


 

 
 

ea mai veche men iune a ării 
Năsăudului o întâlnim într-o 
diplomă din anul 1264 în care 

regele Ungariei, tefan al IV-
lea a donat teritoriul numit 
„Terra Naswod” contelui 
Hazos. 
 Sub acest termen 
geografic se în eleg satele 
situate în bazinul de sus al 
Some ului Mare în frunte cu 
Năsăudul, localitatea cea mai 
importantă de la care derivă i 
numele inutului. 
 Năsăudul, în raport cu extensiunea 
inutului său, nu are o pozi ie centrală i nici 

nu prezintă vreo importan ă de ordin strategic. 
 În urma cercetărilor referitoare la acest 
inut începând din timpurile cele mai vechi, se 

pot aduce o serie de lămuriri importante. 
 O serie de artefacte de siliciu 
provenite din perioada aurignaciană a epocii 
paleolitice s-au descoperit în apropierea 
Năsăudului. 
 La pantele dinspre sud ale dealurilor 
ce se ridică pe partea dreaptă a Some ului 
Mare se găsesc o serie bine definită de 
sta iuni diferite din epoca pietrei lustruite. În 
această epocă inutul 
nostru era locuit de 
către o popula ie de 
păstori i agricultori de 
origine etnică geto-
tracică, veni i din Asia 
Minoră. 
 Începând din 
epoca bronzului, 
locuitorii din inutul 
nostru au învă at să 
exploateze zăcămintele 
de aramă (cupru) ce se găseau în mun ii 
metaliferi din zonă. Locuitorii de aici se mai 
îndeletniceau i cu extragerea aurului liber, 
spălându-l din nisipurile Some ului Mare i 
ale afluen ilor lui. Nu este exclus ca ace ti 
căutători de aur să fi fost primii care au pus 
temelii satelor din ara Năsăudului. 

 Tot din epoca bronzului i sub 
influen a culturii egeene din sud au intrat în 
uz podoabe din aur i vase sacrale i de lux 

confec ionate din acest metal.  
 Obi nuin a de a 
întrebuin a diferite obiecte de 
aur a trecut de la locuitorii 
Ardealului la popoarele 
învecinate de la care s-a 
răspândit apoi în toate ările din 
nord-estul i nordul Europei. 
Cercetările arheologice care s-
au executat în provinciile 

germane au confirmat faptul că aurul din 
obiectele antice ce s-au găsit în Prusia, 
Holstein, Hannover, Bavaria, precum i pe 
insulele Fünen, Seeland i Jütland este 
aproape în întregime de provenien ă din 
Ardeal. În antichitate, debu eul principal al 
produc iei de aur din Ardeal era înspre ările 
din sud i din sud-vest al căror nivel cultural 
era mai avansat. Datorită cererii crescânde de 
aur brut din afară, produc ia acestui metal 
pre ios se extinde asupra zăcămintelor 
originare, luând în exploatare filoanele 
aurifere din mun i. 
 Prin secolul al X-lea î.Hr. a intervenit 
o nouă epocă culturală, epoca fierului, cu a 

cărei inaugurare 
exploatările miniere 
antice din această zonă 
au luat un nou avânt. 
Datorită intensificării 
industriei miniere i 
cre terii cantită ii 
produc iei de aur, va 
urma i o ascensiune 
socială i culturală a 
poporului care locuia în 
provinciile noastre. 

 Acest important progres este confirmat 
de vechii scriitori elini despre anumi i regi 
mitici care stăpâneau în aceste păr i ale 
continentului. Printre ace ti regi l-am putea 
aminti pe Geryon din mitul despre Heracle, a 
cărui bogă ie de vite dovede te existen a de 
raporturi comerciale cu ările învecinate. 
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 Exploatări antice de fier au existat 
undeva între dealurile din nordul Năsăudului, 
fapt dovedit de apari ia unor piese mari de 
zgură pe care inunda iile Văii Caselor le 
rostogoleau pe străzile ora ului. 
 Accesul dinspre vest în ara 
Năsăudului nu putea avea loc pe linia 
Some ului Mare în sus din pricina defileelor 
de la satele Piatra, Mocod, Mititei i Nimigea 
de Sus. Deci, comunica ia cu interiorul 
Ardealului se făcea pe linia unor două poteci 
problematice ce traversau dealurile înalte, 
acoperite cu păduri, ce se ridică pe malul 
stâng al Some ului Mare. Alte două poteci 
mai accesibile duceau, în vechime, peste 

trecătorile mun ilor: una în Maramure  i alta 
în Moldova. 
 Comunica ia în interiorul ării 
Năsăudului se desfă ura tot pe poteci 
nestatornice situate la pantele dealurilor. 

 
În această epocă de progres general s-a ridicat 
pe traseul potecii care a existat din vremuri 
mai vechi un drum stabil, potrivit pentru 
circula ia cu care, spre a favoriza accesul în 
interiorul zonei. Acest drum, care s-a mai 
întrebuin at o perioadă ca drum de câmp, se 
numea „calea carelor”. Pornea dinspre malul 
Some ului Mare din preajma Năsăudului spre  
sud, peste dealurile înalte ce apar ineau de 
satele Lu ca, Mintiu i Tăure din prezent i 
ducea în valea largă a ieului de unde se 
ramifica apoi în trei direc ii. 
 În acele condi ii, pe locul Năsăudului 
de atunci s-a desăvâr it o a ezare stabilă unde 
se desfă ura comer ul cu sare, cereale, aur, 
fier i animale pentru ara Năsăudului. 
 Pe la începutul secolului al III-lea î.Hr., 
cel ii din zona Rinului pornesc campaniile lor 
de cucerire, pradă Roma în 273 î.e.n. i 
înaintează de-a lungul Dunării împotriva 
ărilor din orientul european. Martorii acestor 

mari evenimente sunt numărul considerabil de 
numiri topografice i rămă i ele grandioaselor 
fortifica ii ce ni s-au conservat din acele 
vremuri pretutindeni la intrările înspre mun ii 
Ardealului. 
 Până la urmă, atât învingătorii cât i 
învin ii s-au înfră it, punând apoi noile baze 
ale regatului Dacia, care pe la începutul 
secolului I î.Hr. a luat un important avânt de 
preponderen ă politică în această parte a 
Europei. 

