
                                                      “ALTAIR” la Piatra şi... nu numai atât                                
 

Motto: Totul  îmi spune că sunt gata să iau o decizie greşită, 
                                                                    dar greşelile sunt un mod de a acţiona.... 

Ce vrea lumea de la mine? Să nu-mi asum nici un risc? Să mă-ntorc de unde am venit, fără 
curajul de-a zice „da!” vieţii?...” 

( PaoloCoelho, Unsprezece minute) 
 

Taberele specializate de matematică antrenează în activităţile sale copiii din municipiul  
Chişinău  cu interes, pasiune şi aptitudini pentru matematică şi nu doar atât. Mai prinde în ritmul 
tumultos şi profesori, cadre didactice care au fost la timpul lor olimpici sau pasionaţi de lucrul cu 
copiii...Este o şcoală deosebită de formare atât pentru elevi, profesori cât şi pentru părinţi...Este 
un stil de viaţă, este un mod deosebit de a vedea lucrurile obişnuite în circumstanţe mai puţin 
obişnuite...Contaminaţi cu dorul de nou, mereu pe ducă la finele semestrului, copiii şi profesorii 
aşteaptă aceste tabere, cum spunea unul din foştii noştri discipoli, actualmente fiind student 
prezent cu noi la activităţi ca pe „o gură de aer proaspăt”... În vacanţa de iarnă a anului şcolar 
2007 – 2008  au fost preconizate să aibă loc ediţiile a XXVII-a şi a XXVIII-a a Taberei 
Specializate de Matematică „ALTAIR”, la Piatra Neamţ, România şi Sliven, Bulgaria în cadrul 
Proiectului „Gândeşte ca un Om de acţiune, acţionează ca un Om ce gândeşte...”. Este pentru 
întâia dată când vom avea în lot şi copii de la Glodeni împreună cu G.Bicec şi de la Făleşti, 
împreună cu N.Moscalu...                                                                                       
 Înainte de plecare am avut o discuţie cu unul din colegii de la inspectorat: „Nu înţeleg, 
care-i rostul plecărilor dacă-s atâtea responsabilităţi...Eu înţeleg să merg la o tabără de va-               
ră, dar să stau la o cafea şi să am timp pentru odihnă... ” . N-am ştiut  ce să-i răspund, avea 
dreptate, avea atât de multă dreptate...  

Or se zice că Adevăru-i de la Dumnezeu, ci dreptatea - de la om... 
  

Miercuri, 19 decembrie 2007            
 Autocarul cu care merg pleacă ultimul din Chişinău...Întâi am aşteptat-o pe Ecaterina 
Botnariuc de la „N.Iorga”...Porţiunea de drum de la hotelul Naţional până la Direcţia Generală a 
făcut-o cu troleibuzul în jumătate de oră...Nu putem pleca fără ea, este unul din cei mai deosebiţi 
şi talentaţi  copii pe care am avut norocul să-l cunosc vre-odată...Apoi  am făcut cale întoarsă 
după paşaportul cuiva, care rămase în safeu împreună cu cele luate recent de la consulat pentru 
plecarea în Bulgaria...Am trecut foarte uşor vama la Leuşeni-Albiţa, apoi – Iaşii, Romanul şi 
către orele 19.00 am ajuns primii la Piatra...Eram aşteptaţi...Doamna director Daniela Neamţu 
împreună cu toată echipa ne-a repartizat operativ copiii apoi i-a invitat la               
masă...Toate emoţiile de la început de cale şi-au spus cuvântul astfel că am fost am fost condusă 
de  directoare (numai eu îi mai lipseam cu problemele mele!) şi de colegul dânsei – dl. Vasile 
Diaconu - la UPU – unitatea de primire a urgenţelor...Domnişoara doctoriţă de gardă mi-a luat 
imediat pulsul, tensiunea  mi-a comentat explicit asupra coktail-ului pe care mi –l va picura 
intravenos şi ...m-a lăsat să meditez...În încăpere mai sunt trei paturi, alături este sala de terapie 
intensivă...Sunt aduşi alţi şi alţi pacienţi cu care personalul se comportă la fel de corect, 
profesionist şi operativ...Am pierdut noţiunea timpului, capul nu mă mai doare – probabil îşi face 
efectul medicaţia...Încep să înţeleg că e târziu când doctorii se adună în jurul mesei de lucru 
discutând noutăţile de ultimă oră şi completând concomitent formularele pacienţilor... O întreb 
pe domnişoara doctor, dacă pot să plec. Da, - vine imediat răspunsul, - sunteţi aşteptată. Vă 
datorez ceva? – simt asupra mea aţintite toate privirile din local...”În ţara dumneavoastră 
urgenţele se plătesc?”- mă întreabă atât de nevinovat un doctor încât simt o capcană, nu ştiu ce să 
răspund...Încerc să spun ceva totuşi: ”Păi, am reşedinţă în altă ţară...”. „Şi unde aveţi 
Dumneavoastră reşedinţă eu, ca cetăţean român, aşi plăti un serviciu de urgenţă?”...Mă simt 
iarăşi incomod – nu ştiu ce să-i spun...Să-i povestesc cum mi s-a făcut odată rău în stradă, 
mergând spre şcoala nr. 1, în inima Chişinăului, la Olimpiada de Matematică pentru Juniori, cum 



