
Prezenta carte nu are un caracter de monografie ci, mai
degrabă, punctează câteva repere depre Bozovici, liceu şi 
unii dintre foştii profesori; ea se doreşte a reprezenta doar 
un prinos de recunoştinţă adus Liceului din Bozovici, dar şi 
tuturor şcolilor din Almăj în care s-a desfăşurat şi se 
desfăşoară instruirea şi educarea tinerilor almăjeni, cât şi 
slujitorilor devotaţi ai acestora, profesorilor şi învăţătorilor 
– apostolilor de neam – care ne-au călăuzit primii paşi în 
descifrarea tainelor devenirii, ne-au luminat spiritul şi inima 
spre demnitate, cinste şi omenie şi ne-au îndrumat mintea 
copilăriei spre frumuseţe, cunoaştere şi ştiinţă.  
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PREFAŢĂ 

Prezentul volum este dedicat aniversării a 50 de ani de la înfiinţarea Liceului din 
Bozovici, manifestare corelată cu Simpozionul "Despre Almăj, almăjeni şi faptele lor" 
din cadrul tradiţionalului Festival al Văii Almăjului, ediţia a XIV-a, care a avut loc în 
perioada 9 – 11 mai 2008, în comuna Bozovici, judeţul Caraş -Severin.  

Lucrarea, bazată cu precădere pe comunicările făcute în cadrul simpozionului  
– de către foşti şi actuali profesori, precum şi de către foştii elevi ai liceului – este 
însoţităşi de dischetele DVD realizate de profesorul Andrei Hell, dedicate Liceul din
Bozovici şi care cuprind o serie de informaţii despre unii dintre foştii absolvenţi din 
primele promoţii ale liceului, mai exact, din perioada în care domnul Andrei Hell a
funcţionat în calitate de profesor la acest liceu.  
Prezenta carte nu are un caracter de monografie ci, mai degrabă, punctează câteva repere 
depre Bozovici, liceu şi unii dintre profesori; ea se doreşte a reprezenta doar un prinos de 
recunoştinţă adus Liceului din Bozovici, dar şi tuturor şcolilor din Almăj în care s-a 
desfăşurat şi se desfăşoară instruirea şi educarea tinerilor almăjeni, cât şi slujitorilor 
devotaţi ai acestora, profesorilor şi învăţătorilor – apostolilor de neam – care ne-au 
călăuzit primii paşi în descifrarea tainelor devenirii, ne-au luminat spiritul şi inima spre 
demnitate, cinste şi omenie şi ne-au îndrumat mintea copilăriei spre frumuseţe, 
cunoaştere şi ştiinţă; toţi aceşti dascăli – părinţi spirituali – au reprezentat pentru cei mai 
mulţi dintre noi, de-a lungul timpului, modele pe care cu demnitate le-am urmat.  

Nu în ultimul rând, această carte reprezintăşi un plus de cunoaşterea Văii Almăjului, a 
ceea ce a însemnat acest liceu pentru Almăj, a efortului continuu, cu adâncă implicare, al 
dascălilor care l-au slujit cu devotament şi multă dăruire sufletească, a modului în care au 
ştiut să-şi pregătească discipolii almăjeni pentru viaţă.  

Cartea – prin conţinutul său – se doreşte a fi şi un îndemn pentru generaţiile tinere de 
almăjeni care învaţă sau care păşesc pentru prima dată pe treptele liceului, o recomandare 
de a se pregăti în aşa fel încât să păstreze şisă ducă mai departe prestigiul dobândit de-a 
lungul timpului prin rezultatele remarcabile obţinute de elevii Liceului din Bozovici.  

Societatea Culturală "Ţara Almăjului" din Timişoara îşi exprimă întreaga gratitudine şi 
aduce cele mai calde mulţumiri tuturor participanţilor la Simpozionul "Despre Almăj, 
almăjeni şi faptele lor" şi mai ales, autorilor care au prezentat lucrările conţinute în cadrul 
acestui volum. Considerămcă prin publicarea acestui volum ne facem o datorie de onoare 
şi pentru cei care, din varii motive, nu au putut participa la această acţiune dar, cu 
siguranţă, au fost cu sufletul aproape de noi.  

Prof.dr.ing. Alimpie Ignea 
Preşedintele Societăţii Culturale 
"Ţara Almăjului" din Timişoara  
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CUVÂNT DE SALUT 

Prof.dr.ing. Alimpie Ignea, Preşedintele Societăţii Culturale "Ţara Almăjului" 
din Timişoara  

 Stimaţi invitaţi, dragi colegi,  

De câţiva ani buni, Festivalul Văii Almăjului este precedat de Simpozionul ”Despre 
Almăj, almăjeni şi faptele lor”; cred că tematica pe care ne-am propus-o azi, legată de 
împlinirea a "50 de ani de învăţământ liceal în Bozovici", se înscrie cu prisosinţă pe 
această linie.  
Dacă contactul cu lumea din afara Almăjului nu s-a putut realiza printr-o cale ferată, un 
vis vechi al almăjenilor, şcoala a realizat o deschidere mult mai importantă, 
permiţându-ne să dezvoltăm o legătură permanentă prin cunoaştere şisă intrăm în 
circuitul de valori umane. Aşadar, vom vorbi despre rolul şcolii în Almăj, despre 
almăjenii care au avut merite în realizarea Liceului din Bozovici, despre profesori –
slujitori ai acestuia, fără a uita şi de beneficiarii acestui proces – absolvenţii şcolilor din 
Almăj-şi nu în ultimul rând, despre Bozovici -locul de desfăşurare al acestei acţiuni.  

Legile firii, din păcate, nu puteau să ne ocolească. Mulţi dintre cei care poate şi-ar fi dorit 
să fie acum cu noi -profesorii care să-şi vadă rezultatele muncii lor, dar şi unii dintre 
foştii noştri colegi, ne-au părăsit; pentru aceştia, vă propun să păstrăm un moment de 
reculegere întru amintirea lor!  

Cicingliu-gliu, duce mort pe viu … 

Este lait-motivul unui basm auzit în Almăjul copilăriei. O "mumă" avea zece copii, nouă
băieţi şi o fată; venind timpul de măritiş, au început să vină peţitorii, iar fetei i-a căzut cu 
tronc tocmai un peţitor de departe. Mamei îi era teamă că măritând 
 o într-un loc îndepărtat, n-o s-o mai vadă, dar unul dintre băieţi îi promite că în 
fiecare an o va aduce să-şi vadă mama. Întâmplarea face ca peste acel sat să se abată  
 o molimă; mor toţibăieţii şirămâne numai mama singură.Băiatul, cel care-i 
promisese mamei că-şi va aduce sora, iese din momânt, se duce după soră-sa şi, pe 
drumul spre casă,păsările întâlnite cântau refrenul:  

Cicingliu-gliu, duce mort pe viu! 

Morala basmului: cuvântul dat este valabil şi după moarte!  
Îmi place să cred că dascălii pe care i-au avut copiii almăjenilor s-au angajat într-un
anumit fel în educaţia acestora şi iată că ne aduc, de acolo de unde suntem fiecare, din
nou la şcoală; manifestarea noastră de astăzi se înscrie în respectarea cuvântului lor, a
acelui solemn angajament de educare şi formare a almăjenilor.  
Este un prilej aniversar, dar şi o comemorare întru cinstirea celor care s-au străduit cu 
dăruire, de-a lungul anilor şi generaţiilor, să plămădească mlădiţele  

73  



almăjene, să le modeleze şi apoi să le cizeleze, să le insufle dorinţa de cunoaştere, 
încrederea în sine.  
Despre şcoală, de obicei, amintirile se estompează odată cu trecerea timpului. Eu păstrez 
însă, amintiri vii despre dascălii de la care am învăţat ceva mai mult decât litera cărţilor. 
Unul dintre aceştia a fost şi profesorul David Blidaru – fire encicopedică – de la care 
puteai să înveţi, evident dacă doreai, foarte multe lucruri. Printre altele, am învăţat să fiu 
almăjan şi bozovician. Cu câtă mândrie şi poate nostalgie a copilăriei, povestea despre 
unul dintre ultimii Murăşti (originea din Bozovici a familiei Blidaru); acesta, fiind la
Poiana Murăştilor, undeva în apropiere de Bertul Ponescăi, mergând la izvorul din 
apropiere, s-a întâlnit cu ultimul urs din Almăj. Nu avea decât o "briptă", iar dimineaţa, 
ultimul Murăscu, a fost găsit îmbrăţişat cu ursul, într-o călătorie fără întoarcere. Referitor 
la demografia actuală a zonei, vreau să cred că se vor mai găsi Murăşti pentru ca Ţara 
Almăjului să nu devină "Ţara Urşilor"!  

Cunosc istoria înfiinţării liceului din două surse; în anul 1956, profesorul David Blidaru îl 
aduce la Bozovici, deloc întâmplător, pe ministrul învăţământului de atunci, profesorul 
universitar Ilie Murgulescu. Ce or fi vorbit nu ştiu, dar se pare că în program era şi o 
partidă de pescuit, undeva nu departe de paralela 45. Şi iată că aici, intră în acţiune 
Partidul Muncitoresc Român: Valeriu Grigoraş, secretar cu probleme de propagandă la 
Comitetul Raional de Partid Bozovici, s-a dus special în zona respectivă să "verifice" 
dacă ministrul are permis de pescuit. Se pare că nu avea, şi preţul care a trebuit să-l 
plătească ministrul pentru această contravenţie, a fost înfiinţarea liceului de la Bozovici 
în anul 1957!  
Cel mai probabil, învăţământul din Ţara Almăjului a început în mănăstirile ce existau în 
preajma Mocerişului. Cred că este important de amintit că în anul 1777, deci cu 180 de 
ani înainte de înfiinţarea liceului, şi-a început activitatea Şcoala trivială de la Bozovici, 
şcoală coordonată de compania grănicerească nr. 2 a regimentului de graniţă nr. 13. 
Detalii asupra funcţionării acestei şcoli se pot găsi în cărţile profesorului Liviu Smeu. 
Este mai puţin cunoscut faptul că după cucerirea Banatului de către austrieci, s-a pus 
problema formării unui regiment grăniceresc din colonişti germani ce trebuiau să fie 
aduşi pe locul a 33 de sate româneşti din Banatul montan, sate care urmau a fi strămutate. 
Un consilier imperial, Anton Koczian, înaintează din Caransebeş, la 3 septembrie 1768, 
Consiliului de război de la Viena, un raport în care -printre altele -afirmă despre românii 
bănăţeni din zonă: "Ei sunt dotaţi cu o inteligenţă nativă din care cauză ei pot fi, în 
general, de preferat unei alte naţiuni. Cei mai mulţi sunt oameni sănătoşi şi voinici. Viaţa 
lor aspră îi face îndemânatici şi pot suporta greutăţile unui soldat mai uşor decât alte 
naţiuni". Şi iată că acel consilier austriac a avut dreptate; poate nu este lipsit de interes 
faptul că ponderea Almăjului în regimentul grăniceresc era de 13 localităţi din totalul de 
94, iar "contribuţia" zonei în armata austro-ungară este de 7 generali din totalul de 25. 
Este interesant de reţinut că majoritatea generalilor almăjeni din armata austroungară au 
fost artilerişti sau topografi, deci cu temeinice cunoştinţe de matematicăşi inginerie! Dar 
Almăjul nu a dat doar militari; nu-i putem considera ca excepţii pe revoluţionarul Eftimie 
Murgu, pe preotul dr. Ion Sârbu -istoricul de la Rudăria, pe  
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Ion Pâşlea – un pictor născut la Bozovici în 1860, pe violonistul Ion Luca Bănăţeanu, ca 
să citez doar pe câţiva.  
De ce v-am spus toate acestea? Deoarece, deşi gradul de izolare al Ţării Almăjului este 
un fapt real, şcolile de aici sunt şcoli cu o lungă tradiţie; almăjenii s-au dovedit foarte 
receptivi faţă de şcoală, fie că era vorba de şcoala trivială, gimnaziu sau şcoala de meserii 
şi în final, de liceu. Dar nici o şcoală nu poate exista fără cele două părţi, aparent 
antagoniste: corpul didactic, oamenii care sfinţesc şi însufleţesc locul -şcoala -şi obiectul 
muncii acestora, elevii. Cred căşcolile din Almăj au avut norocul să beneficieze de nişte 
dascăli excepţionali cu calităţi profesionale deosebite, dedicaţi muncii lor de apostolat, 
bucuroşisă vadă cum se pot obţine rezultate de excepţie cu copiii almăjeni, rezultate cu 
care s-ar putea mândri numai şcolile cu pretenţii mult mai mari şi care îşi puteau permite 
selecţii severe în ceea ce priveşte candidaţii admişi.  

Fiind localnic, poate privesc subiectiv anumite lucruri; gândiţi-vă că orizontul copilului 
almăjan este limitat de crestele munţilor Almăjului, Semenicului şi Aninei. Ieşirea din 
"valea miracolelor" cum defineşte Ţara Almăjului un coleg poet, nu este o problemă
simplă, presupunea "traversarea pădurii". Doar în zilele senine, cu vizibilitate mare, se
pot vedea munţii „Cornerevei” (Munţii Ţarcului şi ai Cernei) şi care erau evident, 
imposibil de atins! Mai mult, în educaţia noastră, a copiilor almăjeni, se preciza că nu era 
bine să intrăm în pădure, că s-ar putea să ne rătăcim şi să ne întâlnim cu lupul..., deci 
şansa de a vedea ceea ce este după pădure, oricât eram de curioşi, era exclusă!  

În copilărie, nu prea eram ţinuţi acasă, ci participam împreună cu cei mari la toate 
lucrările câmpului; cu timpul, am ajuns să cunoaştem "pădurea" – ce-i drept, cred că ne 
speria -dar totuşi nutream curiozitatea de a şti ce se ascunde în spatele acesteia, a culmilor 
munţilor care împrejmuiesc Almăjul; această curiozitate a fost amplificată de cunoştinţele 
transmise de şcoală prin intermediul unor persoane competente – dascălii noştri.  

Există un respect al almăjenilor faţă de şcoală, faţă de dascăli; după părerea mea, a fost 
impus în timpul graniţei militare; am citit un regulament referitor la educaţia din graniţă
în care se preciza că, dacă un copil lipsea de la şcoală, după liturghia de duminică, 
plutonierul companiei îi aplica părintelui şi nu copilului, în faţa bisericii şi de faţă cu 
"toată lumea", un număr de 25 de bice pe spate.  
Revenind la copiii almăjenilor, majoritatea celor "realizaţi" în timpul Austro-Ungariei, 
erau fiii celor ajunşi cel puţin la gradul de subofiţer. În perioada anilor 60, apare pericolul 
colectivizării, însă dorinţa de a urma cursurile liceale nu trebuie privită prin această
prismă. Majoritatea colegilor mei, inclusiv generaţiile anterioare şi câteva de după mine, 
erau constituite în cea mai mare parte, din fii de ţărani, poate doar speriaţi de Bărăgan, de 
întovărăşiri şi de perspectiva CAP-urilor. Ne-au dat la şcoală din respect faţă de şcoalăşi 
nu cred că din alte considerente. După părerea mea, ideea de bază apărinţilor noştri, nu 
era legată de cerinţa de a învăţa bine, de obţinerea unor rezultate spectaculoase, ci de a 
învăţa ca săştii şi evident, să nu îi "faci de râs" pe părinţi.  

A mai existat un factor important: dascălii / învăţătorii pe care i-am avut; cu siguranţă că
ei au simţit pulsul vremurilor (majoritatea erau persoane în vârstă) şi ne 
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au impus să învăţăm. De exemplu, clasa întâi am început-o cu un învăţător pe care l-a 
avut şi bunica şi tatăl. De altfel, de-a lungul întregii şcolarizări, am beneficiat de 
învăţători şi profesori, tineri sau bătrâni, dedicaţi meseriei de dascăl şi care îşifăceau 
meseria cu seriozitate şi mult devotament.  
Poate un merit am avut şi noi, elevii, familiile din care proveneam şi nu în ultimul rând 
comunitatea; fără ca să ne asigure condiţii deosebite, mulţi învăţând la lumina lămpii cu 
petrol, am fost învăţaţicăşi noi, cei mici, avem o datorie, că trebuie să respectăm munca 
altora, că putem avea împliniri numai prin munca noastră. Faptul că erai elev la Liceu, era 
o mândrie, dar presupunea şi anumite obligaţii cărora noi, elevii de atunci, consider că
le-am făcut faţă. După părerea mea, toţi absolvenţii Liceului din Bozovici, cei care au 
avansat pe treptele cunoaşterii, au beneficiat de temelia construită aici, dar au depus şi o 
muncă asiduă în continuare.  
Au trecut 50 de ani de la înfiinţarea liceului, dar se poate spune şică liceul a fost absolvit 
de 45 de serii de elevi şi ca urmare, ar fi foarte multe de spus; nu este cazul să continui 
deoarece, cu siguranţă, mulţi dintre dumneavoastră aveţi lucruri mult mai interesante de 
comunicat. Voltaire spunea că o cuvântare bună este aceea care se opreşte înainte de a 
deveni plictisitoare, aşacă daţi-mi voie să închei, nu înainte de a mulţumi, dar şi de a 
felicita cadrele didactice din Almăj şi evident, de la Liceul din Bozovici, nu numai pentru 
realizările lor, ci pentru rezultatele obţinute de către foştii lor elevi, iar elevilor de azi, să
le urez putere de muncă pentru împlinirea tuturor visurilor lor şisă nu uite căşcoala 
reprezintă un punct de pornire în viaţă,că ei rămân competitori şi după terminarea 
liceului, a facultăţii şi ca să ajungă în viitor pe un pisc, fie el oricât de mic, mai trebuie 
să-l şi urce!  
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50 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL LA BOZOVICI 

Prof. George Pascariu, directorul Liceului "Eftimie Murgu" 
din Bozovici  

Învăţământul în Bozovici a devenit deja o tradiţie, astfel prima formă organizată
de învăţământ s-a numit ,,Şcoala naţională’’ înfiinţată în anul 1765 printr-un 
ordin al împărătesei Maria Tereza. Astfel, cronicarul Nicolae Stoica de Haţeg îl 
menţionează pe Nicolae Popovici ca primul învăţător al acestei scoli.  

Între anii 1774 -1872 funcţionează ,,Şcoala trivială divizională germană’’ sau 
,,Gimnaziul”. Elevii ,,Şcolii triviale” din Bozovici erau selectaţi dintre 
absolvenţii premianţi ai şcolilor naţionale grănicereşti din satele almăjene. Într-o 
perioadă de un secol de existenţă ,,Şcoala trivială”a dat peste 2.000 de 
absolvenţi. Pe lângă aceasta şcoala a funcţionat şi ,,Şcoala de surdo-muţi” din 
Bozovici.  
,,Şcoala Mare din Bozovici’’(1875-1880), a fost o şcoală gimnazială cu patru
clase, unică în Banatul de sud, înlocuind vechea Şcoală trivialăşia dat 150 de
absolvenţi. Odată cu desfiinţarea Graniţei Militare, toate şcolile grănicereşti au
fost finanţate de ,,Comuna politică” şi, astfel, apare, din anul 1880, ,,Şcoala
comunală” cu predare în limba maghiară, având doar 4 ore alocate disciplinei
Limba şi literatura românăşi 2 ore de Religie cu predare în limba română.
Aceastăşcoală funcţionează până în anul 1915.  
„Gimnaziul mixt” din Bozovici a fost infiinţat printr-un ordin al Ministrului 
Instrucţiunii Publice, cu nr. 40000/1921.  
„Şcoala de arte şi meserii”, înfiinţată în anul 1924, a fost prima şcoală de tip
profesional din Banat apărută după anul 1918. Au absolvit aceastăşcoală peste
200 de elevi, meşteşugari buni atât în satele din Almăj, cât şi în întreprinderile
din Banat.  
Toate aceste instituţii de învăţământ au creat, în timp, o cultură puternică, 
întărind vechiul proverb românesc: ,,Ai carte, ai parte”, formând în rândul
locuitorilor din Almăj o puternică convingere, aceea că studiile gimnaziale 
trebuie continuate prin studii liceale. Astfel , la iniţiativa profesorului David 
Blidariu, care în anul 1957 era Şeful Secţiei Raionale de învăţământ Bozovici, a 
luat fiinţă ,,Şcoala Medie” din Bozovici.  
Prima generaţie de profesori a fost formată din următoarele cadre didactice: 
David Blidariu, Reea Silvia Blidariu, Livius Smeu, Aurelia Smeu, Iosif
Armbrüster, Marin Jurchescu, Lucia Pistrilă, Pavel Piescu, Gavril  



Brândaş, Nicolae Dolângă. Ulterior, echipa dascălilor a fost întregită de 
profesorul Andrei Hell şi profesorul Paulian Căplescu. De-a lungul celor 50 de 
ani de existenţă, liceul nostru a avut mai multe titulaturi; astfel, în perioada:  

 
• 1957 -1968, s-a numit Şcoala Medie Bozovici;  
• 1968 – 1977, s-a numit Liceul Teoretic ,,Eftimie Murgu” 
Bozovici;  
• 1978 – 1990, s-a numit Liceul Agroindustrial Bozovici, având 
un profil agricol;  
• 1990 – 2000, s-a numit Liceul Teoretic Bozovici;  
• din anul 2000, până în prezent, se numeşte Liceul Teoretic 
,,Eftimie Murgu” Bozovici.  