 Se crede că de la cel i derivă i numele 
ora ului minier Rodna, numit i Rocna din 

ara Năsăudului. 
 Urmează conflictul cu Roma, în urma 
căruia, Regatul Daciei a fost desfiin at iar 
teritoriul lui a fost încorporat în parte la 
Imperiul Roman. 
 În decursul celor apte ani de războaie 
cu Roma, popula ia Daciei a suferit mari 
pierderi. Învingătorii romani încep să 
colonizeze provincia cu elemente romane i 
romanizate de pe tot cuprinsul imperiului, 
utilizând în prima linie solda ii servi i care 
trebuiau împroprietări i, apoi muncitori 
minieri în interesul exploatării minelor de aur 
precum i elemente burgheze atrase în mare 
parte de faima abunden ei de aur în noua 
provincie. 
 După mărturia monumentelor 
epigrafice, o bună parte din elementul 
burghez era provenit din Asia Minoră, i mai 
cu seamă din Syria. Pe la începutul secolului 
al II-lea al erei cre tine, o secetă cumplită a 
distrus vegeta ia pe o mare parte a provinciei 
Syria i în pu ini ani a prefăcut-o în pustiu, 
împreună cu capitala Palmyra i alte o sută de 
ora e. O parte din fugarii sirieni, profitând de 
colonizarea în curs a provinciei Dacia, căutară 
i găsiră adăpost în ara noastră. Sirienii s-au 

stabilit în centrele comerciale situate pe linia 
de la poalele mun ilor metaliferi numi i 
„Apuseni”, în ora ele pe a căror loc în prezent  
 



 

 
există Clujul, Turda, Alba-Iulia i satul 
Geoagiu. Ace tia reprezentau elementul 

burghez i se îndeletniceau cu industria i 
comer ul cu aur. 
 Nu există indicii că în regiunea 
minieră a Some ului de Sus s-ar fi stabilit 
vreo colonie de sirieni. Totu i, prezen a lor în 
această regiune este dovedită prin asemănarea 
numelui localită ii Năsăud din prezent cu cel 
al ora ului Nasaudum din Siria men ionat de 
Plinius i deci, putem considera că un grup de 
coloni veni i din acel ora  s-au stabilit în 
această provincie. 
 Se pare că ace ti coloni sirieni au dat 
noua numire vechiului centru minier din 
bazinul Some ului de Sus doar cu câteva 
decenii în urma celor ale centrelor de 
importan ă  mai mare din interiorul 
Ardealului. 
 În decursul stăpânirii romane, 
industria minieră ajunge la o stare de înflorire 
ale cărei urme nici până în prezent nu au 
dispărut încă cu desăvâr ire. Pretutindeni, pe 
extensiunea mun ilor no tri putem observa 
nenumărate galerii, pu uri i drumuri ce ni s-
au conservat din acele vremuri. De asemenea, 
în preajma intrărilor în văile laterale ale 
afluen ilor Some ului Mare, se află 
conservate mari cantită i de zgură provenite 
din topitoriile ce au func ionat acolo. 
 Din această epocă s-au mai păstrat în 
subsolul Năsăudului resturi de ziduri din 
piatră brută cu tencuială care în urma ridicării 
nivelului solului sunt acoperite cu un start 
gros de pământ. Zidurile proveneau din casele 
vechi ale ora ului de pe vremuri. 
  
 

 
Când a fost ridicat edificiul fostei bănci 
„Mercur” din Năsăud, s-au găsit la o 
adâncime de cinci metri câteva pietri de nisip 
cioplite în formă de cuburi i prisme cu un 
volum mai mare de 1 m³. Tot de acolo a mai 
ie it la iveală i un ciubuc de marmură ro ie 
cu fe e lustruite. Dintre obiectele ce s-au 
extras din subsolul Năsăudului o importan ă 
deosebită reprezintă cele patru sarcofage 
cioplite din piatră de nisip ie ite la iveală pe la 
începutul secolului al XVIII-lea, în grădina 
casei nr. 126 din Strada Morii. Originea 
acestor sarcofage ar putea proveni de la 
sirienii veni i în ara noastră din vecinătatea 
Egiptului. 
 Sirienii coloniza i în Ardeal au fost 
înso i i de evrei, de la care ne-au rămas unele 
inscrip ii pe pere ii unor galerii de mine din 
Mun ii Apuseni. În Năsăud a existat un vechi 
cimitir cu pietre mormentuare purtând 
inscrip ii ebraice pe care proprietarul le-a zidit 
înainte cu 50 de ani în fundamentul edificiului 
Po tei din localitate. Această colonie trebuie 
să fie contemporană cu cea a sirienilor. 
 Obiecte de metal care prezintă valoare 
au fost găsute în subsolul Năsăudului după 
cum urmeză: 

- la anul 1854 de către ăranul 
Toader Rus o piesă de aur brut de 
cca. 5kg într-o grădină din preajma 
canalului morilor; 

- două tetradrahme de argint de-ale 
regelui Alexandru cel Mare din 
Macedonia la panta de sud a 
cimitirului. 

După cum s-a arătat i în cele 
precedente, chiar de la începuturile industriei 
miniere, în această regiune, o mare parte a 
aurului se exporta în ările învecinate pentru 
vite i cereale în schimb. Situa ia s-a 
perpetuat i în decursul stăpânirii romane 
chiar prin intermediul autorită ilor i cu 
intensificarea exploatărilor din această epocă 
propor ional cu necesită ile de între inere a 
unui număr mai mare de muncitori. 
Exporturile de metal pre ios au crescut i în 
afara frontierelor Imperiului în raport cu 
cerin ele popoarelor nordice în a căror via ă 
intervenise un avânt înspre cultură i lux. Ca o 
consecin ă naturală a exportului de aur din  

 



 

 
Ardeal, 

în regiunile 
barbare se 
ridică i 
dorin a unor 
popoare de a 
cuceri aceste 
inuturi bogate 

în aur. 
 În anul 249 d.Hr., se semnalează 

atacul gepizilor împotriva acestui sector al 
frontierei imperiului. Ace tia vor traversa 
linia mun ilor no tri i înaintează în interiorul 
provinciei, împăratul Filip Arabul conduce 
o tirile romane i reu e te să-i învingă pe 
gepizi într-o luptă decisivă. Cu ocazia 
încheierii păcii ce urmează, împăratul Decius 
le cedează gepizilor o fă ie de teritoriu din 
nordul provinciei în care erau cuprinse toate 
castrele romane situate la această frontieră. 
Acest teritoriu cedat de romani cuprindea linia 
mun ilor din nordul Ardealului împreună cu 
valea Some ului Mare care se întinde paralel 
i de-a lungul cărei erau castrele cedate 

gepizilor la satele: Tihău, Che eiu, Ili ua, 
Beclean i Orhei din prezent unde se mai văd 
resturile lor. 

