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Bursele studen]ilor se 
stabilesc din semn\tur\ 
�� remunera]iile nu s-au mai

finan]at prin granturi de cerce ta -

re [i au cuantumul de 730 de lei

�� acestea trebuiau ini]ial s\ aib\

valoarea de 1400 de lei
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Ceva s-a rupt `n subteranele neamului
nos tru. Deodat\ am izbucnit ca ni[te vul-
cani crezu]i stin[i, gata s\ `nghit\ tot ce le
st\ `n cale. La `nceput a fost o propunere de
le ge a s\n\t\]ii, apoi un pre[edinte ]intind
vo cal la televiziune cu o s\geat\ otr\vit\
`ntr-un secretar din minister. Mai apoi s-a
creat `ncrederea spontan\ [i ne mai manife-
stat\ p`n\ atunci `ntr-un Raed Arafat [i o
viziune apocaliptic\ asupra SMURD-ului,
ce a continuat s\ par\ real\ chiar [i dup\ ce
pre [edintele a retras legea acuzat\ c\ ar fi
me nit\ s\ cr`mpo]easc\ sistemul privat de
ur gen]\. De aici s-a declarat isteria, cu o pe -
ra torii ei gata s\-[i `nfig\ frustr\rile `n cei
ca re merit\ s\ fie pu[i la zidul infamiei. Ca
sc\pa]i din z\gazurile opresiunii, oamenii
au `nceput s\ cear\ c\derea regimului po li -
tic, cu Bocul [i B\sescul lui cu tot. 
Lava frustr\rilor a c\p\tat consisten]a

ca uzelor de pe Facebook, ce s-au `n[irat la
r`nd pe timeline, l`ng\ protestele `mpotriva
le gii eutanasierii maidanezilor. A[a s-a n\s -
cut o a[a numita „a doua revolu]ie”. S-a n\s -
cut pe re]elele sociale [i pe sticl\, flancat\
sub numele de breaking news. S-a r\sp`ndit
din Pia]a Universit\]ii din Bucure[ti, p`n\
`n Pia]a Unirii din Ia[i, str`ng`ndu-[i b\ -
tr`ni care mai ieri se adunau la [ah `n par-
curi, studen]i pe care nu i-au mai `nc\put
barurile [i camerele de c\min, trimi[i ai par-
tidelor `n opozi]ie [i suporteri da]i afar\ de
pe stadioane. Pancartele au `nceput s\ c`n -
te-n ri me mai mult sau mai pu]in `m pe re -
chea te a pelul la cauze care mai de care mai
pes  tri ]e, `n capital\ tomberoane au fost a -
run cate `n aer, iar focuri de tab\r\ erau pre -
g\ tite s\ ar d\, nu s\ `nc\lzeasc\, c`t magazi -
ne, chio[ curi de ziare au fost sparte [i b\nci
rup te. Pen tru ce? Pentru libertate, sus]in u -
nii dintre cei ie[i]i s\ protesteze, din lips\ de
o  cu pa ]ie, spun al]ii care privesc la rece, din
fo  to lii. 
S\ se fac\ oare c\ am ajuns la o situa]ie

