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Prefață 

 

 Încheierea proiectului cu finanțare europeană „ON AIR”, derulat de 

Asociația „Voluntariat Pentru Viață” din Mărășești în perioada 1 ianuarie 

2021-31 octombrie 2022, a prilejuit, prin specificul său, elaborarea unui nou 

volum dedicat orașului Mărășești. De această dată, volumul nu a fost consacrat 

doar istoriei orașului, ci, ca element de noutate, grupează între paginile sale 

interviuri și evocări pe care cetățeni ai orașului au avut bunăvoința de a le 

împărtăși cu voluntarii din proiect.  

 Proiectul derulat de asociație a contribuit la obiectivul general al Corpului 

European de Solidaritate, de a promova solidaritatea în comunitate ca pe o 

valoare primordială pentru dezvoltarea socială. În cadrul proiectului am oferit 

tinerilor voluntari europeni și membrilor comunității locale oportunități de 

implicare în activități care pot produce schimbări sociale pozitive. Participanții 
și-au dezvoltat abilități și competențe care vor determina dezvoltarea personală 

în direcție civică, culturală, profesională, iar activitățile propuse au facilitat 

manifestarea cetățeniei active, solidaritatea, angajabilitatea și adaptabilitatea 

crescută pe piața muncii. 

Proiectul s-a desfășurat în acord cu prioritățile Corpului European de 

Solidaritate, conceptul de bază fiind orientat pe incluziune socială, promovarea 

diversității, egalității de șanse și non-discriminării ca premisă de acțiune, 

oferind participanților voluntari europeni și localnicilor șansa de a experimenta 

efectiv cetățenia activă,implicarea socială. De asemenea, ne-am dorit ca, prin 

specificul său ofertant, proiectul să deschidă calea altor astfel de acțiuni care să 

susțină mobilitatea tinerilor voluntari în Europa, cu beneficii palpabile atât 
pentru ei, cât și pentru comunitățile în care vor activa. 

 Un lucru extraordinar nu este atât derularea acestui proiect – o constantă, 
de altfel, în activitatea Asociației „Voluntariat Pentru Viață” din Mărășești - , 

cât, mai ales, încercarea temerară, realizată în totalitate de către voluntarii 

implicați în proiect, de a aduna mărturii despre orașul Mărășești, de la locuitorii 

săi. Fără să năzuim acest lucru, suntem încredințați că a fost și un util 

instrument de a sonda opinia publică despre ceea ce doresc locuitorii în 

legătură cu orașul în care trăiesc. Viitoarele conduceri ale orașului vor trebui să 

țină cont de ele… 

  

                                                        Daniel DRĂGAN
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Cuvânt introductiv 

 

Așa cum arătam în precedentul volum dedicat Mărășeștilor, istoria 

comunității de la Mărășești este fascinantă pentru iubitorul de Istorie, prin modul 

în care o comunitate mică a reușit să se ridice printre vitregiile vremurilor, vreme 

de peste șase milenii neîntrerupte. Este o Istorie a urcușurilor și a coborâșurilor, 

care au prevestit, parcă, marea faptă de arme din vara anului 1917.  

Istoria și evoluția întru Contemporaneitate a comunității de la Mărășești a 

făcut obiectul proiectului cu finanțare europeană „ON AIR”, derulat de 

Asociația „Voluntariat Pentru Viață” din Mărășești în perioada 1 ianuarie 

2021-31 octombrie 2022.  

   Scopul proiectului a fost acela de a pune bazele formării și dezvoltării 
durabile a unei comunități viabile pentru tânăra generație, de a redescoperi și 

aplica conceptul de „solidaritate”, pornind de la respectul față de înaintași, 

cunoașterea și recunoașterea între cetățeni, care, implicându-se activ și 

conștient, pot schimba imaginea de sine și imaginea orașului în una pozitivă. 
 Obiectivele proiectului au constat înː 
 1. dezvoltarea abilităților de creație, scriere și comunicare în rândul 
tinerilor din Mărășești și a celor 16 voluntari ESC, ca urmare a realizării unor 

interviuri sociologice adresate locuitorilor orașului Mărășești; 

 2. creșterea gradului de implicare a societății civile, prin identificarea 

nevoilor actuale și a soluțiilor pentru rezolvarea acestora; 

 3. dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenoriat în rândul celor 16 

voluntari ESC și al tinerilor din Mărășești, prin realizarea unor ateliere de arte 

manuale, meșteșuguri și obiceiuri ale locului, activități de protecția mediului și 

întâlniri motivaționale cu personalități de succes ale orașului, pe parcursul 

proiectului. 

 Interviurile reproduse în volumul de față au făcut obiectul unui film 

realizat în totalitate de către voluntarii participanți la proiect, intitulat 

„Marasesti. Back to the Future”, care a fost lansat la Mausoleul Eroilor de la 

Mărășești, în 5 iunie 2022 (poate fi vizionat, accesând link-ul: 

https://www.youtube.com/watch?v=QUgCCcnzuzs&t=1876s ).  

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QUgCCcnzuzs&t=1876s
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I. 

 

Zorii Istoriei, la Mărășești 

 

În zilele noastre, când vorbim despre Mărășești trebuie să înțelegem o 

unitate administrativ-teritorială alcătuită din orașul cu acest nume și satele 

aparținătoare: Călimănești, Pădureni, Haret, Modruzeni, Siretu, Tișița și Doaga. 

În acest areal, scăldat de apele râurilor Siret, Șușița și Zăbrăuț, povestea primilor 

oameni se pierde în adâncimile Timpului, tocmai în Preistorie.  

Așezarea acestor comunități umane în Lunca Siretului Inferior a avut 

avantaje pentru autohtoni prin practicarea agriculturii (cultivarea cerealelor, a 

legumelor și creșterea animalelor) și a pescuitului. Pânzele freatice sunt la 

adâncimi mici, fiind captate ușor pentru consumul casnic și pentru irigarea 

culturilor în verile secetoase. Malurile argiloase ale râurilor furnizau lut pentru 

confecționarea ceramicii, olăritul fiind un meșteșug casnic preponderent în 

vechime. Astfel, și în această zonă a existat o strânsă legătură între mediul 

natural și dezvoltarea comunităților umane, din vremuri imemoriale.   

Nu vom ști, probabil, niciodată când a fost locuită pentru prima dată această 

zonă din culoarul Siretului Inferior. Descoperirile arheologice, de cele mai multe 

ori întâmplătoare, ne pot aduce surprize, astfel încât să putem atesta un orizont 

de locuire datând tocmai de la începuturile epocii pietrei. 

 Cele mai vechi urme de locuire, atestate arheologic, din această zonă, 
datează din neoliticul târziu (4500 - 3800 î. Chr.), aparținând Culturii Cucuteni, 

una dintre cele mai vechi civilizații de la începuturile Antichității, cu o ceramică 

splendidă, cultură care a precedat cu câteva secole Sumerul și Egiptul Antic. La 

Doaga a fost descoperit un ciocan-topor din piatră, cu orificiu pentru înmănușare, 

care se încadrează în elementele culturii Cucuteni. 

Din Epoca Bronzului (3500-1100 î. Chr.), s-a descoperit la Mărășești un 

topor-ciocan de piatră, specific Culturii Monteoru. Istoricii consideră că din 

această perioadă datează urme certe de locuire în această zonă, poate și datorită 

faptului că din satul Călimănești provin fragmente ceramice din aceeași cultură, 
în vreme ce la Pădureni a fost cercetată o necropolă cu 10 morminte de 

incinerație din Cultura Monteoru și 16 morminte din Prima Epocă a Fierului 

(Hallstatt), datate la mijlocul mileniului I î. Chr. În acest din urmă caz, este 

sesizabilă o continuitate de locuire de peste 2000 de ani. Mormintele de 

incinerație (arderea defuncților) atestă faptul că purtătorii acestor culturi erau 
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indo-europeni, nomazi, originari din stepele de la Nordul Mării Negre, care ating 

spațiul românesc în perioada de tranziție la Epoca Bronzului (3800-3500 î. 
Chr.).  

Din cele două Epoci ale Fierului (Hallstatt și La Tène), încadrate în ultimul 

mileniu precreștin datează și descoperirile arheologice de la Modruzeni 

(ceramică de factură geto-dacică) și Haret (o așezare geto-dacică și o necropolă 

de incinerație).  

De departe cea mai spectaculoasă descoperire arheologică a fost făcută în 

anul 1909. Într-un vas de lut au fost descoperiți 800 de stateri din aur (monede 

macedonene), proveniți din emisiuni monetare cuprinse între secolele al IV-lea - 

I î. Chr. Monedele macedonene sunt lucrate cu o finețe inegalabilă, relieful lor 

sculptural amintind de basoreliefurile grecești. Monedele din tezaur s-au rătăcit, 
astfel încât, la Muzeul Național de Istorie a României, se mai păstrează doar o 

singură monedă din valorosul tezaur. Descoperirea acestui tezaur de o asemenea 

amploare ne determină să credem că în această zonă exista un centru local de 

putere care primea stipendii de la coloniile grecești de pe țărmul apusean al 

Mării Negre. 

După cucerirea romană a unei părți a Daciei, sudul Moldovei a fost inclus în 

provincia romană Moesia Inferior. La sfârșitul anului 117, din rațiuni strategice, 

împăratul Hadrianus (117-138) a abandonat sudul Moldovei, în zonă 

stabilindu-se carpii, un trib de daci liberi al cărui teritoriu se întindea din nordul 

actualei Moldove până la Nistru. Denumirea Munților Carpați provine tocmai 

de la acest trib trac. 

 Astfel se explică de ce la Pădureni a fost descoperită o necropolă de 

incinerație cu 77 de morminte specifice culturii carpice, datată în secolul al 

II-lea și în prima jumătate a secolului al III-lea d. Chr. În cadrul necropolei s-a 

descoperit un  mormânt de incinerație cu urnă funerară, în care s-au găsit 
fragmente dintr-o țesătură cu fire din aur, o pudrieră din tablă subțire de bronz 

ce conținea o pudră de culoare roz (foarte fină), șapte podoabe de argint lucrate 

în tehnica filigranului (cercei și perle), doi pandantivi-amuletă din bronz, o 

cheie mică de bronz de la o casetă, o copcă de bronz de la o centură, un 

pandantiv de bronz asemănător unui pion de șah, o oglindă cu tamga (un sigiliu 

specific unui trib), un cercel și un inel de bronz, un ac de la o fibulă de bronz, 

distrusă de foc, mărgele de coral (mărgean), sticlă și calcedoniu și un fragment 

de tablă de bronz ce provine de la un obiect nedeterminabil, deci un veritabil 

mormânt care a aparținut unei aristocrate.  Inventarul funerar ne determină să 

afirmăm că în această zonă exista centrul unei uniuni tribale carpice. 
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Descoperirea unui fragment ceramic cuprinzând doi struguri ale căror 
codițe se unesc atestă că populația carpică din această regiune se ocupa cu 

cultivarea viței-de-vie, o tradiție în Ținutul Putnei datorită reliefului si a 

condițiilor pedoclimatice.   

 Aceste descoperiri arheologice, alături de multe altele, oferă tabloul unei 

zone populate încă din Preistorie și care a avut importanța sa în Antichitate. 
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II. 

 

Atestarea documentară a comunității de la „Marâșeuți”: 
uricul din 30 martie 1392, emis de Cancelaria domnului 

Moldovei, Roman I Mușat (1391/1392-1394) 

 

Unul din cele mai vechi documente din Moldova este Uricul lui Roman I, 

din 30 martie 1392, prin care voievodul, împreună cu fiii săi, Alexandru și 

Bogdan, dăruiesc lui Ionaș (Ivanăș) Viteazul, „pentru credincioasa slujbă”, trei 

sate pe Siret, fiind păstrat în original la Direcția Arhivelor Naționale Istorice 

Centrale din București. Actul este redactat în limba slavonă, pe pergament, cu 

sigiliu de ceară atârnat și cu șnur de mătase roșie (în Evul Mediu, în Moldova 

și Maramureș, uricul era un act de proprietate veșnică sau de donație, acordat 

cuiva).  

Între aceste sate este menționat și „Marâșeuți”, care, după mențiunile din 

text, este cu certitudine satul Mărășești: „Iar hotarul lor să fie din jos de 

Marâșeuți, valul care este de-a curmezișul Câmpului, până la Siret, apoi pe 

cealaltă parte a Siretului, la capătul de jos al poienii, o movilă, și de acolo, 

drept peste luncă, la fântână, o movilă”. Satul se învecina cu „Nicorești, pe 

Siret”, ceea ce corespunde și localizării actuale, comuna Nicorești, din județul 

Galați, așezată pe malul stâng al Siretului, mărginind la est orașul Mărășești. 

De asemenea, în documentul amintit sunt menționate alte două comunități din 

vechiul ținut al Tecuciului, Șerbănești și Dobrinești, localități care există, sub 

aceste denumiri și în prezent (Șerbănești, ca sat component al comunei Corbița, 

din județul Vrancea, iar Dobrinești, sat din componența comunei Nicorești, din 

județul Galați), ceea ce ne determină să afirmăm că nu există nicio îndoială 

despre localizarea corectă a Mărășeștilor. Mai mult, acest „Ionaș (Ivanăș) 

Viteazul” poate fi și întemeietorul satului Ionășești, sat component al comunei 

Nicorești. Iată textul întreg: 
„† Marele singur stăpânitor, din mila lui Dumnezeu domn, Io Roman 

voievod, stăpânind Țara Moldovei de la munte până la mare. Am dat, cu fiii mei, 

Olecsandro și Bogdan, slugii noastre Ivanăș (Ionaș) Viteazul, pentru 

credincioasa lui slujbă, 3 sate pe Siret, uric, lui, cu tot venitul, în veac, și 

copiilor lui, și nepoților lui, și strănepoților lui, și răstrănepoților lui, cu tot 

dreptul. Numele satelor: Ciorsaceuți și Vladimirăuți și Bucurăuți. 
 Iar hotarul lor să fie din jos de Marâșeuți, valul care este de-a curmezișul 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_cel_Bun
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pergament
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Câmpului, până la Siret, apoi pe cealaltă parte a Siretului, la capătul de jos al 

poienii, o movilă, și de acolo, drept peste luncă, la fântână, o movilă, și de acolo 

drept la bucovină, o movilă, și de acolo, pe marginea bucovinei, în sus, până la 

hotarul lui Șerb(ăn)escu, la tei, o movilă, de acolo către topliță, acolo o movilă, 
și de acolo către Siret, movila de la mijloc, și de acolo, (peste) Siret, în sus, până 

la bucovina cea mare, pe unde iese drumul de la Dobrinăuți, la capătul 
Câmpului, și de acolo, pe marginea bucovinei, pe deal la vale, până la val. 

Acesta îi este hotarul întregului ocol. 

 Iar la aceasta este credința mea și credința fiilor mei, credința jupanului 

Iuga al lui Giurgiu, credința jupanului Stețco și cu frații lui, credința lui Bratul 

Netedul, credința lui Stanislav, credința panului Drăgoi, credința lui Andriaș și 

a panului Giurgiu, credința panului Draguș viteazul, credința lui Stravici, 

credința panului Vlad, a panului Ghidea, a panului Grozea, credința panului 

Costea, credința lui Oriș, credința tuturor boierilor moldoveni. 

 Iar pentru tăria acesteia și pentru pomenire, am poruncit să se atârne 

pecetea noastră cea mare, ca să nu fie clintită aceasta niciodată, în veac. S-a 

scris cartea în anul 6900 [1392] deplin, luna martie, în 30 zile, în cetatea 

noastră, a lui Roman voievod”. 

O problemă mai dificilă este legată de etimologia toponimului „Mărășești”. 
Este posibil ca întemeietorul, aproape coborâtor din legendă, al comunității de 

pe malul Siretului să fie un anume „Mareș” sau „Mariș”, de la numele căruia să 

se fi dat denumirea comunității.  
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III. 

 

Alte atestări documentare ale Mărășeștilor 

 

În cursul Evului Mediu, în documentele vremii apar și alte mențiuni privind 

comunitatea de la Mărășești.  

Astfel, un document din 31 ianuarie 1633, din perioada domnitorului 

moldovean Alexandru Iliaș (1620-1621; 1631-1633) pomenește denumirea 

„Mărișești”. Întrucât în textul zapisului sunt menționați „12 pârgari din târgul 
Tecuciului” (în Evul Mediu românesc, pârgarul era un membru al sfatului 

administrativ al unui oraș sau al unui târg), acest fapt atestă că satul despre care 

vorbește documentul este însuși Mărășești. 

Evident, în cel de-al XVII-lea veac există și alte documente în care apar 

toponimele „Mărișești” și „Mărășăști”. Aceste documente se referă la acte de 

vânzare a unor suprafețe din moșia Mărășeștilor, ceea ce ne determină să credem 

că satul era amplasat pe o moșie boierească. Astfel apare satul Mărășești în 

Catagrafiile Ținutului Putna din anii 1830-1832, ca fiind stăpânit de vistiernicul 

Iordache Catargiu (catagrafia este un vechi act de cancelarie domnească în 

Moldova și Țara Românească, având rol de recensământ sau de inventar. 

Regulamentele Organice din 1831-1832, acte cu valoare constituțională 

adoptate în timpul ocupației rusești a Principatelor Române, în vigoare până în 

1858, dispuneau să se întocmească catagrafii de repartizare a impozitelor pe 

cap de locuitor, din 7 în 7 ani). 

În 20 septembrie 1651 este emis hrisovul domnitorului moldovean Vasile 

Lupu (1634-1653) în care apare toponimul „Mărășești”, sat localizat „în ținutul 

Putnei pre apa Săretului”. Localizarea este atât de precisă, încât este indubitabil 

că nu poate fi decât vatra Mărășeștilor. Documentul este important, întrucât 
menționează și alte comunități învecinate Mărășeștilor, precum Bătinești și 

Crucea, sate care există și în prezent:  

„[...] întărește lui Lupașcu Armașu, nepotul lui Nădăbaico vornic a lui 

dreaptă ocină și moșie din sat Mărășești în ținutul Putnei pre apa Săretului, 
două pământuri în frunte pân să împreună cu hotarul Bătăneștilor și hotarul 

Crucii, precum și altă parte de ocină de la Blănești în ținutul Tecuciului”. 

Satul Mărășești făcea parte din Ținutul Putnei, unitate administrativă 

atestată în 1555, în timpul domniei lui Alexandru Lăpușneanu (1552-1561). 

Ținutul Putnei era condus de un staroste, dregător domnesc cu atribuții 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2nt
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Inventar&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regulamentul_Organic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Impozit
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administrative. Interesant de precizat este faptul că staroști de Putna au fost și 

cronicarii moldoveni Miron Costin (1688-1689) și Ion Neculce (1732). În timpul 

celei de-a doua domnii a domnitorului fanariot Constantin Mavrocordat 

(1741-1743), acesta adoptă o reformă administrativă, ținuturile din Moldova 

fiind divizate în ocoale. 

 Satul Mărășești a fost arondat Ocolului Luncii, așa cum este menționat în 

Catagrafia întocmită de Starostia Putna la solicitarea comandamentului armatei 

țariste de ocupație din timpul Războiului Ruso-Turc din anii 1768-1774. Satul 

avea 57 de case, iar stăpânul moșiei era banul Costin Catargiu. 

Merită menționat și faptul că dezvoltarea treptată a comunității de la 

Mărășești s-a datorat așezării pe unul dintre principalele drumuri comerciale 

care traversau Moldova și o legau de Țara Românească, de pe valea Siretului. 

Siretul însuși era navigabil, plutele venind din Moldova și ajungând până la 

Galați, transportând îndeosebi cherestea. Acest fapt s-a petrecut până la 

jumătatea secolului al XX-lea, când puterea politică a fost preluată de către 

partidul comunist. Din păcate, din cauza faptului că satul a fost unul de clăcași 

(țărani liberi din punct de vedere juridic, dar lipsiți de pământ, fiind nevoiți să 

lucreze pe moșie boierească), și nu răzășesc (cu țărani liberi și proprietari de 

pământ), așezarea pe un drum comercial nu a fost exploatată, neputându-se 

astfel dezvolta un veritabil centru comercial și meșteșugăresc.  

Catagrafiile Ținutului Putna din anii 1830-1832 oferă informații detaliate 

despre structura socială a satului Mărășești, aflat în Ocolul Milcovului de Jos al 

Ținutului Putnei, alături, între altele, de „Târgul Focșani”, „Pomii Străjescului”, 
Ciușlea, Rădulești, Mircești, Jorăști și Mândrești. Așa cum se menționează în 

document, satul se afla în proprietatea „dumnealui mare vistiernic Iordache 

Catargiu - pe apa Sărătului”, având „1 privileghit, 134 havaleți, 29 slugi fără bir, 

1 supus străin, 3 preoți, 2 dascăli, 1 boier, 1 boier de neam” („privileghitul” era o 

persoană scutită de dări, iar „havaleții” erau țărani prestatori de zile de clacă pe 

moșia boierească, claca fiind o obligație suplimentară, în afara plății birului). În 

total, comunitatea avea 340 de locuitori, dintre care 170 de bărbați și 170 de 

femei. Existau 170 de case țărănești și două mori de apă, iar Biserica avea 

hramul Adormirea Precistei (15 august). Biserica a fost ctitorită înainte de 1635. 

Merită a fi evidențiat și faptul că în respectiva catagrafie sunt menționate numele 

locuitorilor, majoritatea purtând nume care se regăsesc și astăzi în Mărășești: 

Mocanu, Bucur, Ciobotaru, Cârligeanu, Negoiță, Apetrei, Dorofti, Vasilache, 

Plugariu, Olteanu, Dimofte, Grăjdeanu, Ungureanu, Sârbu.  
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În același document, satele Călimănești și Pădureni figurau ca sate răzășești, 

iar satul „Slobozia Modruzești” (probabil Modruzeni) era sat de clăcași, stăpânit 
de căminarul Scarlat Ghintăș. Toate trei se aflau în componența Ocolului Luncii, 

alături de actualele, între altele, Bâlca, Coțofenești, Cornățăl (Cornățel, astăzi, în 

județul Bacău), Copăcești, Ruginești, Anghelești, Păunești și Domnești. 
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IV. 

 

Mărășeștii în secolul al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea -  

istoria unei comunități în devenire 

 

Istoria comunității de la Mărășești în secolul al XIX-lea nu poate fi disociată 

de istoria Principatului Moldova, iar după 1859, de istoria României Moderne. 

În această situație, vom observa că satul de pe malul Siretului a crescut treptat, 

devenind centru al regiunii în care se afla situat. Indiscutabil, a existat mereu o 

legătură indisolubilă între creșterea demografică și dezvoltarea economică. 
După cum am menționat în capitolul precedent, în Catagrafia din 1774 satul 

Mărășești avea un număr de 57 de case, așadar o populație de circa 250-300 de 

locuitori.  

În Condica Visteriei Moldovei din anul 1816, sunt menționate 57 de familii, 

cu 64 de birnici și 8 scutiți de bir. Stagnarea demografică se explică atât prin 

condițiile economice precare din timpul regimului fanariot (exploatarea fără 

precedent a țărănimii), cât și prin războaiele dintre Imperiile Otoman, Țarist și 

Habsburgic, care aveau ca loc de desfășurare și răsăritul spațiului românesc 

(Războiul Ruso-Turc din 1768-1774, Războiul Ruso-Austro-Turc din 

1787-1792 și Războiul Ruso-Turc din 1806-1812). 

În Catagrafiile Ținutului Putna din anii 1830-1832, satul Mărășești avea 

340 de locuitori, dispuși în 170 de case țărănești, pentru ca harta rusă din 1835 să 

menționeze 181 de gospodării în Mărășești, cu o populație de 905 locuitori. Era 

o creștere demografică semnificativă, care stagnează iarăși, între 1835-1853. 

În 1845, din inițiativa domnitorului Moldovei, Mihail Sturdza (1834-1849), 

începe construirea vechiului drum al Siretului (Cornu Luncii-Fălticeni-Roman- 

Bacău-Mărășești-Tecuci), finalizată în 1849. Așezarea satului pe acest drum a 

influențat în mod pozitiv dezvoltarea sa. Sub raport administrativ-teritorial, din 

1846, satul Mărășești a fost arondat Ocolului Biliești al Ținutului Putna. 

Dezvoltarea satului este confirmată, în 1853, de construirea unei stații de 

poștă, pentru facilitarea tranzitului călătorilor și a mărfurilor spre și dinspre 

Tecuci. Anterior, cea mai apropiată stație de poștă se afla la câțiva kilometri 

depărtare spre nord, la Puțu-Haret (actualul sat Haret). 

În 1859 începe construirea șoselei Mărășești-Focșani-Galați-Brăila, la 

realizarea căreia au trudit îndeosebi țăranii clăcași (birnicii). Între anii 

1859-1866, pe tronsonul Mărășești-Focșani au fost folosite trupele de geniu ale 
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Armatei Române. În același an 1859 este menționată și înființarea unei școli de 

băieți.  

Anul 1859 are puternice rezonanțe în Istoria Neamului Românesc, marcând 

Unirea Principatelor Române sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza și, implicit, 

constituirea României Moderne. Așezarea în devenire de pe malul Siretului a 

avut privilegiul ca, la 5 februarie 1859, să fie vizitată de „Domnul Unirii”, în 

prima călătorie de la Iași la București, în noua calitate pe care o avea, de domn al 

Principatelor Unite. La Mărășești, Cuza a oprit la moșia boierului Costin 

Catargiu. În realitate, scopul opririi a fost întâlnirea cu fiica boierului, Elena 

Maria Catargiu, viitoarea relație extraconjugală a lui Cuza. (Nu putem trece mai 

departe, fără a vorbi puțin despre această „femeie fatală” a epocii, viitoarea 

Maria Obrenovici. S-a născut la Iași, în 3 august 1835, căsătorindu-se cu un 

general sârb, cu care a avut un fiu, Rudi Catargiu, nerecunoscut de tată. Maria l-a 

ignorat, astfel că băiatul a fost crescut de mătușa sa, Munu Catargiu, sora mai 

mică a Mariei Catargiu. Ulterior, s-a căsătorit cu principele Miloș Obrenovici al 

Serbiei, cu care a avut un fiu, viitorul rege Milan al Serbiei (1882-1889), iar 

nepotul său avea să fie viitorul rege Alexandru I Obrenovici al Serbiei 

(1889-1903). Din relația extraconjugală cu domnitorul Alexandru Ioan Cuza au 

rezultat doi fii, Alexandru Al. Ioan Cuza (1862/1864-1889/1890) și Dimitrie 

Cuza (1865-1888), ambii crescuți de soția legitimă a lui Cuza, Doamna Elena 

Cuza, cu care domnitorul nu a avut copii. Aflând că este bolnavă de cancer, 

Maria Catargiu se sinucide, la 41 de ani, la Dresda, în 16 iulie 1876. A fost 

înmormântată la Biserica „Sf. Spiridon” din Iași. În 1908, a fost deshumată și 

mutată în cavoul familiei sale din Cimitirul „Eternitatea” din Iași.) 

Revenind la comunitatea noastră de la Mărășești, trebuie să menționăm că, 
în 1862, din punct de vedere administrativ, satul Mărășești era arondat la Plasa 

(Despărțitura) Biliești, numărând 200 de familii. Populația crește în anii 

următori, astfel că, din datele furnizate de recensământul din 1865, aflăm că 

existau 260 de familii și 1300 de locuitori. Urma o perioadă de stagnare în 

creșterea populației, numărul de 1300 de locuitori menținându-se până în 1872. 

În 1885, populația se ridica la 1411 de locuitori, care ocupau 321 de case. 

Interesantă este, la momentul 1885, structura etnică a comunității: 1.381 de 

români, 13 germani, 12 evrei și 6 greci. 

Una dintre reformele de consolidare ale tânărului Stat Român Modern a 

fost și Legea nr. 394 din 31 martie 1864 pentru comunele urbane și rurale: 

„ALECSANDRU IOAN I cu mila lui Dumnedeu și voința națională, 
Domnu Principatelor-Unite-Române. La toți de față și viitoriu sănătate. 
Luându în considerație raportulu cu No. 8.433, alu Domnului Ministru 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Al._Ioan_Cuza
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimitrie_Cuza&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimitrie_Cuza&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cimitirul_%E2%80%9EEternitatea%E2%80%9D_din_Ia%C8%99i
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Secretaru de Statu la Departamentului de Interne, pe lânge care Mi s'a 

presentatu spre interire Proiectului de lege, Comunală votatu și adoptatu de 

Adunarea legislativă. Amu interitu și interimu, promulgatu și promulgamu ce 

urmedia:  

Capitolul 1 FORMAREA COMUNEI 

Articolul 1 Tote satele, orașiele și orașielele (tergurile) României, voru 

forma pe viitoriu comune indipendinte, supuse legei de fație. Comunele se 

inpartu în comune rurale, compusse din unul sau mai multe sate cătune etc. și 

în comune urbane, adică orașie și orașiele”. 

Din acest moment, Putna nu va mai fi ținut, ci județ, iar comuna rurală 

Mărășești va fi parte a Plasei Biliești. 

Reforma agrară, inițiată de Alexandru Ioan Cuza prin Legea rurală 

din 14/25 august 1864, a modificat configurația economică a comunității 
de la Mărășești. Atunci, domnitorul proclama țărănimii: „Claca este 

desființată pentru de-a pururea și de astăzi voi sunteți proprietari liberi pe 

locurile stăpânirii voastre”. Legea a intrat în vigoare la 23 aprilie/5 mai 1865.  

Împroprietărirea țăranilor cu pământ se realiza în funcție de numărul de 

vite deținute, adică după posibilitatea lor de a lucra pământul. La Mărășești, au 

fost împroprietăriți 16 țărani care aveau câte 4 boi (7,2 ha fiecare), 95 de țărani 
cu câte 2 boi (5,7 ha fiecare), 40 de țărani care munceau doar cu brațele (3,5 ha 

fiecare) și 77 de clăcași cu locuri de case (0,14 ha fiecare). Au primit pământ, 
așadar, 228 de țărani, iar suprafața cu care au fost împroprietăriți a fost în total 

de 791,60 de hectare. Drept mulțumire, sătenii din Mărășești au ridicat un 

frumos monument în centrul comunității, în memoria „Domnului Unirii”. 
Împroprietărirea clăcașilor din Mărășești s-a realizat cu suprafețe din moșia lui 

Costin Catargiu. 

Importanța comunității de la Mărășești a fost recunoscută și prin faptul că, 
în 1879, începe construcția căii ferate Buzău-Mărășești, prima cale ferată 

proiectată și executată de constructori români. Inaugurarea oficială a avut loc în 

data de 30 octombrie 1881, la festivitate participând inclusiv familia regală. În 

anii următori, stația de cale ferată de la Mărășești avea deja o importanță 

recunoscută în această parte a Țării. 
Comunitatea locală din Mărășești a acordat atenție și educației copiilor 

locuitorilor. Astfel, în 1881 este atestată documentar existența unei școli de fete 

în Mărășești, la care, în 1889, erau înscrise 42 de eleve, dar pe care o 

frecventau regulat doar 24 dintre ele. În 1895, învățător la această școală era 

Ilie Cristescu. În anul 1896, școala din Mărășești era mixtă și funcționa în două 

clădiri proprietate a comunității. 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/23_aprilie
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/5_mai
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1865
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În Epoca Modernă, România a fost zguduită de câteva răscoale țărănești, 

despre care astăzi nu se mai vorbește în manualele școlare. Având cauze 

nesoluționate de autorități, ele au culminat cu Marea Răscoală de la 1907, o 

răscoală cu caracter medieval la începuturile Contemporaneității. Existența 

acestor mișcări țărănești dovedește că lumea rurală românească era marcată, la 

cumpăna secolelor al XIX-lea - al XX-lea, de grave contradicții. Răscoala din 

1888, aproape necunoscută publicului larg, nu a ocolit județul Putna și nici 

comunitatea de la Mărășești. Trebuie menționat că, în același an, moșia de la 

Mărășești trece în proprietatea lui Gheorghe Ulisses Negropontes, moșia având 

o suprafață de circa 6.750 de hectare. Este interesant de precizat faptul că, 
pentru creșterea forței de muncă de pe moșie, în anii 1910-1911 sunt aduși 14 

romi lingurari, originari din comuna Măgura, județul Buzău. Aceasta este 

prima atestare a romilor lingurari la Mărășești. 

În 1892 se realizează o nouă împărțire administrativă, astfel că Mărășeștii 

devin reședință pentru Plasa Șușița, comunei fiindu-i astfel recunoscută 

importanța economică. Îndeplinind noua funcție administrativă, în 1895 se 

înființa primul birou telegrafic-poștal. 

Către anul 1900, dezvoltarea economică a comunității cunoaște un ritm 

alert. În 1897 încep lucrările de construcție a fabricii de zahăr, iar în 1899 se 

înființa fabrica de produse chimice, obținându-se cleiuri de origine animală, 
grăsimi și făină de oase. Fabrica avea 261 de angajați. În 1908 sunt consemnate 

alte două unități industriale: o fabrică de cărămidă și țiglă, unde lucrau până la 

2.000 de angajați, și o balastieră cu circa 100 de lucrători. 
Marele Dicționar Geografic al României publicat în 1901 arăta că la 

Mărășești existau 500 de familii, locuind în 321 de case, având 1.717 locuitori.  

În anul 1904 se construiesc două edificii de mare însemnătate pentru 

comunitatea de la Mărășești. La 11 aprilie 1904 se înființa Spitalul „Sfântul 
Ioan Botezătorul”, cu un număr de 15 paturi, dotat cu materialele necesare de 

către Gheorghe Ulisses Negropontes. În 1909, spitalul dispunea de 34 de paturi. 

Tot în anul 1904 era construită a doua biserică a comunității, având hramul 

„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. 
Ca o recunoaștere a nivelului de dezvoltare atins de Mărășești, noua lege 

administrativă din 1904 acorda așezării statutul de plasă. 
Marea Răscoală din 1907 nu a afectat comunitatea din Mărășești, deși, 

preventiv, în martie 1907, la Mărășești au fost trimise trupe, pentru a 

preîntâmpina manifestările țăranilor. 
Un moment semnificativ al acestei perioade premergătoare Primului 

Război Mondial a fost acela al strădaniilor autorităților de a ridica localitatea la 
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statutul de oraș. La ședința Consiliului Comunal din 10 noiembrie 1908 a fost 

redactat un proces-verbal, însoțit de numeroase argumente, prin care se solicita 

transformarea localității în comună urbană. Solicitarea a fost zadarnică, abia în 

1920 Mărășeștii devenind comună urbană, cu ocazia decorării „orașului” de 

către președintele Franței, Paul Deschanel. Un moment aproape penibil, care 

arată că, nici la aproape doi ani de la încheierea războiului, autoritățile Statului 

Român nu erau înduplecate în a recunoaște adevăratele dimensiuni ale bătăliei 
de la Mărășești... 

În 1911, Mărășești își pierde statutul de plasă, fiind parte componentă a 

Plășii Caregna, alături de alte 7 comune. 

Dezvoltarea economică a comunității determină ca, în 1912, populația să 

atingă un număr de 4.459 de locuitori, de 2,5 mai mult ca în 1901.  

Toate aceste date, alături de multe altele, relevă faptul că așezarea de 

Mărășești, inițial un sat de clăcași, s-a dezvoltat treptat, în acord cu devenirea 

Istoriei Naționale, fiind un crâmpei din zbuciumul Țării. 
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V. 

 

Războiul pentru Reîntregirea Națională (1916-1918) 

și marea bătălie de la Mărășești (1917) 

 

Contradicțiile dintre Marile Puteri, evidente de la sfârșitul celui de-al 

XIX-lea secol, au aruncat, în 1914, Omenirea într-o conflagrație care se va 

dovedi a fi cea mai sângeroasă de până atunci. 

În 1883, printr-un tratat secret, România aderase la Tripla Alianță (Puterile 

Centrale). Principala semnificație a acestei orientări externe a României a fost 

ieșirea din izolarea diplomatică de după Congresul de la Berlin (1878), precum 

și obținerea unor garanții de securitate împotriva planurilor hegemonice ale 

Rusiei. Evident că această alianță împiedica, într-o bună măsură, lupta pentru 

desăvârșirea unității naționale a României, atâta vreme cât Transilvania și 

Bucovina rămâneau sub stăpânirea Monarhiei Dualiste Austro-Ungare. 

Sub puternica emoție a declanșării „Marelui Război”, la 21 iulie/3 august 

1914 regele Carol I a convocat Consiliul de Coroană la Sinaia, pentru a stabili 

poziția Statului Român. În urma unor aprinse dezbateri, Consiliul de Coroană a 

respins intrarea României în război alături de Puterile Centrale, deși regele 

Carol I, susținut numai de junimistul P.P. Carp, a solicitat intrarea în război de 

partea Puterilor Centrale. S-a adoptat o politică de neutralitate armată, singura 

politică convenabilă României la acel moment. 

În perioada 1914-1916, ambele tabere combatante au exercitat presiuni 

asupra României pentru atragerea sa în război. 
La 4/17 august 1916, la București se semnează Tratatul de alianță între 

România și reprezentanții Antantei (Rusia, Franța, Marea Britanie, Italia). 

Tratatul de alianță a fost completat cu o convenție militară, prin care România 

se obliga, printre alte prevederi, să intre în război, prin atacarea 

Austro-Ungariei, până la 15/28 august 1916. 

Al doilea Consiliu de Coroană, convocat de regele Ferdinand și desfășurat 

la Palatul Cotroceni, în data de 14/27 august 1916, aprobă tratativele angajate 

de către prim-ministrul Ion I. C. Brătianu pentru intrarea României în conflict 

alături de Antanta. În acest context, la 14/27 august 1916, România declară 

război Austro-Ungariei, Armata Română trecând Carpații în Transilvania în 

noaptea de 14/27 august - 15/28 august 1916 prin 17 puncte de trecere. 
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După cum se știe, entuziasmul opiniei publice românești a fost temperat de 

eșecul operațiunilor militare românești. În cele 6 luni de război, România 

pierduse două treimi din teritoriul național, iar autoritățile și o parte a 

populației se retrăseseră în Moldova, cu tot cortegiul de suferințe pe care le 

impune o astfel de situație. 

La începutul anului 1917, linia frontului se stabilizează în sudul Moldovei, 

între Munții Vrancei și Siret, trecând prin orașele Panciu și Mărășești. 

Între 11/24 iulie - 19 iulie/1 august 1917 a avut loc bătălia de la Mărăști, 

încheiată cu un succes tactic repurtat de Armata a II-a Română, condusă de 

generalul Alexandru Averescu, în cooperare cu Armata a IX-a Rusă. Victoria 

Armatei a II-a Române, deși nu a avut și o urmare pe plan strategic, din cauza 

contextului general de pe frontul de răsărit, a contribuit la întărirea moralului 

ostașilor români.  

Bătălia de la Mărășești s-a desfășurat în trei etape, în perioada 24 iulie/6 

august-21 august/3 septembrie 1917, pe o lungime a frontului de aproximativ 

35 km și a fost cea mai importantă confruntare militară de pe frontul român din 

vara anului 1917. Forțele care s-au opus în timpul luptelor au fost semnificative: 

pe de o parte, Armata a IV-a Rusă – compusă din 84 de batalioane, 32 de 

escadroane, 79 de baterii, și Armata I Română – alcătuită din șase divizii, 

printre care una de cavalerie, trei brigăzi, Grupul de artilerie grea, Grupul II 

aeronautic, iar de partea Puterilor Centrale, Armata a IX-a  Germană (condusă 

de generalul de infanterie Johannes von Eben) – formată din 174 de batalioane, 

16 de escadroane, 150 de baterii, trei escadrile, o companie de cicliști ș.a.  

În prima etapă, ostilitățile au început în dimineața zilei de 24 iulie/6 august 

1917. Corpul I German condus de generalul Kurt von Morgen a atacat Divizia 

34 Infanterie Rusă, creând o breșă în front pe o lungime de 10 km și cu o 

adâncime de 3 km. În dimineața următoare, feldmareșalul August von 

Mackensen redirecționează atacul spre nord, forțând trupele româno-ruse să se 

retragă și să abandoneze satul Doaga. Sunt aruncate în luptă Divizia 71 

Infanterie Rusă și Diviziile 9 și 14 Infanterie Română, pentru a suplini locul 

lăsat liber prin decimarea Diviziei 34 Infanterie Rusă. 
În următoarele zile se înregistrează atacuri violente ale trupelor germane. 

La 28 iulie/10 august 1917 are loc o contraofensivă a trupelor româno-ruse, la 

care participă Diviziile 5 și 9 Infanterie Română și Diviziile 13 și 71 Infanterie 

Rusă, pentru a recupera teritoriul pierdut între linia Focșani-Mărășești și Siret. 

Eșuează încercarea de a recupera satul Doaga, apărând și neînțelegeri între 

generalul român Constantin Christescu și cel rus, Aleksandr Ragoza, privitoare 

la desfășurarea operațiunilor viitoare. Generalul Christescu este înlocuit cu 
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generalul Eremia Grigorescu, fiind creat un comandament unic româno-rus, 

condus de generalul Ragoza. 

Cea de a doua etapă a ostilităților începe la 31 iulie/13 august 1917 și a 

debutat cu ofensiva germană în zona Panciu, determinând retragerea trupelor 

ruse cu 6 km. Întrucât generalul rus Ragoza a ordonat alinierea trupelor române 

la linia noului front, ceea ce echivala cu cedarea Mărășeștilor, decizie 

contestată de Eremia Grigorescu, a apărut o noua criză la nivelul conducerii 

comandamentului româno-rus. Criza a fost depășită prin demiterea generalului 

Ragoza și preluarea conducerii de către Eremia Grigorescu. 

La 1/14 august 1917, von Mackensen, în spiritul viziunii sale ofensive (era 

supranumit, de altfel, „spărgătorul de fronturi”), declanșează ofensiva în zona 

Chicera, existând astfel riscul străpungerii aliniamentului defensiv româno-rus. 

Concomitent, generalul german Kurt von Morgen atacă pozițiile române care 

asigurau apărarea podului peste Siret de la Cosmești, silindu-i pe români să se 

retragă și să dinamiteze podul. A urmat o perioadă de calm, de câteva zile, 

folosită de von Mackensen să-și pregătească asaltul de la Mărășești. 

 

 
Gara din Mărășești în timpul luptelor din august 1917 

La 6/19 august 1917, începe atacul general al trupelor Puterilor Centrale, 

acesta fiind apogeul luptelor de la Mărășești. Grupul de atac german, format 

din 5 divizii de infanterie și comandat de generalul von Morgen, a lovit 

aliniamentul român dintre Panciu și Mărășești, cu scopul de a străpunge linia 

frontului. Cea mai intensă bătălie s-a purtat în zona pădurii Răzoare, unde s-a 

remarcat compania de mitraliere a Batalionului I din Regimentul 51 Infanterie, 
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comandată de căpitanul Grigore Ignat. Semnificația jertfei mitraliorilor a fost 

uriașă, ei întârziind avansarea inamicului și replierea trupelor române.  

Cea de a treia etapă, desfășurată între 7/20 august - 21 august/3 septembrie 

1917, a cunoscut o diminuare a confruntărilor, dar și un ultim efort al 

germanilor de străpungere a pozițiilor românești, în zona Varnița-Muncelu. 

Eșecul lui Mackensen la Mărășești a fost relatat de presa internațională, 
care elogia faptele de arme ale românilor. Astfel, revista „Time” titra: 

„Apărarea frontului la Mărășești a fost cea mai strălucită faptă de săvârșită 

vreodată de români.” Astfel, marea victorie de la Mărășești se înscrie în Galeria 

Națională a luptelor pentru apărarea pământului strămoșesc, precum cele de la 

Tapae, Posada, Rovine, Vaslui, Valea Albă-Războieni, Călugăreni și multe 

altele. 

Bătălia de la Mărășești a durat 28 de zile, dintre care 15 zile au fost de 

luptă efectivă. În timpul confruntărilor, Armata I Română a pierdut 27.410 

oameni (610 ofițeri și 26.800 de soldați și gradați), dintre care 5.125 de morți, 
9.818 dispăruți și 12.467 de răniți. Armata a IV-a Rusă a înregistrat pierderi 

cifrate la aproximativ 25.650 de oameni (7.083 de morți, 10.400 de răniți și 

8.167 de dispăruți). Armata a IX-a Germană a pierdut un efectiv de 

60.000-65.000 de oameni (morți, răniți și dispăruți). 
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Carte poștală din perioada interbelică 
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VI.  

 

Măriuca Zaharia, eroina de 12 ani de la Haret 

 

La intrarea în curtea școlii din satul Haret, vizitatorii sunt întâmpinați de 

statuia copilei-erou de la Haret, MĂRIUCA ZAHARIA, jertfită în vara anului 

1917 - an de mare cumpănă pentru Țară - la numai 12 ani. 

Născută la Pădureni, în 1905, fetița locuia cu bunicul său în satul Haret, 

aproape de locul confruntărilor militare. În livada bunicului ei, pe nume Ion 

Zaharia, Armata Română crease un post de observație al trupelor românești, 

care oferea o panoramă asupra a tot ceea ce se întâmpla pe linia frontului. 

Dintr-un nuc, soldatul transmitea telefonic toate coordonatele de atac ale 

artileriștilor, o misiune extrem de importantă, care a dus la forțarea trupelor 

inamice să se retragă. În acea livadă, Măriuca s-a împrietenit cu soldații români 
și chiar le-a deprins din tainele muncii lor, fiind captivată de mișcările de trupe 

pe care le observa cu ajutorul binoclului oferit de soldați. 
În ziua de 5 august 1917, cu o zi înaintea marii victorii a Armatei Române, 

în urma bombardamentelor germane, observatorul din livada bunicului 

Măriucăi a fost ucis, iar fetița, cu un curaj supraomenesc, i-a luat locul în nuc și 

a transmis telefonic mai departe ceea ce zărea pe câmpul de luptă. „Vreau să 

fac și eu ceva pentru Țara mea”, le-a spus fetița comandanților Armatei 

Române, uluiți de faptul că un copil face munca unui soldat. Iar informațiile 

oferite de Măriuca s-au dovedit prețioase, din moment ce a fost blocată 

înaintarea trupelor germane. Fetița a fost doborâtă în urma unei explozii în 6 

august 1917. 

În memoria sacrificiul său, trupul neînsuflețit al Mariei Zaharia a fost 

depus în Mausoleul din Mărășești, alături de alți mari eroi ai acelor lupte, iar în 

fața școlii din Haret s-a ridicat un monument închinat faptelor ei din anul 1917. 

Figura eroică a fetiței a fost evocată în filmul Baladă pentru Măriuca, în 

anul 1969, și în cartea Povestiri istorice, a istoricului Dumitru Almaș, prezentă 

și în manualele claselor primare din perioada anterioară anului 1990. Dumitru 

Almaș a imortalizat-o într-o povestire, în cartea Povestiri istorice: „Maria sau 

cum o alintau prietenii, Măriuca, trăia în satul Răzoare, la casa bunicului ei, Ion 

Zaharia. Frontul a ajuns în dreptul satului lor și acolo se da o cumplită bătălie 

între armata română și cea germană. De aceea satul a fost evacuat: adică toți 
sătenii și-au luat ce au putut fiecare și au plecat în altă parte, la adăpost, în 
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munți. Numai moș Ion Zaharia a rămas în casa lui. A săpat șanț adânc în livadă. 
Aici se ascundea ori de câte ori nemții bombardau satul. S-a întâmplat ca 

soldații români să instaleze un post de observație tocmai în nucul cel înalt și 

stufos din livada lui Moș Zaharia. Un ostaș urca în vârful acelui pom, se așeza 

pe ramurile mai groase, ascuns în frunze. Și de acolo, cu un binoclu, 

supraveghea mișcările dușmanului. Ceea ce vedea, povestea sergentului care 

sta jos, la tulpina nucului, cu receptorul telefonului în mână. Sergentul 

transmitea artileriștilor, prin telefon, cele văzute”. 

Almaș povestește, în continuare, cum fata deprinde „meșteșugul” 

observației, înlocuindu-l în cele din urmă pe ostașul din copac, când este lovit 

de dușmani. Astfel ea ajută Armata Română în luptă, până când este doborâtă 

la rândul ei de focul inamic. 

 În satul Haret, în anul 1977, a fost ridicat un monument chiar acolo unde 

s-a aflat, în 1917, nucul în care se urcase Măriuca, transmițând pozițiile 

dușmanilor. Monumentul se află azi în grădina unei gospodării. În fața școlii 

din acest sat, tot în 1977, a fost dezvelit bustul fetiței. Este școala în care și 

Maria învățase la vremea ei. În București, în Sectorul 4, o stradă din Cartierul 

„Apărătorii Patriei”, poartă numele „Măriuca”, în amintirea celei care a fost 

„Eroina de la Mărășești”. 

Astăzi, din păcate, pilda jertfei copilei din Haret nu-și mai poate face loc în 

manualele școlare, nici măcar în treacăt. De parcă ne-ar fi rușine cu eroii 

noștri... 
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VII.  

 

Eroii nu au vârstă: sublocotenentul Gabriel Pruncu 

 

În Orașul-Erou Mărășești, în fața gării, cu fața către Mausoleul Eroilor 

Neamului, se află amplasată statuia tânărului erou GABRIEL PRUNCU, jertfit 

la numai 21 de ani, în august 1917, străpuns de gloanțe apărând gara Orașului 

Mărășești. Avea numai 20 de ani când, în 1916, anul intrării României în 

„Marele Război” al Reîntregirii Naționale, a intrat în rândurile Armatei Române, 
înrolându-se în Regimentul 50 Infanterie „Putna” din Focșani. 

