
Interviu cu domnul profesor Gheorghe Dumitreasa 

Ioana Afetelor: Pentru început am dori să ne spuneţi ce liceu aţi urmat şi ce facultate aţi 

absolvit? 

Dl. Dumitreasa: Am început Liceul “Petru Rares” şi am dat capacitatea la Şcoala Medie 

Tehnică de Construcţii Hidrotehnice şi am ieşit tehnician. 

Dna. Drexler: Adica la fosta Şcoala 12, actualul Liceu Comercial “Spiru Haret”. 

Dl. Dumitreasa: A funcţionat aici o perioada, la liceu, vreo 2-3 ani, iar când s-a obţinut 

şcoala de acolo ne-am dus acolo, unde am absolvit. 

Dna. Drexler: Ne puteţi spune şi anii? 

Dl. Dumitreasa: Da. Am absolvit în 1952, liceul, iar ca sa poţi merge la facultate trebuia să 

ai o oarecare medie. Daca nu aveai medie te duceai în producţie. Noi eram pregătiţi, acolo, 

pentru Bicaz, că acolo se construia hidrocentrala de la Bicaz. Când am văzut că e aşa, am început 

să învăţ mai bine şi am luat examenul de absolvire cu medie peste 9 şi am fost repartizat la 

Facultatea de Construcţii din Iaşi. Eu în schimb, pentru că mi-a plăcut matematica, m-am dus cu 

actele la Facultatea de Matematică şi Fizică şi am întrebat dacă mă primeşte. M-a primit şi acolo 

am rămas 4 ani. Am făcut şi matematică şi fizică. Notele erau tot aşa de bune şi la matematică şi 

la fizică. Dupa vreo 3 ani ce am venit aici, profesorul Vescan care era renumit atunci mă 

chemase să fiu asistentul lui dar fiindcă nu aveam unde sta am refuzat să merg. 

Dna. Drexler: Dar profesorul Vescan nu are copii care au rămas în mediul universitar? 

Dl. Dumitreasa: Eu nu ştiu de copii, ştiu doar că, împreună cu soţia lui am făcut matematica 

la seminar. 

Dna. Drexler: Dar mai sunt profesori universitari cu numele acesta care destul de rar… 

Sunt la Facultatea de Geografie, Protecţie a mediului în Iasi. 

Dna. Drexler: Mă gândeam că există vreo legătură între matematician şi cei de astăzi. 

Dl. Dumitreasa: Eu nu ştiu să fi avut copii. El era fizician. Fusese elevul lui Einstein. Pe 

mine m-a încântat că mă chemase, chiar a insistat de vreo 2 ori dar într-un fel am facut bine că 

nu m-am dus pentru că nu ştiu dacă realizam acolo ceea ce am realizat aici. Chiar profesorii mei 

când veneau pe aici spuneau că am facut bine că am rămas aici că la noi, aşa, atmosfera încât nu 

ştiu dacă erai la fel de bine văzut ca aici.  

Dna. Drexler: Aţi terminat facultatea în 1956? 



Dl. Dumitreasa: Da. Am predat şi fizică aici, chiar aici în Rareş însă nu era laborator, nu 

ieşeau experimentele, aşa că m-am profilat numai pe matematică. Era mai simplu că, dacă aveai 

cretă şi tablă puteai să faci lecţie. 

Ioana Afetelor: Cât de mult aţi muncit pentru a deveni profesor şi dacă aţi făcut 

sacrificii…? 

Dl. Dumitreasa: Desigur că am facut sacrificii deoarece murise tata şi trăiam numai cu 

bursa socială, iar pentru că învăţam bine mi-a dat şi o bursa de merit, cum era atunci de 50 de lei 

de care îmi luam un covrig sau o chiflă pe zi. Am dus-o destul de greu. Atunci la cantină era de 

obicei griş, varză, fasole, ce dădeau. Carnea era rară atunci. Ştiu că pentru a-mi lua un palton, la 

puncte bineînţeles, m-am dus seara la un magazin pe la 6-7 şi am stat toată noaptea până 

dimineaţa ca să pot să prind să îmi iau palton. 

Dna. Drexler(către noi): Erau cupoane cu anumite puncte pentru diferite lucruri. 

Dl Dumitreasa: Da, erau puncte pentru pânză, pentru pâine, dar uneori nu aveai ce face cu 

ele. Adică nu găseai. 

Vlad Tănasă: Cine v-a insuflat dragostea pentru matematică? 