limit\ din care nu se poate ie[i dec`t prin
rapt [i prin distrugere? S\ fie violen]a sin -
gu ra cale de recuperare a ceea ce li s-a luat
bu getarilor, de `nfr`ngere a crizei economi -
ce, de st`rpire a morbului corup]iei din po -
li tic, de reinstaurare a calit\]ii `n `n v\ ]\ -
m`nt, de re`ntregire a pensiilor? ~ntr-un re -
gim totalitar sau `ntr-o democra]ie trucat\ s-a
dovedit, pe parcursul istoriei, c\ da. Go l\ -
nea la [i vandalismul au valoarea lor atunci
c`nd au ascendentul unei coeren]e [i a unui
sis tem de justific\ri interne, e drept. ~ns\
c`nd [efi obscuri de asocia]ii studen]e[ti `n -
deam n\ pe grupuri sociale din mediul on -
line s\-[i al\ture nemul]umirile lor de am fi -
tea tru celor cu temei ideologic ale altora,
unde mai este unitatea „`n spirit [i-n sim ]i -
ri”? {tim oare, noi rom=nii, ca un tot, de
fapt, ce vrem [i [tim ce am c`[tiga cu a de v\ -
rat dac\ regimul ar c\dea? Da fapt, ce ne st\
`n cale? Exist\ riscul s\ ne livr\m [i s\ ne
vin dem unor promisiuni [i unor oportunit\]i
care speculeaz\ t\ria sau naivitatea noastr\
de acum. Pasivitatea nu e o solu]ie. Dar nici
p`r jolirea nu e, dac\ nu e dictat\ din\untru,
ci instrumentat\ de dinafar\. {i mai ales da -
c\ poate fi stins\ a doua zi, `n zorii de dup\,
de oboseal\, cu praf `n ochi. 
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~n s\pt\m`nile care urmeaz\, universit\]ile ie[ene vor
da tes tul primelor alegeri prin vot universal, direct [i
secret, pen tru a stabili structurile de conducere, de la
nivelul de par tamentelor, p`n\ la componen]a Senatului,
sau pentru func ]ia de rector. Medicina este singura care
a desf\[urat deja a legerile, dup\ acest sistem pe care
chiar conducerea uni ver  sit\]ii l-a sugerat ministerului.
~n  s\, de[i `n urma referendumului a fost decis\ im ple -
men   tarea sa, sistemul votului universal este unul pe care
conducerile universit\]ilor ie [ene `l consider\ cel pu]in
complicat, fie c\ este vorba des pre dificultatea de apli-
care sau despre riscurile pe care le presupune, fiind un
sistem care nu alege dup\ calitate. De ci zia este `ns\ luat\
[i universit\]ile a[teapt\ urm\toarele ale geri pentru a
vedea dac\ alian]ele realizate `n mandatul an terior pot
s\ reziste votului `ntregului corp didactic [i unei m`ini de
studen]i.
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Deslu[irea planurilor manageriale

Prof. univ. dr. ing. Ion Giurm\, Alexandru S\lceanu, Corneliu Munteanu

�� ffuunncc]]iiaa  ddee  rreeccttoorr  aall  UUnniivveerrssiitt\\]]iiii  TTeehhnniiccee  „„GGhheeoorrgghhee  AAssaacchhii””  eessttee,,  `̀nn
pprreezzeenntt,,  cceeaa  mmaaii  ddiissppuuttaatt\\  ddiinnttrree  ttooaattee  cceellee  aallee  iinnssttiittuu]]iiiilloorr  ddee  `̀nnvv\\]]\\mm`̀nntt
ssuuppeerriioorr  ddiinn  IIaa[[ii  �� ccuu  ttrreeii  ccaannddiiddaattuurrii  aannuunn]]aattee  [[ii  ccuu  ttrreeii  pprrooggrraammee
ddiiffeerriittee,,  eelleeccttoorraattuull  eessttee  ppuuss  `̀nn  ffaa]]aa  uunneeii  ddeecciizziiii  ddiiffiicciillee

Cartona[ ro[u pentru huligani

89 la puterea
2012

�� ddeesspprree  lleeggeeaa
`̀mmppoottrriivvaa  vviioolleenn]]eeii  ppee
ssttaaddiiooaannee  aauu  ccoommeenn--
ttaatt  jjuurrnnaallii[[ttiiii  RRaadduu
NNaauumm,,  MMaarriiaa  AAnnddrriiee[[
[[ii  IIoonnuu]]  FFaannttaazziiuu

Ultima cin\ pentru
gazet\ria zeloas\
�� `n ultima perioad\ au ap\rut

voci care critic\ la modul dur

activitatea jurnali[tilor din ]ar\ 

��b\t\lia pentru credibilitate este

pierdut\ pe mai multe fronturi
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S`mb\t\, 7 ianuarie, a avut loc
la Bucure[ti a III-a Gal\ a pre-
miilor Ligii Studen]ilor Rom=ni
din Str\in\tate (LSRS) pentru a
r\spl\ti studen]ii rom=ni de peste gra-
ni]\, care au avut rezultate acade-
mice deosebite. Marele premiu a
fost c`[tigat de c\tre o fost\ absol-
vent\ aUniversit\]ii „Alexandru
Ioan Cuza”,Alexandra Balahur-
Dobrescu, care `n acest moment
se afl\ la Universitatea Alicante
din Spania. Aceasta a primit `n
2011 titlul de Doctor European
cu nota maxim\ (10), av`nd mai
bine de 50 de articole publicate `n
reviste de specialitate. Aceasta es-
te cercet\tor post-doctoral la Eu-
ropean Commision Joint Re-
search Centre (Contrul Comisi-
ei Europeane de Cercetare Co-
mun\).