am găsit pe cineva cu o maşină care m-a adus la Spitalul de Urgenţă, la câţiva paşi de şcoală, 
cum am stat 3 ore într-un salon de la intrare pentru că aveam doar poliţa cu mine...Nu prezentam 
interes pentru nici un doctor, deşi acuzam aceleaşi dureri de cap, aceiaşi stare vecină cu leşinul şi 
eram acasă, la doi paşi de inspectoratul unde lucram, de casa unde locuiam, de şcoala unde 
aveam olimpiada... 

Le-am spus mulţumesc şi-am regretat mult disconfortul pe care l-am avut legat de 
amintirile de acasă...În ochii medicilor de la UPU tot nu prezentam interes – pentru dânşii ceia 
ce este normal nu este extraordinar...Ieşind i-am auzit comentând lansarea pârtiei de schi: ”Cât 
o fi de lungă?” – a întrebat acelaşi tânăr curios care insista adineaori cu întrebările. „Mori de 
două ori până jos, - răspunse cel mai în vârstă din grup – asta-i...”. Afară mă aştepta Mihai cu 
colegul de informatică din Piatra...Drumul spre Colegiul Naţional de Informatică  unde suntem 
cazaţi a fost mai lung, poate pentru că colegul a insistat să găsească farmacia de gardă de unde a 
luat prescripţia medicilor de la UPU ( a plătit tot dânsul!)...Sau poate pentru că văd jocul 
nemaipomenit de lumini...                                                                                                                               
              

Joi, 20 decembrie 2007 
 Elevii din lot care au făcut ofertă de participare la Concursul de Matematică şi 
Informatică sunt conduşi de dna Elena Bouroş, director de tabără, în săli. Toţi ceilalţi afară de 
Ecaterina Botnariuc, Ion Cărăruş, „N.Iorga”, Angelica Babei, Igor Axinti, „M.Eliade”, Doina 
Paingu, „I.Creangă”, Elena Cernov, „S.Haret” şi încă câţiva merg la ore...  