 

În cei 50 de ani de activitate ai Liceului, directorii care au condus, cu suflet şi 
profesionalism, aceastăşcoală, au fost :  

 1.  PAVEL PIESCU: 1957 – 
61;  192.  VASILE COICULESCU: 1961 – 
63;   193.  IOSIF ROTEA: 1963 – 

;   19654.  DĂNILĂ ANDREI: 1965 – 
73;   195.  ION JURA: 1973 – 
78;   196.  OTO VERINDEANU: 1978 – 

;   19857.  NICOLAE BĂCILĂ: 1985 – 
;   19878.  DĂNILĂ ANDREI: 1987 – 

94;   199.  OTO VERINDEANU: 1994 – 
 2003  10. NICOLAE BĂCILĂ: 2003 – 2004;  
  11. ION BORLOVAN: 2004-2006;  
 12. DĂNILĂ BERBENTIA: 2006-2007;  

13. GEORGE PASCARIU: 2007 Rezultatele de excepţie ale Liceului nu ar fi 
fost posibile fără munca şidăruirea acelor oameni modesti, cu catalogul sub brat 
şi cu inima deschisă spre cei aşezaţi în băncile claselor, care s-au ocupat de 
pregătirea lor şi pe care doresc să ni-i reamintim: David Blidariu, Pavel Piescu, 
Reea Silvia Blidariu, Livius Smeu, Aurelia Smeu, Iosif Armbrüster, Marin 
Jurchescu, Andrei Hell, Paulian Căplescu, Cornel Ponea, Nicolae Dolângă, 
Lucia Blidariu, Gavril Brândaş, Ion Jura, Pavel Aldescu, Ion Smeu, Adela 
Schuster, Vasile Coiculescu, Oto Verindeanu, Dănilă Andrei, Nicolae  

Ciupagea, Dănilă Otiman, Margareta Verindeanu, Pavel Atim, Radu Piescu, Ion 
Craia, Doina Ionescu, Adelheid Lepşi, Sofia Ioana, Diana Otiman, Sorin  



Lepşi, Alexandru Popa, Iosif Rotea, Silviu Blidariu, Dorina Blaj, Roma Nacev, 
Florica Smeu, Ana Popescu, Iosif Negru, Mirela Tuculia, Nicolae Oprin, Doina 
Iliasa, Delia-Ana Miculescu, Felicia Piescu, Felicia Smaniotto, Iacob Didraga, 
Maria Badescu, Nicolae Ioana, Floarea Ilona, Ion Borlovan, Nicolae Bololoi, 
Ion Chera, Smaranda Chera, Nicolae Magiar, Ana Sovaiantu, Silvia Anculia, 
Ana Voin, Ana Sporea, Dimitrie Boscai, Nicolae Băcilă,Mădălina Popescu, Iosif 
Voinea, Mihai Lăzăroiu, Radu Damian, Florica Bunea, Brînduşa Brăilă, Paulina 
Popescu, Ion Curiţa, Alida Vrabete, Miorica Curiţa, Pavel Rîncu, Mihai Trifina, 
Maria Cristea, Gheorghe Cristea, Elisabeta Slimac, Amalia Tilca, Mariana 
Manolache, Romeo Anghelache, Nicolae Surulescu, Maria Bololoi, Marcelia 
Găină, Iosif Găină, Iosif Băcilă,Dănilă Berbentia, Ananie Goşa, Ileana 
Craşovan, Dănilă Micicoi, Felicia Boba, George Pascariu, Maria Ieva, Simion 
Tudor, Floarea-Ana Micicoi, Lia Rotariu, Gabriel Vrancea, Ana Băcilă, Ionela 
Gita, Ileana Almăjanu, Nicoleta Unici, Alexandru-Sorin Ţunea, Dorina-Paulina 
Şuta-Boldea, Pavel-Rafael Negru, Lazăr Anton, Gheorghe Lopatiţă, Nicuşor 
Voin, Marioara Lopatiţă, Ion Tuculia, VetuţaMălureanu, Stana Turculescu, 
Simona Imbrescu, Nistor Băcilă, Adrian Cişmariu, Petrică Zamela, Maria Ionela 
Miloi, Corneliu Jianu, Ionelia Novacescu, Chivuţa Străin, Crinuţa Popovici, 
Maria Haramuz, Tălu-a Zaberca, Floarea Haramuz-Şuta, Matei Străin, Oxana 
Iosifescu, Ionela Basu, Erina-Elena Andrei, Pavel Iovănescu.  

Liceul Teoretic,,Eftimie Murgu’’ şi-a început activitatea în anul 1957 cu un
numar de 42 de elevi, iar corpul profesoral era alcătuit din 10 cadre didactice
dintre care doar 4 erau calificate şi aveau studiile aferente necesare. În perioada
1957 -2007 au fost şcolarizaţi un numar de 3132 de elevi (2752 – cursuri de zi şi
380 -la seral). Dintre aceşti elevi, un procent de 31 % au ocupat un loc în
învăţământul superior, iar 17 %, în şcoli tehnice. Absolvenţii liceului, cei care
urmau sau urmează o forma de învăţământ superior, s-au regăsit la toate tipurile
de facultăţi şi universităţi, iar în calitate de absolvenţi ai institutelor de
învăţământ superior, au devenit specialişti de marcă nu numai ai Banatului, unii
ocupând posturi de înaltă răspundere la nivel naţional.  

În această perioadă, şcoala a parcurs un proces de perfecţionare care se reflecta 
în activitatea instructiv-educativă. În acest sens, o oglindă a activităţii 
profesorilor o reprezintă participarea la concursurile şcolare ale elevilor noştri şi 
obţinerea de numeroase premii la disciplinele de învăţământ corespunzătoare 
opţiunii lor. Performanţele obţinute de elevii liceului sunt dovedite prin 
participarea an de an la concursurile şcolare, prin obţinerea de premii la: Limba 
şi literatura română, Matematică, Informatică, Fizică, Geografie, Istorie, Limbi 
străine, Biologie. Amintim, în acest sens,  



rezultatele deosebite obţinute în cursul anului şcolar 2007 -2008: doi elevi s-au 
calificat la faza naţională (la Fizicăşi la Limba română), doi elevi s-au clasat pe 
locul întâi la Limba franceză, au mai fost obţinute patru premii şi menţiuni la 
Limba franceză, Istorie şi Geografie. Este demn de menţionat şi performanţa 
deosebită obţinută de echipa de fotbal a liceului care a devenit de cinci ori 
consecutiv campioană naţionalăşi este calificată din nou în prezent, la faza 
naţională.  
Din punct de vedere cultural şi artistic, liceul nostru a continuat o tradiţie 
începută de precedesorii noştri. Astfel, corul liceului s-a prezentat cu onoare la 
concursurile de nivel judetean şi chiar naţional, la Patriarhia Româna, şi la 
Muzeul Satului. Munca lor a fost răsplătită cu nenumarate diplome speciale ce 
stau mărturie în acest sens. În prezent, în cadrul liceului fiinţează o fanfară care 
continuă linia tradiţiei fanfarelor din Valea Almăjului. O contribuţie importantă
din punct de vedere cultural şi artistic, la valorificarea culturii, îl are şi revista 
,,Almăjana”, apărută sub îndrumarea profesorului Iosif Băcilă care a promovat 
valorile spirituale ale acestei văi cu multa dragoste şi pricepere.  

În prezent, liceul şcolarizează un număr de 530 de elevi, care sunt îndrumaţi de
un colectiv profesoral format din 40 de cadre didactice, iar în domeniul
administrativ, sunt susţinuţi de un colectiv format din 13 persoane. Angajaţii
instituţiei noastre sunt în proporţie de circa 98 % foşti absolvenţi ai liceului.  

În acest an s-a demarat construcţia unui campus liceal modern (sper că se va 
realiza), care va avea în dotare, patru laboratoare, un cămin internat cu 100 de 
locuri, garsoniere pentru profesori şi o cantină.  
Liceul a fost martor, peste timp, al multor momente ale istoriei ultimilor cinci 
decenii, uneori evenimente care au lăsat urme adânci în viaţa oamenilor, dar el a 
rezistat, fiind o CITADELĂ în care şi-au clădit personalitatea mulţi intelectuali 
de frunte, azi cu titluri ştiinţifice, cadre didactice universitare mulţi dintre ei, 
oameni cu munci de răspundere în ţară sau în zona Banatului, adevărate 
personalităţi, ce constituie, pentru fiecare profesor sau elev de astăzi, puncte de 
referinţă pentru propria devenire.  



PAGINI DE CRONOLOGIE BOZOVICEANĂ  

Prof. dr. Dumitru Popovici  

Începuturile  
În lipsa unor cercetări arheologice sistematice pe actuala vatră a aşezării, este 
dificil de estimat locuirea umană în antichitate. Odată cu desfăşurarea unor 
campanii sistematice vor fi aduse precizările de rigoare.  
Povestea aşezării este tipică pentru satele almăjene care, în timp, coboară de pe 
înălţimi spre zonele mai joase, mai fertile. La anul 1370 este amintit satul Cusec 
aşezat la izvoarele Minişului. Ceva mai târziu, sunt atestate localităţile Poneasca 
şi Tăria, pe cursul mijlociu al Minişului, pentru ca la anul 1464, să apară numele 
de Bozovici, la confluenţa Minişului cu Nera. Alte vetre vechi ale actualei 
localităţi au fost: Jidovini, Padijel (Pădzijăl), Craiste (Craieşce), Zagrade 
(Zăgradze), Raonesti (Răuneşce), Lighidia (Lighidzia) şi Minis
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.  

O atestare documentară din anul 1464 consemnează satul Bussicze, care ar putea 
fi actualul Bozovici. Prima atestare a unui bozovicean datează din 1484, atunci 
când Lazăr de Bohowyth este om de mărturie pentru o donaţie regală în favoarea 
familiei Gârleşteanu. Cercetările arheologice efectuate în punctele Cetate şi 
Târgovişte au dovedit locuirea umană în secolul al XIV-lea

2

.  

Evul mediu 
Localitatea a făcut parte din districtul românesc privilegiat al Almăjului, unul 
dintre cele opt recompense de regalitate cu o largă autonomie, pentru calitatea 
prestaţiilor militare, în special cele împotriva turcilor otomani. Ca atare, zeci de 
ţărani, cnezi şi nobili bozoviceni au luptat pe diverse câmpuri de bătălie, fie în 
Banat, fie în afara acestuia, s-au  

Se pare că zona cea mai veche a localităţii este "Pră Bozovíşi"-singura zonă nesistematizată, 
urmată de cartierul Golibreg, apoi Luncaviş. Dubauşea, cartierul de peste Miniş este posibil 
să fi fost populat cu cei veniţi din Oltenia (există în Oltenia o localitate cu acest nume). Cele 
mai noi zone sunt Dolul şi Voicovaşea cu populaţie rromă (lăieţi), stabiliţi după 1870. 
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Prof. 
David Blidaru era de părere că Cetatea Almăjului, amintită în perioada cavalerilor ioaniţi, 
era construită în zona actualului cimitir catolic din Bozovici deoarece acolo este zona cu cea 
mai bună poziţie strategică a întregii Văi a Almăjului.  



remarcat prin acte de vitejie şi au primit numeroase privilegii funciare saude 
natură materială.  
Un document din 1555, care transcrie un altul din 1551, arată că urmaşii familiei 
Lazăr erau stăpânii satelor Bozowyth şi Lăpuşnic, dar şi al prediilor 
Mynecz/Miniş, Legeden, Privalacz, Tyuko, Zagradya, Pades, Tergowistya şi 
Tissowixza.  
Almăjul a fost ocupat de otomani în 1552 şiafăcut parte din vilayetul de 
Timişoara. Nahia -unitate administrativ-teritorială otomană, echivalentă unei 
plase sau raion de mai tarziu -era formată din mai multe kariye (comune ), iar 
Bozovici a fost una dintre acestea.  
Vechile pretenţii ale nobilimii almăjene asupra fostelor lor posesiuni sunt 
consemnate de un document din 1591 prin care principele transilvan, Sigismund 
Bathory, întăreşte familiei Vajda Bona drepturile asupra satului Bozovitti, 
transcris şi Bozoviche.  
În anul 1603, un număr de 11 familii nobiliare îşi împart satul, fiecare având
câteva case, care le plătesc dările, în acelaşi timp plătind dări şi otomanilor.
Viaţa locuitorilor se scurge împărţită între ciclul anual agrar şi termenele de
plată ale taxelor şi impozitelor către vechii şi noii stăpâni.  
Conscripţia localităţilor bănăţene, întocmită la sfârşitul veacului al XVII-lea
(1670-1700), de contele Luigi Ferdinando Marsigli, afla în districtul Almăj,
satul Bozovics cu 82 de case.  

Epoca modernă  
În toamna anului 1716, trupele imperiale habsburgice asediazăşi cuceresc 
Timişoara, apoi continuă operaţiunile militare şi în restul Banatului. Astfel, 
Banatul este eliberat de sub stăpânirea otomanăşi se transformă într-o ţară
separată în cadrul monarhiei habsburgice, administrată de Curtea de la Viena 
printr-un guvernator. "Ţara" este organizată în 12 districte, iar Almăjul este unul 
dintre acestea, contopit mai apoi cu cel al Orşovei, sau al Clisurei.  

Conscripţia anului 1717 află la Bozovici (Possoviz), aceleaşi 82 de case. O altă
conscripţie fiscalăşi o hartă -din anii 1723-1725 -află satul Bosovits. Possoviz 
este amintit şi în conscripţia fiscală a anului 1743.  
Flăcările războiului dintre habsburgi şi otomani (1737 -1739), ating şi Almăjul 
ocupat de otomani în 1738. Cu acest prilej, unii dintre locuitorii de aici trec şi de 
partea acestora, sătui de severul regim fiscal habsburgic. La încheierea 
conflictului, numărul celor ce se sustrag represiunii imperiale este mare şi 
ingroaşă numărul lotrilor. În tot acest secol XVIII, lotria a fost un fenomen cu 
largă răspândire şi toate eforturile imperiale de a o eradica, s-au  



lovit de apriga rezistenţă almăjană. Almăjul a fost un veritabil centru al acestei 
mişcări.  
Un conspect al parohiilor ortodoxe bănăţene din anul 1757, află la Bozovici o 
biserică din lemn, cu hramul Înălţării Domnului, ridicată prin anul 1732. În anul 
1757, preotul satului era Alexandru Popovici. Există controverse asupra locului 
unde a fost ridicată această biserică; unii cercetători susţin că locul ei ar fi fost 
pe amplasamentul actual al statuii lui Eftimie Murgu, alţii că ar fi fost în faţa 
cazarmei grănicereşti şi ar fi fost luată de ape în timpul unei inundaţii

3

.  

Pe harta din 1761 apare localitatea sub numele de Poschoviz, locuită de români, 
în cadrul districtului Orşova. Pe hârtiile şi documentele din următoarele decenii, 
localitatea apare astfel: Possovicz -1774, Boscovitz 1776, Poschowicz -1786.  

Dupa anii 1768, în zona sudică a Banatului, apar regimentele grănicereşti. Din 
documente reiese că la anul 1771, Bozoviciul are următoarele: 242 familii 
româneşti, 5 preoţi, 3 colonişti şi 10 văduve. Suprafaţa satului se compune din 
1.840 pogoane şi 1115 stânjeni de teren arabil, 2.135 pogoane şi 350 stânjeni 
-terenuri de luncă, 4.190 pogoane şi 175 stânjeni -păşuni, 58 pogoane şi 950 
stânjeni -teren comunal şi 18.443 pogoane şi 569 stânjeni de pădure.  

Cu aceasta zestre intră localitatea Bozovici în cadrul regimentului de graniţă 
român bănăţean şi devine sediul unei companii, încartiruită într-o cazarmă 
impunătoare. Almăjenii participă la toate campaniile antinapoleoniene, 
remarcându-se prin vitejie. Gradele militare tot mai înalte le sunt de acum 
accesibile şi arhiva regimentului grăniceresc le confirmă. Un episod interesant 
se petrece în anii ultimului război cu otomanii din 17881789, când Almăjul este 
reocupat pentru scurtă vreme de aceştia.  
Un preot catolic vine în zonă din 1808, iar prin 1811 se ridică aici o capelă 
romano-catolică.  
În anul 1817, împăratul Francisc şi împărăteasa Carolina Augusta, în vizita lor
prin Banat, ajung şi la Bozovici.  
În anul 1824, Bozoviciul are 220 de case cu români şi câţiva germani, iar
învăţătorul satului este Ioan Simonovici. Biserica ortodoxă, de această dată
zidită, este începută la 1799 şi încheiată la 1803. Preot era Ioan Goanţă. Din
anul 1821, exista şi o parohie romano-catolică pentru cei 41 de  
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Prof. Liviu Smeu considera că biserica de lemn din Bozovici era construită pe locul unde a 
fost restaurantul lui Vitag (nr. 87), nu departe de casa în care a stat aga Ciosa (nr. 89),
comandantul militar al Almăjului în timpul ocupaţiei turceşti. Este puţin probabil ca biserica 
să fie fost construită în zona cazărmii, întrucât aceea era o zonă inundabilă, austriecii fiind 
nevoiţisă facă un dig de apărare pe malul Minişului (v. toponimul Şporn).  



credincioşi catolici, faţă de cei 1624 de români ortodocşi. Sfinţirea bisericii 
romano-catolice se petrece pe 28 septembrie 1827.  
Revoluţia anilor 1848-1849 zguduie şi Almăjul

4

, iar Eftimie Murgu este 
portdrapelul năzuinţelor româneşti. Companiile grănicereşti almăjene continuă
să fie o formă militară de temut în aceste decenii. Desfiinţarea graniţei militare 
în anul 1872, înseamnă reintrarea zonei almăjene în cadrul administraţiei 
provinciale

5

, prin comitatul Caraş, apoi Caraş-Severin. Comunitatea de avere a 
fostului regiment român grăniceresc reuşeşte să ofere locuitorilor din fosta 
graniţă militară o situaţie economică ceva mai bună decât a altor zone bănăţene. 

Dezvoltarea economică a zonei face ca Bozoviciul să devină de drept centrul 
Văii Almăjului. Astfel, la 1890 la Bozovici fiinta sediul de plasă, de poştăşi 
telegraf; din cei 3599 de locuitori, 4 deţineau birturi, exista o farmacie, 2 
magazine alimentare, un magazin de produse industriale, iar 63 de familii
practicau 20 de meserii. La nici şase ani distanţă, la Bozovici, cu cei 3708 
locuitori, 89 erau meseriaşi în 25 de domenii diferite, un număr remarcabil 
pentru o asemenea aşezare, număr care-i conferă deja statutul de târg zonal.  