~n discursul s\u, laureata a ]i-
nut s\ mul]umeasc\ at`t LSRS-ului
pentru ini]iativa lor c`t [i univer-
sit\]ii din Rom=nia unde s-a for-
mat: „Din fericire, `n mediul aca-
demic (din str\in\tate) exist\ o
adev\rat\ admira]ie [i un respect
pentru tinerii forma]i `n Rom=nia.
Nu am `ncetat niciodat\ s\ cola-
borez cu cei de la Universitatea
«Alexandru Ioan Cuza».”

La eveniment au participat [i
personalit\]i importante din spa]iul
public rom=nesc, printre care [i pre-
[edintele ]\rii,TraianB\sescu, pre-
[edinteleAcademiei Rom=ne, acad.
Ionel Haiduc, pre[edintele Cole-
giului Medicilor din Rom=nia,
prof. univ. dr. Vasile Ast\r\stoae
sau pre[edintele-director general
al Televiziunii Rom=ne, Alexan-
dru L\zescu.

IIuulliiaann  BB~~RRZZOOII

~ncep`nd de luni, 16 ianuarie [i p` -
n\ miercuri, 18 ianuarie, studen]ii Uni -
versit\]ii „Alexandru Ioan Cuza”
din Ia[i de la toate cele 15 facult\]i `[i
vor alege reprezentan]ii `n consiliile
facult\]ilor [i `n Senat. Astfel, luni vor
organiza alegeri Facultatea de Te o -
logie Romano-Catolic\, Facul ta tea
de Educa]ie Fizic\ [i Sport, Fa cul -
ta tea de Psihologie [i {tiin]e ale Edu -
ca]iei [i Facultatea de Chimie, care
va avea o parte dintre alegeri [i mar]i,
al\turi de Litere [i Fizic\. Miercuri,
18 ianuarie, `n ultima zi de alegeri,
Facultatea de Geografie [i Geo lo gi e,
Facultatea de Economie [i Ad mi nis -
trarea Afacerilor, Facultatea de Ma -
tematic\, Facultatea de Drept [i Fa -
cultatea de {tiinte Social-Politice `[i
vor desemna candida]ii `n structurile
de conducere. 

„Se vor face dou\ propuneri pen-
tru reprezentant ̀ n Senat, una din par -
tea studen]ilor, cealalt\ din partea doc -
toranzilor, iar rectorul `l va alege `n
Senat pe unul dintre ei [i pe unul `n

Consiliul de Administra]ie. Luni [i
mar]i p`n\ la ora 12.00, cei care do resc
s\ candideze `[i pot depune CV-ul [i o
declara]ie pe proprie r\spundere la se -
cretariat”, a spus Valentina Criv\], re -
prezentant al studen]ilor din anul al III-
lea `n Consiliul Facult\]ii de Drept. 

Alegerile se vor desf\[ura defal-
cat, ̀ n procentul de 25% de re pre zen ta -
re pe care `l au studen]ii `n toate struc -
turile de conducere ale universit\]ii
exist`nd locuri pentru tineri din toate
cele trei cicluri: licen]\, masterat [i doc -
torat. „P`n\ `n acest moment avem `n -
scri[i doi candida]i pentru reprezen-
tan]i ai ciclului de licen]\. A[tept\m
`nscri[i pentru masterat [i doctorat `n
Consiliul Facult\]ii, iar dup\ ce se
termin\ `nscrierea, ne vom apuca de
buletinele de vot”, a explicat Crina-
Georgiana Rusu, membr\ a co mi si -
ei de alegeri de la Facultatea de Ma -
tematic\.

Doar studen]ii de la Facultatea
de Istorie au cerut aprobarea de a-[i
desf\[ura alegerile `n afara intervalu-

lui 16-18 stabilit de c\tre universi-
tate. Aici, studen]ii `[i aleg reprezen-
tan]ii `n consiliul facult\]ii pe 19, pen -
tru ciclul de licen]\, [i pe 20 pentru
master [i doctorat. 