Cât timp am fost lipsă grupul a decis cine şi unde face orele: dna Lilia Pavlov de la 
„M.Berezovschi” şi dna Elena Bouroş  de la „I.Creangă”- cu clasa a XII-a, dna Galina Chirilov 
de la „L.Deleanu” – cu clasa a XI-a, dna Tatiana Pribega de la „Ştefan cel Mare” – cu clasa a X-
a, dna Alexandra Bunduchi de la „M.Sadoveanu” – cu clasa a IX-a,  dna Angela Băbălău de la 
„V.Vasilache” – cu clasa a VIII-a, dna Maria Miricinschi de la „Ion Creangă”   - cu clasa a V-a, 
dnele Aurica Paireli şi Larisa Popa de la „N.Iorga” – respectiv cu clasele a VII-a şi a VI-a, dna 
Maria Braghiş, colega mea de la Direcţia Generală – cu picii dintr-a III-a – a IV-a...  
 După concurs sau program de ore toţi vor să vadă oraşul...Grupuşoarele pornesc spre 
centru fiecare cu o anumită destinaţie: cineva vrea să ajungă la Turnul lui Ştefan, cineva – la 
Biserica lui Ştefan, cineva – să vadă Teatrul Tineretului unde a activat fiul regretatului Grigore 
Grigoriu – Octavian...Pe cineva îl ispiteşte muntele pe care luceşte pârtia...Grupul lui Gabi 
Cocieru ( fostă discipolă a noastră, actualmente  studentă la USMF) se şi îndreaptă încolo...Nu 
mai întreabă nimeni de contestări, gata cu contestările, nu există timp pentru aşa ceva... 
 Seara toţi copiii – de la a VII-a – la a XII-a primesc invitaţii la Balul Informaticienilor, la 
Clubul de la Hotel Central...Pentru că nu suntem obişnuiţi să separăm lotul de colegii mai mici şi 
de profesori facem o activitate propedeutică educativă cu cei care au obţinut dreptul şi 
invitaţia...Până la urmă merg împreună cu aceştia şi câţiva intruşi: dna Svetlana Todieva, 
medicul grupului şi responsabilii de activităţile educativ-culturale – Igor Axinti, liceul 
„M.Eliade”, Iuliana Dumitraş, liceul „Dante Alighieri”, Anişoara Băbălău, liceul „Minerva” şi 
Victoriţa Novac, liceul „Spiru Haret”. În tabără, la discoteca celor mici rămâne Dj-ul Adrian 
Glijinschi şi cadrele didactice care s-au oferit să facă voluntariat: dna Alexandra Roşioru, de la 
gimnaziul nr.99, dnele Larisa Popa şi Alexandra Bunduchi... 
 În vitrina de la intrare în colegiu – rezultatele: locul I – Ecaterina Botnariuc, menţiuni – 
Ion Cărăruş, Angelica Babei, Doina Paingu şi Elena Cernov...Felicitări, bobocilor! 

 
Vineri, 21 decembrie 2007 
Pentru copii - program obişnuit de ore...Cadrele didactice - Alexandra Bunduchi de la 

„M.Sadoveanu” , Angela Băbălău de la „V.Vasilache”,  Aurica Paireli şi Larisa Popa de la 
„N.Iorga” Gheorghe Bicec de la Liceul Teoretic din Glodeni- sunt invitate la Sesiunea de 
Comunicări...Premianţii sunt aşteptaţi la Teatrul Tineretului împreună cu dna Elena Bouroş...Pe 
mine şi Mihai ne aşteaptă Domnul Inspector general la Inspectoratul şcolar judeţean – prof. 



Mihai Lăcătuşu. Ne însoţeşte domnul profesor Ciprian Neţa...Auzim a zecea oară de când am 
venit în Piatra ce noroc au localnici de Primar...  

Plecând de la Chişinău este cel puţin ciudat să vezi cât respect şi câtă autoritate poate fi, 
este un Primar în oraşul luminilor... 

La inspectorat abia de reuşim să schimbăm formule de complezenţă şi s-o cunosc pe 
inspectoarea de matematică – dna Camelia Neţa - că se şi face coadă de căluţi, colindători, 
urători...Echipa inspectoratului şi a Casei Corpului Didactic este în sala de protocol – sunt gazde, 
asta e! Împreună cu noi în sală aşteaptă un grup de elevi mai mici de la Dărmăneşti...Sunt 
îmbrăcaţi în straie lucrate manual. „Câţi ani are ia ta?”, - întreb copiliţa din vecinătate...”Optzeci 
şi cinci, - îmi răspunde senină – a fost a străbunicii mele...”. „Îar cămaşa mea a fost a 
străbunicului, - interveni băiatul care şedea alături, - a purtat-o la sărbători şi bunelul, şi tata, 
acum iaca e a mea...”. E atâta mândrie în ce spune flăcăul încât îmi pare mai înalt decât era...Mă 
uit atent la hainele copiilor - majoritatea sunt lucrate de mâini iubitoare, diferit brodate, diferit 
purtate şi încinse  cu diferite brâie... 

