru dezvoltarea persoanelor membre. 
Fiecare familie este, de fapt, un centru de afecțiune, interese, probleme comune, trăite împreună, suferite 
și depășite împreună – părinții între ei, copii cu părinți, frați cu frați, rude cu rude. Tocmai în familie există 
o adevărată întâlnire de persoane, inimi și iubire. Cât de des suntem încurajați de familia noastră, în mo-
mentele dificile, cu o îmbrățișare caldă, un sfat părintesc? Cât de des există cineva în familie care dorește 
să ne asculte? Toate acestea sunt lucruri care pot schimba starea emoțională a unei persoane, mai ales a 
unui copil, care are nevoia de a fi ghidat încă de la o vârstă fragedă. Chiar și așa, unele familii se despart, 
aceasta fiind o consecință a fenomenului migrației.

 Migrația părinților către țările mai bogate, cu o economie mai dezvoltată, este un fenomen foar-
te des întâlnit în prezent în România. Pentru un venit mai bun, mulți părinți pleacă, lăsându-și copiii la 
rude, în țară. Din punct de vede economic, se pot acoperi unele nevoi și dorințe, dar, din punct de vedere 
emoțional, plecarea unui părinte sau chiar a ambilor lasă goluri imense în sufletele celor mici. Acești tineri 
simt lipsa constantă a unei familii reale și unite, fără distanțe de mii de kilometri.

 Fenomenul migrației este descris în multe contexte, chiar și în literatură; de exemplu, în 
„Fetița care se juca de-a Dumnezeu” de Dan Lungu. Acest roman spune povestea unei fetițe, care 
suferă de plecarea mamei sale în Italia. Rămâne cu tatăl și sora ei în casa bunicilor. În această perio-
adă a copilăriei se simte exclusă, ignorată și are impresia că universul ei este întors cu susul în jos. 
Mama pleacă pentru ca, atunci când se va întoarce, situația economică să fie mai bună, iar fa-
milia să trăiască cu toate nevoile, fără lipsuri. Poate, însă, un copil să înțeleagă toate motivele 
acestea și multe altele? Și, chiar dacă înțelege, poate să treacă peste sau să sufere mai puțin?
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 Experiența mea personală m-a învățat să înțeleg și să accept o astfel de situație. Aveam trei 
sau patru ani când părinții mei au plecau în Italia. Eu și sora mea mai mare am rămas cu bunicii. Îmi 
amintesc „momentul abandonului” ca o clipă nedefinită, blurată, fără culori, cu excepția păturii roșii 
de pe canapeaua bunicii mele. Era o seară întunecată. Mă aflam chiar în salon, pe canapea, învelită 
cu pătura roșie, cu capul pe o pernă mare. Auzeam vocile persoanelor din jurul meu și, în momentul 
acela, am realizat. Mama s-a pus lângă mine, m-a mângâiat pe cap și mi-a spus că o să vină după noi, 
cât mai repede posibil. Lacrimile mi-au început să curgă în tăcere; somnul aproape că mă absorbea. 
M-am trezit în ziua următoare, cu mai mult de o mie de kilometri ce ne despărțeau. Primele zile au fost 
grele, dar, după un timp, conceptul de abandon a dispărut. Am înțeles că părinții mei au grijă de mine 
și de departe și, mai ales, am avut încredere în acea promisiune. Promisiunea mamei a fost îndepli-
nită. După câteva luni, au revenit în țară după noi; așa că, am plecat toți patru. O nouă viață a început.

 Și, iată-mă... După 10 ani, povestea se repetă. De data aceasta, însă, alegerea a fost a mea. Am 
ales să mă întorc acasă.

           Claudia	Bizău,	IX	A

  
     
   Mădălina	Filip,	V	F	
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Istoria	școlii
Se vorbește cum c-odată,     
Într-o vreme-ndepărtată, 
Tocmai în Antichitate, 
Peste munți și peste ape, 
Viețuia un înțelept, 
Cu credință, bun și drept. 
Suflet nu era-n cetate 
Prețuire să nu-i poarte!
Studia planetele, 
Stelele, cometele, 
Soarele-l interesa 
Și mișcarea-i calcula. 
Toți copiii îl iubeau 
Și cu drag îl căutau, 
Făceau cerc în jur s-asculte 
Mereu vrute și nevrute.
Înțeleptul inventa
Și cu drag le-mpărtășea       Alexandra	Beldiman,	IX	A
Povești cu prinți și prințese, 
Dintre cele mai alese, 
Cu zmei și cu vrăjitoare 
Care zboară până-n zare. 
Le arăta noi cuvinte 
Pline de învățăminte, 
Desenând cu bețișoare 
În nisip, lângă picioare. 
Număra cu cei mai mici 
Cai și păsări și furnici 
Și cercetau împreună 
Schimbările din natură: 
Zborul păsărelelor 
Și munca albinelor, 
Cum cresc toate florile, 
Cum rodesc legumele. 
Modelau din lut, pictau, 
Cu seva din flori desenau, 
Învățau cum să se poarte 
Ca să ajungă departe.        
Dragii mei, iată așa
S-a inventat școala. 
Iar copiii învățăcei 
Au crescut… și apoi ei 
Au devenit mai târziu 
Dascălii pe care-i știu. 
Mai târziu au ridicat 