O condi]ie necesar\ pentru can-
dida]ii la posturi `n oricare structur\
decizional\ a universit\]ii este ca ace[ -
tia s\ fi ob]inut m\car media 8.00 la
admiterea `n ciclurile de studii sau `n
anii anteriori [i s\ fi promovat inte-
gral examenele. 

LLaauurraa--EElleennaa  BBEEJJIINNAARRIIUU
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Asocia]ia „Societatea pentru
Psi hologie” organizeaz\ vi neri, 20
ianuarie, `ncep`nd cu ora 16.30, „Sea -
ra Filmului Psi ho lo gic”, `n sala 502
din Corpul R.

Ac]iunea `[i propune s\ adune
c`t mai mul]i studen]i de la Uni ver -
sitatea „Alexandru Ioan Cuza”,
pasiona]i de filmele psihologice,
ce `i va ajuta s\ `[i diversifice aria
de cunoa[tere. „}in`nd cont de fap -
tul ca s`n tem studen]i la Psi ho lo gi -
e, ne-am g`ndit c\ ar fi interesant
at`t pentru noi, c`t [i pentru ceilal]i
studen]i de la alte facult\]i s\ pri-
vim psihologia [i dintr-un alt unghi”,
a declarat Cos mina Iriciuc, coor-
donatoarea de proiect. 

Programul se afl\ la a treia edi ]ie,
la serile precedente au rulat filme
precum Spellbound (1945), Shu tter
Island (2008), iar cea de anul aces -
ta ̀ [i propune s\ aduc\ ̀ n aten]ia ci -
nefililor The Number 23, `n re gia
lui Joel Schumacher, av`ndu-l ca
personaj principal pe Jim Carrey. 

„~mi plac filmele bune, care de -
vin [i mai bune `ntr-o companie pl\ -
cut\. ~n special c\ se apropie se siu -
nea, m-am g`ndit ca vizionarea unui
film ne poate ajuta s\ ne relax\m [i
s\ ̀ nv\]\m cu productivitate”, a mai
ad\ugat Cosmina Iriciuc.

Cei din Asocia]ia „Societatea
pentru Psihologie” au ales s\ des -
f\[oare acest tip de eveniment pen-
tru a contura [i pune `n practic\ ce ea
ce `nva]\ zilnic, iar la finalul eveni-
mentului va avea loc o dezbatere pe
tema filmu lui.

MM\\dd\\lliinnaa  MMOORRAARRUU

� cei care doresc s\ fac\ parte din consiliul facult\]ii
sau din Senat trebuie s\ aib\ cel pu]in media 8

Studen]ii de la Cuza `[i pppprrrreeeegggg\\\\tttt eeeesssscccc     bbbbuuuu llll eeee tttt iiii nnnneeee llll eeee

~n universit\]ile din Ia[i urmeaz\ s\pt\m`na voturilor

Cel mai bun student
rom=n printre str\ini

Seara filmelor 
psihologice

~n urma evalu\rii realizate de c\ -
tre Consiliul Na]ional al Cercet\rii
{tiin]ifice (CNCS), Editura Uni ver -
sit\]ii „Alexandru Ioan Cuza” s-a
`ncadrat `n categoria B cu toate cele
nou\ domenii pentru care aplicase. Le -
gea Educa]iei prevedea ca CNCS s\
realizeze o nou\ evaluare a editurilor
la `nceputul lunii ianuarie pentru a pu -
tea determina dac\ lucr\rile publicate
la acestea pot fi luate `n considerare
atunci c`nd se analizeaz\ activi ta tea
de cercetare a unui cadru didactic. 

Doar c\r]ile, articolele sau lucr\ ri -
le publicate la primele dou\ categorii
valorice (A [i B) s`nt luate `n conside -
rare de c\tre Consiliul Na]ional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor [i
Certificatelor Universitare (CNAT-
DCU) atunci c`nd vine vorba despre
accederea unui cadru didactic la func -
]ia de conferen]iar sau profesor, c`t [i

pentru abilitarea `n vederea ob]inerii
titulaturii de conduc\tor de doctorat.
Adrian Acatrinei, coordonator mar-
ke ting [i PR al editurii s-a declarat mul -
]umit de pozi]ia pe care o are institu -
]ia la nivelul ]\rii. „Av`nd ̀ n vedere c\
s`ntem `ntr-un cerc restr`ns al editu ri -
lor recunoscute, cu siguran]\ aceast\
ierarhizare va influen]a activitatea `n -
tr-un mod pozitiv. Altfel spus, va avea
loc o selec]ie a elitei”, a declarat acesta.