Gabriel Pruncu s-a născut în data de 4 martie 1896 la Focșani, tatăl său, 

Grigore Pruncu, fiind un comerciant de origine armeană. Casa familiei Pruncu, 

în care s-a născut și a crescut viitorul erou este situată în prezent pe Strada 

Republicii nr. 11 din Focșani și este clasificată ca monument istoric sub 

titulatura „Casa Dr. Boiu”, probabil un cumpărător care a achiziționat imobilul 

de la familia Pruncu. După jertfa tânărului militar, îndurerați de stingerea 

prematură din viață a tânărului erou, mama și fratele său, în 1927, au ridicat 

statuia dedicată sublocotenentului Gabriel Pruncu, în micul parc din spatele 

gării Orașului Mărășești, pe al cărei soclu scrie : 

„Sublt. Gabriel Gr. Pruncu din Regimentul 50 Infanterie căzut pe 

câmpul de onoare în luptele de la Mărășești în august 1917. 

Nu-i mai mare fericirea / Pe acest bogat pământ / Decât pentru datorie 

/ Să preferi a fi-n mormânt. Fratele tău 

Suflet bun nevinovat / Până voi veni la tine / Te voi plânge neîncetat / 
Durerea ca să-mi aline. Mama ta “ 

Osemintele sale au fost înhumate inițial în cimitirul armean de la Focșani, 

iar ulterior au fost mutate în incinta Mausoleului din Mărășești, în culoarul 

„Cavalerilor”, unde, pe o placă, scrie: 

„Aici se odihnește eroul Maior Grigore Ignat, alături fiind locotenentul de 

numai 21 de ani, Gabriel Pruncu”. 
Numele lui Gabriel Pruncu este menționat și pe placa comemorativă a 

Colegiului Național „Unirea” din Focșani, alături de ale altor elevi și profesori ai 

liceului care s-au jertfit sub Tricolorul Românesc. În trecut, a existat în Focșani 

și o stradă Gabriel Pruncu (actuala Str. Nicolae Titulescu), pentru a omagia jertfa 

tânărului ofițer din Focșani. În prezent, o stradă din Orașul Mărășești poartă 

numele eroului din Primul Război Mondial. 
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VIII. 

 

Mărășești între cele două Războaie Mondiale  

 

Bătălia din vara anului 1917 a impresionat profund opinia publică internă 

și internațională. 
La 1 iunie 1919, Cercul Studențesc Putnean a organizat un parastas pe 

„câmpia glorioasă de la Mărășești”, oficierea fiind făcută de un sobor de 40 de 

preoți, în frunte cu Arhimandritul Gherontie Nicolau de la Mitropolia 

Ungro-Vlahiei. 

La 7 iulie 1919, în Mărășești vine Regina Maria, vizita fiind consemnată în 

memoriile sale. Cu această ocazie, merge la reședința distrusă de lupte a 

familiei Negropontes, pentru a ajuta săracii așezați în grădina casei lui 

Negropontes. 

Un eveniment trist pentru români a fost stingerea din viață, la 21 iulie 1919, 

la vârsta de 56 de ani, a celui care a fost artizanul victoriei de la Mărășești, 

generalul Eremia Grigorescu. Înainte de trecerea în veșnicie, a lăsat să fie 

înmormântat „între ostașii pe care eu i-am trimis la luptă pentru apărarea a ceea 

ce orice Român are mai scump - Patria”. A fost înmormântat în cimitirul de la 

Mărășești, iar la 29 august 1924 osemintele au fost strămutate într-un sarcofag 

construit special și amplasat în ceea ce avea să devină Mausoleul Eroilor 

Neamului de la Mărășești. 

Imediat după sfârșitul „Marelui Război”, intenția de a construi un 

monument impozant pentru a celebra cea mai mare victorie din Istoria 

Națională. La 8 iunie 1919, la Congresul Societății Ortodoxe Naționale a 

Femeilor din România, președintele de onoare al societății, I.P.S.S. Pimen, 

Mitropolitul Moldovei și al Sucevei, a prezentat propunerile făcute de mai 

multe membre ale societății, de a se construi o „biserică pe mormintele de la 

Mărășești”. Propunerile au fost trimise regelui Ferdinand și prim-ministrului 

Ion I. C. Brătianu, care și-au exprimat acordul. A fost constituit un Comitet 

Executiv, la care, ulterior, s-au raliat mari personalități ale vieții publice din 

România.  

La 8 octombrie 1919, s-a stabilit locul viitoarei construcții, oferit gratuit de 

către Gheorghe Ulisses Negropontes, precum și o donație în bani, în valoare de 

50.000 de lei. Terenul avea o suprafață de 20 de hectare și a fost donat prin act 

președintelui societății, Alexandrina Cantacuzino, în ziua de 14 iulie 1921.  
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Lucrările de construcție au fost anevoioase din mai multe cauze. La 21 

iulie 1921 a fost desemnat proiectul câștigător, aparținând arhitecților 

Constantin Pomponiu și George Cristinel. Lucrările au început abia în 6 iulie 

1923, iar la 6 august 1923 a fost pusă piatra de temelie a Mausoleului. 

 

 

Proiectul inițial al Mausoleului Mărășești 

Din diverse motive, lucrările au trenat până în 1933, când marele ziarist 

Pamfil Șeicaru, indignat de nepăsarea autorităților, a ridicat pe cheltuială 

proprie Monumentul Victoriei de la Tișița, executat de sculptorul Oscar Han și 

inaugurat la 20 septembrie 1934. La inaugurare au fost prezenți regele Carol al 

II-lea, Mihai, Mare Voievod de Alba Iulia, miniștri, mareșalii Constantin 

Prezan și Alexandru Averescu, oficialități locale și foști luptători în bătălia de 

la Mărășești. 

La 6 august 1936, cu ocazia ceremoniei comemorative anuale, s-a anunțat 

decizia reluării lucrărilor de la Mausoleu. Lucrările au reînceput abia la 1 

martie 1937, realizându-se etajul din granit și ornamentele executate de 

sculptorii Ion Jalea, Cornel Medrea, Emil Wilhelm von Becker și pictorul 

Eduard Săulescu. Însuși prim-ministrul Gheorghe Tătărescu a donat 5.000.000 

de lei, motiv pentru care, în 1936, a fost declarat cetățean de onoare al orașului 

Mărășești. (În 1940, Ulisses Negropontes, fiul lui Gheorghe Ulisses 

Negropontes, se căsătorește cu fiica lui Gheorghe Tătărescu, Sanda Tătărescu 
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(1919-2009), fost senator P.N.L. în legislatura 1990-1992. Printre rudele 

Sandei Tătărescu-Negropontes se numără și verii săi, John Negroponte, fostul 

șef al Serviciului de Informații din S.U.A. și fost ambasador al S.U.A. în Irak, 

și Nicholas Negroponte, unul dintre inventatorii internetului).  

Mausoleul Eroilor Neamului din Mărășești a fost inaugurat cu mare fast la 

18 septembrie 1938, în prezența regelui Carol al II-lea, a celor mai de seamă 

personalități ale României și a unui numeros public venit din toată Țara.  

Revenind la istoria interbelică a comunității de la Mărășești, trebuie să 

menționăm că președintele Franței, Paul Deschanel, a decorat „orașul 

Mărășești” cu Medalia „Crucea de Război”, punând în mare încurcătură 

autoritățile române. Reprezentanții comunității solicitaseră încă din anul 1908 

acordarea statutului de oraș, dar în zadar. Abia la 17 august 1920 a fost votat 

proiectul de lege prin care comuna rurală Mărășești era ridicată la rangul de 

comună urbană. Tot atunci a fost adoptată și Stema Orașului, care era 

reprezentată de Arhanghelul Mihail învingând balaurul și de inscripția „Pe aici 

nu se trece!”. Legea a fost publicată în „Monitorul Oficial” nr. 109 din 18 

august 1920 și sancționată prin Decretul Regal nr. 3.446/1920. 

Ceremonia decorării s-a realizat pe fostul câmp de luptă, la marginea 

pădurii Răzoare, unde mareșalul Joseph Jacques Joffre, eroul de la Marna 

(1914), înmâna primarului Orașului Mărășești, Gheorghe Ulisses Negropontes, 

Medalia „Crucea de Război” Franceză. 
Între cele două Războaie Mondiale, comunitatea de la Mărășești a 

cunoscut firești fluctuații, în funcție situația națională la nivel economic și 

social. 

Războiul nu a produs numai pierderi materiale, ci și umane, dacă analizăm 

situația demografică de la recensământul din 1921, când la Mărășești se 

înregistrau 3.520 de locuitori, față de 4.459 de locuitori în 1912. Refacerea s-a 

realizat repede, pentru că în 1924 populația se ridică la aproape 6.000 de 

locuitori.   

Din punct de vedere administrativ, în 1920 Mărășești era parte a Plășii 

Caregna, cu sediul la Păunești. În 1925, o nouă împărțire administrativ- 

teritorială forma Plasa Mărășești, cu sediul la Răstoaca. Prin Decretul din 

ianuarie 1930, în Județul Vrancea rămâneau trei plăși, între care și Mărășești, 

cu 53 de localități rurale. De la 1 martie 1936, Plasa Mărășești își schimbă 

denumirea, în Plasa Gârlele. Prin noua lege administrativă din 13 august 1938, 

inițiată de regimul autoritar carlist, Mărășești redevine plasă, cu 36 de sate 

componente și făcând parte din Ținutul Dunărea de Jos, cu centrul la Galați. 
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La recensământul din 1930, orașul Mărășești înregistra 4.532 de locuitori, 

în 1940 - 4.963 de locuitori, pentru ca în 1944 populația să atingă 5.132 de 

locuitori. 

Dezvoltarea urbei este atestată de activitățile comerciale care se derulau și 

în care era angrenată o bună parte a populației. O situație statistică care datează 

din 1934, primul an de dezvoltare economică după Marea Criză din 1929-1933, 

indică următoarea situație: din totalul de 47 de unități comerciale, funcționau 

18 cârciumi, 5 restaurante, 2 cafenele, 4 frizerii, 7 băcănii, 4 manufacturi, 4 

brutării, un hotel, o cofetărie și o farmacie. 

Perioada de refacere de după război a influențat în mod pozitiv și 

învățământul din Mărășești. Astfel, în 1923 se forma la Mărășești o Școală 

Inferioară de Meserii, de întreținerea școlilor având grijă Primăria, prin 

alocarea, în 1923, a sumei de 30.000 de lei. 

În 1924, la Mărășești era înființată Școala Superioară de Arte și Meserii, 

dispunând de ateliere de fierărie, rotărie și tâmplărie, având un număr de 70 de 

elevi, împărțiți în 5 clase. Școala avea un internat de 25 de locuri și școlariza 

elevi din comunele Soveja, Țifești, Jariștea, Domnești, Bâlca și Cornățel 

(ultimele două din actualul județ Bacău) și din Mărășești. Din cauza 

dificultăților financiare, școala a fost desființată în 1929 și reînființată în 1934. 

Grija autorităților locale pentru educația copiilor este vizibilă și în 

strădaniile de a construi un local nou pentru școlile primare (actualul local al 

Liceului Tehnologic „Eremia Grigorescu). Construcția s-a realizat între anii 

1935-1938, iar recepția s-a făcut în 1940. Localul școlii a fost dotat și cu o sală 

de festivități, având toate dotările necesare unei săli de spectacole. 

Luptele din 1917 au avariat grav Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, 
în vreme ce Biserica „Sfântul Gheorghe” a fost complet distrusă. Biserica 

„Adormirea Maicii Domnului” a fost refăcută în 1920, iar pictura a fost 

restaurată în 1928. În toată perioada interbelică s-a încercat refacerea Bisericii 

„Sfântul Gheorghe”, dar fără succes. Noua biserică, situată între liceu și piața 

agroalimentară, a fost sfințită în 2016, piatra de temelie fiindu-i sfințită în 

1996. 

Conchidem că în perioada dintre cele două Războaie Mondiale 

comunitatea din Mărășești a cunoscut o dezvoltare remarcabilă, în deplină 

concordanță cu dezvoltarea generală a României Întregite.    
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IX. 

 

Monumentele din Mărășești 

 
Comunitatea de la Mărășești a prețuit dintotdeauna trecutul istoric și 

jertfele înaintașilor pentru apărarea pământului strămoșesc. Respectul pentru 

eroii comunității a fost ilustrat de numeroasele monumente construite pe raza 

orașului Mărășești. 

În continuare, oferim câteva informații despre aceste monumente, însoțite 

de imagini. 

1. Monumentul (bustul) domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 

A fost inaugurat la 29 septembrie 1908, fiind executat de sculptorul 

Themistocle Vidali din Ploiești. Este al doilea monument din România 

consacrat „Domnului Unirii”, după cel construit în comuna Grivița, județul 

Tutova, dezvelit la 24 ianuarie 1907. În 1912, același sculptor realizează un alt 

bust consacrat lui Cuza, la Răcăciuni (jud. Bacău).  

 

2. „Obeliscul Eroilor de la 1877-1878 pentru Independență Națională”. 
A fost ridicat la 17 mai 1909 și amplasat în fața Liceului Tehnologic 

„Eremia Grigorescu”, comemorând pe cei patru ostași din Mărășești jertfiți în 

Războiul de Independență din 1877-1878. A fost deteriorat în timpul celui de 

Al Doilea Război Mondial și a fost refăcut prin eforturile profesorului Valerian 

Simion, veteran de război. 
 

3. Monumentul (bustul) Sublocotenentului Gabriel Pruncu. 

A fost ridicat în anul 1927, executat de sculptorul Barbu Dumitriu și a fost 

amplasat în parcul din fața gării Orașului Mărășești, pe locul în care tânărul 
ostaș s-a jertfit pentru apărarea gării de atacurile trupelor Puterilor Centrale. 

 

4. Obeliscul dedicat luptelor greviste ale muncitorilor de la Depoul de 

locomotive C.F.R. Mărășești, din anii 1918-1921. 

A fost realizat de sculptorul Gheorghe Eracli și se află amplasat în 

apropierea peronului Gării Mărășești, lângă postul de Poliție Transporturi- 

Feroviare. În prezent, se află în stare de degradare, înconjurat de vegetație și în 

fața sa este amplasat un magazin alimentar, fiind astfel greu de observat. 
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5. Monumentul Victoriei de la Tișița. 

A fost executat de sculptorul Oscar Han, la solicitarea și pe cheltuiala 

marelui ziarist Pamfil Șeicaru și inaugurat la 20 septembrie 1934. La 

inaugurare au fost prezenți regele Carol al II-lea, Mihai, Mare Voievod de Alba 

Iulia, miniștri, mareșalii Constantin Prezan și Alexandru Averescu, oficialități 
locale și foști luptători în bătălia de la Mărășești. 

 

6. Mausoleul Eroilor Neamului. 

 Lucrările au început în 6 iulie 1923, iar la 6 august 1923 a fost pusă piatra 

de temelie a Mausoleului. Mausoleul Eroilor Neamului din Mărășești a fost 

inaugurat cu mare fast la 18 septembrie 1938, în prezența regelui Carol al II-lea, 

a celor mai de seamă personalități ale României și a unui numeros public venit 

din toată Țara. 

 

7. Muzeul Militar al bătăliei de la Mărășești. 

Este amplasat lângă Mausoleu și prezintă arme și echipament militar 

utilizate în timpul marii bătălii din vara anului 1917. 

 

8. Troița Eroilor Războiului pentru Întregirea Neamului Românesc. 
A fost ridicată în anul 1942 și amplasată în fața actualului Club al Elevului, 

lângă Primăria Orașului Mărășești. În anul 1942 a fost demolată. După 1989, 

veteranii de război din Mărășești ridică în același loc Troița-Monument, după 

proiectul profesorului Valerian Simion, veteran de război. 
 

9. Monumentul (bustul) eroinei Măriuca Zaharia de la Haret. 

 A fost construit în anul 1977 și a fost amplasat în fața școlii din Haret. 

 

10. Monumentul consacrat eroinei Măriuca Zaharia de la Haret. 

A fost construit în 1977 și este amplasat pe locul în care s-a jertfit copila 

de 12 ani. În prezent, se află în grădina unei familii. 

 

11. Monumentul II Mărășești (Complexul Monumental Joffre). 

Este amplasat în „Parcul Mare”, astăzi Parcul „Joffre”. A fost ridicat din 

inițiativa Uniunii Veteranilor de Război și a Urmașilor Veteranilor 

(U.V.R.U.V.). prin președintele filialei Bacău, general (r) Corneliu Petru 

Nechita, pentru cinstirea eroilor români și francezi căzuți în Primul Război 
Mondial. Monumentul a fost inaugurat la 6 august 1998. 
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12. Muzeul Veteranului Român. 
A fost amplasat în incinta Casei de Cultură „Emanoil Petruț” din Mărășești, 

fiind o premieră în România înființarea unui astfel de lăcaș de cultură. A fost 

înființat la 7 noiembrie 2004, la inițiativa Uniunii Veteranilor de Război din 

România, prin președintele colonel (r) Ștefan Cucu și vicepreședintele general 

(r) Corneliu Petru Nechita. La inaugurare a participat Maiestatea Sa, Regele 

Mihai I. La realizarea muzeului au contribuit și primarul Orașului Mărășești, 

Emilian Brașov, directorul Casei de Cultură „Emanoil Petruț” Mărășești, 

Constantin Ghiniță, și primarul Municipiului Focșani, Decebal Bacinschi.  
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X.  

 

Pe urmele „Trompetistului” de la Mărășești 
 

Pentru a-și prefigura viitorul, o comunitate trebuie să-și cunoască obârșiile; 

numai ulterior, acea comunitate va fi capabilă de a constitui valorile 

moral-civice în care să creadă. Nu sunt cuvinte mari - cuvinte pe care le declamă 

mulți, dar în care tot mai puțini cred - sunt expresii de trăire autentică, 
omenească. Dacă trecutul personal este, uneori, o piedică în conturarea viitorului, 

trecutul colectiv „nu poate pieri, căci viitorul se va naște din el”, așa cum spunea 

Anatole France. 

Istoria Orașului-Erou Mărășești, cel puțin aceasta de la 1917 încoace, are o 

noblețe aparte. O mână de ostași coborâtori din vitejii Istoriei Naționale, ba, 

parcă, din țăranii sacrificați la 1907 - actanții paradigmatici ai unei răscoale de 

tip medieval la începuturile Contemporaneității - i-au pricinuit lui von 

Mackensen, marele „spărgător de fronturi”, o înfrângere cât renumele său, motiv 

pentru care, mai târziu, recunoștea că: „Pe mine m-a bătut la Mărășești armata 

română, care a înviat ca o pasăre Phoenix, și care a speriat armata germană!”. 
Ceea ce s-a întâmplat la Mărășești cu 102 ani în urmă pare astăzi de 

domeniul fantasticului, dacă la mijloc nu ar fi atemporala iubire a „sărăciei și a 

nevoilor și a neamului”. Dacă astăzi pare revolut, în urmă cu un veac era firesc. 

Eram, ca popor, la apogeul unui ciclu istoric, simțind că realizarea obiectivului 

național nu era departe. Erau „orele astrale” ale unui popor chinuit de Istorie, 

dar care nu și-a pierdut niciodată speranța, credința și identitatea. Iar 

Dumnezeu răsplătește celui ce nu-și pierde credința, măcar că aceasta nu-i nici 

cât un grăunte de muștar... 

La un secol depărtare de hecatomba de la Mărășești, cei puțini dintre noi 

care rămânem, în continuare, copleșiți de dimensiunea acelor fapte de arme, nu 

putem decât să ducem mai departe povestea. Fiecare combatant, din cei câteva 

zeci de mii de români, ruși, germani, austrieci, a avut povestea sa. Unii au 

plecat la Ceruri, iar ceilalți au plecat la familiile lor, pentru a povesti copiilor și 

nepoților ceea ce înseamnă războiul. Pentru unii, războiul lor, pentru alții, 
războiul cui i-a trimis să se jertfească pe valea românească a Siretului (este 

întâmplător, oare, că în Antichitate, râul Siret a fost cunoscut sub numele de 

„Hierasus” („Sfântul”, în limba greacă), denumire sub care apare în 

Geographia lui Ptolemeu?).  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_greac%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ptolemeu
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De câțiva ani, Asociația „Voluntariat Pentru Viață” din Mărășești și-a făcut 
o misiune nobilă de a rememora trecutul eroic al Mărășeștilor. Un proiect, 

intitulat Pe aici nu se trece!, a avut ca menire sensibilizarea tinerilor din zonă 

privind faptele de eroism ale înaintașilor.  

Dacă pentru evenimentele cunoscute există numeroase surse de informare, 

iată că tinerii implicați în proiect vor afla și informații despre un monument 

aproape uitat, amplasat chiar pe câmpul de luptă de la Mărășești. În Mărășești, 

puține persoane cunosc ceea ce reprezintă movila cu un soclu pe ea din 

apropierea cimitirului (lângă „Drumul Hoților”), deși au suprafețe de teren 

arabil în apropiere sau au mers cu animalele la păscut și au urcat, măcar din 

curiozitate, pe acea movilă, în apropierea căreia se află și o cazemată distrusă 

din Al Doilea Război Mondial. Astfel că, într-o zi frumoasă și răcoroasă de 

iulie 2019, am mers cu domnul inginer Valerică Chicior, septuagenar și urmaș 

de veteran de război, pentru a afla mai multe informații și a consemna cele 

relatate de domnia sa. Însoțitorii săi au fost juristul Daniel Drăgan și profesorul 

Cătălin Mocanu, voluntari ai Asociației „Voluntariat Pentru Viață” din 

Mărășești, iubitori ai istoriei locale. 

Monumentul dedicat de locuitorii din Mărășești eroilor de pe câmpul de 

bătălie nu apare menționat nicăieri. Din asocierea mai multor informații, putem 

deduce că a fost ridicat la începutul anilor ʼ20, existând, în acest sens, în Țară, 
monumente similare. Movila pe care a fost amplasat monumentul constând 

într-o cruce amplasată pe un soclu, a fost ridicată din pământ adus cu carele 

trase de boi, având un diametru de circa 40 de metri și o înălțime de circa 4 

metri, astfel că este reperată ușor în acest șes aproape perfect. Soclul este în 

plan dreptunghic și constă în patru trepte, având la bază dimensiunile de 5X4 

metri. Pe soclu a fost amplasată o cruce din beton, de circa 3,50 metri, 

acoperită cu mozaic. Crucea nu mai există astăzi, despre ea vorbind, în trecut, 

cei care au văzut-o până în anul 1948. În 1948, în debutul regimului comunist, 

noul primar, Gheorghe Damian, instalat la 30 mai 1948, a demolat-o, iar 

monumentul a rămas în paragina în care se află și în prezent, deși, în fiece an, 

la 6 august, se rostesc discursuri sforăitoare la Mausoleul Eroilor Neamului 

despre cum ne cinstim trecutul și memoria Eroilor Neamului („Au prezentul nu 

ni-i mare?”). Acel primar a avut și năstrușnica idee de a demantela Crucea din 

vârful Mausoleului de la Mărășești, dar aceasta a rezistat. Deh, personajul a 

dorit să-și arate loialitatea față de regim și ruperea totală de „regimul 
burghezo-moșieresc”... 
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Monumentul de care vorbim a fost dedicat, conform memoriei colective, 

unui „trompetist” din Regimentul 32 Mircea care avea un punct de observare 

chiar pe locul în care a fost amplasat monumentul. În memoria colectivă, 
monumentul a fost cunoscut în perioada interbelică drept „Crucea 

Trompetistului”. Din păcate, nu dispunem nici de mai multe informații și nici 

de imagini ale sale. Fugit irreparabile tempus! 

Considerăm că scurta prezentare a unei file mai puțin cunoscute din istoria 

bătăliei de Mărășești nu poate fi decât începutul unei aventuri de restaurare a 

unui monument durat de locuitorii unei comunități mici, dar care a prețuit jertfa 

Eroilor Neamului.   
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Any Mary Drăgan 

 

Voluntariatul poate schimba în bine LUMEA! 

 

„Bună!  Sunt Any Mary și sunt coordonatorul activităților de proiect!”.  

Așa începe fiecare călătorie a mea în proiectele de voluntariat pe care le 

implementez. Sunt cadru didactic la Clubul Copiilor din Mărășești și munca la 

catedră nu este cu mult diferită de cea de coordonator de activități în cadrul 

proiectelor de voluntariat. 

Am avut curajul să intru în lumea voluntariatului prin intermediul 

Asociației „Voluntariat Pentru Viață” acum 10 ani și în acest timp am conceput 

și coordonat peste 25 de proiecte în cadrul programului Erasmus+  și Corpului 

European de Solidaritate, dar și alte numeroase acțiuni de voluntariat sau 

proiecte pe diferite linii de finanțare. 

Voluntariatul ESC din cadrul proiectelor Corpului European de 

Voluntariat este o parte esențială a activității desfășurate de asociația noastră și 

considerăm că prin activitățile desfășurate de voluntarii europeni îi conferim 

organizației noastre un spirit aparte și o energie continuă reînnoită. 
Dacă aș putea să le dau un alt nume, eu cred că așa mi-aș dori să-i 

numesc pe voluntari,  „donatori de bine”, pentru că, de fapt, asta sunt ei, 

indiferent de domeniul în care activează. Voluntarii sunt cei care fac fapte bune, 

fără a aștepta nicio recompensă. A te implica în activități de voluntariat 

înseamnă să devii un model pentru comunitatea din care faci parte, să îți aduci 

contribuția la bunăstarea acesteia, să ajuți un om care are nevoie de susținere. 

Despre voluntarii europeni din cadrul Corpului European de Voluntariat 

nu pot decât să spun că au „curaj”, pentru că au ales să vină într-o țară pe care nu 

o cunosc, despre care au auzit poate de la televizor sau canalele media, într-un 

oraș necunoscut. Să conviețuiești cu alți tineri, fiecare cu tabieturile lui, să nu știi 

cât de primitori sunt românii, cu cine vei lucra sau interacționa, sunt gânduri cu 

care străbați mii de kilometri. Cam așa cum încep toate proiectele noastre! 

În acest sens, asociația este și un loc de integrare și dezvoltare personală 

care promovează și pune în valoare spiritul de echipă și angajamentul 

socio-cultural. 

Asociația numără în prezent peste 120 de voluntari din întreaga Europă 

implicați în proiectele noastre! 
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Această experiență din lumea voluntariatului mă inspiră, îmi 
demonstrează că pot împărtăși din experiența profesională și personală, mă 

energizează, mă face curioasă, am ocazia să mă dezvolt personal și îmi doresc ca 

la sfârșitul fiecărui proiect să pot spune, cu sinceritate, alături de voluntari: 

„Misiune îndeplinită!”. 
O frumoasă poveste amerindiană ne atrage atenția că, în viață,  pentru a 

înfăptui un lucru bun, implicarea fiecăruia contează. 
Se spune că într-o pădure izbucnise un incendiu devastator. Pasărea 

colibri tot aducea apă în cioc, ca să stingă focul. Toate celelalte animale, 

înnebunite de spaimă, fugeau care încotro, pe unde nimereau. Pasărea colibri 

continua, însă, să care apa în cioc. Un tigru, conștient de zădărnicia demersului, 

îi atrase atenția:  

- Ești nebună? Tu crezi că poți să stingi focul ăsta imens cu stropul de apă 

pe care-l aduci tu? 

 Pasărea colibri îi răspunse:  

- Eu îmi fac partea mea… 

Aceasta este menirea mea: să-mi ajut semenii.  
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INTERVIURI – PARTEA I 
 

 

 

ALEXANDRU MIJA 

 

Reporterː În primul rând, bună ziua și vă mulțumim pentru acest 

interviu! Eu sunt Mina, voi fi reporterul, iar Klara este cameraman.    

Alexandru Mijaː Bună! Mulțumesc pentru invitație!  

Reporterː Ați putea să vă prezentați, pe scurt?  

Alexandru Mijaː Cu siguranță! Numele meu este Alexandru Mija. 

M-am născut în Mărășești. M-am născut și am crescut în Mărășești. Sunt 

muzician, dirijor de orchestră și în același timp lucrez ca manager de proiect al 

Orchestrei de Tineret a Uniunii Europene. Cum am mai spus, mi-am început 
studiile aici, în Mărășești, studiile primare. Apoi, studiile liceale în Focșani și 

studiile universitare la Universitatea de Muzică din București sau, după cum 

știm, Conservatorul.  

Reporterː V-ați născut și ați copilărit în Mărășești. Prin urmare, ne puteți 
spune ce reprezintă pentru dumneavoastră acest oraș? 

Alexandru Mijaː Ce reprezintă orașul pentru mine? Păi, este tot ce are 

legătură cu copilăria, după cum știți! Toate amintirile fundamentale, toate 

lucrurile prime. Primii mei prieteni, jocurile pe care le jucam mereu, primii ani 

de școală, părinții mei, familia mea, totul. Toate lucrurile care contează în viață, 
dacă pot spune asta.  

Reporterː Oh, deci tot ce reprezintă baza? 

Alexandru Mijaː Da. 

Reporterː Știm că sunteți pasionat de muzică și că ați absolvit 

Conservatorul, nu?     

Alexandru Mijaː Sigur! 

Reporterː Când a început această pasiune și cine anume v-a inspirat? 

Alexandru Mijaː Este interesant, pentru că eu am o soră care era cu patru 

ani mai în vârstă și ea a început să studieze vioara. S-a întâmplat când un unchi 

ne-a vizitat din București și i-a adus un cadou surorii mele, un pian mic de 

jucărie. Iar ea a început să cânte la pian, parcă ar fi fost deja un muzician și el a 

observat că ea era foarte talentată la muzică. Așa a început ea, și după aceea, 

patru ani mai târziu, părinții mei au considerat că dacă surioara mea studiază 



40 

muzica, ar trebui să studiez și eu același lucru. Într-un fel i-am înțeles, dar, din 

perspectiva mea, acum poate aș fi avut altceva în minte. În final, totul a fost bine, 

pentru că eu iubesc muzica și iubesc faptul că sunt muzician.  

Reporterː Este foarte frumos! Acum sunteți managerul Orchestrei de 

Tineret a Uniunii Europene? Cum ați reușit să ajungeți în acel loc? 

Alexandru Mijaː E interesant, pentru că pe parcursul studiilor mi-am 

dorit o oportunitate să ajung cu muzica la cel mai înalt nivel. Prin urmare, mi-am 

dorit să țin legătura cu cei mai buni dirijori, cei mai buni muzicieni din toată 

lumea. Iar una dintre oportunități a fost Festivalul „George Enescu”, care are loc 

în București la fiecare doi ani. Astfel, m-am decis să mă alătur echipei pentru 

Festivalul „George Enescu”. După două-trei ediții ale festivalului, bazându-mă 

pe acea experiență, m-am decis că este momentul să fac un pas în față și să mă 

implic în viața muzicală a Europei, ca să spun așa. Am aplicat pentru această 

slujbă. A presupus și un pic de noroc, cu siguranță, dar, într-un final, am 

obținut-o și, dacă putem spune, așa a început totul. 

Reporterː Este foarte interesant! Chiar am fost la Festivalul „George 

Enescu ”și a fost nemaipomenit. Foarte frumos! Ați interpretat pe marile scene 

din Europa. Cu toate acestea, vă mai simțiți atașat de Mărășești, cumva? 

Alexandru Mijaː Este mereu în gândurile mele, în inima mea și nu doresc 

să par prea patetic, deoarece sunt multe lucruri care, cu siguranță, ar putea fi 

îmbunătățite aici. Dar, precum am mai spus, toate amintirile, rădăcinile mele 

sunt aici, prietenii mei sunt aici, familia mea este aici. Prin urmare, cu siguranță 

sunt atașat. Sunt atașat, nu numai de oraș, dar și de istoria sa și cred că ar trebui 

să reprezinte mult mai mult decât ceea ce reprezintă în zilele noastre.  

Reporterː Acum putem să ne focalizăm pe Mărășești! Ce credeți despre 

accesul la cultură în Mărășești? 

Alexandru Mijaː Aceasta este oarecum o poveste tristă, deoarece cred că, 
mai ales într-o comunitatea așa mică, când oamenii ar trebui să fie mai flexibili 

sau autoritățile, nu știu. Este o combinație de probleme, să le spunem așa. Eu 

cred că cultura lipsește aici, în Mărășești, și cred că este loc de îmbunătățiri. Am 

văzut recent că biblioteca orașului a fost renovată și că arată foarte frumos, dar 

vreau să văd oamenii stând la rând acolo pentru a putea citi cărți, pentru a lua 

cărți. Doresc să văd cluburi de poezie. Noi stăm acum pe scena exterioară a 

Casei de Cultură din Mărășești… De patru – cinci ani, de acum, dacă nu mai 

mult, este în starea aceasta. Este oarecum trist, pentru că aceasta este prima 

scenă, în interior, pe care eu am interpretat, când eram un copil mic. Sunt un pic 

întristat de situație, dar sunt sigur că în viitor lucrurile se vor îmbunătăți pentru 

că văd că lucrurile s-au pus în mișcare acum. Cultura este foarte importantă și 
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cred că fiecare cetățean al acestui oraș ar trebui să aibă acces la orice formă 

culturală. 
Reporterː Este foarte adevărat. După dumneavoastră, în ce modalitate se 

poate dezvolta Mărășeștiul, pentru a pune mai mult accent pe cultură, precum 

muzica, spre exemplu ? 

Alexandru Mijaː Consider că e o chestiune care ține de conștientizare, 

deoarece oamenii au atâtea probleme și se zbat cu viața lor de zi cu zi, dar 

consider că e o chestiune de conștientizare. Conștientizarea poate fi și ar putea fi 

mărită de oameni care chiar pot să-și asume responsabilitatea pentru cultură, însă 

nu este doar o problemă în Mărășești. Este o problemă națională. Nu înțelegem 

întru totul importanța culturii într-o societate, într-o comunitate. Prin urmare, nu 

știu cine este responsabil. Cred că fiecare dintre noi este responsabil să 

promoveze cultura și să accepte cultura. Cred că, chiar și un lucru simplu, 

precum un cinema, sau precum am spus, o bibliotecă, sau școlile ar trebui să facă 

mai mult în acest sens. Să încurajeze copiii să cânte, să se joace, să interpreteze, 

să citească, orice. Trebuie să pornească de la un nivel de bază.  

Reporterː Vorbind despre nivelul de bază și de tânăra generație, credeți că 

ar putea să dezvolte un interes cultural în Mărășești? Credeți că ar putea începe 

din acest loc tânăra generație ? 

Alexandru Mijaː Cu siguranță, pot începe de aici, pentru că locuim 

într-un oraș care are o istorie atât de frumoasă, iar istoria și cultura sunt oarecum 

legate. Prin urmare, cu siguranță putem începe de aici și putem face mai multe 

lucruri pentru dezvoltarea „veșmântului cultural” al orașului, dacă doriți. 
„Îmbrăcămintea culturală” a orașului. Eu consider că e un loc bun pentru a 

începe. Da, cu siguranță! 
Reporterː Pentru dumneavoastră, care este cea mai dificilă parte când 

vine vorba de muzică? Cum ar fi cel mai dificil lucru pe care sunteți nevoit să îl 
parcurgeți? 

Alexandru Mijaː Când vine vorba de muzică? Pentru mine personal? Nu 

știu, depinde. Ca orice altă meserie, care presupune munca cu oameni, este 

dificil pentru că s-ar putea să îți cunoști foarte bine rolul. S-ar putea să te 

pregătești foarte bine, dar când vine vorba de munca cu oamenii, lucrurile tind să 

devină un pic mai complicate, uneori. Prin urmare, trebuie să te potrivești 

emoțional, în ceea ce privește cunoașterea, spiritual, după cum considerați, cu 

oamenii, iar acest fapt face lucrurile oarecum, nu aș spune complicate, mult mai 

provocatoare. Iar aceasta reprezintă și o parte frumoasă a muzicii. De altfel, e o 

explorare permanentă. Înveți mereu, înveți mereu și asta e minunat.  
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 Reporterː Însă dintr-un alt punct, care este cea mai bună amintire pe care o 

aveți? 

  Alexandru Mijaː Am multe amintiri, am multe turnee. Dirijez atât 
orchestre, cât și coruri. Am multe memorii din turnee. Probabil, una dintre cele 

mai emoționante amintiri, pe care eu o dețin, este una pe care o am nu cu 

orchestra, cât cu un cor pe care eu îl dirijam. Corul din București. Eram într-un 

turneu în Germania și Austria, iar ultimul eveniment a fost într-un cămin de 

bătrâni. Un loc care găzduia români vârstnici care părăsiseră țara în timpul 

regimului comunist. A fost o atmosferă atât de intensă, dar foarte pozitivă. Puteți 
să vă imaginați, că într-un anumit punct nimeni nu mai putea cânta deoarece 

lacrimile curgeau! 

Reporterː Care este în mod particular, pentru dumneavoastră, cea mai 

atrăgătoare țară pe care ați vizitat-o? 

Alexandru Mijaː Țară? Îmi plac, în mod particular, țările care mulți nu le 

vizitează, de regulă. Am văzut majoritatea Europei. Am fost impresionat de 

Cuba, spre exemplu, deoarece redă câte puțin din lucruri pe care eu nu le-am 

experimentat aici, în România. Sunt încă, în mod predominant, o țară comunistă. 
Lăsând la o parte peisajul frumos, oceanul, plajele, este  foarte bine să resimți și 

să trăiești acolo alături de oameni, în comunitatea lor.  

Reporterː Care este, care ar fi cel mai bun sfat pe care îl puteți oferi 

tuturor oamenilor care doresc să se implice în cultură sau muzică? Care doresc să 

înceapă. Cel mai bun sfat pe care îl puteți oferi! 

Alexandru Mijaː În primul rând, cred că dacă dorești să te focalizezi 

profesional într-un domeniu cultural, fă acel lucru numai dacă consideri că este 

cel mai bun domeniu pentru tine. Dacă consideri că este cel mai bun domeniu 

pentru tine, încearcă să găsești mentori, încearcă să găsești oameni care au reușit, 

oameni care nu sunt chinuiți de propriul ego, de mândrie. În arte, ego-ul este 

foarte important, este un aspect foarte particular. Încearcă să găsești acel mentor, 

acea persoană care te poate prelua, ghida și să te îndrume în primii tăi pași 

incipienți. Iar după aceea, lasă-te purtat de val… și fă orice îți place!  

Reporterː Mulțumesc! Iar ultima întrebareː cum vă vedeți pe dum- 

neavoastră în următorii cinci ani și cum vedeți acest oraș în următorii cinci ani? 

Alexandru Mijaː Eu o să vă răspund numai la a doua jumătate a întrebării, 
deoarece am încetat în a mă mai proiecta în viitor, fie că e un an, cinci sau zece 

ani. Deoarece, de fiecare dată când… nu e vorba de vreo superstiție… De fiecare 

dată când am făcut acest lucru, după cinci ani eram: „Ok, la ce m-am gândit 
acum cinci ani?” și nimic nu s-a înfăptuit. Un lucru cu totul diferit s-a întâmplat. 
Prin urmare, așa cum am punctat mai înainte, mă las purtat de val. Iar pentru oraș, 
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acesta este modul în care văd eu lucrurile, sper să fie așa. Eu văd un oraș în 

primul rând cu o comunitate foarte prietenoasă. Cred că prietenia și 

generozitatea sunt două aspecte-cheie într-o comunitate care trebuie să se 

dezvolte. Din toate punctele de vedere: economic, cultural, după cum considerați. 
Prin urmare, sper ca acest oraș să înflorească în cinci ani. Oamenii vor avea 

acces nu numai la cultură, vreau să văd mulțimi de oameni aici, în fața scenei, 

bucurându-se de orice fel de spectacol. Îmi amintesc, eu eram acolo și erau 

cântăreți aici. Precum știți, personalități pe care nu credeam că o să le văd în 

viața mea! Dar asta îmi doresc pentru țară. Doresc locuri de muncă pentru 

oameni. Da! Îmi doresc ca oamenii să fie fericiți și să se bucure de viață, de aici, 

din Mărășești, și să nu fie nevoiți să plece, precum știți, în orașe din vecinătate 

sau, în cazul cel mai rău, în alte țări. Deoarece, este oarecum interesant. Am trăit, 
eu însumi, am trăit în alte țări, pentru mulți ani. Cu siguranță e o experiență 

foarte frumoasă, dar trebuie să iei în considerare faptul că în niciun alt loc nu ești 

perceput la fel de bine, precum în propria ta țară ori propriul oraș. Prin urmare, 

da, așa văd eu lucrurile!  

Reporterː Ok, vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat! A fost 

foarte frumos!  

Alexandru Mijaː Cu plăcere! 
 

 

 

EMILIAN BRAȘOV 

 

 Reporterː Bună ziua! Vă mulțumim că ați acceptat să vorbim! Vă rog 

frumos să vă faceți o introducere rapidă! 
 Emilian Brașov: Cât de rapidă? 

 Reporterː Cum doriți dumneavoastră! 
 Emilian Brașov: Bun! Mă numesc Brașov Emilian. Născut în orașul 

Târgoviște, mama din Găești, tatăl din Brașov. Probabil că arborele există și în 

numele meu de Brașov. Arborele este puternic înfipt. Am urmat liceul la 

Târgoviște, facultatea la București. Facultatea de Comerț Interior. După care, 

m-am măritat în orașul Mărășești, cu soția, Dumnezeu să o odihnească! Pentru 

că acum trei luni a decedat (iulie 2021 – ad. ns.). Am ajuns și am lucrat la o 

fabrică de detergenți și alte produse, în total 46 de produse. Iar din 1992, luna 

februarie, am lucrat la primărie ca viceprimar și primar până în 2012. Din 2012, 

am fost director la asigurări, la Grawe România, după care, în ultima perioadă, 
ce credeți că am făcut? Am ieșit la pensie. Sper ca statul ăsta modern să nu pună 
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ceva în pensie… Deci, cam atât pot să vă spun în mare, că mi-ai spus în scurt. 

Dacă o luam la vorbă lungă… 

 Reporterː Mai avem și alte întrebări, de aceea v-am spus în scurt! Având în 

vedere că nu ați fost născut în Mărășești și ați ajuns aici mai târziu, să ne spuneți 
ce înseamnă Mărășeștiul pentru dumneavoastră! 
 Emilian Brașov: E adevărat că nu m-am născut în Mărășești, dar am trăit în 

Mărășești 47 de ani. Care reprezintă o viață de om. Deci, Mărășeștiul pentru 

mine înseamnă totul. Familie, copii, serviciu, bunăstare materială și umană. Ce 

pot să vă mai spun? Că probabil am ajuns la primărie să conduc un oraș și 

datorită faptului că iubesc oamenii. Îmi sunt dragi și în special oamenii fără 

posibilități de dezvoltare materială a familiei. Altceva? 

 Reporterː Ni s-a spus că ați lucrat la „Chimica” și să ne povestiți cât ați 
lucrat acolo, cum a fost și până când! 
 Emilian Brașov: Da. Deci, după terminarea facultății am fost repartizat la 

„Chimica” Mărășești. Am lucrat la Serviciul Plan Dezvoltare. După aceea, am 

fost șef la personal. După care, în ultimul timp, până în 1992, am fost șef la 

marketing – management. Deci, aveam o funcție de răspundere destul de mare. 

Această unitate a fost unitatea care a creat baza materială a populației orașului. 

Populația orașului la vremea respectivă era de aproape 15.000 de locuitori, acum 

ajunge la 10.000. Din cauza faptului că unii au plecat afară să lucreze, iar alții 
s-au dus la Domnul! Această fabrică a avut multe produse unicat în Europa, ba 

chiar în lume. Vă dau câteva exemple. Cleiul de oase și piele, care era un produs 

natural. În ziua de azi nu prea se mai găsește. După aceea, aveam gelatină și, în 

special, gelatina alimentară și gelatina farmaceutică. Deci, o folosea efectiv în 

industria farmaceutică. Ați văzut pastiluțele acelea? Erau făcute cu gelatină de la 

Mărășești. După aceea, spumogen cu efecte pozitive, chiar în marele incendiu 

care a avut loc în Irak. Bine, acum mulți ani! Toate aceste produse, la ora actuală, 
nu mai există. De ce? Pentru că, după Revoluție, oamenii au crezut că pot să facă 

orice. Deci, inclusiv să distrugă tot. Ceea ce s-a și întâmplat. La ora actuală, este 

câmp deschis.  

 Reporterː Cum v-ați simțit la demolarea fabricii? 

 Emilian Brașov: Am avut o stare extraordinar de rea. Sufletul meu, cum să 

spun? Parcă îți băga un pumnal în inimă. Așa s-a întâmplat, și asta nu din cauza 

celor de afară, ci din cauza managementului unității. A furtului, că trebuie să 

recunosc și asta, pe care oamenii muncii, respectiv, muncitorii, îl efectuau, și a 

lipsei de preocupare a celor care se ocupau cu vânzarea produselor. Deci, m-am 

simțit foarte rău. Nu e în regulă! Și acum, în ziua de astăzi, oamenii au realizat ce 

prostie mare au făcut. Pentru că, vedeți și dumneavoastră, locuri de muncă cât 
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mai puține, navetă și așa mai departe. Astea au fost consecințele dărâmării 
acestei unități și nu numai asta, că am mai avut o unitate destul de mare, fabrica 

de sticlă, care era unicat în zonă. Și pe vremuri am avut fabrica de zahăr, care s-a 

dărâmat. Acum au mai rămas niște ruine. Cam atât!  

 Reporterː Cum vă simțiți în legătură cu situația industriei din Mărășești în 

momentul actual și vă rog să o comparați cu momentul în care lucrați 
dumneavoastră! 
 Emilian Brașov: Nu există comparație. Pentru că atunci lucrau aproximativ 

8.000 de oameni. Deci, populația era formată așa: muncitori, intelectuali și așa 

mai departe. Ei, la ora actuală nu știu dacă mai avem efectiv 1.500 de oameni 

care lucrează efectiv în Mărășești. Și unde lucrează? Într-o industrie ușoară. 
Adică, prelucrarea, știu eu, să facă mobilă din tot felul de înlocuitori ai lemnului, 

să facă croitorie, textile. Deci, chestiuni în care azi poate să lucreze omul, mâine 

să îl dea în șomaj. Din ce cauză? Pandemia pe primul loc și pe locul doi lipsa 

desfacerii produselor.  

 Reporterː Cum v-ați început cariera, să zicem așa, de primar? Când a 

început totul? 

 Emilian Brașov: A început dintr-o glumă. Eu fiind economist, s-au gândit 
colegii mei, care erau novici în ale politicii, ca și mineː „Măi, pentru că tu te 

pricepi cât de cât la parte economică, hai să te punem pe tine viceprimar!”. Așa 

au fost primii pași și eu am spusː „Băi, eu nu am ce căuta. Am salariu bun la 

„Chimica”. Mă simt bine. Sunt mare șef”. Nu, că hai și hai! Și am acceptat. Am 

acceptat. M-au ales prin vot deschis și am început munca. Începând munca, 

m-am uitat și la bani. Banii, de la 26.000 pe lună cât aveam la „Chimica”, aici 

erau 18.000. Și ce am făcut? Mi-am dat demisia. Prefectul m-a chemat și mi-a 

explicat că „Domne, că stai, că să vezi, și așa mai departe. În maximum un an de 

zile vă mărește salariul. Te rog frumos să rămâi acolo, că ești bun la locul 

respectiv de muncă”. Și așa am rămas și am rămas 16 ani. M-am simțit bine la 

primărie. V-am spus care e motivul principal. Pentru că am iubit munca, am iubit 

oamenii. Am încercat să dezvolt cât de cât orașul. Am avut o perioadă de 

aproximativ 4 -5 ani de zile când m-am zbătut la Guvern și am declarat zonă 

defavorizată. Ce înseamnă zonă defavorizată? Adică fiecare unitate nouă care se 

înființa beneficia de anumite reduceri, iar impozitul pe profit era 0. Într-adevăr, 
atunci a început orașul cât de cât să se dezvolte. Cam asta a fost!  

 Reporterː Deci, ați fost primar din 2000 până în 2008. Cum v-ați simțit 
prima oară când ați fost ales? Dar a doua oară? 

 Emilian Brașov: Prima oară a fost o nebunie. Adică, nu îmi venea să cred. 

Cu trompete, cu vuvuzele. M-au urcat pe mașină, pe capotă. A fost ca un vis. 
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După care m-am trezit imediat, pentru că  răspunderea era foarte mare. Și 

ușor-ușor, din vechiul loc de muncă, care a fost tot primăria, ca viceprimar, am 

ajuns la noul loc de muncă. Și toate greutățile erau pe viceprimar, mai puțin pe 

primar, care în respectiva perioadă se ocupa mai mult de pământ. Deci, dădea 

pământul la oameni, în baza legii fondului funciar, iar restul, toate problemelor 

economice picau pe răspunderea mea. În partea a doua a conducerii orașului, am 

început cu dezvoltarea lui. M-am zbătut, m-am dus la Guvern. Am obținut 

fonduri guvernamentale foarte multe și am început. Cum am început? Am 

chemat toate personalitățile din oraș: profesori, ingineri, directori.  

 Apoi, muncitori din diferite domenii și chiar țărani, cei care se ocupau cu 

munca câmpului. Am avut societăți foarte bune, de înaltă capacitate și am 

discutat: „Măi, ce trebuie să facem ca orașul acesta să se dezvolte?”. Și fiecare a 

venit cu o părere. Și s-a făcut un clasament. Acest clasament am încercat să îl 
realizez întocmai cum au zis ei. Și am început. Iluminatul public în tot orașul, cât 
și la sate. Asfaltare, atât cât s-a putut, că era vorba de fonduri. Piața 

agroalimentară, că nu aveam deloc. Și așa mai departe. Erau foarte multe, dar 

fondurile erau limitate. În toată perioada asta am încercat să le fac pe rând. O 

mare parte le-am realizat. Și în ziua de astăzi, actualul primar caută să respecte 

această ordine și doleanțele populației orașului Mărășești. Ceea ce este un lucru 

bun.   

 Reporterː În timpul celor două mandate, care a fost lucrul care l-ați făcut și 

de care sunteți cel mai mândru? 