Secolul XX  
O statistică din anul 1900 arată faptul că la Bozovici locuiau 3550 ortodocşi, 
180 romano-catolici, 5 protestanţi de rit augustin şi 18 evrei. Datele sunt 
completate de un dicţionar din 1907, care indica existenţa a 864 de case cu 3974 
locuitori. Aici s-a născut generalul Ion Iovescu, decedat la Viena în anul 1915. 
Primul război mondial aduce jertfe şi din rândul almăjenilor, înrolaţi în armata 
chezaro-crăiascăşi participanţi la luptele de pe diverse fronturi. Monumentele 
eroilor, ridicate în perioada interbelică, consemnează aceste jertfe.  

Mişcarea de eliberare naţională a românilor din monarhia bicefală, începută
după 1848 şi continuată în plan politic în parlamentul maghiar, se află acum în
faţa marii şanse de realizare. Destrămarea monarhiei duce la apariţia gărzilor
naţionale române care preiau atribuţiile fostelor autorităţi, dar şi la delegarea -pe
cercurile electorale -a delegaţilor comunităţii româneşti la Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia. Pe 1 decembrie  
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În realitate, Almăjul nu a fost afectat direct de revoluţia din 1848 -1849; companiile 
grănicereşti din Almăj au participat alături de trupele imperiale la luptele de la Reşiţa şi 
Timişoara. În Almăj, conform tradiţiei familiei, în anul 1849 au trecut trupele ungureşti care 
au dus tezaurul Ungariei în zona Moldova Veche, unde l-au îngropat (inclusiv coroana 
sfântului Ştefan). 
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Mai exact, administraţia maghiară, ca urmare a realizării dualismului 
austro-ungar.  



1918, reprezentanţii autorizaţi ai românilor din fosta monarhie, hotărăsc 
dezlipirea de aceasta şi unirea cu România. Almăjenii au fost şi ei prezenţi la 
acest act istoric. Unirea efectivă cu patria mamă întârzie din cauza prezenţei 
trupelor regale sârbe şi a celor franceze. În cele din urmă, în vara anului 1919, 
administraţia românească se instalează în toate localităţile Banatului şi Unirea 
devine realitate.  
Dezvoltarea Bozoviciului este constantăşilămuritoare. O statistică a locuitorilor 
din 1930, arată 2914 români, 173 germani, 66 cehi, 37 maghiari, 26 evrei şi 428 
locuitori ţigani şi de alte neamuri, în total 3644 de suflete. Cu ocazia unei vizite
regale – a regelui Carol al II-lea, printre alte comune fruntaşebănăţene, a vizitat 
şi acest orăşel, rămânând foarte impresionat de cele văzute. În 1939, din cei 
3909 locuitori, românii reprezentau 94 %, adică 3633, iar străinii, 6 %, adică
276 suflete. Din înscrierile Registrului Comerţului, introdus în anii 1930, aflăm 
despre Fromageria Almăj a lui Arcadie Frenda, crâşma Elenei Mihăiuţ,lăptăria 
lui Iosif Chirileanu, cazanul de fript ţuica al lui Marin Ignea, magazinul mixt al 
lui Osicecki.  
Unul dintre cele mai importante documente este răspunsul din martie 1939 la 
chestionarul trimis de prefectul judeţului şirăspunsul la Chestionarul 
administrativ, expediat în iulie 1939, la solicitarea lui Dimitrie Gusti. Dintre 
cele 12 întrebări ale primului chestionar, foarte interesante sunt răspunsurile de 
la pct. 7:  
-Portul naţional: la bărbaţi, primăvara, vara şi toamna, pălărie, iar iarna, 
căciulă;cămaşă de bumbac şi izmene prelucrate de ţărance, pieptar (cojoc) şi 
vara, laibăr de cioarec, iar cei tineri, unii au şi laibăre de stofă, ciorapi de lână, 
iar la bătrâni, obiele, opinci de piele de porc, iar în ultimul timp, de cauciuc.
Toată această îmbrăcăminte este prelucrată de ţărance... Se argăsesc piei din 
care locuitorii îşi fac cojoace şi pieptare, comuna având mai mulţi cojocari. 
Dintre ramurile industriei casnice ce se lucrează mai mult, este ţesutul pânzei de 
bumbac necesară pentru cămăşi, apoi se mai fac covoare, ştergare (peşchire), 
oprege sau chiţele şitărgi, brâuri pentru bărbaţi -lucrate toate de ţărăncile din 
comună. Se lucrează cioarecii din care se fac paltoane şi laibere -veste care se 
văiegesc în altă parte, nefiind văiegi în comună. Femeile încă de tinere învaţă
arta ţesutului pânzei, a cioarecului şi a stranelor (pături), precum şi dantela, chei, 
şăbace, impuie etc.  
Instituţii financiare erau: Banca Almăjana, Banca Almăjului, o filială aBăncii
Populare, filiala Băncii Orăviţana şi o cooperativă de credit.  
Instituţii culturale: două biserici (ortodoxăşi catolică), o şcoală,o grădiniţă,o 
şcoală de ucenici/meserii, o Casă Naţională ortodoxă ce are un dinam pentru 
curent electric pentru nevoile proprii şi pentru biserică; Asociaţia Astra, 
Asociatia Vânătorilor "Vidra".  



Chestionarul administrativ din iulie 1939 este mult mai cuprinzător şi explicit; 
răspunde la 51 de întrebări, iar majoritatea răspunsurilor sunt corecte şi chiar 
detaliate.  
Deosebit de plastic sunt redate atribuţiile vechilor primari: “În timpurile cele 
mai îndepărtate despre care ne vorbesc bătrânii, în fruntea comunei era un 
primar cu atribuţii foarte largi, atât administrative, cât şi atribuţii referitoare la 
şcoalăşi biserică. Era şi judecătorul satului. În atribuţiile de judecător, era ajutat 
de doi sau trei juraţi. Ca semn distinctiv al primarului, era un baston cu efigia
Ţării, cu care, de câte ori pleca prin comună, era în exerciţiul funcţiunii. Cei doi 
juraţi, aveau de asemenea două bastoane, însă mai mici ca bastonul primarului. 
În fiecare duminică, înainte de a începe slujba religioasă, primarul făcea un apel 
nominal al capilor de familie. Cei care lipseau de la acest apel, mâine zi,
trebuiau să facă robotă comunală. Pentru aceste servicii era investit şi cu rolul de 
administrator al bisericii şi ţinea o ladă unde se păstrau banii bisericii. Această
ladă avea trei chei -una era ţinută de primar, alta -de preot şi a treia de epitropul 
bisericii; lada se deschidea în aşa fel încât unul fără altul nu o puteau deschide. 
Primarul administra şi averea imobilă a bisericii. Prin intermediul lui s-au donat 
câteva pământuri bisericii, dădea în arendă prin licitaţii publice pământul 
bisericii, se îngrijea de buna lor stare, îngrijea de îngrădirea şi înfrumuseţarea 
cimitirului.  

Primarul făcea parte de drept din Consiliul parohial. Ca semn al largilor atribuţii 
pe care le avea primarul în ceea ce priveşte biserica, documentele bisericii ne 
arată că el era în majoritatea cazurilor, preşedintele Consiliului Parohial; în 
acele vremuri, primarul era totul, iar preotul era ţinut pentru a-şi face numai 
sujbele religioase.  
În ceea ce priveşte şcoala, aceasta era administrată de primar care era de drept
preşedintele Comitetului şcolar. Învăţătorul nu avea nici o obligaţie, nici nu avea
dreptul să mânuiască bani în nici un fel. Toata întreţinerea şi buna stare a şcolii
era în sarcina primarului care se îngrijea, de asemenea, de averea acesteia, ba
avea un control şi asupra învăţătorilor în ceea ce priveşte modul în care îşi
îndeplinesc sau nu atribuţiile.  
Conducerea administrativă a comunei era încredinţată tot primarului ajutat fiind 
de un supleant, patru juraţi şi un casier pentru problemele băneşti. Primarul sau 
în lipsa lui, supleantul, împreună cu juraţii constatau şi încercau să împăciuiască 
toate diferendele dintre locuitori. Pentru diferendele ce nu se puteau termina de 
către această judecătorie comunală, cel în cauza trebuia să obţină de la primar o 
dovadă că a trecut pe la judecătoria comunalăşi numai în baza acestei dovezi era 
ascultat şi i se primea plângerea la pretură, care era o a doua instanţă de 
judecată,  



bineînţeles că în cauze de ordin administrativ de disciplină comunalăşi pricini de 
hotar, pagube la câmp etc. Casierul era însărcinat cu încasările şi plăţile comunei 
de care era ţinut să dea socoteală numai înaintea primarului.  
Cel mai vechi primar, de care se aminteşte, a fost Alimpie Ignea

6

. Numele 
primarilor de care amintesc scriptele vechi sunt: "Marin Chetrinescu, Antonie
Craia, Nicolae Terian, Petru Ienea, Craia Piescu, Nicolae Olariu, Venţel 
Csesnic, David Popişti, Nicolae Popişti, Mihail Andrei, Iancu Pungila, Nicolae 
Olariu, Ilie Matei, Marian Radu, Roman Adamescu şi actualul Pavel Matei".  

Alte date extrem de interesante furnizate de notarul din Bozovici se referă la 
cele 2 clădiri cu etaj existente în comună, din care una era a primăriei, precum şi 
la oficiul poştal cu 4 angajaţi, la medic, asistentăşi moaşă, la postul de jandarmi, 
la cei 5 guarzi comunali, la serviciul de pompieri – printre primele din Banat, la 
începerea construcţiei unui stadion.  
Căminul Cultural ca instituţie, abia a luat fiinţă, dar exista o Casă Naţională în 
care activează corul bisericesc şi fanfara Doina Almăjului. S-a ridicat Spitalul 
de Stat, remiza pompierilor, grajdul pentru taurii comunali, poduri şi punţi.  

Iată aşadar starea comunei Bozovici pe 15 iulie 1939. Începerea războiului 
mondial, perioadele de dictatură de după instaurarea socialismului şi marile 
transformări suferite de localitate, pot constitui subiectul unei lucrări mai ample. 
Ne oprim aşadar la acest an 1939, considerând că el marchează sfârşitul unei 
îndelungate perioade istorice.  
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BOZOVICI -UN LOC APARTE ÎN BANATUL MONTAN  

Prof. dr. Nicolae Magiar, Eduard Magiar -licenţiat în Studii Europene – Relaţii 
Internaţionale  

Cine cercetează istoricul localităţii Bozovici sub toate aspectele, remarcă destule 
fapte care sunt consemnate ca fiind deosebite şi din punct de vedere al fixării lor 
în timp, dar şi ca noutăţi pentru vremea respectivă. De la anul 1484, de când 
datează atestarea documentară a localităţii şi până în prezent, aceste lucruri din 
domenii diferite sunt relativ puţin cunoscute chiar de către localnici. De aceea, 
considerămcă merită aduse la cunoştinţă pentru marele public, indiferent de 
vârstă. Exemplificăm mai jos câteva dintre acestea.  

La Bozovici, primele observaţii cu caracter meteorologic au fost făcute în 
ianuarie 1954 de către pădurarul Străin Dionisie de la Ocolul Silvic Bozovici, 
iar din 1975 se fac permanant. Se remarcă două aspecte: diferenţa foarte mare 
dintre temperaturile extreme, (+36,3 grade Celsius în 26 iulie 1965 şi – 26,6 în 
15 ianuarie 1980); în al doilea rând, aproape permanent, în zona Banatului cea
mai scăzută temperatură se constată la Bozovici. De aceea, în termeni populari, 
Bozoviciului i se mai spune şi ,,polul frigului” din Banat.  

Din punct de vedere istoric, documentele consemnează că prin Bozovici au 
trecut, chiar dacă numai pentru o noapte, o serie de personalităţi, de la capete 
încoronate până la cărturari şi înalţi clerici. Iată câteva exemple:  

-în anul 1430, a venit în Almăj Nicolae Redwitz, marele magistru al Ordinului 
teutonic ce conducea Banatul de Severin. Scopul venirii lui era să judece mai 
multe pricini care apăruseră între cnezii satelor din Almăj şi nobilii din zonă;
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-Mihai Viteazul, în drumul său spre tabăra răsculaţilor de la Vârşeţ, în 1594, a 
trecut prin Bozovici, călăuzit fiind de către Ion Popovici;

8 

 

-pentru anul 1697 avem informaţia că generalul Eugeniu de Savoia a rămas la 
Bozovici toată iarna pentru a se odihni;
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-împăratul Iosif al II-lea în cunoscutul său ,,Jurnal de călătorie”, scris chiar în 
Almăj, la Bozovici, în 17-18 mai 1773, cu ocazia vizitei pentru acţiunea de 
militarizare a zonei consemna: ,,Desigur că militarizarea Almăjului ar fi un 
lucru foarte indicat şi problema a fost rezolvată în acest sens”

10

, dar cneazul 
suprem sau obercneazul Dobromir Hîrcila din Bănia, în faţa cazărmii din 
Bozovici, a exprimat voinţa tuturor: ,,Nu vom, nu; măcar două porţíi să plătim, 
dar militari nicidecum”;
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-în vremea războiului dintre turci şi austrieci din anii 1788-1791, s-a ajuns la un 
moment dat la o gravă epidemie de dizenterie. Pentru a se face faţă situaţiei, 
cazarma din Bozovici a fost transformată în spital. Marele cronicar al Banatului, 
Nicolae Stoica de Haţeg, atunci şi în calitate de preot militar, a fost chemat de 
urgenţă de către colonelul Hiebel la Bozovici. În Cronica Banatului, Nicolae 
Stoica de Haţeg scrie: ,,Eu la Bozovici cu bolnavii în spital mult lucru aveam; 5 
sobe – [foişoare] – mari, pline de bolnavi, îmbrăcaţi, unul lîngă altul jos culcaţi, 
făr de aşternute [....]”;
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-protopopul Mehadiei a mai fost prezent şi cu alte ocazii prin Bozovici, una o 
mai amintim, când a fost mediator între autorităţile militare imperiale şi ,,lotrii” 
care au fost convinşi de cronicarul de la Mehadia să se predea căpitanului 
Kreiner, comandantul companiei din Bozovici. Evenimentul a avut loc în anul
1778 în biserică;  
-în anul 1940 este consemnată prezenţa regelui Carol la II-lea la Bozovici;  

-în anul 1941 a trecut prin Bozovici regele Mihai;  
-trecerea Mitropolitului Banatului prin Bozovici în anul 1965 este consemnată 
pe o Evanghelie din anul 1907: ,,Cu ajutorul bunului Dumnezeu am cercetat din 
nou parohia Bozovici săvârşind slujba vecerniei şi adresând cuvinte de 
învăţătură vrednicilor credincioşi de aici. Azi 7 noiembrie 1965 + Nicolae 
Mitropolitul Banatului”.
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În domeniul economic, Bozoviciul este amintit încă din secolul al XIX -lea cu 
fapte demne de relatat. De exemplu, ,,Ţiglăria şiCărămidăria”  
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din Bozovici. Ea a fost înfiinţată de către Ioan Smeu care, prin anul 1851, s-a 
întors de la Viena unde a învăţat meseria de ,,ţiglar”. Aceasta a funcţionat până
în anul 1914.
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Bogăţiile subsolului din zona Bozovici au atras atenţia încă de la sfârşitul 
veacului al XIX –lea. Primele sondaje au fost făcute pe cont propriu de către 
preotul catolic din Bozovici, în anul 1872, când a plătit şi taxă de minerit.

15 

Geologii veniţi de la Budapesta în anul 1907, au constatat existenţacărbunelui în 
straturi groase în zona Lighidie-Bozovici.  
În condiţiile în care erau solicitanţi pentru împrumuturi băneşti, a fost necesară
apariţia unei bănci şi la Bozovici. Acest lucru s-a întâmplat în 1896 când a luat 
fiinţă Banca Albina, sucursală a celei din Sibiu. În acelaşi an 1896, se pun 
bazele Băncii Almăjana, cu capital maghiar.
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Bozoviciul şi în general, zona Almăjului, producea în prima jumătate a secolului 
XX o cantitate apreciabilă de lapte. De aceea au apărut adevărate fabrici pentru 
prelucrarea laptelui. În anul 1937, la pretura plasei Bozovici, au fost înregistrate
2 lăptării la Bozovici. Acestea nu erau capabile să prelucreze tot laptele din 
Valea Almăjului, de aceea mai erau altele în alte sate. Dar, în 1939, Frenda 
Arpad îşi modernizează lăptăria de la Bozovici şi îl înlătură pe celălalt concurent 
I. Drăgănescu, apoi deschide noua lăptărie cu firma ,,Fromageria Almăj”.
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Fabrica aceasta va fi o adevărată minune tehnică pentru vremea aceea: aparatură
modernă, motoare Diesel, căldări centrifuge, frigorifere, instalaţii pentru 
cartonaje etc. Cu asemenea dotări tehnice, proprietarul reuşeşte să obţină
specialităţi de brânzeturi ca: Olanda, Emmentaler, Trapist, Gonda, Port-du-salut, 
Bel-paese, Roquefort, Romandour, Cammebert, Weekend, Dacia, Almăj, 
Imperator, Bria, Sarachino.
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Activitatea meşteşugărească era intensăşi foarte diversificată. Începând din 1921 
avem documente care consemnează un total de 135 de meseriaşi cu meserii 
foarte diverse (bombonar, pictor, turtar, sitar etc.).  
Este interesant de relatat faptul că pe uliţele din Bozovici circulau celebrele 
Ford-uri din perioada interbelică. Din colecţia particulară a lui Ţunea Tudor din 
Bozovici avem valoroase fotografii de epocă reprezentând asemenea maşini 
dintre anii 1925-1936. Între ele se remarcă cea cu o maşină care asigura pentru 
prima dată transportul de persoane, cursa dintre Bozovici-Iablaniţa, din anul 
1925 şi una cu şase maşini de epocă, din  
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aceeaşi perioadă interbelică, la o adevărată paradă a şoferilor, proprietarilor şi 
maşinilor. De asemenea, puţine comunităţi rurale se pot mândri cu faptul că la 
începutul veacului al XX-lea aveau un cinematograf. Primul aparat pentru a reda 
filme fără sonor a fost adus între anii 1910-1912 de către ceasornicarul 
Skhiceak. Lumina electrică pentru funcţionarea lui a fost adusă de la ,,Moara de 
foc” a lui Lae Teodorovici. Apoi, între anii 19301939, Casa naţională a instalat 
la Bozovici un cinematograf sonor, penru ca în perioada anilor 1940-1943, 
Arpad Frenda, directorul Fromageriei ,,Almăj” din Bozovici, să aducă un alt 
aparat nou, pe care s-au rulat filme germane.
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Preotul Ioan Goanţă, împreună cu 
corul bisericesc, a cumpărat un dinam electric şi a introdus iluminatul electric în 
biserică (între 19361940). Tot în aceeaşi perioadă de timp, preotul Ioan Goanţă a 
fost cel care, ca preşedinte al corului, a cumpărat şi pus în funcţiune un 
cinematograf public la Bozovici, acesta deservind între cele două războaie 
mondiale toată Valea Almăjului.  

Învăţământul are o adevărată tradiţie la Bozovici. În opera capitală a lui Nicolae 
Stoica de Haţeg, Cronica Banatului, apare o fugară menţiune, dar foarte 
importantă pentru istoria învăţământului din Bozovici. Iată citatul corespunzând 
anului 1765: ,,Apoi, viind dascălu Antonie aicea, (adică la Corni n.n.) Nicolae să
dusă la Bozovici, I-ul (adică primul n.n.) sat cu dascăli şi şcoală”.
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Asta însemna 
că aci era o şcoală care întrunea caracteristicile de bază, adică o instituţie 
propriu-zisă, cu învăţător de meserie, iar acesta era plătit de cine l-a ales, adică
de obştea sătească. Acest dascăl propunea micuţilor şcolari în limba română
alfabetul, silabisirea, cititul, scrierea şi socoata.
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Apoi, a luat fiinţă în 1774 la 
Bozovici Şcoala trivială germană (Trivial-Schule) cu trei cicluri.