Dl Dumitreasa: Profesorul meu, Manole Vasile. 

Dna. Drexler: Profesorul de la Şcoala Medie…? 

Dl Dumitreasa: Da. A făcut matematică foarte serios cu noi pentru că, să vă spun drept, în 

anul întâi la facultate la analiza matematică, aproape nu am învăţat deloc şi am luat foarte bine 

fără să muncesc prea mult deoarece aveam de aici cunoştinţe. Se făcea atunci matematică 

superioară. Aici am facut matematică superioară aşa, cât de cât, care nu se făcea în altă parte. 

Profesorul meu de matematică a fost un model pentru mine în privinţa asta. 

Ioana Afetelor: Care este cheia succesului în definitivarea carierei dumneavoastră? 

Dl Dumitreasa: Să munceşti. Să munceşti şi să îţi placă şi să îi vezi pe copii că intri în 

mintea lor. Să-i vezi că înteleg, să-i vezi că te urmăresc. Şi să te duci pregătit, deşi nu ştiu dacă 

oamenii ştiu că şi profesorul munceşte foarte mult, să ştiţi (catre noi). 

Dna. Drexler: Unii mai au părinţi profesori şi ştiu că… 

Dl Dumitreasa: Mai ales la matematică, dacă noi profesorii mai aveam câte o petrecere, şi 

nu aveam timp să ne pregătim, seara puneam ceasul la 3, la 4 dimineaţa şi mă pregăteam fiindcă 

aveam şi copii buni, care mergeau la olimpiadă, ori aceştia sunt deştepţi şi… 



Dna. Drexler: Mai ţineţi minte cam câţi olimpici aţi avut la faza naţională, de-a lungul 

timpului? 

Dl Dumitreasa: 5 premii internaţionale 

Vlad Tanasa: Cum a decurs prima dumneavoastră zi aici în Rareş? 

Dna Drexler: Ca profesor sau ca elev? 

Ioana Afetelor: Ca profesor şi elev? 

Dl Dumitreasa: Ca elev, dacă venisem de la ţară eram cu papuci, cu o geanta de carton 

facută de tata, care m-a adus şi m-a lăsat aici lângă zidurile liceului. Mi s-a părut aşa, ceva ca de 

pe lumea cealaltă. Cu timpul m-am adaptat, după vreun an de zile. 

Dna Drexler: La ţară la Doina? 

Dl Dumitreasa: Nu, la Girov. 

Ioana Afetelor: Şi ca profesor? 

Dl Dumitreasa: Ca profesor, în primul an am fost tot acolo. Era Şcoala Profesională de 

Construcţii. Am predat un an acolo şi m-am întâlnit cu foştii mei profesori. A fost destul de bine 

că m-au ocrotit, că eram elevul lor la urma urmei. Făceam şi câte 40-45 de ore pe săptămână 

pentru că atunci se făcea foarte multă practică. Era o lună de zile şcoală, o lună în producţie. Iar 

de acolo m-am dus la şcoala pentru tineretul muncitor care era seara, după un an de zile. Era ca 

liceu şi am zis eu că să mă duc că era liceu totuşi. Şi am funcţionat vreo 2 ani acolo. Era o Şcoala 

Nr. 3 vis a vis de Muzeul de Istorie, dar s-a dărâmat cu timpul, iar de acolo, fiindcă elevii de la 

seral de acolo au fost transferaţi aici, am venit aici cu tot cu elevi, în 1960, şi aici am rămas. 

Dna. Drexler: Până în 19… 

Dl Dumitreasa: Pânnă îm 1999. Între timp cât am stat aici la liceu am fost şi viceprimar şi 

inspector şcolar cu jumătate de normă pentru că nu am vrut să plec de tot de aici. Nu am vrut să 

pierd de tot legătura cu şcoala atunci după Revoluţie. Asta a fost doar vreo 3 ani, iar în ultimii 

ani am rămas aici şi la Primărie. 

Dna. Drexler: Dar la Primărie, de activitatea politică, cum v-aţi apropiat? 

Dl Dumitreasa: Am ajuns acolo deoarece eu am scris nişte cărţi de matematică: Analiză 

Matematică pentru clasa a XI-a şi clasa a XII-a. Nu aveam bani pentru a plăti tipărirea şi m-am 

dus la Rotaru care avea tipografie şi ne-am înţeles cu dânsul dacă ni le tipareşte şi îi vom da banii 

după ce vindem carţile. El ni le-a tipărit după care, am mai vândut din carţi şi i-am plătit, şi 

atunci când el a participat la Primărie m-a întrebat dacă vreau să îl ajut şi eu. 