 Emilian Brașov: Sunt mândru de toate, dar am realizat niște chestiuni de 

suflet. Prima chestiune de suflet este întâlnirea cu Regele Mihai al României, cu 

Regina Ana, cu fiica și ginerele său. Au venit la Mărășești, am înființat Muzeul 

Veteranului Român. Este unicat în România. Și dânsul a făcut donații din 

medalii, din scrieri și așa mai departe. Am avut onoarea să servim, în două 

rânduri, masa cu Familia Regală. Am învățat niște ordine, pe care omul de rând 

nu le cunoaște. Am fost, la rându-mi, invitat la dânsul, la București, unde am 

petrecut o seară grozavă, educativă. O altă chestiune a fost aceea când armata 

Franței, o trupă, a venit la Mărășești și a înființat Parcul „Joffre”, pe care l-ați 
văzut. A fost o chestie de suflet, de inimă. Împreună cu generalul Nichita, care 

era șeful veteranilor de război, am înființat acest parc și cred că v-a dăinui cât v-a 

exista acest Mărășești. Deci, asta din punct de vedere emoțional, sufletesc. Din 

punct de vedere al dezvoltării orașului, am realizat asfaltări, piața publică cu care 

mă mândresc, parcurile civice, iluminatul public care a fost garantat și este 

garantat 20 de ani. S-au făcut economii, față de cât se plătea, de cel puțin 60%. 

Multe s-au realizat. M-ați luat prea repede, dar cam astea sunt mari. Ceea ce 
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n-am putut să realizez și a fost în sufletul meu, sper ca actualul primar să facăː 
gazele la sate. O mare realizare pentru oraș au fost gazele la oraș, la Mărășești. 

Vedeți și voi, la ora actuală, peste tot există gaze. Peste tot am împânzit țevi, 

pentru ca omul să-și tragă în mod gratuit. Să-și tragă gaz la casă după posibilități. 
Ce pot să vă spun? Sunt multe, multe realizări, dar tot nu sunt mulțumit, pentru 

că trebuia să fac mult mai multe.  

 Reporterː Am înțeles. Care a fost cel mai dificil eveniment din mandatele 

dumneavoastră? 

 Emilian Brașov: Cel mai dificil moment a fost cu oamenii săraci din 

Cartierul Modruzeni. Din 1.400 de dosare de ajutor social, pe care le aveam la 

vremea respectivă, am căutat să îi punem la muncă, oferindu-le diverse servicii. 

Ei, cum să spun, s-au cam răzbunat într-un fel și am avut o muncă de lămurire 

destul de greoaie. Cu timpul, ei au realizat un lucru bun. Deci, din 1.400 de 

dosare, am ajuns la 800 de dosare. Am înțeles că astăzi sunt și mai puține dosare. 

Din ce cauză? Pentru că au înțeles că trebuie să muncească. Au plecat în afară. 
Cartierul s-a dezvoltat. Au apă, au curent, au canalizare, deci au toate condițiile 

de trai. Și dacă vă duceți să vedeți acum cartierul, să știți că arată extraordinar 

față de cum arăta pe vremea mea. Din ce cauză? Din cauză că ei au venit cu bani 

de afară și nu i-a cheltuit pe prostii. I-a cheltuit pe casă, pe teren și așa mai 

departe.  

 Reporterː În viziunea dumneavoastră, un cuvânt care să descrie un primar 

perfect al Mărășeștiului? 

 Emilian Brașov: Un primar? 

 Reporterː Un primar perfect. Cum ar fi primarul perfect, într-un cuvânt? 

 Emilian Brașov: Primarul perfect nu există. Dar, perfectibil există și vă 

spun cum. Să aibă în primul rând dragoste de oameni. Asta este prima condiție, 

să iubească oamenii. A doua condiție, să aibă echipă bună pentru dezvoltarea 

orașului. Neavând echipă bună, de meseriași, degeaba este el puternic. Și în al 

treilea rând, atragerea, cu ajutorul Guvernului, a populației prin hotărâri 
guvernamentale succesive, de zonă defavorizată, din nou. Astfel încât 
investitorii să facă infuzie de bani în oraș și să facă fabrici pentru industria grea, 

industria prelucrătoare și nu industrie ușoară, unde avem destule.  

 Reporterː Acum am vrea să știm mai mult despre politica din Mărășești. 

Mai exact, câte partide au un candidat la primărie? 

 Emilian Brașov: Câte partide? 

 Reporterː Da. Câte partide au un candidat la primărie, în timpul alegerilor? 

 Emilian Brașov: Vă spun. Sunt multe partide. Toți vor să fie primari. 

Inclusiv cei din partidele mici vor să fie primari. Și o perioadă de o lună de zile, 
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cât ține campania, toți sunt primari. După o lună de zile, rămâne numai unul. În 

general, primarii provin din partidele mai puternice. În orașul Mărășești, două 

partide au fost mai puterniceː Partidul Social Democrat și Partidul Național 

Liberal. Eu, prima dată, am fost membru al Partidului Național Liberal. După 

care, din cauza părții umane a membrilor de partid, unde căutau să-mi bage 

strâmbe, bineînțeles că am plecat. Unde credeți că am plecat? La PSD, unde 

mi-au creat toate condițiile. Și am rămas inclusiv și în ziua de astăzi membru 

fidel. Deoarece au fost oameni serioși. Asta s-a întâmplat. La ora actuală, din ce 

văd eu, pentru că eu de două legislaturi nu am mai candidat și nici nu am vreo 

intenție să mai candidez. Am observat că nu mai sunt așa mulți candidați și nu 

mai sunt așa mulți oameni de calitate, oameni care să iubească omul. Și atunci, 

până nu apare nimic altceva, Mărășeștiul nu îl văd în continuare cum să se 

dezvolte așa repede. Cu părere de rău o spun.   

 Reporterː Care sunt criteriile pentru a devin primar în Mărășești? 

 Emilian Brașov: Nu sunt neapărat criterii. Pentru că fiecare partid își alege 

omul lui pentru a candida. Omul care stă cel mai bine în sondajele locale. Omul 

care este mai cu tupeu. Contează și chestiunea asta. Omul care are lipici, atracție 

la populație. Cam asta sunt criteriile.  

 Reporterː Cum credeți că o să evolueze situația politică în Mărășești, în 

viitor? 

 Emilian Brașov: Mi-aș dori din tot sufletul. Mi-aș dori încă o dată, repet. 

Să aibă o evoluție pozitivă. Deocamdată, nimeni nu mi-a demonstrat acest lucru. 

Sper ca, măcar de anul viitor, să apară persoane care să gândească pozitiv pentru 

dezvoltarea orașului și pentru populație. Și, în special, populația săracă și 

populația neputincioasă. Neputincios nu trebuie neapărat pensionar. Sunt și 

oameni bolnavi, cu handicap și așa mai departe. Asta mi-aș dori eu, dar să vedem 

ce-o să se întâmple.   

 Reporterː Cum a fost, cum ați simțit, după Revoluție, tranziția la 

democrație în Mărășești? 

 Emilian Brașov: Da. Am fost un visător. Am crezut în adevărata 

democrație, pentru că vechiul regim nu îți crea libertatea de gândire. Libertatea 

de a te duce unde vrei tu și de a te întoarce sau nu. Libertatea de a vorbi ce 

gândești și așa mai departe. Și am crezut în această democrație. Cu timpul, am 

început să am, ușor-ușor, mici dezamăgiri. Adică, am fost prea credul. Acum, la 

experiența care am căpătat-o de-a lungul timpului, știu cum să procedez cu 

fiecare în parte. Stând de vorbă cu omul, îmi dau seama imediat ce este în 

căpșorul lui, chiar dacă joacă teatru.  



49 

 Reporterː Ultima întrebare. În perspectiva dumneavoastră, de fost primar, 

ce ar putea face Mărășeștiul să se dezvolte? 

 Emilian Brașov: Eu v-am spus ce ar putea face să se dezvolte. În primul 

rând, să fie liniște și pace în țară. În al doilea rând, intervenții ale primarului și 

consiliului local la Guvern în sensul ca, pe o anumită perioadă, limitată, orașul 

devină din nou oraș defavorizat, astfel încât investitorii să aibă atracție. Să aibă 

atracție în sensul să nu plătească impozite și taxe, să nu plătească impozit pe 

profit și așa mai departe. Și asta să fie limitat. O perioadă de patru – șase ani. Eu 

așa văd dezvoltarea orașului în următorii cinci ani. În timp, există și alte 

posibilități.   

 Reporterː Vă mulțumim mult pentru timpul acordat și pentru răspunsuri!  

 Emilian Brașov: Cu plăcere! 
 

 

CĂTĂLIN MOCANU 

   

 Reporter: Stimate domnule Mocanu, vă rog să îmi spuneți câte ceva despre 

locurile în care v-ați născut și ați copilărit! 
 Cătălin Mocanu: Suntem la barajul de la Călimănești, hidrocentrala de la 

Călimănești – Pădureni. Una dintre cele mai mari de pe Siret, cu o putere 

instalată la vreo 45 de MW/oră.  

 Acesta este lacul de acumulare din dreptul satului Pădureni. Merge până în 

dreptul comunei Pufești, aproximativ 7 km lungime.  

 Lacul de acumulare și barajul au fost începute prin 1985. Eram copil atunci, 

în școala primară, când au venit pentru prima dată, în iarna lui 1985, cu  

organizarea de șantier.   

 Hidrocentrala a fost dată în folosință în 1992. S-a muncit titanic aici. 

Organizarea de șantier a avut undeva la 4.000 de muncitori.  

 Este un lac de acumulare foarte mare, undeva în dreptul satului Călimănești 

are o lățime și de 2 km jumătate – 3 km.  

 Este o realizare a regimului comunist, alături de multe altele, o salbă a 

hidrocentralelor de pe râul Siret.  

 În ceea ce privește satul Călimănești, această zonă a oferit condiții 
favorabile de locuire încă din preistorie. La „Budăile cele multe” s-au 

descoperit fragmente de ceramic ce datează din epoca bronzului (cultura 

Monteoru) și epoca marilor migrații (cultura Sântana de Mureș-Cerneahov). 
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Oarecum vis-a-vis de satul Călimănești, pe malul stâng al Siretului, se află 

ruinele, foarte puțin păstrate în prezent, ale cetății dacice Piroboridava. Ea se află 

pe locul actualului sat Poiana din județul Galați. Cetatea a fost una dintre cele 

mai mari de pe cursul Siretului și a intrat sub stăpânirea romană după cucerirea 

Daciei de către romani, după anul 106 d.Hr. Ea a început să fie cercetată 

începând cu anii ʼ30, deci aproape în urmă cu 100 de ani. Cele mai multe dovezi 

arheologice se păstrează astăzi la muzeul din Tecuci. Repet, este una, a fost una 

dintre cele mai mari cetăți geto-dacice de pe râul Siret, alături de cea de la Brad 

și cea de la Răcătău, județul Bacău. Este interesant să vorbesc puțin despre satul 

natal, Călimănești. El apare, sub denumirea de „Călămănești”, în cel mai vechi 

document păstrat la Arhivele Naționale Vrancea. Este vorba despre un hrisov 

domnesc, în limba slavonă, emis în timpul celei de-a doua domnii a voievodului 

Moldovei, Petru Rareș (1541-1546), prin care, unui anumit boier „Sinea”, i se 

acordă satele „Călămănești” și Huipești”. Deci, avem o istorie îndelungată pe 

aceste meleaguri… 

 Daniel Drăgan: Dacă ar fi să vorbesc despre profesorul Cătălin Mocanu, 

pot să spun, în câteva cuvinte: un intelectual autentic, un om deosebit, cu 

caracter puternic, modest, bine pregătit. Perioada în care a îndeplinit funcția de 

președinte al Asociației „Voluntariat Pentru Viață” a fost o perioadă în care noi, 

ca organizație, ne-am dezvoltat:  în proiecte pentru tineret, în proiecte sociale și 

proiecte pentru zona noastră, pentru orașul nostru. A fost o perioadă 

extraordinară, pentru care eu îi mulțumesc și sper să avem, în continuare, o 

colaborarea pe termen lung.  

 Cătălin Mocanu: Și eu vă mulțumesc! Am ales să mă alătur acestui proiect, 

inițiat de Any Mary Drăgan și de Daniel Drăgan, cunoscând strădaniile lor 

pentru comunitatea din Mărășești. Proiectul mi s-a părut, de la început și nu am 

dat greș…, mi s-a părut unul destinat tocmai  acestui tip de comunități, cum este 

comunitatea de la Mărășești. 

 A fost și un lucru de suflet, întrucât primul proiect al asociației,  „Să nu ne 

uităm eroii!”, a fost consacrat tocmai istoriei, tocmai istoriei orașului Mărășești, 

orașului-erou Mărășești, cunoscând luptele din 1917 de la Mărășești.  

Am fost președintele acestei asociații între 2013–2015. Un fapt onorant 

pentru mine și cred că mi-am adus o mică contribuție, contribuția imensă a 

avut-o familia Drăgan la edificarea acestei asociații și la crearea profilului pe 

care ea îl are astăzi.  

 Orașul Mărășești are o istorie fascinantă, cele mai vechi urme de locuire 

datând din timpul culturii Cucuteni, o cultură de la sfârșitul Neoliticului.  
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 Ieri, s-au împlinit 630 de ani de la prima atestare a orașului Mărășești, care 

apare într-un document din 30 martie 1392. Un document emis de cancelaria 

domnitorului moldovean Roman I Mușat, în care este menționat un sat, 

„Marișeuți”, dar care, prin localizarea din document, poate indica faptul că este 

orașul Mărășești. Evident, în secolele următoare, mențiunile documentare 

despre Mărășești se diversifică. Orașul Mărășești este pentru români afectiv 

legat de marea izbândă din august 1917. Una dintre cele mai mari bătălii ale 

Primului Război Mondial, în care armata română a dovedit acte de eroism de 

neimaginat, înfrângându-l pe celebrul feldmareșal german August von 

Mackensen.  

 Ce mă leagă personal de Mărășești? În Mărășești m-am născut. În 

Călimănești mi-am petrecut, aici, copilăria și tinerețea. În Mărășești am absolvit 

și școala gimnazială, clasele V-VIII. 

 Referitor la cărțile, la cartea apărută despre orașul Mărășești și cea care va 

apărea…  

 Este tot o inițiativă a Asociației „Voluntariat Pentru Viață” din Mărășești și 

mulțumesc doamnei Any Mary Drăgan și domnului Daniel Drăgan pentru 

oportunitatea pe care mi-au oferit-o, de a scrie împreună cu soția mea această 

carte. Este o istorie a orașului Mărășești, de la origini până la instaurarea 

regimului comunist, până în 1945.  

 Volumul la care lucrăm și pe care sperăm, cu ajutorul lui Dumnezeu, să îl 
putem edita, reiterează în cea mai mare parte această istorie a Mărășeștilor. Dar, 

accentul va fi pus, de această dată, pe interviurile pe care dumneavoastră le-ați 
luat locuitorilor orașului Mărășești, celor care au interacționat într-un fel sau 

altul cu orașul Mărășești. Bazându-ne, evident, și pe mărturiile din cadrul 

acestor interviuri, pe care dumneavoastră le faceți cu personalitățile din 

Mărășești, cu oamenii simpli, cu cei care, într-un fel sau altul, au fost legați de 

orașul Mărășești.  

 Reporter: Vă rugăm să ne vorbiți și despre obiectivele culturale ale 

orașului Mărășești! 

 Cătălin Mocanu: Dacă mă întrebați despre obiectivele culturale ale 

orașului Mărășești, evident vă pot răspunde imediat: Mausoleul Eroilor 

Neamului, edificat abia în 1938, început în 1923, și Muzeul Militar, atașat 

mausoleului.  

 În ceea ce privește Casa de Cultură „Emanoil Petruț”, ea a fost construită în 

anul 1978. Uitându-ne la arhitectura ei, vedem că este un edificiu mare pentru o 

comunitate relativ mică.  
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 Dar, vă pot spune că ea a găzduit evenimente culturale la care, astăzi, 
locuitorii orașului Mărășești nici nu au curajul să viseze, din păcate.   

 Anual, regretatul poet Constantin Ghiniță ținea de ziua orașului, în 

noiembrie, un festival literar. În 2012, țin minte, am făcut un simpozion dedicat 

„Zilei Pământului”, chiar în aprilie 2012, exact în urmă cu 10 ani.  

 Aici se țineau, în cea mai mare parte în perioada comunistă, până în 1989, 

spectacole. Se proiectau filme, deci era legată de cinematografie. 

  Reporter: Cum vedeți comunitatea peste cinci ani? 

 Cătălin Mocanu: Cum aș putea vedea comunitatea de la Mărășești peste 

cinci ani, nu știu, n-aș putea face o… avansa o părere. Doar că, văd în ultima 

perioadă, au apărut îmbunătățiri ale parcurilor.  Industria, cred că nu are nicio 

șansă în perioada imediat următoare, să ajungă la ceea ce a fost anterior.  

 Reporter: Vă mulțumesc pentru interviu! 

 Cătălin Mocanu: Și eu vă mulțumesc! 
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Nausica Mircea 

 

 Reporter: Bună ziua! 

 Nausica Mircea: Bună ziua! 

 Reporter: Suntem de la Asociația „Voluntariat Pentru Viață” Mărășești, 

angajați într-o căutare pentru a face un documentar, pentru că nu suntem experți, 
dar încercăm. Prin urmare, am dori să începem acest scurt interviu cu o întrebare 

simplă referitoare la cine ești și cum te prezinți... 
 Nausica Mircea: Mă numesc Nausica Mircea. M-am născut în Mărășești. 

Nu locuiesc în Mărășești, dar sunt multe amintiri care mă leagă de asta. De 

profesie, sunt avocat, iar domeniul meu de activitate actual este acela de director 

al Centrului Cultural Vrancea. 

 Reporter: Referitor la activitatea dumneavoastră, aveți vreo legătură reală 

cu Mărășești? 

 Nausica Mircea: Momentan, în ceea ce privește activitatea mea, nu am 

nicio legătură cu Mărășești. Ținând cont de faptul că m-am născut acolo și primii 

ani din viață i-am petrecut în Mărășești, alături de numeroasele mele vacanțe de 

vară din copilărie, pentru că au fost cele mai frumoase vacanțe pe care le-am 

avut vreodată. Bunicii mei locuiau chiar în centrul Mărășeștiului, chiar în fața 

Casei de Cultură. Pentru mine, aceste amintiri sunt minunate, pentru că am ajuns 

să asist la o mulțime de evenimente culturale. Stăteam de-a lungul gardului și mă 

uitam la oamenii care treceau, eram... o altă lume în acele zile ale copilăriei mele 

în orașul Mărășești. Așadar, cele mai frumoase amintiri ale mele au un strat de 

istorie, pentru că străbunicul meu este înmormântat la Mausoleul din Mărășești, 

numele lui este pe criptă, ca un erou care a luptat pe frontul Primului Război 
Mondial. Și acesta este motivul pentru care amintirile mele sunt atât de 

frumoase... în acea perioadă care mă leagă de orașul Mărășești. Crescând și 

lucrând preponderent în Focșani, legătura mea cu orașul s-a rupt puțin, dar m-am 

întors parțial prin afacerea familiei mele și prin interacțiunile pe care le-am avut 

cu mărășeștenii. În rest, familia mea administrează o fabrică de confecții care 

angajează preponderent oameni din Mărășești, chiar dacă fac naveta la Focșani, 

la serviciu, sunt din Mărășești. 

 Reporter: Din cauza acestei legături de familie, așa cum ați menționat că 

străbunicul dumneavoastră a fost un participant activ la prima conflagrație 

mondială, presupun că în familia dumneavoastră există niște povești sau istorii 

interesante sau un fel de amintiri din acele vremuri de odinioară, din Mărășești? 
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 Nausica Mircea: Da... bunicul meu a fost tâmplar și unul de renume. Avea 

un atelier, lucru oarecum nemaiauzit în timpul regimului comunist, pentru a 

practica o activitate privată, atâta timp cât era totul de stat; știi și tu cum erau 

comuniștii. Chiar și așa, avea un atelier foarte drăguț, în curtea lui venea foarte 

multă lume. Eram mică și mereu curioasă, probabil că această latură artistică era 

mai atractivă pentru mine, iar cele mai prețuite amintiri ale mele au fost cele 

petrecute în atelierul bunicului meu. 

 Mă urca pe un banc de lucru și mă lăsa să sculptez, mă lăsa să bat cuie în 

scânduri, în timp ce făcea o mulțime de lucruri uimitoare pentru cei care le 

vindeau pe piață: linguri, mașini de tocat, zdrobitoare de usturoi, umerașe. Și să 

nu uităm de faptul că făcea benzi de ferestre, acele rame în cruce de la fereastră. 
Și era o enciclopedie de istorie, care îmi spunea cele mai minunate povești din 

trecutul istoric al țării noastre, poezii, mi le cânta. 
 Prin urmare, pentru mine aceste lucruri sunt... și cum mi-au inspirat nevoia 

de a cunoaște mai multe despre istoria noastră, nimic altceva nu a reușit să facă 

la fel, și prin felul lui de a spune povești. Obișnuia să o facă într-un mod jucăuș, 

iar, pentru un copil, acele lucruri mă atrăgeau și reușeau să mă ademenească. 
 Erau cele mai bune amintiri din copilărie, când mă refeream la partea 

creativă din atelier, pentru că mă loveam din când în când la degete, dar voiam să 

încerc. 
 Reporterː Interesant, dar aici, referitor la acest aspect, vă mai amintiți o 

poveste interesantă pe care ați putea-o împărtăși? Nu trebuie, dar dacă țin cont de 

distanța istorică, pentru noi, cel puțin pentru generația noastră... 
 Nausica Mircea: Cea mai minunată poveste, pe care o știu de la el, este 

aceea în care, după moartea tatălui său în prima linie, v-am spus că este 

înmormântat la Mausoleul din Mărășești, Regina Maria a venit la Mărășești, și 

i-a făcut cadou bunicului o vesta mică și un ceas de buzunar placat cu argint, pe 

care bunicul meu le-a păstrat cu o mare admirație, pentru că erau de la Regina 

Maria. 

 Reporterː Este cu adevărat, cum pot spune asta, grozav și aproape creează o 

legătură diferită cu întreaga istorie de la.... 

 Nausica Mircea: Da. A fost, de asemenea, un mare devotat al valorilor 

liberale pe care mi le-a împărtășit și mie. Îmi spunea că îl iubește pe rege, că o 

iubește pe regină. Pentru el, Monarhia a fost foarte importantă și tocmai din 

această cauză alinierea mea spirituală este mai liberală ca natură, pentru că mi-a 

fost insuflată în copilărie. 
 Reporterː Ținând cont de... Pentru că acum am reușit să aflu toate aceste 

lucruri fascinante... având în vedere această legătură cu Mărășești, în vremurile 
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noastre, înseamnă că Mărășeștiul reprezintă ceva cu adevărat aparte pentru tine. 

Ce reprezintă Mărășești pentru alți oameni? 

 Nausica Mircea: Pentru mine, Mărășeștiul a fost, după cum v-am spus, un 

loc foarte frumos, unde am petrecut niște zile grozave în copilărie. Chiar și așa, 

Mărășeștiul este o dezamăgire în ceea ce privește evoluția sa, sau involuția lui. 

Pentru că, pe măsură ce anii au trecut și am văzut câte personalități au trecut prin 

liceul său, la elita sa didactică care a migrat după aceea la Focșani, să predea aici 

în oraș, sau plecat în alte locuri... Este trist să vezi cum se termină un oraș, când 

industria lui este distrusă, și când nimeni nu încearcă să-l aducă înapoi la lumină. 
Asta simt eu, că Mărășeștiul a suferit o involuție. 

 Reporterː Ați considera Mărășeștiul ca un oraș prins în timp, poate? Un 

produs al timpului său? 

 Nausica Mircea: Da. Simt că a rămas undeva într-un alt secol. Vă spun, 

amintirile mele, pentru că gardurile bunicului meu se deschideau exact la stradă, 
noi eram numărul unu, adresa lor era Cuza Vodă, Nr. 1, și deci nimeni nu poate 

locui mai central decât atât. La fel, aș urmări cât de eleganți trec la prânz, 
mergând la plimbări în parc și se întorc, oameni de diferite stări. Bunicii mei se 

întâlneau cu alții în curte; veneau și spuneau tot felul de povești și povești. S-ar fi 

ajutat unul pe altul. Dacă aduceam porumbul cules de pe câmp, veneau și lucrau 

împreună și la strângerea nucilor. 

 Totul avea o atmosferă prietenoasă și de susținere în jurul lui, atunci. 

Oamenii parcă s-au schimbat, cel puțin cei tineri, care au venit după și nici măcar 
generația mea nu a evoluat. 

 Mi-am amintit de unii dintre ei, care erau colegii mei la grădiniță. Foarte 

puțini dintre ei, cel puțin cei cu care încă interacționez, au reușit să depășească 

unele dintre standardele lor originale. Pentru că, vedeți, au rămas prinși, din 

punctul meu de vedere. Și cea mai mare problemă pentru Mărășești este că toți 
oamenii buni au migrat, sunt mulți oameni care au plecat în străinătate, care 

lucrează în străinătate și cei care au rămas preferă să... 
 Reporter: Aici se află esența, așa cum ați spus. De obicei, suntem produsul 

vremurilor noastre și a locurilor din care venim, și, cum ai subliniat tu, unii 

dintre ei au preferat să rămână înghețați acolo, în acea izolare, iar alții au preferat 

să scape de ea. Dar, în egală măsură, după toate poveștile pe care ni le-ați spus, 

pe care ni le-ați prezentat, aș considera că și Mărășeștiul ar putea reprezenta o 

emblemă a mândriei. 
 Nausica Mircea: Cu siguranță, asta spun și eu când mă uit la Casa de 

Cultură, care nu a mai fost renovată. Vă spun eu, ce spectacole se făceau la 

Mărășești! Puteai vedea evenimente chiar și în grădina publică. Ca să nu mai 
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vorbim de sărbătorile care se organizau pe vremuri la Mausoleu cu privire la 

eroii din Mărășești! 

 În primul rând, Mărășești este un oraș istoric. Ceea ce ar putea și ar trebui 

să-l scoată din anonimat, este un truism istoric dezvoltat. Pentru că, practic, cred 

că fiecare loc din Mărășești face parte din istorie. Totul are de spus o poveste 

despre trecut, despre străbunicii noștri, despre bunicii noștri și știe povești 

istorice de spus. Este imposibil să nu, pentru că este un oraș plin de istorie și, în 

plus, atâta timp cât acea fabrică chimică mai este acolo. A fost o emblemă a țării 
noastre. Nimeni nu a produs argilă osoasă, nimeni în afară de acel loc. Acolo se 

făcea detergent… a fost unic în țara noastră și în Europa pentru producția de 

argilă osoasă; de aceea, Mărășeștiul ar fi putut rămâne o emblemă. 
 Reporter: Ați subliniat foarte bine că schimbarea ar putea veni din 

segmentul economic. Faptul că există investiții active este foarte bine, așa cum 

ați spus despre o fabrică care permite oamenilor o modalitate de a obține un loc 

de muncă în locul în care ei trăiesc, dar și punctul cultural. Acum, am să vorbesc 

despre ambele, dar în primul rând punctul cultural, pentru că ați menționat-o, o 

modalitate de a revitaliza conștiința orașului. Când vine vorba de interacțiunea 

cu tinerii și de modul în care prezentăm orașul, istoria lui, credeți că i-am putea 

convinge să rămână în locul lor de origine? Pentru ca ei să investească în acele 

locuri? 

 Nausica Mircea: Cred că putem dezvolta puțin această parte istorică și, de 

asemenea, să o stimulăm, așa cum o vedem practicată în țările din Uniunea 

Europeană. Adică te pot lua și îți arăta o stâncă, apoi îți spun povestea istorică 

despre locul care o înconjoară. Apoi te duc 70–80 km doar ca să-l vezi și pot crea 

o poveste frumoasă și pot crește valoarea orașului. 

 Mărășești ar trebui să facă același lucru, pentru a-și găsi esența istorică, pe 

care să o îmbrace într-o poveste atrăgătoare pentru a se revitaliza, să zicem, 

redeschidem un hotel, unde oamenii să se cazeze și să facă excursii. Cred că 

această dezvoltare culturală implică inevitabil o dezvoltare economică. Se ajută 

unul pe altul. 

 Cred că ar trebui să aibă loc multe discuții, ateliere și mese rotunde. Prefer 

să le numesc așa. Cu tinerii care sunt încă implicați în sistemul educațional. Ar 

trebui să fie multe discuții cu ei, și ar trebui să-i găsim pe acei mărășeșteni, care 

încă mai au propriile lor povești de istorie. Acești oameni ar trebui să fie 

implicați în cursurile de consiliere. Aș putea să-l aduc pe omul care locuiește pe 

o anumită stradă, nu știu care, și ar putea să ne povestească despre bunicul său 

sau chiar despre el însuși. 
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 Pentru că v-am spus, am auzit niște povești de la bunici, începând cu faptul 

că au venit rușii, cum se ascundeau, pentru că străbunicul meu de partea mamei 

avea vii și crame. Cum au venit purtând baionetele și o mulțime de povești urâte, 
alături de cele bune. Cum obișnuiau să ofere germanii ciocolată și cum rușii 

făceau multe pagube, cum obișnuiau să fure din casele lor. Cred că toți cei din 

Mărășești, cel puțin generația mai în vârstă, au o istorie și ar putea fi folosiți, 
frumos, la cursurile noastre de consiliere (dirigenție), în așa fel încât să 

stârnească curiozitatea copiilor. Deoarece copiii mici sunt încă în dezvoltarea 

timpurie, cei mai mari au deja o tipologie și este destul de greu să-i remodelezi. 

În schimb, dacă pornim de la clasa primară și reușim să-i implicăm în această 

parte a cunoașterii mai bine a orașului și a înțelegerii importanței Mărășeștiului 

în istoria țării noastre, atunci cred că putem avea un alt punct de abordare. 

 Reporter: Îmi place mult faptul că ați subliniat, într-o manieră interesantă, 
punctul care implică vieți umane, vieți reale ale Mărășeștiului. Pentru că, 
personal recunosc, m-am trezit într-un paradox al istoriei. Am terminat istoria și 

chiar dacă o lectură despre bătăliile de la Mărășești, poziția sa tactică, tind să uit, 

ca mulți dintre colegii mei istorici, că Mărășeștiul înseamnă mai mult decât o 

poziție pe hartă. Reprezintă o comunitate dinamică. 
 Nausica Mircea: Da. 

 Reporter: Și, cum ați subliniat, implicarea în activități și ateliere, din aceste 

motive specifice… 

 Nausica Mircea: Și sunt convinsă că, dacă implicăm și căutăm personalități 
cunoscute care au studiat în liceul din Mărășești, am putea să le aducem, și să le 

invităm să vorbească despre o mulțime de lucruri, alături de toți oamenii 

cunoscuți și celebri pe care orașul, liceul i-a dat. 

 Cunosc oameni din generația mamei mele, pentru că anul acesta s-au 

împlinit 52 de ani de la absolvirea liceului, care i-au reunit pe cei care mai rămân 

și au reușit să vină, cu un mic efort, acolo, la „Zaga Zaga”. Foarte puțini dintre ei 

locuiesc în oraș. S-au adunat din toate colțurile țării, din Arad, din București, 

chiar din Italia. Adică, au căutat să vină, să-și amintească ceea ce era bine și 

faptul că și-au început viața cu pregătirea asigurată, oferită de școală. Cred că 

putem începe de undeva în dezvoltarea structurii noastre și a empatiei față de 

trecutul istoric al orașului nostru. 

 În ceea ce privește cultura, este adevărat, este esențială pentru că ne dă un 

atașament. Bunicul meu obișnuia să spună că rădăcinile adânci sunt îngropate 

adânc și sunt mai greu de desprins. În cele din urmă, acest aspect este real, 

vorbim de oameni care au plecat din cauza lipsei de oportunități economice. Este 

o adevărată tragedie pentru o comunitate atât de strânsă. 
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 Reporter: Sincer, aceasta este una dintre cele mai mari tragedii. În 

consecință, acum ajungem la segmentul mai pragmatic, referitor la oportunități. 
Ai vedea o modalitate de a te angaja, în acest punct de vedere, al materialismului 

uman? 

 Nausica Mircea: Atâta timp cât autoritățile locale nu caută o modalitate de 

a aduce investitori, nu caută o modalitate de a implementa proiecte europene 

care pot dezvolta comunitatea și rămân în felul „putem lucra așa”, așa cum o 

știm în aceste părți… Dar ar trebui să se uite la alte comunități, care au reușit să 

acceseze fonduri europene, care au reușit să găsească soluții pentru dezvoltarea 

comunității și au reușit să-i dea o nouă înfățișare. 

 Se pare ca Mărășeștiul a rămas oarecum într-o gaură. Chiar și blocurile și-au 

pierdut strălucirea, alături de case. Parcă totul este undeva în timp. Aici vorbim 

despre ceea ce oamenii înțeleg atunci când merg la vot. Nu ar trebui să fie 

mulțumiți de o sumă mică, pe care o primesc pentru a vota un lider. Ar trebui să 

vezi în acel lider un bun manager, pentru că un primar este un bun gospodar și un 

manager. Dacă știe să organizeze munca, este imposibil să nu fie asigurată 

dezvoltarea orașului, mai ales acum, când sunt foarte multe fonduri europene 

disponibile, iar comunitatea ar putea fi dezvoltată. Le poți aduce înapoi. Pentru 

că, de bine sau de rău, mergând la cimitir să-mi vizitez bunicii, văd oameni care 

se întorc din străinătate și au început să-și construiască case, altele mai bune... Ei 

bine, se vor sătura să trăiască în străinătate, atât de mult timp, atâta timp cât au 

construit o casă aici. Prin urmare, se vor întoarce, dar nu se vor pensiona automat, 

vor avea nevoie de o activitate. Apoi eu, ca comunitate, ce să fac? Ar trebui să 

găsesc oportunități de a-mi aduce oamenii acasă și o modalitate de a aduce 

înapoi tinerii, pentru că Mărășești este un oraș oarecum îmbătrânit. Tinerii au 

părăsit orașul și au rămas doar bătrânii. Ei nu pot reînvia orașul. Dar, în ciuda 

acestei absențe notabile a administrației publice, oamenii au reușit totuși să 

reușească prin intermediul întreprinderii private.  

 Reporter: Te-ai gândi, așa cum ai vorbit la început, despre o fabrică, ai 

putea detalia istoria acesteia, cum a apărut? 

 Nausica Mircea: Fabrica părinților mei este la Focșani și cei care lucrează 

acolo sunt din Mărășești, fac naveta. Erau legați de faptul că tatăl meu a lucrat 20 

de ani la Mărășești. Posibil, au avut încredere în el, pentru că a condus acolo o 

unitate de cooperare și a avut întotdeauna rezultate excelente. Oamenii care au 

venit la muncă au avut încredere în noi, au avut o abordare mai umană: 
„Domnule, am lucrat cu el, știu cum este!” și apoi au venit și alții. Este important, 

și mai știu că în Mărășești există și o marcă înregistrată, pâine… 

  Reporter: Da, „Pâinea lui Pitiș”. 
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 Nausica Mircea: Sunt oameni care au inițiativă și pot face lucruri grozave. 

Dar ar trebui făcut ceva în afara nivelului micro. Ar trebui făcut ceva și la nivel 

macro. Pentru că micul atelier nu face mare lucru, pentru a angaja localnicii și 

pentru a asigura salarii. 

 Reporter: Investiție în economia internă. 
 Nausica Mircea: Da, căci dacă oamenii lucrează în Focșani, când primesc 

salariul sau cupoanele, vor cumpăra de la un magazin din Focșani. Dacă lucrează 

acolo, acolo vor fi cheltuiți banii lor. Pentru că, de ce să mă obosesc să merg 

până în orașul meu natal, când o pot face aici? Pe de o parte, permiteți-mi să 

subliniez un mic paradox al acestui blocaj. Dacă alții nu reacționează, atunci 

nimeni nu va găsi dorința necesară de a reacționa. De aceea, vă spun: într-un 

punct există posibilitatea ca oamenii înșiși să facă ceva, pentru a face posibilă 

deplasarea în alte direcții. Da, oamenii ar trebui să facă ceva, dar în primul rând 

ar trebui să se gândească foarte bine atunci când îl aleg pe cel care îi reprezintă și 

să hrănească această datorie civică a lor. Pentru că, așa am lăsat-o să stea de 

genul „asta e”, „funcționează bine”, apoi trec patru ani și începem din nou să ne 

bucurăm, apoi devenim din nou triști. Mărășeștiul are nevoie de o revitalizare 

completă, un vânt nou, un nou management în ceea ce privește dezvoltarea lui în 

toate punctele de interes. 

 Reporter: Așa cum ați prezentat-o la început, faptul că la un moment dat a 

trebuit să vă întrerupeți povestea cu Mărășești și să vă schimbați locația. A fost o 

decizie a familiei de a pleca de la Mărășești sau...? 

 Nausica Mircea: Ne-am mutat, familia mea s-a mutat din Mărășești în anul 

1980, iar eu am învățat la o școală din Focșani. Dar v-am spus, de îndată ce mi-a 

început vacanța, reședința mea a fost mutata din nou în Mărășești, loc în care 

mi-am petrecut toate pauzele de vară. 
 O ruptură cu orașul a fost firească, din cauza lipsei de oportunități. Dar ei, 

familia mea au vrut să facă mai mult pentru comunitatea din Mărășești. Au 

încercat lucruri diferite, dar nu au fost cele mai de succes afaceri, pentru că, așa 

cum am spus, oamenii s-au schimbat. Ne-am confruntat cu unele probleme cu 

oamenii care au lucrat pentru noi. Asta a fost problema, aspectul uman, și acesta 

este motivul pentru care ne-am oprit în dezvoltarea unei afaceri în orașul 

Mărășești. 

 Reporter: Din aceeași idee, aș considera că și alți colegi și cunoștințe din 

copilărie v-ați confruntat cu aceleași probleme? 

 Nausica Mircea: Da, cu siguranță. 
 Reporter: Cunoașteți pe cineva care a trecut prin aceeași poveste? Cum a 

încercat să facă ceva și a fost constrâns să plece? 
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 Nausica Mircea: Da, sunt majoritatea oamenilor care au încercat, care erau 

legați de Mărășești și voiau să facă ceva, dar au renunțat pentru că și-au dat 

seama că cea mai mare problemă  a fost lipsa forței de muncă serioase și loiale. 

 Reporter: Și de aici presupun originea celor plecați în străinătate și au luat 

calea rătăcitorilor? 

 Nausica Mircea: Da. 

 Reporter: După toată această descriere, știu că această întrebare este destul 

de nefericită. Te-ai gândit să te întorci în Mărășești? Să redeschizi ceva acolo sau 

să faci ceva? 

 Nausica Mircea: Ca afacere, nu m-aș întoarce, dar pentru o potențială 

reînnoire culturală, m-aș întoarce cu mare plăcere și aș participa oricând la 

lucruri bune, la evenimente. Aș crea evenimente culturale, dacă s-ar oferi 

posibilitatea, în așa fel încât să aduc bucurie oamenilor. La nivelul Centrului 

Cultural Vrancea am văzut că se fac foarte multe lucruri de-a lungul timpului. 

 Centrul Cultural Vrancea este legat de fiecare localitate din județul Vrancea 

și, începând cu prima zi în care mi-am luat mandatul de director, am trimis o 

adresă tuturor primăriilor pentru a ne solicita orice au nevoie. Dacă vor școli de 

vară, dacă vor evenimente, dacă vor parteneriate cu care să facă. Sunt primării 
care nu ne-au solicitat; sunt cei care nici măcar nu și-au arătat interesul să 

colaboreze cu noi. Aș vedea Centrul Cultural ca pe o poartă către diferite 

comunități. 
 Reporter: Primăria Mărășești nu a manifestat nicio intenție. 

 Nausica Mircea: Nu este neapărat prin primărie, putem găsi oameni 

interactivi în comunitate. 

 Da, trebuie să creăm parteneriate. Așa cum ați reușit să creați un parteneriat 

cu noi, și am creat o deschidere către comunitățile locale și către copii, cel puțin, 

cei puțini care au interacționat, pentru că noi în primul rând ca Centru Cultural 

am fost mai degrabă anonimi și necunoscuți. Ne-am străduit în ultimele trei luni 

să revitalizăm Centrul și, de asemenea, să încercăm să ne aducem mai mulți 
voluntari și oameni pentru a face lucruri grozave... Chiar și așa, acest număr mic 

de oameni au reușit să interacționeze cu tine, pe această parte a voluntariatului și 

au fost foarte mulțumiți și fericiți. Ne-au spus că acestea sunt inițiative bune și că 

este regretabil că nu mulți oameni știu despre ele. Sunt mai mult decât dispusă să 

deschid ușa tuturor voluntarilor pentru a face lucruri grozave. 

 Reporter: Revenind puțin spre Mărășești, cum arată orașul, sau mai 

degrabă cum l-ați vedea într-o formă idilică pe viitor? Cu toate aceste inițiative 

în vigoare? 
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 Nausica Mircea: Ți-am spus, dacă închid ochii, pentru că așa e un mod mai 

bun de a vedea lucrurile, cu ochii închiși. Mi-aș aminti cât de frumos era orașul 

când eram copil. 

 Reporter: V-ați întoarce? 

 Nausica Mircea: Și m-aș întoarce la acel moment. Mi-aș dori când mă 

întorc în Mărășești să iau forma orașului de atunci, locul din care am plecat, și 

poate atunci aș vedea lucrurile altfel. Dar dacă mă întorc acum, m-aș trezi 

blocată pe loc, neștiind cum să-l anim, îți spun sincer! 

 Reporter: Presupun că aceasta este principala barieră pe care o găsesc 

mulți? 

 Nausica Mircea: Probabil că mulți dintre ei, pentru că văd în părinții mei că 

sunt... de exemplu, mama mea, care s-a născut la Mărășești și a trăit în oraș toată 

viața, tatăl meu care a lucrat acolo. Mă uit la ei, câtă suferință îndură când 

vizitează Mărășești și spun: „Doamne, locul ăsta nu se simte ca orașul nostru! 

Nu este orașul în care am crescut, unde ne-am dezvoltat și unde am fost 

construiți...”. 
 Reporter: Din cauza acestui blocaj specific? 

 Nausica Mircea: O suferință, o durere adâncă, o tristețe și ei simt că nimic 

nu mai e ca altădată și, cel mai probabil, chiar și eu, pentru că încă prefer orașul 

din vis, pe care îl văd după ce închid ochii. Poate că sunt mulți oameni care trec 

prin același lucru. Au impresia că, ajungând în centrul orașului, nu știu de unde 

să înceapă, care ar trebui să fie punctul zero. 

 Reporter: Într-o scurtă recapitulare, așa cum ați spus, necesitatea de a 

coopta tinerii și de a redeschide așa-zisa conștientizare a locului de origine, prin 

diferite activități culturale. 

 Nausica Mircea: Acesta ar fi, din punctul meu de vedere, un mare câștig 

pentru orașul Mărășești, simularea și revitalizarea prin tineri. Mergând pe lângă 

asta, cum ai spus tu, așa-zisa intervenție într-un mod economic și pragmatic, 

pentru a revitaliza și a reinvesti în comunitate. Le poți spune celor de la școli să 

semneze un parteneriat cu cei care sunt vorbitori de dezvoltare personală, cu cei 

care fac dezvoltare economică, pentru a-i preda. Aceste lucruri le-am învățat de 

la proprii mei copii. Am un băiat în clasa a douăsprezecea și o fată la universitate, 

și ei s-au confruntat cu aceste lucruri și mi-au spus că în marile orașe există 

hub-uri locale în care oamenii se adună pentru a discuta despre cărți, despre 

engleză, despre filme, despre orice alte lucruri. 

 Așadar, când am ajuns la Centrul Cultural, mi-am dat seama că trebuie să 

însuflețesc lucrurile și să scap de titlul de „centru pentru bătrâni”. Vrem ca tinerii 
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să vină la noi, așa cum fac ei acum. Prin urmare, este vorba despre deschidere pe 

care decidem să o acordăm fiecăruia dintre viețile noastre. 

 Mă gândeam cât de bine ai punctat aceste lucruri, iar în anumite aspecte 

revitalizarea depinde de propria noastră conștiință și de contribuția noastră în 

comunitatea noastră. Acest proiect, mai recent, mi-a deschis propriul interes față 

de o comunitate atât de apropiată de mine, dar atât de necunoscută. M-a făcut să 

înțeleg mai bine că dincolo, așa-zisul aspect geografic, dincolo de așa-numita 

mare poveste există vieți omenești, vieți care ar trebui să fie aduse la iveală. 
 Reporter: Dorim să vă mulțumim pentru participarea la acest interviu! 

 Nausica Mircea: Și eu vă mulțumesc! Îmi place foarte mult colaborarea 

noastră cu dumneavoastră și mi-ar plăcea să dezvoltăm mai multe proiecte 

minunate împreună!  

 Reporter: Vă mulțumim foarte mult! 

 Nausica Mircea: Vă mulțumesc și eu! 

 

 

 

ADELINA GOGU 

 

Reporter: Pentru început, aș dori să vă întreb: ce iubiți în țara 

dumneavoastră natală/locul în care trăiți? 

Adelina Gogu: Îmi place la orașul meu, al nostru, că e ca un glob de cristal 

care adună istoria în el. Peste tot pe unde te uiți, vezi istorie și vezi cum timpul 

și-a lăsat amprenta. Fie că în bine, fie că în rău, vezi clar cum timpul a trecut pe 

acolo.  

Reporter: Perfect, vă mulțumim! Ce ați dori să schimbați în țara 

dumneavoastră/locul de baștină? 

Adelina Gogu: Mentalitatea oamenilor. Mi-ar plăcea din suflet să fie 

oamenii mult mai deschiși către nou. Să fie mult mai deschiși unii cu alții și să 

dea voie și oamenilor de afară să intre printre noi și să vadă câte avem de oferit. 

Reporter: Cine este responsabil cu aceste schimbări? 

Adelina Gogu: Cred că fiecare în parte are o oarecare responsabilitate în 

privința asta. Pentru că toate schimbările vin de la oameni. Fiecare om vine cu 

gradul lui de implicare ca să poată schimba ceva. Dacă oamenii reușesc să 

schimbe din mentalitatea lor, să se unească mai mult unii cu alții, cred că atunci 

schimbarea este foarte posibilă. 
Reporter: Știm în acest moment că ați participat la o competiție, la 

televiziune.  
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Adelina Gogu: Da. 

Reporter: Cum este muzica în România și în Mărășești? 

Adelina Gogu: Lucrurile cu muzica sunt frumoase, atâta timp cât le vezi tu 

frumoase. Pentru că, să asculte muzică, oricărui om îi place, dar să înțelegi ce stă 

la baza acestui lucru, e mai complicat. Unii oameni au impresia că pur și simplu 

urci pe o scenă, iei microfonul în mână, ai cântat și ai făcut restul oamenilor să se 

simtă bine. Dar este mai mult de atât. Este vorba, în primul rând, de ceea ce îți dă 

Dumnezeu, și în al doilea rând, de multă muncă la mijloc și oportunități. Atâta 

timp cât ai oportunitățile, poți să folosești ceea ce ți-a dat Dumnezeu și ceea ce ai 

muncit tu.  

Reporter: Știu, de asemenea, că doriți să deveniți jurnalistă. Prin urmare, 

cum este în România, mai precis cum e să fii jurnalist? 

Adelina Gogu: Mi-am dorit din suflet să fiu un jurnalist, de aceea am și 

concurat la facultatea de jurnalism. Doar că lucrurile se schimbă, între timp. 

Realizezi că, vorba românului, „socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din 

târg” și realizezi, ușor-ușor, că nu ești neapărat potrivit pentru un domeniu pe 

care l-ai idolatrizat și l-ai văzut într-un anume fel. Jurnalismul în România se 

bazează foarte-foarte mult pe alianțe. Dacă vrei să ajungi undeva cu jurnalismul, 

trebuie să urmărești anumiți oameni, în funcție de drumul pe care vrei să mergi. 

Dacă vrei să mergi pe o parte politică, trebuie să susții omul respectiv. Dacă vrei 

să mergi pe o parte culturală, trebuie să susții domeniul cultural pe care oamenii, 

în general, în România îl susțin. Adică, nu poți să te abați de la niște norme care 

sunt stabilite la noi, în România. Cam așa funcționează jurnalismul la noi.  

Reporter: Ce credeți despre sistemul educațional din universitate? Ce 

credeți, în opinia dumneavoastră, că poate fi făcut mai bine? 

Adelina Gogu: Universitatea în România este la fel ca tot sistemul de 

învățământ. Cu lipsuri, dar cu oameni care încearcă. Încercarea trebuie să vină 

din ambele părți. Atât din partea sistemului, cât și din partea generațiilor care vin. 

Dacă oamenii încep să învețe unii de la alții,  sistemul de la studenți și studenții 
de la sistem, atunci, într-adevăr, sistemul educațional și universitar va fi unul 

căruia nu ai avea ce să îi reproșezi. La momentul actual, sunt lipsuri. Sunt lipsuri 

și din cauza situației, pentru că ne-a luat pe nepregătite toată treaba cu 

învățământul online. Sunt lipsuri și din cauza faptului că realitatea evoluează 

mai mult decât sistemul de învățământ. Trebuie să se găsească un echilibru între 

realitate, prezent și oamenii în sine. Și ceea ce vor oamenii de fapt să învețe… 

 Reporter: De ce v-ați decis să alegeți jurnalismul? 

Adelina Gogu: Mi-am dorit să fiu un jurnalist pentru că mă consideram o 

fire foarte curioasă. Îmi plăcea să aflu foarte multe lucruri, să mă documentez 
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despre acele lucruri și, în final, să scriu despre ele și să transmit mai departe. 

Doar că am realizat că lucrul acesta nu e așa cum l-am gândit eu. Eu, în 

continuare, sunt curioasă, în continuare vreau să aflu lucruri și totodată vreau să 

scriu despre ele. Doar că, dacă nu atingi subiectele despre care oamenii sunt 

interesați, nu ai nici un succes în privința asta.  