După aceste evenimente, mun ii 
metaliferi din nordul Ardealului, împreună cu 
valea Some ului Mare i ara Năsăudului 
ajung în stăpânirea gepizilor. Cetă enii romani 
din aceste păr i fură coloniza i aiurea, ceea ce 
se confirmă printr-o inscrip ie dedicată 
împăratului Decius care a fost găsită la Alba-
Iulia. Noii proprietari continuă exploatările 
miniere din ara Năsăudului cu ajutorul 
muncitorilor care au rămas pe loc, precum ne 
dovedesc cunoscutele tezaure atribuite acestui  

 
 
 

 
popor cum ar fi cele care s-au 

descoperit la imleu, Rodna. Nu există indicii 
despre Năsăudul din acele vremuri, doar 
faptul că cetă enii romani s-au retras i apoi 
prădarea i distrugerea caselor din localitate 
prin foc. 

Putem spune că pe durata stăpânirii 
gepizilor scade importan a Năsăudului care 
trece pe al doilea plan la care a mai contribuit 
i construirea unei noi linii de comunica ie 

peste satul Nepos din prezent în Valea 
Bistri ei. Această nouă linie de acces la ara 
Năsăudului poate fi atribuită gepizilor în 
bazele unei cetă i ale cărei resturi se găsesc 
între satele Nepos i Dumitra i prezintă o 
tehnică identică cu cea a cetă ii din Rodna.  

Probabil că gepizii au stăpânit valea 
Some ului de Sus până la dispari ia lor din 
istorie. Totu i, i după căderea lor politică, 
intervenită la anul 571, ei au mai opus 
rezisten ă avarilor i slavilor în unele văi 
înguste ale Carpa ilor. 

 Pe la începutul secolului al VII-lea se 
extinde stăpânirea slavilor i asupra văii 
Some ului Mare cu toate că luptau sub scutul 
avarilor. Domina ia slavă a durat aproape 200 
de ani i a lăsat multe urme în limba i 
toponimia românească. După dispari ia 
avarilor i plecarea slavilor din Dacia i până 
la incursiunea ungurilor, ara Năsăudului a 
făcut parte din unul din voievodatele 
române ti care se formaseră în acea epocă. 

Probabil că-n acele vremuri, când 
industria minieră decăzuse cu totul, Năsăudul 
î i câ tigase iară i întâietatea între localită ile 
din acest inut.  

Odată cu noul avânt al industriei din 
Rodna, denumirea topografică de „ ara 
Năsăudului” dispare, fiind înlocuită cu 
denumirea de Valea Rodnei. 
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na dintre clădirile reprezentative pentru Năsăud este, fără îndoială, cea a Bibliotecii 
Documentare a Academiei, imobil construit de familia Ti ca, în 1914. Mă voi opri astăzi la 
povestea acestei case, ce străjuie te artera principală a localită ii (aproape de intersec ia 

către Bistri a), cu alura unui castel în miniatură, în baza datelor „Colec iei Iuliana Ti ca” de la 
Muzeul Grăniceresc Năsăudean.  

 

Un cuplu în Belle Epoque 

La începutul secolului XX, Iuliana i Emil Ti ca (ca o coinciden ă mai rar întâlnită la doi so i, ei au 
borne ale vie ii identice: 1881 - 1965) apar ineau protipendadei „ora ului academicienilor”. Iuliana 
Mure ianu era descendenta unor familii cu faimă din zona grănicerească a Năsăudului i s-a distins 
prin implicarea în via a culturală a urbei, remarcându-se ca o cântărea ă i o pianistă talentată, ce a 
activat în cadrul Reuniunii române de cântări. Emil Ti ca era originar din comuna bra oveană 
Moeciu de Sus, fiind de profesie bancher, după absolvirea Academiei Orientale din Budapesta, i s-
a stabilit la Năsăud în calitate de ef contabil al Băncii Mercur. Cei doi s-au căsătorit pe data de 8 
octombrie 1906, iar primii ani după ce i-au unit destinele i i-au petrecut în casa părin ilor Iulianei. 
Nu pentru mult timp, pentru că în 1910 ei purced la edificarea propriului cuib. Unul deosebit pentru 
Năsăud. 

O avere pentru acele vremuri 

Terenul, men ionat în actele de proprietate ca „locul de peste prunduri”, a fost cumpărat la data de 
26 iunie 1910 de la Iosif Mihăila  (alt personaj 
de vază al Năsăudului acelor timpuri, fost 
magistru de po tă), pentru suma de 2.200 de 
coroane. În vederea construirii locuin ei, 
perimetrul a necesitat o înăl are cu pământ, 
apelându-se pentru aceasta la „intreprinzătorii 
Iosif Pop, primar şi Simion Hordoan, econom, 
ambii locuitori în comuna Prislop”, contra 
sumei de 1.300 de coroane, însă suma stabilită 
s-a majorat până la 1.800 de coroane, „aici este 
de a se în elege şi adaosul de plată afară de 
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contract, pentru neajuns”. Proiectul imobilului a fost realizat de către inginerul Pfaundler din 
Bistri a, pentru care a încasat 400 de coroane, alte 600 primind ulterior pentru controlul lucrărilor în 
desfăşurare. Planul cuprindea logia, camera de primire, camera de oaspe i, camera de zi prevăzută i 
cu un foi or, sufrageria, dormitorul, camera servitorilor, bucătăria, cămara, iar în spate o verandă. 
Ridicarea vilei i-a fost încredin ată unui alt bistri ean, Pavel Mure ian, ini ial pentru suma totală de 
23.500 de coroane, la care s-au mai adăugat încă 1.240 de coroane la final. Pe lângă edificarea 
clădirii, lucrările la vila Ti ca au vizat i alte aspecte: dotarea încăperilor cu sobe de teracotă, de fier 
sau cuptoare pentru bucătărie, pictatul încăperilor, realizarea împrejmuirii, amenajarea spa iilor 
verzi i a grădinii cu pomi fructiferi, precum i construirea unor anexe gospodăre ti. Astfel, 
trăgându-se linie, au fost cheltuite în total 36.000 de coroane, fără a pune în calcul mobilierul. 