Printre domeniile la care a aplicat
editura se num\r\ [i filosofie [i isto-
ria filosofiei, arheologie [i arheome-
trie, istoria artelor [i arhitectur\, isto-
ria economiei, istorie medieval\, is -

to riografie, teorii [i metode ale isto-
riei, limba [i literatura rom=n\, limbi
[i literaturi str\ine [i mituri, ritualuri,
reprezent\ri simbolice, teologie [i stu -
dii religioase.

CNCS a distribuit editurile din ]a -
r\ `n trei categorii, aceast\ clasificare
r\m`n`nd valabil\ pentru urm\torii pa -
tru ani. La prima categorie valoric\, A,
au fost `ncadrate doar dou\ domenii
la nivelul `ntregii ]\ri: filosofia de la
Humanitas [i istoria de la Polirom. 

MM\\dd\\lliinnaa  OOLLAARRIIUU

Duminic\, 15 ianuarie, `n Ia[i
au avut loc o serie de proteste ini -
]iate de c\tre tinerii liberali ie [eni.
Acestea au fost primele din `n trea -
ga ]ar\ asumate de c\tre o opo zi -
]ie, liderii locali ai Partidului Na -
]ional Liberal, Relu Fenechiu sau
Cristian Adomni]ei fiind printre
cei care au instigat oamenii s\ ias\
`n strad\ [i s\ protesteze `mpotri-
va guvern\rii. 

HHoorree  [[ii  pprrootteessttee
Dac\ la protestul de la pr`nz au

participat `n jur de 250 de oameni
[i s-au limitat la scand\ri pa[nice `n
Pia]a Unirii, dup\ amiaz\ protes-
tatarii s-au `nt`lnit `n acea[i zon\
`ntr-un num\r considerabil mai
ma re [i au plecat c\tre Campusul
„Tudor Vladimirescu”, scan d`nd
`mpotriva guvern\rii [i ex pri m`n -
du-[i solidaritatea fa]\ de fostul
sub secretar de stat al Minis te ru -
lui S\n\t\]ii, Raed Arafat. Din
Tudor Vladimirescu ace[tia au
pornit `n jurul orei 16.00 c\tre Pa -
latul Culturii, str`ng`ndu-se un
num\r de aproximativ 300 de per -
soane. Pe drum, au `ndemnat po -
pu la]ia, `n special pe cei tineri s\
li se al\ture. Treptat `ns\, protes-
tatarii s-au `ndep\rtat de la pri me-
le motive, manifestarea transfor -
m`n du-se `n una direct\ `mpotriva
pre [edintelui ]\rii Traian B\ ses -
cu, cu scand\ri aduse `mpotriva
acestuia. „P\i cum de ce am venit
aici…am venit s\-l d\m jos pe B\  -
sescu. Ho]ul \sta ne-a dus ]ara de
r`p\. Nu mai ai cum s\ tr\ie[ti `n
Rom=nia de ast\zi cu o pensie ca
a mea” a declarat Angela Sava,
una dintre protestatare.

Ajuns din nou, la ora 17.00,
`n Pia]a Unirii, grupul care nu -
m\ ra deja aproximativ 400 de per -
soane a c`ntat imnul na]ional `n
fa]a statuii lui Cuza, dup\ care a
format o hor\, continu`nd scan d\ -
rile `mpotriva pre[edintelui. {i-au
continuat protestele m\r[\luind
pe Copou, fiind p\zi]i `n de a proa -
pe de echipaje ale Poli]iei Locale
[i Jandarmeriei, ac]iunile aces-
to ra r\m`n`nd `ns\ pa[nice p`n\ la
final.

Protestele s-au al\turat celo-
raini]iate de c\tre opozi]ie `n cele
mai mari ora[e ale ]\rii.