Reporter: Cum vedeți orașul Mărășești în viitorii cinci ani? 

Adelina Gogu: În cinci ani, Mărășeștiul are potențial să devină un oraș 

demn de vizitat, demn de istoria lui, de bogăția lui. Este un oraș pe care mi-aș 

dori să fie știut de către toată lumea, atât din punct de vedere istoric, cât și a 

culturii sale, pentru că avem o cultură. În cinci ani cred că orașul are potențial să 

ajungă departe.  

Reporter: Și o ultimă întrebare: puteți descrie Mărășeștiul într-un singur 

cuvânt? 

Adelina Gogu: Un singur cuvânt care să cuprindă tot. Cred că orice aș 

spune ar fi subiectiv, dar o să aleg să spunː oportunitate. Aleg să spun 

„oportunitate” pentru că este un oraș care are foarte multe oportunități și trebuie 

să se agațe de ele cu toate prețurile posibile și să ajungem acolo unde merităm ca 

oraș.   

Reporter: Vă mulțumim pentru timpul acordat!  

Adelina Gogu: Și eu vă mulțumesc!  

 

 

 

Sofia Chiriș 

 

 Reporter: Bună ziua, numele meu este Liuba! 

 Sofia Chiriș: Bună! 
 Reporter: Mulțumim! 

 Sofia Chiriș: Numele meu este Chiriș Sofia. 

 Reporter: Cum sunteți? 

 Sofia Chiriș: Cum pot fi? Sunt bine, pensionară. 
 Reporter: Perfect. Vă mulțumim pentru interviu. 

 Sofia Chiriș: Aș dori și eu să vă mulțumesc. 

 Reporter: Pentru prima întrebare aș dori să vă întreb: cum a fost 

Mărășeștiul în perioada comunistă? 

 Sofia Chiriș: Era un oraș mai mult… mai puțin populat, dar, în schimb, 

aveam întreprinderi, mai multe fabrici care ajutau mai mult populația. Nu a fost 

prea dezvoltat, dar... a ajutat foarte mult faptul că a existat fabrica chimică locală, 
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fabrica de sticlă, S.M.A. (stația de mașini agricole), I.A.S. (întreprinderea 

agricolă de stat), un grup la C.F.R. (Calea Ferată Română). Acum sunt doar 

magazine și câteva croitorii. 

 Reporter: Au fost avantaje și dezavantaje în perioada comunistă? După 

nume, câteva…? 

 Sofia Chiriș: Da, au fost niște avantaje și unele dezavantaje. Avantajele 

constau în faptul că toată lumea avea un loc de muncă asigurat, că nu trebuia 

să-ți faci griji pentru ziua următoare. Dezavantajele ar fi în faptul că nu aveam 

libertatea pe care o avem acum, să vorbim, să ne uităm la televizor ce ne dorim 

sau să... să putem comunica unii cu alții, orice ne-am dori. 

  Reporter: Cum a fost tranziția dintre perioada comunistă și capitalism? 

 Sofia Chiriș: Pentru unii a fost ușor, pentru alții a fost mai greu, pentru că 

erau captivi în acel sistem comunist, unde nu aveai voie să mergi nici măcar la 

biserică. Dintr-o dată era prea multă libertate și unii dintre ei au înțeles-o greșit. 

Și a mers... nu neapărat într-o direcție bună. 
  Reporter: Cum ați demarat afacerea dumneavoastră? 

 Sofia Chiriș: Mi-am început afacerea după Revoluție, pentru că totul a 

început să se privatizeze. Lucram la o farmacie și în momentul în care a fost 

privatizată, am rămas fără loc de muncă. În acel moment m-am gândit că cel mai 

bine ar fi să aleg o cale și am ales un demers privat, chiar dacă nu eram deloc 

familiarizat cu el, dar m-am pregătit și am început. 
 Am început încet cu un magazin, după care m-am dezvoltat, și am deschis 

un nou magazin, două baruri. După aceea, am reușit să deschid o discotecă. Am 

lucrat până în 2015, după care m-am pensionat din cauza oportunităților în 

scădere și a vârstei mele. 

 Reporter: Vă mulțumim! Cum v-au venit aceste idei de afacere? 

 Sofia Chiriș: Ei bine, lucrul la farmacie era și ca și în comerț. Chiar și 

acolo... nu?... Vindeam medicamente și fiind mai pricepută în această activitate, 

m-am gândit să deschid un magazin. Nu puteam deschide o linie de producție, 

pentru că îmi lipseau mijloacele financiare necesare și îmi lipseau și cunoștințele 

necesare în acest sens. Prin urmare, am început cu ceea ce era mai simplu pentru 

mine, personal. 

 Reporter: Vă mulțumim! Cum este să fiți prima femeie din oraș care a 

deschis o afacere? 

 Sofia Chiriș: Într-un aspect eram mândră, pentru că puteam face ceva. 

Chiar și cei care aveau deja o întreprindere privată... îmi spuneau că aleg o cale 

corectă, că fac lucruri bune, doar că am nevoie de mai mult ajutor de la copiii 
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mei. Dar, am ales un drum diferit. Am rămas singură și nu am putut vedea până 

la sfârșit ceea ce... am prevăzut, ceea ce am gândit. 
 Reporter: Ce mai reprezintă acum Mărășeștiul pentru dumneavoastră? 

 Sofia Chiriș: Pentru mine, acest oraș va fi pentru totdeauna aproape de 

inima mea, pentru că aici m-am născut, am crescut, și aici au crescut copiii mei, 

nepoții mei și acum strănepoții mei. Eu personal sunt mulțumită de oraș. 

 Văd că au încercat să facă mai multe lucruri, să renoveze, să construiască 

acel parc pentru copii, pentru că copiii nu aveau un loc unde să se joace, să facă 

ceva sport. Dar, lipsesc multe lucruri. Da, lipsesc foarte multe lucruri, pentru că 

nimeni nu a vrut să investească, să facă ceva în orașul nostru, ca să avem ceva de 

produs. Există unele firme care produc canapele, dulapuri, mobilier și așa mai 

departe. Există două familii care conduc aceste companii. Chiar și așa, este prea 

puțin pentru un oraș care are puțină populație. Ce pot sa spun? 

 Reporter: Cum ați descrie Mărășeștiul într-un singur cuvânt? 

 Sofia Chiriș: Nu are chiar rangul de oraș. Nu prea merită titlul de oraș, 

pentru că nu are aproape nimic care să... să reprezinte un oraș, precum Focșani, 

Adjud, Tecuci care sunt în jurul nostru. În acest loc, posibilitățile lipsesc și până 

acum trăiam într-un mediu în care nici măcar un drum nu era prezent. Acum, ne 

bucurăm că... în acest moment avem un drum asfaltat, neterminat, dar chiar și 

așa este mai bine decât ce a fost înainte. În general, sunt mulțumită că au încercat 
să facă ceva. Cu aceste fonduri europene, cu ce au putut. Primăria noastră nu s-a 

implicat cu adevărat, dar au reușit să facă ceva. 

 Reporter: Vă mulțumim, iar pentru ultima întrebare aș dori să întreb: cum 

vedeți Mărășeștiul în următorii cinci ani? 

 Sofia Chiriș: Nu știu. Cum pot să-l văd? Ar putea exista posibilitatea ca 

cineva să încerce să investească și să facă ceva aici. Dar, așa, este încă un oraș 

lipsit de oportunități. Toți cei care au plecat în străinătate și s-au întors, au 

investit în alte orașe sau alte sate. Oricum, s-au descurcat. La noi a fost mai puțin. 

Să sperăm într-un viitor mai bun, dar nu putem decât să sperăm și să nu știm 

niciodată ce va fi cu adevărat! 
 

 

 

 

 

 

 



67 

 
 

 

 



68 

 

Valentin Muscă 

 

 Reporter: Bună! 
 Valentin Muscă: Bună! 
 Reporter: Mă numesc Liuba. Cum sunteți? 

 Valentin Muscă: Mă numesc Valentin. Cum ești? Bine ați venit în 

Vrancea! 

 Reporter: Astăzi avem interviul. Vă mulțumim pentru timpul acordat! 

 Valentin Muscă: Vă mulțumesc că ați ales să veniți la Muzeul Unirii din 

Focșani! Este... nu este prima dată când veniți cu toții la Focșani, dar este prima 

dată când filmați un spectacol la Muzeul Unirii. 

 Reporter: Vă mulțumesc! Vă rog să vă prezentați un pic și să ne spuneți 
care este conexiunea pe care o aveți cu Mărășești? 

 Valentin Muscă: Muzeul Vrancei este o instituție care coordonează toate 

locurile memoriale care sunt dedicate eroilor din Vrancea. Printre aceste 

memoriale se numără și Mausoleul Mărășești. Dar Mausoleul Mărășești nu este 

doar unul dintre ele, este pivotul, cheia arcului central al acestor memoriale. De 

ce? Pentru că bătălia de la Mărășești este data de la care a fost rescrisă istoria 

României. Istoria României este până la Mărășești, și după Mărășești. De aceea 

este important Mausoleul Mărășești. 

 Reporter: Vă rugăm să ne spuneți povestea dumneavoastră! Cum ați 
devenit directorul Muzeului și care sunt provocările și frumusețile profesiei 

dumneavoastră? 

 Valentin Muscă: Istoria mea... Istoria mea se scrie acum. Sunt o... o 

persoană independentă. Nu sunt o persoană înregimentată (subordonată orbește). 

Un intelectual public... Un intelectual public, liber în gândire și organizat în 

acțiunile sale. Și, într-un moment benefic pentru acest oraș, am fost candidat 

pentru o funcție, pe care am ocupat-o, funcția de director al Muzeului Vrancei. 

Mă pot număra printre puținii care și-au dorit să devină manageri. Nu mi-am 

dorit cu adevărat așa ceva, dar o oportunitate nu trebuie irosită. Și faptul că am 

un background activ în societatea civilă, de vreo cincisprezece ani aici, în 

Vrancea, de a critica tot timpul dezastrul, furtul, lipsa de organizare și haosul din 

administrație în instituțiile de cultură vrâncene. Asta mi-a dat ocazia, ca manager, 

să mă gândesc la un proiect de management. Prin care intenționez și am început 
deja să organizez activitățile muzeului, pentru a distruge haosul general, pentru a 

da muncă oamenilor din muzeu și, în primul rând, pentru a deschide muzeul 
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către public.  Iar faptul că sunteți cu toții astăzi, aici, la Muzeul Vrancei, la 

Muzeul Unirii, face parte tocmai din această încercare de a ieși din politică, de a 

ieși din „șanțurile fricii”, în care trăiau acești oameni, pentru a deschide instituția 

către tineri. Pentru că administrăm un patrimoniu, nu pentru o „lume în scădere” 

(referindu-ne la vechile moduri), ci pentru o „lume viitoare”. Iar voi, tinerii, 

faceți parte din publicul țintă al Muzeului Vrancei. Frumusețile sau deliciile 

acestui lucru sunt tocmai această bogăție pe care o poate oferi Muzeul Vrancei. 

Muzeul Vrancei este cea mai frumoasă instituție din acest județ, prin diversitatea 

de oportunități pe care ți le poate oferi în calitate de manager, și pe care le poate 

oferi publicului. Aici putem vorbi despre o „luptă cu inerția”. Când vii aici, ești 

fericit că administrezi, că ești șeful unei instituții interesante. Dar, în același timp, 

trebuie să schimbi mentalitățile. Treizeci de ani, în acest loc s-a cultivat un fel de 

frică unul față de celălalt, de autarhie și de autosuficiență. Cea mai mare plăcere 

a mea este să deschid muzeul, să schimb și să transform, în citate, angajații, 
adică să le permit să „zboare” (să le ofer libertatea de a acționa). Acești oameni 

sunt oameni foarte competenți, care au fost ținuți ascunși, aici, în spatele acestor 

ziduri. Acum, curatorii muzeului pot ieși și promova instituțiile. Acesta este 

rațiunea unui manager, de a-și pune oamenii la muncă, nu de a-i ține încuiați, în 

spatele ușilor. 

 Reporter: Vă mulțumim! Vă mulțumim pentru răspunsul oferit! Care este 

cheia succesului în momentul în care transmiteți componente istorice ale 

muzeului comunității? 

 Valentin Muscă:  Este... „Adevărul te face liber!”. Întotdeauna, succesul a 

locuit întotdeauna în adevăr. Deci, cheia succesului, chiar și atunci când vindeți 
un produs... ...și acel produs este bun, va fi cumpărat. Așadar, cheia succesului în 

ceea ce privește muzeul este să îl deschidem, să-i arăți potențialul, să invităm 

oamenii și să-i lași pe toți să vadă ce este la muzeu. Și a doua parte, „adevărul te 

face liber”, dacă există corectitudine. Fii corect cu angajații tăi, cu publicul tău și, 

de asemenea, cu acest „spațiu deschis”, să deschizi totul, să ai totul deschis. 

Vedeți aici, totul este deschis. Curatorii noștri sunt alături de tine. Cu ei poți 
vorbi orice. Poți intra în orice instituție care este administrată de muzeu, în orice 

punct de lucru. Pretutindeni, oamenii au libertatea de a vorbi și de a comunica 

orice doriți să-i întrebați. Aceasta este cheia succesului, a promova adevărul, a fi 

corect și a le permite oamenilor să-și facă activitățile. Nu trebuie să fii un 

dictator... nu un dictator. Dimpotrivă, trebuie să fii opusul. Nu trebuie să fii un 

dictator...  nu un dictator. Dimpotrivă, trebuie să fii opusul, trebuie să fii 

democrat. 
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 Reporter: Vă mulțumim! Care sunt aspectele pozitive și aspectele negative 

când promovați povestea locală generațiilor viitoare? 

 Valentin Muscă: Aspectele pozitive, v-am povestit deja puțin despre ele. 

Partea negativă este... dacă promovezi mereu o mentalitate negativă și le spui 

mereu oamenilor că locuiesc într-un județ sărac, într-un oraș urât, cu oameni 

neprietenoși, atunci chiar și angajații instituției vor începe să creadă acest lucru. 

Și atunci, trebuie să schimbi mentalitățile. Trebuie... iar negativul este că mă 

confrunt mereu cu lipsa de încredere a oamenilor în ei înșiși. Deci, oamenii nu 

cred în ei înșiși. Partea rea, că oamenii nu au încredere în ei înșiși și le este frică 

să ia decizii. Deci... Al doilea lucru este lipsa de curaj, de a-ți asuma 

responsabilitatea pentru o decizie. Așa că, atunci când e ceva de făcut, toată ziua 

trebuie să dai telefoane, chiar și atunci când vrei să tai un trandafir. Prin urmare, 

oamenilor le este frică să ia decizii, dar cheia succesului este să ofere libertatea 

de alegere, fie că este greșită, își va asuma responsabilitatea, dar data viitoare va 

ști să o gestioneze. 

 Prin urmare, Mărășești nu poate fi uitat! La Mărășești există… În primul 

rând, este o clădire care este situată pe drumul principal;  pe acolo va trece o 

autostradă. Este situat pe drumul principal. Nu o poți uita. Este vizibil de la 

kilometri depărtare, de drumul principal, de pe Valea Putnei și de pe Valea 

Milcovului. Mărășeștiul nu poate fi uitat, pentru că este un punct de interes 

vizual, vizual. Îl poți vedea de peste tot. Este asociat cu Mărășești, orașul 

Mărășești. 

  Orașul Mărășești era un sat... dragă Liuba! Mărășeștiul a fost un sat, până 

când a fost războiul. Iar după... primul ... război mondial a fost un sat. Și, după 

luptele din 1917, au murit împreună: români, ruși, germani, ucraineni, turci și 

bulgari... toți. Atât de mare a fost sacrificiul, încât guvernul francez a răsplătit, 
cu cea mai înaltă distincție, orașul Mărășești. Totuși, ei au descoperit, după ce au 

scris distincția și l-au trimis pe generalul Joffre să o dea orașului Mărășești în 

1917, că Mărășești era un sat. Și atunci, Guvernul României, în exil la Iași, a luat 

decizia, într-o noapte, de a schimba satul Mărășești în oraș. Pe zi după alta, satul 

Mărășești a devenit oraș. Iar sacrificiul din acel loc nu poate uita, pentru că 

Mărășești a intrat în toate cărțile de istorie. Nu numai în România, ci și în 

Germania, pentru că a învinge armata germană la Mărășești nu era ceva ce se 

întâmpla în fiecare zi. Deci, a-l învinge pe Mackensen la Mărășești a fost ceva de 

neconceput. A fost ceva cu adevărat de neconceput. Deci, nu putem uita, pentru 

că alții nu pot uita ce s-a întâmplat aici. Mărășești, astăzi, este foarte fascinant 

pentru generația tânără. Eu... și pentru ei, am făcut un tur virtual și am primit o 

mulțime de apeluri telefonice. Nu din a treia generație, ci de la tineri care... tineri, 
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care de acasă, au intrat, au vizitat monumentul în care nu oricine îl poate vizita 

oricând, pentru că unii dintre ei sunt la Paris. Și m-au sunat și mi-au spus: 

„Mulțumesc pentru turul virtual. Vedem și Mărășești. Vom veni în vacanța 

noastră de vară să o vizităm.”. De aceea, Mărășești nu poate fi uitat. Iar 

Mărășești... Mausoleul Mărășești dă viață... dă viață orașului Mărășești, pentru 

că, majoritatea angajaților săi sunt din Mărășești. Dar chiar și comunitatea din 

Mărășești este legată spiritual de Mausoleu, pentru că după 1989, dragă Liuba, la 

Mărășești, orașul a suferit o prăbușire... o cădere economică la Mărășești. 

Autoritățile județene și cele locale, de frică, de rușine de a nu fi... de a nu deveni 

în toată lumea... au grijă de oraș, pentru că oricine vine la Mărășești se uită 

automat dincolo de canalul Siret-Bărăgan și vede ruinele. Mărășești. Apoi... de 

nevoie... sunt nevoiți să păstreze Mărășeștiul, să investească în Mărășești, pentru 

că, pe timpul verii, când venim cu toții să comemorați eroii din Mărășești, vor fi 

surprinși să observe că vizitatorii vor trece prin oraș, și nu le va plăcea un oraș 

mort. Duminică, avem câteva grupuri de tineri de la D.G.A.S.P.C. Vrancea 

(Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului) care va merge la 

mausolee. Și în 2022, avem un proiect... pe care nimeni nu l-a făcut până acum. 

Ne-am dori să luăm gratuit… cu autobuzele de la școli… toți elevii din Vrancea. 

În Vrancea sunt 94.000 de studenți. Amintiți-vă, 94.000, dintre care câteva mii 

au vizitat deja. Vrem să-i ducem pe toți tinerii din Vrancea, în 2022, cu mașinile 

școlii, să viziteze mausoleele din Mărăști, Soveja, Focșani și Mărășești. Acesta 

este un proiect pe care nimeni nu l-a făcut încă, pentru că, dacă ne adresăm 

tinerilor, trebuie să-i ducem și acolo. Nu îi putem obliga să vină la Mărășești cu 

microbuzul. Sau noi, instituția muzeului, oferim spațiul gratuit. Le punem la 

dispoziție curatori, iar prin Consiliul Județean vom sprijini ca școlile să-și aducă 

propriile autobuze… microbuze, vom plăti benzina, pentru a vizita mausoleul de 

la Mărășești. 

 Reporter: Unde vedeți muzeul în cinci ani? 

 Valentin Muscă: Muzeul Vrancei în cinci ani… Din punct de vedere 

economic, în acest moment Muzeul Vrancei depinde de subvențiile pe care ni le 

acordă Consiliul Județean. Avem vreo nouă locații muzeale, iar din punct de 

vedere financiar avem nevoie, de la 2% chiar acum, să ajungem într-un punct în 

care să ne putem plăti salariile 100%, pentru că suntem aproximativ o sută de 

angajați. Suntem o unitate militară, cinci plutoane. Dacă suntem incapabili să ne 

plătim propriile salarii în cinci ani, atunci trebuie să mergem acasă, financiar 

vorbind. Din punct de vedere cultural, Muzeul Vrancei nu trebuie să fie ca astăzi, 
cu doar doi vizitatori în el. Muzeul Vrancei trebuie să fie plin de vizitatori.  

Vizitatorii vor veni, dacă vor afla. Deocamdată, suntem zero la promovarea 
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noastră, zero la comunicare și zero la imagine. Avem un buget care a fost luat de 

la alții, prost. Vom avea un buget în 2022, unul sănătos. Și, în primul rând 

promovarea, comunicarea și... distribuirea în spațiul online a ideii că există un 

Muzeu al Vrancei și că acest muzeu administrează nouă locații de vizitat. Atunci 

muzeul va fi plin. Dacă muzeul este plin, ne va aduce bani, pentru că oamenii vor 

plăti să ne viziteze. Dacă ne aduce bani, vom avea fonduri de plătit și de investit, 

de modernizat. Puteți vedea cum picură var de pe pereții exteriori, deoarece 

clădirea s-a deteriorat. Așadar, în cinci ani Muzeul Vrancei va fi autofinanțat și 

plin de vizitatori. Ar fi rău ca românii să se întoarcă acasă. Dacă ar veni acasă, ar 

fi o revoluție, una politică. Îți dai seama de pericol, dacă diaspora se întoarce 

acasă. Românii nu se pot întoarce acasă. Diaspora susține România economic... 

dragă prietene! Diaspora... cu accent pe... susține România economic. Noi, în 

schimb, trebuie să cultivăm sentimentele, cele ale patriotismului. Nu 

naționalismul, pentru că naționalismul este o boală generală în Europa, de la 

Rise Moon până la... Xi Jinping. Trebuie să cultivăm sentimente de iubire față de 

țară, nu naționalism, iar Muzeul Vrancei are ca misiune exact acest lucru, printre 

altele. Trebuie să le reamintim prin spațiul virtual de aceea suntem într-un „tur” 

virtual. Vom moderniza site-ul, vom... Avem cinci milioane de români în afara 

țării. Dacă cercetezi statisticile, 2020 este primul an din istoria României când 

sunt mai mulți copii născuți în diaspora decât în România. Deci, avem o 

Românie în afara țării noastre. 

 Muzeul Vrancei se adresează acelei României… și o așteaptă să ne viziteze 

muzeele… să vadă ce este aici. Am putea, dacă le putem oferi locuri de muncă. 
Îți dai seama ce îmi propui să spun? Pentru ca diaspora să se întoarcă, trebuie să 

le oferim locuri de muncă. Așa ceva este imposibil. Diaspora, oamenii din 

România nu au plecat într-o excursie afară. Au plecat pentru a-și găsi locuri de 

muncă mai bine plătite. Ei locuiesc în Occident cu salarii de minim 1000 de euro 

pe lună. Avem în jur de 200 – 300 de euro, așa că nu îi putem chema să se 

întoarcă de la mai bine la cel mai rău. Deci, așa ceva nu se poate face. 

 Doar în momentul în care economia românească va crește, într-o ordine 

firească va crește salariul minim în România, va ajunge la 1000 de euro. Apoi, 

oamenii se vor întoarce acasă și vor putea alege între un loc de muncă în 

Germania și România. Până atunci, e destul de departe. Abia ne luptăm cu 

PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență), să aducem niște bani în țară. 
  Ar trebui să fie mândri că trăiesc într-un oraș atât de frumos. Pentru că 

Mărășești este cel mai... este... Mărășești este al României..., un loc unde a fost 

moarte... a fost moarte... știi cum au murit? Au murit cu pieptul gol. Deci, au 

murit o mulțime de oameni nevinovați. Ar trebui să știți că, poate nu vă dați 
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seama de ce vă spun asta. La Mărășești... dacă nu era Mărășești, nu aveam anul 

1918, și atunci ar fi căzut statul român, iar unirea cu Basarabia nu s-ar fi făcut. 
Unirea României cu... Bucovina sau Transilvania nu ar fi fost. Dacă Mărășești 

nu ar exista ca moment istoric, anul 1918 nu ar fi anul unirii teritoriilor românești. 

Dar cărțile de istorie școlare sunt făcute de incompetenți, așa că ajungem în 

punctul în care nu spunem lucrurile așa cum sunt, nu după nume. Nu spunem 

lucrurile așa cum ar trebui și apoi învățăm doar o sumă de gloanțe care au fost 

trase, de arme, de oameni răniți, dar niciodată esența. 

 Reporter: Mulțumim mult pentru acest interviu. A fost foarte interesant. 

 Valentin Muscă: Îți mulțumesc mult și eu, dragă Liuba! 

 Reporter:  Mulțumesc. 
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Francesca Radu 

 

 Reporter: În primul rând, mulțumesc pentru acest interviu! Suntem de la 

Asociația „Voluntariat Pentru Viață” și vă rog să vă prezentați! 
 Francesca Radu: O.K. Eu sunt Radu Francesca. Aparțin de acest loc de 

aproximativ doisprezece ani, cred. „Zaga Zaga” e locul unde visele noastre au 

prins viață. Tot ce ne-am dorit este aici. Familie. Noi îi spunem chiar acasă. 
 Reporter: Ok, așa că am aflat că această stațiune este separată, oarecum, de 

Mărășești. Așadar, poți, te rog, să ne spui ce reprezintă Mărășeștiul pentru tine? 

 Francesca Radu: „Zaga Zaga” aparține teritorial și administrativ de 

Mărășești, de aceea este conectat. Pot să vă mai spun că „Zaga Zaga” a prins, s-a 

născut în anul 2010, când am pus bazele fermei piscicole de păstrăvi și sturioni. 

După aceea, ne-am dezvoltat pe parcurs și am ajuns azi la 82 de hectare, în care 

avem diverse unități de cazare, precum: iurte, bungalouri, case în copaci, case 

plutitoare. Foarte multe activități, precum: plimbat cu barca, plimbat cu trăsura 

și avem și fermă de animale și foarte multe activități. 
 Reporter: Bine, mulțumesc. Și știm că familia ta conduce stațiunea „Zaga 

Zaga” și că tu te ocupi de părțile de management. Deci, vă rog să vă descrieți 
rolul și misiunea, mai precis! 

 Francesca Radu: Păi, în anul 2018 am început să manageriez puțin câte 

puțin. Cât am putut și eu, dar pot să zic că m-am implicat cam din anul 2016. Pot 

să zic că m-am strecurat printre ideile lor și am prins și eu cât am putut ele. 

 Reporter: Vă mulțumim și am văzut, de asemenea, că această stațiune are o 

mulțime de domenii de activitate diversificate. Am văzut lucruri diverse, precum 

terenuri de tenis, restaurante sau piscine. De unde a venit ideea acestei diversități 
și de ce nu se concentrează doar pe un singur domeniu de activitate? 

 Francesca Radu: Din punctul meu de vedere, nu poți sta într-un loc decât 
dacă ai foarte multe activități. Te-ai plictisi dacă ai merge într-un loc și ai avea, 

nu știu, de exemplu doar lacul ca să te plimbi cu barca. Nu, am încercat să creăm 

un sat de vacanță, cum îl numim noi „Zaga Zaga Sat” și ne-am dorit ca familiile 

care vin aicea, persoanele care ne trec pragul, să nu se plictisească, să aibă tot 

felul de activități. Mai ales în natură, pentru că acesta este sectorul pe care noi ne 

axăm, de activități în natură. 
 Reporter: Vă mulțumesc și, după părerea dumneavoastră, care este 

activitatea care funcționează mai bine în stațiune cu clienții? Care sunt cele mai 

bine vândute produse aici, în „Zaga Zaga”? 
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 Francesca Radu: Pot spune că „best seller” se axează foarte mult pe zona 

de confort, dar în inima naturii. De aceea am creat și căsuțele în copaci și 

bungalourile, care sunt niște camere individuale, să spun așa. Adică fiecare 

cabană este o cameră individuală, unde pot...încap aproximativ trei persoane sau 

patru. Adică o familie cu copii. Pe sectorul acesta ne-am axat, de familii cu copii. 

De aceea, am dezvoltat și tabere. Petru copii cu părinți. Totul să fie în natură și 

pentru familii, pentru confortul lor. 

 Reporter: Vă mulțumesc și, după dumneavoastră, care parte a stațiunii 

necesită cea mai mare muncă și de ce? 

 Francesca Radu: Cred că cel mai bun sector pe care l-am avut a fost în 

zona de restaurant, deoarece avem oaspeții noștri care merg să mănânce la 

restaurantul nostru și primim și oaspeți din afara resortului care vin să mănânce 

și să viziteze. 

 „Zaga Zaga” este un loc flexibil, în care poți să te dezvolți pe toate 

sectoarele, aș putea spune. Deoarece ne-am axat și pe cazare și pe zona de 

restaurant. Adică, pe industria HoReCa, în general. Dar putem să ne dezvoltăm 

foarte mult. De exemplu, nu știu, putem face tabere. Putem face concursuri 

pentru pescarii profesioniști. Putem face foarte multe activități. De exemplu, 

pentru cei care vin în team building-uri. Sunt în diverse activități, precum: 

„treasure island”, pentru a căuta comori în natură sau prin pădure. Și sunt foarte 

atrași de activități de genul acesta. 

 Reporter: Pentru tine, care este partea ta preferată din complex și de ce? 

 Francesca Radu: Parte mea preferată la „Zaga Zaga” este un loc în pădure. 
În care, eu pot să zic, am crescut și îmi place foarte mult să mă refugiez acolo 

când, de exemplu, am anumite probleme sau îmi doresc doar să mă relaxez. 

 Reporter: Mulțumesc. Și acum ne vom concentra puțin pe Mărășești. Așa 

că, am aflat că oferiți oportunități de angajare pentru cetățenii din Mărășești. 

Deci, de ce așa... nu știu cum să explic. De ce Mărășești și să nu concentrezi 

Doaga sau Focșani, de exemplu? De ce te-ai hotărât să stai cu adevărat în 

Mărășești? 

 Francesca Radu: Cred că nu ar fi existat un alt loc, o altă întindere, o altă 

suprafață pe care nu ne-am putut extinde și dezvolta, decât în apropierea 

Mărășeștiului. Și cum noi am crescut și am copilărit și părinții mei la fel, în zona 

Mărășeștiului. Știau de pădurea Doaga și aicea și-au văzut și ei visul cu ochii 

deschiși.  

 Reporter: Deci, această stațiune este foarte aproape de Mărășești, știm asta. 

Dar, după cum puteți explica puțin, există o parte din Mărășești în această 

Stațiune. Puteți explica cum Mărășești face cu adevărat parte din ea? 
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 Francesca Radu: „Zaga Zaga” este într-un cartier numit Doaga și, din 

punct de vedere administrativ și teritorial, aparține de Mărășești. 

 Reporter: Mulțumesc! Să revenim la întrebarea inițială. Vă dezvoltați 
acum ca agroturism, cu pescuit și micro-ferme. Cum a apărut această idee și cum 

plănuiți să procedați? Ne poți spune mai multe despre asta? 

 Francesca Radu: Noi avem foarte multe idei pe care vrem să le dezvoltăm, 
dar trebuie să parcurgem. De exemplu, ne dorim să ne extindem zona de cazare. 

Deocamdată, avem aproximativ, 200-300 locuri de cazare. Dar dorim să 

ajungem în jur de 700–900 locuri de cazare. Așa că, dorim să ne dezvoltăm, după 

ce facem zona de cazare, să ne dezvoltăm și pe zona de restaurant. Să ne 

extindem cu mult mai multe activități și pe mai multe domenii de activitate. 

 Reporter: Bine, mulțumesc. Și, de asemenea, cu toate acestea și dacă nu 

greșesc, plus faptul că ești studentă într-o zonă de turism și management, deci 

cum găsești un echilibru între studii și stațiune? 

 Francesca Radu: În general, ne începem activitatea în martie și o terminăm 

în noiembrie aproximativ, că încep temperaturile negative. Pot spune că mă ajută 

foarte mult facultatea în ceea ce face aici. Și am găsit un echilibru destul de bun 

între facultate și „Zaga Zaga”. Deoarece, ceea ce învăț la facultate practic aici. 

 Reporter: Mulțumesc. Aveți vreun plan după studii, sau aveți de gând să 

lucrați în această stațiune, sau poate aveți alte planuri conform studiilor 

dumneavoastră? 

 Francesca Radu: Nu, aici este visul meu. Eu aici mă văd stând și 

ocupându-mă de tot locul. Doamne, ajută să fie totul bine! 

 Reporter: Ok, mulțumesc, de asemenea, acum cu restricțiile, cu pandemia, 

cum funcționează și vă afectează cu adevărat stațiunea? 

 Francesca Radu: Pe noi, pot spune că în mare parte ne-a ajutat, să zic, 

pandemia. Pentru că s-a făcut turism intern, nu s-a mai făcut turism extern. 

Foarte multe persoane nu au mai plecat în afară. Deoarece, nu au avut certificatul 

verde sau cine știe ce altceva. Și s-a făcut turism intern în România și pentru mai 

multe locuri, în aer deschis, a fost destul de benefică pandemie. Pentru turismul 

intern. 

 Reporter: Ok, mulțumesc! Cum ai ajuns să fii un tânăr antreprenor la 21 de 

ani?  

 Francesca Radu: Am crescut în mijlocul acesta. Nu văd treaba asta ca fiind 

o treabă grea. Pentru că îmi place asta. Am văzut, așa am crescut, așa ne-am 

dezvoltat. Nu mi se pare ceva wow să mă ocup de treaba asta. Deoarece, pot 

spune că de la 14 ani am început să stau prin restaurant, ca să văd cu ce ocupă 

asta. De aceea, mi-am ales și facultatea pe care o am în acest moment. 
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 Reporter: Ok, crezi că asta ar putea fi accesibilă oricui? Să fii un 

antreprenor atât de tânăr? Dacă da, aveți un mesaj pe care doriți să-l transmiteți 
tinerilor din Mărășești, de exemplu? 

 Francesca Radu: Trebuie să ai foarte multă voință și să ai un vis. Pentru că, 
dacă nu ai un vis, degeaba. Trebuie să îți dorești de mic să faci asta și să te vezi în 

locul ăla. Să vizualizezi ceea ce acolo dorești să faci și vei ajunge. Dar doar cu 

dorință. 
 Reporter: Vă mulțumesc și, pentru ultima întrebare, cum vedeți această 

stațiune peste 5 ani și pe dumneavoastră, de asemenea? 

 Francesca Radu: În cinci ani sper să ajungem la aproximativ 900 locuri de 

cazare. Cum, nu știu, mai multe gânduri, mai multe oportunități. Mai multe 

posibilități și acces la anumite activități. Nu știu, pot spune că văd „Zaga Zaga” 

între cele mai bune business-uri din România, în 5 ani. 

 Reporter:  Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru timpul acordat și 

vă mulțumesc pentru acest interviu! 

 Francesca Radu: Mulțumesc, băieți! 
 

 

 

LAURA TOMA 

 

Reporter: Bună! Cum sunteți? 

Laura Toma: Bine, vă mulțumesc! 

Reporter:Vă mulțumim pentru timpul acordat, pentru acest interviu! 

Prima întrebare: de ce v-ați decis să părăsiți Mărășeștiul și de ce ați ales Anglia 

drept destinație? 

Laura Toma: Numele meu este Laura. Eu am decis să-mi părăsesc orașul 

deoarece, după cum probabil observați și dumneavoastră, nu sunt prea multe 

oportunități de angajare aici ori cariere de dezvoltat. Prin urmare, m-am decis să 

plec. Să fiu sinceră, primul motiv a fost achiziționarea unui apartament 

împreună cu fostul meu iubit, deci am ales Regatul Unit datorită unor prieteni 

care erau acolo. Ei ne-au ajutat cu cazarea, locurile de muncă, cu totul. După 

aceea, s-a schimbat situația, eu m-am decis să rămân acolo datorită 

oportunităților oferite de Regatul Unit. Prin urmare, dacă aș dori să vă ofer un 

exemplu, ca să fiu sinceră, regulile (legile) acolo sunt mult mai, să spunem, 

avantajoase pentru oameni. Regulile/legile îi ajută mult pe oameni. Nu vezi prea 

mulți oameni săraci acolo, precum vedeți în România. Legile sunt foarte stricte, 

prin urmare nu îți e teamă să mergi noaptea singur pe stradă, precum este aici.  
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Oamenii sărăci  mereu, să spunem, intenționează să facă ceva pentru a câștiga 

bani, ca să supraviețuiască. 
 Un alt motiv este educația și intenționez să rămân acolo (Marea Britanie), 

dar cred că principalul motiv pentru care m-am hotărât să rămân în Marea 

Britanie este educația oamenilor. Ai alte oportunități pe care le poți discuta cu ei, 

să fii înțeles și să te ajute să-ți dezvolți cariera, să studiezi sau orice îți dorești. 

 Imaginați-vă că în Marea Britanie ți se oferă sprijin ca să mergi la facultate, 

în timp ce în România trebuie să plătești dacă vrei să mergi la un privat, dacă nu 

ai note suficient de mari ca să poți intra în universitățile de stat.  

 Prin urmare, ți se oferă bani ca să te ajute să îți îmbunătățești abilitățile, ca să 

îți găsești o cale în viață, deci din acest motiv m-am decis să rămân acolo. 

Probabil voi rămâne acolo în anii care vor urma, cel puțin cinci.     

Reporter: Vă mulțumim pentru răspuns! Ce reprezintă pentru 

dumneavoastră Mărășeștiul? 

Laura Toma: Mărășeștiul pentru mine este orașul în care m-am născut, 
unde am copilărit. Toți prietenii mei sunt aici, după cum puteți vedea, am 

prieteni vechi, de când aveam trei ani. Părinții mei sunt aici și nu sunt deloc 

receptivi la ideea plecării în Marea Britanie, chiar când le-am propus acest lucru. 

Dorința lor este să rămână aici atât cât va vrea Dumnezeu, dar pentru mine, ca să 

fiu sinceră, este orașul inimii mele, dacă știți? Este precum… Este o parte din 

tine. Nu poți uita unde trăiești, unde ai studiat și acum sunt acasă în vizită, am o 

lună deja, iar sentimentul meu este de rămânere. Însă, aici, după cum vedeți, este 

un oraș sărac cu șanse foarte puține de a dobândi un loc de muncă bun. Prețurile 

în România sunt nemaipomenite. Prețurile sunt precum cele din Marea Britanie, 

iar salariile sunt… Cred că salariul mediu aici este în jur de 400 lire, cam așa. 

Imaginați-vă că în Marea Britanie câștigi în jur de 1000 – 700, iar prețurile sunt 

la fel.  

Reporter: Prețurile sunt similare? 

Laura Toma: Da. 

Reporter: Wow! Nu știam acest lucru. 

Laura Toma: Să fiu sinceră, anumite produse, precum cele de igienă : 

șampon, cosmetică, sunt mult mai scumpe în Marea Britanie. Imaginați-vă, încă 

mă întreb cum reușesc oamenii să supraviețuiască aici, cu un venit atât de mic și 

încă reușesc să cumpere mâncare și produsele de care au nevoie.  

Am fost surprinsă să văd cât costă electricitatea și gazul acum. În ultimele 

două luni, am văzut și la știri că facturile „explodează” și că această pandemie nu 

îi ajută deloc pe oameni. Prin urmare, nu sunt… dacă eram acum aici nu cred că 

reușeam să mă descurc. Cel puțin să supraviețuiesc cu necesitățile de bază, 
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mâncarea de zi cu zi  sau… nu cred, deoarece, de când am revenit acasă, de o 

lună am cheltuit mult, mult pe lucruri de bază. Nu am făcut nimic pentru mine, 

precum o vacanță, să pleci undeva la munte ori…nu.  

 Prin urmare, mă întrebam cum supraviețuiesc oamenii, deoarece… acesta 

este motivul principal pentru care nu mă voi întoarce în următorii trei, patru, 

cinci ani. Iar, de asemenea, o să rămân acolo pentru că îmi doresc ca copilul meu 

să aibă cetățenie britanică. Într-un cuvânt, o să obțină documentele după cinci 

ani, deci doresc să-i deschid această cale și… 

 Acum Marea Britanie este în afara Europei (U.E.), deci va avea nevoie de o 

portiță deschisă. Cel mai probabil, când voi fi mai în vârstă, mă voi întoarce 

acasă, dar nu în următorii doi, trei ani, cred. 

Reporter: De asemenea, mă întrebam cu e să combini studiul și munca în 

Regatul Unit? 

Laura Toma: Este foarte ușor. Studiez managementul afacerilor. Fac trei 

zile pe săptămână, marțea și miercurea. Trei ore în fiecare zi și sâmbăta am opt 

ore. Lucrez tura de noapte, prin urmare îmi încep tura undeva la nouă jumătate 

seara. Numai sâmbăta este un pic dificil, deoarece termin la șase dimineața, iar la 

nouă trebuie să încep la universitate și nu reușesc să dorm deloc.  

Însă este bine, deoarece, dacă ai un examen sau ceva, la muncă, dacă le 

prezinți o scrisoare de la universitate, te vor înțelege. Îți vor acorda cât timp ai 

nevoie pentru studiile tale, deoarece în companie, eu lucrez pentru 

Volkswagen… deci, te sprijină să înveți și îți oferă oportunități de lucru.  

Prin urmare, pentru ei e mult mai bine să aibă, nu știu, din șase sute de 

angajați din depozit să aibă patru sute calificați și pregătiți pentru activitate cu 

studii superioare.  

Ușor și greu în același timp, dar ai nevoie doar de motivație și dacă 

compari ceea ce faci acolo și ce șanse ai acolo în vederea îmbunătățirii educației 

tale, îmbunătățirea carierei tale, cu ceea ce se întâmplă în România, veți 
observați că este mai bine să fii ambițios și să suferi un pic, să bei o cafea și să 

mergi mai departe, după cum știți. Depinde din ce parte privești, dacă crezi că e 

prea greu pentru tine și nu ai ambiția de a face ceva, ești determinat să renunți 
după două, trei luni, deoarece vei fi foarte obosit și vei spune: „Nu sunt apt de 

muncă”.  

Deoarece acesta este principala regulă, guvernul îți sprijină studiile, dacă 

muncești. În caz că nu muncești, nu te vor sprijini în studiile tale.  

Să creezi o portiță între studii și muncă și te ajută… De obicei, e bine să 

alegi  un tip de studii care au legătură cu locul tău de muncă, deoarece în acel 

moment angajatorul tău te va sprijini, pentru că vrea să devii… Nu știu, dacă fac 
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managementul afacerilor pot aplica pentru un post în Resurse Umane, un loc 

unde caută personal de ceva timp. Din această cauză, e bine să combini studiile 

cu locul de muncă, de obicei.  

Personal calificat pentru afacerea lor și din acest motiv îți oferă sprijin și 

totul. Iar dacă ai nevoie să faci practică, ei îți oferă ore suplimentare, fără plată, 
ca să mergi să faci practica la orice ai nevoie pentru universitate. Sunt foarte 

receptivi cu studenții, să fiu sinceră, apreciază foarte mult europenii care vin în 

Marea Britanie și își doresc foarte mult să studieze. Ei observă de obicei de la un 

an la al doilea dacă îți dorești cu adevărat să faci ceva, sau dacă îți dorești doar 

diploma. Sunt în al treilea an acum. Mai am un an, așa că voi termina anul viitor 

și angajatorul meu este extrem de mulțumit cu ceea ce fac. Iar datorită 

universității pot spune că am avut și alte joburi suplimentare, cu posturi un pic 

mai bune, deoarece te testează ca să vadă dacă deții suficient de multe cunoștințe 

ca să pui în practică ceea ce studiezi, să faci practică la muncă.  

Prin urmare, cred că în viitor voi fi capabilă să aplic pentru un post mai 

bun.  

Reporter: Credeți că o să fie altfel în România? 

Laura Toma: Este, este pentru că tu devii, te dezvolți ca persoană, pe tine 

însuți. Dezvolți anumite abilități, pe care, până în acel moment, nu erai conștient 

că le aveai. Înveți să faci lucruri diferite simultan.  

De asemenea, unul dintre cele mai importante lucruri, înveți să îți 
organizezi timpul personal, deci înveți să separi studiul, să separi locul de muncă, 
de timpul tău liber, dacă ai familie, bebeluș sau alți copii. În fapt, vei fi capabil să 

creezi o portiță pentru fiecare parte și să îți fie clar cât timp trebuie să aloci 

fiecărei părți din viața ta. Din această cauză, îți îmbunătățește orice ce presupune 

dezvoltarea abilităților multiple pentru tine. 

De obicei, trebuie să fii ambițios, de asemenea curajos, deoarece oamenii 

se tem să încerce lucruri noi. Oamenii se tem să aibă sarcini multiple, de 

asemenea, se tem să… Vedeți, eu nu  am vizitat nicio altă țară, deci Regatul 

Unit este prima țară unde am fost și am rămas acolo, deoarece eu sunt o persoană 

statică și unde merg, dacă îmi place acolo, nu doresc să schimb. Chiar dacă văd o 

oportunitate mai bună, nu mă duc acolo. Încerc să muncesc aici și să-mi creez o 

oportunitate mai bună pentru mine. Din această cauză, după cum știți, cred că 

cea mai importantă chestiune când mergi într-o altă țară și vezi diferența în 

gândire a oamenilor, precum în Marea Britanie, oamenii, englezii, trăiesc într-un 

mod extraordinar, nu sunt stresați de nimic. Luând lucrurile din această viață, cu 

mult calm. Noi, românii, suntem foarte agitați, suntem nervoși mereu. Încercăm 

să facem lucrurile foarte rapid, iar ei nu se grăbesc. Pentru ei fiecare lucru 



81 

trebuie realizat lent și mult mai precis decât noi. Când îi vezi ca popor, ei te ajută 

să te calmezi un pic și să vezi diferența, și, după cum am mai spus, educația este 

una dintre principalele motive. Îți oferă respect, dacă le oferi respect. În 

România, chiar și cu angajatorii este greu.  

Aici, ca oportunitate de muncă, e doar opinia mea, dacă nu cunoști pe 

cineva dintr-o poziție mai înaltă, undeva, nu ai nicio șansă de a obține un loc de 

muncă. Un loc de muncă bun, deoarece locurile de muncă normale, precum 

vânzător în supermarketuri, poți să îl obții oricum, dacă este liber. Însă,  dacă 

vrei să fii undeva la birou, nu ai nicio șansă dacă nu cunoști pe cineva. Acolo, 

dacă ești bun și le dovedești că ești bun, o să obții postul, indiferent. Nu pun atât 
de mult accent pe relații de prietenie sau relații familiale, știți? Din această cauză 

cred că e o oportunitate mai mare pentru mine să dezvolt o carieră acolo și nu 

aici. 

Reporter: Vă mulțumim. A fost un răspuns frumos și ultima întrebare. 
Cum vedeți Mărășeștiul în cinci ani? 

Laura Toma: Să fiu sinceră, sper să văd o îmbunătățire majoră. Cel mai 

mare deziderat este pentru educație, mai întâi. Mi-ar plăcea să văd mai multe 

proiecte, care vor ajuta copiii să aibă mult mai multe activități în liceu, deoarece 

nimeni nu se gândește la educație suficient de mult. Cred că acest lucru este cel 

mai important pentru noi, să ne formeze ca adulți și să avem responsabilități. 
Mi-ar plăcea să văd mult mai multe oportunități de lucru pentru oameni, 

deoarece este un oraș mic, prin urmare nu îți oferă mult în ceea ce privește 

locurile de muncă. Oamenii sunt nevoiți să călătorească în alte orașe, precum 

Focșani. Este cel mai comun lucru pentru locuri vacante, din acest motiv mulți 
oameni călătoresc cu trenul, cu mașina sau cu autobuzul, orice.   

  Cineva o să aibă ideea, nu știu, să dezvolte o afacere, care va putea oferi pe 

puțin cinzeci de locuri de muncă vacante. Prin urmare, cel puțin cincizeci de 

tineri o să aibă oportunitatea să lucreze acolo. Cred că ar fi o îmbunătățire mare, 

dacă aceste lucruri s-ar întâmpla în cinci ani. Ca să fiu sinceră, după cum văd eu 

lucrurile mergând, nu cred că acest lucru se va întâmpla, deoarece acest oraș a 

avut una dintre cele mai mari fabrici din Europa, cred că era pe al treilea loc, în 

ceea ce privește detergentul. Este undeva în apropierea podului, în dreapta, dacă 

vii dinspre Mărășești. Erau multe locuri de muncă. Toată lumea din acest oraș 

lucra acolo. Acum nu mai e nimic, totul a fost vândut. Prin urmare, cred că ceva 

care ar oferi o oportunitate oamenilor ca să câștige bani și să supraviețuiască și 

să ajute acest oraș. Sau poate o să atragem oameni, asemeni mie, sau alți oameni 

care sunt plecați în afară, în alte țări, să se întoarcă, dacă văd o oportunitate, cu 

siguranță o să revină. 
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 Însă, după câte văd acum, nu cred că e vreo șansă pentru ca oamenii tineri să 

se întoarcă. Majoritatea lor sunt tentați să plece, să se mute în București, în Iași 

sau oriunde sunt universitățile. De obicei, își găsesc locul de muncă și rămân în 

acel oraș. Nu doresc să se întoarcă, deoarece dacă te întorci aici cu cinci, șase 

diplome, ce vei putea face? Nu are niciun rost, e finalul drumului.  

 Însă, am văzut o îmbunătățire, drumurile acum… să fiu sinceră, era timpul, 

acum câțiva ani în urmă acest lucru trebuia să se întâmple, nu acum. De mult 

timp acest oraș a suferit de multe nevoi și nimeni nu a făcut ceva. Iar după, nu 

știu, opt ani să vezi o îmbunătățire minoră, pentru mine e nimic, deoarece 

suntem un oraș european și am primit gaz de abia cu un an în urmă sau mai puțin. 

Deci, acest lucru trebuia să se întâmple cu cel puțin zece ani în urmă. Pentru 

mine contează cine conduce. Liderul o să conducă prin exemplu și va încerca să 

îmbunătățească și să creeze oportunități pentru oameni. Probabil vor accepta, 

vor fi foarte deschiși, dar dacă nu faci nimic pentru oameni, ei o să creadă că 

acesta este nivelul și unii dintre ei o să plece, iar alții vor accepta situația și o să 

încerce să trăiască cu ceea ce au.  

