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Dragi colegi ,

Se implinesc 50 de ani de când am absolvit facultatea de Chimie Industrială ! Oare cum au

trecut anii atât de repede ?E mai bine să nu-i număram . Anii vin si trec,cu bucurii si necazuri

cu victorii si poticniri.

Sigur, fiecare din noi a trăit impliniri deosebite , a pășit mai ușor ori mai dificil peste greutăti

sau moment grele, ne-am bucurat , am plâns si iar am zambit ..

Dorim sa ne reintâlnim la vechea noastră”scoală “demni si tineri in spirit , pentru a simti

alături de colegii de altă dată bucuria revederii si spiritul etern al locurilor unde ne-am format,

pentru ceea ce urma sa fim .

Nu trecerea anilor –care oricum este implacabilă , mai prezintă interes, ci capacitatea noastră

de a retrăi ce a fost si bucuria ce o aduce cu sine ,care la varsta noastră are acum un alt ințeles ,

mai adanc , mai emoționant.

Aceasta inseamnă puterea si intelepciunea de a ne întalni in Iașul tinereții noastre , poate al

iubirilor noastre,încercand sa stergem uitarea și să descoperim fețe zâmbitoare , uși deschise ,

scântei ce ne aprind sufletul, glume, oftaturi sau chiar lacrimi.

Întalnirea noastră ne va face sa ne bucurăm nu numai de cele trecute , legate de anii noștri

tineri , facultate, profesie ,dar mai ales de cele prezente ,pentru care nu am avut niciodată timp

până acum : de frumusețile si miracolele naturii , de plimbări tihnite,de dorința de a trăi dupa

gustul nostru si de bucuria de a împartași si discuta cu voi colegii noștri idei sau gânduri.

Ori ce intalnire de promoție mai înseamnă o trecere in revistă a colegilor prezenți sau absenți ,

moment de mare încarcatura emoțională .Absenților dintre noi ,colegi si profesori le vom aduce

intr- un moment de pioșenie , sentimentele nostre de prețuire si regrete de a ne fi părăsit inainte

de vreme, aducându-i cu gandul printre noi .

Dragi colegi , veniți la Iași sa profităm de acest scurt ragăz al revederii , să uităm de necazuri

,sa facem din această intalnire un remember al momentelor de bucurie , sa râdem cu voioșie , să

ne simțim tineri , îmbătrânind frumos.

Dorim să redactăm o broșura cu toți colegii noștri si pe lânga obișnuita inșiruire de nume ,

adrese , e-mail -uri si telefoane , ne-ar place să înseram și căteva rânduri de la voi cu amintiri ,

fotografii de atunci,glume sau chiar .. cine știe , incercări literare .. pentru că …nu-i așa? :“

românul s-a născut poet “.

Vă așteptăm cu drag .



Programul pe care vi-l propunem este următorul :

Marți 29 iunie2010 primirea si cazarea colegilor

Miercuri 30 iunie 2010 ora 10.00 –întalnire in Aula Institutului Politehnic.

Miercuri 30iunie ora 13.00 vizitarearea unor obiective culturale din “Iașul

“Marilor Iubiri” cu un autocar.

Miercuri 30 iunie- masa comună la restaurant.

Și dacă mai sunt doritori ne mai revedem si Joi !!.. poate la Ciric sau Breazu ..

Pentru colegii care vor dori cazare, putem rezerva locuri la un camin-hotel din campusul

studențesc si vă rugăm sa ne comunicați din vreme opțiunile voastre.

Cazarea : doua variante :

1)camere cu 2 paturi cu dus ,WC. Tarif:50lei/camera/zi;

2) camere cu 2 paturi ,TV,Frigider,grup sanitar; tarif:120 lei/camera/zi

Dorim sa ne comunicati participarea la intalnire , asteptam propuneri si sugestii pentru a putea

redacta la timp caietul –program .. iar termenul pana la care asteptam corespondenta ar fi cam

pana pe 15 aprilie 2010.

Ne puteti scrie sau telefona la urmatoarele adrese :

1. Apostolescu (Bent ) Mioara ; telef.0232 311128 ; n_apostolescu@hotmail.com Iasi, str

Sarariei nr.218

2. Dordea (Tivlea) Elisabeta –Ivus; telef. 0232 217286; Iasi, str.Carpati 1, bl.657 , sc B,ap.15

3. Oprea Spiridon ; telef.0232 218225; E-Mail: soprea@ch.tuiasi.ro ;Iasi , str. Ralet nr.7

sc.A ,ap.3

4. Rosca Ion telef. 0332466683 ;E-mail: irosca @ch.tuiasi.ro ; Iasi, str. Bucium

nr.32,sc.A,et.1,ap 4

5. Vlad (Cantar) Margarita ; 0232 262102; 0728 901339; E-mail : vladma2000@yahoo.com

; str. Sf. Atanasie 17, Iasi, cod 700115

mailto:soprea@ch.tuiasi.ro