Copiii au cântat colinde, şi-au luat dulciurile şi colăceii şi au ieşit...Am ieşit şi noi în 
urma lor...Coridorul era neîncăpător pentru atâta lume...În curtea inspectoratului majoritatea 
copilaşilor erau aşteptaţi de părinţi...Mi s-a părut pentru un moment şi curtea la fel de 
neîncăpătoare...”Să vă fie de bine, la mulţi ani”, - ne-a zâmbit copiliţa cu care vorbisem şi a urcat 
în maşina ce o aştepta... 
              „Vă aşteaptă dna directoare şi cineva de la ziarul „Ceahlăul” la Colegiu”, - ne previne 
cât poate de delicat Ciprian. Nu-mi venea a crede: cu regret la noi presa intervine prompt doar 
dacă se întâmplă ceva rău sau primeşte indicaţie de mai sus... 

În cabinetul dnei Neamţu ne aştepta, într-adevăr, o domnişoară de la ziar...Am discutat la 
problema copiilor dotaţi, la menirea noastră, a cadrelor didactice, în a-i ajuta să-şi determine 
locul şi să-şi formeze Personalitatea...Am ajuns la concluzia că ne unesc mai multe decât ne 
despart: aceleaşi probleme, aceleaşi temeri, aceleaşi oportunităţi...Am făcut o poză cu copiii la 
intrare în colegiu şi domnişoara a plecat... 
 Seara am văzut ziarul...Am avut festivitatea de deschidere a ediţiei a XXVII-a a taberei 
...Le-am dat copiilor şansa să aleagă - discotecă sau  plimbare prin Piatra de seară...Au rămas în 
sală doar cei mici...Ultimul grup a revenit la orele 22.30 – erau prea ispititoare luminile... 

 
Sâmbătă, 22 decembrie 2007 
Astăzi mergem în excursie...Autocarele Domnului Dosoftei ne aşteaptă în curte. Avem de 

mers la mănăstirile Agapia, Văratec, Neamţ, Secu şi Sihăstria...Vom trece pe la Cetatea Neamţ, 
pe la Humuleştii lui Creangă...Avem noroc de un ghid extraordinar la Văratec . „O cunosc pe 
doamna directoare...- recunoaşte măicuţa ghid – vine uneori la bacalaureat pe la noi...” 

La Agapia  măicuţă care vinde iconiţe şi îngeraşi la intrare roagă copiii să colinde în 
rusă...Ne dăm seama  că nimeni nu ştie a colinda       ruseşte...”Poate „V lesu rodilasi elocica”? – 
întreabă timid Angela Băbălău...Eşec şi aici, căci copii încă nu ştiu, noi -  deja nu mai ştim să 
cântăm în rusă...”Ah, ce rău îmi pare, - se vaietă măicuţa, - am fost acuma recent la un sfânt 
lăcaş la Pociaev şi tare mi-au venit la suflet cântările ruseşti”...( frumos spus - mi-au venit la 
suflet)... 

Mănăstirile sunt impunătoare, fiecare colţ – istorie...Copiii plătesc slujbe pentru 
sănătate, se roagă...Un micuţ de la şcoala 83 se apropie să întrebe ce să scrie pe foaie: 
”Trebuie să ştiu exact, pentru mama mea doctorii încă n-au inventat medicamente...”.  

Mai mult de jumătate din grupul nostru sunt copiii din clasele mari, de aceia mi-a părut 
straniu când la Humuleşti au început a întreba despre cireşul mătuşii Mărioara, despre sfântul 
Nicolae... 

„La mănăstirea Neamţ  şi aerul e altfel – e acelaşi micuţ de la 83 - oare aici Dumnezeu e 
mai aproape?!...” . Surprinzătoare descoperire a unui copil de numai 9 anişori... 

Mănăstirea Secu e de o frumuseţe rară. E deja întuneric, copiii sunt obosiţi şi puţini 
coboară din autocare... Ne aşteaptă în biserica de iarnă un călugăr inteligent, cu darul slovei şi cu 



mult bun simţ şi compasiune când află de unde venim...Ne povesteşte istoria mănăstirii, ne 
conduce în biserica mare...”Chemaţi copiii să vadă şi să audă...”. Îi face plăcere să povestească, 
o face cu atâta har încât vezi imagini reale a celor povestite...Se referă la regula sfertului: un 
sfert din ce ascultăm – auzim, un sfert din ce citim – înţelegem, un sfert din ce înţelegem – 
facem, un sfert din ce facem – suntem... 