 Să fiu sinceră, eu cred că în cinci ani Mărășeștiul va fi la fel, precum am 

văzut acum, în 2022. Numai dacă se schimbă ceva în conducere, liderii mari, 

dacă vor fi schimbați, probabil o să fie o șansă mai mare pentru ca o altă 

persoană, cu altă viziune, să vină și să găsească o soluție pentru a îmbunătăți 
ceva care contează, care chiar contează, pentru oameni. Pentru că, dacă îmi 
montezi un nou semn de circulație, pe mine nu mă ajută. Însă, dacă crezi un 

spațiu în care oamenii pot munci, asta o să mă ajute pe mine în a crede că pot găsi 
un loc de muncă acolo. Prin urmare, depinde cine conduce. Dacă ceva se 

schimbă și oamenii votează o altă persoană, probabil că vor avea o șansă să vadă 

o altă cale de gândire a altor oameni. Dacă menții același lider pe o durată lungă 

de timp, o să ai probabil aceleași rezultate pentru, nu știu, zece – cincisprezece 

ani. Am multe exemple și nimic nu o să se îmbunătățească, o să rămână la fel. 

Din această cauză cred că e bine să schimbi liderii des și poate vei avea o șansă 

să găsești persoana căreia chiar o să îi pese, și o să facă ceva pentru oameni și 

pentru oraș, pentru toată comunitatea. Dar dacă rămâi cu aceiași persoană, care 

face lucruri numai pentru a te atrage puțin și nu realizezi că acele lucruri sunt 

numai pentru ați atrage votul, vei sta în același praf ca până acum.  

Imaginați-vă că pentru ultimii, dacă nu mă înșel, ultimii opt ani cel puțin, 

nu avem un spital aici, iar aici a fost un spital. Prin urmare, trebuie să aștepți o 

ambulanță să vină de la Focșani sau de la Adjud, din alt oraș. Eu cred că acesta 

este unul dintre cele mai grele lucruri, pe care oamenii sunt nevoiți să le accepte. 

Faptul că nu au ajutor. Dacă sună la 112 vor primi o ambulanță undeva la 
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doisprezece minute. Prin urmare, în trecut, imaginați-vă că puteați obține ajutor 

în trei, patru, cinci minute, deoarece este un oraș mic, iar de la spital ambulanța 

era rapidă la sosire. 

Eu cred că în acest punct oamenii au început să fie speriați, când au realizat 

că nu au ajutor deloc. Prin urmare, cred că următorii oameni care o să vină la 

conducere, o să fie nevoiți să găsească o modalitate de a redeschide sau de a 

construi, pentru că sunt foarte multe proiecte europene care pot fi realizate 

pentru spitale.  

 Cum am mai spus anterior, trebuie să îți pese. Nu să faci lucruri doar pentru 

a atrage voturi. Și mai cred că în restul țării e la fel. Nu știu dacă aveți aceleași 

exemple, dar pretutindeni este la fel. Până atunci, oamenii tineri o să plece 

încercând să găsească alte oportunități.  

Reporter: Vă mulțumim pentru răspunsuri! Vă mulțumim pentru acest 

interviu! Vă mulțumim pentru tot! 

 Laura Toma: Vă mulțumesc, de asemenea, și sper să vă fie de ajutor pentru 

orice faceți dumneavoastră! Vă urez mult noroc!  
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IONUȚ UNGUREANU 

 

 Reporter: Bună! 
 Ionuț Ungureanu: Bună ! 

 Reporter: Cum ești? 

 Ionuț Ungureanu: Destul de bine! Da, mă numesc Ionuț! 
 Reporter: Mă numesc Liuba. Mă bucur să te cunosc, de asemenea!  

 Ionuț Ungureanu: Am auzit că ești din Rusia și cunosc o mulțime de 

lucruri despre Rusia, pentru că o parte din trupa mea este din Republica Moldova 

și ei vorbesc rusește. Iar din momentul când am plecat în Moldova am învățat să 

spun anumite lucruri, precum „Bună” și multe alte cuvinte pe care nu ți le pot 

spune datorită… 

 Reporter: Sunt lucruri rele? 

 Ionuț Ungureanu: Nu sunt așa rele, nu așa de rele, dar pentru noi au fost 

foarte amuzante. Însă, mi-au spus că nu este bine să utilizezi acele cuvinte când 

ești în public, prin urmare, nu este în regulă. 
 Reporter: Da, poate fi… 

 Ionuț Ungureanu: Bine ați venit în casa mea!  

 Reporter: Mulțumim că ne-ați invitat! Mulțumim pentru timpul acordat 

interviului!  

 Ionuț Ungureanu: Da, este luni, nu? Este o zi cu multă treabă de făcut, dar 

fiindcă munciți la un proiect frumos și poveștile mele se bazează pe copilăria 

mea din Mărășești, a fost în regulă alocarea acestui timp pentru discuții. 
 Reporter: Vă mulțumim mult! 

 Ionuț Ungureanu: Aceasta este cafea, apropo! Iar acela e ceai. 

 Reporter: Sunteți originar din micul oraș Mărășești, puteți să ne spuneți ce 

v-a determinat să urmați o carieră de muzician? 

 Ionuț Ungureanu: Da, m-am născut în Mărășești, după cum știți este un 

oraș mic și de când eram copil mi-a plăcut să cânt. Prin urmare, am făcut-o 

pentru prima oară la școală, apoi m-am apucat de sport și am început să fac 

wrestling. Pentru patru ani, a fost o perioadă foarte frumoasă a copilăriei mele, 

fiindcă eram copii, eram tineri și nu eram nevoiți să facem altceva decât să 

mergem la școală și să ne antrenăm pentru wrestling. Eu mergeam la competiții 
și era foarte – foarte distractiv în acele momente. Dar, după cum ai spus, muzica 

a fost mai puternică decât sportul, iar un profesor de-al meu mi-a spus foarte 

multe lucruri despre muzică. Ea întotdeauna mi-a spus: „Ionuț, trebuie să cânți, 
deoarece când vei crește o să poți trăi din această pasiune, vei putea face bani, 
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vei putea face o grămadă de lucruri cu muzica. Însă, dacă faci numai sport, viața 

ta de sportiv va fi una scurtă!” Eu cred că Adina Predoiu, profesoara de educație 

fizică din copilăria mea a fost persoana, femeia care m-a călăuzit spre a face 

pașii aceștia înspre muzică. Prin urmare, asta este. Am început acum paisprezece 

ani, de când eram copil în clasa a opta. Am spus corect, Sophi? Clasa a opta, da. 

Am avut multe spectacole în Mărășești. Iar în vremurile acelea era foarte amuzat, 

pentru că eram doar copii care încercau să impresioneze oamenii care veneau să 

ne vadă la spectacole. Era foarte, foarte frumos.  

 Reporter: În mod cert, este foarte interesant.  

 Ionuț Ungureanu: Da, da, a fost interesant pentru că… Acum, o mică 

poveste despre prima melodie care am cântat-o într-un spectacol în Mărășești. A 

fost „Hazard” – Richard Marx și acum sunt prieten cu Richard Marx pe 

Instagram și el a postat o poză. Eu am postat un comentariu în care am enunțat 

faptul că primele melodii pe care le-am cântat la spectacole au fost melodiile sale. 

El mi-a dat un like și este un lucru grozav.  

 Reporter: Nici nu pot să-mi imaginez… 

 Ionuț Ungureanu: Da, da… 

 Reporter: Wow! Să primești un like de la idolul tău… 

 Ionuț Ungureanu: Da, este un cântăreț extraordinar. 

 Reporter: Cine v-a inspirat să fiți un muzician? 

 Ionuț Ungureanu: Cine m-a inspirat? Au fost o mulțime de lucruri, situații 
și momente din viață, și cred că te naști cu o stea care te ghidează să faci muzică. 
Cred că m-am născut să fiu artist, un muzician și cântăreț. Poți să faci multe 

lucruri în viața ta, dar pentru mine cele mai bune, cele mai importante lucruri, 

după copiii mei, copiii mei sunt aici, Sophia și Darius, și soția mea, a fost muzica. 

Chiar dacă aș încerca să „scap” de acest lucru, nu pot, fiindcă îmi plac foarte 

mult. Acesta este lucrul, sentimentul care mi-a dat cea mai puternică fericire sau 

bucurie. Da, asta cred că este. Eu cred că te naști cu acest lucru, fie că vrei, fie că 

nu. Bineînțeles, trebuie să studiezi mult, trebuie să faci mulți pași care vor face 

din tine un muzician sau cântăreț bun sau nu. Prin urmare, acesta este. Îmi place 

muzica veche. Am început cu pop music, din cauză că aceea era muzica pe care 

eu am putut să o cânt la cincisprezece ani, când aveam cincisprezece ani. Acum, 

am făcut șapte albume, albume de studio. Albumele îmbină mai multe stiluri de 

muzică: pop, jazz, muzică balcanică. Prin urmare, chiar dacă cânți pop, chiar 

dacă cânți jazz, chiar dacă cânți muzică balcanică, toate stilurile muzicale sunt 

bune. Niciun tip de muzică nu e rea, doar muzicienii sunt cei care cântă bine sau 

nu. Dar muzica e bună, întotdeauna.  
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 Așa că, îmi plac foarte mult Michael Bolton, Richard Marx. Favoritul meu 

este Stevie Wonder, sper să îl văd într-un concert live, nu am apucat să îl văd 

până acum. Nu știu exact, dar sunt mulți cântăreți de jazz pe care îi ador. Am 

văzut foarte muți muzicieni în concerte live. Primul care l-am văzut a fost 

Michael Bolton și după aceea am văzut Al Jarreau, Manhattan Transfer, Tom 

Jones. Mulți, mulți alții… Tarkan, l-am văzut pe Tarkan live. Da, foarte – foarte 

bun. Sunt mulți. Eu nu cred că este bine să cunoști numai muzicienii care sunt 

staruri astăzi. Mai bine o întrebăm pe Sophia care este un cântăreț mai bun 

pentru vârsta ei? 

 Reporter: Aș dori să aud ceva despre Mărășești de la dumneavoastră, 
pentru că este locul dumneavoastră de baștină. Cum v-ați descrie orașul de 

baștină? 

 Ionuț Ungureanu: Acum 25 de ani, 30 de ani în urmă, era un oraș 

economic, unul foarte bun.  Acum, din păcate, orașul este sărac, iar oamenii 

sunt nevoiți să lucreze din greu. Nu au prea multe locuri de muncă și orașul nu o 

duce prea bine. Prin urmare… Însă am încredere, am încredere că poate în zece 

ani, poate în cincisprezece ani, poate când Sophia va fi de douăzeci de ani și 

orașul o să fie diferit. Eu sper, pentru că orașul are potențial, oamenii sunt foarte 

de treabă, foarte buni, muncitori. Prin urmare, nu există nicio problemă în 

dezvoltarea mai multor activități. Nu avem nevoie decât de un management bun. 

Prin urmare, asta este. Dacă ai un management bun și oamenii pot vedea „planul 
cel mare” pentru oraș, nu va exista nicio problemă.  

 Ei au spus că ne aflăm într-o tranziție acum, dar am fost în tranziție începând 

cu Revoluția din 1989. Prin urmare, asta nu mai este o tranziție, acestea sunt 

clipe grele pe care întreaga țară, nu numai Mărășeștiul le parcurge. Dacă te uiți în 

Focșani, care este un oraș mare comparativ cu Mărășești,  sunt multe proiecte 

pe care le dezvoltăm. Pe străzi, prin multe muzee, încercăm să le reconstruim. 

Multe lucruri, dar Focșaniul este un oraș mai mare comparativ cu Mărășești. E 

multă treabă de făcut și acesta este viitorul de „a face”.  

 Eu sper! Am văzut Moscova, nu poți compara orașele. Am călătorit în 

Moscova acum zece ani în urmă. Noi cântam la o petrecere în marea voastră 

Casă Albă și a fost incredibil. Străzile, hotelurile… a fost un oraș gigant.  

 Reporter: Sunt și tipuri diferite de clădire. Aici în România, în general, față 

de Rusia…  

 Ionuț Ungureanu: Da, pentru că oamenii din Rusia, voi aveți foarte multă 

istorie în spate, iar istoria noastră e istoria noastră și sunt multe stiluri de case. 

Când mi-am construit casa, am făcut altceva, nu mi-am dorit să fiu tradițional 

întru totul. Mi-a plăcut foarte mult când am călătorit, în Grecia, arhitectura lor. 
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Așa că am încercat să construiesc o casă asemenea lor. Mediteranean… 

Mulțumesc, este o casă mică. Am făcut o casă pentru noi, cu un dormitor pentru 

fiecare, o bucătărie, două băi. Este bine, e pentru noi.  

 Reporter: Orașul dumneavoastră este locul care păstrează toate amintirile 

fericite ale copilăriei și tinereții. Puteți să ne împărtășiți cea mai frumoasă 

amintire pe care vi-o amintiți?  

 Ionuț Ungureanu: Am o grămadă de amintiri amuzante. Îmi amintesc 

numai una. Era prima mea zi de școală. În prima zi, părinții m-au condus la 

școală și tatăl meu mi-a spus: „Acum, Ionuț, vei merge la școală. Nu trebuie să 

fii atât de rușinos. Astfel, când profesorul te întreabă ceva, trebuie să ridici două 

degete și să răspunzi dacă știi!”. Da, fiindcă am fost foarte timid. Părinții au 

plecat acasă și ne-au lăsat în clasă. Profesorul a spus: „Copii, acum e toamnă, 
știți cumva o poezie sau ceva despre toamnă? Pentru că, vedeți, frunzele sunt 

foarte frumoase, copacii, verdeața!”. Iar eu am spus. În mintea mea îl auzeam pe 

tata care spunea: „Ionuț, dacă știi, ridică cele două degete!”. Eu am spus: „Ok, 
știu, știu o poezie!”. 
 Bine, voi spune poezia în limba română și poate colegul vostru v-o traduce 

mai târziu. Are opt rânduri și… 

 Este un poem cu cuvinte vulgare și cineva m-a învățat când eram mic, mic. 

Nu a fost prielnic pentru acele momente, pentru că încă trăiam în comunism în 

acele vremuri. Iar profesorul cred că a plecat sau și-a pus mâinile la gură. M-a 

condus din sala de clasă afară și mi-a zis: „Dacă de mâine nu te vor mai primi la 

școală, nu e vina mea!”. 
 Cred că am spus acea poezie de cincisprezece ori, la toți profesorii.  

Următoarea zi, m-au așteptat la ușă alături de directorul școlii, care nu era 

prezent în prima zi. I-am zis poezia iar, iar el mi-a zi: „Bună treabă, mergi mai 

departe în școală!”. După aceea, până în clasa a opta, mi-au spus „Pătrunjel”, dat 

fiind titlul poeziei care era tot „Pătrunjel”.  Da, a fost foarte amuzant. Acum, 

profesoara mea, când m-am reîntâlnit cu profesoara mea din școală, am râs 

foarte mult datorită acelor momente. Acesta a fost un moment plăcut.  

  Reporter: Cât de des vizitați Mărășeștiul și care este locația 

dumneavoastră preferată? 

 Ionuț Ungureanu: Locul meu preferat este acasă. Datorită faptului că 

părinții mei locuiesc în Mărășești. Fratele meu locuiește cu familia sa în 

Mărășești. Nu reușesc să-i vizitez atât de mult pe cât mi-aș dori. Nu știu, poate o 

dată pe săptămână, de două ori pe săptămână. Nu știu, din cauză că în 

majoritatea dăților mergeam la concerte, la cântări. Mâine, spre exemplu, avem 

repetiții pentru că săptămâna următoare mergem în Republica Moldova să 
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înregistrăm niște melodii în studiou. După aceea, o să revenim și pe 20 – 21 

noiembrie vom avea un concert în Focșani. Astfel, dacă sunteți liberi….  

 Da, aceasta este o invitație la liber.  

 Acum, de când sunt acasă, copiii nu au școală și e un pic mai ușor astăzi. În 

majoritatea timpului, pentru că soția mea lucrează online, trebuie să iau copii și 

să îi duc la școală. Apoi să îi ridic de la școală și să-i duc la activități și multe alte 

lucruri. Dar, oricând găsesc o oră liberă mă gândesc să mă duc la Mărășești, dacă 

pot. 

 Da, e bine. Nici nu e așa departe. 21 de kilometri e bine. Da, iau mașina și în 

douăzeci de minute sunt acasă. 
 Din muzică. Compania mea a realizat ceva care combină muzica, suntem 

niște organizatori buni. Prin urmare, dacă vrei să ai un eveniment minunat, fie 

dacă vrei sau nu să-i ai pe Provincialii cântând pentru tine. Compania mea poate 

să te aprovizioneze cu tot echipamentul și toată logistica necesară. Prin urmare, 

business–ul meu, compania și munca mea se bizuie pe aceste lucruri.  Dar, de 

când eram copil și făceam sport, dacă aș avea oportunitatea să fac wrestling, aș 

face iarăși. Acum! Dacă mi-ai spune: „Hai să luptăm”, eu mi-aș lua costumul. 

Pentru că avem un antrenor bun, care acum este primarul Mărășeștiului, Valerică 

Chitic. Pentru că este și o persoană foarte bună, sportul a rămas în inima mea și îl 
asociez întotdeauna cu amintiri plăcute. Prin urmare, da. Sport și muzică și acești 

englezi, Sophia și Darius. Da, familia mea.  

 Reporter: Noi, ca voluntari, putem vedea schimbările necesare 

Mărășeștiului. Dar dumneavoastră ce schimbări ați dori să faceți în Mărășești? 

 Ionuț Ungureanu: Dacă aș putea… Dacă aș fi Dumnezeu pentru o zi… Nu 

știu dacă este corect să reașezi Mărășeștiul cu douăzeci de ani în urmă, treizeci 

de ani când oamenii munceau și orașul arăta foarte bine. Nu, trebuie să ne uităm 

spre viitor. Prin urmare, ce mi-aș dori să văd în Mărășești, poate cu zece ani în 

urmă? Mi-aș dori să văd străzile iar, străzi bune. Mi-aș dori să văd oamenii 

muncind iar. Mi-aș dori să văd diminețile când oamenii de vârsta tatălui meu 

merg să servească o cafea și poate micul dejun. Vreau să văd zâmbete. Eu cred 

când vezi zâmbete dimineața pe stradă este un semn că totul merge bine.  

 Bucurie, O reîntoarcere la bucurie. Dacă vezi bucurie, înseamnă că oamenii 

muncesc, că oamenii au o viață bună. Nu totul ține de muncă, știi sunt lucrurile 

mărunte care fac diferența. M-am trezit în această dimineață și era foarte frig 

afară, erau vreo două grade. Pisica nu dorea să iasă. Dar, m-am uitat la soare, 

m-am uitat la copii mei, la familia mea și a fost cel mai bun motiv pentru a zâmbi. 
Este suficient pentru mine. Nu doresc să sune poetic, dar asta este. Pentru astăzi, 
nu sunt atât de fericit datorită situației pandemice. Nu poți merge la concerte, e 
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foarte greu să mergi să înregistrezi piese noi. Ne vine foarte greu să creăm 

datorită originii din Republica Moldova a membrilor din trupa mea și noi suntem 

în România. Este greu să treci granița ca să facem repetiții și celelalte stopuri. 

Însă, sunt bucuros pentru că sunt sănătos. Sunt încă tânăr. Copii mei cresc. Sunt 

foarte deștepți și sunt mândru.  

  Reporter: Cred că acest interviu a fost extraordinar. Vă mulțumim pentru 

el și ultima întrebare. Ce le doriți oamenilor din Mărășești? 

 Ionuț Ungureanu: Le-aș dori lucrul pe care mi-l doresc și mie. Doar să fie 

fericiți, sănătoși și aștept momentul când voi fi invitat la un nou concert în 

Mărășești. Ultimul concert în Mărășești a fost acum zece, doisprezece ani în 

urmă. Prin urmare, e foarte frumos să te întorci acasă, deoarece a fost locul din 

care am pornit și ar fi foarte frumos să fiu din nou acolo. Prin urmare, Mărășești, 

continuă să mergi!  

    Reporter: Vă mulțumim!  

 Ionuț Ungureanu: Și eu vă mulțumesc! 

 

 

 

CORNEL DANIEL OLTEANU 

 

 Reporter: Mulțumim pentru interviu. Eu voi fi reporterul, mă numesc 

Ekrem și te-aș ruga să-mi spui câte ceva despre tine? Cine ești? 

 Cornel Daniel Olteanu: Da. Mă numesc Danu, așa îmi spun prietenii, însă 

numele meu real este Olteanu Cornel Daniel. Am douăzeci și patru de ani. Sunt 

un tip foarte simplu, nu fac vreun lucru extraordinar.  Îmi place să realizez 

înregistrări video din distracție. Le postez pe YouTube, dețin un canal YouTube 

și cam asta e tot. Acesta sunt eu.  

 Reporter: Știm că ai studiat în Mărășești, iar apoi într-un liceu cu profil 

sportiv în Focșani. Te-ai gândit atunci la posibilitatea de a fi „youtuberul”, pe 

care îl reprezinți astăzi, sau nu? 

 Cornel Daniel Olteanu: Nu. Nici nu îmi trecea prin gând, la acel moment. 

Eram un copil și jucam fotbal. Îmi plăcea să fug spre poartă întruna, din această 

cauză m-am și mutat din Mărășești în Focșani, pentru a studia acolo. Mi-a plăcut 
fotbalul când eram copil, în timp ce YouTube-ul îl practic de vreun an și 

jumătate, cred. Atunci am început.  

 Reporter: Da. Ți-am văzut canalul de YouTube și pasiunea ta pentru fotbal 

și mașini. Însă, ai realizat vreodată vreun clip despre Mărășești ? Dacă da, cum a 

fost? 
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 Cornel Daniel Olteanu: Nu. Nu am realizat niciun clip despre Mărășești, 

deoarece nu există nimic interesant de arătat oamenilor. Cred că avem numai 

Mausoleul și doar atât. 
    Reporter: Da, dar promovăm Mărășeștiul. 

 Cornel Daniel Olteanu: Sunteți… trebuie să spun. Trebuie să spun ceva, 

da? Păi, hai să mă gândesc! 

 Reporter: Spune ceva care nu este încă… Ok, cealaltă întrebare!  

 Cornel Daniel Olteanu: Haideți să revenim la subiect! 

 Reporter: Ok, foarte bine!  

 Cornel Daniel Olteanu: Nu e nicio problemă, pot răspunde. Nu am realizat 

niciun videoclip încă, deoarece nu am timp deocamdată. Însă, am de gând să le 

arăt oamenilor armamentul de la Mausoleu. Vor fi foarte interesați de această 

chestiune, cred că va fi un vlog foarte frumos.  

 Reporter: Da, cu siguranță.  Cealaltă întrebare… Când te-ai decis să devii 

un „youtuber” pentru prima oară? 

 Cornel Daniel Olteanu: Cu vreo doi ani în urmă, la începutul pandemiei. 

Aveam o mulțime de timp, am fost concediat de la locul de muncă și nu știam ce 

să fac cu atâta timp, știi? 

 Reporter: Da.  

 Cornel Daniel Olteanu: Aveam un prieten care făcea așa ceva de zece ani, 

cred. Cam așa ceva. Șapte sau zece ani. El m-a învățat pentru ca să facem 

YouTube, să realizăm vloguri.  

 Reporter: Ok, cealaltă întrebare. Știu că ești un „youtuber” renumit în 

România, cred. Care a fost primul videoclip care ți-a reușit? Cum ai atras atenția 

oamenilor? 

 Cornel Daniel Olteanu: Publicul meu se axează pe distracție, se vor uita, 

dacă pot râde. Eram cu încă doi prieteni, aveam două boluri cu făină în față și 

trebuia să răspundem la ceva anume. La anumite întrebări sau orice ne spuneau 

cei din spatele nostru. Cine răspundea greșit, își scufunda fața în făină. Am 

obținut o sută de mii de vizualizări în primele douăzeci și patru de ore. Acesta a 

fost primul meu videoclip. 

 Reporter: Wow! E destul de bine. Ok, poți să ne împărtășești cel mai 

important secret despre YouTube? 

 Cornel Daniel Olteanu: Trebuie să fii serios! Trebuie să ai un program. Nu 

trebuie să promovezi lucruri care pot periclita siguranța oamenilor, precum, nu 

știu, instigarea la violență. Eu cred că lucrurile serioase sunt cele mai bune 

pentru acest job, deoarece vorbesc despre job-ul meu.  
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 Reporter: Da, cu siguranță. De unde te-ai inspirat pentru a putea produce 

material pentru clipurile video de pe canalul tău de YouTube? 

 Cornel Daniel Olteanu: De cele mai multe ori, noaptea în pat, la 

doisprezece noaptea în timp ce mă uit la tavan și mă gândesc ce am de făcut 
mâine. Nu voi minți, mă mai uit pe YouTube la americani, ruși și așa mai departe. 

Preiau ideea și o transform eu însumi, o implementez într-un mod regândit.  

 Reporter: De exemplu, stai întins în pat și gândești : „O să fac mâine un 

videoclip cu Mihai!”. 
 Cornel Daniel Olteanu: Da. O să mă gândesc, de asemenea, la ce avem de 

făcut. Dacă filmăm, să avem niște baloane, să avem…. 
 Reporter: Care este motivul pentru care te-ai apucat de YouTube? Iubești 

acest job sau este doar o simplă meserie? 

 Cornel Daniel Olteanu: Când mă deplasez, oriunde mă duc, oamenii mă 

opresc pe stradă și mă roagă să facem poze, să vorbim.  Acesta este primul lucru 

la care mă gândesc când îmi văd canalul de YouTube, canalul meu de YouTube. 

Cam atât, iubesc când oamenii se apropie de mine pe stradă. O fac cu multă 

plăcere.  

 Reporter: Poți să ne dai un sfat referitor la YouTube? Cum putem să ne 

mărim numărul de spectatori pe YouTube? 

 Cornel Daniel Olteanu: Poți să introduci reclame pe videoclipurile tale și 

să plătești, așa poți ajunge la mai muți oameni, inclusiv vizionări. De asemenea, 

precum ți-am mai spus, dacă dorești mai multe vizionări, trebuie să fii consistent. 

Trebuie să ai un program. Trebuie să postezi mai mult de un videoclip pe lună. 
Dacă nu, nu ajungi nicăieri. Dacă postezi două – trei pe săptămână, precum eu, o 

să fii… 

 Reporter: Două – trei pe săptămână? 

 Cornel Daniel Olteanu: Da. Lucrez zilnic. În fiecare zi.  

 Reporter: E cam mult! 

 Cornel Daniel Olteanu: Da, dar e un lucru plăcut pentru mine. 

 Reporter: Mulțumesc pentru acest interviu! 

 Cornel Daniel Olteanu: Mulțumesc, de asemenea, pentru invitație!  

 

 

 

ROXANA AMARIEI 

 

 Reporter: Bună ziua! Numele meu este Iancu Mihai Nicușor și astăzi o să 

facem un interviu împreună. Numele dumneavoastră este? 
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 Roxana Amariei: Bună ziua! Numele meu este Roxana Amariei! 

 Reporter: Credeți că putem începe propriu-zisul interviu? 

 Roxana Amariei: Sigur! 

 Reporter: Ne puteți spune cine sunteți dumneavoastră? Cu ce vă ocupați? 

 Roxana Amariei: Sigur. Sunt profesor de limba și literatura română la 

Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu”. Acum suntem la structura liceului, 

Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu”. Am o vechime de optsprezece ani în 

învățământ și cred că sunt o norocoasă pentru că am ales să fac, și am ocazia să 

fac, ceea ce îmi place și ce mi-am dorit.  

 Reporter: Cum este această perioadă pentru dumneavoastră? Ce semnifică 

această perioadă în privința bolii, efectiv? 

 Roxana Amariei: A pandemiei, în care ne aflăm? 

 Reporter: Da.  

 Roxana Amariei: Cred că a fost o provocare pentru toți. Nu numai în 

sistemul educațional. Cred că peste tot au fost provocări. Ne-am trezit așa 

aruncați într-un vălătuc al informației și al necesarului de digitalizare. Eu zic că a 

fost bine, că ne-am confruntat și cu situații noi. Într-adevăr, contactul direct cu 

elevii a suferit puțin în perioada asta și faptul că învățământul s-a desfășurat o 

bună perioadă online. Cred că va lăsa urme în educație, în sănătate, în raportul 

ăsta dintre oameni și în relaționarea a copiilor. Știm că școala presupune nu doar 

culegerea unor informații, ci și relaționarea asta. Dar, cred că am învățat să 

trecem și prin asta. Eu cred că suntem o națiune care, așa, ne descurcăm și putem 

să ne descurcăm cam în orice situație.  De aceea și lumea aceasta e împânzită de 

români. Probabil că facem față la schimbări, la… 

 Reporter: Ne puteți spune ceva special despre meseria dumneavoastră? Ce 

v-a atras? Ce v-a făcut să alegeți această meserie? 

 Roxana Amariei: Ce m-a atras? Cred că mi-a plăcut foarte mult partea de 

literatură și limbile străine. Am avut noroc de profesori care m-au format și m-au 

îndrumat către cariera asta. Părinții mei și-ar fi dorit să fac medicina. Însă, am 

simțit că nu e ceea ce îmi doresc și, probabil, și într-o revoltă așa, am optat 

pentru facultatea de Litere. Cred că… în ani, recompensa sufletească și valorile 

astea, care vezi că le sădești în sufletele unor copii. Cred că sunt lucrurile cele 

mai de preț și cele mai valoroase. E ceea ce rămâne, de fapt, din cariera de 

dascăl.  

 Reporter: Am înțeles că dumneavoastră ați mai locuit aici, în Mărășești, cu 

ceva timp în urmă. 
 Roxana Amariei: Da. 



93 

 Reporter: Ne puteți spune dacă știți, sau dacă ați auzit din străbuni, vreo 

legendă, vreo… Nu știu, ceva semnificativ din istoria acestui oraș! 

 Roxana Amariei: Sigur! Am locuit până m-am căsătorit și m-am mutat din 

Mărășești. Am copilărit aici. Am învățat aici. Liceul l-am făcut la Focșani, 

într-adevăr.  Nu știu dacă e într-adevăr o legendă, însă știu că tatăl meu a 

crescut la Mausoleu. Bunicul său era ghid pe vremea aceea, e vorba de anii ʼ50, 

și s-a născut și a crescut acolo. Locul unde acum există muzeul a fost o casă. Eu 

am prins în copilărie, și țin minte că mergeam cu părinții, probabil erau printre 

puținele activități pe care le făceam în weekend. Duminica la Mausoleu. Și țin 

minte că observam cu drag că am prins casa. Încă mai exista casa, transformată 

în muzeu, în care puteam vedea soba și îmi arăta: „Aici am crescut, aici 

copilăream”. Și existau niște reviste în perioada aceea, e vorba de dinainte de 

revoluție, de ʼ89, când chiar văzusem niște articole și îmi arăta tata, țin minte,  

cu el și fratele lui. Erau niște copii și spuneau că se joacă deasupra istoriei. Că nu 

știu ce este dedesubt acolo. Cred că Mausoleul este o emblemă, așa, a 

Mărășeștiului și e un monument care a început să capete un pic de mediatizare 

acum în ultima perioadă. În schimb, înainte de ʼ89, eu țin minte că vizitele 

frecvente erau duminica, la Mausoleu. Cam astea erau activitățile. Copii, adulți 
și chiar locuind și fiind, tatăl meu fiind din Mărășești, mergeam de fiecare dată 

cu plăcere să văd locurile unde a copilărit, unde a crescut.  Era o perioadă… din 

ce mi-a povestit, am înțeles că după aceea, când el s-a apropiat de vârsta școlară, 
s-au mutat în Mărășești. Dar până la vârsta școlară, acolo au stat și bunicul lui era 

chiar sârb. Și înțelesesem că până a venit la școală nici măcar nu știa să 

vorbească românește. Știa sârbește, crescând cu bunicul. Da. Cred că a fost o 

perioadă frumoasă și cred că ne cam pierdem din detaliile astea. Ne e teamă să 

descoperim un pic istoria, așa cum a fost ea.  

 Reporter: Ne puteți descrie relația dumneavoastră cu elevii? 

 Roxana Amariei: Da. Eu cred că am o relație plăcută și sunt printre 

norocoșii profesori îndrăgiți de copii. Acum, ar trebui să îi întrebați și pe ei. Dar, 

probabil că și materia pe care o predau, fiind limba și literatura română, și fiind 

obiect de examen, de evaluare națională, de bacalaureat. Orele sunt mai multe și 

contactul fiind mai des în timpul săptămânii, bănuiesc că se atașează altfel față 

de o altă materie, unde nu există decât o oră pe săptămână și vederea este mai 

la…  

 Am o relație bună și am încredere în toți copiii. Consider că toți pot și 

depinde nu mai de dascăli să îi facă să-și dorească și să dovedească ceea ce pot.  

 Reporter: Ne puteți să ne spuneți ce semnifică Mărășeștiul pentru 

dumneavoastră și ce părere aveți despre acest oraș? 
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 Roxana Amariei: Mărășeștiul este locul unde am crescut, am mers la 

școală. Unde am avut parte de o educație bună. Unde am învățat ce înseamnă 

valorile, ce înseamnă istoria. Cred că Mărășeștiul înseamnă un loc de suflet 

pentru mine, faptul că eu m-am mutat și am ales să fac naveta. Fac 100 de km 

zilnic. Încă n-am avut puterea să mă desprind cu totul, deși în învățământ există 

diferite perioade de mobilitate, când poți pleca. Încă, încă mie bine și mie drag să 

vin de fiecare dată cu plăcere aici. Am prieteni aici, din copilărie. Am colegi care 

mi-au fost profesori și am ajuns la rândul meu să văd ce înseamnă asta în 

momentul în care am avut elevi care au ajuns profesori și ne-am întâlnit în școală. 
Cred că este o meserie frumoasă și cred că mi-am ales bine locul în care să 

predau.  

 Reporter: Cred că a fost cel mai frumos sentiment, bănuiesc, când ați văzut 
că un elev  al dumneavoastră a ajuns… 

 Roxana Amariei: Sigur.  

 Reporter: La rândul lui profesor.  

 Roxana Amariei: Atunci am înțeles mândria profesorilor mei, care mă 

vedeau în cancelarie și eram colegă acum cu ei. Da, este nemaipomenit. Cred că 

doar cu asta rămânem, cu lucrurile frumoase pe care… le sădim.  

 Reporter: Da. Și o ultimă întrebare: Ce părere aveți despre generația care 

urmează și ce sfat le-ați da pentru a îmbunătăți timpurile viitoare ale acestui 

oraș? 

 Roxana Amariei: Da, de și toată lumea a început să eticheteze generația 

asta de „analfabeți funcționali” și de copii care nu mai citesc. Într-adevăr, poate 

că lectura nu mai este o pasiune la modă acum. Însă, eu am încredere că 

generația asta este cea care va schimba lumea și care are puterea și dorința de a 

face altceva. Cred că sunt un pic înțeleși greșit atunci când li se aduc aminte 

răstimpurile. Pe vremea noastră, când noi citeam, noi ne jucam… Ei ! Nu erau 

chiar jocuri sigure nici pe vremea noastră și nici noi nu eram chiar ușă de biserică. 
Însă, cred că sunt tineri, datorită evoluției tehnologiei, a accesului la informații. 
Cred că sunt tineri care vor facă lucruri și care pot schimba. Cred că nu suntem 

destul de deschiși la ideea asta de voluntariat, tinerii aceștia, de mobilități. Care 

vin și, iată, trăiesc altfel decât am fost noi obișnuiți.  Cred că i-aș sfătui pe tinerii 

din ziua de astăzi să îndrăznească, să aibă mai mult curaj și să își propună lucruri 

care îi fac diferiți de ceilalți. Să, nu știu, cred că sunt așa, uneori, retezați în 

planurile lor. Pentru că, pare că nimeni nu are încredere în ce pot ei. Dar eu cred 

că sunt tineri capabili și mă uit că vorbesc deja limbi străine. Au acces la 

învățarea unei limbi străine încă din grădiniță, lucru pe care noi nu îl aveam.  Și 
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le facilitează, cumva, accesul la diferite domenii. Și cred că i-aș sfătui să 

călătorească mai mult și să împărtășească din experiențe, din… Să îndrăznească 

și să călătorească.  

 Reporter: Vă mulțumim! 

 Roxana Amariei: Nu știu dacă neapărat educația. Mi-ar plăcea să cred că 

pe viitor și școala, pentru că este timpul pe care un copil îl petrece cel mai mult 

departe de familie la școală, nu? Cred că ar trebui să nu ne rezumăm doar la 

competențe și conținuturi, să oferim și afectivitatea aia… A copilului care e 

departe de familie. 

 Reporter: Emoțiile. 

 Roxana Amariei: Și emoțiile, da. Și cred că ei pot schimba lucrurile astea, 

pot percepe altfel oamenii. 

 Reporter: Da, adică nu totul se rezolvă doar prin obligații și… 

 Roxana Amariei: Sigur că da, prin note și prin evaluări. Nu.  

  Reporter: Efectiv, tatăl meu îmi spunea „că o notă nu înseamnă că ești 

prost sau deștept”. O notă e un calificativ care ți-l dă un profesor … 

    Roxana Amariei: …la un moment dat.  

   Reporter: Da. Dar, tu poate știi mult mai mult, dar în situația dată nu ai 

știut să te exprimi, nu ai știut ce să faci. Dar tu poate știai rezolvarea, doar că… 

 Roxana Amariei: Da, de aceea trebuie să îndrăznești și să cauți în tine. Eu 

cred că generația asta poate găsi resursele de a merge mai departe.  

 Reporter: Da. Vă mulțumim!  

 Roxana Amariei: Vă mulțumesc și eu!  
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MĂRTURII - PARTEA I 

 

 

Baptiste Buyck (Belgia) 

 

Spune-ne ceva despre tine! 

Sunt Baptiste, sunt din Belgia, am venit aici singur, fără să cunosc pe 

nimeni! Când am ajuns, am simțit că toată lumea îmi este prietenă, pentru că 

lumea este foarte primitoare și prietenoasă. 
Când am început să lucrăm împreună,  am stabilit cine poate lucra mai 

mult sau mai puțin. Eu consider că lucram foarte bine împreună, este foarte bine.  

Ți-ai făcut prieteni? 

Când am ajuns, am simțit că toți voluntarii îmi sunt prieteni. 

Ce ai învățat de la ei? 

Când am venit aici nu aveam deloc experiență în media. M-am împrietenit 
cu Denis, el fiind un foarte bun editor și m-a învățat foarte multe lucruri. 

Mauricio este foarte bun cu camera de filmat și m-a ajutat să practic și 

acest lucru și să-l învăț . 
Ce ai observat prima dată? Partea frumoasă sau mai puțin frumoasă 

a orașului?  

Partea bună era faptul că, atunci când am venit, era vară, totul era frumos, 

însorit, am simțit că pot trai aici. A fost o experiență nouă, dar foarte plăcută. 
Ai fost la Mausoleu?  

Da, am reușit să și filmăm, am făcut și turul acestuia. 

Ce impresie ți-a făcut? 

O impresie puțin ciudată, pentru că înainte să vin în Mărășești am căutat pe 

Google acest oraș și tot ceea ce am găsit despre el a fost Mausoleul. Am venit 

aici cu autobuzul, am trecut prin fața Mausoleului și mi-am dat seama că aici este 

Mărășești. 

De ce trebuie promovat orașul Mărășești? Pentru că asta o să faceți și 

cu filmul, și cu cartea! 

Pentru că Mărășești are foarte multă istorie în spate, este foarte important 

ca oamenii să știe că în Mărășești a avut loc o luptă foarte importantă pentru 

România. Și de aceea trebuie să promovăm orașul. Trebuie promovat 

orașul-erou Mărășești. 
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Bunicul 

 

Suntem în satul Pădureni, care aparține orașului Mărășești. Pădureni era o 

comună mare. Satele Haret, Modruzeni, Doaga și Călimănesti aparțin tot de 

Mărășești. 

Pădureni este la distanță de 6 km de Mărășești. Aici sunt născut, parinții 
mei tot în satul Pădureni au fost născuți și au trăit. Bunicul meu era fierar și făcea 

topoare chiar în curtea din spatele casei. Era o familie mare, cu 7 copii. Bunicul 

meu avea o pușcă de vânătoare, cu asta împușca iepuri sălbatici, era foarte bun la 

asta. 

Am avut o copilărie fericită, ca să învățăm să înotăm trebuia să mergem la 

Siret. Copiii mai mari pur și simplu te apucau de picioare și te aruncau în apă. 
Așa am învățat să înotăm. Înainte de a fi construit barajul, veneau plute de pe 

Bistrița.  

Bunicul, să ne cheme să mâncăm, a avut un semn distinctiv, a bătut 
nicovala la 12:30, la aceeași oră în fiecare zi, iar toți copiii au venit în jurul 

mesei. 

În 2000 am luat o decizie importantă pentru viața mea, a trebuit să aleg 

între Germania și Italia și am ales Italia, pentru că era parte din inima mea și am 

rămas în Italia, am avut grijă de 2 copii, am crescut 2 copii. Am fost în 12 ani cu 

lucruri bune și rele. Mi se pare că aceasta este o realizare, când am decis să revin 

și am luat cea mai bună decizie de a reveni, cred că a fost cea mai bună și mai 

inteligentă decizie pe care am luat-o. Ne reunim aici cu familia mea, în această 

casă. Avem deja doi nepoți și o fiică frumoasă și deșteaptă. 
Există o legătură strânsă între noi. Când Bobo și Cristina au plecat din 

Italia, nu am putut rămâne acolo și am venit acasă. Când am venit, familia s-a 

alăturat, deși o parte din inima mea era acolo. 

Asta cred eu în străinătate, nu e cel mai bun, dar nu e cel mai rău. Cel mai 

bun lucru este să fii în casa ta. 

Viața de azi... Fiecare își face viața, nu reușim niciodată să ne dăm seama 

dacă ne plângem mereu, trebuie să facem ceva fiecare în colțul lui. Sper că am 

creat copiilor mei un colț frumos pe care îl iubesc mai mult decât orice pe lume. 

Când eram copil, vremurile erau grele, bunicul meu era vânător și era 

urmărit de poliție dacă împușca 2 iepuri și 2 rațe. Aducea acasă 2 iepuri, iar pe 

cele 2 rațe le ascundea în tufișuri, lângă un lac. 
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Mergeam la vânătoare cu bunicul, se adunau vânători din tot județul, noi 

copiii, trebuia să mergem la câmp și să strigăm pentru a speria iepurii și rațele ca 

să iasă din ascunzătoare și să-i împuște vânătorii. . 
Sunt pasionat de șah, am un prieten inginer cu care de obicei joc șah. Am 

învățat și copiii să joace, este jocul pe care l-aș juca non-stop. Pe lângă șah, îmi 
place foarte mult să înot. De când am avut Siretul lângă noi, am învățat de mic să 

înot. 
Când am fost la școala profesională din Galați mi-am uimit colegii că pot 

să înot în Dunăre și am trecut-o până am ajuns la Cocuța, de cealaltă parte, mai 

exact în județul Tulcea. Am trecut Dunărea, am înotat, am stat la plajă în Cocuța 

si apoi m-am întors și colegii mi-au păstrat hainele ca să nu se ude. 

Mi-a plăcut mereu Mărășeștiul, pentru că era un orășel mic și liniștit și s-a 

adaptat vremurilor. Mulți oameni din oraș lucrau la fabrica „Chimica”, la fabrica 

de pâine, iar unii lucrau la Focșani. 

Înainte de asta, oamenii făceau linguri și alte lucruri din lemn. 

Mi-a plăcut, pentru că era un orășel mic și liniștit, nu au fost scandaluri, ca 

în alte orașe. Iubeam Mărășeștiul, pentru că avea un teatru numit „Lumina” si 

erau multe restaurante, erau frizerii, mi s-a părut foarte frumos. În oraș era și 

Casa de Cultură, unde veneau spectacolele, mai ales pe 6 august. Orașul avut 

echipa de fotbal „Chimica Mărășești”, au fost dispute puternice, nu ca astăzi. 
Când eram copii, nu erau prea mulți bani pentru a intra pe stadion și ne uitam 

prin gard, ne cățăram în copaci. A fost un vis. 

Ulterior, am plecat la Târgoviște. 

În 5 ani, poate veni cineva să organizeze orașul. Cineva trebuie să vină de 

undeva, chiar și voi, tinerii, puteți spune mai multe și puteți alege pe cineva care 

să vă reprezinte. Lasă pandemia să treacă și bucuria va veni! 

 

 

 

Ekrem Kömürcü (Turcia) 

 

 Facem un documentar despre Mărășești cu 16 voluntari din diferite țări. Eu 

sunt editor. 

 Toată lumea are abilități diferite, cineva poate fi mai bun în a scrie articole, 

cineva este mai bun în a face interviuri, facem tot ceea ce e mai bun. 

 Am ales editarea în interior, pentru că îmi place să mă joc pe computer, știu 

să folosesc diferite aplicații și de fiecare dată încerc să mă îmbunătățesc. 

  Ce ți-a plăcut cel mai mult în Mărășești? 
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 Îmi plac voluntarii și asociația, sunt din Istanbul și Mărășeștiul este atât de 

mic, încât nu m-am putut adapta la început. Dar acum totul este în regulă. Iubesc 

voluntarii și organizația. 

 Și oamenii? 

 Oamenii sunt foarte drăguți, dar câteodată sunt foarte enervanți. 
 Ce îți mai dorești în viitor? 

 Sincer, încă nu m-am decis, dar vreau să fac un film mare despre mine. 

 

 

 

„Gipsy Girl” 

 

 În general, mâncăm carne, fasole, pâine, sarmale, ce se mănâncă în general. 

Facem mămăligă, de sărbători facem sarmale. 

 La nuntă facem meniuri, aperitive cu salam, brânză, măsline, pâine. Tot la 

nuntă gătim ciorbă de burtă și sarmale. 

 M-am căsătorit la 15 ani și am 4 copii și un nepot crescut de mine. Toată 

lumea a crescut aici, la Mărășești, în casa noastră. 
 În weekend, ne petrecem cu nașii și cu familia. La nuntă primim cadouri de 

la familie: covoare, haine și diverse lucruri pentru casă. 
 

 

 

„Gipsy Guy” 

 

  A fost mai greu la început, dar acum, că ne-am obișnuit, pare un lucru 

obișnuit. Am învățat meseria de la bunici și străbunici. Tatăl tatălui meu avea 81 

de ani și cunoștea foarte bine această meserie. 

 Am fost dat afară de la serviciu și am început să fac lucruri pentru târguri în 

fiecare an și așa trăim. Am învățat foarte mult meseria, sculptând în lemn în 

fiecare zi, am devenit din ce în ce mai talentată. Acum sunt specializat în 

realizarea de scaune, pistiluri de usturoi, răsucitori de lemn. E foarte greu să 

lucrezi la lemn, dar nu avem ce face, zi de zi lucrăm așa. Cu banii din sculpturi 

am ținut băiatul la facultate, pentru că nu aveam altceva. În fiecare săptămână îi 
trimiteam 200-300 de lei, cât aveam. 
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 Îi predau lui Ionuț meseria asta. Soția mea, care vine din altă zonă, din Piatra 

Neamț, nu știa să facă linguri ca noi și am învățat-o din nevoia de a trăi. Mi-am 

învățat nepoții, toată lumea care vrea să învețe asta. 

 Putem vinde orice din lemn, linguri, furculițe, scaune, orice din lemn. 

Lingura de lemn este cel mai bine vândut produs. 

 Ducem obiectele la târguri în fiecare săptămână, de exemplu, mâine 

mergem la Podu Turcului, și la expoziții, mergem unde putem. Sculptura în lemn 

este singura noastră sursă de bani. Cu asta trăim. Nu primim nimic, de la nimeni. 

Ne simțim ca niște oameni obișnuiți, mai săraci. Suntem oameni, dar nu suntem 

la același nivel cu ceilalți. 
  Nu avem niciun ajutor de la stat, avem un singur medic care vine rar la 

spital. 

 

 

 

Gvantsa Kvaratskhelia (Georgia) 

 

 Salut, sunt Gvantsa din Georgia. Am un interes puternic pentru acest proiect. 

Nu am informații despre această țară. Și când am venit aici, totul a fost 

neobișnuit, pentru că este ceva nou, oameni noi, oraș nou. 

 Am început acest proiect puțin plictisită, nu știam ce fac aici, dar acum totul 

este clar că îmi place atât de mult organizația și participarea noastră. Pentru mine, 

este atât de bun pentru dezvoltarea mea viitoare, va fi o experiență bună pentru 

mine. În acest proiect scriu articole și, de fapt, îmi place atât de mult latina. Când 

am timp liber, scriu fiecare moment în jurnal. 

 Când voi termina acest proiect, vreau să public o carte despre mine și despre 

ceea ce am făcut în acest proiect. 

 Scriu zilnic în cartea mea și pentru mine este perfect.  

 Care a fost experiența care ți s-a părut mai interesantă când ai venit 

aici, în Mărășești? 

 De fapt, acest oraș este atât de mic și liniștit și acest lucru este neobișnuit 

pentru mine, deoarece vin dintr-un oraș mare, dar aceasta este o experiență bună. 
Sper să pot folosi această experiență în viitor! 
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Ludwine Wittersheim (Franța) 

 

 Cum e să fii cameraman în acest proiect? 

 Pentru mine, este să încerc să obțin cel mai bun unghi. Lucrez cu doi 

cameramani la interviuri, pentru a obține cele mai bune unghiuri pentru interviu. 

Și pentru a avea cel mai bun interviu la sfârșit. 

 Cum a fost la interviuri? Oamenii au fost amabili? 

  Depinde, avem oameni care acceptă să facă un interviu și unii care nu vor. 

Oamenii care vor să facă interviuri ne așteaptă cu mâncare, cu tot ceea ce au. 