Războiul mondial și despărțirea 

Documentele de la Muzeul din Năsăud arată că la 1 august 1914 lucrările la vila Ti ca erau 
finalizate. La scurt timp, ca urmare a declan ării Primului Război Mondial, Emil a fost concentrat în 
batalionul II al Regimentului 32 honvezi de la Bistri a, cu gradul de sublocotenent, participând ca 

ofi er combatant pe toată durata războiului, în 
special pe frontul balcanic (decorat în mai 
multe rânduri), până în 2 decembrie 1918, când 
a fost desconcentrat. Întors acasă, Emil Ti ca 
contribuie la reorganizarea Gărzii Na ionale 
din Năsăud, în calitate de pre edinte i 
comandant, cu grad de căpitan, fiind ulterior 
numit ef al „Postului de censuri” i comandant 
al Pie ei Bistri a. Iese din armată la 28 
decembrie 1919 i se întoarce la Banca Mercur 
din Năsăud, pe postul de director executiv. În 

1924, în urma falimentului băncii i a problemelor de natură judiciară care au urmat, Emil Ti ca 
părăse te Năsăudul, intrând în serviciul Băncii Române ti, la sucursala Bra ov, cu deta ări 
ulterioare la Satu Mare. Acest din urmă ora  a fost, din păcate, capăt de linie în rela ia cu Iuliana, 
cei doi despăr indu-se în 1927. 

Drumuri diferite, casa - donată Academiei 

Bancherul i-a refăcut via a de cuplu alături de Lya de Baghotay, rămânând director la Satu Mare 
până în 1940, în urma Dictatului de la Viena fiind for at de administra ia maghiară instaurată să 
părăsească ora ul. Astfel, Emil Ti ca i-a trăit ultimii ani din via ă la Bra ov. După despăr ire, 
Iuliana a revenit la Năsăud, iar în 1940, înainte de a pleca spre Bra ov, Emil a luat decizia de a 
renun a la partea sa din casa de la Năsăud, pentru a fi oferită Iulianei drept compensa ie pentru 
acceptul de a divor a oficial, eveniment produs în acela i an. Revenită la numele de Mure ianu, în 
1951 Iuliana a fost obligată de noua orânduire să găzduiască în vilă Dispensarul TBC din Năsăud. 
Cu siguran ă, lipsa mo tenitorilor, pe de-o parte, i situa ia impusă de comuni ti, pe de alta, au fost 
factorii care au determinat-o pe Iuliana să- i doneze casa, la 22 decembrie 1958, Filialei Cluj a 
Academiei Române. Însă cocheta locuin ă a fost preluată de către Academie de abia după decesul 
Iulianei, survenit la 16 iulie 1965, intabularea fiind operată pe 6 decembrie 1965. Odiseea se încheie 
după al i trei ani, la 19 noiembrie 1968, atunci când a avut loc inaugurarea noului local al 
Bibliotecii documentare. 

Fond valoros de carte 

 



 

 

Ini ial, biblioteca a înglobat aproximativ 6.000 
de volume, dona iile fondatorilor. Primul intrat în 
patrimoniul muzeului a fost fondul bibliotecii colii 
Normale. I s-a adăugat biblioteca Liceului „George 
Co buc”, care asimilase încă din 1940 biblioteca 
Reuniunii învă ătorilor greco-catolici „Mariana”, 
denumită astfel în amintirea organizatorului primelor 
coli elementare din Năsăud, învă ătorul Ion Marian. 

De asemenea, biblioteca năsăudeană contabilizează 
fondurile bibliotecii colii primare din Rebri oara, ale 

Băncii Aurora, ale Administra iei fondurilor grănicere ti, precum i căr i donate de membri ai 
familiilor lui George Co buc i Liviu Rebreanu, de Ioan Ciocan, director al Liceului „George 
Co buc” i profesor la Facultatea de Litere din Bucure ti, de Leon Bancu, directorul Băncii Aurora, 
de notarul clujean dr. Alexandru Pop, de profesorul 
clujean Teodor Ghi an, pentru a-i aminti doar pe cei mai 
ilu tri. Biblioteca din Năsăud de ine numeroase lucrări, 
provenite din domenii de studiu variate, de la istorie i 
literatură, la tiin e naturale, scrise în limbile latină, 
română, germană, maghiară, engleză, franceză. Institu ia 
năsăudeană se mândre te cu un inventar remarcabil de 
căr i vechi, numeroase edi ii princeps, dar i cu o 
colec ie impresionantă de periodice (peste 3.000 de 
publica ii), unele dintre ele fiind exemplare unice, de negăsit în altă parte. Printre acestea se număra 
câteva edi ii din secolul al XVI-lea semnate de Erasmus din Rotterdam, cum ar fi „Elogiul 
Nebuniei”, tipărit în 1522, dar i alte căr i importante pentru cultură română, precum „Evanghelia 
Învă ătoare”, scrisă în slavonă veche i tipărită în 1642 la Govora, la cererea voievodului Matei 
Basarab. 

                                      (Ziarul Răsunetul 
Radu Sîrbu) 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Redac ia 



 

În zona Năsăudului, se 

cultiva cânepă. Sămânța de 

c â n e p ă  s e  s e m ă n a 

primăvara, dar erau două 

tipuri de cânepă: cânepă de 

vară și cânepă de toamnă. 

                                    Cânepa de vară 

Se culegea spre sfârșitul lunii august, se făcea snopuri 

pe urmă se ducea la râul Someșul Mare, unde era 

băgată în apă și se 

acoperea cu pietre (ca să nu iasă din apă), timp 

de trei săptămâni (21 de zile), după care se 

scotea din apă și se spăla deoarece era 

murdară. După spălare se usca și pe urmă se 

zdrobea cu o bucată de lemn numită meliță 

pentru a îndepărta partea lemnoasă din ea. 

Urma procesul de răgilare de unde rezultau 

două calități de fire: una se numea fuior

(calitatea mai bună) și cealaltă dupci (calitatea mai slabă). În continuare se 

montau firele pe războiul de țesut și se torcea manual cu fusul. Se albea prin 

spălarea de mai multe ori cu leșie (cenusă fiebinte+ apă) și se usca la soare. 