La Piatra ajungem târziu...Toţi sunt tăcuţi şi plini de istorisirile călugărului... 
Copiii au program până târziu...Discoteca finalizează ziua... 
 
 Duminică, 23 decembrie 2007 
Avem iarăşi program de excursie – la Bicaz, la Mănăstirea Bistriţa, la Barajul Bicaz şi la 

Cheile Bicazului... 
Cu adevărat în faţa frumuseţii desăvârşite a naturii rămâi mut... 
Am contemplat urcând serpentine, am respirat curăţenia aerului de munte plimbându-ne 

cu barca la baraj... 
Îmi doresc un singur lucru – să mai revin, să mai pot reveni aici vre-odată... Aveam să 

descopăr mai târziu că toată lumea cu care asaltasem consulatul la Chişinău gândea la fel, 
avea aceleaşi temeri ca şi mine... 

Revenirea la Piatra ne aduce pământul sub picioare... Realitatea ne aduce aminte că 
suntem adulţi... Realitatea ne aduce aminte că nu doar ce-i frumos e real...Gata cu lamentările, 
mergem la activităţile de seară a copiilor... 
  

Luni, 24 decembrie 2007 
            Program de ore...După masă  plimbări prin oraş, până la pârtie... 
 Revine de la Iaşi dl G.Bicec cu colegul de la Universitatea din Iaşi dr V. Sârbu...L-am 
văzut de mai multe ori în compania dlui profesor de la Glodeni, ştiu că l-a susţinut şi la concursul 
republican „Profesorul anului”... 

Împreună cu soţul avem mulţi prieteni în România – şi la Bucureşti, şi la Brăila, şi la 
Craiova, şi – n Maramureş, şi-n multe alte locuri...Suntem mai mult sau mai puţin norocoşi mai 
ales pentru faptul că le suntem şi noi prieteni, că  avem relaţia de ani şi interesele comune nu 
se rezumă doar la cotidian... Mă bucur pentru dl Bicec şi pentru faptul că-n grupul nostru s-a 
făcut cu un român ortodox mai mult...  
 Seara – concurs „Crăciunel şi Crăciuniţa”...Înainte de concurs toată lumea merge în 
centru – la concertul Laurei Lavric...Frigul îndeamnă toată lumea la hore – în mijloc picii, apoi 
cei mai măricei şi ultimul cerc – cei mari şi profesorii... 
 Revenim acasă rumeni...Toată lumea intră în cantină, sala cărei ne serveşte pentru 
activităţile educative de seară... Crăciunel şi Crăciuniţa sunt de la Glodeni... 
 Apoi – încă o tradiţie de la taberele de matematică - dorinţa cea mai sacră spusă în 
cuvinte în prezenţa prietenilor se realizează... 

Copiii îmi cedează onoarea de a spune prima  dorinţa: ” În anul trecut, ţineţi minte, mi-
am dorit un David sau o Mădălină ...Am o minune de nepoţică...Acum vreau să pot veni aici fără 
a face coadă la consulat...”. Nu mai sunt demult sentimentală, dar îmi simt tremurând vocea, şi-i 
atât de linişte... ...Gata, e prea mult...Clinchet de clopoţel...Aşa să fie... 

Urmează atâtea şi atâtea confesiuni şi toate consfinţite prin sunet de clopoţel: „Să fie 
mama sănătoasă...”, „Să-mi meargă la BAC...”, „Să am un frăţior...”, „Să vin la Tabăra de 
vară...”, „Să iau premiu la concurs...”, „S-ajung la faza republicană a olimpiadei...”.”Să mai revin 
la Piatra ..”. 
 Dintr-odată urările noastre le acoperă „Steaua sus răsare”...Voci profesionale, 
bărbăteşti...Copiii se îmbulzesc în jurul colindătorilor...Surprindere pe toate feţele – aşa ceva nu 
era în program...Cadouri avem suficiente, dar cine-s, cum au ajuns aici... 

Îmi vine inima la loc doar când o găsesc printre oaspeţi pe distinsa doamnă directoare, 
doctor în filozofie, Daniela Neamţu ... 

- Crăciun fericit, copii!( sunt prietenii familiei Neamţu )... 