 Ce ți-a plăcut din ceea ce ai filmat? 

 Îmi place să văd expresia oamenilor care vorbesc pentru cameră și să o văd 

în viața reală. 
  Cum veți face montajul? Montajul se va face tot aici, în Mărășești? 

 Îl facem în Mărășești și toată lumea va face o mică parte, iar la sfârșit cineva 

va pune toate bucățelele cap la cap . 

 Interesantă experiență… 

 Da, pentru oricine, nu m-am gândit niciodată că voi veni în România și, de 

asemenea, pentru oameni. Oamenii din Franța nu știu atât de multe despre 

cultura română și m-am bucurat foarte mult să am această experiență. De 

asemenea, îmi place să fiu în domeniul audiovizualului. 

 

 

 

Liuba Lipatova (Rusia) 

 

 Bună, numele meu este Liuba și sunt din Rusia. Acum fac un videoclip 

despre Mărășești, un film documentar cu o echipă mare, cu șaisprezece 

voluntari. 

 Am ales acest proiect pentru că eram interesată de producția video. Am fost 

făcute videoclipuri pentru mass-media, fac o mulțime de videoclipuri pentru 

școala mea. 

 Nu eu am ales Romania, am ales proiectul și acest proiect mă aduce în 

Romania. Acest lucru este legat de viitorul meu, pentru că nu știu exact ceea ce 

vreau să fac și poate că acest proiect mă poate ajuta. 

 Pe viitor vreau să fiu director. Dar, deocamdată, nu știu. 

 Da, sunt mari probleme în Mărășești, pisici și câini fără adăpost. E atât de 

rău și cred că cineva trebuie să facă ceva! Dacă nu tu, atunci cine vrei? 
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 Cum te va ajuta această experiență pe viitor? 

 Cum spun mai devreme, nu știu exact și probabil că mă va ajuta, dacă aleg 

să fiu director de producție video. 

 

 

 

Mina Harbech (Franța) 

 

 La ce te așteptai când ai ales acest proiect și ai văzut orașul în care ai 

ajuns? 

 În primul rând, nu mă așteptam la nimic. Am fost bine, voi începe ceva de la 

0. Am fost destul de fericită la început, pentru că totul este nou și nu m-am 

plictisit niciodată. Sunt dintr-un oraș mai mare, așa că, indubitabil, a fost foarte 

greu, pentru că în acest oraș, de exemplu, oamenii nu au ce face. Nici 

cinematografe, nici club de noapte, baruri și restaurante, așa că este destul de 

greu pentru generațiile tinere, dar în același timp este plăcut să trăiești într-un 

oraș în care poți vorbi cu cetățenii. 

 Cu ce ți-ai umplut timpul liber? 

 În timpul liber, alături de proiect, sunt și profesor de engleză la liceul din 

Mărășești și în Focșani și joc baschet cu localnicii. 

 În momentul în care vei termina cu aceste experiențe, ce vei face? 

 Vreau să mă întorc un an în Franța, pentru a pregăti o viză de Coreea de Sud. 

 Cu ce amintire frumoasă vei pleca de aici? 

 Cu siguranță, oamenii, oamenii din proiect și oamenii din oraș, Sunt oameni 

foarte calzi și nu uit niciodată asta. 

 Ce parte din proiect faci tu? 

 În primul rând, nu sunt cameraman. Sunt mai mult la administrare și 

management. Trebuie să mă asigur că totul este în regulă și, de asemenea, sunt 

reporter. 

 

 

 

Ona Taragon Albo (Spania) 

 

 De unde vii? 

 Vin din Barcelona, Spania. 

 Ce făceai acolo? 
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 Eram în liceu. În Spania, avem doi ani înainte de facultate, tu alegi dacă vrei 

să mergi la universitate sau la alte formații. Am terminat și am decis să vin aici. 

 Ce parte din proiect faci tu? 

 Sunt în grupul de filmare. Ne-am împărțit în două echipe și în fiecare echipă 

sunt doi sau trei cameramani. 

 Cum ți s-a părut Mărășeștiul văzut prin ocularul camerei? 

 Suntem în faza de a face interviuri, așa că, deocamdată, ceea ce văd prin 

cameră este că orașul este diferit, dar încercăm să facem un pas pentru a vorbi cu 

oamenii, cu cameră și fără cameră. Unii oameni sunt speriați de cameră. 
 Ce te-a impresionat la oamenii din Mărășești pe care i-ai văzut prin 

ocular? 

 Pentru mine, ceea ce este mai șocant pentru oameni, când filmez un interviu 

cu ei, este că oamenii iubesc cu adevărat acest oraș și transmit această dragoste 

pentru oraș, deși văd și partea proastă a acestui oraș. Oamenii încă mai păstrează 

această dragoste pentru acest oraș. Este ceea ce m-a șocat mai mult. 

 Cred că acest film și această carte îi ajută pe oameni să vadă ceea este cu 

adevărat acum Mărășeștiul și nu ceea ce a fost. Nu numai pentru a vedea 

Mausoleul și fabrica „Chimica”. Ceea este acum și ceea ce este frumos acum. 

 Cei ce vor vedea filmul sau vor citi cartea, vor putea ajuta într-un fel 

orașul?  

 Mărășești acum este într-un punct de evoluție pozitivă. Și fără interviuri, am 

fost de acord că ceea ce trebuie să știm este o schimbare, pentru a pune toată 

energia în a face acest oraș mai bun, astfel încât, urmărind acest film, oamenii să 

poată intra în conceptul de a face orașul mai bun. 

 

 

 

Sophie Ostegaard Lisbygd (Danemarca) 

 

 Când am ajuns pentru prima data în Mărășești, nu am avut cea mai frumoasă 

impresie. Am ales România pentru că este foarte diferită față de Danemarca. Am 

învățat cum este lumea reală și de aceea am ales ESC-ul ca proiect, pentru a 

cunoaște diferite culturi, cultura română și culturile celorlalți voluntari. 

 Sunt aici de o lună și mă simt adaptată. Am început să cunosc mulți oameni. 

 Ți-ai făcut prieteni?  

 Da, mi-am făcut prieteni printre voluntari, dar și alți oameni din organizație. 

 Te-a interesat ce au făcut colegii tăi?  
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 Da, și vreau să spun că sunt foarte impresionată de munca lor până în acest 

moment și că vor să facă un loc mai bun pentru generația nouă. 
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INTERVIURI – PARTEA A II-A 

 

 

Maria Cășineanu 

 

Reporter: Bună ziua! 

Maria Cășineanu: Bună ziua! 

Reporter: Suntem voluntari ai Asociației „Voluntariat Pentru Viață” din 

Mărășești și realizăm interviuri prin care ne dorim să promovăm orașul 

Mărășești și, implicit, locuitorii acestuia. Vă mulțumim că ați acceptat să ne 

răspundeți la întrebări! 
Maria Cășineanu: Cu mare drag! 

Reporter: Și v-am ruga, pentru început, să ne spuneți câte ceva despre 

dumneavoastră!  

Maria Cășineanu: Mă numesc Cășineanu Maria, sunt născută în 1951, 

adică am împlinit 70 de ani, și locuiesc în Mărășești de la început, de când m-am 

născut. Am locuit la 5 km distanță de Mărășești, dar într-un sătuc afiliat 

Mărășeștiului. Am studiat la Mărășești clasele I-IV și V-VIII, am făcut liceul la 

Bârlad, m-am reîntors în Mărășești, m-am căsătorit, aici mi-am dus viața până în 

momentul actual. Deci, ca studii, am liceul teoretic, plus o școală postliceală 

pentru laboranți. Am lucrat de-a lungul timpului ca învățătoare un an și jumătate, 
după am lucrat cam un an de zile ca vânzătoare la un magazin, apoi am fost 

încadrată la întreprindere în „Chimica”, adică am lucrat în jur de 29 de ani și de 

acolo am și încetat activitatea. Activitatea s-a încetat din cauza faptului că 

întreprinderea a început să fie vândută bucățică cu bucățică și am intrat în șomaj. 

Începutul a fost câte o zi liberă pe săptămână în plus, după, câte două zile… fără 

plată, adică. După aceea, câte o săptămână, după, câte o lună de șomaj și tot așa. 

După, s-a întrerupt activitate. Perioada următoare a fost mai complicată. Aveam 

copiii mari, fata era la liceu, erau necesare sume de bani pentru întreținere și am 

încercat să mă descurc cum am putut.  

 Reporter: Și puteți spune că ați avut un plan atunci când s-a închis 

fabrica sau a trebuit să… 

Maria Cășineanu: Nu. Nu am avut un plan, deoarece nu am bănuit 
niciodată că se va ajunge să rămânem fără locuri de muncă. Am crezut că va fi 

bine, se vinde o instalație, se vinde o secție și banii obținuți vor revigora celelalte 
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secții, dar nu a fost așa. Adică, am fost dezamăgiți, dar am încercat să fac față 

situației respective, de la timpul respectiv. Am început să fac comerț, întâi 
ambulant, după aceea am lucrat o perioadă de un an de zile la o croitorie. Acolo, 

cred că nu m-am regăsit, datorită și persoanelor care lucrau acolo și… după 

aceea, încet-încet am început să gândesc că mi-aș putea deschide o afacere. Și, 

din 1993- 1994 am înființat prima dată o societate în asociație cu cineva. Nu a 

mers foarte bine, deoarece unde sunt doi nu este bine întotdeauna, este mai bine 

când gândești și iei decizii și suporți consecințele de unul singur. În 2007 mi-am 

deschis o altă societate și de atunci funcționează. Am pornit de la un mic 

magazin cu o sumă minoră de bani pentru marfă, deci un stoc minim de marfă. 
Încet-încet, banii câștigați, tot profitul câștigat, l-am reinvestit, am ajuns la două 

magazine, am ajuns la trei magazine, după a început să meargă din ce în ce mai 

slăbuț. Am renunțat la un magazin, am mai renunțat la un magazin și abia acum, 

de vreo 2 ani, merg cu un singur magazin. Problema este că am fost afectați și 

de… 

Reporter: Această perioadă, cu pandemia, cu virusul covid, cum s-a 

simțit asupra dumneavoastră, asupra magazinului? Au fost diferențe față de de 

cum era înainte?  

Maria Cășineanu: Sigur că au fost diferențe, din cauza faptului că au 

fost persoane care au fost bolnave, au stat acasă, s-a stat în izolare. După aceea, 

s-au închis societăți, oamenii au rămas fără locuri de muncă. Prețurile au crescut, 

salariile, nu. Salariile nu au mai fost și normal că s-a simțit. Se simte în 

continuare, probabil că o să mai continue, va fi un minimum de profit, iar în 

momentul în care nu va mai fi profit, probabil voi renunța la afacere. Oricum, am 

o vârstă care îmi dă dreptul să fiu pensionată din nou. Deoarece sunt pensionată 

după munca depusă, iar acum ar veni pensionarea, cum s-ar spune între 

ghilimele. 

Reporter: Și cum de v-ați hotărât să deschideți magazinul aici, în 

Mărășești, și nu, spre exemplu, în Focșani, care este un oraș mai mare, sunt mai 

mulți potențiali clienți acolo? 

Maria Cășineanu: Mi-a fost mai ușor aproape de casă, cunosc pe toată 

lumea sau aproape pe toată lumea, deoarece la fabrică am lucrat ca laborantă, 
apoi am fost controlor de calitate și mergeam pe la toate locurile de muncă din 

întreprindere măcar o dată pe tură și am avut ocazia să cunosc majoritatea 

persoanelor care lucrau în fabrică, plus familiile lor, comentând, discutând cu ei. 

Vreau să spun că sunt o fire sociabilă și îmi place să socializez cu cei din jur, îmi 
place să îi ajut pe cei din jur, dacă am posibilitatea… 
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Reporter: Că tot vorbeați de perioada în care ați lucrat la fabrica 

„Chimica”, ne-ați putea descrie cum era o zi obișnuită? Ce activități făceați 
acolo, dacă vă mai amintiți? 

Maria Cășineanu: Cum să nu! De multe ori mă visez la fabrică, la 

laborator, deoarece acolo am lucrat majoritatea timpului. A fost frumos! Și greu, 

dar și frumos! A fost perioada frumoasă a vieții. Acum… da, foarte frumos a fost, 

ce să vă spun? Mergeam la serviciu, schimbul 1, schimbul 2, am lucrat în ture… 

ne  întâlneam, aveam colege pe tură, ne întâlneam cu tura pe care o schimbam, 

făceam schimb de impresii, de rețete, acolo am învățat… pot spune că la 

laborator, la fabrică, colectivul în care am fost mi-a fost de fapt ca o școală în 

ceea ce înseamnă gospodărie, gătit, comportament. Că și în viață alegi ceea ce îți 
place, din ceea ce vezi. Oricum, a fost frumos, a fost perioada cea mai frumoasă 

a vieții și nu o voi uita niciodată. 
Reporter: Tocmai voiam să vă întreb, dacă ați putea să ne spuneți care a 

fost cel mai frumos loc de muncă și bănuiesc că acesta și nu știu… ați avut unul 

neplăcut? 

Maria Cășineanu: Mai neplăcut… nu neplăcut, mai puțin plăcut a fost 

la croitorie. Pur și simplu, persoanele care lucrau acolo erau de o altă calitate și 

m-a influențat în mod neplăcut. Atât. În rest… 

Reporter: Și întorcându-ne acum la magazinul de haine pe care îl 
aveți… de unde luați aceste haine? 

Maria Cășineanu: De la diferiți distribuitori. Merg la București, încerc 

să aleg produse cât de cât acceptabile ca preț, dar și din punct de vedere calitativ, 

să nu fie chiar cea mai slabă calitate. Încerc să mă orientez, să văd ce ar merge, 

cum ar merge, oricum… 

Reporter: Și clienții care vin la dumneavoastră, îi puteți încadra, așa, 

într-o categorie? Care sunt cei mai numeroși? Tinerii, vârstnicii? 

Maria Cășineanu: Numeroși… În principiu, clienții care îmi calcă 

pragul magazinului sunt de la peste vârsta de 20 de ani, zic eu, gospodinele, în 

general, deoarece magazinul este lângă piață și cei care vin să își facă 

cumpărături la piața agroalimentară sau la „Profi” vizitează și magazinul meu. 

Trec prin fața vitrinei, se mai orientează, mai vin, îmi mai cer sfaturi. Tineretul, 

în general, acum își face cumpărăturile după internet și… a fost o perioadă când 

aveam clienți tineri, produsele pentru tineret erau principala mea preocupare, 

acum mai spre vârsta a doua. 

Reporter: Considerați că dacă ați fi deținut acest magazin în perioada 

comunistă, ar fi fost altfel lucrurile? Ar fi decurs altfel? Sau?...  
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Maria Cășineanu: În primul rând, în perioada comunistă nu avea 

nimeni magazin particular. Ăsta este un lucru. Eu am fost vânzătoare la un 

magazin, la o pescărie. Atunci,  lucrurile erau precum un șablon, adică nu îți 
puteai demonstra abilitățile, ca să încerci înseamnă aprovizionare, expunerea 

către client. Erau cam standard, și mâncarea, și îmbrăcămintea, și așa mai 

departe. 

Reporter: Aveți vreun sfat de oferit celor care ar dori să devină 

antreprenori, să își creeze o afacere proprie?  

Maria Cășineanu: Da, din experiența mea... Nu am visat să fac lucrul 

ăsta sub nicio formă. Mie mi-a plăcut meseria pe care am avut-o. Dar viața te 

face să te orientezi, să te întorci în direcția în care vezi că este calea liberă. Sau 

măcar poți să mergi pe ea. Deci, să viseze, să dorească cu ardoare, să trăiască 

decent, să lucreze pentru a trăi decent, pentru a câștiga un bănuț, să nu aștepte 

numai de la părinți sau știu eu... Și foarte multă ambiție. Deci, să visezi, să-ți 
placă, dacă-ți place ca antreprenor. La mine nu este cazul să mă numesc 

antreprenor, pentru că sunt pur și simplu proprietara unui magazin. Dar am în 

familie antreprenori și mă bucur și mă laud cu persoana respectivă, este nepoata 

mea, împreună cu tatăl ei, care dețin „Zaga Zaga”, administrează și au înființat 

„Zaga Zaga”, din nimic au făcut ceva. Și sper că pe undeva și a spus cuvântul și 

educația pe care le-am dat-o copiilor. 

Reporter: Cumva ați insuflat abilitatea asta de a ... 

Maria Cășineanu: Da, de a se orienta și a realiza ceva. Pentru că în viață, 
dacă nu naști un copil și nu sădești un pom, nu ești om. 

Reporter: Aș dori acum să ne îndreptăm spre zona aceasta, ceea ce 

reprezintă orașul Mărășești pentru dumneavoastră. 
Maria Cășineanu: Mărășești pentru mine reprezintă acasă. Acasă, 

aproape locul aproape unde m-am născut. Unde am trăit, m-am dezvoltat și 

mi-am născut copii, i-am educat.. Am trăit în Mărășești și nu îmi este rușine, nici 

copiilor mei nu le este rușine să spună că sunt din Mărășești. Sunt din Măraăești 

și la ora actuală ei încă au buletinul pe adresa unde s-au născut, aici. Deci, pentru 

mine înseamnă acasă, este locul unde m-am simțit bine, am avut, poate, și ajutor, 

poate am primit sfaturi, poate am oferit sfaturi, poate am oferit ajutor, deci, acasă! 
Acasă este locul unde te simți bine și îți este bine. 

Reporter: Puteți spune că ați dorit vreodată să plecați din acest oraș? 

Maria Cășineanu: Am avut oportunitatea să plec din Mărașești, nu aș fi 

făcut-o niciodată. Nu aș fi făcut-o niciodată. Încă o dată spun, Mărășești este 

casa mea. În Mărășești este casa mea și este locul meu. 

Reporter: V-ați dori vreo schimbare pentru acest oraș, în mai bine? 
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Maria Cășineanu: Mi-aș dori foarte mult să se schimbe. În primul rând, 
să se creeze locuri de muncă. Să existe oportunitatea creării locurilor de muncă. 
Bănuiesc că, dacă s-ar ajunge să se obțină ca Mărășești să fie declarat din nou 

zonă defavorizată, ar putea să ofere celor care vor să investească, un ajutor, o 

oportunitate de a investi în Mărășești, s-ar crea locuri de muncă. S-a început, 
s-au asfaltat străzile, dar dacă nu sunt bani suficienți nu ai cum... Și bănuiesc că 

dacă s-ar pune mai mult accent pe educație, pe cultură… La noi nu am mai văzut 
un spectacol sau nu am văzut o piesă de teatru, nici nu se mai pune problema, de 

zeci de ani. Lucrul ăsta se reflectă în educația celor care se ridică, a copiilor. În 

afară de telefon sau știu eu, televizor, sau… Ei nu sunt atrași să facă lucruri 

frumoase, altceva decât fac tinerii în ziua de astăzi. Avem și tineri cu care ne 

putem mândri din Mărășești, cum este Vlad Basarabescu, care este actor, avem 

copii buni care au plecat din Mărășești, cum este Alexandru Mija, care este 

dirijor, muzician și alții. Au ieșit oameni buni din Mărășești. Au făcut facultate, 

oameni de nădejde. Acum parcă toată lumea caută să migreze, să fugă din 

Mărășești, parcă ar fi un loc ciumat. În momentul în care intri în Mărășești, parcă 

ar fi seara. Seara, mai târziu, parcă zici că este un loc uitat de lume. Sau eu de 

multe ori fac o comparație cu Hiroshima. Ce s-a întâmplat în Hiroshima, după ce 

a fost lansată bomba. Nu vezi o persoană pe stradă, nu vezi nimic. Deci, asta 

spune multe. Înainte, acum 10-15 ani, după  ora 5:30 – 6:00 seara, era strada 

plină de tineri. Acum nu mai e nimeni. 

Reporter: Considerați că ați putea contribui la schimbarea orașului cu 

ceva? 

Maria Cășineanu: Eu, la vârsta mea, nu! Dar sper că copiii mei vor 

putea și vor fi în stare să facă ceva pentru oraș. Și voi, generația viitoare, 

generația care ne va lua locul. Să fiți cu drag de locul ăsta și…  

Reporter: Cunoașteți vreo legendă, vreo întâmplare sau aveți vreo 

povestire care să vă lege de acest oraș?   

Maria Cășineanu: Povești care să mă lege de oraș ar fi multe, dar în 

primul rând eu aș vrea să scot în evidență o întâmplare din timpul războiului, a 

Primului Război Mondial. La noi s-au dat lupte grele. La lecția de istorie am 

învățat despre luptele pe care le-au dat armatele românești doar în cămașă și 

indispensabili. Erau pe malul Siretului, își spălau ținuta, își făceau baie. Și 

trupele germane, venind dinspre apus, trupele românești au opus rezistență 

împreună cu trupele sovietice și au împins linia frontului dinspre Siret până 

dincolo de Oituz. Muncelu, Mărăști, Oituz. Nu au mai permis trupelor germane 

să ajungă la Iași. Pentru că voiau să ajungă la Iași, ca să ocupe toată România. 
Vreau să scot în evidență, de fapt, istoria a scos în evidență eroismul poporului 
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român. Au fost în stare să lupte în cămăși. Au luptat până la ultima picătură de 

sânge. Dacă ar fi să nu se fi uscat sângele, cred că pământul ar trebui să fie roșu 

la Mărașești! 

Reporter: În încheiere, v-am ruga să ne spuneți cum vedeți orașul, 

alături de magazinul dumneavoastră în următorii cinci ani? 

Maria Cășineanu: Eu aș vrea să arate bine, aș vrea să fie prosper, aș 

vrea să pot redeschide un alt magazin, cu alt profil, dar nu știu dacă timpul rămas 

îmi mai permite lucrul acesta. Iar orașul Mărășești, eu sper, cu ajutorul celor care 

îl conduc și care o să îl conducă mai departe, deoarece probabil o să se predea 

ștafeta, să facă tot posibilul pentru Mărășești, să ia exemplul celor care au luptat. 

Să lupte până la ultima picătură, pentru ca Mărășești se fie ridicat la nivelul la 

care merită și la care a fost. 

Reporter: Vă mulțumim foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră 

și vă dorim în continuare succes în activitate! 

Maria Cășineanu: Mulțumim! Și sper să fie bine pentru Mărășești, 

pentru toată țara și pentru tot globul! 

Reporter: Și  noi sperăm! Mulțumim! 

Maria Cășineanu: Cu plăcere! 
 

 

 

Bogdan Chiriș  

 

 Reporter: Bună, suntem organizația „Voluntariat Pentru Viață” și facem un 

documentar despre oamenii care trăiesc în Mărășești. Avem trei tipuri de 

persoane în documentar: în primul rând, în interviul de astăzi este vorba despre 

cei care au fost în străinătate și s-au întors în Mărășești. Avem câteva întrebări. 
Pentru început, vă puteți prezenta? Cine sunteți și ce faceți aici?  

 Bogdan Chiriș: Numele meu este Chiriș Bogdan, am 32 de ani, sunt 

fizioterapeut și lucrez aici de șapte ani.  

 Reporter: Când ați plecat din Mărășești și care a fost motivul? 

 Bogdan Chiriș: Am plecat din Mărășești în 2016, am găsit un loc de muncă 

în Anglia ca fizioterapeut. Dar nu am putut să mă adaptez acolo, deoarece mă 

simțeam rău pentru că nu eram alături de familia mea. Prima dată când am fost în 

străinătate, am început să lucrez ca șofer la „Amazon”, deoarece, pentru a putea 

lucra ca fizioterapeut în Anglia, ai nevoie de cursuri și de aprobarea Ministerului 

Sănătății. Așa că am început să lucrez ca șofer pentru o lună.  

 Reporter: Experiența avută în afară v-a ajutat la întoarcerea în Mărășești? 
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 Bogdan Chiriș: Nu prea cred! Experiența avută în Anglia nu m-a ajutat, 

pentru că ceea ce am lucrat acolo nu are legătură cu profesia mea.  

 Reporter: Ce v-a făcut să vă întoarceți înapoi? 

 Bogdan Chiriș: În primul rând, familia mea. Iar în al doilea rând, îndrăgesc 

foarte mult acest oraș, nu știu de ce. De fiecare dată când am plecat de aici, spre 

exemplu, am locuit patru ani în București, la facultate, orașul mi-a lipsit mult. În 

fiecare lună mă întorceam acasă doar pentru a vedea orașul. 

 Reporter: Având în vedere că ați fost într-un loc unde sunt culturi diferite, 

credeți că v-au influențat în vreun fel? 

 Bogdan Chiriș: Nu, deoarece am stat prea puțin acolo. Am stat doar trei 

luni, nu e un timp suficient pentru a  schimba ceva. 

 Reporter: Acum, cea mai importantă întrebare, am putea spune: ce 

înseamnă Mărășești pentru dumneavoastră? 

 Bogdan Chiriș: Înainte de toate, Mărășești înseamnă orașul meu natal, 

unde m-am născut. Trăiesc aici de 30 de ani. 

 Reporter: Și care ar fi o schimbare pe care ați face-o aici?  

 Bogdan Chiriș: În primul rând, aș vrea să îi schimb pe oamenii de aici, 

mentalitatea lor și, nu știu… Sunt multe de schimbat aici, începând cu școlile, cu 

educația sanitară...  

 Reporter: Ne puteți spune o poveste sau o legendă despre Mărășești? 

 Bogdan Chiriș: Știu o poveste despre o fetiță, Măriuca Zaharia, care a fost 

o eroină în Primul Război Mondial. I-a ajutat pe soldații români aici, la Haret, în 

timpul războiului cu germanii. Ea vorbea cu soldații români care supravegheau 

perimetrul. Unul dintre soldați a fost împușcat, iar fetița s-a urcat repede în copac, 

urmărind și indicând poziția trupelor germane, însă și ea a fost împușcată. 
Aceasta este povestea pe care o știu eu despre Mărășești.   

 Reporter: Cum vedeți orașul peste cinci ani? 

 Bogdan Chiriș: Asta este o întrebare foarte dificilă. Sper că în 5 ani poate 

se va schimba puțin. Nu am mari speranțe, dar îmi doresc foarte mult să se 

schimbe măcar puțin. Poate să se îmbunătățească școlile… Sunt multe de 

schimbat și am speranțe reduse. 

 Reporter: Mulțumim pentru acest interviu și mult noroc!  

 Bogdan Chiriș: Mulțumesc! 
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Emilia Atanasiu 

 

Reporter: Eu sunt Ona și astăzi voi fi reporterul, Kate va fi unul dintre 

cameramani, iar Klara va fi celălalt. Ștefan va traduce. Pentru început, puteți 
face o scurtă introducere despre dumneavoastră? 

 Emilia Atanasiu: Mă numesc Emilia Atanasiu și sunt muzeograf la 

Mausoleul Eroilor de la Mărășești. 

Reporter: Mulțumim! Am înțeles că dumneavoastră nu locuiți în 

Mărășești, așa că ne-ați putea spune ce reprezintă orașul pentru dumneavoastră? 

Emilia Atanasiu: Într-adevăr, nu locuiesc în Mărășești. Inițial, orașul a 

fost doar locul  în care mi-am desfășurat activitatea. Este locul în care fac 

naveta în fiecare zi, dar, în același timp, prin tot ceea ce a reprezentat Mărășeștiul 

în timpul Primului Război Mondial, pot spune că m-am apropiat foarte mult de 

acest oraș, iar sacrificiul celor care au luptat aici m-a impresionat, evident, foarte 

mult. 

Reporter: Mulțumim! Acum, îndreptându-ne atenția către acest loc! 

Care este cea mai vizitată atracție turistică din județul Vrancea? În ce măsură 

considerați că vizibilitatea Mărășeștiului se datorează acestui loc? Credeți că 

românii știu ceva despre Mărășești datorită Mausoleului? 

Emilia Atanasiu: Cred că da! Nu aș putea afirma însă cu certitudine, 

având în vedere că pentru a intra practic în orașul Mărășești, ar trebui făcut un 

mic ocol, însă Mărășeștiul a fost cunoscut cândva datorită industriei care s-a 

dezvoltat aici. Trebuie să luăm în calcul fabrica „Chimica”, care a reprezentat 

ceva ani în istoria noastră, însă să sperăm că Mausoleul va reuși cândva să 

atragă și turiști în orașul Mărășești, atunci când, în urma dezvoltării, el își va 

recăpăta ca oraș frumusețea și importanța din toate punctele de vedere. 

 Reporter: Mulțumim! Credeți că Mărășești poate folosi Mausoleul 

pentru a evidenția prosperitatea de care dă dovadă, astfel încât afacerile să se 

întoarcă în oraș? Ca și cum ar avea nevoie de ajutor... 

Emilia Atanasiu: Cu siguranță! Cred că, dacă am reuși să promovăm 

mai mult acest loc și dacă am atrage tineri în cadrul unor excursii, tineri care să 

aibă posibilitatea de a fi cazați în Mărășești, apoi tineri care să poată investi în 

oraș, am putea aduce o schimbare semnificativă. 
Reporter: Mulțumesc mult! Este cert că rolul acestui loc este de a 

comemora bătălia de la Mărășești și soldații români din Primul Război Mondial. 

Considerați că Mărășești este un simbol pentru istoria României? 
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Emilia Atanasiu: Este, a fost și va rămâne pentru totdeauna un simbol. 

Pentru că, datorită sacrificiului, jertfei tuturor celor care au luptat aici a fost 

posibilă înfăptuirea Unirii de la 1 Decembrie 1918 și bineînțeles, formarea 

României Mari. Fără bătălia de la Mărășești, deși putem afirma cu certitudine că 

istoria nu este „dacă”, „poate”, „parcă”, istoria este istorie... Însă pot spune că 

fără bătălia de la Mărășești, probabil România de astăzi nu ar fi existat. 

Reporter: Mulțumesc! Credeți că în România, în general, istoriei i se 

acordă importanța cuvenită? 

Emilia Atanasiu: În zilele noastre, nu cred. Dar, ușor-ușor facem pași 

mărunți pentru a reveni la ceea ce a fost istorie și a ne respecta trecutul, pentru că 

știm că fără trecut nu putem avea niciodată un viitor. Și cred că istoria curând își 

va recăpăta locul său în ierarhia de valori a românilor. 
 Reporter: Mulțumesc! Întorcându-ne la Mausoleu, puteți explica 

distribuția acestui Mausoleu? 

Emilia Atanasiu: În primul rând, avem baza Mausoleului construită în 

perioada 1923-1924, unde se află criptele, mai exact 9 cripte comune, unde se 

odihnesc osemintele eroilor necunoscuți, și 154 de cripte cu eroi cunoscuți, 
numărul total al eroilor ce se odihnesc aici ridicându-se la 5073, dintre care doar 

1926 sunt eroi cunoscuți. Aici, în aceste cripte, își doarme somnul de veci și cea 

mai tânără eroină a Primului Război Mondial, fetița de dor 12 ani, Maria Ion 

Zaharia. Măriuca sau fetița din nuc. Apoi, în partea de sus, avem cupola gloriei, 

unde sunt menționate regimentele și diviziile ce au participat la bătăliile date aici, 

precum și localitățile de pe această linie a frontului unde au avut loc marile 

bătălii. În vârful cupolei străjuiește vulturul ca simbol al gloriei, al victoriei, dar 

și cel care se spune că ar reprezenta Sfântul Duh, care de sus veghează somnul de 

veci al eroilor care se odihnesc aici. 

Reporter: Mulțumesc! Puteți aproxima câți oameni vin anual pentru a 

vizita Mausoleul? 

Emilia Atanasiu: Nu aș putea aproxima, având în vedere situația în care 

ne aflăm, nu doar noi, ci întreaga lume, și mă refer la această perioadă de 

interdicții date de virusul care circulă, însă în perioada verii, numărul 
vizitatorilor ajunge chiar și la 700-800 pe zi, dar sunt și lunile de iarnă, când 

numărul vizitatorilor scade considerabil. Așadar, nu vă pot da o cifră, pentru că, 
repet, și situația actuală ne împiedică să revenim la normalitate pentru a vă putea 

spune concret. 

Reporter: Mulțumesc! Turiștii sunt în mare parte localnicii sau veniți 
din alte țări? 
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Emilia Atanasiu: În marea majoritate, avem, evident, turiști români. 
Numărul turiștilor străini a scăzut, din păcate, din cauza interdicțiilor, însă 

desigur că în trecut am avut și foarte mulți turiști străini.  

Reporter: Mulțumesc! Acum aș vrea să ne îndreptăm atenția  asupra a 

ceea ce faceți dumneavoastră. Ne puteți spune cu organizați vizitele la 

Mausoleu? 

Emilia Atanasiu: În primul rând, fiecărui grup sau persoanelor 

individuale li se explică importanța acestui Mausoleu, acestei construcții pentru 

noi, românii, dar și pe plan internațional, deoarece trebuie să spunem că ceea ce 

s-a întâmplat aici, la Mărășești, a influențat și istoria ulterioară a statelor din 

vecinătate, după care efectiv se intră în Mausoleu și se face o scurtă prezentare a 

acestuia pornind de la momentul în care a început construcția, de la ideea care a 

dus la realizarea acestui edificiu, etapele construirii, fondurile investite aici, apoi 

o scurtă prezentare a câtorva dintre eroii care sunt cunoscuți și își dorm somnul 

de veci aici, pentru ca mai apoi vizita să se încheie la muzeul luptelor de la 

Mărășești, unde și acolo sunt explicate câteva lucruri despre documentele de 

acolo, arme, muniție, brevete și așa mai departe. 

Reporter: Mulțumesc! Organizați aceste vizite numai în limba română 

sau și în limba engleză? 

Emilia Atanasiu: Momentan, doar în limba română, dar, de obicei, 

grupurile care ne vizitează au și un translator care ne oferă posibilitatea de a ne 

face cunoscute toate cele explicate. 

Reporter: Mulțumesc mult! Și, ultima întrebare: cum vedeți acest loc, 

Mausoleul, peste cinci ani? 

Emilia Atanasiu: Este dificil să spun. Cu siguranță, dacă va trece 

această pandemie și vom reveni la normalitate, va fi un loc din ce în ce mai 

vizitat. Pentru că această scară ascendentă pe care urcăm în ceea ce privește 

conștientizarea valorilor naționale poate ne va duce și sper ca peste cinci ani să 

ne ducă la o conștientizare cât mai bună a ceea ce înseamnă istorie, a ceea ce a 

însemnat trecutul nostru pentru țară.  

Reporter: Mulțumim mult pentru acest interviu! 

Emilia Atanasiu: Vă mulțumesc și eu! 
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Laurențiu Chelmu  

 

Reporter: Bună ziua! Suntem voluntari din partea Asociației 

„Voluntariat Pentru Viață” și am dori să aflăm câteva informații despre 

dumneavoastră, având în vedere că locuiți aici, în Mărășești. Vă mulțumim că ați 
acceptat să ne răspundeți la întrebări și, pentru început, ne-ați putea spune câte 

ceva despre dumneavoastră? 

Laurențiu Chelmu: Locuiesc în Mărășești de 25 de ani. Eu am lucrat în 

Valea Jiului, la mina Petrila și am venit aici, deoarece aici locuia tatăl meu. 

Pentru că nu erau locuri de muncă, iar familia mea nu avea o situație materială 

bună, m-am hotărât să fac ceva deosebit atât pentru mine, cât și pentru oraș, să 

fie ceva frumos. Am început să cresc pasări de ornament.  

Reporter: Ce v-a determinat să vă stabiliți aici? Aveați pasările 

dinainte? 

Laurențiu Chelmu: Nu, când am venit aici nu am avut nicio pasăre și 

niciun gând să cresc pasări de ornament, dar situația a fost în așa fel în 1997, 

când am venit aici, încât m-a determinat să fac ceva. Și m-am gândit să cresc 

pasări de ornament. Prima data am crescut prepelițe. Apoi găini de rasă, păuni, 
fazani și anii au trecut. Deja sunt 23 de ani de când cresc pasări de ornament de 

toate felurile. Lumea a venit, unii au cumpărat de la mine și am avut cum să 

întrețin pasările și familia și mi-a intrat în sânge, e precum un hobby. Cresc 

pasări de drag, îmi place să fac asta. Dacă m-aș trezi dimineața si nu aș avea 

pasări, aș fi precum un om care nu mai are funcții vitale. Așa sunt eu cu pasările. 
Îmi place foarte mult, le cresc din pasiune.  

Reporter: Ne-ați spus că ceea ce faceți este hobby-ul dumneavoastră, 
dar ați putea spune că este și o muncă cu normă întreagă? 

Laurențiu Chelmu: Munca pentru mine nu contează, pentru că oricum 

trebuie să fac ceva. Dar le cresc din plăcere, de drag. Mai vând câte un fazan sau 

câte un păun, este bine, pentru că am cu ce să le întrețin pe ele și pe familia mea. 

Reporter: Aveți studii în acest domeniu, al păsărilor, sau cunoștințele au 

venit odată cu experiența? 

Laurențiu Chelmu: Nu, nu am studii. Am învățat din greșelile mele, iar 

pe măsură ce anii au trecut, dacă am făcut o greșeală, am corectat-o și acum am 

ajuns să mă sfătuiesc cu veterinarul, deoarece el nu a studiat la facultate păsări de 

ornament. El știe despre găini, căței, pisici și nu are de-a face cu altceva. Cum îți 
îngrijești animalele, așa le ai! Până la urmă, dacă doctorul nu știe, asta e! Am 

făcut propriile greșeli, le-am plătit. S-a întâmplat să îmi moară păsări, să își rupă 
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un picior sau alte situații… Am luat altă pasăre, am început din nou și am mers 

înainte.  

Reporter: Și aveți un loc anume de unde le luați? Sau cum procedați cu 

ele? 

Laurențiu Chelmu: Nu am un loc anume, păsările sunt luate din diferite 

locuri, de la diferiți crescători. Eu nu sunt singurul crescător, sunt foarte mulți. 
Țin legătura cu diferiți crescători, îmi iau anumite pasări, pe care pot să le 

îngrijesc, nu am un anumit loc din care cumpăr. 
Reporter: Într-o zi obișnuită, care ar fi programul dumneavoastră? 

Laurențiu Chelmu: Programul este 24 de ore din 24. Nu există program, 

nu există sărbători, nimic. Păsările nu știu de așa ceva. Ele trebuie îngrijite, 
hrănite, le trebuie schimbată apa și făcut curățenie. Trebuie verificate fiecare în 

parte, dacă una are o problemă, o recunosc după aspectul fizic. 

Reporter: Dar atitudinea vecinilor care este? S-au plâns vreodată? 

Laurențiu Chelmu: La început, vecinii au fost surprinși, au fost 

deranjați, au fost tot felul de probleme. Însă pe măsură ce a trecut timpul, s-au 

obișnuit și consideră că este ceva deosebit. Până la urmă, au ajuns să se 

mândrească cu faptul că la Mărășești există așa ceva. Ei nu au auzit cum cântă 

păunii primăvara și s-au speriat. Întrebau de ce fac așa. Cum și câinii lătră, aceste 

păsări au sunetele lor specifice. Au fost diferite discuții, dar nu am avut 

probleme cu vecinii.  

Reporter: Vă doriți ca hobby-ul acesta să fie preluat de copii? 

Laurențiu Chelmu: Am un băiat de 31 de ani, care este în Anglia. Este 

IT-ist și nu prea are treabă cu păsările. Eu voi face asta cât voi putea. Când nu voi 

mai putea, nu se știe ce se va întâmpla sau dacă păsările vor mai fi.  

Reporter: Ați dori să vă extindeți sau doar să rămâneți aici, local, la 

Mărășești? 

Laurențiu Chelmu: Nu vreau să mă extind, este suficient cât am acum. 

Reporter: Ne-am dori să aflăm și perspectiva dumneavoastră despre 

Mărășești, așa că mai avem câteva întrebări. În primul rând, v-am ruga să ne 

spuneți ce reprezintă orașul Mărășești pentru dumneavoastră! 
Laurențiu Chelmu: Orașul Mărășești pentru mine este un oraș istoric, 

care este o emblemă pentru România, unde există Mausoleul, există tradiție 

istorică. Pentru mine, este un oraș liniștit, care mi-a dat voie să mă manifest cu 

pasiunea mea și în care nu m-a deranjat nimeni. Nici nu am fost ajutat, dar nici 

încurcat.  

Reporter: Având în vedere că trăiți aici de mult timp, cum considerați că 

este traiul aici? 



118 

Laurențiu Chelmu: Este ca peste tot prin țară. Nu e nicio diferență. 
Reporter: V-ați dori o schimbare pentru acest oraș?  

Laurențiu Chelmu: Mi-aș dori multe, dar este vorba despre ceea ce se 

face. 

Reporter: Ce ați dori să se schimbe, dacă s-ar putea? 

Laurențiu Chelmu: Nu e vorba că aș dori să se schimbe… Eu nu prea 

am legături cu orașul, cu primăria, eu sunt în lumea păsărilor. Am fost mulțumit 

că s-au făcut canalizări, s-au asfaltat drumurile și s-au făcut trotuare. E foarte 

bine, deoarece eram cam de râs. Veneau oameni cu bani din toată țara ca să 

cumpere păsări de ornament și erau nevoiți să meargă prin gropi. Acum e asfalt 

și nu mai e nicio problemă. Mai mult de atât nu aș vrea să se schimbe.  

Reporter: Dacă dumneavoastră ați putea contribui cu ceva... Considerați 
că ați putea contribui cu ceva la schimbarea orașului? 

Laurențiu Chelmu: Eu aș fi vrut ca aceste păsări să fie în parc, dar 

parcul este gol. Ei au băgat zeci de mii de euro în el, dar este tot gol.  

Reporter: Poate pe viitor… 

Laurențiu Chelmu: Primarii care au candidat, au spus: „Alege-mă pe 

mine, că punem păsările acolo și le va vedea toata lumea!”. Știți că sunt oameni 

în Mărășești care nu știu de păsările de aici? Nu știu și nici nu au cum să știe. Ați 
văzut în Vrancea vreo grădină zoologică? Să vadă copiii, că ei sunt viitorul, vreo 

pasăre, ceva? Ei se sperie când vin aici, spun ca păsările mușcă. Pentru că nu știu, 

nu au văzut. Sunt oameni bătrâni pe care îi aduc aici și se închină, de parcă ar fi 

la biserică. Și le spun că nu sunt la biserică aici și că astea sunt păsări. Iar ei spun 

că au trăit atât de mult timp și nu au văzut așa ceva. Nu au avut unde să vadă. 
Reporter: V-ați imaginat vreodată care ar fi imaginea dumneavoastră 

despre acest oraș peste cinci ani? 

Laurențiu Chelmu: Orașul îl văd la fel, deoarece stau aici de 25 de ani 

și tot așa este. În afară de drumuri și de canalizare, după cum am spus, mare 

lucru nu s-a făcut. Eu tot așa îl văd. Nu am cum să îl vad mai bine, deoarece nu 

vin investitori aici. Mărășeștiul pentru investitori este precum o sperietoare.  

Reporter: Cunoașteți vreo legendă sau vreo povestire despre oraș? Sau 

aveți o întâmplare care vă leagă de acest oraș și vreți să o împărtășiți cu noi?  

Laurențiu Chelmu: Cunosc o întâmplare, dar nu este frumoasă. 
Domnul Vlase, Dumnezeu sa îl ierte!, știți că a murit în acel accident nenorocit, 

m-a chemat la primărie și mi-a spus că am nevoie de autorizație pentru a cânta 

păunii. Vecinii au făcut reclamații, că îi deranjează păunii când cântă și trebuie 

să plătesc o autorizație de 100 de RON lunar. Într-adevăr, mi-a făcut autorizație, 

mi-a pus-o în mână și m-a pus să plătesc 100 de RON lunar, pentru că păunii 
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cântă. Eu am venit să vorbesc cu păunii: „Fraților, de banii ăștia vă cumpăram 

semințe, vă cumpăram bobițe, dar…!”. Nu am avut cu cine să mă înțeleg. Acum 

nu știu, nu pot spune că norocul sau ghinionul a fost că Vlase nu a mai fost ales și 

după s-a întâmplat și accidentul, altfel eu plăteam taxa asta în continuare. 

Reporter: Deci, acum nu o mai plătiți, pot cânta în voie păunii! 
Laurențiu Chelmu: Nu o mai plătesc, pot cânta liniștiți. Nici vecinii nu 

au mai făcut plângeri. 
Reporter: Acestea au fost întrebările noastre, vă mulțumim că ne-ați 

răspuns și vă dorim succes în continuare, în munca dumneavoastră! 
Laurențiu Chelmu: Și eu vă mulțumesc! 

 

 

 

Daniela Mihalcea 

 

Reporter: Vă rugăm să vă prezentați! 
Daniela Mihalcea: Mă numesc Mihalcea Daniela, sunt învățătoare în 

Mărășești, dintotdeauna, de când am terminat Liceul Pedagogic și am fost 

repartizată aici. Am deja 27 de ani vechime. Sunt căsătorită, am doi copii, doi 

băieți mari. Cel mare este în ultimul an de facultate, cel mic este în primul an de 

facultate. Ce să mai spun despre mine… Eu cred că aici, în oraș, fiind 

comunitatea atât de mică, am reușit să ne cunoaștem cu toții, să creăm niște 

legături strânse și aici mă simt ca acasă. Nu sunt născută și crescută în Mărășești, 

ci în județul Bacău, dar aici s-a născut tatăl meu, aici a crescut și de dragul 

mamei s-a mutat în alt orășel, unde am crescut eu și ceilalți frați ai mei. Părinții 
mei au lucrat în învățământ, tatăl meu a fost învățător, mama a fost profesoară de 

matematică și cred că de aceea am ales și eu cariera didactică. Nu neapărat de 

dragul lor, ci pentru că este lucrul pe care mi l-am dorit de mică. Eu, deja în clasa 

întâi, știam că asta îmi doresc, să devin învățătoare, și nu m-am răzgândit, iar 

momentul în care am dat examen și am intrat la liceul pedagogic a fost, cred, că 

cea mai fericită zi din viața mea și a părinților mei, deoarece noi suntem cinci 

frați și eu sunt singura care a ales cariera didactică. Nu aș schimba nimic din ceea 

ce am făcut până acum. Este meseria pe care o fac cu mare plăcere și care mă 

motivează și mă definește așa, ca om. Până acum cred că am avut rezultate bune 

și satisfacții pe măsură.  

Reporter: Mulțumim! Știți povești sau legende despre Mărășești pe care 

ați dori să le împărtășiți cu noi? 



120 

Daniela Mihalcea: După cum v-am spus, tatăl meu s-a născut și a 

crescut aici. A fost crescut numai de mamă, tatăl lor a murit când ei erau mici. A 

fost greu, dar bunica i-a îndrumat mereu spre carte, iar toți cei șase frați au ajuns 

bine pe plan profesional. Așa cum v-am spus, și tatăl meu a fost învățător, un 

lucru deosebit pentru acele vremuri. A păstrat casa părintească și an de an ne 

aducea aici, în vizită. Pentru noi, când eram mici, Mărășeștiul era un loc aparte, 

istoria lui, nu știu… Tatăl nostru era atât de legat și de mândru de orașul lui și 

ne-a transmis și nouă aceste sentimente puternice ale lui pentru oraș. Pe timpul 

comunismului, în clasa a doua, toți copiii erau făcuți pionieri. Și toți copiii din 

satul în care eu am crescut erau aduși la Mausoleu. Totul devenea o excursie 

frumoasă, într-un cadru solemn. Copiii nu erau făcuți pionieri în sala de clasă, ci 

la Mausoleul din Mărășești, și cred că este o amintire plăcută pe care o au în 

suflet toți cei de vârsta mea, mai mari sau mai mici, cărora el le-a fost învățător. 
Mergeam la Mausoleu și ne povestea cu atâta patos și emoție toate evenimentele 

care s-au petrecut pe aceste meleaguri, și pe lângă faptul că vizitau Mausoleul, 

vizitau și toate celelalte monumente istorice... deoarece noi avem în oraș și aici 

în fața Clubului Elevilor... este troița, parcul de lângă primărie. Parcul „Joffre” 

se numește acum. Avem și acolo o statuie, în fața liceului, statuia lui Cuza în fața 

gării, și îi plimba pe copii peste tot și le vorbea despre minunatul loc în care ei 

s-au născut. 
Reporter: Mulțumesc! Ce înseamnă acest oraș pentru dumneavoastră? 

Daniela Mihalcea: Înseamnă totul. V-am spus, eu am fost legată de oraș 

fără să mă nasc și fără să cresc aici. Dar am ajuns aici. Aici mi-am găsit 
jumătatea, mi-am întemeiat familia, aici s-au născut și au crescut copiii mei. E 

casa mea, chiar mă simt ca acasă. Cred că, până la urmă, cei care locuim în 

orășelele mici suntem într-un fel binecuvântați, pentru că copiii noștri pot veni și 

pleca singuri de la școală, nu trăim cu teama că nu îi putem lăsa să iasă. 
Niciodată eu nu am avut chestia asta legată de proprii mei copii. Cunoscându-ne, 

deoarece majoritatea chiar ne cunoaștem, este altă libertate, ești mai degajat, 

mergi pe stradă și te saluți cu toată lumea. Eu cred că viața mea aici, în orașul 

Mărășești, a fost până în momentul de față o viață liniștită, plină de bucurie și de 

socializare cu cei din jur. Mă cunosc majoritatea și eu îi cunosc pe ei. Și asta e 

confortabil. 

Reporter: Ce schimbare v-ați dori pentru oraș? 

Daniela Mihalcea: Mi-ar plăcea să devină un loc în care tinerii să poată 

rămâne. Să nu mai plece în străinătate, să nu mai plece să locuiască în alte orașe, 

pentru că și eu sunt în situația în care băiatul meu cel mare va termina facultatea 

și tare mult mi-ar plăcea să îl am aproape. Eu, aici, în oraș, îi am pe părinții 
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soțului, el mai are un frate, care locuiește tot aici, în Mărășești, cu familia lui. 