După care era pregătită pentru confecționarea de îmbrăcăminte. 

                                                               

Cânepa de toamnă 

Cânepa de toamnă se recolta în luna 

octombrie și avea în plus față de cânepa 

de vară semințe. Procesul de prelucrare 

pentru a rezulta materialul dorit era 

același ca și la cânepa de vară. 

 

 

           Timiș Denisa  
 

 

 

 

Cânepă de vară 



-Filmul este o inovație, un lucru 

făcut de mintea oamenilor, o inteligență.

-Deși acuma filmele sunt cele mai 

populare nu sunt și cele mai bune 

pentru că oprește bucuria de a citi, de a 

compune, de a realiza lucruri mari. 

-Cititul acum este opțiunea cea mai rar 

întalnită de tineri deoarece filmele sunt 

la putere. 

-Filmele au părți pozitive dar și părți 

negative: 

*părțile pozitive sunt că pur și simplu te 

relaxează și te ajută să înțelegi că viața 

nu e mereu roz și putem observa niște 

lecții de viață importante pentru noi. 

*părțile negative sunt că opresc citirea 

și dezvoltarea gândirii umane.       

-Filmele nu ecranizează așa de bine ca 

și cărțile, emoțiile personajelor.                                                                                        

-În final, filmele sunt o sursă de 

relaxare dar care nu îți aduc viitorul. 

 -Cărțile sunt niște obiecte care 

dezvoltă imaginația și creierul 

oamenilor. 

 -A citi este un lucru foarte bun, 

deoarece ne stimulează imaginația. 

 -Decât să te uiți la un film, din 

punctul meu de vedere, mai bine ai 

citi o carte bună. 

 -Este o sursă de inspirație și de 

bucurie. 

                                                                                                              Timiș Denisa 



 

 

                   

  

Relația dintre bibliotecă și un cititor pasionat ar 

trebui să fie foarte strânsă. Între ei se află mereu o ușă 

niciodată încuiată. Cititorul, explorând camera plină 

de cărti, își dezvoltă vocabularul, imaginatia și 

pășește într-o lume cu totul diferită de aceasta. Oare e 

posibil?                        

 Intrând în acest univers paralel, 

cititorul trăiește nemaipomenite 

întâmplări, pe care le trăiau și eroii 

acelor pagini și navighează pe mare 

alături de aceștia.                                                                                       

Fără a se mișca din fotoliul pe care 

stă în timp ce  citește, acesta defapt 

se mișcă odată cu paginile răsfoite, intră în carte, cu 

funcția de personaj. Acolo își petrece timpul cu 

celelalte personaje și trăiește alături de acestea 

întâmplări fascinante.                                                             

De fapt când citește, acesta uită de toate problemele 

pe care le are și își petrece singurătatea cu 

personajele.                                                                                                                                                   

În concluzie, biblioteca este un prieten apropiat al 

cititorului, între ei, aflându-se o ușă niciodată 

încuiată. Relația lor este una foarte stânsă. Ce 

prieteni... 



 

   O cometă mică,  

Pe un cer pufos  

Plin de nebuloasă 

Cu aspect frumos. 

Stele o sfidează  

Și o invidează 

Pentru frumusețea, 

Cu care orbitează! 

Pe cerul Pământesc, 

Își face apariția 

Când stelele zglobii 

Vor da strălucirea! 

Atunci când cometa va apărea,  

Omenirea va dispărea! 

Primăvara minunata, 

Se așează în natură, 

Cu veșminte îmbracată. 

Animale zgribulite, 

Ies afară în natură. 

 Soarele cu raze fine, 

Încălzindu-le căsuța. 

Cerul parcă explodează, 

De culori și de fantasme. 

 Norișori zglobii, dansează. 

Cerul parcă e de vată. 

Neaua primăverii,  

Imbracă copacii  

În veșminte colorate. 

Simona Motofelea 

Maria Căluș 



                                                       

    

 

 

 

      Primavara, fiica cea mai tânără a bătrânului an, cea 

aducatoare de bucurie și voie buna a sosit și la noi cu 

alaiul ei de flori, lumină și culoare. 

Totul e învăluit în mantia de lumină a soarelui, care 

mângăie blând pământul și toate vietățile. Bolta albastră 

se oglindește în apele limpezi ale râurilor. Zilele sunt mai 

blânde și mai lungi, iar nopțile mai scurte. 

Primavara a așternut peste tot un covor multicolor. 

Câmpurile și dealurile au înverzit, iar livezile se 

pregătesc să dea în floare. În păduri , mușchiul copacilor 

e moale ca o pernă de puf, iar brazii care abia și-au 

lepădat mantia de nea privesc mandri către soare. În 

desișuri a albit floarea ghiocelului și un ușor de toporași 

se raspândește la adierea vântului din amurg. 

 

 



  

  

Parcă și acum aud sfârâitul soarelui când se 

scufundă in mare, cum a dat foc cerului, 

nevrând să mai plece, cum toată ziua a strălucit 

mândru nevoie mare pe cer, alungând norii ce 

voiau să-i invadeze teritoriul. 

Puținele zile petrecute alături de Marea 

Neagră m-au făcut nespus de fericită și mi-au 

dat ocazia să mă bucur de apă ei sărată. De 

fiecare dată când soarele se scufunda în mare, în 

căutare de noi comori si epave uitate de lume, 

eu si câinele meu, Rufus, urmăream apusul de 

basm, de fiecare dată diferit, dar care de fiecare 

dată se termină cu venirea nopții, dezolarea 

soarelui și stăpânirea Lunii si a micilor ei 

steluțe. Atingerea nisipul călduț si a apei mării 

îmi mângâie pielea, completând peisajul 

splendid pe care marea ni-l imprimă în minte. 

Nu pot să uit această vacanță și tot ce mi-a 

dăruit ea, mai ales că a fost prima vacanță 

petrecută lângă Rufus, prietenul meu cu blana 

ca mierea. 

Deși părăsirea mării m-a lăsat cu un gol în 

inima, acesta a fost umplut cu amintiri de 

neșters, pe care le port și acum cu mine peste 

tot.  



 

 

Iată-ne! Așteptând cu nerăbdare 

să pornim spre prima noastră 

aventura ca și colectiv al revistei 

PLUS. Eram emoționate și 

aveam sute de scenarii în minte 

despre ce s-ar putea petrece, însă 

nici unul nu se apropia de ceea 

ce se va întâmpla în realitate. 

