
Cum a netezit rectorul Constantin Oprean drumul din catunul natal la Melbourne, New York, Beijing si Cape Town
"M-am nascut intr-un catun, care apartinea initial comunei Drasov, dupa care comunei Şpring, din judetul
Alba, o asezare cu 20 de case. Am facut o scoala elementara, cum se obisnuia pe atunci, primele trei clase
le-am facut acolo. Era o scoala unde eram opt elevi distribuiti in patru clase. Ei, si sigur ca in perioada
asta eram ancorat si in realitatea vietii de la tara. Parintii erau tarani, e adevarat ca erau tarani din clasa
mijlocie, aveam o gospodarie, cu pamant, cu animale. Sa stiti ca mergeam si cu oile la pascut, ba o data
ne-am intalnit chiar cu lupul (n. n. - zambeste nostalgic). Nu era simplu sa te scoale dimineata devreme
sa mergi descult prin roua rece a diminetii. in clasa a patra, am venit in Sibiu, la o matusa, sora de-a
mamei; matusa si unchiul nu aveau copii, insa aveau grija de noi... eram impreuna cu fratele meu,
diferenta dintre noi fiind de un an si jumatate. Era o perioada foarte grea in Romania, cand toate se
dadeau pe cartela, paine si lapte, erau cozi. Stateam undeva in cartierul Ţiglari, pe Traian Demetrescu, iar
pe strada Magheranului era o laptarie: se scula bunica-mea cu noi pe la doua noaptea si cu o roaba ne
ducea la coada acolo ca sa luam laptele." 
  
  Mutarea fratilor Mircea si Constantin Oprean la Sibiu nu a insemnat o ruptura de familie. Nu peste
multa vreme, parintii aveau sa-i urmeze in orasul de pe malul Cibinului. " Au venit in Sibiu, va dati
seama sa intri ca muncitor necalificat nu-i simplu! Tata a intrat muncitor necalificat la Independenta, la
debitare, unde taiau si se carau metalele, iar mama la Cooperativa Sticla. Au luat-o de la zero ca sa ne
sprijine pe noi in continuare. S-au calificat la locul de munca. Mama e o femeie foarte puternica. Ţin
minte ca o data cand s-a rasturnat carul incarcat cu fan, mama s-a bagat sub el si l-a pus pe roti. Pentru
mine asta a fost ceva incredibil, as spune ca a fost unul dintre exemplele care m-au intarit... Casa din
Sibiu ne-am facut-o noi, nu am avut meseriasi. Eu cu fratele meu si cu tata. Noi am sapat, noi am facut
fundatie, noi am construit-o ". 
  
  Fizica atomica, visul din adolescenta
  
  Sistemul pilelor nu e inventie recenta, iar copilaria rectorului Constantin Oprean a cunoscut deceptia
cauzata de lipsa celor in masura sa unga rotitele sistemului cu "o vorba buna": "Mi-a ramas un gust amar
din timpul scolii, cand se mai trimiteau elevii in tabere. Daca nu aveai o relatie, nu puteai sa ajungi acolo.
Aveam o colega care era trimisa in tabara in fiecare vara. Am ajuns si eu o data in tabara pentru ca
aceasta colega a mea s-a imbolnavit si a trebuit sa ma duc eu in locul ei, la Homorod Bai. Era prima
intalnire cu un astfel de mediu, eram prin clasa a sasea. imi aduc foarte bine aminte clipele petrecute
acolo. A fost un moment in care, daca vreti, mi-am putut evalua si eu capacitatea de a razbi in lume,
avand colegi din diferite parti ale tarii si mi-am dat seama ca pot fi stapan pe ceea ce stiu. Eram destul de
bun la disciplinele tehnice, la matematica, fizica, la logica. Am inceput sa public la reviste de
matematica, lunar eram trecut acolo. Munca mea din acea perioada a culminat cu olimpiada nationala de
fizica, la care am castigat faza pe regiunea Stalin, cum se numea pe vremea aceea, dupa care am ajuns la
faza pe tara. Deci, visul meu era sa ma duc in aceasta zona, pe cercetare in domeniul fizicii, fizicii
atomice ".
  
  Şi visul a devenit realitate cand s-a numarat printre cei admisi la Politehnica din Bucuresti. in anul
urmator, fratele sau avea sa dea concurs la Aeronave in Bucuresti. «Era singura facultate de aeronautica
din tara. Va dati seama, cu somitati, cu Elie Carafoli, cu Henri Coanda. Erau 20 sau 30 de locuri pe toata
tara, iar fratele meu a fost unul dintre cei mai buni, iar eu reprezentam exemplul pozitiv de urmat».
  