Dna. Drexler: eu îmi amintesc cu mare plăcere de perioada când dl. Dumitreasa a fost 

viceprimar deoarece eram director de şcoala şi aveam mare noroc de el că era la Primărie. Banii 

erau puţini şi… 

Dl. Dumitreasa: Da, îmi amintesc că uneori mai chemam directorii acolo la Primărie să ne 

înţelegem fiecare şi să împărţim banii. Am fost viceprimar din 1996 până în 2004, 8 ani. Acum 

sunt consilier de 7 ani. Am petrecut aproape 16 ani acolo la Primărie, însă cu asta nu mă laud. 

Pentru mine a fost bine pentru că, oricum trebuia să ies la pensie şi aşa am rămas în activitate, 

pentru că mulţi care întrerup cad într-un fel de depresie. Aşa eu am fost nevoit să muncesc 

înainte. 

Ioana Afetelor: Presupun că nu aveţti acelaşi număr de ore având în vedere că eraţi şi 

viceprimar şi profesor. 

Dl. Dumitreasa: Nu, am rămas cu clasele în continuare. La început erau 3 clase, iar pe 

urmă, în 1999, a mai rămas o singură clasă. Vreau să spun că nu am vrut să le las şi le-am dus în 

continuare. Chiar şi copiii au venit la mine şi m-au rugat să nu îi las. Eram sever, dar mă 

împăcam bine cu ei în sensul că nu făceam nici un fel de compromis, pe unul să îl trec, iar pe 

altul nu. Am încercat să fiu cât de cât drept.  

Ioana Afetelor: Aţi predat la toate clasele din cadrul liceal? 

Dl. Dumitreasa: Da.  

Dna. Drexler: Aţi fost diriginte chiar şi la clasa a V-a? 

Dl. Dumitreasa: Nu, deoarece aici nu era clasă de a V-a. Ştiu doar că umblând pe la 

olimpiade am văzut copii de clasa a V-a care aveau rezultate foarte bune şi mi-am făcut curajul 

să mă duc la dna directoare şi i-am cerut să îmi dea voie să fac şi eu clasă de a V-a, la liceu, dar 

aceasta nu a fost înfiinţată oricum. A existat un examen pentru toate şcolile generale, cu elevi de 

clasa a IV-a şi fără nici o pilă, sau altceva, care a intrat, a fost binevenit. La fiecare clasă pe care 

am luat-o acolo, am avut olimpici internaţionali, deoarece făcând matematica cu ei, când 

ajungeau în clasa aVIII-a rezolvau din Gazeta Matematică şi probleme care se dăduseră la 

facultate, la geometrie mai ales.  

Dna. Drexler: În prima clasa de a V-a la care aţi fost diriginte a fost si Corina Tănase, care 

şi acum este în Statele Unite.  

Dl. Dumitreasa: Da, este acolo. Nu ştiu exact cu ce se ocupă, însă nu am mai reuşit să iau 

legătura cu ea. Cu ceilalţi elevi m-am mai întalnit, dar cu ea nu.  



Vlad Tanasa: Vă puteţi aminti momente memorabile sau elevi foarte buni pe care i-aţi 

avut? 

Dl. Dumitreasa: Eh, cu aceştia buni nu am avut probleme. Erau foarte serioşi. Aş putea să 

îmi amintesc ceva despre mine ce s-a întâmplat: noi veneam în fiecare dimineaţă şi făceam 

pregătire pentru facultăţi sau pentru treapta a II-a, cum era atunci. Şi am venit într-o dimineaţă şi 

am intrat în clasă şi când trebuia să se sune de intrare am venit în cancelarie să îmi iau catalogul 

pentru ora. Când am ajuns în clasă am văzut o caciula pe prima bancă şi am înterebat ce este cu 

ea. Elevii nu ziceau nimic. Era unul care ţinea de obicei căciula pa bancă şi l-am întrebat dacă nu 

e a lui, dar mi-a raspuns că nu. Am dat-o jos, pe pământ, aceştia au început să râdă şi m-am dus 

la unul şi l-am întrebat ce se intamplase. Acesta mi-a spus că<<Nu râd, domnule profesor, dacă e 

căciula dumneavoastra>>, că eu îi mai dadusem şi un picior. Asta mi-a ramas mereu în minte, 

cum m-au păcălit.  

Dna. Drexler: Dar despre Daniel Tătaru ce puteţi spune? 