Am pornit din fata școlii în 

jurul orei 12, cu ghiozdanele 

pline de gustări și de 

r ă c o r i t o a r e .  E r a m 

nerăbdătoare și dornice de 

aventură. 

Soarele veghea asupra noastră de pe bolta cereasca. Nici un nor 

nu se încumetă sa pătrundă în 

Regatul său albastru. În drumul 

nostru spre cascadă am traversat 

Someșul Mare (pe un pod 

bineînțeles). Frumusețea naturii 

și luciul apei completau tabloul 

mirific al dealurilor proaspăt 

înverzite.  



Ce este mai frumos decât 

natura în anotimpul primăvara? 

Poate natura îmbrăcata în straie 

rugini? Nu, tot verdele crud al 

primăverii câștigă. 

Cascada ne aștepta. Toți era 

fascinați, impresionați de energia 

apei. Însă nu am putut să admiram 

vâltoarea apei, căci pofta de aventură ne îndemna să plecam spre culmi și 

mai înalte.  

Urcarea a fost cea mai 

grea, terenul fiind abrupt, dar într-

un final, am poposit la umbra 

unui copac, luând o gustărică. 

Plimbarea prin pădure a 

fost un prilej să ne cunoaștem mai 

bine. Sub magia pădurii, am 

aprofundat relația de prietenie 

dintre noi. Am învățat să acordăm ajutor, dar și să-l primim.  

Ajungând mai aproape de cerul 

limpede am privit în urmă și am 

văzut Someșul Mare șerpuind 

printre dealuri, despărțind orașul 

Năsăud de cele 2 cartiere 

componente, Lușca și Liviu 

Rebreanu. 

Obosite și foarte înfometate am 

hotărât să ne odihnim câteva 

momente și să prăjim niște slănină, urmând ca la desert să mâncam 

bezele.  

Însă planurile noastre au fost date peste cap... nu am apucat să 

mâncăm nici slănină, nici bezele căci micuțul foc pe care l-am făcut a 

dovedit că nu este chiar atât de inofensiv pe cât părea.  



Îngrijorate și văzând cum focul mănâncă pământul am început 

să sunăm la pompieri și la poliție. 

         Aceștia au venit cât de 

repede au putut având în vedere 

terenul accidentat. Am trecut cu 

bine peste tot și cel mai 

important, într-un final am și 

mâncat. Dar aventura nu s-a 

terminat, cel puțin pentru mine, 

căci la coborâre, obosită fiind, n-am împiedicat, căzând pe mână, 

fracturându-mi-o. 

Puțini speriați, dar mulțumiți de peripețiile de care am avut 

parte și de amintirile de neuitat care 

ne-au umplut inima am plecat spre 

casă.  

Acum, uitându-ne la poze  și 

amintindu-ne de aventura de care am 

avut parte, râdem și ne promitem că 

data viitoare o să o facem și mai lata. 

 

 



 

Picături greoaie de ploaie lovesc geamul 

dându-mi un liniștitor sentiment de pace. Iubesc 

ploaia, deoarece ea face ca plantele să se înalțe 

semețe spre cer, curcubeul să împodobească cerul și 

ca pământul să fie roditor. 

După părerea mea, fiecare ploaie are câte o 

poveste. Cred că ploaia este o binecuvântare pentru 

natură, insecte, dar și pentru om. Apa are viață. 

Potrivit unei legende, noi am luat viață din apă.  

Unul dintre cele mai frumoase vise ale mele 

întruchipează o ploaie liniștită de vară, în care soarele 

strălucește luminând micile diamante de apă care s-au 

depus pe frunzele copacilor care în loc de fructe 

rodesc cărți. Paginile lor fiind învăluite în diverse 

parfumuri de flori. Firavii picuri de apa îmi mângâie 

pielea, făcându-mă să tresar. Peisajul este sublim. 

Livada de pomi este înconjurată de un lanț muntos, 

care poarta diademe de argint. Deasupra lor se zărește 

un mirific curcubeu.  

Nimic nu se compară cu imaginea naturii după 

ploaie, cu mirosul proaspăt pe care ea mi-l oferă. 

Dintre toate fenomenele naturale, ploaia are 

sentimente. 



Eminovici, simplu om,                                      

Născut din frunză de pom  

Îl vezi cu o foaie și-un creion  

Eminescu, simplu om, simplu om. 

  

Cu părul lins, 

Doar de fantezie atins  

În iarba udă a dragului codru, stă întins. 

 

Îmbrăcat jerpit  

După Veronica mâhnit,  

A sa dragoste-i ca o poveste, 

În care el scrie, și nu se mai oprește! 

 

Și-n umbra bătrânului tei, doarme el, păzind  

Veghea lege a poeziei românești, ocrotind  

Mormântul Veronicăi,  

Și mângâie pământul,  

Ca și cum i-ar mângâia dragul său obraz, 

Pe care n-o să-l mai sărute, în niciun caz. 

Andreea Mureșan 

Delia Seica 



Eram în curte lângă câinele meu, zgarda lui semăna 

foarte bine cu o amuletă. Avea o culoare închisă, iar în 

mijlocul ei un simbol. Un simbol care semăna cu o clepsidră. 

Am apăsat din greșeală pe acea clepsidră... eu eram la fel, dar 

ceilalți nu. 

Nimeni nu se mișca, la început am crezut că este o farsă 

de ziua mea, pentru că în acea zi se nimerise să fie chiar ziua 

mea de naștere. Dar după un timp mi-am dat seama că nu era o 

farsă. Eram tare bucuroasă. Le făceam farse tuturor. Însă după 

un timp nu mai era interesat. Nu aveam cu cine să vorbesc. 

Atunci m-am gândit să repar lucrurile. Am găsit amuleta, am 

încercat totul ca timpul să-și revină, dar nimic nu a funcționat. 

Atunci am observat că pe spatele amuletei scria ,,Timpul trece 

ușor/Pe dinaintea ochilor/ 20 de ani... timpul revine la 

normal.,,. Atunci  mi-am dat seama că timpul o să revină la 

normal doar peste 20 de ani.  

La aniversarea mea de 32 de ani am observat că timpul și

-a revenit. Eram foarte fericită. Aveam cu cine vorbi, din nou. 