- Crăciun fericit şi dumneavoastră! – e Igor Axinti, şi-a revenit şi i-a invitat în cerc, să- 
şi facă publice dorinţele pe care le vor realizate în noul an... 
 Într-un târziu suntem toţi într-un cerc – copii, adulţi...”Eu mi-am spus deja dorinţa, dar 
pot să mai spun una? – e Adrian Carp, se întoarce spre colindători – Cântaţi, vă rog, „Treceţi 
batalioane române Carpaţii”...”.  
 Sânt surprinsă câtă lume ştie cuvintele, deşi Podul de flori e istorie...O lecţie, sper, 
învăţată bine... 

Seara de azi mi-a confirmat încă odată: avem mai multe asemănări decât deosebiri... 
 
  Marţi, 25 decembrie 2007 

            Acelaşi program de ore, cine vrea merge la biserica lui Ştefan...La masă cozonac de 
Crăciun...”Nu pot să ştiu că cineva departe de casă nu are sentimentul Crăciunului ”-, îmi 
explică Daniela... 

După masă – ieşiri în oraş, la concert şi la horă iarăşi...Seara – un nou concurs „CUC”-ul 
de Crăciun... 
   
               Miercuri, 26 decembrie 2007   
 În prima jumătate – concursul ABC, apoi – la săniuş...Seara programul de premiere, 
schimbul de adrese, telefoane...La intrare – un poster cu impresii despre tabără... 
 „Viaţa e un tren şi deosebit de important e să alegi bine staţia unde cobori...Câteva zile în 
urmă am ales staţia potrivită...” 
 „Tabăra a fost super, n-am cuvinte...Cel mai mult mi s-au reţinut excursiile, ba nu şi 
mâncarea – ca la bunica acasă...” 
 „Mi-au plăcut concursurile...Juriul – corect, profesorii – bine dispuşi...”(I.Cărăruş) 
 „Am avut o deosebită plăcere să mă aflu în acest anturaj de oameni buni...” (G.Bicec) 
 „Mi-a plăcut mult săptămâna aceasta de matematică, matematică specială...”(M.Bulhac) 
 „Totul a fost ok! Aşi vrea să mai revin...” (Doina) 
 „Prima impresie a fost relativ rea, crezând că voi face doar mate...Realitatea – complet 
altfel: concursuri interesante, originale, călătorii...Şi principalul: mi-am făcut mulţi amici...Sper 
să mai vin!” 

„Sunt prima dată la tabără. Sunt prima dată la Piatra...Sunt impresionat...” (C.Turcu) 
„Mă bucur că în Tabăra ALTAIR mi-am găsit finii şi pe naşă...Am cunoscut fata pe care 

o iubesc...” (Zimbru) 
„La ALTAIR nu există elevi şi profesori, există prieteni...Mi-ar plăcea să mai pot să revin 

chiar dacă voi fi studentă...”(I.Dumitraş)  
„Mi-au plăcut copiii voştri – cu personalitate dar echilibraţi, interesaţi să facă ceva, 

inteligenţi...Mi-au plăcut profesorii – grijulii, atenţi, responsabili, cu multă răbdare...Puneţi 
mult suflet în ce faceţi...Toţi împreună – profesori şi elevi - aveţi şansa să faceţi un lucru 
mare...Pentru că vă pasă...”(dr. Daniela Neamţu) 

 
 P.S. Cu adevărat că ne pasă...Le mulţumesc tuturor care ne-au făcut şederea de 

neuitat...Le mulţumesc medicilor de la UPU şi unicul lucru pentru care-mi cer iertare este faptul 
că-mi iubesc baştina inexplicabil de mult şi-mi doresc reciprocitate pentru că am cel puţin şapte 
generaţii de strămoşi la care le cunosc numele înmormântaţi pe acest pământ, că am o mamă 
care mă vrea aproape...Le mulţumesc colegilor de la Colegiul Naţional de Informatică  care ne-
au invitat la sărbătoarea lor şi cântat cu noi „Aşa-mi vine câte-odată...” deşi poate sufletul le 
cerea să cânte ceva mai vesel... 

 Adevăru-i de la Dumnezeu, dreptatea - de la om...Dreptatea o face fiecare cum  
şi cât îl duce capul...  

Tamara Curtescu-Marinciuc,  
Inspector de matematica 

 Directia Generala Educatie, Tineret si Sport Chişinău              