Dl. Dumitreasa: Prima întalnire cu el, când l-am ascultat prima dată nu a ştiut prea bine, şi 

îmi amintesc că l-am certat. El nu a spus nimic, a rămas supărat şi cred ca îşi tot spunea în gândul 

lui <<lasă ca îi arăt eu lui Dumitreasa>>. Şi pe urmă chiar mi-a arătat. A fost olimpic 

internaţional de doua ori, cu medalii de aur, la Varşovia şi la Helsyki. El a fost declarat cel mai 

bun matematician elev la vremea aceea, şi a primit un calculator de la cei de acolo, iar pe atunci, 

cum nu erau calculatoare, i-a reţinut calculatorul la minister şi l-a controlat să vadă dacă nu are 

microfoane sau…Nu ştiu de ce, însă nu a avut nimic şi i l-au dat înapoi. Deci el a avut calculator 

în 1985 înainte de a apărea la noi calculatoarele, în 1996. 

Dna. Drexler: Din câte îmi amintesc şi primele calculatoare de la liceu au fost primite tot de 

la foşti elevi ai liceului care lucrează la căile ferate franceze. 

Dl. Dumitreasa: Da, dar asta după Revoluţie.  

Ioana Afetelor: V-aţi înţeles bine cu elevii dumneavoastră? 

Dl. Dumitreasa: În general da. Mergeam cu ei în excursii, mergeam la baluri cu ei, dansam 

şi eu la reuniuni, aici în liceu, când se făceau. 

Ioana Afetelor: Pe lângă culegerea de analize, aţi mai publicat şi alte manuale? 

Dl Dumitreasa: Da, un manual. Am fost colaborator la o carte şi am mai scris la Gazeta 

Matematică, care era pentru elevi şi pentru profesori. La cea pentru elevi am scris problemele, iar 

la cea pentru profesori am scris diferite articole.  



Ioana Afetelor: În ce an s-a încheiat cariera dumneavoastră în învăţământ? 

Dl Dumitreasa: În 1999.  

Ioana Afetelor: dacă aţi putea da timpul înapoi ce momente aţi vrea să retrăiţi? 

Dl. Dumitreasa: Copilăria. Pe mine m-a crescut bunica până la 7 ani şi ştiu că mă iubea 

foarte mult şi ma adormea cu capul în poală şi după aceea îmi punea capul pe pernă şi mă învelea 

cu o pânză ca să nu mă mănânce muştele, şi mă lăsa acolo să dorm. 

Dna. Drexler: Deci asta e amintirea cea mai dragă, nu faptul ca aţi luat premiu prin elevi la 

olimpiade şi concursuri. 

Dl. Dumitreasa: Sigur că m-am bucurat şi atunci, dar dintre toate eu aş vrea copilăria, 

fiindcă m-a iubit bunica foarte mult. Datorită ei am ajuns unde am ajuns, fiindcă ea şi-a vândut 

casa şi pământul de acolo de la ţară şi a venit şi şi-a cumpărat aici o căsuţă ca să stea cu mine şi 

să merg la şcoalş mai departe. 

Vlad Tanasa: Cum vi se pare acum Rareşul faţă de cum era în trecut. S-a schimbat mult?  

Dl. Dumitreasa: Nu ştiu. Nu pot să fac o comparaţie. Atunci profesorii de matematică, cel 

puţin, eram foarte uniţi şi petreceam împreună, munceam împreună şi aveam acest ţel de a bagă 

toţi copiii la facultate dacă se poate. Şi într-adevar aveam rezultate. Aproape clase întregi intrau 

la facultate. Dacă nu intrau caţiva vara, atunci intrau toamna. De fapt şi părinţii ne spuneau să 

facem ce putem ca să intre copiii la facultate.  

Dna. Drexler: Asta a fost într-o vreme în care locurile la facultăţi erau limitate. Erau 4 sau 5 

pe loc şi o concurenţă foarte mare. 