Dar totuși era o problemă, în toți acești 20 de ani nu am 

îmbătrânit deloc. La un an după ce timpul și-a revenit am 

observat același lucru... nu îmbătrânisem deloc. Poate asta era 

pedeapsa pentru ce am făcut. Aș vrea să nu fi găsit niciodată 

amuleta și să nu se fi oprit timpul.  

Cârcu Maria 

Alexandra 



 

 

    A sosit iarna. Ea se astearnă fulg cu fulg peste 

case și câmpii. Iarna este cel mai frumos și așteptat 

anotimp. 

   Desi iarna este cumplită și viscolul frământă 

lumea, derdelușul este plin de copii veseli cu obraji 

aprinși. Casele pitite sub căciuli mari și albe sunt 

înconjurate de un câmp de cristal.  

   Este un peisaj de poveste. Singurele urme de viața 

reprezintă copiii zglobiți, fumul care se ridică 

deasupra caselor și instalațiile ce împodobesc 

străzile și casele. 

   Acest peisaj de iarnă pare rupt din basm și 

bucuria imensă a copiilor care trăiesc emoții și 

bucurii rare.  

Melina Ștetz 

Delia Seica 



 

 

 

 

   

     

   Este toamnă.Într-o dimineață însorită, plimbându-mă 

prin livada bogată în pomii vrăjiți de toamnă, îmbrăcați 

nuci cu boabele verzi ale fructelor ce vor deveni în scurtă 

vreme maronii, meri boltiți de mere roșii, aurii, peri fal-

nici purtând pe umerii lor prețioasa povară a perelor, am 

admirat sosirea toamnei. 

    În acest rai al fructelor coapte m-am așezat cu grijă pe 

iarba primitoare și încerc să admir cerul cu ape neschim-

bate pe care pufoșii nori treceau din când în când, sa-

lutându-mă. 

    Ascultând glasul vrăjit al naturii, m-am cufundat    

adânc într-un vis al toamnei. 

Cassia Grama 



 

 

 

 

     

   Purtat pe aripile de vânt ale dimineții răcoroase 

am observat cu ochii întredeschiși perdelele catife-

late după care se zărea măiestrosul soare care zâm-

bea și mă salute. 

    Cuprinsă de mreaja dimineții, marea cristalină îmi 

fredona cu duioșie melodia valurilor care erau 

năpustite asupra nisipului maroniu. Nisipul îmi 

gâdilă tălpile.     Razele soarelui invadează și 

încălzește întregul pământ.       Plaja era plina de 

turiști încă din primele ore ale dimineții. Pe fundul 

oceanului, însă, era o liniște de nedescris. Peștii erau 

toți fericiți.  

    Totul era fermecător! 



Era o zi călduroasă de vară. Razele soarelui 

încălzeau atmosfera. Erau 35 . Cerul, de un albastru 

pătrunzător, avea un singur chiriaș, soarele galben a 

mierea.  

Un Pisicot, împins de la spate de către o morsă 

dansatoare, Ella, hotărăște să-i facă pe plac prietenei lui, 

ducându-se la piscină cu condiția: 

-Nu intru in apă! Știi bine că îmi este frică de apă! 

Morsa, prea ocupată cu pașii ei de tango, îngână 

un: 

 -Mda! 

Ajunși la piscina, Pisicotul își caută un loc 

umbros si se pune pe citit din romanul lui de dragoste, dar 

nici nu citește bine o pagină că și plânge. Morsa 

obișnuindu-se cu sensibilitatea Pisicotului nici nu-l bagă 

în seamă, continuând să-și exerseze dansul, însă prin gând 

îi trecu idea să-l învețe pe Pisicot să înoate, uitând de 

promisiunea făcută. 

Pisicotul fără să-și dea seama era luat pe sus de 

către morsă, neavând puterea să se opună. La atingerea 

apei, Pisicotul sări ca ars, scoțând un mieunat ascuțit, și 

dus a fost. S-a oprit doar la aproximativ un kilometru de 

piscina, cu răsuflarea tăiată. A hotărât să nu se mai 

întoarcă înapoi si a pornit spre casă părându-i cel mai rău 

de romanul său pe care nu apucă să-l citească. 



Jos, în vale, 

În adunatura mare, 

O sabie este ridicată. 

Dar argintul alb, 

E pătat de-ndată 

 

Auzi-mi răgetul de leu, 

Stăpâne. 

Și privește-mi trupul brăzdat de cicatrici, 

Coboara din cer, teamă adusă de crainici. 
 

Sus pe deal, 

În călul alb de prospețime... 

Ei de acolo, 

Nici nu simt adrenalina-n vine. 

Iar, sus pe deal, 

O sageată strapunge cerul, 

Aici, inima atinge fierul. 
 

Toate acele săbii, 

Ce conduc prin aer, 

Nebunia. 
 

Și se mai întreabă, 

Când își va vedea sabia fericită? 

Nu-i este dor să fie oștean de elită. 

Biata sabie! Mie mila de ea, 

E ostenită... A strapuns în inimă, 

Mii de regi, stapâni... 

Vikingi batrâni. 



 

Soarele este o stea de 

dimensiune medie care 

influențează direct clima, 

evoluţia vieţii şi 

-Bine. Soare. 

-Hai să ne jucăm! 

-Nu pot! Trebuie să mă uit în 

oglindă! 

-De ce? A fost odata ca niciodata 

o lună. Acea lună nu era modestă, 

ea zicea: 

-Sunt cea mai puternică! Aplecați

-vă în fața mea mea! 

Odata a venit soarele. 

 

-Pentru că eu sunt cea mai 

frumoasă! 

Soarele veni și a doua zi. 

-Luno, azi vii să ne jucăm? 

-Nu pot! Trebuie să mă machiez! 

-Luno, toți suntem frumoși, nu 

doar tu. Dacă o să fii tot așa de 

egoistă o să rămâi veșnic singură, 

Luna este singurul 

satelit natural al 

Pamantului si cel mai 

apropiat corp ceresc 

de acesta;  

Fără Soare, viaţa pe 

Pământ nu ar fi posibilă  

Ar fi nevoie de mai puţin 

de 6 luni pentru a ajunge 

pe Luna cu maşina la o 

viteza de 95 kmh.  