Cumnata mea este medic de familie aici și ne este foarte bine împreună. Familia 

este unită și, așa cum noi le suntem alături părinților, mi-ar plăcea să am și eu 

copiii aproape și cred că este sentimentul pe care îl trăiesc mulți dintre bătrânii 
care acum sunt fără copii, deoarece copiii lor sunt plecați departe. Cred că asta 

este ceea ce mi-aș dori. Eu cred că orașul deja a început să își schimbe fața. 

Pentru cine nu a fost de vreo 2-3 ani în Mărășești, dacă s-ar întoarce acum, ar 

rămâne uimit, plăcut surprins, pentru că orașul și-a schimbat fața. S-a 

înfrumusețat și sperăm să continue schimbarea asta în bine. 

Reporter: Cum ați putea contribui pentru schimbarea în bine a orașului? 

Daniela Mihalcea: Nu știu, poate sunt multe... Dar cred că prin meseria 

pe care o practic, pot contribui alături de părinții copiilor cu care lucrez la 

schimbarea mentalității. Pentru că eu cred că schimbarea pornește din noi, din 

interiorul nostru. Noi, dacă ne dorim să fie mai bine, nu trebuie să așteptăm ca 

binele să ni-l aducă cineva. Trebuie să contribuim și noi la asta. Noi luptăm, eu și 

colegele mele luptăm foarte mult pentru educația ecologică, în primul rând, 
pentru că natura este în pericol. Natura este casa noastră mare și trebuie să avem 

grijă de ea. Nu îi poți cere nimănui să facă curățenie în jur, pentru că mizeria o 

facem noi. Și atunci, dacă noi ne-am schimba comportamentul, am deveni puțin 

mai responsabili, mai altruiști, mai conștienți că acțiunile noastre negative se 

răsfrâng asupra mediului și asupra celor din jur. Cred că lucrurile s-ar schimba. 

Reporter: Cum vedeți orașul peste 5 ani?  

Daniela Mihalcea: Sunt foarte optimistă, deoarece sunt convinsă că 

lucrurile se vor schimba în bine. Poate că și pandemia ne-a făcut să ne întoarcem 

puțin în interiorul nostru, să ne analizăm puțin mai bine, să realizăm că lucrurile 

se pot schimba de la o zi la alta, de la o clipă la alta și atunci poate că fiecare a 

tras linie și și-a reorganizat viitorul, obiectivele și începem să realizăm că viața 

noastră poate fi ușoară și frumoasă, dacă noi ne dorim să fie așa. Eu sunt 

optimistă, deoarece de aici nu voi pleca niciodată, aici va rămâne casa mea. Sper 

să îmi dea Dumnezeu putere și energie să îmi practic meseria în continuare, să le 

pot aduce copiilor lucrurile de care au cea mai mare nevoie, deoarece, pe lângă 

cunoștințele pe care încercam să le transmitem, cred că, până la urmă, menirea 

noastră este să îi ajutăm să devină oameni. Oameni adevărați, de care să fim 

mândri și noi, și familiile lor. Și eu cred că Mărășești, așa mic și frumos cum este, 

are în continuare multe de spus. Eu cred că, așa cum credeam eu când eram mică, 
nu există om care să nu știe unde este Mărășești și ce reprezintă el. Cred că 

Mărășești în continuare va fi în inima noastră, a celor de aici, dar și în inima 
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tuturor românilor ca locul unde s-a scris istorie și cei tineri vor rămâne aici să își 

întemeieze o casă, o familie... 

Reporter: Mulțumim! Îndreptându-ne spre partea profesională, care este 

rolul învățătorului aici, în Mărășești? 

Daniela Mihalcea: În momentul în care am venit în oraș, învățătoarele 

erau toate de aici. Și cred că era un lucru foarte bun, pentru că în momentul în 

care faci parte din comunitate, te întâlnești permanent cu omul, devii mai 

responsabil. Pentru că vrei ca, lucrând cu copiii din oraș, să îi vezi crescând și 

ajungând studenți, oameni mari. Cel puțin pentru mine a fost o responsabilitate. 

Am avut multe de învățat de la colegele mele. În momentul în care am venit aici, 

ele erau de vârsta mea acum. Acum, majoritatea s-au pensionat, dar eu cred că 

întotdeauna Mărășești a fost binecuvântat din punctul ăsta de vedere. Vorbesc 

strict de colegele mele, nu că nu s-ar întâmpla acest lucru și la nivel gimnazial 

sau liceal. Dar cred că copiii au fost norocoși, deoarece au avut într-adevăr cadre 

didactice dedicate meseriei și au avut de unde învăța. De exemplu, acum, la mine 

în școală, eu sunt cea mai în vârstă. Suntem șase învățătoare, celelalte colege 

sunt tinere și dedicate meseriei și mă bucură treaba asta. Adică, nimeni nu a ales 

această meserie doar pentru că nu avea ce să aleagă și a venit aici deoarece crede 

că s-ar descurca. Nu, cine și-a ales aceasta meserie, a ales-o deoarece asta vrea să 

facă și sunt plăcut surprinsă. Nu știu… În momentul în care eu am decis să mă 

fac învățătoare, țin minte ce mi-a spus tatăl meu. Și mi-a zis: „Gândește-te că 

soarta copiilor este în mâinile tale. Felul în care te vei purta cu ei le poate aduce 

dragostea sau ura față de carte. De tine depinde să le deschizi dragostea față de 

învățătură și dorința de a progresa. Dacă crezi că poți face asta, rămâi în 

învățământ. Dacă simți că nu ești făcută pentru asta, vezi tu ce faci mai târziu!”. 
Nu am simțit niciodată ca o povară. Mi-a fost greu, dar v-am spus, am avut 

colege deosebite, am avut de la cine învăța, întotdeauna am putut întreba și 

m-am perfecționat pe parcurs. Odată ce termini școala nu ești un profesionist 

adevărat. Lucrurile le înveți făcând. Și cred eu că le-am învățat. 

Reporter: Cum s-a schimbat educația de-a lungul anilor în acest oraș? 

Daniela Mihalcea: Eu cred că s-a schimbat în bine, deoarece foarte 

mulți copii, odată ce termină gimnaziul, merg la liceu. Eu cred că din ce în ce 

mai mulți, de la un an la altul, părinții se ambiționează să le ofere copiilor 

educația de care ei nu au avut nevoie, sau nu au avut parte, nu au avut ocazia și 

nu s-a putut din diverse motive. Și foarte mulți, în momentul în care termină 

liceul, merg la facultate. Și avem copii cu care ne putem mândri și asta e un lucru 

mare, cred eu. 
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Reporter: După 20 de ani în care ați lucrat aici, în oraș, care sunt 

schimbările pe care le-ați observat? 

Daniela Mihalcea: S-au schimbat multe și mai ales din perspectiva de 

abordare a elevului. Acum punem foarte mult accent pe dezvoltarea lui 

emoțională, pe înțelegerea nevoilor copilului. Te oprești întotdeauna și acorzi 

atenție unui copil care vezi că se confruntă cu orice problemă. Cred că, mai mult, 

sarcina noastră este de a ne face treaba, de a transmite informații, noi trebuie să 

avem mai mult în vedere și grija aceasta de a îi forma ca oameni. Copiii sunt 

mult mai sensibili în ziua de astăzi, copiii au probleme. Se confruntă cu atât de 

multe temeri, neliniști și griji și atunci trebuie ajutați. Din păcate, ne lipsește un 

cadru… Cum să spun? Avem un singur psiholog, un singur logoped, un singur 

profesor de sprijin la toate școlile din oraș. Ceea ce este mult prea puțin! Ar fi 

bine ca fiecare școală să aibă echipă de psiholog, profesor de sprijin, logoped, 

pentru că atunci, împreună, am reuși să rezolvăm mult mai multe probleme decât 
rezolvăm acum. De la o generație la alta simt că primesc alți copii. Înainte tratam 

lucrurile altfel. Era acea seriozitate, era poate și strictețe mai multă. Acum, nu 

poți preda decât cu zâmbetul pe buze. Trebuie să le zâmbești, trebuie să le 

vorbești frumos, trebuie să ajungi la sufletul lor, deoarece altfel nu se poate.  

Reporter: În sfârșit, de când și cum v-ați hotărât să lucrați cu Asociația 

„Voluntariat pentru Viață”? Cum vedeți influența tinerilor precum noi, veniți din 

diferite țări, aici, în oraș? 

Daniela Mihalcea: Eu cred că ne-a ajutat foarte mult venirea 

voluntarilor aici și pe noi, cei mari și pe cei mici, pentru că așa pot cunoaște lumi 

diferite. Voluntarii au venit cu activități diverse, pe care noi poate le gândeam, 
dar nu le aplicam, deoarece educația nonformală este un concept mai nou. Am 

făcut altceva. Copiii sunt deschiși acum tuturor activităților. Felicitări inițiativei 

acestei asociații, „Voluntariat pentru Viață”, deoarece cred că sunt 7 ani de când 

școala a colaborat anual, a făcut parte din proiectele acestei asociații. Copiii au 

avut parte de activități foarte frumoase. A fost această perioadă de pandemie, 

când activitățile au trecut în sistem online și nu a mai fost pe placul copiilor, cu 

toate că au participat la ele, dar nu au mai avut același impact ca cel avut când 

voluntarii erau prezenți. Copiii i-au îndrăgit foarte mult pe voluntari, unii chiar 

mai țin legătura și acum cu voluntarii. Eu mă bucur că am avut ocazia să le 

oferim copiilor și altceva. Deoarece merg acasă și poate după ce îți fac temele… 

Telefon, tabletă, calculator, jocuri… Adică sunt activități care ar trebui făcute 

mai cu reținere și părinții ar trebui să încerce să îi implice pe copii în cu totul alte 

activități. Iar acestea care sunt venite așa, pur și simplu, nu ai cum să le refuzi și 
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să fii mulțumit că faci parte din aceste activități interesante din care fiecare are 

ceva de învățat. 

Reporter: Mulțumesc frumos! 

Daniela Mihalcea: Mulțumesc și eu! 

 

 

 

Mirela Luminița Pascu 

 

Reporter: Bună, cum sunteți? Vă mulțumim pentru timpul acordat. 

Mirela Luminița Pascu: Sunt bine. Numele meu este Pascu Mirela 

Luminița. Reprezint „Raza de speranță a copiilor”. Sunt administrator la „Raza 

de speranță a copiilor” S.R.L. Mărășești. Un proiect cofinanțat din fonduri 

europene 2014-2020. 

Reporter: Astăzi avem interviul și cred că putem să începem. De ce v-ați 
hotărât să deveniți profesoară? 

Mirela Luminița Pascu: Acest proiect a avut, atunci când a început, a 

fost oarecum o provocare pentru mine... După un curs antreprenorial pe care 

l-am urmat și după un plan de afaceri pe care l-am făcut la sfârșitul cursului 

antreprenorial. M-am gândit că pentru acest oraș, Mărășești… ar fi pentru prima 

dată când am putea deschide o școală ulterioară pentru copii. Am obținut, am 

fost selectat din toate cele cincisprezece proiecte și, la fel ca asta, aventura 

noastră a început. O aventură care a durat un an. Am deschis pe 15 octombrie. 

De fapt, compania noastră a fost fondată pe 2019. Consider că avem un real 

succes. Avem copii care au vârste cuprinse între trei și unsprezece ani. Copii 

care au venit aici de la început, de când am deschis această școală ulterioară. 
Suntem foarte fericiți. Le-am dat voie părinților să ne facă reclamă. Dar cred că 

am ajuns la un punct bun. De fapt, am început ca administrator al acestei 

companii. Dar, din cauza faptului că copiii sunt... într-un număr mic. Sperăm să 

vină și alți copii. Noi oferim această posibilitate. De la a fi administrator, m-am 

transformat în toate categoriile, de exemplu, educator, profesor, doamna de 

curățenie, contabil și așa mai departe. Dar, eu cred că acest lucru nu va... 

niciodată acest lucru nu ne va face griji. Chiar dacă a fost foarte greu de gestionat. 

Nu a fost chiar atât de ușor pentru noi. Nu a fost chiar atât de ușor pentru noi. Am 

avut luni în care, sincer, a fost foarte greu pentru noi să gestionăm. Dar am reușit 

să depășim acest lucru și să obținem cele mai bune rezultate în cele din urmă. Mă 

declar foarte mulțumită și sunt mândră de acest proiect. 
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Aș dori foarte mult să adaug ceva, și acesta este faptul că Asociația 

„Voluntariat pentru Viață”, pentru care suntem onorați și mulțumim domnului 

Drăgan Daniel, care, de asemenea, a deschis acest proiect cu unele îndoieli, ca și 

mine. Chiar și așa, a început cu un singur voluntar. Asta a fost, din câte am 

înțeles, primul voluntar, a fost o fată care nu avea 18 ani încă, din Portugalia. 

Desigur, pe parcurs s-au înmulțit. Anul trecut am semnat un parteneriat și am 

reușit să-l finalizăm, cu mare succes, și datorită voluntarilor care au venit din 

toate țările. Putem da câteva exemple: Rusia, Franța, Germania, Austria, 

Australia. 

Sper că am spus totul, pentru că mulți dintre ei au venit. La un moment 

dat, am avut până la cinci–șase voluntari. Ne-au ajutat foarte mult și am dori să le 

mulțumim și în acest fel. 

Începând cu ianuarie 2022 vom semna alte parteneriate și nu numai 

pentru limba engleză, ci și pentru lucruri care implică: pictură, muzică, desen… 

Abilitățile copiilor, pe care le vom vedea și… și vom reuși să finalizăm 

un alt parteneriat. 

Avem deja doi voluntari care au venit la noi săptămâna trecută și chiar și 

astăzi. Mina din Franța și Liuba din Rusia. Dorim să vă mulțumim foarte mult 

pentru grija și efortul pe care l-ați depus împreună cu copiii noștri. Ne declarăm 

foarte mulțumiți. Înseamnă că avem sprijin și ajutor. Nu am fost lăsați singuri. 

Ceea ce, pentru noi, este un lucru foarte minunat. La nivelul acestui oraș, unde, 

după cum știți, știm, marea majoritate a părinților lucrează pentru salariul minim. 

Suntem cu adevărat, suntem încă un oraș dezavantajat. Facem parte din această 

categorie. Trebuie să o spunem, pentru că am avut un real succes cu toate 

fondurile europene. 

Și, cu tot sprijinul care ar putea fi oferit părinților, familiilor, chiar și 

bătrânilor, unde există un cămin de îngrijire pentru bătrâni. Care este, de 

asemenea, condusă de domnul Daniel Drăgan. 
...Încercăm să... încercăm să facem... Pentru a face lucrurile într-un mod 

pe care acest oraș ar trebui să-și amintească și, dacă doriți, mă gândesc la 

momentul în care noi am crescut în acest oraș. 

Ca dovadă, chiar și noi, poate, ne-am pierdut locul de muncă. Am fost 

forțați de împrejurări să plecăm în alte țări pentru a lucra. Dar, se pare că, în cele 

din urmă, fac parte din ele, sunt un exemplu viu. Din momentul în care mi-am 

pierdut locul de muncă la Romtelecom, a trebuit să mă reinventez. Adică, practic 

m-am reinventat de două ori. 

Reporter: De ce? 
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Mirela Luminița Pascu: Prima dată, pentru că a trebuit să plec din țara 

asta. Cu mare regret. Sper că am luat cea mai bună decizie. M-am întors, și după 

cum puteți vedea, în momentul în care nu am putut crede în absolut nimic… 

mântuirea și ajutorul au venit, într-adevăr, din primăria orașului Mărășești. Și ne 

găsim pe noi înșine… ne găsim pe noi înșine… Astăzi ne aflăm cu această rază 

de speranță pentru copii și sperăm să o păstrăm așa. 

Reporter: Vă mulțumim! Dețineți și alte experiențe în afara celei 

pedagogice? Dacă da, puteți să le împărtășiți cu noi? 

Mirela Luminița Pascu: Pentru moment, nu! Dar mă voi gândi să fac 

niște studii suplimentare. În ceea ce mă privește, aș vrea chiar să fac ceva în 

această privință. Pentru că, desigur, acest lucru a fost la început, când am crezut 

că vom putea angaja, așa cum v-am spus la începutul interviului… Am vrut să 

angajăm personal calificat. Din păcate, nu putem face acest lucru. Dar asta nu 

înseamnă că vom ... că nu vom putea să ne gândim la asta în viitor. Pentru că 

lucrurile nu vor putea să rămână așa. În cele din urmă, dintr-un anumit punct de 

vedere… pentru că, dacă ne gândim cu atenție la asta, este greu pentru mine să 

fiu prezent aici zilnic, douăsprezece ore. Fără a avea niciun fel de ajutor minim. 

De fiecare dată eram doar eu și voluntarii. Au fost situații extreme, când s-a 

întâmplat cu adevărat ceva. Dacă am nevoie… și sperăm că nu va fi cazul, dar… 

dacă ne gândim să schimbăm lucrurile în viitor, ar trebui să schimbăm lucrurile. 

În bine, firește. Este doar normal. 

Reporter: Care este filosofia dumneavoastră? 

Mirela Luminița Pascu: Da, îmi place foarte mult, pentru că dacă nu 

mi-ar plăcea, probabil nu m-aș găsi în asta. Îmi place foarte mult. În primul rând, 
îmi place să lucrez cu copiii. Implică atât de multe lucruri. Pentru că, vedeți, 
avem copii din diferite categorii. Da, avem copii care au trei ani. Avem copii de 

4 ani. Avem copii de 5 ani și 6 ani. Și aici ne confruntăm cu diferite perioade de 

vârstă. Cu copiii care sunt deja în clasa pregătitoare, dar practic, aici, această 

diferență nu poate fi observată. Și sunt extrem de fericită. Vreau să spun, am 

copii care vor putea să-mi răspundă în acest moment, pun o întrebare care este 

destinată unui copil de clasă pregătitoare. Copilul care are patru ani și cinci ani 

este foarte bine pregătit și a ajuns la același nivel. Ceva care nu mă poate face 

decât fericită. Adică, lucrăm împreună și cerințele sunt atât de mari, încât copiii 

mei doresc foarte mult să facă același lucru ca și copiii care au șase ani și copiii 

care au șapte ani. De multe ori îmi spun: „Lumi, te rog, vreau să fac scrisori de 

mână!”. Practic, în momentul de față studiem literele și este firesc pentru mine să 

fiu fericită din această cauză. Am copii care știu deja cum să adune.  Ei știu cum 

să facă exerciții... să... vorbească în engleză. 
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Reporter: Mulțumim! 

Mirela Luminița Pascu: În zilele noastre, noi pășim într-un secol nou și 

aici nu ne putem imagina sistemul nostru educațional fără ultimele tehnologii. 

Reporter: Mulțumim! Numiți trei lucruri pe care le-ați schimba la 

sistemul educațional românesc! 
Mirela Luminița Pascu: Da, iată o întrebare care, într-adevăr... Aș 

spune că dacă ar fi… dacă ar fi după mine. Din cele trei lucruri. În primul rând, 
m-aș gândi foarte bine la… OK, acum a fost anul pandemiei. Nu ar trebui să 

excludem acest lucru, pentru că este, a fost extrem de greu și nou pentru noi toți. 
Ne-am confruntat, într-adevăr, cu acest coronavirus. Dar mă gândesc că dacă 

totul ar fi normal! Deci, cum a fost înainte, să fie totul normal. Cred că… Pentru 

o lungă perioadă de timp, această idee a fost circulată: „OK, hai să facem cursuri 

pe o tabletă!”, sau nu știu. Nu, copilul, practic, sau așa am observat, dacă el este 

prezent fizic la școală, atunci cursurile pot fi făcute așa cum ar trebui. În schimb, 

dacă sunt online… Știm prea bine că este extrem de dificil de făcut... De 

exemplu, am fost închiși pentru o perioadă de două săptămâni. Nu am putut, 

adică, nu avem cum să avem aceste cursuri online cu copiii mei, având în vedere 

că avem copii de diferite vârste. Și cred că educația este foarte importantă și că 

trebuie să investim în copii. 

Uite, aș putea să vă dau câteva exemple. Am lucrat în Italia. Am lucrat în 

Italia pentru o perioadă de 15 ani. Pot face o comparație între ceea ce am văzut 
acolo și ceea ce am văzut aici. E adevărat. Copiii au un sprijin mai mare decât cel 

pe care îl găsim aici, în România. Avem probleme. Nu putem spune că totul este 

în regulă, au fost probleme în școli. Știm asta foarte bine. Probleme legate de 

nivelul educațional, de nivelul economic, de nivelul… deci, de toate planurile. Și, 

este extrem de dificil. În primul rând, aș dori un... acces la orice pentru copii. A 

avea acces, pentru că practic, a merge la școală este … este, să spunem, cel mai 

important punct dintre toate. Avem copii care, poate, au abandonat școala. Poate 

că nu au avut ocazia să meargă la școală. Avem părinți care se înțeleg foarte greu. 

Avem... probleme în școli. 

Putem spune că suntem o echipă, o echipă fantastică, în acest moment. 

După un an, dacă tragem o linie... pot spune doar că sunt foarte mulțumită. 
Trebuie făcute schimbări și multe dintre ele. Nu le voi enumera pe toate și nu 

vreau să dau impresia că un anumit loc este mai bun. Nu voi face așa ceva, 

pentru că știți cum este... Toată lumea cum își dorește să fie. Știu că posibilitățile 

părinților aici în oraș, și este inutil să minți, sunt așa cum sunt. Probabil, acesta 

este motivul pentru care am întâmpinat probleme, pentru că aici, nu toți părinții 
sunt capabili să-și permită să-și trimită copilul la o școală ulterioară. Și crede-mă, 
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că prețurile, tarifele noastre nu sunt nici măcar mari. Există tarife, în comparație 

cu, de exemplu, Focșani sau alte orașe din județul Vrancea. Suntem, într-adevăr, 
cu cele mai mici tarife. Adică, am încercat să nu... nu să... le ridic prea mult, 

pentru că, automat, știam că nu vom putea să ne desfășurăm proiectul. Pentru a 

realiza proiectul până la sfârșit. 

Reporter: Cum vedeți dumneavoastră viitorul educației aici, în 

Mărășești? 

Mirela Luminița Pascu: Bună întrebare, și uite că viitorul educației, 

aici la Mărășești, aș vedea așa… Pentru ca noi să atragem multe fonduri 

europene. Pentru ca noi să putem face absolut tot ceea este necesar pentru acești 

copii minunați. Între timp, din câte știu, da, avem un centru de zi coordonat, de 

asemenea, cu fonduri europene. Și mă bucur, pentru că oferă posibilitatea și 

șansa acelor copii dezavantajați să poată studia mai departe. Dar, vreau să 

reușim, adică să atragem o mulțime de fonduri europene, să atragem o mulțime 

de proiecte. Pentru că numai din aceste proiecte putem avansa. E ca o regulă de 

bază, dacă vrei. Cred că școala nu este suficientă. 
Reporter: Vă mulțumim pentru răspunsurile oferite! 

Mirela Luminița Pascu: Și eu vă mulțumesc! 
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Mirela Ostafi 

 

Reporter: Bună seara! Vă mulțumesc că ați ales să participați la acest 

interviu! 

Mirela Ostafi: Bună seara! Cu plăcere! 
Reporter: Ați putea să ne spuneți cum vă cheamă și să ne faceți o scurtă 

prezentare a dumneavoastră?  

Mirela Ostafi: Numele meu este Mirela Ostafi și lucrez la Căminul 
pentru Persoane Vârstnice „O Nouă Șansă” Mărășești din anul 2018 ca asistent 

medical. M-am născut în Mărășești, am crescut, am studiat aici și casa mea este 

Mărășești.  

Reporter: Ați putea, vă rog, să ne spuneți ce înseamnă Mărășeștiul 

pentru dumneavoastră? 

Mirela Ostafi: Mărășești pentru mine înseamnă, în primul rând, casa 

mea, familia mea, prietenii și tot ce înseamnă pentru o persoană, în afară de casă, 
împrejurimile. Tot ce mă înconjoară face parte din familia mea.  

Reporter: Ne-ați putea spune, vă rog frumos, o schimbare pe care ați 
dori să o aduceți Mărășeștiului? 

Mirela Ostafi: O schimbare pentru Mărășești… Ar fi mai multe, dar nu 

schimbări. Probabil o schimbare de mentalitate a oamenilor, care se vede că s-au 

schimbat puțin, dar este loc de și mai multă schimbare, în ceea ce privește 

persoanele cu dizabilități, în ceea ce privește receptivitatea față de persoanele 

care au nevoie de ajutor, în special cele dezavantajate social. Schimbări în 

învățământ, în sănătate… Sunt mai multe, dar nu îmi vin în minte în acest 

moment.  

Reporter: Următoarea întrebare ar fi să ne spuneți, vă rog, despre o 

întâmplare care vă leagă de acest oraș din copilărie sau. 

Mirela Ostafi: O întâmplare… O întâmplare pot spune că a fost o 

experiență, când am plecat din Mărășești, pentru că e un oraș mic, sărac, fără 

posibilități de dezvoltare socio-profesională. Și am fost atât de entuziasmată că 

voi pleca în Anglia... Dar după câțiva ani am realizat că vreau înapoi acasă la 

mine, în Mărășești, și nu contează că e un oraș sărac, că nu sunt posibilități, că 

sunt diferite lucruri. Deci, m-a atras înapoi. Ceea ce m-a încurajat să plec din 

Mărășești, am observat că vreau să vin înapoi acasă la mine, în Mărășești. Pentru 

mine, pe primul plan este familia, iar în al doilea rând sunt prietenii și orașul meu, 

Mărășești. Întâmplarea a fost că mi-am dorit atât de mult să plec, încât mi-am 

dorit la fel de mult să mă întorc înapoi la Mărășești.  
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Reporter: Cum vedeți orașul peste cinci ani?  

Mirela Ostafi: Greu, greu de văzut. Sunt îmbunătățiri în oraș, am văzut 
că s-au schimbat parcurile, s-au mai dezvoltat anumite lucruri în oraș, dar este 

greu, deoarece previziunile pentru cinci ani sunt greu de făcut. Sunt multe, dar... 

În  ceea ce privește locurile de muncă, pentru copii… Altceva… Surse de 

agrement, de recreere pentru copii ar fi bine… O piscină în Mărășești sau altceva 

prin care să se dezvolte copiii, jocuri… Ceva și pentru adulți, și pentru copii… 

Era odată un cinematograf, nu știu dacă tu îl știi. Era altă chestie de socializare. 

Era frumos. Cinematograf, locuri de muncă, școli îmbunătățite… Mai greu… 

Așteptăm. 
Reporter: Așa, și când ați plecat din Mărășești? 

Mirela Ostafi: Am plecat din Mărășești după ce am terminat școala 

postliceală, în 1997. M-am angajat și am lucrat la Măicănești, ca asistent medical, 

până în 2004, iar din 2004 am obținut un contract de muncă pentru o perioadă de 

doi ani în Anglia, la Londra. După doi au s-au prelungit contractele, au vrut să 

mă rețină acolo, să mai muncesc pentru ei, după care a intrat România în 

Uniunea Europeană și am putut să stau cât am dorit eu. Am stat până în 2018, am 

lucrat tot ca asistent medical pentru un spital foarte renumit în Londra, se 

cheamă „Royal Free Hospital”, m-am specializat pe cardiologie și pot spune că 

am ajuns ceea ce sunt azi datorită pregătirii și studiilor din UK. Acolo mi s-a 

plătit specializarea, am mers la universitate și m-am specializat pe cardiologie. 

Apoi am venit înapoi în România, am vrut să aduc experiența mea de nursing, de 

medicină generală în România, pentru a aplica și aici ceea ce am studiat acolo, ca 

să pot ajuta oamenii din România și din Mărășești.  

Reporter: Vă rog să ne spuneți care sunt diferențele pe care le-ați găsit 
între Anglia și România la locul de muncă! 

Mirela Ostafi: Diferențe mari… Pentru că sunt două sisteme total 

diferite și finanțate total diferit. În România, am înțeles că Ministerul Sănătății 
este finanțat mult mai puțin față de Anglia. În Anglia sunt sisteme de sănătate 

foarte bine puse la punct. Programări, pacienți… E un sistem total diferit față de 

al nostru. „The National Health System” din UK, care am zis că din ideile și din 

experiența de acolo, dacă sunt posibilități, să se pună în practică și la noi... Dar 

chestia asta cred că ține mult de finanțare. Dacă nu sunt finanțe, nu se poate pune 

în aplicare așa ceva. Dar am văzut că sunt cadre medicale sau anumite persoane 

ce sunt deschise la astfel de idei și poate, cu timpul, va apărea un sistem al 

sănătății mai bun decât cel din prezent și la noi. Dar asta presupune mai mulți 
bani! 
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Reporter: Mulțumesc! De ce ați ales, mai exact, să studiați medicina 

generală în Anglia? 

Mirela Ostafi: Tot din privința posibilităților materiale. Deoarece acolo 

sunt mult mai multe centre, mai mulți bani care se oferă pentru ca un asistent să 

studieze. De exemplu, sistemul național de sănătate plătea foarte mulți bani 

pentru ca asistenții să se specializeze și să evolueze cât mai mult. Deci cursurile 

pe care asistentul le dorea erau subvenționate cu bani de către stat, iar asistentul 

făcea cursurile respective. Automat, statul, prin reprezentantul lui, spitalul sau 

clinica unde lucra, beneficia după urma unui asistent specializat și perfecționat 

în așa ceva. Și în mod normal, pacientul era mult mai mulțumit și avea parte de o 

îngrijire mult mai bună. Cam asta ar fi, sunt mai multe posibilități în Anglia, dar 

poate și la noi treptat vor apărea așa ceva. 

Reporter: Mulțumim frumos! Mai plănuiți să plecați vreodată din 

Mărășești? 

Mirela Ostafi: Nu spun „nu” niciodată, dar pot spune că mă întorc 

înapoi. 
Reporter: Am înțeles! 

Mirela Ostafi: Nu se știe, nu pot spune că nu voi pleca, dar oriunde m-aș 

duce, m-aș întoarce acasă. Și casa mea este aici, la Mărășești. Oricâte resurse 

financiare ar fi avut Londra, oricâte lucruri… Când am vrut să plec de acolo, 

mi-au spus că îmi dau salariu mai mare, grade, pregătire, îmi dau ce vreau numai 

să rămân. Le-am spus că niciun ban pe care îl primesc în plus nu mă încălzește și 

nu îmi suplimentează sentimentul că vreau acasă. Și au fost de acord, iar dacă 

vreau să mă duc înapoi, ei mă așteaptă. Au înțeles că casa este casă, oriunde te-ai 

duce. Și banii nu înseamnă nimic. 

Reporter: Vă rog să ne spuneți puțin despre munca dumneavoastră de 

aici, din Mărășești! 

Mirela Ostafi: Munca din Mărășești este…  Munca de la serviciu, de la 

centrul pentru îngrijirea persoanelor vârstnice în marea parte a timpului, iar în 

restul timpului am grijă de casă, îmi vizitez părinții, socializez… Dar la serviciu, 

în special îngrijirea bătrânilor, cum ar fi monitorizarea parametrilor fiziologici, 

depistarea a oricărei stări de degradare... îi ajutăm și să se hrănească, să fie 

hidratați, repoziționați, din punct de vedere psihosocial o au și pe doamna 

psiholog și asistent social, iar noi colaborăm unii cu alții pentru a face un plan de 

îngrijire cât mai complet, o reintegrare în familii, cum s-ar spune, deoarece 

centrul este ca o familie pentru ei, pentru a nu simți lipsa unei familii sau alte 

lipsuri. Vin familiile la bătrâni, îi vizitează, le aduc pachete, dar cu toate acestea 

ei mai spun că ar vrea acasă. Iar noi, prin munca depusă împreună cu colegii, 
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încercăm să umplem golurile rămase din prisma faptului că ei au fost aduși la 

căminul de bătrâni. Unii reușesc să treacă peste această fază, altora le este mai 

greu… Dar bătrânețea este inevitabilă și nu avem ce să facem.  

Reporter: Am înțeles! Ca o ultimă întrebare, vă rugăm frumos să ne 

spuneți dacă cultura din Anglia v-a schimbat ca persoană! Experiența de acolo... 

Mirela Ostafi: Da, m-a schimbat foarte mult, în special în domeniul meu, 

în medicina generală. Deoarece la noi sunt anumite sisteme, acolo cu totul altfel 

de sisteme. Dar din punct de vedere uman m-a schimbat foarte mult. Acolo sunt 

mult mai mulți bani investiți în sănătate, dar îngrijirea persoanei bolnave este 

privită altfel acolo. Adică pot spune că am obținut o anumită experiență pe care 

nu aș fi obținut-o aici, în România. Sunt concepții diferite. Dar încercăm să luăm 

și noi de la celelalte țări ce este bun și ce putem pune în aplicare la noi în țară. Și 

asta am încercat, prin experiența mea din Anglia să aduc în țară, în special la 

Mărășești, în special la cămin, ceea ce se poate aplica aici, la Mărășești, cu 

posibilitățile pe care le avem noi. 

Reporter: Asta a fost tot! Vă mulțumim pentru interviul acordat! 

Mirela Ostafi: Cu plăcere! Vă mai așteptăm și altă dată! 
 

 

 

Turturică Claudia 

 

Reporter: Bună ziua! Noi suntem de la Asociația „Voluntariat Pentru 

Viață” și suntem aici, alături de dumneavoastră, pentru a face un interviu. 

Sunteți de acord să vă publicăm datele dumneavoastră?  

Claudia Turturică: Sigur, sigur! 

Reporter: Vă rugăm să ne faceți o prezentare a dumneavoastră! 
Claudia Turturică: Ok, mă numesc Claudia Turturică, am 31 de ani, am 

o fetiță de 6 ani și… cam atât. Scurt. Cel mai scurt, asta este! 

 Reporter: Ne puteți spune o legendă sau o poveste despre oraș? Sau o 

întâmplare pe care ați trăit-o aici? 

Claudia Turturică: Când eram copil, atât pot să zic, îmi plăcea foarte 

mult să merg la Casa de Cultură, la spectacole, și vara, când se făceau la 

Mausoleu manifestările cu armata. Astea sunt cele mai frumoase amintiri ale 

mele la Mărășești. 

Reporter: Ne puteți spune ce înseamnă Mărășești pentru dumneavoastră? 

Claudia Turturică: Acasă. Mărășești este acasă. Oriunde m-aș duce, 

Mărășești este acasă. Oricum ar fi, rău, bun, este acasă.  
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Reporter: Ce schimbări v-ați dori pentru oraș în următorii cinci ani, 

dacă…? 

Claudia Turturică: Schimbări… Schimbări mai mult pentru copii aș fi 

vrut… În cazul meu, nu pot să lucrez, nu am unde să duc fetița, nu există o școală 

cu program prelungit. Nu pot să lucrez, trebuie să stau cu fetița. Au fost odată în 

Mărășești grădinițe, școli cu program prelungit, dar, din păcate, astea se duc. 

Dacă s-ar mai putea face, cred că asta ar fi prima schimbare în ajutorul mamelor, 

din punctual meu de vedere, ca mamă, asta ar fi o schimbare pe care mi-aș dori-o 

la Mărășești. Ceva pentru mame și copii.  

Reporter: Cum credeți că ați putea contribui în a ajuta orașul pentru a 

evolua în bine? 

Claudia Turturică: Nu știu dacă am eu o putere de contribuire aici, în 

bine. Nu știu dacă aș putea contribui cu ceva în bine. Doar să fac un grup de 

mămici și să ne organizăm, să ne facem singure binele care trebuie.  

Reporter: Cum vedeți orașul peste cinci ani? 

Claudia Turturică:  La fel.  

Reporter: Nicio schimbare, nimic? 

Claudia Turturică:  Sunt atâția ani în care nu s-a schimbat în bine, s-a 

schimbat în mai puțin bine.  

Reporter: Și chiar nu credeți că se poate întâmpla ceva în cinci ani? 

Claudia Turturică:  Nu, nu, nu! 

Reporter: Am înțeles, vă mulțumim! 

Claudia Turturică:  Cu plăcere! 
Reporter: Ok, să începem! Când ați plecat din Mărășești și de ce? 

Claudia Turturică:  Mama mea este plecată de 20 de ani în Italia. Deci, 

prima oară, când am plecat eu din țară, a fost în clasa a VIII-a. Toate vacanțele 

le-am făcut în Italia. Deci, nu numai în Anglia am fost plecată. După ce am 

terminat liceul, nici nu mai știu în ce an, că sunt bătrână, am plecat în Italia un an 

de zile. Nu mai știu anul, nu mai știu exact, cred că a fost 2009-2010, cred. Am 

stat un an de zile în Italia, nu mi-a plăcut la muncă, nu a fost munca bună. Am 

venit în România, după vreo 6 luni am plecat în Anglia, unde am stat vreo 3 ani 

de zile.  

Reporter: Ce lucrați în străinătate și cu ce v-a ajutat experiența 

acumulată acolo aici, în Mărășești? 

Claudia Turturică:  Nu am nicio legătură de făcut între ceea ce am 

lucrat acolo cu ceea ce fac aici. Nu are nicio treabă. Deci, eu am lucrat la un azil 

de bătrâni în Anglia, în Italia la curățenie, aici am lucrat la un Orange.  

Reporter: Am înțeles. Ce te-a convins să vii înapoi în Mărășești? 
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Claudia Turturică:  În Anglia nu am avut cum să locuiesc cu fetița 

într-o singură cameră. Pentru că noi locuiam într-o casă cu 7 persoane, eu, fetița 

și soțul într-o singură cameră. Și nici nu aveam cum să cresc copilul într-o 

singură cameră. Așa că am venit acasă eu cu fata. 

Reporter: Am înțeles. Cum te-a schimbat cultura din Mărășești și istoria, 

în primul rând? 

Claudia Turturică:  Eu nu sunt schimbată deloc. Nu știu dacă m-am 

schimbat în vreun fel. Cred că sunt aceeași dintotdeauna și fac ceea ce am făcut 
întotdeauna. Și vorbesc mult.  

Reporter: Cum v-a venit idea și de unde a început? 

Claudia Turturică:  Soțul lucra ca tâmplar în Italia. Eu l-am cunoscut 

acolo, în Italia. De la 15 ani suntem împreună. L-am cunoscut în Italia, el făcea 

tâmplărie, lemn. De la lemn a făcut construcții, de la construcții a plecat în 

Anglia, a făcut toate felurile de treburi și, pe lângă construcții, în Anglia a mai 

făcut și mobilă. Apoi ne-am întors acasă, am zis „hai să încercăm!”. Și am 

încercat. Și e bine. 

Reporter: Ce crezi, este o idee bună de a începe o afacere în Mărășești? 

Claudia Turturică:  Da, da! 

Reporter: Ne poți spune și de ce? În ce fel, dacă te ajută statul sau…? 

Claudia Turturică:  Nu, statul nu te ajută cu nimic. Ne ajutăm noi de 

forțele noastre, de ce știm noi să facem cel mai bine. Financiar ne ajutăm tot noi 

singuri, că statul nu ne ajută cu nimic și eu cred că orice business trebuie încercat 
în Mărășești. Că eu am mai încercat, tu știi! 

Reporter: Intenționați să oferiți afacerea dumneavoastră copiilor? 

Claudia Turturică:  Să sperăm că da. Dacă merge treaba, sper să o 

ducă mai departe. Dacă merge afacerea, și afacerea crește, și afacerea rămâne în 

familie, sper să fie bine și să meargă și copilul mai departe. Dar eu, pentru că am 

un singur copil, sper ca ea să fie mai departe de Mărășești. 

Reporter: Vă mulțumim frumos, acesta a fost interviul. 

Claudia Turturică:  Vă mulțumesc și eu!  

 

 

 

Vali Zaharia  

 

Reporter: Bună ziua! Vă mulțumim că ați acceptat să facem acest 

interviu! Ne puteți spune mai multe despre dumneavoastră și despre activitatea 

desfășurată aici? 
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Vali Zaharia: Sunt Vali Zaharia, sunt educatoare aici, la Mărășești, 

acum. Sunt detașată, deoarece am lucrat și în alt județ, Bacău, mai mulți ani, dar 

Mărășești este locul meu de baștină. La această grădiniță am făcut și eu când 

eram mică, de vârsta preșcolară. Și îmi place, este viața mea. Aceasta este 

profesia pe care o iubesc! Asta știu să fac și asta îmi place. 

Reporter: Ați lucrat în diferite orașe. De ce ați decis să vă întoarceți în 

Mărășești?  

Vali Zaharia: În Mărășești este familia mea, este locul în care m-am 

născut, locul de care mă simt legată. În fiecare vacanță veneam acasă, chiar dacă 

25 de ani am lucrat în alt județ, în județul  Bacău. Aici mă simt ca acasă, acesta 

este locul meu. 

Reporter: De-a lungul timpului ați lucrat cu diferite generații. Ați 
observat schimbări între aceste generații diferite? 

Vali Zaharia: Da, o diferență foarte mare, datorită accesului la 

informație. În primii ani, de când m-am angajat, copiii aveau acces doar la cărți, 
jocuri... Acum avem acces la internet, tehnologia și-a spus cuvântul. Copiii sunt 

mult mai bine informați și din această cauză au și capacități mult mai mari. 

Reporter: Ce reprezintă această profesie pentru dumneavoastră? 

Vali Zaharia: Profesia mea este totul. După familie, profesia este ceea 

ce mă hrănește. Pentru asta am studiat, pentru asta mă perfecționez în continuare, 

pentru a putea fi la nivelul noilor generații. 
Reporter: Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi schimbările 

pentru o viață mai bună în acest oraș? 

Vali Zaharia: Șanse… Eu cred că este foarte bine că mulți dintre noi am 

fost în alte țări, în alte orașe, am văzut alte tipuri de culturi… Ce putem aduce 

pentru a îmbunătăți viața în orașul nostru. 

Reporter: În cele din urmă, ce înseamnă Mărășești pentru 

dumneavoastră și care sunt planurile dumneavoastră de viitor în acest oraș? 

Vali Zaharia: Mărășești este casa mea, cum am spus, familia mea, locul 

unde în care m-am născut și în care am crescut, am studiat aici, apoi am plecat în 

altă parte, în alt oraș. Cred că va avea un viitor mult mai bun, datorită noilor 

generații, datorită tinerilor care se întorc aici, în oraș și datorită evoluției, pentru 

că pentru asta trăim, pentru a evolua. 

Reporter: Mulțumesc mult! 

Vali Zaharia: Cu plăcere!  
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Familia Octavian și Lavinia Badiu 

 

 Reporter: Bună ziua! Suntem voluntari din cadrul organizației Voluntariat 

pentru Viață și facem câteva interviuri despre mărășeșteni. Vă mulțumim că ați 
acceptat să răspundeți la întrebările noastre și pentru început, ne puteți spune 

câteva lucruri despre dvs.? 

 Lavinia Badiu: Mă numesc Badiu Lavinia, sunt asistent medical, am 41 de 

ani, căsătorit, cu un copil. 

 Maia Badiu: Sunt Badiu Maia, am 10 ani, îmi place să înot și să desenez. 

 Lavinia Badiu: Este elevă în clasa a patra. 

 Octavian Badiu: Badiu Octavian, am 41 de ani și lucrez ca șofer de 

transport persoane. 

 Reporter: Când ai plecat de la Mărășești și de ce ai ales să faci asta? 

 Lavinia Badiu: Ei bine, ne-am căsătorit în 1999 și nu aveam unde să 

locuim, trebuia să trăim cu chirie. Nu aveam practic nimic. Posibilitățile erau 

oarecum limitate. 

 Octavian Badiu: Am avut prieteni, rude, sora Laviniei, care era deja în 

străinătate. Atunci lucram la o benzinărie. 
 Lavinia Badiu: Am terminat școala și am plecat imediat. Practic, nu am 

lucrat niciodată la țară. 
 Octavian Badiu: Ea nu a lucrat, eu am făcut-o. În 2000 am plecat în 

străinătate. Pe 25 decembrie 1999 ne-am căsătorit, am stat o vreme la părinții 
Laviniei, pentru ca aveau un apartament mai mare, apoi ne-am dat seama că nu 

avem posibilitatea să ne dezvoltăm, să avem casa noastră. A apărut ocazia, așa 

că am plecat mai întâi în străinătate, iar după două luni a venit Lavinia. Am stat 

la Roma din 2000 până în 2017. 

 Reporter: Ce făceai acolo? 

 Lavinia Badiu: Am fost asistentă, am lucrat la dializă. Dar la început, până 

mi-am făcut actele, am fost babysitter. 

 Octavian Badiu: Când am plecat, nu a fost atât de ușor, România nu era în 

Schengen și, deși terminasem postliceala de sănătate, actele din România nu au 

fost acceptate atât de ușor în Italia. Toate diplomele trebuiau traduse la 

Ministerul Educației, la Ministerul Justiției, apoi să meargă la ambasada Italiei. 

Toate actele erau la ambasadă timp de un an, trebuiau să le accepte. Și a durat 

vreo patru ani. În acest timp, Lavinia a lucrat ca babysitter și orice a găsit. Am 

lucrat cu o firmă de mutări, adică atunci când o familie se mută, vine o firmă și te 
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adună de acasă, împachetează pahare, farfurii, totul și le aduce încărcate în 

camion la adresa la care te-ai mutat. Ei montează mobila înapoi și îți aranjează 

lucrurile. Practic, am asamblat și dezasamblat mobila, am fost șofer și asta am 

făcut timp de 17 ani. 

 Reporter: Când v-ați întors în țară, v-a fost utilă această experiență? Cred 

că ai continuat să lucrezi ca asistentă aici... 

 Lavinia Badiu: Da, am continuat același lucru, m-am angajat la spitalul din 

Adjud, pentru că, din păcate, în orașul nostru nu există spital și sunt puține locuri 

de muncă… 

 Octavian Badiu: Da, mi-a fost de folos din multe puncte de vedere, adică 

această experiență îți deschide un orizont, un mod de a privi altfel lucrurile. 

Adică, indiferent de cât de mult ai încerca, tot înveți ceva ce poți pune în 

practică. 
 Lavinia Badiu: Ești format ca om, practic. Am plecat când eram mici.  

 Octavian Badiu: Da, Lavinia avea 21 de ani, iar eu 28 când am plecat. Dar 

avem prieteni acolo cu care vorbim regulat la telefon. 

 Lavinia Badiu: Este și o țară de suflet. Cum este România, așa este și Italia. 

 Octavian Badiu: Este practic a doua țară, am fost în vacanță anul acesta și 

acum doi ani, înainte de pandemie. Avem prieteni acolo la care mergem, ca și 

cum am fi acasă. 
 Reporter: Ce te-a determinat să te întorci acasă? 

 Octavian Badiu: Am vrut să mă întorc, soția mea nu prea era de acord. Am 

crezut că stând acolo atâția ani, înveți să vorbești la televizor sau de la oamenii 

din jurul tău. Amândoi știm să scriem, dar din punct de vedere gramatical, 

nimeni nu știe, decât dacă era la școală acolo. Ne-am gândit că va trebui să 

trimitem copiii la școală. Când ne-am întors, Maia avea mai puțin de șase ani. 

 Lavinia Badiu: Cu Maia a fost greu. Părinții noștri au stat pe rând cu ea în 

rotație, mama lui sau mama mea au venit și au rămas cu ea. 

 Octavian Badiu: Aveam nevoie de o casă mare ca să stea cineva cu noi. 

Chiriile sunt scumpe, am plătit vreo 900 de euro cu garaj și curățenie pe scări. 
Am avut noroc că sora Laviniei locuia într-o casă mai mare lângă noi și părinții 
Laviniei locuiau cu ea, și veneau când mergeam la muncă să stea cu Maia. 

 Lavinia Badiu: Dar a fost foarte greu. La ora 5 dimineața s-a dus să-și 

aducă mama să stea cu Maia acasă. Deci, a fost greu. Am ajuns să luăm vacanțe 

pe rând, timp de două săptămâni, ca să vină părinții noștri acasă. Dar nu mai 

aveam vacanțe sau viață de familie și nu puteam face nimic împreună. 
 Octavian Badiu: În plus, ne-am gândit la faptul că mergeam dimineața la 

muncă, voi avea vreo 70 de km de făcut, și făceam vreo 40-45 de minute, dar 
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seara făceam 3 ore până ajungeam acasă. Și tot timpul ăsta pierdut pe care l-am fi 

putut petrece acasă cu familia... Gândindu-mă la toate, am spus că e mai bine 

pentru copil în România, pentru că aveam mai mult timp și aveam părinții noștri. 

 Lavinia Badiu: Pe viitor, ea va alege ce vrea. 

 Octavian Badiu: Și nu ne pare rău. Ea se va forma și va alege unde vrea să 

meargă. De ce să o forțez să rămână în Italia doar de dragul de a rămâne acolo? 

Și ne-am întors acasă, la muncă. Cum am lucrat acolo, pot lucra și aici. 

 Lavinia Badiu: Am zis măcar să încercăm, dacă ne adaptăm e bine, dacă 

nu... 

 Octavian Badiu: Avem apartamentul, avem și o casă veche în oraș, avem 

unde să stăm. Nu avem datorii, putem continua cu ceea câștigăm în România, ca 

să putem trăi. 
 Reporter: Cultura din țara în care ai fost te-a influențat într-un fel? 

 Lavinia Badiu: Sigur! Inevitabil... În primul rând, cu mâncarea, cu felul de 

a găti. 
 Octavian Badiu: Mâncăm și mâncăruri tradiționale, dar în cea mai mare 

parte evităm zahărul, dulciurile, prăjelile... Și, ca oameni, contribuie foarte mult 

la felul în care suntem... Civilizație... 

 Reporter: Acum, avem câteva întrebări despre Mărășești. Te rog să ne spui 

ce înseamnă acest oraș pentru tine. 

 Lavinia Badiu: Locul în care m-am născut, locul în care am crescut... 

 Octavian Badiu: Nu m-am născut în Mărășești, dar de mic locuiesc aici, de 

când aveam câteva luni. Am crescut aici, am prieteni, am cunoștințe, familie, 

totul. 