22 

Nu era o 
vârstă fixă pentru recrutarea elevilor în Şcoala trivială, deoarece găsim copii 
înscrişi de la vârsta de 6 ani până la 13 ani. Între cei patru elevi de 10 ani după
catalogul din anul 1832-1833 îl găsim şi pe Doda Traian, viitorul general. Acest 
elev ştia limba germană din familie, tatălsău fiind stegarul regimentului 
grăniceresc.

23 

Demn de relevat este şi faptul că în secolul al XIX –lea, în şcoala 
din Bozovici era preocupare şi pentru instruirea copiilor cu handicap. Pentru 
munca depusă cu succes de către învăţătorul care lucra cu elevii surdo-muţi, 
acesta a fost evidenţiat de către comanda regimentului din  
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Caransebeş prin ordinul 3842 din 6 iunie 1839 şi care va trimite 3 exemplare din 
,,Metodica pentru învăţământul cu surdo-muţi”.
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Nevoia de meseriaşi în Bozovici şi în general în Valea Almăjului, dar şi tradiţia 
în acest sens, au determinat înfiinţarea unei ,,Şcoli de arte şi meserii”. S-a 
constituit pe baza ordinului nr. 92.821 din 1924 al Ministerului Învăţământului 
Public şi cu fonduri acordate de acest minister. În alte documente apare
denumirea de Ministerul Instrucţiunii.

25 

 
Activitatea culturală în general, dar mai ales genul muzical coral şi de fanfară, 
are o tradiţie îndelungatăşi prestigioasă la Bozovici. În Bozovici, cea mai veche 
asociaţie culturală a fost ,,Casina Română”. Aceasta s-a mai numit ca subtitlu, 
,,Reuniunea română de lectură”. S-a constituit în 16 aprilie 1878 şi a avut avizul 
şi aprobarea statutelor de către Pretura din Bozovici şi Ministerul de resort de la 
Budapesta. Între anii 1883-1896, în cadrul ,,Casinei române” a funcţionat 
,,Corul plugarilor din Bozovici”, precum şi ,,Orchestra lui Simu Luca-bătrânul”, 
care ştia să cânte şi la ,,note”. ,,Actul de naştere” al corului s-a publicat în 
,Luminătorul”. Izvoare care nu sunt verificate şi certe în totalitate, amintesc de 
un cor bărbătesc în anul 1878.

26 

Eforturile pentru constituirea unui cor au 
continuat cu perseverenţă şi s-a ajuns ca în anul 1885 să ia fiinţă corul mixt, din 
care făcea parte tineretul din acel timp.  

O altă activitate culturală meritorie, desfăşurată la Bozovici, a fost cea legată de 
Fanfara din Bozovici. S-a constituit în anul 1908 ca formaţie cu denumirea de 
,,Fanfara Pompierilor”
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şi a activat până în 1918 sub îndrumarea lui Tudor 
Chirileanu şi a avut un început bun De remarcat cazul unic în istoria muzicii de 
fanfară, al învăţătoarei Floarea Matei care, printrun adevărat curaj a reuşit într-o 
manieră aparte, să instruiascăşisă dirijeze pe colaboratorii ei într-o atmosferă de 
ordine şi disciplină perfecte. Spiritul în care a condus această fanfară l-a 
determinat pe Tata Oancea, redactorul şi editorul revistei ,,Vasiova” să-i atribuie 
numele de ,,Ioana D, Arc”.
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Deşi a fost cu caracter sporadic, totuşi la Bozozvici s-au prezentat şi piese de 
teatru. În anul 1897, cu ocazia susţinerii primului concert public de către corul 
condus de R. Kwatsciak, în grădina Casinei române, după recital,  
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a urmat un moment de teatru. A fost prezentată piesa ,,Ţăranul în slujbă”, de 
Nicolae Stuparu. Era un vodevil în patru acte.  
Ca o curiozitate, la Bozovici au fost primele jucătoare de tenis de câmp din 
Banat, în perioada interbelică, (aproximativ prin anul 1920). Este vorba despre 
domnişoarele Armbrüster, de origine austriacă. Tenisul de câmp era o raritate în 
acea perioadă, cu atât mai mult, dacă era practicat de către o femeie. Ele au jucat 
tenis pe un teren construit la Bozovici. Pentru cei care doreau să-şi petreacă
timpul liber mai deosebit, după primul război mondial a funcţionat destul de 
multă vreme Cuglăria lui Vitach (popicărie).  
Toate aceste aspecte din istoria localităţii Bozovici ne îndreptăţesc, considerăm, 
să apreciem că această comunitate ocupă un loc aparte în Banatul Montan.  

Reşiţa, 6 mai, 2008.  



ROMULUS NOVACOVICI – PRIMUL DIRECTOR 
AL GIMNAZIULUI DIN BOZOVICI 

Mioc Felicia Marioara -născută Novacovici  

Plecat din Gîrbovăţ sub impulsul chemării lăuntrice, a venit ca preot şi profesor 
la Bozovici, întemeind prima aşezare gimnazială din Valea Almăjului în 
comuna Bozovici.  
Romulus Novacovici s-a născut la 11 februarie 1897, în Gîrbovăţ, din părinţii 
Vasile şi Maria, făcând parte dintr-o veche familie preoţească cunoscută încă
din anul 1754. A absolvit Facultatea de Litere şi Filozofie din Cluj, cu Magna 
cum laude, în teologie. Moare în anul 1929.  
Născut fiind într-o familie preoţească, într-un mediu religios, pregătit cu 
temeinice cunoştinţe pedagogice-teologice-filozofice, a scris „Împărăţia lui 
Dumnezeu” publicată în "Foaia dicezană" din Caransebeş.  
A fost un bun eminescolog, publicând în Anuarul Gimnaziului de Stat
„Principele Carol” din Bozovici, analiza filozofică a Luceafărului lui Mihai 
Eminescu.  
Romulus Novacovici şi-a închinat întreaga sa viaţă ştiinţei şi culturii, aducerii de 
lumină în propăşirea intelectualăşi morală a tinerilor din acest colţ mirific al 
ţării, pentru a da ţării fii luminaţi şi devotaţi intereselor superioare ale neamului 
nostru.  
În acest scop s-a înaintat un memoriu Ministerului Instrucţiunii Publice din 
Bucureşti, la 25 noiembrie 1921, prin primăriile din Bănia şi Rudăria – Nicolae 
Novacovici – preot, Nicolae Bololoi – învăţător, Ilie Lopatită – primar, Nicolae 
Teodoroviciu – secretar. Concomitent cu acest memoriu, în numele comunei 
Bozovici, s-a înaintat şi de către deputatul Almăjului de atunci – Iancu 
Conciatu, un memoriu către Ministerul Instrucţiunii, Direcţia generală a 
învăţământului secundar şi superior (direcţia a III-a), Biroul A, nr. 4714, din 30 
mai 1922, pentru înfiinţarea aceluiaşiaşezământ gimnazial.  

La aceste memorii, făcute în numele locuitorilor din comuna Bozovici şi din 
Almăj, s-a răspuns prin înfiinaţrea gimnaziului începând cu anul şcolar 1922 –
1923, prevăzându-l în bugetul statului începând cu 1 ianuarie 1923. Pentru cele 
4 luni, septembrie 1922 – ianuarie 1923, locuitorii din Bozovici trebuiau să
asigure existenţa gimnaziului.  
În urma intervenţiei stăruitoare a deputatului Iancu Conciatu, gimnaziul a primit 
o sală de clasă în şcoala primară (în Cazarma de Stat) şi  



de asemenea, personalul didactic să-şi primească modestele retribuţii pentru  
munca depusă.  

Iniţial, corpul didactic era compus din următorii:  
-Profesor Romulus Novacovici, cu delegaţie de director – numit profesor 
suplinitor de Limba română – Istorie, prin ordinul nr. 28361/1922 Ministerul 
Instrucţiunii, directoratul general Cluj. Delegaţia de director a primit-o de la 
Ministerul Central al Instrucţiunii prin ordin telegrafic, nr. 8666/16.09.1922.  

-Letai Antonie – instructor director -şcoala primară.  
-Şuveţi Mihail – învăţător profesor.  
-Dabija Eugen – profesor.  

Deschiderea sărbătorească a Gimnaziului a avut loc la 21 septembrie 1922 şi a 
primit denumirea de „Gimnaziul de Stat Principele Carol”, evenimentul fiind 
datorat voinţei chinuitoare a fruntaşilor din comună.  
Meritele profesorului preot Romulus Novacovici în conducerea gimnaziului va
rămâne în memoria celor care l-au cunoscut la timpul potrivit. A fost un puternic
sprijinitor al culturii româneşti, a fost piatra de unghi a Reuniunii culturale
„Traian Doda”; filozof şi adânc cugetător, a trăit retras de plăcerile şi
deşărtăciunile lumii, modest şi cumpătat, punctual şi conştiincios până în ultima
clipă a morţii, fiind răpus de o boală nemiloasă, la frumoasa vârstă de 32 de ani,
lăsând o soţie văduvă pentru tot restul vieţii ei, învăţătoarea Marioara
Novacovici. Întreaga lui viaţă scurtăşi-a dedicat-o ducerii stindardului culturii
mai departe.  

Este înmormântat în Cimitirul ortodox din Bozovici.  



PROFESORUL ARMBRÜSTER IOSIF  

Prof. Nicolae Ioana  

Profesorul Iosif Armbrüster s-a născut la 6 martie 1901 la Vatra Dornei, unde 
probabil a şi urmat cursurile şcolii primare dar, cu certitudine, ştim că a absolvit 
Liceul „Ştefan cel Mare” din Suceava în anul 1920. În continuare, a urmat apoi 
cursurile Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Cernăuţi
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, pe care a absolvit-o 
în anul 1926.  
Probabil că Universitatea de atunci îi acordă doar titlul de „licenţiat în ştiinţe” 
deoarece în perioada 1928 – 1930 găsim din documente că urmează Seminarul 
Pedagogic Universitar din Cernăuţi pentru a primi atestatul de profesor
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(dar 
acest fapt îl lăsăm în seama istoricilor – pentru o mai bună clarificare). Tot din 
documente, îl găsim ca profesor la Gimnaziul de Stat "Principele Carol" din 
Bozovici, în perioada 1 septembrie 1925 – 31 august 1931 unde predă: ştiinţele 
naturale, fizico – chimice, matematica, desenul şi gimnastica. Venind la 
Bozovici, aici o întâlneşte pe domnişoara Elena Schuster cu care se căsătoreşte 
la 24 aprilie 1927. Au avut un fiu pe Walter Armbruster, viitorul profesor de 
educaţie fizicăşi sport al Liceului din Oraviţa, dar care pe la începuturi, pentru 
un scurt timp, a fost asistent universitar al Institutului de Cultură Fizicăşi Sport 
din Bucureşti.  
La 1 septembrie 1931 Iosif Armbruster este numit profesor la gimnaziul 
industrial din Oraviţa, până în anul 1939.  
De la 1 septembrie 1940 şi până în anul 1944 inclusiv, îl găsim ca profesor la 
Liceul „Coriolan Brediceanu” din Lugoj, dar fiind etnic german, în 1944 a fost 
deportat în U.R.S.S., în Siberia, până în anul 1946.  
Revine la Bozovici la 1 ianuarie 1946 unde predă la Şcoala Elementară (ciclul 
II), până în anul 1966, când se pensionează. Mai predăşi  
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În anul 1875 a fost înfiinţată Universitatea Cernăuţi, o instituţie de învăţământ superior 
renumită în tot Imperiul Austro-Ungar. La implinirea a 100 de ani de la anexarea Bucovinei, 
regimul habsburgic a deschis la Cernăuţi, în 1875, o Universitate germană „Josephina”, cu 
două facultăţi (drept, filosofie, şi mai apoi ştiinţele naturii). În 1918, Universitatea germană 
din Cernăuţi a devenit Universitate româna cu 4 facultăţi (teologie, drept, ştiinţe şi litere). 
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În anul 1918, ministrul învăţământului, profesorul universitar de geografie, Simion 
Mehedinţi a elaborat câteva legi, menite să schimbe „şcoala poporului”, denumire prin care 
se înţelegea pe atunci şcoala primară. Viitorii învăţători şi profesori urmau să fie selecţionaţi 
după criterii de vocaţie dintre cei care urmau „şcolile pregătitoare şi seminariile normale”.  



la Şcoala Elementară (cu 6 clase) de la Rudăria (actualmente localitatea Eftimie 
Murgu) şi la Şcoala Elementară cu clasele I-VII din comuna Lăpuşnicu-Mare. A 
decedat în anul 1978.  
A fost un om şi dascăl de mare omenie, cinste şi corectitudine şi de o veritabilă 
verticalitate, apreciat de către toţi cei care l-au cunoscut
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.  
Nu ştim care este părerea primilor elevi ai profesorului Iosif Armbrüster, dar
pentru noi, generaţiile Liceului din Bozovici, credem că i se potrivesc cele spuse 
de Anatole France: "Nu vă mândriţi cu predarea unui număr mare de cunoştinţe. 
Stârniţi numai curiozitatea. Multumiţi-vă să deschideţi minţile, nu le 
supraîncărcaţi. Puneţi în ele scânteia!"  
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Textul fotocopiei P16 din Anexe: România, Ministerul Instrucţiunii, Gimnaziul de Stat 
"Principele Carol", Bozovici (Judeţul Caraş), Bozovici, 30 August 1931. Nrul. 498/1931, 
Certificat de Serviciu. Se certifică de Direcţiunea acestui Gimnaziu că d-l Iosif Armbrüster, 
a funcţionat ca profesor suplinitor la aceastăşcoală, fiind numit cu Ordinul Onor. Insp. 
Şcolar, Timişoara, Nr. 10270/1925, pe ziua de 1 Sept. 1925, pentru specialităţile: Şt. 
Naturale, Fizico-Chimice, predându-le neîntrerupt – până la finele anului şcolar 1930/31, 
pe lângă desemn, matematicăşi gimnastică. În tot acest timp d-l I. Armbrüster şi-a îndeplinit 
datoria cu toată conştiinciozitatea şi punctualitatea, păstrând raporturi de bună
colegialitate, în şcoalăşi de stimă, în societate. I s-a eliberat acest certificat, la cererea 
proprie. Director, SS indescifrabil, Domnului Iosif Armbrüster.  



MĂRTURIE ... 

Prof. Andrei Hell  

Despre profesorul Iosif Armbrüster
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nu voi putea spune prea multe întrucât nu 
era un om prea deschis faţă de alte persoane. Probabil a avut o viaţă foarte 
frământatăşi nu era dispus să-şi deschidă sufletul în faţa unor străini. Chiar şi în 
relaţiile profesionale era foarte reţinut, nu vorbea decât pe teme stricte de 
serviciu cu colegii, era întotdeauna serios şi gata să îndeplinească orice sarcină
ce i s-ar fi dat, sarcini pe care le realiza cu multă responsabilitate.  

Despre copilaria şi tinereţea profesorului Armbrüster ştiu puţine lucruri. Era
originar din Vatra Dornei („Dorna Vatra” cum spunea dânsul, de ce? nu ştiu), a
făcut şcoala primarăşi şcoala secundară tot la Vatra Dornei şi, probabil, Liceul la
Cernăuţi. A urmat apoi cursurile Universităţii de Ştiinţe din Cernăuţi.
Universitatea din Cernăuţi (pe atunci, Czernowitz), a fost înfiinţată în 1875, pe
timpul în care Nordul Bucovinei era sub stăpânirea Imperiului Austriac.
Universitatea avea facultăţile de Teologie, de Ştiinţe şi de Filosofie. Limba de
predare era germana, cu departamente pentru limba românăşi limba ucrainiană.
Ulterior, s-au adăugat şi alte facultăţi: de drept, de litere, de arte ş.a.
Universitatea era vizitată de studenţi germani, evrei, români, polonezi şi
ucrainieni. În cadrul facultăţii de Ştiinţe se studiau ştiinţele matematice, ştiinţele
fizico-chimice şi ştiinţele naturale (botanica, zoologia şi anatomia). La această
Universitate a studiat, printre alţii, Ciprian Porumbescu (teologie ortodoxă), iar
Mihai Eminescu a audiat cursuri la Facultaea de litere şi la Facultatea de drept,
dar nu s-a mai prezentat la examene.  

Dupa 1919, când nordul Bucovinei a revenit României, Universitatea din 
Cernăuţi şi-a continuat activitatea în limba română sub denumirea 
„Universitatea Regele Carol I din Cernăuţi”. La această Universitate, a studiat 
Iosif Armbrüster în perioada 1921-1925 (?) şi a devenit licenţiat în ştiinţe. 
Conform legilor de atunci, precum şi a practicii de azi din multe ţări  
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Materialul s-a dorit a fi o completare la medalionul despre prof. Iosif Armbrüster, însă prin 
conţinutul său, s-a transformat într-o veritabilă mărturie despre Şcoala şi Liceul din 
Bozovici.  



vest-europene, un licenţiat nu era de drept şi cadru didactic. Pentru a deveni 
cadru didactic, urma să mai parcurgă un studiu de doi ani (cursuri de zi ori fără
frecvenţă), de Pedagogie şi Psihologie, de Metodică a specialităţii. Se pare ca 
profesorul Armbrüster a participat la un astfel de curs în perioada 1929-1931 
(?), dar numai pentru disciplina Ştiinţele Naturale (denumirea de atunci). Astfel 
că, Iosif Armbrüster era licenţiat în Ştiinţele matematice, Ştiinţele fizico 
–chimice şi Ştiinţele Naturale, dar titlul de profesor îl avea numai pentru
Ştiinţele Naturale.  
În 1922 se înfiinţează la Bozovici, „Gimnaziul Mixt” şi cu aceasta, se face 
trecerea de la predarea pe clase cu învăţători, la predarea pe discipline cu 
profesori de specialitate începând cu clasa a 5-a. Lipsa acută de profesori la mai 
toate disciplinele a determinat pe directori să aducă profesori de diferite 
specialităţi din alte regiuni ale ţării. Profesorul Iosif Armbrüster a venit de la 
Vatra Dornei cu aceasta ocazie. Din lipsa de profesori care să predea 
matematica la Bozovici, probabil s-a ajuns la situaţia că Iosif Armbrüster a 
predat, în cea mai mare parte, disciplina matematicăşi numai sporadic ştiinţele 
naturale şi mai târziu, biologia. Şia predat bine această disciplină!  

Din lipsă de elevi, Gimnaziul s-a desfiinţat în 1934. Unde şi ce a predat
profesorul Iosif Armbruster ulterior nu îmi este cunoscut. În ianuarie 1945,
profesorul Iosif Armbrüster, fiind de naţionalitate germană, este deportat la
munca de reconstrucţie în URSS. Nu ştiu când s-a reîntors din deportare. În
orice caz, persoanele deportate din Banat s-au reîntors treptat între anii 1947 şi
1949.  
Încă din anul 1942, la iniţiativa profesorului Livius Smeu, încep demersurile
pentru reînfiinţarea Gimnaziului Unic în Bozovici. Aceasta se realizează abia în
1945 când, la data de 28 octombrie, se deschide noul an şcolar. Reîntorcându-se
din deportare, profesorul Iosif Armbrüster a găsit deci posibilitatea reîncadrării,
dar din nou ca profesor de matematică, deşi atestatul de profesor se mărginea la
Ştiinţele naturii. După câteva escale foarte scurte la Dalboşeţ (?) ori Lăpuşnic
(?), profesorul Armbrüster este încadrat definitiv la Gimnaziul Unic Mixt
(devenit după Reforma Învăţământului din 1948 -Şcoala Elementară cu clasele
V-VII din Bozovici), unde preda în continuare matematica, împreună cu
învăţătoarea Floarea Matei. După înfiinţarea Şcolii Medii Mixte în Bozovici,
profesorul Iosif Armbrüster a predat matematica în primul an (clasa a VIII-a), cu
condiţia ca direcţiunea şcolii să se preocupe de aducerea unui cadru didactic
calificat pentru această disciplină.  