Dl. Dumitreasa: Da. Şi erau de asemenea şi probleme foarte grele. Examenul era foarte 

greu. Nu ca acum. Atunci nu se dădea pe bază de dosar. Îmi aduc aminte că erau nişte probleme 

aşa de grele încât făceam cu ei în clasă şi ne miram şi noi. Eu între timp culesesem toate 

problemele care erau mai interesante de la toate facultăţile: la matematică, la construcţii, la fizică 

şi făcusem un set de probleme pentru toată materia, pentru a avea cât mai multe idei de 

rezolvare. Şi le făceam cu ei în clasă. Unii mai învăţau de nevoie la urma urmei, pentru că 

părinţii ăi obligau. Veneau la mine şi îmi spuneau să fac ce pot ca să înveţe copilul lui. Asta nu 

înseamnă că îi băteam. Dacă mă supăram nu mai vorbeam cu el. Asta era cea mai mare pedeapsă 

pentru un copil: să nu îl întrebi doua săptămâni. Venea şi se ruga să îl ascult şi pe el. Puteam să îi 

pun şi 3 numai să îl ascult. Aceasta era o mai mare pedeapsă decât să îl baţi sau să îl dai afară. 

Sufereau enorm copiii pe care nu îi ascultai. Aşa îi cuminţeam.  



Ioana Afetelor: Cum vă simţit acum că revedeţi Rareşul după atât de multă vreme? 

Dl. Dumitreasa: Parcă nici nu am fost aici. Mi-aş dori să fie Rareşul acum cum a fost 

atunci, dar nu ştiu cum e acum. Aş vrea să văd rezultate, olimpici internaţionali… 

Ioana Afetelor: Aţi ezita dacă aţi avea ocazia să vă reluaţi activitatea aici în Rareş? 

Dl. Dumitreasa: Da. Nu mai are rost. De la o anumită vârstă trebuie să te gândeşti să fii cu 

picioarele pe pământ. Să nu iţi pierzi mintea.  

Dna. Drexler: Apropo de olimpici, eu văd elevi de la Liceul Roman Vodă care se ridică la 

toate disciplinele. Cel puţin la istorie chiar resimt această competiţie.  

Dl. Dumitreasa: Roman Vodă era un concurent serios printre noi. 

Dna. Drexler: Roman Vodă este un liceu care, cel puţin la istorie, a ajuns să bată Hogaşul, 

care e renumit ca liceu de profil. Trebuie să facem ceva să schimbăm această situaţie.  

Dl. Dumitreasa: Eu când am ieşit la pensie am terminat cu matematica. O treabă ori o faci 

bine, ori nu o mai faci. Nu merită să încurci.  

Ioana Afetelor: Dar nu v-aţi pierdut dexteritatea, nu? 

Dl. Dumitreasa: Nu ştiu. Am mai încercat. La bloc era un copil pe care îl cunosteam şi am 

zis să văd dacă mai pot face ceva şi am încercat să fac pregătire cu el. Nu i-am luat nici un ban 

pentru că mama lui era cu mine la Primărie. Şi am făcut asta un an de zile şi copilul a luat media 

10. Desigur că nu mai sunt ce am fost dar… 

Dna. Drexler: Am înţeles că televiziunea din Iaşi a făcut un documentar despre 

dumneavostră.  

Dl. Dumitreasa: Da, a fost. Au mai venit şi pe aici. Eram cât de cât în vogă, însă nu m-au 

făcut în vogă nici inspectorii, nici colegii, ci elevii. Când te caracterizează elevii şi îţi pun o 

poreclă aceasta este foarte bine pusă. Au o mare dexteritate de a pune porecle.  

Ioana Afetelor: Cum v-aţi simţit în ultima oră de curs din cariera dumneavoastră? 

Dl Dumitreasa: Bine. Mi-am luat rămas bun de la copii. Am fost, cum era atunci, la 

dirigenţia festivă. Mi-a părut rău că am terminat cu şcoala, dar am fost raţional şi m-am gândit că 

oricum se termina odată. Însă mi-a fost foarte uşor fiindcă eram viceprimar şi eram foarte ocupat 

şi am uitat că nu mai sunt profesor.  

Ioana Afetelor: Uneori duceţi lipsa? 

Dl. Dumitreasa: Nu, acum m-am obişnuit. Acum, vara cel puţin, stau la ţară, unde mi-a 

rămas o căsuţă de la parinţi. Nu e mare, însă are o grădină mare şi am ce face acolo. 



Dna. Drexler: Ruxandra, tu ai vreo întrebare pentru domnul profesor? 

Ruxandra Mândru: Sunt curioasă… Care credeţi că este elementul care v-a adus această 

aură legendară? 

Dl. Dumitreasa: Eu cred că rezultatele copiilor. În primul rând acestea şi pe urmă, probabil 

că aveam un oarecare success la predare, adică eu nu umblam după clasă. Umblau parinţii după 

mine şi de aici îmi dădeam seama că pot face ceva. Deci, aceste rezultate la olimpiadă, dar şi 

rezultatele copiilor la facultăţi, fiindcă erau majoritatea din clasă.  