Clădiri în care au predat
Istoria lumii, gramatică, 
Mai apoi și matematică, 
Bune maniere, arte frumoase
În mici camere drept clase. 
Notau acum pe tăblițe
Informațiile scrise 
Și-și formau cu toți în școală 
O cultură generală. 
Să știți, marii învățați 
Aici au fost educați 
Și, prin scrierile lor, 
Au transmis urmașilor
Că o educație aleasă 
E cheia succesului în viață.



79

Dor	de	„Info”
Este-o școală, un locaș,
Printre primele-n oraș.
Cred ca știți despre ce vorbesc.
Da, de „Info” povestesc.

Când ajungi
Întâi la școală,
Pomii verzi o înconjoară,
Clasele tehnic dotate –
Totul este „ca la carte”.

Dar acum, în pandemie,
Tot mai greu o să ne fie.
Facem școala virtual.
Sper s-ajungem la final!

Ca elevi, ne străduim,
Să-nvățăm, sa fim utili,
Căci profesorii ne-nvață...
Virtual, nu față-n față.

Școala noastră, dragă școală,
Ne e dor de tine iară,
Să venim voioși de-acasă,
Să fim toți copiii-n clasă!
  
    Luca Radu, V D

Școala	în	pandemie
Trecem printr-o perioada grea,
Dar cine ar vrea!
Multe teme, proiecte, teste,
Acum online,
Dar asta este!
De învățat, cu toții vrem,
De zăpadă, nu putem.
Teme multe noi avem,
Poate cade vreun sistem!
Mai facem câte un poem,
Poate fi chiar și boem
Școala eu aș vrea să fie,
Nu o mare filozofie!

   Miruna Salomie, V E

Sfaturi de la laptopul meu
Dimineața, te foiești,
Cam târziu tu te trezești...
Matinal sigur nu ești!
Așa că te cam grăbești...
Nu uita să mă pornești,
Absență să nu primești!

Camera să o deschizi!
Microfonul să-l închizi,
După ce saluți frumos,
Clar și respectuos!
La ore să iei notițe!                      
Fără telefon și fițe!
La lecții te concentrezi!
Vezi că poate tu urmezi!

În pauză, fă mișcare
Sau stai puțin în picioare!
După oră, nu uita,
Încarcă și tema!
Altfel, tu vei apărea
Cu temă lipsă sadea!

                      Andrei Erdely-Bartha, V E

															Imagine:	Dana-Bendis-Hera	Rus,	XII		A
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Școala	în	nori
Duh de raze semănase mâna Tatălui prin Cer
Serafim cu trup de aripi, paradisului străjer...
Și la ceasuri de sprijină, era picurând domoală,
I-a chemat pe-Adam și Eva, sus, în nori, la prima școală.

Prima lecție, se știe, a fost pân-acum, de-atunci
Cum să-și fie soț și soață, să trudească pentru prunci...
Adevărul să-și grăiască, să le fie drag să-l spună,
Niciodată să nu-și plece capetele la minciună...

Era seară peste zodii și-ncepea să cadă roua.
Tatăl le dădu de știre că urmează ora-a-doua;
Amândurora le spune chiar acolo, sus, în nori:
Paradisul e al vostru și vă fac nemuritori...

Dacă veți lua aminte că-n grădina cea de vis,
Dintre pomii ce dau roadă, unul este interzis!
Iar apoi, șoptind cu taină, în lumina cea bolnavă,
Le-arătă doi ochi de șarpe sub o brazdă de otravă.
Și le spuse că de-acolo va veni căderea lor,
De-i vor da vreo ascultare șarpelui clevetitor.

Cum se știe, într-o seară, când plecat era Adam,
Impostorul, pân-la Eva, lunecă din ram în ram
Și limba despicată îi șopti o taină mare:
C-or găsi în pomul vieții roade pentru fiecare!
Fericire!... Nemurire!... Pomul vieții le va da
Lui Adam și chiar și Evei, de s-a-ntinde și-a gusta.