După încadrarea mea la Şcoala Medie din Bozovici, ca profesor de matematică, 
profesorul Armbrüster a continuat predarea matematicii la  



ciclul II şi a preluat predarea biologiei la clasele VIII -XI. Ca profesor de 
matematică, Iosif Armbrüster era apreciat pentru pregătirea bună a elevilor, 
dovedită la Concursurile de admitere la şcolile medii din Oraviţa, Anina, 
Caransebeş, apoi la concursurile de admitere la Şcoala Medie din Bozovici, 
dupa înfiinţarea acesteia. Personal, m-am putut convinge de acest fapt, întrucât 
eram numit în fiecare an examinator la aceste concursuri şi am avut posibilitatea 
comparării pregătirii elevilor profesorului Armbrüster în raport cu alţi elevi.  

Era un profesor exigent cu elevii , dar şi cu el însuşi. Cât de sever era cu el 
însuşi rezultă din întâmplarea descrisă în continuare. În anul 1959, s-a introdus 
în clasa a X-a o nouă disciplină: Studiul maşinilor. Directorul de atunci, 
profesorul Pavel Piescu, s-a gândit să-l răsplătească într-un fel pe profesorul 
Armbrüster pentru multele activităţi efectuate fără răsplată băneascăşi i-a
repartizat, peste norma didactică, aceste ore. După cum era însă obiceiul pe 
atunci, la deschiderea anului şcolar, nu erau programe şi manuale şcolare. 
Profesorul Armbrüster, socotind că pentru o şcoală în mediul rural este normal 
ca acest studiu să se refere la maşini agricole, s-a deplasat până la Staţiunea de 
maşini agricole (SMT), din localitate, pentru a cunoaşte, la faţa locului, pluguri, 
semănători, secerători etc.  
Supriza a fost însă aceea că, după vreo două luni, apare programa şcolarăşi 
aceasta prevedea studiul motoarelor cu aprindere prin scânteie (nu era voie să le 
numim motoare Otto), respectiv, studiul motoarelor cu aprindere prin
compresiune (nu era voie să le numim motoare Diesel). În aceste condiţii, 
profesorul Armbrüster a venit la mine, m-a întrebat dacăştiu să le explic elevilor 
funcţionarea acestor maşini şi m-a rugat să fac lecţia viitoare în locul lui. Am 
adunat din laboratorul de fizică deja existent în şcoală, acele modele vechi dar 
foarte ilustrative, ceva planşe, am comandat de la filmoteca şcolară a 
Inspectoratului Regional Banat un film pe tema respectivăşi am ţinut lecţia în 
prezenţa profesorului Armbrüster. După oră, m-a luat de o parte şi mi-a spus: 
„Am constatat că tu ştii să faci lucrul acesta. Eu am renunţat la aceste ore şi le 
voi trece la catedra ta, bineînţeles că am deja acordul direcţiunii”!  

Profesorul Iosif Armbrüster avea sarcina, foarte grea pentru Şcoala Medie 
Bozovici, de a întocmi orarul şcolii. Sarcina era grea întrucât se ducea lipsă de 
spaţii de şcolarizare şi ca urmare, se lucra în trei schimburi: înainte de masă 
-clasele VIII-XI, după masă -clasele V-VII şi începând cu ora 17 -clasele 
VIII-XI seral. Greutăţile se multiplicau întrucât multe cadre didactice predau la 
două ori chiar trei forme de învăţământ, ori apăreau mişcări de cadre didactice 
chiar în timpul anului şcolar etc. Cu toate aceste dificultăţi, profesorul 
Armbrüster apărea la timp cu orarul ori cu  



modificările la orar determinate de evenimentele neplanificate (îmbolnăviri, 
concedii de naştere etc.). Mai mult, orarul corespundea, mai întotdeauna, 
cerinţelor pedagogice şi nevoilor claselor, neţinând seama de solicitările 
nefondate ale diferitelor persoane. Cât de dificilă era această sarcină, am 
constatat apoi personal, întrucât am preluat de la profesorul Armbrüster sarcina 
întocmirii orarului şcolii.  
O altă sarcină deosebit de importantă, dar tot atât de dificilă, ce a revenit spre
rezolvare profesorului Armbrüster, a fost întocmirea statelor de plată pentru
întregul personal al şcolii, ridicarea sumelor de la bancăşi efectuarea plăţilor
salariilor. Cum s-a ajuns la această situaţie, nu prea ştiu. Cert este că înainte de
înfiinţarea liceului, şcoala nu avea post de contabil. Ca urmare, sarcina
întocmirii statelor de plată revenea directorului sau secretarului şcolii. Oricum,
profesorul Armbrüster a preluat această sarcină şi s-a dovedit că ofăcea cu multă
responsabilitate, controalele financiare de la raion şi de la regiune nu au găsit
niciodată nici cea mai mică greşală. După înfiinţarea liceului şi numirea unui
contabil, Pavel Pâşlea (Turcu), sarcina a rămas în continuare la profesorul
Armbrüster, urmând ca ridicarea salariilor de la bancăşi distribuirea banilor să o
facă împreună cu secretarul şcolii, Alexa Craia.  

Pe de altă parte, profesorul Armbrüster era şi „meteorologul” şcolii. Venind
dimineaţa la şcoală, observa cu atenţie direcţia şi viteza de mişcare a norilor,
tipul acestora. Apoi, sosind la şcoală, observa indicaţiile unui barometru vechi
de pe vremea Austro-Ungariei, dar foate precis şi pronostica vremea pentru ziua
în curs şi ziua următoare şi, de cele mai multe ori, avea dreptate. Aceasta ne-a
determinat să-i cerem sfatul atunci când pregăteam vreo excursie scurtă cu
elevii. Prezicerile meteorologice oferite de profesorul Armbrüster s-au adeverit
întotdeauna.  
În primăvara anului 1962, după înfiinţarea Gospodăriei Agricole Colective la 
Bozovici, s-a dovedit că mulţi ţărani nu prea luau în serios „indicaţiile de la 
raion” privind începerea lucrărilor agricole, ei respectând termenele pe care le 
cunoşteau din tradiţia familiilor de ţărani. Raionul a dat ca sarcină cadrelor 
didactice repartizate pe sectoare, să „scoale ţăranii şisă-i trimită la lucru”. 
Profesorul Armbrüster cu profesorul Smeu Livius au fost repartizaţi în 
Dubaucea, profesorul Căplescu şi cu mine în Luncaviş, profesorul Ponea 
Corneliu şi Marin Jurchescu în Golibreg etc. Profesorul Armbrüster a refuzat 
pur şi simplu să îndeplinească această sarcină, motivând că nu are „pregătirea 
necesară pentru realizarea acestei sarcini”. Acest refuz ar fi putut avea urmări 
catastrofale dacă nu intervenea directorul de atunci, profesorul Vasile 
Coiculescu, care „la Raion”, a motivat absenţa profesorului Armbrüster prin 
sarcina care o avea, chiar în acele zile, pentru  



întocmirea statelor de plată, pentru care termenele la bancă trebuiau foarte strict 
respectate. Spre norocul nostru al tuturor, aceste sarcini au fost foarte rapid 
abandonate din motive pe care nu le cunosc.  
Un domeniu în care profesorul Armbrüster prezenta reale dificultăţi, a fost acela 
al „activităţii culturale”. La sfârşitul anilor -50 şi începutul anilor -60, „organele 
de partid, până la cel mai înalt nivel”, au constatat că „în ţara aceasta toţi 
oamenii muncii muncesc 48 de ore pe săptămână, activiştii de partid -chiar mai 
mult, pana la 60 -70 de ore pe săptămână, numai dascălii nu lucrează decât 20 
de ore pe săptămână”. Prin urmare, s-a trasat ca sarcină Ministerului 
Învăţământului, să rezolve această problemă. S-a stabilit ca fiecare cadru 
didactic să presteze 20 de ore pe săptămână activităţi la clasă, circa 10 ore pe 
săptămână -activităţi în afara clasei (cercuri de elevi, meditaţii şi consultaţii, 
activităţi cu părinţii etc.), apoi circa 10 ore pe săptămână -activităţi metodice 
(consilii profesorale, cercuri pedagogice, pregătirea materialului didactic pentru 
lecţii etc.) şi încă 8 ore de activităţi culturale şi obşteşti. Toate aceste activităţi 
trebuiau să fie înregistrate personal, cu semnatură, într-un registru (numit de 
atunci "registrul cu minciuni"). Un „activist de la regiune” a venit la şcoală să
controleze acest registru şi constatând „numeroase lacune”, a ţinut să se facă un 
consiliu profesoral în care să prezinte lipsurile constatate. Persoana nu cunoştea 
pe nimeni din cadrul şcolii şi a dat numeroase „exemple negative cu privire, mai 
ales, a activităţilor culturale aşa cum reeşeau din registru”. Printre altele, 
„Tov-ul” constata: „ Tov. Armbrüster nu a efectuat nici un fel de acţiuni 
culturale, ceea ce nu este permis. Da' ce, el nu poate şi el să înfiinţeze un cor, 
sau o echipă de dansuri, ori să cânte într-un taraf, că doar e dascăl şi trebuie 
săştie lucruri de astea”. Dupa această critică severă, profesorul Armbrüster a 
vrut să-şi „taie orele neefectuate din salar”. Norocul lui a fost că în instrucţiunile 
Ministerului Finanţelor, nu a găsit nici un paragraf care să se refere la 
neacordarea salariului pentru munca culturală neefectuată. Profesorul 
Armbrüster n-a putut fi înduplecat în nici un fel să scrie „ceva” în acel registru 
ce nu corespundea adevărului.  

În acea vreme, Velişcu Boldea, de la Casa de Cultură, mi-a trasat ca sarcină să
alcătuiesc un set de teme pentru o brigadăştiinţifică care să se deplaseze în satele 
Almăjului, „pentru combaterea misticismului, ocultismului şi 
obscurantismului”, în duminicile din lunile de iarnă. L-am cooptat şi pe 
profesorul Armbrüster în această brigadăşi într-una din aceste duminici, ne-am 
deplasat la Bănia. Ne-am înarmat cu aparatură din laboratorul de fizică ca să
demonstrăm producerea fulgerului şi a tunetului, producerea eclipselor de lunăşi 
de soare etc. Spre ora 10, vedem că se adună lume pe stradăşi ne bucuram că osă
avem un auditoriu numeros.  



Dar, spre dezamăgirea noastră, lumea trecea pe lângă noi, ne saluta respectuos şi 
intra în biserica de alături. În sala Căminului Cultural, n-au rămas decât vreo 5 
persoane, mai puţini decât eram noi pe scenă. Profesorul Armbrüster şi-a expus 
şi el partea lui, dar nu a mai putut fi convins să mai participe şi la alte acţiuni de 
felul acesta, chiar dacă organele locale au încercat să mute acţiunea pentru orele 
după amiezii. Tot fără prea mare succes au fost şi acţiunile în continuare, de la 
Rudăria, Gârbovăţ, Şopotul Vechi şi Şopotul Nou. Astfel, această metodă de 
„culturalizare a maselor de oameni ai muncii” s-a încheiat şi nu a mai fost 
reluată.  



PROFESORUL OVID DAVID BLIDARIU  

Prof. Diana Otiman, fiica profesorului David Blidariu  

Născut la 15 august 1905 în Ţara Almăjului, localitatea Bozovici, este 
descendent al unei familii de ţărani cu adânci rădăcini în istoria acestui ţinut 
Românesc, familie cunoscută, sub numele de sat, Murăscu. Generaţii în şir, 
Murăştii, au rămas cu câte un singur descendent, tinerii taţi fiind mereu căzuţi în 
lupte, mereu reliefaţi ca şi eroi de către autorităţile Imperiale, întreg acest ţinut 
de grăniceri fiind atât de preţuit încât însăşi Maria Tereza a patruns călare pentru 
a le mulţumi, pe atunci nefiind drumuri de acces pe văile şi munţii 
împrejmuitori, decât străpungerea lor de vechiul drum roman, cu presărare de 
vestigii, tradiţii, limbăşi ritualuri de necontestată origine daco-româna.  

Se pare că în această zonă, specific mioritică, izolată geografic şi prin căile de 
acces, dintre domnitori, împăraţi şi regi, istoria menţionează ca interesaţi de a o
cunoaşte direct, de la împăratul Traian încoace, doar pe Mircea cel Bătrân, 
Maria Tereza şi Regele Carol al II-lea de România.  
De fapt, această frapantă izolare a creat şi o independenţă a spiritelor, cum a fost
şi profesorul Vidu Blidariu. Domnul Teohar Mihadaş
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, în amintirile domniei
sale, îl descrie, pentru perioada în care i-a fost profesor la Grebena -Grecia, ca
"un frumos voievod al Munţilor Banatului, zdrobitor de inimi în tihna
Macedoniei".  
A mers la şcoala din sat de la 5 ani, din dragoste şi proprie iniţiativă, 
însoţindu-şi fratele mai mare cu aproape trei ani. Învăţătorul a transmis imediat 
familiei că pe cel mare să-l pregăteasca pentru a gospodări averea agricolă, dar 
pe cel mic, să-l lase cu regularitate la şcoală pentru extraordinara sa memorie, 
curiozitate şi atragere spre cunoaştere. Aşaa terminat, apoi, Liceul "Traian 
Doda" din Caransebeş, obţinând locul I la toate concursurile, mai cu seamă la 
cele de compuneri literare.  
A terminat, la Bucureşti, Facultatea de Litere cu specialitatea de Limba Româna
şi Limba Latină, obţinând dipoma cu distincţia "Magna cum Laudae". A fost 
preţuit şi apropiat de profesori, mai cu seamă, prelungind adevărate prietenii, cu 
profesorii Nicolae Cartojan
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, Ovid Densuşianu
3

, Ioan  
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Teohar Mihadaş (1918 -1996), poet originar din munţii Pindului –Macedonia. 
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Nicolae Cartojan (1883 -1944 ), academician, cercetător literar, istoric literar. 
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Ovid Densuşianu (1873-1938), academician, lingvist.  



Bianu
4

. Dintre colegii bucureşteni, i-a rămas mai apropiat Adrian Maniu
5

, cu 
întreaga sa familie.  
Preţuit pentru talentul său literar, Ioan Al. Brătescu-Voineşti
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îi străpunge 
rezerva de a scrie numai pentru el însuşi şi îi publică poemul "Fiul lui Lucifer”. 
Tot astfel va proceda şi prietenul lui bun, Aron Cotruş, care îi lua poeziile de pe 
birou pentru revista “Banatul”.  
A fost să fie ca patima de dascăl şi de dăruire pentru şcoala românească să
învingăşi, viaţa reală, a fost o bătălie pentru performanţa şcolii româneşti, 
scrierea versurilor rămânându-i refugiul de taină.  
Astfel, cu toată vicisitudinea condiţiilor în care s-a dat examenul de capacitate, a 
reuşit să obţină locul I pe ţară după cum arată decupările din ziarele timpului.  

Preşedinte al Cercului Bănăţenilor din Bucureşti, atras mereu de Banat şi-a ales, 
totuşi, liceul din Giurgiu, logodnica, apoi soţia, Rea-Silvia Cadia, fiind încă 
studentă la Bucureşti. Despre această perioadă,păstrez ca act doar recomandarea 
pentru înscrierea la examenul de capacitate, alături de recomandarea din 
Bozovici, unde s-a detaşat după căsătorie, împreuă cu soţia, în aşteptarea 
primului copil.  
Începând cu 1 noiembrie 1930, a obţinut concediu de un an, pentru satisfacerea 
serviciului militar.  
La l ianuarie 1931, în urma desfiinţării gimnaziului "Principele Carol” din 
Bozovici, este numit profesor la catedra numărul 3 de română filozofie de la 
Liceul de băieţi din Oraviţa.  
Cunosc că nu a rămas în Oraviţa, că a funcţionat, pentru foarte puţin timp şi la 
Satu-Mare, iar mai apoi, prin concurs, a fost numit profesor titular la Liceul 
"Moise Nicoară" din Arad. Tot aşa, mai ştim că, însoţindu-şi soţia la examenul 
de capacitate în Bucureşti, află de un concurs pentru profesori la şcolile 
româneşti din Macedonia -Grecia, la care imediat s-au înscris amândoi, dar nu a 
renunţat nici la titulatura de la Arad, păstrând mereu detaşările până ce a ajuns 
Inspector General. Prima detaşare este pentru anul şcolar 1931-1932, începând 
cu 15 octombrie, pentru catedra de limba română din Grebena – Grecia.  

Mai apoi, a trecut ca profesor la Gimnaziul din Ianina, iar din 15 octombrie
1934, a fost numit director al Gimnaziului şi Internatului, ca o "apreciere" a 
activităţii depuse ca profesor la şcolile secundare din Macedonia.  

4 

Ioan Bianu (1856-1935), a fost preşedintele Academiei Române între anii 1929-1932 şi 
vicepreşedinte între 1932-1935. 
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Adrian Maniu (1891 -1968), scriitor român, poet 
tradiţionalist. 
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Ioan Al. Brătescu-Voineşti (1868 -1946), prozator român.  



O apreciere a acestei activităţi o primeşte şi în Ţară, la 21 octombrie l933 
primind ordinul “Coroana României" în gradul -Cavaler – de la Maiestatea Sa, 
Regele Carol al -II -lea. În 1943, acelaşi ordin îl primeşte de la Maiestatea Sa, 
Regele Mihai I de România.  
Despre activitatea de director al gimnaziului din Ianina – păstrămo scrisoare de 
mulţumire de la Ministerul Învăţământului din 17 iulie 1936, dar mai 
semnificativă mi s-a părut o scrisoare de mulţumire de la Comunitatea Română
din Ianina.  
La 16 octombrie 1940, a fost numit director al Liceului Comercial din Salonic.  

Tot la Ianina a primit diploma de cetăţean de onoare al oraşului, care, alături de 
ordinele de cavaler ale regilor au fost înrămate şi ascunse cu mari riscuri la 
repetatele percheziţii dintre anii 1948 – 1952, când a fost şi arestat ca "duşman 
al poporului”.  
În scurt timp, a fost numit Inspector General al şcolilor româneşti şi bisericii 
ortodoxe de peste hotare.  
La 25 august 1944 a avut semnată condamnarea la moarte de către germanii 
ocupanţi ai Salonicului, ca înaltă trădare a Reichului, fiind salvat de partizanii 
greci.  
Îndurerat de soarta Învăţământului Românesc de peste hotare, la 1 iulie 1946,
înaintează un memoriu Ministerului Culturii Naţionale şia Cultelor, memoriu pe
care-l socotesc a fi un neegalat act istoric al luptei pentru salvarea
Românismului din Elada, mărturisind crunte confruntări, chiar cu Nicolae Iorga 
pentru a apăra drepturile aromânilor.  
Într-un manuscris din această perioadă, 1946, am găsit notată următoarea 
reflexie, care nu ştim dacă îi aparţine sau a circulat între cei îndureraţi de soarta 
României: "Nimic nu este mai periculos într-un stat ce voieşte a se reorganiza, 
decât a da frânele guvernului în mâinile parveniţilor, meniţi din concepţiune a fi 
slugi şi educaţi într-un mod cum să poată să scoată lapte din piatră cu orice 
preţ!"  
Ca rezultat al memoriului a fost o adresă regală prin care se reorganizează
Învăţământul Românesc din TOATE ZONELE! Sunt menţionate nenumărate
şcoli şi biserici româneşti din Sudul şi Sud-Vestul Dunării, act pe care sper să-l
recuperez. Niciodată, însă, nu a avut bucuria îndeplinirii acestui vis. După
abdicarea Regelui, convins că pagina albă a învăţământului Românesc a apus,
s-a întors în ţară, a refuzat funcţii diplomatice şi colaborarea cu guvernul care a
adus ţara la dependenţă politică faţă de ruşi, retrăgându-se la Bozovici, unde îşi
pregătise o casă pentru batrâneţe, dupa cum mărturiseşte:  



"La Bozovici am strâns în hăţuri timpul Şi, 
zău, nu l-aş schimba nici cu Olimpul."  