 

Când  pășesc în livada din spa-

tele casei  bunicilor mei, parcă intru 

într-un tărâm magic, în care un măr 

boltit de mere situat în centru ocupă 

tronul regal . Acesta este înconjurat de 

supuşii lui care poartă  straie cusute 

cu fir de aur. 

Însă, într-un colţ, un pom vrăjit 

de tomnă străjuieşte atent ca nu 

cumva cineva să pătrundă în poiana de după perdeaua de ferigi. 

De fiecare dată când curiozitatea mă împingea să văd ce se află în 

poiană, bunicul mă împiedica, spunându-mi că la momentul 

potrivit voi gusta din comoara aurită ascunsă sub cerul cu ape ne-

schimbare. 

Oare ce se află în poiana misterioasă? 

Ilișuan Maria 



 

 

 

 

   

        

 

 

         

        Mi-am deschis larg geamul 

Să ascult mai bine geamătul 

Stelelor ce-și bat joc de mintea Mioarei 

 

-Crezi tu om, că de te uiți la noi, 

Vine Eminescu-napoi? 

Să-ți cânte dragi doine… 

Iar tu, s-asculți ca un miop, 

Ce nu-și vede dorința, vrerea bolnavă 

De ființă umană 

Dar o simte… 

 

-Mioara dragă, noi te legănăm, 

Dar nu putem să-ți facem nimic… 

Bolnavă dorință, nu putem să ți-o îndeplinim 

Știm că ți-e tare dor, 

De draga ta Românie, 

De cât să suferi, mai bine te transformăm în, 

Una dintre noi… 

Și-un val auriu de fum stelar, 

O transform, într-un simplu praf amar  

Pe unicul cer. 

Mi-am închis geamul. 

Îmi era prea frig de la vis. 

Berche Denisa Iasmina 



Copilăria este cea mai frumoasă perioadă a vieții. Joaca 

este un element caracteristic al copilăriei. Mie îmi place să 

asemăn copilăria cu opera literară, deoarece totul este posibil. În 

perioada copilăriei suntem naivi, nu conștientizăm ce e bine si ce 

e rău, ce ai voie să faci, ce n-ai voie să faci. 

În această perioadă, personalitatea copilului se dezvoltă. 

Bucuriile copilăriei sunt nemăsurate, de aceea trebuie să te bucuri 

de ele la maxim, deoarece când vei fi adult îți vei dori din tot 

sufletul să mai fii încă o dată copil, lipsit de griji.  

Imaginea copilăriei din trecut amintește de copilul 

năzdrăvan, naiv, care face câte o poznă în fiecare zi. Mesajul fiind 

că și “greșelile” fac parte din viața copiilor și au rolul de a ne 

maturiza încetul cu încetul. Din păcate, astăzi imaginea copilăriei 

din trecut este înlocuită de jocurile video si de computer. Copi-

lăria este a lume de poveste, în care totul este posibil cu ajutorul 

viselor.  

Experimentând, copilul face diferența dintre bine si rău. 

În această perioadă se strâng multe, multe amintiri frumoase care 

au un farmec aparte. 

Csillag Akos 



 

     

 

    Blioteca este un spațiu cultural, o cameră înțesată 

de cărți. Pentru noi oamenii aceasta trebuie să fie 

foarte importantă.  

    Cărțile la rândul lor, sunt nemaipomenit de 

importante în viața noastră deoarece acestea ne 

dezvoltă imaginația, vocabularul și prin intermediul 

lor pășim într-un univers paralel, o lume cu totul 

diferită de cea a noastră, în care totul e posibil. 

Intrând în acest loc minunat, noi oamenii trăim 

nemaipomenite întâmplări, pe care le trăiau și eroii 

acelor pagini și navigăm pe mare alături de aceștia. 

    Cartea este ca și o persoană care te scapă de 

probleme pentru un timp și îți este un prieten 

adevărat. 

În concluzie,  biblioteca și cititorul sunt doi prieteni 

apropiați deoarece amândoi sunt importanți, unul 

pentru celălalt. Fără un cititor, biblioteca ar fi un 

spatiu gol, trist, iar fără bibliotecă, cititorul ar fi 

lipsit de imaginație! 



 

 

 

 
 

 

 

Cartea copilăriei mele? Uf... ce alegere grea... Oare să fie 

aceasta? Da, totuși aceasta este! Toate cărțile pe care le-am 

citit au fost frumoase, dar această carte a fost diferită... 

Este vorba despre Harry Potter, o carte de aventură. O carte 

plină de emoții... 

Citind din aceasta pagină cu pagină trăim emoțiile pe care 

le trăiau și eroii acelor pagini și de fiecare dată când apărea 

ceva eram curioasă să descoper ce se va întâmpla. 

 Dacă ar fi să recomand această carte aș recomanda-o 

oricui deoarece mie mi-a schimbat copilăria. A fost 

minunată... 

Dacă ar fi să recomand această carte aș recomanda-o 

oricărui copil deoarece mie mi-a schimbat copilăria. A fost 

minunată... 

 

 

 

 

 

 

         Oana Rognean                              Delia Seica 



 

 

 

 
 

   

 Ce este o carte pentru voi? Pentru mine cartea este un 

cuvânt din șase litere, dar care are un suflet de nedescris și 

este tainică ca și o pasăre zburătoare. Cartea pentru mine 

mai este și o mamă care mă învată, îmi sugerează idei și-

mi dezvaluie secretele ei, iar așa îmi arată cât de mult ține 

la mine.   Cartea se aseamănă foarte mult cu noi oamenii 

deoarece și ea e un suflet, un suflet mare. 

Definiția cărții spune ,, Cartea este obiectul cultural 

descoperit de anticii de acum mult timp în care       au fost 

expediate multe cercetări și descoperiri. E adevărat, însă 

eu aș completa că fiecare carte reprezintă un joc de 

cuvinte sau un univers paralel în care fiecare om își poate 

exprima gândurile, ideile și sentimentele liber. Se spune că 

cine are carte are parte. Acesta este și adevărul. Dacă ai o 

carte citită, ai parte de mai multe cunoștiințe, care îți vor fi 

de folos. 

În concluzie, cartea pentru mine este cel mai important 

obiect din literatură, dar și din lumea reală, deoarece 

fiecare om își poate exprima gândurile, ideile și 

sentimentele liber, dar și poate învăța dintr-o carte să 

folosească un limbaj expresiv și artistic. Iubiți cărțile! 
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