IIuulliiaann  BB~~RRZZOOII

� editura Universit\]ii „Cuza” a fost clasificat\ `n categoria B la toate cele nou\
domenii pentru care a aplicat

C\r]ile din Copou, valide pentru acreditare

� manfestan]ii au 
scandat `mpotriva
pre[edintelui ]\rii

Proteste anti-
guvernare `n

Ia[i

Jurnalistul Cristian Tudor Po pes -
cu se va `nt`lni cu studen]ii ie[eni mier -

curi, 18 ianuarie, ̀ ncep`nd cu ora 13.00,
`n Aula Magna „Mihai Eminescu” a
Universit\]ii „Alexandru Ioan Cu -
za” din Ia[i (UAIC), pentru a sus]ine
prelegerea „Filmul surd în România
mut\. Politic\ [i propagand\ în filmul
românesc de fic]iune (1912-1989)”. Te -
ma acesteia este reprezentat\ de titlul ul -
timului volum semnat de c\tre Cris -
ti an Tudor Popescu, ap\rut de cu r`nd
`n colec]ia „Cinema” a editurii Po li -
rom. Opera reprezint\ prima carte
despre film scris\ de c\tre acesta [i va
fi prezentat\ de c\tre Emil Hure zea nu.

„Domnul Popescu va conferen]ia
pe tema propagandei care se f\cea `n
vremea aceea. Va urma [i o proiec]ie
de film, din cele analizate de el `n stu -
diul de caz din carte [i va discuta `m -
preun\ cu studen]ii despre acele frag-
mente”, a declarat Ana-Maria Ta bar-
c\, redactor `n cadrul Depar ta men -
tu lui de Promovare [i Rela]ii cu Pre -
sa al Editurii Polirom.

At`t conferin]a, c`t [i lansarea de
carte, vor avea loc în cadrul aceleia[i
întîlniri cu studen]ii de la UAIC [i `l
vor avea ca moderator pe AndreiGiur -
gia, pre[edintele Asocia]iei Stu den ]i -
lor Jurnali[ti din Ia[i. „Cristian Tu dor
Popescu [i-a exprimat dorin]a de a re -
nun]a pe viitor la jurnalism [i de a se
axa pe filmografie [i dore[te s\ vad\
[i p\rerea studen]ilor care nu au tr\it
`n acea vreme, s\ discute cu ei despre
acea perioad\”, a mai ad\ugat Ana-
Maria Tabarc\.

Cristian Tudor Popescu este ab -
solvent al Facult\]ii de Au to ma ti z\ri
[i Calculatoare apar]in`nd Uni ver si -
t\ ]ii Politehnica din Bucure[ti. ~n
pre zent este senior editor al cotidianu -
lui G=ndul, filmolog, doctor în cine -
matografie al Universit\]ii Na ]io na -
le de Art\ Teatral\ [i Cinema to gra -
fic\ „I. L. Caragiale”, unde sus]ine
[i un curs de „Tehnici de manipulare [i
propagand\ în cinematografie [i tele-
viziune”. Acesta a publicat `n 2009
tot la Editura Polirom, volumul „Cu-
vinte rare”.

MM\\dd\\lliinnaa  MMOORRAARRUU

� Cristian Tudor Popescu [i Emil Hurezeanu vor discuta
cu studen]ii ie[eni despre propaganda `n cinematografie

Manipularea din proiec]ie

Jurnalistul Cristian Tudor
Popescu



Exist\ de ceva vreme `ncoace un
fenomen foarte boln\vicios [i con-
tagios `n Internetul mondial, dar
mai ales `n cel rom=nesc. Site-ul de
amuzament 9gag. S\ v\ explic cum
este cu aceast\ platform\.

{ti]i cum copiaz\ Adrian Mi-
nune melodii proaste (de la Riha-
nna sau autohtonul Maximilian)
[i le aduce de la nivelul ascult\to-
rului de house sau hip hop la nive-
lul celui de manele? A[a s`nt aici
luate glume de teapa internautului
care nu p\r\se[te casa dec`t ca s\-[i
pl\teasc\ abonamentul la RDS [i
reduse la nivelul pu[tanului de li-
ceu care nu [tie s\ lege dou\ cuvin-
te f\r\ s\ fac\ o gre[eal\ de grama-
tic\, dar crede c\-i parte din elita
]\rii doar pentru c\ intr\ pe site-uri
cu fundal negru care se autopro-
clam\ rebele.