A urmat prigoana şi suspiciunea, chiaburia şi cotele, ba, chiar mai mult, l-au 
criticat că susţine cu toate forţele originea latină a limbii şi neamului, că refuză
să strige în adunările publice lozincile prosovietice. Apoi, a fost mutat
disciplinar, împreună cu soţia, la Prigor. După doi ani, în Ajunul Crăciunului, 
(pe atunci se făcea şcoală la Crăciun), în 1952, a fost ridicat din clasă, numai în 
costum şi dus la Mehadia, centru de raion. Venind mama acasă, şi-a găsit şi fiul 
cel mare arestat, iar pe cel mijlociu căutat. Cu ajutorul localnicilor, băieţii au 
fost recuperaţi şi trimişi la Bucureşti în casa lui Adrian şi Rodica Maniu, care, 
cu ajutorul lui George Călinescu
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, rector la Universitate, George Oprescu
8 

-decan 
la Facultatea de Arte şi conducerea Muzeului Brukental din Sibiu din acea
vreme, a salvat urma băieţilor. Tatălui meu, prof. Blidariu, tot cu ajutorul 
localnicilor, a reuşit să-i trimită paltonul până ce l-au mutat la Timişoara.  

În acel an, n-a mai sosit moş Crăciun, bradul pregătit de tata, a rămas uitat în 
magazie. Doar Efi, ţiganca, cea care, cu vocea ei puternică de altistă, conducea 
grupul colindătorilor în ciuda poruncilor strigate de toboşarul satului ca să nu se 
mai colinde de Crăciun, a venit în fruntea unui grup mare de colindători, printre 
soldaţii care au militarizat Bozoviciul în căutarea partizanilor şi colaboratorilor 
acestora. De pe podul mare, cu 500 m înaintea casei noastre, ne-a anunţat: 
"Asta-i sara de Ajun, de Ajun şi de Crăciun". Toţi colindătorii au venit direct la 
noi şi am înţeles noua forţă şimăreţie a lui “Moş Crăciun”.  

Crezând că nu-l voi mai vedea niciodată, printre miile de procese înscenate
atunci, nu puţină ne-a fost mirarea când, în noaptea de 15 februarie, am auzit
numele mamei strigat de la aceeaşi distanţă de 500 m. La început, au venit
ţiganii din jur cu torţe– ţigani pe care tata îi apărase împotriva evacuării – apoi
rudele, apoi o mare mulţime, cu lăutari, lacrimi, cântec, jale şi joc.  

Menţionez acest moment scris în inima mea, pentru că eliberarea tatălui meu,
apoi scoaterea din chiaburie, readucerea la Bozovici şi reabilitarea s-au datorat
unui elev macedonean ce a lucrat în securitate şi care i-a vazut numele apărut pe
listele centralizate de la Bucureşti. Acesta a  
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George Călinescu (1899 -1965), academician, critic şi istoric literar, scriitor, personalitate 
enciclopedică a culturii şi literaturii române. 
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George Oprescu (1881 -1969), profesor la 
Academia de Belle-Arte, critic de artă, membru de onoare al Academiei Române.  



venit personal cu ordin de eliberare la Timişoara, s-a întâlnit, mai apoi, cu tata la 
Bozovici, dar nu acasă, cerându-i cu jurământ să nu-l numească niciodată. Nici 
mama mea nu a ştiut numele acestui fost elev, tata ducândui-l în mormânt.  

În mai 1957, a fost numit Şef al Secţiei de Învăţământ, Bozovici, înfiinţând 
Liceul din Bozovici, la 15 sept. 1957.  
Începe o nouă luptă pentru progres socio-cultural, într-o perioadă înnegurată. În 
anul 1963, i-au renăscut speranţele, odata cu chemarea la Ministerul 
Învăţământului în ziua de 12 iulie.  
Atunci a întocmit o nouă situaţie a învăţământului românesc, a proprietăţilor 
Româneşti din Macedonia şi a tot ce au irosit, inexplicabil, funcţionarii corupţi, 
diplomaţii aşişderea etc.  
Toată durerea ultimului cântec al pasiunii lui, Învăţământul Românesc din 
Balcani, a fost aşternută pe o hârtie şi s-a numit ZĂDĂRNICIE.  

Cu acest gust, s-a stins la 26 ianuarie 1980, când îl vedeam că se sufocă de odele 
obraznice şi de proastă calitate din programul TV, pentru ziua tiranului
Ceauşescu. Nu ne-a lăsat să stingem televizorul de care, efectiv, toţi fugeam. 
Nu! A dorit să filtreze întreaga dramă a poporului Român, concentrat într-un 
program nenorocit.  

Ultimul meu dialog cu el s-a rezumat la invocaţia retorică:  

-“O, Dumnezeule Doamne, până unde socoteşti că poate să meargă
prostituarea poeziei româneşti şi decăderea neamului meu!"  

Am credinţacă, dacă Învăţământul Românesc din Balcani ar renaşte, mormântul 
tatălui meu, profesor David Blidariu, s-ar dezveli!  



PROFESORUL – LIVIU SMEU  

Prof. Pavel Panduru  

Născut în localitatea Bozovici, la 1 martie 1913, a copilărit în satul natal, la
sânul doinei ce poartă în sine maxima intensitate şi cuprindere sufletească a
omului şi a povestirilor eroice despre înaintaşii săi – almăjenii. Cursurile şcolii
primare şi gimnaziale le face în satul natal, la gimnaziul ,,Carol al II-lea” din
Bozovici. Cursurile liceale le face la liceul ,,Piariştilor” din Timişoara, unde a
avut profesori cunoscuţi ca: Mihoc şi Cioflec – ultimul fiindu-i şi diriginte.  

Se înscrie la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere şi Filozofie. Aici 
audiază cursurile marilor profesori şi savanţi, Nicolae Iorga şi Dimitrie Gusti, 
care-şi vor lăsa amprenta asupra structurii sale interioare, integrităţii morale, 
ţinutei şi caracterului său, pentru toată viaţa.  
La absolvirea facultăţii este numit profesor de limba românăşi istorie la liceul 
„I. Dragalina” din Oraviţa. După scurt timp, atras de mirificul spaţiu almăjan, 
părăseşte liceul din Oraviţa şi vine la gimnaziul din Bozovici, adăugând 
frumuseţea sufletului şi spiritului său acestui loc şi dând o nouă măsură vieţii 
intelectuale din Almăj, pentru multă vreme.  
Fiu al satului, al pământului şi al cerului românesc, şlefuit la şcoala marilor 
dascăli, era luminat de făclia credinţei noastre statornice păstrată în sufletul 
fiecărui almăjan. Era un amestec de ţăran şi intelectual, iubitor de muncă, de 
semeni şi de Dumnezeu.  
Încă student fiind, îl pasionează munca de cercetare a trecutului poporului 
român şi în mod special, al istoriei locuitorilor din Almăjul său drag. Acum 
participă la efectuarea unor studii complexe, etnografice, folclorice şi de istorie 
în Valea Almăjului, cu o echipă de cercetători de la catedra profesorului 
Dimitrie Gusti, sub conducerea preotului I.C. Buracu. Rezultatele cercetărilor 
nu au fost valorificate atunci în scris, însă o parte din materiale au intrat în 
posesia tânărului istoric Liviu Smeu.  
După absolvirea Universităţii alege din mai multe posibilităţi cariera de dascăl 
la Bozovici, unde se va statornici pentru totdeauna. Întreaga sa activitate, până
la pensionare şi după aceea, s-a desfăşurat pe două planuri: ca educator şi ca 
cercetător al istoriei Almăjului.  
Profesorul Liviu Smeu a considerat lunga perioadă de dăscălie ca misiune şi 
apostolat şi nu profesie. Prin comportamentul său etic şi estetic, a fost călăuza 
ochiului, a sufletului şi a minţii a zeci de generaţii de elevi, printre care şi a 
mea, autorul acestor rânduri. Şi-a adus contribuţia, prin  



strădaniile sale, prin tenacitatea şi spiritul său, la aureola de seriozitate şi 
temeinicie a şcolii almăjene. Lecţiile lui aveau un inefabil în măsură să 
transmită cugetelor din bănci o participare emotivăşi un plus de vibraţie 
intelectuală. Ele erau ştiinţă, dar şi fragmente de viaţă care străbăteau activ şi 
sensibil în minţile şi sufletele tinere, care să incite înspre întrebări şi căutare, 
spre a descoperi taine şisă ajungă la esenţe.  
O trăsătură definitorie a profesorului Liviu Smeu, în raport cu elevii, profesorii
şipărinţii, a fost nobleţea gestului său de dascăl şi prieten preţuit şi iubit de toţi. 
Ca elev, pot spune că mi-a împodobit, mie şi colegilor mei de atunci, mintea 
-prin buna învăţătură, inima -prin mărinimie, dreptate şi credinţă, aprecierea 
muncii şi a celor ce muncesc, iubirea de muncă, de semeni şi de Dumnezeu, 
pregătindu-ne pentru viitoarea carierăşi viaţă.  

Am mereu în memorie chipul luminos al dascălului apostol, mentorul meu, cu 
frumuseţea spiritului său, bunătatea şi onestitatea sa, cu competenţa sa 
didacticăşi stilul său de viaţă prin care a reuşit să-mi îndrume paşii spre istorie. 
Impunea celor din jur un climat de simplitate şi naturaleţe, devenind cuceritor. 
Era un spirit ales, aristocrat, ce aducea în jurul lui pace, linişte şi lumină, dar şi 
spirit modern, dascăl de stil, o conştiinţă profesională deosebită.  

Poseda un limbaj de imanenţe – capabil să transforme tăcerea în comunicare vie 
şi într-o realitate aproape palpabilă. Apelurile lui reflectau disciplinăşi 
punctualitate, metodăşi ritm de muncă, sentimentul datoriei. Prin calitatea 
graţioasă a fiinţei sale, impunea respect şi afecţiune. Credea în puterile 
sufletului omenesc pe care l-a slujit cu credinţă şi devotament, contribuind la 
ridicarea lui spre înălţimi. Avea plăcerea să transmită celor din jur meşteşugul 
de om, prin comportament, mişcare, graţie, inteligenţă.  
Totul, în actele lui, pornea din fonduri de omenesc, de bunăvoinţă şi bună
cuviinţă, din ceva ce însemna dăruire şi sentiment părintesc. A fost profesor de 
vocaţie şi un om adevărat -„piatră de temelie a universului”.  
În planul cercetării istorice, se poate spune că toată viaţa a adunat materiale şi 
dovezi ale luptei şi muncii almăjenilor de-a lungul vremii. A cercetat arhive 
locale ale primăriilor şi bisericilor, cât şi arhivele de stat. A consultat numeroşi 
istorici şi oameni de cultură despre mărturiile vechimii românilor în vatra 
strămoşească a Almăjului. A discutat cu ţăranii satelor almăjene culegând 
informaţii despre folclor, port, obiceiuri şi datini întregind istoria naţională cu 
istoria acestor mirifice locuri, urmând pilda marelui său dascăl, Nicolae Iorga.  



În toată viaţa sa, profesorul Liviu Smeu a fost un naţionalist, dar „naţionalist
luminat”, aşa cum a învăţat de la dascălii săi, Nicolae Iorga şi Dimitrie Gusti.  

Din bogatul material documentar adunat, a reuşit să scrie două  
valoroase cărţi despre istoria almăjenilor – tipărite cu mare greutate datorită  
cenzurii vremurilor trecute. Astfel, în anul 1977, la editura „Litera”, apare  
lucrarea: „Contribuţii la istoria Almăjului”, în care sunt cuprinse mărturii  
despre vechimea românilor almăjeni şi aspecte din viaţa economică, socială  
şi culturală a acestui colţ de ţară. În anul 1980, aceeaşi editură tipăreşte  
lucrarea ,,Almăjul grăniceresc”, în care sunt relatate aspecte din perioada  
dominaţiei habsburgice asupra Banatului, în care era cuprins şi Almăjul. În  
lumina numeroaselor izvoare generale şi locale, aflăm amănunte despre  
istoricul companiilor grănicereşti din Valea Almăjului în perioada 1773 –  
1872. Prin aceste lucrări, ca şi prin articolele publicate în diferite reviste de  
specialitate, istoricul Liviu Smeu, în afara rigorii profesionale şia  
cunoaşterii, a pus în fiecare rând scris şi aportul inimii, ca lectorul să simtă  
suflul alintător al dragostei, adierile recunoştinţei, cucernicia şi respectul  
pentru înaintaşi şi pentru tradiţie.  

Toate acţiunile şi realizările sale, atât în domeniul activităţii didactice, cât şi al
cercetării istorice, poartă pecetea marii sale omenii. Era glumeţşi înţelept, ca
poporul însuşi, cu un fin spirit de observaţie şi cu un sublim umor, recunoscut şi
apreciat de apropiaţii săi. Întreaga viaţă, în tot ceea ce a făcut, a avut un real
sprijin în buna şi iubitoarea sa soţie – doamna profesoară Aurelia Smeu.  

De acum, când a încheiat socotelile pământeşti şi a plecat spre cele  
veşnice, va rămâne în amintirea nostră ca un om, un om integru, un om de  
caracter. Acesta a fost genialul fiu al Ţării Almăjului şi al României, omul  
socratic, OM adevărat, exprimat total în universul tradiţiei, profesorul şi  
dascălul Liviu Smeu.  



UN DASCĂL, UN NUME – PROFESORUL ION JURA 

Invăţător Paulina Lopatiţă  

"Ce-şi mai aduce aminte fiecare dintre noi din sutele de lecţii şi  
zecile de manuale citite şi memorate, uneori aşa de greu, în anii copilăriei?  
Foarte puţin, iar din unele, aproape nimic. Cele mai multe au scăpat dincolo  
de orizontul memoriei. E ceva însă ce rămâne totdeauna: e amintirea vie a  
profesorului şi îndeosebi, a celui mai iubit. Cu o lumină totdeauna egală cu  
sine însăşi, amintirea aceea îţi lumineazăşi-ţi îndreaptă toţi paşii vieţii. El e  
toatăşcoala, restul rămâne în umbră, apoi, cu vremea, se cufundă în  
întunericul desăvârşit al uitării", spunea Simion Mehedinţi la începutul  
secolului trecut.  

Aceste rânduri scrise de Simion Mehedinţi au fost punctul de plecare în 
evocarea profesorului de Limba şi literatura română, a unuia dintre directorii 
Liceului din Bozovici, Ion Jura.  
Profesorul Ion Jura s-a născut la 30 septembrie 1926, în comuna Moceriş, una
dintre cele mai vechi localităţi consemnate în Valea Almăjului. A absolvit
Şcoala Normală din Craiova în anul 1947, după care se încadrează ca învăţător
la Şcoala de 7 ani din comuna Prigor (1947-1948). După efectuarea stagiului
militar (1948-1950), este încadrat ca învăţător la Şcoala de 7 ani din localitatea
Lăpuşnicul Mare (1950-1951).  
În perioada 1951-1952, lucrează ca redactor la ziarul "Luptătorul bănăţean",
apoi devine secretar literar la ziarul "Drapelul Roşu" (19531954), ambele din
Timişoara.  
Revine în învăţământ în anul 1954 şi este încadrat până în anul 1960, ca
profesor suplinitor, la Şcoala de 7 ani din comuna Lăpuşnicul Mare, apoi ca
director la Şcoala Medie din Bozovici (1960-1961). În paralel urmează
Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti pe care o absolvă în anul
1964, fiind încadrat ulterior ca profesor de Limba şi literatura română la Liceul
din Bozovici.  
În anul 1972 obţine gradul didactic II; din anul 1973 redevine director al
Liceului din Bozovici.  
În anul 1972 obţine gradul didactic I, cu lucrarea: "Modalităţi de caracterizare a
personajului literar şi rolul educativ al lecţiilor de acest fel".  
Cu răbdare şi pricepere, cu bunătate şidăruire din belşug, dar mai ales, cu 
dragoste, a reuşit, timp de aproape trei decenii, să îndrume paşii multor generaţii 
de elevi din Ţara Almăjului.  



Mi-l voi aminti întotdeauna ca pe un om "simplu" dar atât de fermecător, de 
fascinant în simplicitatea sa, întregit de un pronunţat simţ al lucidităţii, al 
onoarei şi al răspunderii pentru ceea ce făcea. Ştia, cu mult tact, să lase în afară
problemele personale şi, în momentul în care intra în clasă, purta cu sine darul 
de a desluşi, împreună cu noi, drumul anevoios, misterios al literelor, al
cunoaşterii. Se supăra foarte rar şi atunci se încrunta uşor şi zicea pe un ton 
dojenitor, aidoma domnului Trandafir a lui Sadoveanu: "Măi, băiete!"  

Îşi iubea elevii şicăuta să se apropie de fiecare dintre ei, să nu creeze distanţă
între catedrăşi clasă. Îi încuraja pe elevii fruntaşi şi sârguincioşi şi-i punea la 
lucru văzând în ei perspective reale, dar nu i-a neglijat nici pe ceilalţi, 
arătându-le, că Limba română este o "comoară" care trebuie cercetată, studiată. 
Şi-a iubit totdeauna meseria şi nu a făcut-o pentru că trebuia, ci pentru că
dragostea-i pornea din suflet. Făcea totul cu pasiune şi găsea metoda potrivită
fiecărei lecţii, fiecărei situaţii.  
Locuind aproape şi fiind colegă cu fiica dânsului, îl găseam de multe ori
studiind şi pregătindu-se pentru lecţiile pe care le preda cu multă pasiune
elevilor. La fiecare oră avea sub braţ cărţile pe care ni le recomanda să le citim
şi din care să aflăm lucruri noi. Ne povestea câte ceva din propria-i experienţă
şi, prin exemplul personal, ne îndemna să fim, în primul rând, oameni. Ne-a
format sufletul şi minţile şi a fost un model de bunătate şi dăruire, nu doar
pentru elevi, ci şi pentru colegi şi pentru oamenii în mijlocul cărora trăia.  

Ne-a învăţat să ne iubim neamul, dascălii, părinţii, să înţelegem adierea 
vântului, foşnetul frunzelor şi murmurul izvoarelor, ne-a învăţat ce să citim şi 
cum să citim, cum să ne purtăm, să fim optimişti şisă depăşim momentele grele 
ale vieţii.  
În anul 1967, organizează o excursie de două săptămâni pentru ca elevii să-şi 
cunoască frumuseţile şi bogăţiile patriei. Pentru a vedea cu câtă minuţiozitate a 
fost pregătită această excursie vă prezint traseul: Bozovici – Drobeta Turnu 
Severin -Târgu Jiu – Râmnicu Vâlcea – Sibiu – Fagăraş – Braşov – Piatra 
Neamţ – Suceava – Vatra Dornei – Dej – Cluj – Alba Iulia – Deva – Hunedoara 
– Caransebeş – Bozovici.  
Aceasta demonstrează că profesorul Ion Jura a fost preocupat şi de activităţile 
extraşcolare, de recreere şi destindere a elevilor, dar şi acestea cu un scop, acela 
de îmbogăţire a minţii prin cunoaştere. În această excursie au mai participat şi 
profesorii: David Blidariu, Diana Blidariu, Lucia Blidariu, Liviu Smeu, Aurelia
Smeu, Andrei Hell, Dănilă Andrei, Pavel Aldescu, Iosif Armbrüster.  



Cred că aceste calităţi pe care le-a avut profesorul Ion Jura, mi-a îndreptat paşii 
spre meseria de dascăl, meserie care formeazăşi modelează caractere. Dascălul, 
în lumea mirifică a satului, este cel care luminează mintea elevilor săi, dar şi a 
oamenilor din jurul său.  
S-ar putea spune multe despre activitatea oricărui om, dar acum, în ceas 
aniversar, gândurile noastre se îndreaptă spre amintirea celor care au fost 
mentorii multor generaţii, amintiri ce trebuie să dăinuiască peste ani.  
În acest an, la 24 octombrie, se împlinesc 30 de ani de la trecerea în lumea celor 
drepţi a celui care a fost profesorul, directorul şi omul Ion Jura. Viaţa omului 
este o adevărată simfonie; dansul notelor de pe portativ  
îl însoţeşte înainte de a se naşte, ajungând până dincolo de moarte. 
"Moartea e ultimul cuvânt al vieţii," spunea Heinrich Heine. Ea este o 
înviere într-o altă existenţă!  