 Lavinia Badiu: Tavi este naționalist 100%, ar trebui să i se ofere o medalie 

pentru cât este de atașat... 

 Octavian Badiu: Când ne-am întors, Lavinia a vrut să locuiască la Focșani, 

dar i-am spus că, atunci când eram la Roma, părinții ei au venit să stea cu Maia. 

Când vom merge dimineața la serviciu va fi la fel, cineva va trebui să stea cu 

Maia. Venim la Mărășești să ne aducem părinții la Focșani? Aici, la Mărășești, 

dacă ai nevoie de hârtie, te duci la primărie, știi pe toată lumea, indiferent de 

ceea ce ai nevoie, cunoști pe toată lumea. În Focșani nu avem prieteni, nu avem 

pe nimeni. Cert este că ne-am întors pentru ea și vom face tot posibilul să o 

menținem bine. 

 Reporter: Maia, dacă vrei să ne spui, de cât timp ești aici, ce înseamnă 

Mărășești pentru tine? 
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 Lavinia Badiu: A fost foarte încântată când ne-am întors, nu a fost un 

moment să regrete. Nu i-au lipsit parcurile, mall-urile... Este foarte fericită de 

libertatea de aici. 

 Octavian Badiu: Avem o casă veche undeva în Mărășești, unde erau niște 

tobe. Am vorbit cu cineva să aducă niște pământ în curte, pentru că locul era 

prăbușit. Mormanele de pământ nu au fost răspândite și au rămas așa timp de 

aproximativ doi ani. În acest timp, acolo creșteau tufișuri la fel de mari cât casa. 

 Maia Badiuː Urcam și am zis că sunt pe munte. 

 Lavinia Badiu: Era o casă abandonată și era atât de încântată de asta! 

 Octavian Badiu: Ne-am pus mâinile pe cap când am venit și am văzut, dar 

ea a luat un scaun și s-a urcat pe o bucată de pământ și a cântat: „Am o casă 

frumoasă, e veche...” 

 Lavinia Badiu: Ea a cântat în italiană, desigur! 

 Octavian Badiu: Era foarte entuziasmată. Este și faptul că atunci când te 

întorci de acolo, ceea ce vezi și asociezi... 

 Lavinia Badiu:  Era mai multă libertate, era fericită! 
 Octavian Badiu: Lavinia era puțin deprimată, dar faptul că Maia a cântat și 

a fost foarte pozitivă... 
 Lavinia Badiu:  ... ne-a încărcat și pozitiv, ne-a făcut să ne integrăm mai 

ușor. 

 Octavian Badiu: Pentru că a vrut animale, am luat câini, pisici, are și un 

iepure care stă acolo, în curte. I-am spus că, atunci când mergem în România, îi 
voi lua animalele, pentru că trebuie să stea în curte, nu au libertate în apartament. 

Pentru ea a fost o gură de oxigen și faptul că are doi căței, două pisici, un iepure... 

Se juca până și cu găinile pe care le aveau socrii mei. Ea a îmbrățișat găinile. 
 Lavinia Badiu: S-a bucurat de libertate deplină. Deci, pentru copil, cred că 

am făcut o alegere bună. În schimb, a fost mai multă strictețe la școală, nu a fost 

așa... 

 Octavian Badiu: Nu vei vedea copii singuri pe stradă... 
 Lavinia Badiu: Ceea ce este bine, din punctul meu de vedere, este că aici 

toată lumea se cunoaște. De aceea, ne-am gândit că în acest moment ne este bine 

la Mărășești. Vedem mai târziu, timpul ne va spune! 

 Maia Badiu: Uneori îmi lipsește agitația și... 

 Lavinia Badiu: Mai multă viață în oraș... 

 Octavian Badiu: Parcul s-a amenajat un pic acum, poți să faci o plimbare, 

văd că și în fața gării lucrurile încep să se schimbe. 

 Lavinia Badiu:  Orașul nostru începe să prindă viață... 
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 Reporter: Dacă tot vorbim de schimbări, dacă s-ar putea, ce ai vrea să 

schimbi la Mărășești? 

 Lavinia Badiu:  În primul rând, ar trebui să fie mai multe locuri de muncă, 
pentru că orașul nu îți oferă nimic. Un spital, pentru că e foarte greu până vine 

ambulanța să te ducă la spital, este o pierdere de timp, timp prețios. 

 Octavian Badiu: Un spital care îți va oferi minimul. Îmi amintesc de 

spitalul care era aici. Am fost operat de apendicită aici, în Mărășești, când aveam 

vreo 18 ani. 

 Lavinia Badiu: Pentru tineri, nu au terasă, cofetărie, nu au bar, nimic. 

 Octavian Badiu: Chiar mă gândeam, cum au făcut acest parc atât de frumos, 

dacă ar fi făcut măcar ceva pentru copii, fără alcool, unde să se strângă copiii să 

stea. Îl cunosc pe Bobo și îi spuneam, cum face sandvișuri, să-și găsească un 

punct fix la Mărășești, unde să fie seara și să adune toți tinerii din oraș, că nu 

există așa ceva. Aici. Mai este terasa la piață, dar nu este la îndemână. Până 

să-mi amintesc că era o discotecă, era un bar la Casa de Cultură, acum... 

 Lavinia Badiu: Era spitalul, erau cofetării, era un cinematograf... 

 Maia Badiu: Mi-aș dori doar să fie strânși câinii de pe stradă, dar să nu fie 

duși la adăpostul de câini și bătuți. Ar trebui construite adăposturi acolo unde 

le-ar fi bine. 

 Lavinia Badiu: Pentru a putea ajuta și ei, toți să participe la asta. 

 Octavian Badiu: În fața blocului sunt doi cățeluși, îi hrănim periodic. Au 

fost vreo cinci, dar două au fost lovite de mașini... 

 Lavinia Badiu: E trist când vezi animale chinuite! Mai ales că este 

îndrăgostită de animale. 

 Reporter: Crezi că ai putea contribui cumva la schimbarea orașului? 

 Lavinia Badiu: Da, cred că fiecare poate ajuta singur. 

 Octavian Badiu: Toată lumea, indiferent unde locuiește, acasă sau în 

apartament... De exemplu, când veneam acasă, scările nu erau văruite. Tot nu 

arată bine, dar cu Lavinia am început să curățăm scările de la etajul 3 până la 

parter. 

 Lavinia Badiu: Erau doar gume de mestecat lipite, a fost un dezastru. 

 Octavian Badiu: Am spălat, am epilat cu ceară scările... Unii dintre vecini 

au spus că va arăta ca înainte. Am făcut curățenie până la intrarea pe scări, am 

schimbat luminile, pentru că erau unele care consumau mai mult curent. 

 Maia Badiu: Ai văruit... 
 Octavian Badiu: Deci, cred că toată lumea poate ajuta, poate face ceva în 

jurul lor. Dar dacă vezi pe cineva și mergi mai departe, spunând că mâine va 
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arăta la fel... Dar dacă o facem în fiecare zi și toată lumea are grijă, nu va mai fi 

la fel. 

 Maia Badiu: Măcar aruncați ambalajul la gunoi... 

 Octavian Badiu: Ar trebui să ne implicăm mai mult, după părerea mea! 

 Lavinia Badiu: Dacă s-ar implica toată lumea, ar conta foarte mult! 

 Reporter: Cum crezi că va arăta orașul peste 5 ani? 

 Octavian Badiu: Cred că dacă nu se schimbă școlile generale, grădinițe, 

liceu, Casa de Cultură, să se renoveze puțin, cred că oamenii nici măcar nu vor 

duce copiii la școala generală. Îi vor duce la Focșani în cea mai mare parte. Mulți 
se îndreaptă deja spre Panciu și Focșani. Sunt profesori suplinitori, așa că cei 

care nu sunt admiși în alte școli vin la Mărășești. Există și profesori bine pregătiți, 
dar majoritatea oamenilor caută profesori mai buni. Dacă primăria nu este 

implicată în toate aceste lucruri... 

 Maia Badiu: Sunt multe spații nefolosite în oraș, abandonate 

 Octavian Badiu: Mă uitam, în fața gării, nu știu de ce nu ar mai deschide 

alte magazine, să facă altceva. Nu știu care este politica primăriei, dar sunt doar 

Profi și Panrex, atât. Se pot realiza Lidl, Mega Image, care nu necesită spații 
excesiv de mari. Eu nu lucrez în acest domeniu, dar ar fi mai multe locuri de 

muncă și ar exista posibilitatea de a cumpăra în altă parte. 

 Lavinia Badiu: Sperăm să fie mai bine, vor fi mai multe schimbări! 
 Reporter: Cunoașteți vreo legendă, vreo poveste despre acest oraș și doriți 
să ne împărtășiți? 

 Maia Badiu: Știu că în urmă cu mulți ani, unde se află acum grădinița din 

Parcul Mare (Joffre), era casa unui nobil care avea un castel acolo și se numea 

Negropontes, iar mărășeștenii îi lucrau și îi serveau.  

 Octavian Badiu: Multe pământuri ale orașului Mărășești i-au aparținut. Nu 

avea castel, casa lui era în parc, iar parcul era grădina lui. 

 Maia Badiu: Ieri am aflat că a vrut să fie înmormântat cu eroii orașului 

Mărășești, nu a vrut să fie în cimitir. La început a fost în cimitir, dar când a fost 

construit Mausoleul a fost mutat acolo. 

 Reporter: Acestea au fost întrebările noastre și vă mulțumim! 

 Lavinia Badiu: Și noi vă mulțumim cu cea mai mare plăcere și sunteți 
mereu bineveniți! 
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MĂRTURII - PARTEA A II-A 

 

 

Aurel Neculai 

 

 Numele meu este Neculai Aurel, sunt profesor de istorie. Am profesat în 

Mărășești între anii 1997 și 2018, când am ieșit la pensie . 

 În această perioadă, fiind într-un oraș istoric cu multe rezonanțe istorice 

naționale, am fost preocupat de istoria acestui oraș. În 1998 am publicat o revistă 

care se numea „Clio, muza istoriei” și care a fost mulți ani în topul revistelor 

școlare din Vrancea. Revista avea ca temă istoria locală și invitați foarte mulți 
din mediul universitar și academic, scriitori și, de asemenea, am publicat două 

cărți: Mărășești în fapte și imagini, o istorie în date care se referă la toată istoria 

orașului Mărășești, și un istoric cu accent pe ceea ce are cel mai important 

Mărășeștiul, bătălia din 1917. Cred că a fost cea mai importantă perioadă din 

activitatea mea personală și din viața mea, pentru că, efectiv, orașul acela te 

determină să studiezi istoria și să o pui în valoare. 

 Sunt foarte multe evenimente și ele fac parte din corpul primei cărți, este un 

capitol care chiar așa se numește, Zile semnificative din orașul Mărășești. Sunt 

multe întâmplări, multe evenimente. 

 Eu am să vă descriu unul la care am participat în zilele noastre, și anume, în 

2005, când la Mărășești a venit Regele Mihai al României și a primit titlul de 

cetățean de onoare al orașului Mărășești. Asta, pentru că bunicul său, Regele 

Ferdinand I, a fost rege în timpul războiului, a fost prezent de multe ori pe linia 

frontului din Mărășești alături de Regina Maria, care era o femeie excepțional de 

inteligentă și foarte puternică și a fost permanent cu spitalele militare de 

campanie. Chiar avem în satul Pădureni spitalul de campanie. Regina Maria se 

numește. Această întâmplare se leagă de Regele Mihai, pentru că atunci s-a 

inaugurat primul muzeu militar dedicat veteranilor români și era cumva legat de 

liceul din Mărășești, întrucât în anul 1947 regele a donat mulți bani liceului care 

arsese în anul 1946. Acesta este un eveniment la care am participat direct și pe 

care îl pot numi un eveniment special. 

 Niciodată în viața mea nu am întâlnit un mediu mai dătător de inițiativă, 
precum orașul Mărășești. În anii ʼ90, când am ajuns eu în oraș, trăiau câteva 

personalități speciale, cum au fost poetul Constantin Ghiniță și profesorul Virgil 
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Răileanu, care nu mai trăiesc astăzi, era un grup foarte puternic de veterani de 

război, acum nu mai trăiește niciunul, pe vremea mea trăiau vreo 40, toți acești 

oameni mi-au dat impresia că renaște spiritul Mărășeștiului din perioada 

interbelică, când Mărășeștiul și Mausoleul deveniseră un fel de Ierusalim al 

neamului românesc. Atunci au avut loc foarte multe evenimente, a fost Regele 

Carol al II-lea în 1933. La Mărășești, în anul 1934 a fost inaugurat monumentul 

de la Tișița, numit „Victoria de la Mărășești”. În 1938, când s-a inaugurat 

Mausoleul, foarte mulți oameni au fost aici, pentru că aveau pe cineva care a 

luptat în război. Deci, cu alte cuvinte, Mărășeștiul are atâta istorie, încât nu ai 

cum să stai, fără să o studiezi. Fiind profesor, am avut o legătură foarte bună cu 

orașul, cu copiii, pentru că eu am pus bazele acolo a unui curs opțional despre 

orașul Mărășești și toate orele le-am făcut în oraș. 

 În fiecare zi veneam de la Râmnicu-Sărat, timp de 20 de ani, și, mergând pe 

jos, vezi numai monumente. Astea te invită să cercetezi, mergeam pe linia 

frontului, pe strada principală, de la gară la Primărie era linie de front. Pentru 

copii am făcut treaba asta și pentru oameni și nu în ultimul rând pentru istoria 

care trebuia scoasă la suprafață. 
 Timp de 14 ani, până în anul 2014, în momentul în care am început să lucrez 

la cărți, nu am mai avut timp să mă mai ocup de revistă. Era problemă și de timp, 

și de bani, dar timp de 14 ani, dacă facem un calcul, la aceasta au participat mii 

de copii. Toate revistele erau distribuite gratuit, de două ori am câștigat premiul 

cel mare la concursul revistelor școlare și de multe ori a fost printre primele 3 

reviste școlare. 

 Am început un proiect prin intermediul bibliotecii județene, am început să 

lucrez la un album dedicat străzii principale, care pe vremuri se numea Carol I, 

până în 1947, de atunci numindu-se strada Republicii. În 14 mai 1923 a fost un 

eveniment special la Biserica „Buna Vestire”, acolo s-a ales eroul necunoscut al 

neamului românesc. Oamenii nu prea știu lucrul ăsta, dar acum au început să-l 

cunoască din cartea publicată de mine. 

 Mărășeștiul singur nu poate ieși din starea asta, din păcate, este cu mult sub 

ce ar trebui să fie. Mărășeștiul a trăit drama pe care au trăit-o toate orașele 

României. Avea o fabrică creată în 1900 care a rezistat la două războaie 

mondiale și au distrus-o oamenii în 1996. Acolo erau cam 2000 de oameni care 

munceau, toate familiile din Mărășești erau întreținute de fabrică. Ca urmare, a 

venit declinul economic și depopularea orașului. Acolo este o problemă de 

democrație, o problemă de strategie economică, dar Mărășeștiul nu poate ieși 

singur din aceasta situație, fără sprijinul comunității județene și naționale, și ar 

merita efortul acesta. Eu am făcut o propunere și cred că Mărășeștiul, fără 
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eforturi foarte mari, cu banii din construirea unui stadion național, ar face din 

oraș primul muzeu istoric în aer liber. Acolo sunt foarte multe lucruri de făcut, 
fără bani mulți de investit, doar să fie voință. Unele o să le punem în valoare în 

timp, sper. Șanse are, dar este de foarte mult durată și trebuie să se miște toată 

țara, ca să se întâmple ceva. 

 Am mulți prieteni în oraș, cunosc foarte multe persoane, nu sunt timpuri 

prea bune în țară si nici acolo, dar eu cred că ei vor găsi resursele pe care le 

găsesc întotdeauna să renască, pentru că șansa lor este să pornească de la  

mândria de cetățean al acelui oraș. De aceea am lucrat la acele cărți și de asta 

lucrez în continuare. Totul pleacă de la istorie, pentru că istoria orașului este 

fabuloasă și atunci îi dai omului schema locului în care trăiește. De asta am făcut 
cărțile, pentru că oamenii erau îndepărtați de oraș, cel puțin generațiile cărora 

le-am predat istoria nu erau apropiate orașului. Un copil mi-a spus când 

mergeam la orele de curs și prezentam cărțile: „Mărășeștiul a fost cel mai tare!”.  

Toate astea s-au întâmplat în Mărășești. Când vor ajunge să cunoască mai mult, 

să valorifice mai mult din istorie, vor reuși să iasă din acea perioadă urâtă.  

 Cei mai mulți copii din școala mea erau de altă religie decât cea ortodoxă. Și 

le-am propus într-o zi să mergem în fața bisericii, pentru că acolo era 

Monumentul Eroului Necunoscut. Am mers la biserică și copiii au rămas uimiți, 
le-a plăcut și au început să facă poze și atunci au ascultat povestea eroului 

necunoscut, care s-a întâmplat acolo, în fața altarului bisericii. „Uitați, aici erau 

așezați acei 10, aici a venit copilul de vârsta voastră care a venit și a pus mâna pe 

un sicriu și a spus: «Aici este tatăl meu!». Astea s-au întâmplat aici, la voi, în 

orașul vostru!”. Au rămas atât de impresionați copiii, încât mereu vorbeam 

despre ei.  

 Atât de importantă este istoria, să dea la o parte orice prejudecată! 

 

Nelu Chiper 

 

 Buna ziua, vă mulțumesc pentru participare! 

 Numele meu este Nelu Chiper, sunt din această zonă de când m-am născut, 
am 60 de ani și de tot atât timp sunt aici . 

 De aici încolo vreau să vă spun cum am început să fac viticultură, având și 

doctoratul în prelucrarea lemnului. 

 Am plecat cu meseria de aici în Italia. Mi-am făcut acolo meseria, am fost 

manager la un grup foarte puternic de prelucrare de mobilă de lux din lemn masiv. 
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 După care, 8 ani am fost lucrător. Când m-am întors, am început să fac o 

afacere pentru că nu mai puteam să lucrez în domeniul în care eram școlarizat și 

a trebuit să mă retrag într-o zonă în care să-mi fie mie bine și benefic sănătății 
mele. Hobby-ul meu era viticultura, moștenit de la bunicii mei care erau din altă 

zonă. Vrancea are cea mai dezvoltată zonă vini-viticolă din țară. Și din hobby, 

s-a dezvoltat o afacere. 

 Problema principală e că a trebuit să mă întorc în „comuna” mea. Orașul 

Mărășești este acum la un nivel de comună, pentru că nu mai are industrie. Noi, 

cei care încă mai vrem să dezvoltăm cât de cât orașul, vrem să fim sprijiniți. 
Acum nu suntem în niciun fel sprijiniți . 
 Orașul Mărășești ar trebui să fie numărul 1 pe harta României, pentru că este 

oraș istoric. Dacă nu exista zona orașului Mărășești în primul război mondial, 

România era ștearsă de pe hartă. România Mare s-a format la sfârșitul primului 

război mondial. Nu am cuvinte de exprimare cât de mândru sunt de zonă! Am 

venit înapoi să reușim să facem ceva pentru oraș, dar niciunul dintre politicieni 

nu ne ascultă. Orașul Mărășești trebuia sa fie vecin cu orașul Focșani cel puțin, 

dar aici a fost un jaf total. Și au rămas unii oameni care au rădăcini în Mărășești 

și se străduiesc să scoată la lumină această zonă. Eu sunt mândru că am reușit, 

mai avem pe aici colegi care muncesc în acest scop.  

 Eu nu aș fi părăsit orașul, dacă nu erau problemele care s-au petrecut după 

revoluție. Am fost nevoit să plec, ca să mă dezvolt. Dacă rămâneam aici, nu mă 

puteam dezvolta, după cum voi veniți aici ca să căpătați ceva experiență să 

vedeți de unde se pleacă cu adevărat. Eu sunt un naturist și un ecologist convins, 

noi, oamenii, avem nevoie de natură. Natura nu are nevoie de oameni, omul 

distruge natura, omul distruge viitorul. 

 M-am întors pentru că știam că ne putem dezvolta și să demonstrăm că se 

poate fără a sta degeaba, se poate face o afacere, cu toate că sunt taxe enorme. 

România este țara cu cele mai mari taxe și întotdeauna eu sunt fericit pentru că 

eu am intrat în viticultură, unde e o sursă greu taxabilă. Inițial, am vrut să 

deschid o afacere cu mobilă, am toate cele necesare pentru aceasta, dar eu nu am 

vrut să plătesc taxe la niște nesimțiți de politicieni. 

 În 5 ani, orașul Mărășești eu îl văd strălucind, dar eu vreau să fie lângă mine 

cel puțin 50% din populația orașului, ca să vadă și ei ce văd eu, singur nu am 

nicio șansă. 
 O, Doamne, să fie câți mai mulți oameni cu inițiativă pe care am avut-o eu, 

să fie sprijiniți de statul român. Cei care vor să înființeze o afacere să fie lăsați să 

se dezvolte și după să vină să ceară taxe. Nu se va dezvolta nimic, dacă nu vom 

crea acest mediu pentru întreprinzători. 
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 Cum văd eu orașul? Îl văd superb, sper să vină turiști să vadă de unde a 

plecat renașterea României, este un oraș care are cea mai frumoasă istorie. 

Istoria României s-a născut aici, în orașul Mărășești. Dacă aș avea putere, aș 

renaște orașul și România ar fi mult mai sus, pentru că poporul român este foarte 

educat și foarte inteligent. Ar putea foarte ușor prin muncă și prin inteligența lor 

să dezvolte orașul și să fim acolo unde ne este locul. 

 În 2003 am plecat din Mărășești și am stat în Italia până în 2009. 

 În vara lui 2009 m-am întors în Mărășești, m-am întors cu speranța că voi 

putea să-mi dezvolt afacerea. Am investit în viticultură, care este un hobby. 

Autoritățile nu ne-au dat nicio mână de ajutor. 

 Niciodată, nu am cum, am pus prea mult suflet și ca să plec, aș pleca cu 

mâinile în buzunar, deci am petrecut prea mult din viață în acest loc ca să mai 

plec. 

 Am venit aici să mor aici. Dar având în vedere că am două fiice care acum 

sunt plecate în Anglia, am și un nepot, mă simt un bunic împlinit. Ele, în 

continuare, investesc aici, singur nu aș fi putut să fac chestia asta. Copiii mei au 

înțeles că, dacă eu sunt în viață, sunt datorită faptului că îmi exprim dorința de a 

munci. Acesta este singurul lucru care te ține în viață, eu nici nu îmi doresc 

pensie. 

 Nu ai cum să te dezvolți singur, de-aia ai făcut o familie, de-aia sunteți o 

familie. Familia este punctul de bază al unei societăți, nu ai cum să dezbini 

familia, poporul.  

 Cei care ne conduc au făcut cel mai mare genocid după revoluție. Nu ai cum 

să exilezi un popor. Am fost niște idioți că l-am omorât pe Ceaușescu, nu am 

știut ce facem într-o zi mare de Crăciun, 25 decembrie. 

 Vă iubesc că ați venit la noi și ați adunat ceva din experiența asta și îmi 
sunteți dragi.  Europa și lumea trebuie să fie așa, nimeni nu ne poate învinge.  

 Vinul este cel mai mare antidot pentru cancer, iar diseară ne unim cu toții 
acasă, unde se face vinul. Să degustăm mustul de vin și să vedeți ce savoare are, 

să vedeți câtă muncă și cât suflet punem în așa ceva! Nu trebuia să fie așa, dacă 

nu se fura. Țara era mai mult dezvoltată. Asta, din cauză că autoritățile nu ne 

protejează. Dar eu nu m-am dat bătut și m-am gândit la Dumnezeu și, uitați, am 

ajuns să dau interviu Europei, sunt mândru de mine, sunt mândru că m-am întors 

în Mărășești! Copiii mei se vor întoarce, dacă găsesc mediul propice, pentru că ei, 

acolo, au altă casă. 
 Eu am două alternative, dacă vreau să plec din România, când eu nu mă mai 

pot lupta cu toți hoții, atunci eu voi pleca la copiii mei. Dar sufletul rămâne aici!  

 Fac parte din acest pământ și vreau să mă întorc în acest pământ! 
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Elisabeta Tuchiluș 

 

 Numele meu este Tuchiluș Elisabeta, eu nu m-am născut aici. 

 Sunt născuta în anul 1954, la 24 ianuarie, o zi importantă, Unirea 

Principatelor Române. Meseria mea de bază este aceea de preparator de mezeluri 

și conserve. 

 Am fost în această meserie timp de 32 de ani. Actual, sunt pensionară și 

ne-am retras aici, în colțișorul ăsta, unde nu credeam că o să ajung vreodată, dar, 

în timp, am realizat minunățiile astea. Sper ca la vară să veniți, să le vedeți cât de 

frumoase sunt. 

 

 

 

Marin Tuchiluș 

 

 Mă numesc Tuchiluș Marin și am 72 de ani. Sunt născut lângă școala din 

Pădureni. Școala a fost odată mare, dar acum este mică. 
 Am făcut școala de lăcătuș mecanic la Galați, iar de la Galați am plecat la 

Târgoviște, pentru că așa era pe vremea aceea. Deja îl aveam pe băiatul cel mare, 

apoi s-a născut și Bogdan. Activitatea mea a avut loc la combinatul de metale din 

Târgoviște. 

 Acolo am stat 20 de ani și pe urmă ne-am întors. M-am pensionat, pentru că 

asta era regula, și la 50 de ani m-am pensionat. La pensie, am început să mă ocup 

de agricultură și cu livada. 

 

 

 

Augustin „Bunelu” Ioniță 

 

Deșteptarea nu este ca la bloc, aici. Vara ne trezim pe la ora 5 dimineața. 

Acum e mai întuneric la 5, dar pe la 5:30-6 începem programul. Putem lucra în 

cele 4 sere numai dimineața, când este răcoare și nu este soare. Atunci avem vreo 

4 ore, de la 5-6 până la 9-10, cam așa. După, nu mai poți sta acolo, sunt 40 de 

grade aproape în seră. Ne ocupăm cu roșiile, le legăm pe ață, le răsucim. Au 

crescut foarte mari din cauza căldurii, s-au dezvoltat și trebuie ajutate, altfel stau 

pe jos. Ăsta e programul cu roșiile. Apoi trecem la curte, unde avem grădina cu 
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ardei, jumătate de hectar de varză, porumb de fiert. Ziua este ocupată de la 9 

până la 14: mergem pe câmp și facem lucrări de întreținere la varză - îndepărtăm 

iarba cu sapa, într-un mod ecologic. De aceea, avem iarba atât de mare aici, 

pentru că nu dăm cu ierbicid și cu substanțe chimice. Mai mult e eco, pe cât 
posibil. Iar rezultatele se văd, avem un tester care arată că roșiile noastre sunt cu 

mult sub limita maximă admisă de nitriți și nitrați.  

La ora 14 luăm o pauză, deoarece este prea cald. Vreo două ore trecem la 

umbră, la „șpriț-pauză”, după cum îi spunem noi. Bem o bere, ne răcorim și 

așteptăm să se ducă soarele.  

Seara mai muncim câte o oră, două în seră, la roșii. După aceea, stăm pe 

terasă, dar nu prea mult, pentru că trebuie să ne trezim dimineață. Uneori stăm 

mai mult, la șpriț, la bere, la povești… Iar a doua zi, o luăm de la capăt.  

Iar și iar... 

 

 

 

Anton Martiș 

 

Mă numesc Martiș Anton, am 76 de ani. Mă aflu aici, la Căminul de 

Bătrâni, de 5 ani și cu această ocazie le mulțumesc celor de la conducere că au 

grijă în permanență de noi, toți cei care suntem aici.  

  Am avut o soție, dar a murit la 35 de ani. Am rămas cu patru copii când 

aveam 40 de ani. Copiii au crescut și au plecat. Am doi în Italia, despre care nu 

mai știu din 2000, un băiat care stă la București și care vine oricând am nevoie, și 

o fată aici, în Mărășești. 

Viața noastră aici, la cămin... Ne-au creat posibilități, avem televizoare în 

cameră, aparate, avem tot ce ne trebuie. Ai televizor, te uiți la orice oră, când vrei 

dai drumul la televizor și te uiți la știri. Cadrele medicale ne satisfac nevoile 

oricând, dacă ne doare ceva vin și ne consultă, ne duc la camera de gardă sau, 

dacă este mai grav, ne duc la spitalul de la Focșani.  

Cu știrea conducerii, paznicul ne dă bilet de voie și mergem la piață. Sau 

dacă sunt persoane care nu se pot deplasa, paznicul merge imediat cu mașina și 

ne cumpără ceea ce avem nevoie. În timpul liber, la club sau aici, pe terasă, avem 

table, cărți de joc, putem citi sau asculta muzică. Eu sunt cel care ascultă, dă 

drumul la aparat, pun CD-uri, mai glumim, râdem. Ne distrăm și încercăm să 

mai uităm de bătrânețe și de necazuri. 
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Gheorghe Scorțescu 

 

Am o stână în orașul Mărășești. Animalele semnifică viața, pentru mine 

traiul de zi cu zi înseamnă animalul. Animalele au sezonul lor - de iarnă, de vară, 
de toamnă, de primăvară. Acum ne aflăm în sezonul de vară și strâng hrană 

pentru ele, iar tot ceea ce câștig de la ele investesc înapoi în hrana lor. Existența 

mea, traiul de zi cu zi și ciobanii pe care îi plătesc provin de la animale. 

 Ai o conexiune cu ele, pentru că animalul la un moment dat se învață cu 

proprietarul și simte că ești stăpânul lui. De exemplu, calul acesta simte că 

sunteți străini și se sperie. Dar de mine nu se sperie, pentru că simte că sunt 

stăpânul lui. El e zilnic cu mine și mă cunoaște. Noi suntem oameni pricepuți, 
vedem și simțim animalele. Iar aici nu este nevoie numai de pricepere, trebuie să 

ai și dragoste de a le crește. 

În sezonul de iarnă, oile sunt în perioada de gestație, apar mielușeii și 

trebuie să le îngrijesc pe fiecare în parte. Sunt precum un doctor. Pentru că le 

hrănesc și le îngrijesc, ele simt că sunt proprietarul lor. Iar pentru că le îngrijesc, 
oile îmi oferă foloase.  

La stână este o muncă permanentă. Oile cer muncă permanentă. De 

dimineața, la ora 4, până la 11 noaptea au program. Adică la 4 dimineața le 

mulgem, apoi preparăm caș, în timp ce ciobanii pleacă cu oile. După ce 

preparăm caș, trebuie făcută curățenie, deoarece animalele nu pot dormi în 

mizerie. După aceea, le ducem să bea apă și să stea la umbră. La ora 4 

după-amiaza le aducem aici și le mulgem, apoi iar preparăm caș și facem 

curățenie, în timp ce ciobanii merg cu ele să le hrănească și se întorc la 10 

noaptea. Le duc iarăși să bea apă și apoi la culcare. Noi nu ținem animalele 

închise, deoarece nu s-ar simți bine. Este precum la grădina zoologică, unde 

animalele sunt închise și nu se simt în largul lor. Oile dorm pe coastă, unde se 

simt bine și nu sunt înghesuite. 
Animalele au nevoie de hrană consistentă și apă curată. Dacă le îngrijim, 

avem venit de la ele și ne putem câștiga existența. Taxe, impozite, plata 

ciobanilor vin de la ceea produc ele: caș, miei, lână, piele și tot așa. Calul este 

folosit pentru tracțiune și pentru a le aduce oilor hrană pe timpul iernii.   

Încarc hrana în căruță, vreo 20 de baloți și intru la ele să le dau să 

mănânce. Cât timp le punem mâncare, ele stau separat, în alt țarc. După care, le 

dăm drumul și ele se duc să mănânce. Deci, folosesc calul atât pentru a ajuta oile, 

cât și pentru a îmi ușura munca și a face treaba mai repede. 
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„Chimica” Mărășești 

 

 Fabrica chimică din orașul Mărășești a fost înființată în urmă cu peste 120 

ani, dar a fost demolată în 2011. Arhivarul Florin Marian Dîrdală propune o 

incursiune în timp până în 1901, actului constitutiv al celebrei fabrici. Fabrica 

poate fi considerată un model de afaceri în perioada interbelică, când avea 300 

de muncitori care aveau o grădiniță, o sală de petreceri și chiar o cameră de 

oaspeți. Produsele sale au ajuns până în Statele Unite. 

 În timpul Primului Război Mondial, la fel ca majoritatea întreprinderilor din 

regiunile sfâșiate de război, fabrica a fost în mare măsură distrusă de armatele de 

ocupație. Din această cauză, fabrica a suferit pierderi considerabile, astfel că, 
după încheierea războiului, a fost necesară o reparație generală. Majoritatea 

utilajelor au fost din nou comandate, iar clădirea a fost renovată conform 

ultimelor cerințe ale vremii. De asemenea, fabrica era scutită de orice fel de 

impozit către stat. 

 Odată cu venirea comuniștilor, odată cu naționalizarea, fabrica a intrat în 

proprietatea statului, dar s-a bucurat de o atenție deosebită din partea 

autorităților vremii. Industria chimică avea să primească și mai multă atenție în 

perioada 1968-1979, când, din totalul sumei de bani alocate industriei, 12% a 

fost transferată în cea chimică.  

 După 1990, în buna tradiție postdecembristă, fabrica și-a închis porțile, fiind 

readusă în timp în stadiul... pomenirii. Dacă în țările occidentale, mai ales în cele 

în care comunismul nu a existat niciodată, există afaceri care datează chiar și de 

sute de ani, acestea fiind transmise din generație în generație, aici avem multe 

firme cu tradiție care dispar din motive pur românești. 
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Despre experiența  

Asociației „Voluntariat Pentru Viață” Mărășești 

 

 Asociația „Voluntariat Pentru Viață” din Mărășești (VPV) a fost creată cu 

scopul de a avea un instrument care să acceseze mai bine nevoile tinerilor care 

trăiesc în comunitatea locală și să ofere o contribuție concretă la satisfacerea 

cererilor lor în ceea ce privește participarea, cetățenia activă, sentimentul de 

apartenență la o Europă comună, toleranța și antirasismul. 

  Un obiectiv important al organizației noastre este de a aduce tinerii mai 

aproape de problemele europene, de a aduce o dimensiune europeană unei 

regiuni care este departe de centrele decizionale și periferică din punct de vedere 

geografic și economic. 

 În 2013, VPV și-a început activitatea în orașul Mărășești, pentru a susține o 

dezvoltare locală durabilă. În primul rând, organizația a dezvoltat și implementat 

proiecte de tineret în cadrul programului Tineret în Acțiune (Inițiative ale 

Tinerilor). Apoi, în 2014, Organizația a început să dezvolte proiecte europene în 

cadrul programului Erasmus+. Până acum, VPV a implementat trei schimburi de 

tineri, promovând stilul de viață sănătos prin activități de educație în aer liber, 

activități sportive și arte teatrale ca mecanism de educare împotriva violenței și 

prevenirea dependenței de internet în rândul tinerilor. 

 Ca organizație de găzduire, coordonare și trimitere, VPV promovează 

voluntariatul în rândul tinerilor și oferă oportunități tinerilor de a participa în 

diferite proiecte. Până acum, am găzduit un număr de 92 de voluntari europeni în 

11 proiecte diferite și am trimis 7 voluntari în voluntariat pe termen lung în 5 țări 
diferite.  

 Începând cu anul 2018, Asociația „Voluntariat Pentru Viață” a început să 

implementeze proiecte de solidaritate și proiecte de voluntariat în cadrul noului 

program - Corpul European de Solidaritate. Până acum, asociația a implementat 

un proiect de solidaritate și 11 proiecte de voluntariat individual ca organizație 

gazdă, implicând în total 92 de voluntari europeni. VPV este, de asemenea, 

organizație parteneră într-un proiect KA2 Parteneriat Strategic, care urmărește 

să îmbunătățească nivelul de competențe pentru 25 de educatori și capacitatea a 

15 organizații de adulți de a valorifica șansele oferite de persoanele în vârstă. 
 VPV își desfășoară activitatea în parteneriat cu școlile locale și regionale și 

centrele sociale locale, oferind șansa grupurilor țintă să participe la proiecte. 

Organizația noastră a dezvoltat ca organizație parteneră proiectul „Click pe 
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voluntariat!”, un proiect din cadrul Fondului ONG din România, care a avut ca 

scop răspândirea valorii voluntariatului ca un instrument de cetățenie activă, 
solidaritate și responsabilitate socială. Ca rezultat, a fost elaborate un ghid de 

oportunități de voluntariat în Vrancea. 

 Misiunea VPV este de a promova voluntariatul și conștiința civică, iar 

începând cu anul 2013, asociația este acreditată pentru găzduirea, trimiterea și 

coordonarea voluntarilor europeni.  

 Asociația are experiență în domeniul managementului proiectelor de tineret 

în cadrul programului Tineret în Acțiune (Inițiative ale Tinerilor), programul 

Erasmus+ (Schimburi de Tineri și Serviciul European de Voluntariat) și 

programul Corpul European de Solidaritate (Voluntariat Individual), dar și linii 

de finanțare guvernamentală, precum POCU și GAL.  

 Asociația „Voluntariat Pentru Viață” derulează în prezent două proiecte pe 

linii de finanțare guvernamentală. Unul dintre ele are ca scop dezvoltarea 

capacității infrastructurii sociale de a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile, 

prin înființarea unui Centru Social Multifuncțional, care oferă servicii, precum 

consiliere psihologică, activități de timp liber, terapii de recuperare, acțiuni 

caritabile, asistență și sprijin pentru familiile vârstnicilor. Celălalt proiect, în 

cadrul POCU (Programul Operațional Capital Uman), urmărește reducerea 

gradului de excluziune socială și sărăcie pentru 250 de membri ai comunităților 

marginalizate, prin implicarea acestora în măsuri integrate de ocupare a forței de 

muncă, antreprenoriat, sprijinirea dezvoltării serviciilor sociale, îmbunătățirea 

condițiilor de viață și organizarea de acțiuni de implicare activă și voluntariat. 

 Centrul Social Multifuncțional (CSM), cu sediul în Mărășești, are o 

suprafață de 380 mp. Serviciile sociale acreditate oferite în cadrul CSM sunt: 

centru de zi pentru integrare/reintegrare socială; centru de zi pentru asistență și 

recuperare a persoanelor vârstnice; serviciu de îngrijire la domiciliu pentru 

persoane vârstnice. 
 VPV are un număr de 10 angajați care desfășoară activități în cadrul CSM, 

astfel: un manager, un asistent manager, un asistent social, un consilier social, un 

kinetoterapeut, un animator socio-educațional, o asistentă medicală, 2 îngrijitori, 
un responsabil cu activități de implicare activă și voluntariat. 

 De asemenea, am încheiat peste 30 de contracte de voluntariat cu voluntari 

activi din comunitatea locală: studenți, profesori, psihologi, asistenți sociali, 

asistente, avocați. 
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Epilog 

 
Generalul Eremia Grigorescu, adresându-se ostașilor după victoria de 

la Mărășești: 

„Timp de aproape două luni, prin rezistența îndârjită ce ați opus cu 

piepturile voastre la Mărășești și Muncelu năvălirii dușmanului cotropitor, ați 
făcut să se întunece visurile de cucerire ușoară a părții ce ne-a mai rămas din 

scumpa noastră Țară... La Siret, în focul urii răzbunătoare, nesocotind risipa 

sângelui, ați smuls biruința cea mare. Ați făcut să reînvie în mintea tuturor 

amintirea glorioasă a faptelor străbunilor noștri. Ați atras admirația lumii 

întregi... Din sângele vostru se va ridica, curat și măreț, o Țară Românească a 

tuturor românilor”. 
 

Generalul Eremia Grigorescu către ostașii români, în Ordinul de zi nr. 

90 din 8/21 august 1917: 

„Dumnezeul părinților noștri ne-a ajutat, după aproape un an de luptă, să 

trăim zilele cele mai mari, cele mai războinice. 
De la 24 iulie până la 7 august ați dat cele mai grele și mai mari lupte. 

La Panciu, Mărășești și Cosmești s-a dezlănțuit cea mai măreață și 

groaznică bătălie, ce-a purtat vreodată Țara Românească. 
În lupte crâncene și vijelioase, inamicul întreit în număr, în nesățioasa lui 

poftă de a cuceri și restul din bogatul trup al scumpei noastre Românii, 
năpustindu-se furios, s-a izbit 12 zile și 12 nopți de vitejia noastră ca de o 

stâncă neclintită. 
La Șușița și Siret ați năruit sforțările groaznice ale sălbaticului dușman, 

dovedind lumii o dată mai mult că «nici pe aici nu se trece». Aici cunoscu 

generalul german Mackensen ce este înfrângerea. 
Mărășeștii fu mormântul iluziilor germane. 

Scumpii mei Ostași, 

(…) Din întunericul ce copleșise văile Șușiței și Siretului și din sângele ce 

curgea șiroaie la Străjescu și Doaga, s-a înălțat măreț și strălucitor gloria și 

faima voastră. 
Eroismul vostru a cutremurat lumea și frumoasele noastre ținuturi, a 

deschis mormintele eroilor din Transilvania și Dobrogea, de la Jiu, Olt, Neajlov 

și Călugăreni, ca să admire răzbunarea chinului și pângărirei de 9 luni suferite 

de căminurile, de părinții, soțiile și copiii voștri. (…) 
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Ostași ai Armatei I, 

(…) Ziua de 6 august a fost scrisă de voi cu litere de aur în cartea vitejiei 

neamului nostru, afirmând în lumea întreagă drepturile lui nebiruite.  

Ostași! 

(…) Dimpreună cu voi depun pe mormintele eroilor, ce au căzut în această 

năpraznică luptă florile recunoștinței unui popor, care acum, mai mult ca 

întotdeauna, nădăjduiește în întregirea lui. 

De la general la soldat strângeți rândurile pline de mândria eroilor admirați 
de lumea întreagă și fiți gata ca atunci când ceasul deplinei răzbunări va suna, 

să goniți dincolo de hotare pe vrăjmașul cotropitor.  

SĂ TRĂIȚI OSTAȘII MEI VITEJI, mândria și scutul fără seamăn al 

patriei (…)”.  

 

Octavian Goga, Ne învață Mărășeștii…, în „România”, I, nr. 183, 8 

august 1917: 

„Două săptămâni s-au împlinit de când nemții încearcă zadarnic să spargă 

frontul românesc. Bătălia de la Mărășești, prin durată, prin proporțiile și 

intensitatea ei, rămâne una din cele mai formidabile și mai sângeroase vărsări 
de sânge ale marelui război. (…) 

Războiul este, cum s-a mai spus, cea mai sinceră spovedanie a unui popor. 

Nicăieri ca pe câmpul de luptă nu se dezvăluiește sufletul unei rase. Bătălia e 

un examen implacabil pe care-l dă inima și creierul. Impulsurile psihologice și 

calitățile fizice toate sunt aruncate în balanță acolo sub bătaia tunului… 

Ei bine, judecând sub acest raport splendida rezistență a frontului nostru 

într-o vreme de supremă încordare, trebuie s-o spunem liniștiți că examenul 

l-am trecut cu cinste. Orice s-ar întâmpla, obrazul românesc rămâne curat în 

fața Europei. Soldatul care s-a bătut la Mărășești a arătat lumii de ce e capabil 

acest neam de la Dunăre. S-a dovedit că valoarea morală a țăranilor de aici din 

Orient e cel puțin egală cu conștiința națională care împinge la asalt masele 

germane. Legenda superiorității sufletești a culturii de la Berlin s-a evaporat în 

fața sătenilor de la Târgoviște care au pornit la atac în cămăși și cu capetele 

goale, creând în jurul lor o atmosferă de vitejie clasică, smulsă parcă din cele 

mai strălucite pagini ale antichității greco-romane. (…) 
Ne învață Mărășeștii, putem trage concluzia limpede. Niciodată nu s-a 

arătat într-un mod mai evident energia poporului nostru și putința lui de a se 

adapta la formele de viață modernă, ca în aceste zile de complicat război, când 

armatele imperiului german se frâng de zidul de pe Siret.  
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Mărășeștii strigă deci cu învățătura sângelui vărsat acolo, strigă în 

conștiința tuturor oamenilor care vor îndreptarea țării noastre nenorocite. Zilele 

de glorie ale acestui sat din Moldova trebuie să fie zilele de înaltă pedagogie 

națională care va îndruma viitorul. (…)”. 
 

Ziarul „Sheffield Evening Telegraph” din 1 septembrie 1917: 

„Bătălia de la Mărășești a demonstrat că trupele române, echipate cu cele 

necesare unui război modern, sunt excelente. Apărarea de la Mărășești și-a 

consacrat un loc în istorie, alături de apărătorii de la Iser și Verdun. Mackensen a 

trimis pe frontul de la Mărășești toate trupele disponibile, susținute de o artilerie 

puternică, și a decis să străpungă frontul cu orice preț, fără să țină cont de 

pierderi. Românii au fost obligați să se opună pe teren plat, fără altă acoperire 

decât tranșeele. Nu au avut nici fortificații, nici munți, nici păduri care să îi ajute, 

așa cum s-a întâmplat toamna trecută în Munții Carpați, iar românii neînfricați 
au stat fără să îngenuncheze sub focul artileriei inamicului și fiecare atac al 

nemților a fost urmat de unul și mai puternic al trupelor ruso-române”. 
 

Generalul John Pershing, șeful misiunii militare a S.U.A. în Franța, la 

23 septembrie 1917: 

„Armata românească? După cum ați relevat, dușmanii scontau ca o 

certitudine inevitabilă, acum o lună, înfrângerea României, evacuarea 

Moldovei. Răspunsul îl cunoaștem. Armata română a urcat splendid panta pe 

care scoborâse fără voia și fără vina ei. 

Chemată la suprema încercare a ofensivei trecute și a luptelor de la sud, 

armata României a dat nenumărate dovezi de eroism. Soldații români luptă 

admirabil. Sunt la înălțimea celor mai viteji apărători...”. 
 

Vasile Pârvan, Memorial în onoarea camarazilor căzuți în războiul 
pentru unitate națională, citit în ziua de VII/XX noiembrie MCMXVIII, la 

redeschiderea cursurilor de istorie antică, publicat în volumul Memoriale 

(1923), sub titlul Au căzut pentru libertate. Cântec de jale: 

„Viteji au fost flăcăii tăi, o Patria mea frumoasă, pretutindeni unde ți-au 

apărat moșia de năvala dușmană. Dar nicăieri sufletele lor n-au ars de un foc 

mai mistuitor ca la Mărășești și Târgul Ocnei (…).  

Ca învăluiți în propriile giulgiuri, încă din viață, așa au apărut ei în ziua de 

hotărâre a bătăliei, în strămoșeștile lor haine albe de țărani ai ogoarelor 

roditoare, în fața dușmanului îngrozit de puterea mereu mai nestăpânită a 

asaltului lor. 
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Îngenunchiați, voi ce-ați rămas în viață, înaintea maiestății celor ce au 

căzut la Mărășești și Târgul Ocnei! Acolo s-a făurit din nou, prin moartea 

incomparabilă, pactul vieții eterne a rasei noastre. 

În tragedia luptei fără speranță, acolo s-a petrecut schimbarea la față a 

marelui martir: țăranul-ostaș”. 

Mihail Sadoveanu, Mărășești, 1920: 

„(…) Între 23 iulie și 7 august, cătră Cozmești, Mărășești și Panciu, s-a dat 

o bătălie crâncenă, pas cu pas, ceas cu ceas, zi și noapte, fără oprire, A fost una 

din cele mai teribile bătălii ale războiului neamurilor. (…) 
Timp de aproape două săptămâni, cât a ținut bătălia, soldații noștri au fost 

neadormiți și neobosiți. Au respins atacuri, au cotraatacat, s-au bătut cu o 

energie înfricoșată. Această energie fără seamăn, poate fără precedent în 

analele războiului de față, este cel mai mare titlu de glorie al oștirii noastre. 

În unele locuri, împinși îndărăt, covârșit în alte părți, soldații și ofițerii nu 

și-au pierdut niciodată cumpătul. Pas cu pas retrăgându-se, au luptat. S-au oprit, 

au contraatacat iar. Sufletul lor credincios pământului străbun și violența 

amărăciunii lor au izbit într-o putere așa de năprasnică, încât inamicul la urmă, 
cu tot numărul a trebuit să se oprească sleit. 

… Când se vor scrie paginile epice ale acestui război al liberării și al 

muceniciei neamului nostru – generațiile viitoare se vor cutremura. (…)”. 
 

Istoricul german M. Schwartze, în lucrarea Der Grosse Krieg. 

1914-1918, 1922-1923: 

„Printr-o rezistență îndârjită opusă unei ofensive bine pregătite și prin 

numeroase contraatacuri energice, până la lupta corp la corp, fără nicio 

considerație față de grelele pierderi suferite, diviziile române... au știut să apere 

patria lor de o completă cucerire. Luptele de la Focșani și Tg. Ocna (Oituz), 

sau bătălia de la Mărășești cum îi zic românii, au devenit mândria armatei 

române în războiul mondial”. 
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Mausoleul Eroilor Neamului 

 

 

Monumentul Victoriei de la Tișița 
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Monumentul II Mărășești (Complexul Monumental Joffre) 

 

Monumentul II Mărășești (Complexul Monumental Joffre) 
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Monumentul (bustul) domnitorului Alexandru Ioan Cuza 

 

„Obeliscul Eroilor de la 1877-1878 pentru Independență Națională” 
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Troița Eroilor Războiului pentru Întregirea Neamului Românesc 

 

Obeliscul dedicat luptelor greviste ale muncitorilor de la Depoul de 

locomotive C.F.R. Mărășești, din anii 1918-1921 
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Monumentul (bustul) eroinei Măriuca Zaharia de la Haret 

Monumentul consacrat eroinei Măriuca Zaharia de la Haret 
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Monumentul (bustul) Sublocotenentului Gabriel Pruncu 

 

Locul pe care a fost amplasat Monumentul „Trompetistului” 
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