  Viata de student in Bucuresti n-a fost usoara, dar farmecul ei il face si azi pe profesorul Oprean sa
surada, pierdut in amintiri: "Pe atunci aveam un singur costum si eu si fratele meu si il foloseam in
special cand ma duceam la teatru. Aveam un respect extraordinar fata de Teatru si de marii actori care la
vremea aceea jucau pe scenele din Bucuresti. " De mare ajutor le-a fost fratilor Oprean si cartela de masa
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pe care Constantin Oprean o avea: "Cand am intrat in universitate aveam cartela de sportiv, pentru ca am
facut judo, si ce bucurie a fost pe mine si pe fratele meu ca de pe cartela mea, mancam amandoi, iar pe
cea a fratelui o vindeam. "
  
  Nasul drujbei
  
  in 1971, la absolvirea Politehnicii, Constantin Oprean a ales sa se intoarca la Sibiu, desi putea ramane in
Bucuresti: " Exista la vremea respectiva o repartizare a absolventilor. Marile orase erau inchise si
accesibile numai celor cu rezultate excelente, iar eu puteam sa raman asistent la Politehnica. Mi-aduc
aminte ca erau foarte multe firme din comertul exterior care propuneau locuri de munca si chiar locuinte.
Dar eu am ales IRUM Sibiu: intreprindere de Reparatii Utilaje si Mecanisme. Şi asa am revenit acasa.
imi amintesc exact cat a fost primul meu salariu de inginer: 1410 lei ". 
  
  Şi primele satisfactii ale profesiei de inginer ii sunt inca vii in memorie: "Eram unul dintre tinerii care se
ocupau si de inovare la acel moment. Nu era saptamana sa nu propun ceva nou si la acea vreme era un
cabinet tehnic, care, in functie de rezultatele pe care le aducea propunerea respectiva, iti dadea un
document si te duceai la casieria intreprinderii si iti luai banii. Am castigat in acea perioada, in 3 - 4 ani
cat am obtinut in 10 ani din salariul de inginer. Dintre inventiile de inceput as aminti fabricarea acelor
motofierastraie pentru taiat busteni sau drujbe. S-a incetatenit ca drujba era de origine sovietica, dar
produsul romanesc se chema Retezat si eu am asimilat toata fabricatia acestuia. Dupa o competitie la care
am castigat medalia de aur, nemtii au facut un contract cu Romania, cu o suta de muncitori, cu utilajele
romanesti, pentru exploatarile forestiere din Padurea Neagra din Germania. A fost un contract pe un an de
zile. Sigur ca in momentul cand s-a perfectat, ai nostri au creat structura de conducere: sa fie un director,
sa fie un inginer, sa fie sef, deci o structura din asta birocratica. Dar nemtii nu au fost de acord. Au vrut
doar muncitorii care aveau un contract pe un an de zile. in jumatate de an le-au barbierit padurea care
trebuia sa fie taiata intr-un an de zile. I-au speriat pe cei de acolo". 
  
  Rectorul judokan
  
  Putini stiu ca rectorul ULBS a activat in Campionatul National de Judo: "Am practicat mai multe
sporturi, printre care gimnastica, baschet, fotbal si judo. Ei bine, am participat la Campionatul National de
Judo, am vrut sa infiintez o scoala de judo la Sibiu. Am fost printre primii juniori la CSM Sibiu si la ASA
Sibiu - fotbal, cred ca puteam sa fac sport de inalta performanta in orice ramura sportiva".
  
  La sport nu a renuntat niciodata, asa ca si acum face miscare ori de cate ori are prilejul, si se numara
printre spectatorii competitiilor sportive din Sibiu. Este presedinte de onoare al Clubului Sportiv, iar cu
echipa de baschet a fost in destule turnee.
  
  Cand vine vorba de alte pasiuni, profesorul Oprean vorbeste despre lectura, plimbarile in natura si
despre muzica. Asculta si muzica usoara, si clasica, ii place si muzica populara.
  
  Dar pasiunile nu se opresc aici: rectorul ULBS e artist atunci cand vine vorba de gatit si spune ca are
cateva retete cu care a facut furori printre musafiri: " Cei care au mai mancat din mana mea zic  ". De
fapt, in pasiunea pentru gatit a pus si ceva din pasiunea pentru inginerie, asa ca atunci cand pregateste
tocanita de oaie la ceaun foloseste un dispozitiv rabatabil pe care l-a conceput si realizat el insusi. 
  