UN PROFESOR – UN NUME: DĂNILĂ ANDREI  

Prof. Pavel Rîncu  

Este bine ştiut faptul că la temelia şcolii stau simpatia şi dragostea faţă de om. 
Simpatia, pe care şcoala o radiază, reprezintă o uriaşă forţă moralăşi socială care 
îi leagă pe oameni într-o forţă superioară de viaţă şi de creaţie. Iată de ce, 
atitudinea umană, deschisăşi prietenoasă a dascălului creează în jurul său un 
climat plăcut şi binefăcător pentru toţi elevii săi. Cum numai iubirea deschide 
sufletele, fiecare vibraţie a sufletului de dascăl se transmite elevilor, dar şi 
colegilor, prietenilor şi cunoscuţilor, făcându-i să vibreze cu aceeaşi intensitate. 
Pentru mulţi, ecoul acestor vibraţii, nu se pierde niciodată.  

Cu certitudine, fiecare dintre noi îşi aminteşte de domnul profesor Dănilă
Andrei. Profesorul de matematică,Dănilă Andrei, fiul lui Nicolae şi al Floarei,
s-a născut la 20 aprilie 1939, în localitatea almăjanăŞopotul Vechi. După
terminarea ciclului elementar în Almăj, urmează cursurile Liceului Mixt din
Oraviţa, pe care îl termină în anul 1956. În anul 1965, devine absolvent al
Facultăţii de Matematicăşi Fizică din cadrul Universităţii din Timişoara.
Menţionămcă în anul 1958 s-a căsătorit cu domnişoara Natalia Balaure.  

Activitatea profesională a profesorului Dănilă Andrei se întinde pe o lungă
perioadă de timp şi este dedicată în totalitate şcolilor din Almăj, desfăşurându-se 
astfel:  
-1956 – 1957: învăţător la Şcoala Elementară Oreaviţa din Şopotul Vechi;  

-1957 – 1958: învăţător la Şcoala Elementară Răchita din Şopotul Nou;  
-1958 – 1961: profesor la Şcoala de 7 ani din Lăpuşnicul Mare;  
-1961 – 1962: profesor la Şcoala de 7 ani din Dalboşeţ;  
-1962 – 1965: profesor la Şcoala Medie din Bozovici;  
-1965 – 1977: profesor la Liceul din Bozovici;  
-1977 – 1990: profesor la Liceul Agroindustrial din Bozovici;  
-1990 – 1996: profesor la Liceul Teoretic "Eftimie Murgu" din Bozovici.  

Datorită meritelor sale şi preocupării constante pentru activitatea şcolii, între 
anii 1965 – 1973 şi respectiv, 1987 – 1994, a fost numit director al Liceului din 
Bozovici; în anul 1962 a obţinut distincţia "În cinstea încheierii colectivizării 
agriculturii", distincţie acordată de către Consiliul de Stat, în baza Decretului 
296.  



Aşadar, numai la Liceul "Eftimie Murgu" din Bozovici, a trudit, ca profesor de
matematicăşi în funcţia de director, 34 de ani!  
Pentru profesorul Dănilă Andrei, Liceul din Bozovici nu a fost o simplă
instituţie de învăţământ, ci un adevărat locaş de cult în care se transmitea 
învăţăturăşi pe care l-a slujit cu sfinţenie. Pasionat de matematică, începea orele 
la această disciplină de dimineaţă, le continua la Cercul de Matematică, la 
meditaţii şi consultaţii, apoi aceste "ore" se prelungeau, de multe ori până târziu 
în noapte, pe la casele elevilor. Era deosebit de bucuros dacă vreunul dintre 
elevii săi îi prezenta o problemă dificilăşi nu îşigăsea liniştea pînă ce nu găsea 
răspunsul.  
A fost o făclie care a luminat minţile a sute şi sute de elevi, elevi ce au devenit 
azi profesori, ingineri, economişti, medici, oameni de bine, ancoraţi profund în 
societatea contemporană. A fost printre puţinii oameni care au ştiut să dea mult 
celor din jurul său şiaaşteptat puţin de la dânşii. Era extrem de fericit când auzea 
de rezultatele bune obţinute de elevii săi la concursurile şcolare, faze locale, 
judeţene sau naţionale şi se bucura nespus de reuşita lor la concursurile de 
admitere în învăţământul superior şi, nu în ultimul rând, de reuşita lor în viaţă.  

Lucra cu pasiune cu toţi elevii, străduindu-se să le desluşeascăşisă le
împărtăşească din tainele matematicii, însă avea o "slăbiciune", o dragoste
deosebită, pentru elevii "buni" la matematică, pentru rezolvitorii de probleme de
la Gazeta Matematică, seria B (iniţial Gazeta Matematicăşi Fizică), pentru toţi
cei care aveau preocupări în acest domeniu; pe aceştia îi încuraja în permanenţă,
le împrumuta reviste de matematică, culegeri de probleme sau alte manuale de
matematicăşi era deosebit de fericit atunci când găsea soluţia unei probleme mai
dificile. Şi evident, rezultatele nu s-au lăsat aşteptate; mulţi dintre elevii "de
suflet" ai profesorului Dănilă Andrei s-au regăsit printre rezolvitorii evidenţiaţi
ai Gazetei matematice, sau au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele de
Matematică ca, de exemplu, Matei Neda Elena – o menţiune la faza naţională
din 1977, ca să nu mai vorbim de reuşita în învăţământul superior.  

Prin munca şidăruirea sa, profesorul Dănilă Andrei i-a îndrumat pe elevii săisă
descifreze tainele cifrelor, algoritmii şi abstractizarea matematică, frumuseţea şi
satisfacţia ce rezulta în urma rezolvării unei probleme de matematică; toate
acestea erau gândite pentru ca apoi, să ajungă studenţi la facultăţile de
matematică, fizică, informatică, dar şi la inginerie -de toate specialităţile, ştiinţe
economice, dar şi la alte facultăţi din centrele universitare din Timişoara,
Bucureşti, Braşov, Iaşi, Cluj -Napoca, Craiova şi altele.  



În februarie 1996 s-a pensionat pe motiv de boală. Boala necruţătoare, urmată de 
moarte, l-au îndepărtat prea repede de la catedră. Şi cât şi-ar fi dorit să trăiască
alături de soţie, de fiul său, inginerul Dan Andrei, de noră, profesor Erica 
Andrei, de nepoată, Dana Andrei, în casa nouă pe care şi-a construit-o spre 
sfârşitul carierei didactice şi a vieţii!  
Pentru noi toţi cei care l-am cunoscut, poate mulţi fiindu-i într-un fel şi datori, 
profesorul Dănilă Andrei va rămâne veşnic în amintirea noastră ca un mare şi 
valoros dascăl( extrem de pasionat de materia pe care o preda – matematica) şi 
un foarte îndrăgit coleg. Numele său este şi va rămâne înscris, cu litere de aur în 
cartea de onoare a Liceului "Eftimie Murgu" din Bozovici, împreună cu numele 
altor mari dascăli, alături de care îşi doarme somnul veşnic în cimitirul 
localităţii.  



OTO VERINDEANU 

Prof. Radu Piescu  

În Ţara Almăjului, unde stejarii şi brazii stau de pază la hotarele ei, unde plopii 
cu frunzele argintii şi florile salcâmilor înmiresmaţi îmbracă munţii 
înconjurători ce se oglindesc în orizontul nemărginit, unde apa cristalină a Nerei 
străbate frumoasa Vale, iar lumina soarelui pătrunde strălucitor dând luminăşi 
viaţă, acolo trăiesc oamenii locului cu sufletul lor simplu şi liber ca seninul 
cerului, cu dragoste de viaţă şi iubire a aproapelui.  
Pentru aceşti oameni, aici a luat fiinţă, în anul 1957, Liceul Teoretic din
Bozovici, menit să educe şisă instruiască tinerele vlăstare ale almăjenilor, fiind
un lăcaş de cultură pentru zona noastră, cu remarcabile realizări de-a lungul
timpului, bucurându-se mereu de binemeritate aprecieri de la toţi cei care i-au
trecut pragul. Timp de jumătate de secol aici şi-au desfăşurat activitatea
minunaţi dascăli de la care n-au rămas fapte materiale, ca într-o activitate
productivă, dar ei au cultivat şi modelat sufletele şi mintea copiilor almăjeni. De
la toţi aceşti slujitori ai şcolii a rămas un răsunet, un ecou de armonie în alte
suflete şi acelea, dacă imnul ce l-au cântat ei în viaţă a fost frumos şi puternic,
l-au trecut şi altor suflete, în alte generaţii care l-au dus mai departe.  

Putinţa de a trăi noi înşine în sufletele altuia e singura, adevărata valoare 
omenească. Cu astfel de sentimente despre rostul nostru în mijlocul oamenilor 
să ne îndreptăm acum gândul către unul dintre cei aleşi de soartă pentru a creşte 
cu sufletul lor sufletele copiilor noştri şi care aici, sub acest acoperământ al 
şcolii, şi-a desfăşurat o îndelungată activitate ce depăşeşte patru decenii. Este 
vorba de profesorul Oto Verindeanu.  
Născut la 28 mai 1941 în comuna Bozovici, fiu de ţăran aşa cum suntem 
majoritatea dascălilor de aici, cât şi majoritatea foştilor şi actualilor elevi ai 
acestui liceu. Şi cred că ceea ce spunea odinioară Nicolae Grigorescu: "lucrul cu 
care mă mândresc cel mai mult este că sunt fiu de ţăran", i se potrivea şi lui Oto 
Verindeanu.  
A urmat cursurile şcolii generale din Bozovici, iar din anul 1955 până în anul 
1959, Liceul Teoretic din Anina.  
Încă din primii ani ai vieţii, intrând în contact cu copiii din comuna noastră, i s-a 
oferit prilejul să descopere universul sufletului lor atât de curat şisă îndrăgească 
orice activitate desfăşurată de aceştia. Sinceritatea lor cuceritoare, dorinţa vie de 
cunoaştere, sufletul lor curat, l-au determinat să-i  



fie dragi şi apoi să-şi desfăşoare activitatea de dascăl, să se dăruiască muncii de 
instruire şi educare a acestora, ceea ce i-a oferit cele mai frumoase şi durabile 
satisfacţii. La acestea se adaugăşi dragostea lui pentru natura înconjurătoare, 
pentru drumeţiile pe frumoasele dealuri şi poieni din zonă, fiind de tânăr un 
pasionat vânător şi pescar, ceea ce l-a determinat să-i placă mediul natural şi, 
deţinând multe din însuşirile care se cer unui dascăl, a îmbrăţişat cariera de 
profesor de geografie.  
Astfel, în perioada 1959 – 1962, a urmat cursurile Institutului Pedagogic de 3
ani din Timişoara, iar apoi ale Universităţii din Bucureşti, la Facultatea de 
Geografie – Geologie.  
În timpul vieţii de elev şi a studenţiei, unde a avut rezultate meritorii la
învăţătură, în paralel fiind şi un talentat sportiv, a jucat fotbal la "Minerul"
Anina, apoi la "Politehnica (Ştiinţa)" Timişoara şi la echipa "Progresul"din
acelaşi oraş.  
În anul 1962 a fost repartizat la Liceul din Bozovici ca profesor de geografie,
unde a activat, fără întrerupere, pînă la pensionare, în anul 2003. De la început 
s-a integrat, asemenea tuturor intelectualilor de la sate, atât în activitatea
didactică cît şi în cea socială a localităţii. A fost un foarte bun profesor la clasă, 
respectat şi stimat de toţi elevii, cu rezultate deosebite în activitatea didactică. 
Mulţi dintre elevii instruiţi de el au ajuns la Concursul şcolar de geografie până
la faza naţională unde au primit premii şi menţiuni.  
În pregătirea lui profesională a parcurs toate treptele didactice, fiind profesor I, 
cu gradul didactic I, în repetate rânduri, cu gradaţie şi salar de merit. În 
îndelungata activitate desfăşurată în cadrul şcolii, a îndeplinit şio funcţie 
administrativă, fiind mai bine de două decenii directorul acestui liceu pe care l-a 
condus cu competenţă şi cu care a obţinut rezultate remarcabile, l-a dotat cu 
materiale didactice moderne, calculatoare şi alte mijloace necesare unei mai 
bune desfăşurări a activităţii didactice, astfel încât, această instituţie să se 
numere an de an, printre cele mai bune din judeţul nostru.  

I-a îndrumat, cu competenţă, pe cei tineri, a colaborat bine cu "cei cu mulţi ani 
vechime la catedră", reuşind să creeze o atmosferă bună pentru o activitate 
didactică fructuoasă. De altfel, rostul corpului didactic este ca, în activitatea 
didactică de instruire şi educare a elevilor, să-i apropie pe cei în vârtă de cei 
tineri. Aşa încât, chiar dacă de-a lungul timpului au apărut controverse fireşti 
între generaţii, ele au fost depăşite cu seninătate pentru că toţi au îndeplinit 
aceeaşi muncă, au fost însufleţiţi de acelaşi spirit al misiunii noastre. Şi astfel 
bătrâneţea a fost mai puţin vizibilăşi tinereţea mai puţin sfidătoare în acest 
contact zilnic în care bătrânii îşi adaugă puţină energie tinerească, iar tinerii 
destulă înţelepciune bătrânească pentru ca să  



poată fi, nu numai buni colegi, dar şi buni colaboratori în nobila activitate 
desfăşurată în şcoală.  
Aşa cum am mai relatat, Oto Verindeanu a fost şi un sportiv talentat care a jucat 
fotbal şi la echipa "Nera" din localitate, apoi ca antrenor, a reuşit să o 
promoveze în Liga a III-a naţională.  
A activat timp de peste patru decenii în aceastăşcoalăşi, aşa cum îi plăcea să
spună: "socotiţi de câte ori am urcat scările până în cancelaria profesorilor în 
aceşti mulţi ani!" De multe ori îmi spunea cu mândrie şi cu un uşor reproş: "voi 
toţi care aţi lucrat aici ca profesori, aţi mai activat şi în altă parte, aţi mai 
îndeplinit şi alte funcţii, dar eu am rămas numai în şcoală." Da, a lucrat până la 
pensionare doar în liceu, chiar şi după aceea a mai avut câteva ore pe săptămână
tot aici, de unde n-a plecat decât în lumea de dincolo de viaţapământească.  

Prin moarte, tot ce a fost trecător şipământesc se şterge; trecerea din această
viaţă, chiar a celor mai buni dintre noi, e o întâmplare cu totul obişnuităşi 
neînsemnată în mijlocul lumii nemărginite. Şi totuşi, ceva din noi nu dispare, nu 
poate muri, în viaţa unui om sunt şi lucruri nemuritoare: putinţa de a trăi prin 
urmaşii noştri, iar un dascălrămâne în inima şi mintea foştilor elevi care şi-l 
amintesc mereu şi spre care privesc cu recunoştinţă.  
Roadele ogorului şcolii noastre au fost bogate de-a lungul anilor; nişte dascăli, 
pasionaţi de meseria lor, au ocrotit şi îndrumat sufletele şi mintea copiilor 
almăjeni care li s-au oferit spre educare şi instruire cu cele mai adecvate 
procedee şi metode didactice, care au făcut ca aceste tinere vlăstare să
creascăşisă înflorească frumos în viaţă spre bucuria şi satisfacţia educatorului şi 
a familiei.  
Acestora care au fost cândva alături de noi, le aducem omagiile noastre şi-l 
rugăm pe bunul Dumnezeu ca celor dispăruţisă le răsplătească strădania de pe 
pământ printr-o odihnă bine meritată în lumea umbrelor şi veşnica lor pomenire. 
Iar celor de azi şi de mâine, care vor sluji pe ogorul educaţiei şi instrucţiei 
şcolare la acest liceu, le urez ca munca să le fie răsplătită cu mari succese şi 
împliniri profesionale, spre binele actualilor şi viitorilor elevi ai Văii Almăjului! 



"ALMĂJANA" DUPĂ 9 ANI 

Prof. Iosif Băcilă  

Acum 9 ani – aprilie 1999 – alături de câţiva dascăli şi învăţăcei ai Văii 
Almăjului, am avut ideea fericită de a face să apară, pe lângă Liceul teoretic 
"Eftimie Murgu" din Bozovici, publicaţia culturală "Almăjana". Ne propusesem 
atunci – cei ce alcătuiam colegiul de redacţie (Florina-Maria Băcilă, Ana Străin 
Băcilă, Ileana Craşovan, Pavel Panduru, Petru Pungilă, Ilie Stoinel, cât şi 
redactorul-şef Iosif Băcilă)–să reflectăm asupra istoriei, folclorului, frumuseţilor 
de orice natură, culturii, învăţământului, vieţii spirituale din Valea Almăjului.  

Demersul nostru cultural a fost "îmbrăţişat" şi susţinut de profesorul Oto 
Verindeanu (fostul director al instituţiei), prof.univ.dr.ing. Alimpie Ignea 
(Timişoara), scriitorul Baruţu T. Arghezi (Elveţia), de istoricul şi cercetătorul 
Alexandru Nemoianu (SUA), scriitori şi oameni de cultură: Ion Marin Almăjan, 
Nicolae Dolângă, Petru Novac Dolângă, Nicolae Danciu Petniceanu, Octavian 
Doclin, Nicolae Sârbu, Mircea Şerbănescu, Ionel Bota, Gheorghe Azap, Ioan 
Nicolae Cenda, Vasile Pistolea, Constantin Juan Petroi, Nicolae Murgu, Ovidiu 
Gligu, profesorii universitari: Gheorghe I. Tohăneanu,Dumitru Daba, Alexandru 
Metea, Vasile Frăţilă, Mircea Popa, Doru Popovici, Iulian Negrilă, Gheorghe 
Luchescu, Marcu Mihail Deleanu ori intelectuali şi publicişti care trăiesc în 
Almăj sau dincolo de acest areal: Nicolae Andrei, Ion Borlovan, Florina-Maria 
Băcilă, Angelica Herac, dr. Iosif Badescu, Pavel Panduru, Petru Pungilă,Dănilă 
Sitaru, Busuioc Velcotă, Constantin Teodorescu, Ion Chera, Pavel Găină, Titus 
Crişciu, Nicolae Iremia, Nicolae Pătruţ, Ştefan Popa Popas. Au sprijinit, moral 
şi financiar, apariţia "Almăjenei", dr.ing. Sorin Frunzăverde, parlamentar şi 
ministru, ec. Ilie Mustăcilă, fost preşedinte al Consiliului Judeţean 
Caraş-Severin, prof.univ.dr.ing. Alimpie Ignea, preşedintele Societăţii Culturale 
"Ţara Almăjului", prof.dr.Păun Ion Otiman, academician, secretar al Academiei 
Române, rector al Universităţii de Ştiinţe Agricole din Timişoara, 
prof.univ.dr.ec. Dumitru Popovici, director al Direcţiei Generale a Finanţelor 
Publice Timiş, ing. Ilie Găină, fost director al Direcţiei pentru Telecomunicaţii 
Caraş-Severin, Ada D. Cruceanu, director la Direcţia pentru Cultură, Culte şi 
Patrimoniul Cultural Naţional, Gheorghe Ţunea, director al Centrului Judeţean 
pentru Promovarea şi Conservarea Culturii tradiţionale, prof. Maria Zvarici, 
sindicatul din învăţământ (FEN), şi nu în  



ultimul rând, cărturarul şi editorul de aleasăţinută spirituală, Gheorghe Jurma, 
directorul Editurii TIM din Reşiţa.  
În paginile primitoare ale revistei şi-au văzut publicate ideile, gândurile, 
articolele – elevi, studenţi, tineri de diferite profesii – eseişti, rapsozi, istorici, 
psihologi, poeţi, sportivi. În timp, "Almăjana" a fost difuzată în şcolile din Valea 
Almăjului, în Banat, în ţară (Biblioteca Naţională a României, Biblioteca 
Centrală Universitară – Timişoara, Biblioteca "Banatica" – Reşiţa etc.) şi peste 
hotare (Elveţia, SUA, Franţa etc.). S-a vorbit şi s-a scris elogios despre ţinuta şi 
conţinutul ei la radio, la televiziune, în presă, în cărţi; ea şi-a lansat diferite 
numere la Bozovici, Anina, Băile Herculane, Oraviţa, Reşiţa, Timişoara şi în 
alte localităţi ale Banatului.  
Amintim câteva dintre ziarele şi revistele care au fost interesate să prezinte 
structura şi rosturile publicaţiei "Almăjana" în peisajul cultural românesc: 
"Timpul", "Sud-Vestul", "24 de ore", "Semenicul", "Reflex", (Reşiţa), 
"Renaşterea Bănăţeană", "Eminescu", "Orient latin" (Timişoara), "Viaţa de 
pretutindeni", (Arad), "Ardealul literar", (Deva); "Albina românească", 
"România literară", (Bucureşti) ş.a.m.d., precum şi în paginile unui număr 
impresionant de volume, pe care le înşiruim în ordinea apariţiei lor:  