P`n\ aici, nimic ie[it din comun.
P`n\ la urm\, asta fac [i desenele
animate: le dau speran]e exagerate
unor copii care n-au r\bdare s\ du-
c\ o carte p`n\ la cap\t. Diferen]a
este c\ desenele animate se termi-
n\, dar Internetul nu are cap\t. {i
cum e rost de scandal `n ]ar\, cum
apar post\ri pseudo-revoltate pe
astfel de platforme.

{i a[a ajung copiii \[tia s\ se
cread\ protestatari [i revolu]ionari,
pentru c\ au urcat pe Internet cola-
je de poze cu oameni s`nger`nd la
proteste, furate de pe fel de fel de
site-uri de ziare [i agen]ii de [tiri.
~mi [i `nchipui ce discu]ii exist\ apoi
`ntre ei: „B\i, am participat la revo-
lu]ia din ianuarie 2012, am primit
peste 100 de like-uri la postarea cu
mo[neagul \la b\tut de jandarmi”.

{i apoi continu\ „revolu]ia” pe
Facebook, cu `ndemnuri precum
„ie[i]i `n strad\!”, c`nd ei `[i spri-
jin\ b\rba-n cot [i se scarpin\-n nas.
~l `njur\ pe B\sescu [i „strig\” „Jos
Guvernul!” f\r\ s\ [tie care e dife-
ren]a dintre Senat [i Camera De-
puta]ilor, dintre revolu]ie [i revolt\,
dintre reduceri de salarii [i mai pu-
]ini bani de la p\rin]i.

E trist c\ a[a au ajuns s\ se `m-
part\ protestatarii la noi: `n strad\,
studen]ii restan]ieri, care s-au plic-
tisit de seriale [i fumat iarb\ pe c\-
min, [omerii care oricum nu se gr\-
besc s\-[i caute un job [i ultra[ii ca-
re se bucur\ c\ mai au un motiv s\
se bat\ cu jandarmii – pe Internet,
pu[tii care psihologic n-au trecut
de clasa a X-a (chiar dac\ unii au o
facultate terminat\) [i care chiar au
impresia c\ schimb\ ceva periin-
du-[i p\rerile mediocre `n statusuri
[i comentarii agramate.

Se spune c\ dac\ `n decembrie
’89 era viscol, Revolu]ia nu mai
avea loc. Acum, dac\ pic\ ’netul,
ce face]i? Da]i restart la router [i
ie[i]i `n strad\ zece secunde?

IIooaann  SSTTOOLLEERRUU
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Revolu]ionarii de
Internet

IIee[[iirreeaa,,  pprriimmuull  ggeeaamm  llaa
ddrreeaappttaa

A mai observant cineva c\
ad ministratorii de c\mine vor s\
ne arunce pe geam? ~n]elegem
c\ au fost nevoi]i s\ pun\ sem-
nele cu „EXIT” la fiecare etaj,
f\r\ de care chiar nu am [ti cum

s\ sc\ p\m din c\min, `n caz de
in cen diu sau cutremur. Dar chiar
era nevoie s\ le di rec ]io ne ze c\tre
geam? Oric`t de descurc\re]i am
fi, `nc\ n-am `nv\]at s\ zbur\m.

FFrriiggiiddeerr  22..00
A venit, `n sf`r[it, frigul [i z\ pa -

da. Nu [ti]i ce bucurie este pentru
noi, c\mini[tii f\r\ frigider. Peste
noapte ni s-a dublat speran]a de
via]\ a p`inii [i a parizerului [i
pros pe]imea bidonului de bere
l\sat la jum\tate peste noapte.
Spe r\m doar ca p`n\ la sf`r[itul lui
februaire s\ reu[im s\ str`ngem
destui bani `nc`t s\ ne cump\r\m [i

noi un Arctic la m`na a doua, s\ nu
fim nevoi]i s\ ascundem m`ncarea
la umbr\ `n speran]a c\ nu se
stric\ `n patru ore.