  Cele mai frumoase zile din viata
  
  Se pare ca viata i-a oferit multe zile senine, nenumarate prilejuri de bucurie. Totusi, cele mai frumoase
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zile au fost cele in care s-au nascut fiicele si nepotelele: "Ei, astea au fost niste momente de bucurie greu
de descris. De multe ori nepotelele mele se cearta care sa stea in dreapta si care in stanga mea. Timpul
petrecut cu ele ma incarca, ma linisteste".
  
  inainte de a deveni sot si tata, Constantin Oprean a iubit ca orice adolescent, ca orice tanar, dar a ramas
consecvent: pe sotia sa a cunoscut-o in scoala elementara, fiind in clase paralele. La liceu s-a intamplat sa
fie in aceeasi clasa. Apoi, facultatea i-a despartit: el a plecat la Bucuresti, iar viitoarea doamna Oprean, la
Cluj: "Va dati seama, faceam des drumul de la Bucuresti la Cluj". Şi adauga razand: "Mergand la Cluj am
cunoscut multi oameni, am socializat". Despre sotia sa spune ca nu este doar o sotie, o mama si o bunica
extraordinara, ci si un prieten in adevaratul sens al cuvantului, un om pasionat de ceea ce face: "in
curand, sotia mea va publica o ampla lucrare, un tratat la Editura Academiei despre tot ceea ce s-a
descoperit de-a lungul timpurilor despre apa. As spune ca este o lucrare de capatai pentru cei care sunt
preocupati de acest element, fiind un demers in premiera".
  
  Anul acesta, Constantin si Letitia Oprean au sarbatorit 40 de ani de casatorie, iar florile nu au lipsit de la
aniversare: " ii cumpar flori sotiei mele. Mie imi place sa merg la piata sambata dimineata pentru
cumparaturi si atunci, nu conteaza cate plase am, pot sa-i cumpar sotiei mele un buchet de flori. "
  
  " Avantajele " rudeniei cu familia Ceausescu
  
  inrudirea cu familia prezidentiala (n.n. Mircea Oprean, fratele rectorului ULBS a fost casatorit cu fiica
presedintelui Nicolae Ceausescu) nu a insemnat automat avantaje pentru familia Oprean. " Cand s-a pus
problema ca locuinta noastra din strada Traian Demetrescu sa fie demolata, am riscat sa vindem aceasta
casa la un pret de nimic si parintii pana la urma au ajuns intr-o casa undeva pe Calea Dumbravii, la
demisol. Toate astea in conditiile in care noi eram rude cu Ceausescu. Ceausescu pe care nici nu l-au
cunoscut vreodata parintii mei. Va inchipuiti ca erau cuscri si nu s-au vazut. Nu au avut nici macar o
intalnire. Eu unul am avut o singura intrevedere cu Nicolae Ceausescu cand a venit pe aeroportul din
Sibiu. Fusesem chemat in calitate de prodecan al Institutului si atunci am dat mana prima si ultima oara
cu el. in rest, absolut nimic. Dar sigur ca eram supravegheati. Se stia tot ce mancam, tot ce facem, multi
ar spune ca am profitat de o relatie extraordinara. Nu! Repet: parintii mei, cuscrii familiei prezidentiale,
stateau la demisol, practic intr-o camera transformata dintr-o pivnita ". 
  
  Aceeasi inrudire a impiedicat uneori si plecarea fratelui cu burse in strainatate sau participarea la
reuniuni stiintifice: " La un moment dat au fost trei burse. Una la Boston, una la Cambridge si una a fost
la Leningrad (Sankt Petersburg). Fratele meu a fost pe locul intai si putea sa aleaga ce dorea el de acolo.
Ei, atunci au inceput sa se puna in miscare pilele. A venit baiatul lui Bodnaras care era coleg cu el pe
vremea aceea si i-a luat locul, nu mai stiu la Boston sau la Cambridge. Fiul unui profesor universitar l-a
luat pe celalalt si lui i-au dat locul la Leningrad. S-a suparat foarte tare si a plecat de la Aeronave la
Automobile, unde a terminat ca sef de promotie. A si ramas acolo, azi fiind profesor universitar. Am
cunoscut multe si mi-am dat seama de multe nedreptati ce se intampla intr-o societate in care nu exista
echitate si o apreciere a valorilor ".
  
  ***
  
  Constantin Oprean se bucura de ceea ce a reusit sa faca de-a lungul vietii, iar daca ar fi sa o ia de la
capat si-ar adauga o multime de lucruri noi pe lista de prioritati. Firesc, printre atatea multumiri, era
normal sa apara si unele nemultumiri. Care - spune profesorul Oprean - fac parte tot din viata, au rolul lor
in indreptarea si imbunatatirea lucrurilor.
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Cuvinte cheie: romania  romanesti  buia  aeroport  csm sibiu  bucuresti  cluj  populara  concurs  teatru
calea dumbravii  aeroportul  cibin  sala  campionatul  ulbs  vremea  fotbal  constantin oprean  germania
iasi  nicolae ceausescu  sport  baschet  petitie  locuri de munca  ingineri  dna  aeroportul din sibiu  arme
muzica populara  asa sibiu  rectorul ulbs  reparatii  utilaje  utilaj  olimpiada national  team  casatorie  miri
reviste  memorie  dispozitiv  muzica  eva  cambridge  malul cibin  judetul alba  exterior  coala  sportiv
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