• Dănilă Sitaru: Locuri şi oameni din Ţara Almăjului, Editura Signum, 
Reşiţa, 2002;  
• Dănilă Sitaru: Valea Almăjului – file de istorie şi credinţă, Editura 
Timpul, Reşiţa, 2003;  
• Nicolae Sârbu: De o sută de ori Banat, Editura Călăuza, Deva, 2003;  
• Gheorghe Jurma: Cu Editura Timpul peste timp, Editura Timpul, 
Reşiţa, 2004;  
•• Constantin Toni Dârţu: Personalităţi române şi faptele lor, vol. 2, 1950  
 – 2000, ediţia a II-a, Casa de Editură Venus, Iaşi, 2005;  

 • Artur Silvestri: Memoria ca un concept baroc, vol. III, Editura Carpathia 
Press, Bucureşti, 2005;  
• Artur Silvestri: Cuvinte pentru urmaşi, Editura Carpathia Press, Bucureşti, 
2005;  
• Titus Crişciu: Cei de lângă noi, Editura Tim, Reşiţa, 2005;  
• Liviu Groza: Legendăşi istorie în Valea Almăjului, Editura Nagard, Lugoj, 
2005;  
• Nicolae Pătruţ: Drumuri şi umbre, Editura Marineasa, Timişoara, 2006;  
• Nicolae Sârbu: Cămila din Bucegi, Editura Marineasa, Timişoara, 2006;  
• Nicolae Magiar, Eduard Magiar: Monografia Localităţii Bozovici, Editura
Tim, Reşiţa, 2006;  



• Alexandru Nemoianu: Fragmente din vremea persecuţiilor, Carpathia  
Press, Bucureşti, 2007. Cităm două fragmente din "imediata noastră 
apropiere": "Profesorul îi învaţă pe copiii almăjeni limba română.Să 
cunoască  

şisă iubească locul, fapta de cultură a înaintaşilor din acest leagăn curat de 
spiritualitate românească. Redactorul-şef scoate, într-o ţinută sobră, elegantă, 
de frumoasă sărbătoare, revista "Almăjana". Unde scrie şi Alexandru 
Nemoianu, din America. Animatorul este sufletul multor manifestări autentice, 
care aici au prospeţime şi ecou. Iar poetul cu acelaşi nume, Iosif Băcilă, 
ademeneşte cu talent cuvintele în versuri de lirism profund." (Nicolae Sârbu –
De o sută de ori Banat).  
"Dacă păstrarea tradiţiilor se face în mare parte prin oralitate, există încă la 
Bozovici o preocupare permanentă pentru cultivarea scrisului, pentru ca 
proverbul latinesc cu vorba şi scrisul este încă valabil. În această idee trebuie 
remarcată revista "Almăjana". Este condusă cu pasiune şi profesionalism de 
către profesorul de limba română Iosif Băcilă. Revista fiinţează din aprilie 1999, 
apare de trei ori pe an, dar niciodată cu mai puţin de 40 de pagini. Prin 
conţinut, grafică, autori de articole, această publicaţie a depăşit de la început 
cadrul, uneori banal, al unei reviste şcolare. ea atrage pentru paginile ei, pe toţi 
cei care au ceva de transmis în scris, de la simpli debutanţi până la cei care au 
deja nume consacrate. Este demnă de toată lauda conlucrarea perfectă între 
generaţiile diferite care scriu în această revistă, precum şi varietatea 
materialelor." (Nicolae Magiar, Eduard Magiar – Monografia Localităţii 
Bozovici).  
Astăzi trăim bucuria de a afirma că "Almăjana" este publicaţia Banatului de Sud 
ce îşi doreşte să continue o tradiţie începută de avocatul Bozovician, Iancu 
Conciatu, care a condus "Curierul Banatului" (publicaţia de limba română cu 
cea mai îndelungată apariţie în Banat din perioada interbelică), precum şi 
"Almanahul Almăjului", editat şi distribuit de preotul şi istoricul Coriolan 
Buracu.  
S-au spus cuvinte măgulitoare despre publicaţia almăjană, despre cei care 
trudesc la apariţia ei. Iatăşi câteva dintre cele mai onorante şi autorizate 
aprecieri:  
"Ţinuta grafică, articolele reprezentative ale revistei, prezenţa ei valoroasă în 
spaţiul cultural românesc, ca şi onoarea numelui dat Liceului Dvs. este oglinda 
vie a unei însufleţiri în faţacăreia mă închin cu respect, cu recunoştinţă, 
încrezător în valorile conştiinţei care vă caracterizează sufletul şinăzuinţele 
permanente." (Baruţu Arghezi – Scrisoare datată la 8 noiembrie 1999, 
Lausanne şi reprodusă în "Almăjana", nr. 1/aprilie 2002).  



"Succesul se datorează muncii, insistenţei, pasiunii profesorului şi poetului Iosif 
Băcilă. El adună, selectează, corectează, gândeşte numărul, tremură pentru 
reuşita, pentru corectitudinea lui. Fireşte, munca lui nu s-ar fi putu împlini fără
sprijinul conducerii Liceului din Bozovici şi al celorlalţi colegi din zonă, care 
l-au ajutat, i-au fost alături. Am văzut multe iniţiative bune, de-a lungul anilor, 
care au căzut fiindcă au fost binişor săpate de prieteni. Nu e cazul aici. Am fost 
de mai multe ori la Bozovici şi m-am bucurat de primirea caldăşi de o atmosferă
prietenească. Îi pot felicita pe toţi realizatorii – redactori şi colaboratori, 
sponzori şi cititori – mai ales pentru sentimentul apartenenţei la miraculosul 
ţinut al Almăjului." (Gheorghe Jurma – 10, în "Almăjana", nr. 1/aprilie 2002).  

Într-adevăr "Almăjana" a trezit interesul cititorului dornic de a afla lucruri
cunoscute şi mai puţin cunoscute despre istoria, cultura, despre obiceiurile din
Valea Almăjului, despre preocupările slujitorilor şcolii pentru mai buna 
percepere şi înţelegere a experienţelor şcolare şia oamenilor, în ultima instanţă. 
Îmbucurător e şi faptul că în jurul revistei s-a înfiripat o grupare ştiinţificăşi 
literară care îşi defineşte rosturile prin ceea ce face şi ceea ce scrie. De altfel, 
publicaţia a impus tineri care îşi aud din ce în ce mai des numele rostit în 
peisajul cultural al Banatului: – Ileana Almăjan, Ileana Craşovan, Florica Ţunea; 
informaticienii: – Ciprian Pungilă, Sorin Ţunea, Marius Cristea; – filologii: 
Florina-Maria Băcilă, Aida Borlovan, Mariana Mihăilescu, Simona Pâşlea, 
Vetuţa Popovici, Ionuţ Pirtea; fizicienii: – Dorina Boldea, Ionuţ Bălaşa, Ion 
Sanda; geografii: – Anişoara Verindeanu, Lazăr Anton; istoricii: – Pavel 
Panduru, Dănilă Sitaru; matematicienii: – George Pascariu, Ovidiu Badescu; 
religie: – Ana Străin Băcilă, Maria Miloi; psihologul – Nicoleta Unici; talentele 
lirice: – Nicoleta Giura, Andreea Roşu, Eugenia Şuta şi "Vocile din Grădina 
Almăjului" – Maria Didraga şi Maria Careba. Au fost bine primite rubricile: 
"Această Vale a Almăjului", "Convorbiri Almăjana", "Antologia prozei", 
"Lecturi", "Ecouri", "Banatica", "Antologie de poezie tânără", "De la lume 
adunate", "Almăjul în festival", "Ţara Almăjului – luminând peste vremi şi 
vremuri", "Întâmplări cu scriitori", "Momente ale vieţii reflectate în obiceiurile 
din Valea Almăjului", "Din legendele Almăjului", "Biblioteca Almăjana" ş.a.  

În această colecţie, "Biblioteca Almăjana", profesorul Iosif Băcilă a selectat 
numele a zece dintre cei mai talentaţi tineri – Nicoleta Giura, Andreea-Alida 
Roşu, Ovidiu Gligu, Eugenia Şuta, Angela Balaban, Petru Iulian Mehnu, 
Lucreţia Sitariu, Ionuţ Miloi, Lavinia Florina Ursu, Elisaveta Vedrilă – care au 
publicat în paginile "Almăjanei" de-a lungul timpului – cuprinzându-le creaţiile 
într-o antologie lirică – Mai blânzi decât liniştea  



ochilor, tipărită în anul 2006, cu sprijinul Societăţii Culturale "Ţara Almăjului" 
(Timişoara) şi al Editurii TIM (Reşiţa).  
Ca o permanentăşi necesară relaţie între zonal, naţional şi universal, alte pagini 
au luat în dezbatere şi au prezentat operele lui Mihai Eminescu, Ion Luca
Caragiale, Ion Creangă, Ioan Slavici, Constantin Brâncuşi, George Enescu, 
Liviu Rebreanu, Octavian Goga, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Nichita Stănescu 
etc., "interferând esteticul şi utilul în paginile ei, fără a cădea într-un didacticism 
desuet." (Nicolae Danciu Petniceanu).  
"Revista în sine mi se pare o publicaţie excelentă! De ce spun asta? Nu mă refer 
numai la ce se publică: fiecare număr din orice revistă culturală are unele părţi 
mai bune ori unele părţi mai slabe; nu despre asta este vorba, ci despre ţinuta 
revistei şi de ideea sub care ea apare.  
Din acest punct de vedere – ideea sub care apare – mie mi se pare uluitoare, 
pentru că ea urmăreşte un singur lucru: să afirme răspicat şi în mod limpede o 
identitate – identitatea almăjană. Pentru asta, orice s-ar întâmpla cu ea, revista 
va rămâne în istoria Almăjului şi, cred, în istoria poporului român (s.n.). 
Pentru că trebuie să înţelegem că noi nu suntem pur şi simplu o gloată adunată
la întâmplare, ci fiecare aparţinem unui loc care are tradiţiile lui, mândria şi 
identitatea lui." (Alexandru Nemoianu – Locul meu de suflet..., în "Almăjana" 
nr.2/septembrie 2000).  
De adăugat şi faptul că revista a prezentat număr de număr date şi informaţii 
despre Liceul din Bozovici, despre dascălii care au trudit la aceastăşcoală, 
eforturile lor şi ale elevilor pentru a fi competitivi la nivel judeţean şi naţional.  

Mai apoi, nominalizarea "Almăjanei" la Premiile de Excelenţă ale Asociaţiei
Române pentru Patrimoniu, ediţia I– 2005 şi primirea Diplomei de merit ne
onoreazăşi ne îndrituieşte să credem că spiritul cultural românesc rămâne peste
veacuri. Fie ca acţiunile Asociaţiei Române pentru Patrimoniu (condusăşi
îndrumată de eminentul cărturar dr. Artur Silvestri), să continue înspre binele
culturii române şi ale valorilor ei perene.  
Publicaţia culturală editată de Cercul literar-artistic al Liceului Teoretic "Eftimie
Murgu" şi Centrul Zonal de Învăţământ Bozovici "Almăjana" – ca toate
revistele Văii Almăjului – a apărut şi s-a tipărit greu, cu trudă, însăşi cu multă
dorinţă de a spune, prin cuvântul scris, ce are mai frumos şi mai de seamă acest
inegalabil colţ de ţară: istorie, credinţă, cântec, tineri talentaţi şi destoinici, cu
dragoste de obârşii şi de Neamul Românesc!  



OMAGIU PROFESORILOR NOŞTRI  

Ing. Ana Popescu (Ignea) 

Împlinirea a 50 de ani de funcţionare a Liceului din Bozovici constituie un 
plăcut prilej de a rememora frumoşii ani ai tinereţii noastre petrecuţi în această
localitate. Liceul înfiinţat în anul 1957, lăcaş de educaţie şi cultură, unic dar 
deosebit de necesar în satele din Valea Almăjului, atrăgea elevii din satele 
almăjene şi chiar de mai departe, iar faima lui a crescut pe măsura trecerii 
timpului datorită unor profesori dedicaţi şi inimoşi, adeverindu-se că "Nu 
zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa" (Regele Ferdinand, în 
mesajul transmis la înfiinţarea Şcolii Politehnice din Timişoara).  

Anii de liceu constituie, fără îndoială, perioada din viaţă în care omul realizează
cele mai spectaculoase progrese atât din punct de vedere fizic, cât şi spiritual. 
Atunci se şlefuiesc caracterele, atunci visele fiecăruia se conturează tot mai clar. 
În această perioadă, flacăra vieţii arde probabil cel mai intens, imaginaţia este 
cea mai bogată, se aleg primele modele de viaţă, apar primele iubiri.  

La aniversarea şcolii pe care am absolvit-o, fiecare dintre noi ne aducem aminte
de primul nostru învăţător, de profesorii care ne-au marcat într-un fel viaţa. Am
putea să ne gândim la marii noştri profesori ca la nişte stejari care, sub coroana
lor, au adăpostit generaţii de trecători, zăbovind fiecare o vreme, rezemaţi de
trunchiul solid, captând parcă seva copacului şi dobândind tăria de a merge mai
departe.  
Liceul a avut foarte mulţi profesori care ne impresionau cu ştiinţa şi cunoştinţele 
lor. Mă gândesc, deseori, cât de multe cunoştinţe am căpătat pe parcursul 
şcolarizării de la ei. Aproape toţi erau foarte buni pedagogi, dar mai presus de 
toate, aveau un deosebit devotament pentru şcoală, pentru elevii pe care îi 
educau, pentru meseria pe care o făceau. Ştiau să-şi facă lecţiile nu numai utile, 
ci şi atrăgătoare, chiar plăcute, ştiau să ne dezvolte dorinţa de cunoaştere, de 
cultură,să ne formeze gustul pentru învăţătură,să inspire respectul pentru muncă, 
ordine şi disciplinăşisă dezvolte, în fiecare dintre noi, conştiinţa datoriei. 
Iscusinţa profesorilor şirăbdarea lor au făcut să înflorească talentele, înclinaţiile, 
aptitudinile multor elevi, dorinţa de a şti mai mult şi de perfecţionare!  

Câţi dintre ei ar fi meritat să nu fie uitaţi! Să pomenim astăzi măcar pe câţiva 
dintre directorii de liceu pe care i-am avut şi la clasă ca profesori  



sau chiar ca diriginţi şi care astăzi nu mai sunt printre noi: Dănilă Andrei, Ion 
Jura, Oto Verindeanu.  
O menţiune specială merită Dănilă Andrei, un profesor şi director cum rar se
întalneşte, care prin munca sa la catedră a reuşit să sădească în sufletul multor
elevi dragostea faţă de matematicăşi astfel, într-un fel sau altul, le-a marcat
orientarea profesională. "Învaţă temeinic, gândeşte profund, exprimă-te clar!"
sunt cuvintele scrise pe o carte primită de mine ca premiu la una dintre
olimpiadele de matematică la care am participat şi care au constituit un îndemn
în formarea mea profesională.  
Îmi amintesc cu nostalgie, dar şi cu plăcere, de activitatea, aş putea zice febrilă,
pe care o desfăşuram la cercul de matematică, de toate concursurile şcolare, dar
mai ales de rubrica rezolvitorilor de probleme din Gazeta Matematicăşi Fizicăşi
de competiţia care era în clasă/şcoală pentru a apărea evidenţiat la rubrica
rezolvitorilor de probleme. În vacanţă, schimbam culegeri de probleme între noi,
colegii, iar când găseam alte metode de rezolvare, eram bucuroşi şifăceam
adnotări privind noua soluţie găsită. Nu pot să uit nici micro-culegerea de
probleme, adunate de-a lungul şcolarizării, poate puţin puerilă, pe care am
dăruit-o liceului la ultima oră de matematică, cuprinzând un număr de probleme
propuse, rod al muncii de creaţie din anii de liceu.  

Un gând pios şi plin de respect am pentru dirigintele din anii de liceu  
– profesorul Ion Jura -care ne-a transmis ca percepte de viaţă: cinstea, dragostea 
de muncă, dragostea de ţarăşi de oameni. Profesor de Limba şi literatura 
româna, Ion Jura a fost un model care ni s-a impus prin seriozitate şi 
verticalitate.  
Un alt diriginte din anii de gimnaziu şi în continuare profesor la liceu, devenit 
mai târziu director al liceului, a fost profesorul de geografie Oto Verindeanu; la
clasă, profesorul avea darul de a ne captiva întreaga atenţie şi de a ne insufla 
dragostea pentru cunoaşterea planetei, a frumuseţilor lumii, a altor oameni şi 
ţări.  
În anii de şcoală, conduşi de profesori, am îmbinat învăţătura cu serbările 
şcolare, cu concursurile sportive, cu minunate excursii. Aş aminti aici şi 
formaţia de dansuri a liceului condusă de profesorul Iosif Negru, formaţia de 
instrumentişti condusă de profesorul Andrei Hell, corul condus de profesorul
Marin Jurchescu, gimnastica la sală sub conducerea profesorilor Dănilă Otiman, 
Ion Craia şi Silviu Blidariu sau excursia prin ţară organizată la mănăstirile din 
nordul Moldovei când eram elevă în clasa a IX-a etc.  

Mulţi dintre profesorii pe care i-am avut în liceu şi-au început cariera didactică 
odată cu generaţia mea şi i-aş aminti aici pe Oto Verindeanu,  



Margareta Verindeanu, Radu Piescu, Nicolae Bololoi, Iosif Negru, Roma 
Nacev, iar dăruirea, interesul şi pasiunea cu care au predat ne făceau să le 
îndrăgim disciplinele.  
Câţi dintre profesorii actuali ai liceului nu se mândresc că ei însuşi s-au numărat 
printre elevii ai acestui lăcaş de educaţie, cunoaştere şi culturăşi apoi au devenit 
dascăli!  
Astăzi ca şi ieri, profesorul se dovedeşte a fi indispensabil în ciuda unor voci 
iresponsabile care cred că elevii de astăzi sunt mai deştepţi decât cei de ieri şi 
pot învăţa prin "corespondenţă". Dacă astăzi elevul se crede adesea deştept şi 
atoateştiutor fiindcă e capabil să butoneze o telecomandă sau să navigheze pe 
Internet, profesorul rămâne în continuare "busola" care poate şi trebuie să
orienteze, să ghideze minţile tinere spre adevăr, raţiune şi realitate, spre 
cunoaştere şi culturăşi nu în ultimul rând, spre valori morale şi metode de 
afirmare.  
La această aniversare, ca absolventă a liceului, promoţia 1970, nu uit să-mi evoc 
cu admiraţie şi veneraţie profesorii, maeştrii. Marii noştri profesori ne-au dat 
dragostea lor înainte de toate şi aceasta se cuvine să o dăm la rândul nostru, mai 
departe, în profesiile fiecăruia dintre noi, în contribuţiile noastre la bunăstarea 
locului şi a cetăţii, la păstrarea prestigiului familiei, toate acestea, ca unicăşi 
singură recunoştinţă posibilă.  
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