Cred că au gustat, pesemne, din copacul interzis
C-au pierdut și nemurirea, și livada cea de vis.
Căci și astăzi, sub pandemie, omenirea-ncovoiată
Dă examen peste ere pentru lecția uitată.

          
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Text:	Andrei	Coța,	IX	A
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Imagine:	Ana	Fărcaș,	VIII	
C
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Viața	în	pandemie
Totul e întors pe dos
Nimic nu-i mai cum a fost.
Un virus mic, neînsemnat,
Viața peste cap ne-a dat
Și de-o vreme îndelungată
Casa-n școală-i transformată.

De când n-am mai fost la școală
N-am mai dat un test pe coală,
Nu ne-am văzut față-n față,
Nici nu ne-am mai strâns în ,,brață”.
N-am mai stat la o poveste,
Căci Covid-ul morbid este!

Clasa e camera mea
Tableta-i smart-ul folosit de doamna;
Iar, în loc de-ai mei colegi,
Pe părinți mereu îi văd –
Care-mi dau mereu povață:
Că-n școala online se învață!

Mergeam liniștiți la școală
Învățam cu drag și spor,
Dar acum stăm online
Și nu e deloc ușor:
Internet nelimitat, într-un spațiu izolat
Și, când intră profesoara, ne punem pe învățat.

Când va trece pandemia,
Va fi bine-n România,
Vom merge din nou la școală.
 
    
				 				Nicolae-Teofil	Pop-Boncea,	VII	D
															Imagine:	Dana-Bendis-Hera	Rus,	XII		A

Reîntoarcerea
Reîntoarcerea-i frumoasă,
Școala nu este acasă.
Cu colegii după masă,
Stăm cuminți la clasă.
Chiar mi-a fost dor,
M-a și trecut un fior.

Și clasa e frumoasă,
Curată și luminoasă.

Sărbătoare bucuroasă,
Nu mai vreau să stau acasă!

    Rareș	Crișan,	II	B

Aș	vrea	să	pot	să	zbor
Aș vrea să pot să zbor,
Să văd, să știu și să-nțeleg.
Lumea toată s-o înconjor,
Cu gândul meu cel visător.
Cuvintele îmi vin cu greu.
Aș vrea să zbor, să mă transform…
Sunt doar un suflet visător
Și-aș vrea să zbor, să zbor…

   Teodora Ioakeimidis, V C
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Speranță
În lumea asta mare
Și plină de păcate
Oamenii n-au în viață,
Nici pic de libertate.
Ca pasărea ce zboară
Noi nicicând nu vom fi.
Speranța-i ferecată
De-a pământeștii firi.
Ce minunat ar fi
Să fim și noi mai liberi!
Să nu ne izolăm
De-ai noștri prieteni.        
Lumea-i încurcată
De firul lăcomiei;
Oamenii-s orbiți
De-a banilor sclipire.
Să fim mai deschiși,
Să fim mai buni!
Să avem ochii închiși
La a urii privire!
De ce credința
Și a prieteniei bucurie
Nu sunt prioritare
În a oamenilor trăire?
De ce nebunia
Și groaznica păcătuire
Au pe acest pământ
Valoarea guvernării?
Și cum de nu realizăm
Că a copilăriei bucurie
Este dictată
De ale prieteniei fire?
Să fim și noi copii,
Să nu mai distrugem lumea!
Să avem și noi iubire
Și să o respectăm pe ea!
Pământu-i minunat
Deci să nu-l stricăm!
Căci altfel viața noastră
Nu o mai merităm.
    David Calinciuc, V D
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	 Ești	din	Info	dacă...

• știi ce înseamnă „Hello, world!”. 

• începi numărarea unui șir de la 0. 

• pui nume ciudat codeshare-ului cu tema, ca să nu ți-l șteargă colegii. 

• repari calculatoare la școală, dar calculatorul de acasă este stricat. 

• repornești calculatorul, sperând că se va rezolva orice problema tehnică, pentru că nu-i știi rezolvarea. 

• știi pe de rost orarul autobuzelor 43 sau 35.

• nu ți-ai găsit nicicum sala în prima zi. 

• 5 prânzuri din 7 îți sunt făcute de Badea. 

• consideri coridorul un prieten. 

• mai stai în sală cel mult 5 minute după ce se sună. 

            * * *
• interesul pentru a evolua este scopul tău. 

• nu există ,,nu pot face”. 

• nereușita te va ambiționa mai mult.
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