Ioana Afetelor: Noi am vorbit şi cu parinţii noştri care, întâmplător au fost elevii 

dumeavoastră şi au amintiri cu dumneavoastră. 

 Dl. Dumitreasa: În ultimii ani mergeam cu elevii pe munte, în drumeţii. Mergeam cu ei pe 

Ceahlău. Îmi aduc aminte că un elev, când venise la şcoală, eu trebuia să îi ascult, şi l-am scos la 

întâmplare la catalog şi a spus că <<Dar nu am fost pe Ceahlău?>> şi i-am spus că trebuia să se 

pregătească de sâmbătă pentru lecţie.  

Dna. Drexler: Pe atunci se făcea şcoală şi sâmbăta.  

Ioana Afetelor: Ce profesori de matematică au mai fost elevii dumneavoastră? 

Dl Dumitreasa: Era profesorul Nebizi, care a murit în vara aceasta. El era foarte bun. Mai 

eraşsi profesorul Avadăni, care a murit demult. Profesorul Donea, Maria Popovici. Toţi 

profesorii făceau ore suplimentare. Atunci era altfel. Nu prea ne interesau banii. Ne interesa să 

avem rezultate. 

Dna. Drexler: Exista pregătire suplimentară în şcoală şi era gratuită.  

Dl. Dumitreasa: Nu îi obligam pe elevi să înveţe toţi la fel. Unii puteau mai mult, alţii mai 

puţin. Ideea principală era ca fiecare să înveţe ceva. Am avut elevi şi la umană, însă nu îi stresam 

deloc. Le spuneam să aibă vocabular, pentru a şti să discute în orice situaţie. Să nu spună cum 

mi-a spus o fată de la umană: am întrebat-o ce e bisectoarea iar ea mi-a raspuns<<Dreapta dintre 

picioarele unghiului>>. Mi-a ramas în minte aceasta. Era o fată frumoasă, dar era tangentă cu 

matematica. Ştiu că am râs împreună cu toată clasa încât nu ne mai puteam opri. 

Ioana Afetelor: Care a fost prima notă pe care aţi pus-o? 

Dl. Dumitreasa: Nu mai ţin minte. Am pus note de toate felurile. Nu puneam note chiar 

mici. Mă feream de 2, de 3, din cauză că pe urmă era foarte greu ca elevii să se îndrepte şi se 

descurajau. Dacă puneam un 4 era mai simplu. Puneam foarte rar 2 şi 3, dacă elevul era obraznic 

şi nici nu învăţa. Erau puţini elevi din aceştia.  



Ioana Afetelor: Vă mulţumim foarte mult că aţi acceptat invitaţia şi sperăm că v-a plăcut să 

discutaţi cu noi. 

Dl. Dumitreasa: Da, mi-a plăcut. M-aţi întrebat ce aţi vrut . 

Dna Drexler: Asta era idea, că ei vor să afle cât mai multe dintr-o discuţie liberă. 

Dl. Dumitreasa: Mai ales noi, profesorii de matematică, ne distram, ne făceam ziua de 

naştere acasă, invitam colegi. Se dădea voie şi în şcoală, fie în cancelarie, fie în sala de festivităţi. 

Era o atmosfera foarte plăcută. 

Dna Drexler: Dupa 1990 s-a pus capăt acestor petreceri ale profesorilor, dar am mai prins şi 

eu, ca profesor, şi dupa 1990. 

Dl. Dumitreasa: Da, era foarte bine că ne cunoşteam şi se reunea colectivul. Disparea orice 

animozitate între noi.  

Dna Drexler: Cred că şi acesta era unul dintre secretele Rareşului: faptul că eram un 

colectiv unit şi în activităţile din afara şcolii. 

Dl. Dumitreasa: Şi fiecare îşi vedea de treaba lui, adică nu ne interesa să umblam cu bârfa 

printre ceilalţi sau să urmărim. Fiecare ştia ce poate să facă şi aceea făcea.  

Dna Drexler: Vă mulţumim foarte mult. 

Dl. Dumitreasa: A fost plăcerea mea.  

Interviu realizat Afetelor Ioana , elevă în clasa a VIII-a la Colegiul Naţional „Petru Rareş” 

din Piatra Neamţ, sub coordonarea prof. Dorina Drexler, în biblioteca liceului, la data de 2 

noiembrie 2011, înregistrare audio; 

 


