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Aceasta
implică deja ceva
experienţă.
6. Dacă aţi fi
din nou
absolvent de
liceu, spre ce
profesie v-aţi
îndrepta ?
Orice
meserie bine făcută
atrage după sine şi o
retribuire ca atare
pentru că, în
definitiv, toţi
lucrăm pentru bani.
Asta înseamnă că
în domeniul în
care lucrăm să
încercăm să ne
perfecţionăm
continuu, să ne
adaptăm
momentului, să fim
consecvenţi în
ceea ce facem, să
fim cei mai buni.
După 1989
au devenit la
modă pe rând:
economiştii,
juriştii,
medicii.
Indiscutabil
va
trebui să începem
să mai şi muncim,
să construim în
ţara
aceasta,
pentru
că
nu
putem fi toţi elevi,
pensionari,
bugetari,
politicieni sau mai
ştiu eu ce? Deci,
mă gândesc că va
veni şi vremea
noastră,
a
inginerilor,
în
concluzie cred că
aş urma probabil
aceeaşi
meserie,
însă în completare
aş face o pregătire
mai aprofundată
din facultate în

domeniul
calculatoarelor
şi
managementului.
7. Ce sfaturi
daţi tinerilor,
pentru a se
realiza în viaţă?
Sincer să fiu
n-am avut încă
norocul în viaţă sămi cadă în mână
nimic nemuncit. Tot
ce-am realizat până
astăzi se datorează
muncii făcute cu
pasiune, cu dăruire,
temeinic.
Poate că la
un moment dat, ca
oricare dintre voi,
am avut şi eu un
model în viaţă şi
mi-am dorit să
ajung ca „el", să am
ce are „el", să ştiu
cât ştie „el" etc.,
dar punându-mi
întrebarea: „cum a
ajuns unde este?"
am ajuns la
concluzia că
singurul secret este
munca bine făcută.
8. Ce pasiuni
aveţi pe lângă
cea pe care o
practicaţi ? Ce
hobby mai interesant aveţi?
Ca pasiuni:
sportul. Dacă până
acum câţiva ani îl şi
practicam, acum o
fac mai mult pentru
recreere şi
menţinerea
sănătăţii. Avem,
atât eu cât şi soţia,
o pasiune - e
adevărat - cam
costisitoare pentru
veniturile din ziua
de astăzi:

excursiile. După ce
am cutreierat ţara în
lung şi în lat cu
maşina, de doi ani
încoace am
început să
cutreierăm Europa,
Austria, Germania,
Franţa, Italia. Şi vă
rog să mă credeţi
că nu e lucru
puţin să cutreieri
la pas, timp de o
săptămână Parisul
sau Coasta de
Azur, Marsilia,
Aix en-Provence,
Cannes şi

Monaco, MonteCarlo, Andora,
nordul Italiei cu
Genova, Milano,
Florenţa, Verona,
Veneţia etc.
Vă rog să
mă credeţi că ceva
din suflet îţi
rămâne acolo. Şi
când te gândeşti
că toate acestea au
fost făcute şi
păstrate în timp
tot de oameni.
Amintirile îşi au
locul lor dar, în
final, drumurile te
aduc din nou
acasă.
9.Enumeraţi
câteva din
realizările dv.
de la termiarea
liceului.
După absolvirea
facultăţii m-am
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căsătorit şi am un
băiat de 15 ani
care este pentru al
treilea an consecutiv
campion naţional la
tenis de câmp şi
care, după ieşirea în
străinătate, ne
redeschide pofta
excursii.
Sunt recăsătorit,
o căsătorie bazată pe
înţelegere şi un
respect reciproc
desăvârşit. Avem o
maşină bună, o casă
de vacanţă la munte,
unde ne recreem în

linişte cu prietenii
sau singuri la sfârşit
de săptămână şi în
concedii.
Societatea la
care lucrez este
privatizată, în
condiţiile actuale
este foarte greu să
te menţii pe piaţă,
dar la noi se văd,
totuşi, progrese.
Evident că dorim să
ne dezvoltăm, să
investim şi, dacă se
poate, să facem din
nou unitatea noastră
principalul centru de
distribuţie a
utilajelor de
salubritate din ţară.
Să mă credeţi că
dacă există voinţă,
pricepere şi bună
credinţă, nimic nu
este imposibil de
realizat.

10. Ce planuri
de viitor aveţi?
Să ne
menţinem în
continuare cel
puţin la acelaşi
standard de viaţă
şi, dacă
Dumnezeu ne
ajută, să vedem
lumea.
11. Doriţi să
comunicaţi ceva
cititorilor
revistei ?___
__ Mă bucură ideea
dumneavoastră de a
tipării această
revistă şi că sunt
unul dintre
intervievaţii
dumneavoastră.
Sunt convins că în
tot ce se face la ora
actuală la Grupul
Şcolar „loan
Ciordaş" există
voinţă, pricepere şi
bună credinţă. Pe
elevi nu pot să-i
sfătuiesc decât să
înveţe, pentru că
doar aşa se vor
putea realiza
profesional şi
material.
! R: Vă mulţumim,
domnule director, şi
vă dorim d-voastră
şi familiei d-voastră
sănătate şi bucurii.
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