LLeenneeaa  ppee  rroo]]ii
Mai exist\ studen]i care `[i

iau adeverin]ele pentru RATP

dar nu apuc\ s\ ajung\ `n limita
de 14 zile s\-[i fac\ abonament?
Dac\ da, v\ rug\m s\ ne da]i un
semn, s\ nu ne sim]im singurii
lene[i care nu-[i g\sesc timp `n
dou\ s\pt\m`ni s\ dea o fug\
p`n\ la cel mai apropiat chio[c
de bilete [i s`nt nevoi]i s\ fac\
blatul.

�� PPUULLSS  �� PPUULLSS  �� PPUULLSS  �� PPUULLSS  �� PPUULLSS  �� PPUULLSS  �� PPUULLSS  �� PPUULLSS  �� PPUULLSS  �� PPUULLSS  �� PPUULLSS

~n a[teptarea bugetului

� ajung copiii s\ se
cread\ protestatariLa `nceputul lunii decembrie, Mi -

nisterul Educa]iei, Cercet\rii, Ti ne -
retului [i Sportului (MECTS) a luat
decizia de a recompensa doctoranzii
universit\]ilor din ]ar\ cu burse `n va -
loare de 730 de lei. Aceast\ decizie
vine `ns\ contrar a[tept\rilor comu-
nit\]ii academice, procedeul de acor-
dare a remunera]iilor pentru studen]ii
din al III-lea ciclu de `nv\]\m`nt su -
pe rior trebuind s\ se realizeze prin gran -
turi de cercetare `n urma unui buget
stabilit de Consiliul Na]ional pentru
Finan]area ~nv\]\m`ntului Superior,
fie pe [coala doctoral\, fie pe condu -
c\ tor de doctorat. Or, tinerii doctoranzi
au fost anun]a]i cu c`teva zile `nainte
de Cr\ciun c\ vor primi burse pentru
lunile octombrie, noiembrie [i de cem -
brie `n urma unei decizii ad-hoc a
MECTS.

Problema este c\ acest cuantum
de 730 este mult mai mic dec`t cel ca -
re se sugerase a fi acordat prin buge-
tul stabilit de CNFIS, undeva `n ju rul
a 2000 de lei pe lun\. „Ministerul, ca
de fie ca re dat\, face glume. Au mai

ap\rut tot felul de baloane de s\pun [i
au l\murit care era statutul doctoran -
zi lor, dar el nu trebuia l\murit c\ era
de ja stabilit prin lege. Doctorandul are
sta tutul de bursier [i bursa este echi -
va lent\ cu salariul unui asistent de
cer cetare, doar c\ nu se spune c`t este
acest salariu. ~n urma discu]iilor pur-
tate cu ministerul [i a minunatului r\s -
puns transmis, s-a trimis o sum\ de
bani care s-a `mp\r]it pe trei luni. Ce
se va `nt`mpla mai departe nu [tim,
ministerul nu a r\spuns la nici o in -
terpelare”, a declarat prof. univ. dr. ing.
Gelu-Dan G\lu[c\, secretarul [ti in -
]i fic al Senatului de la Uni ver si ta tea
Tehnic\ „Gheorghe Asachi” (UTI)
din Ia[i.

FFiinnaann]]aarreeaa  mmaaii  mmaarree,,  ee
mmaaii  mmiicc\\

O alt\ problem\ care se ridic\ `n
leg\tur\ cu bursele este felul `n care
acestea au fost acordate. Nemai sus ]i -
n`ndu-se concursul de granturi, minis -
terul a emis o sum\ fix\ care trebu ia

tratat\ la Ministerul Finan]elor Pu -
blice ca o burs\ [i prin urmare s\ fie
neimpozitabil\. Or, dat fiind faptul
c\ `n lege este explicat faptul c\ bur -
sa unui doctorand este echivalent\ cu
salariul unui asistent de cercetare „mi -
nisterul de finan]e nu a acceptat. A[a
fuseser\ trecute ini]ial, ca burse ne -
im pozitabile, av`nd valoarea undeva
`n jurul a 1400 de lei. Oricum, banii
`nc\ nu au venit, iar noi acoperim din
fonduri proprii”, a declarat prof. univ.
dr. Vasile Ast\r\stoae, rectorul Uni -
ver sit\]ii de Medicin\ [i Farmacie
„Grigore T. Popa” din Ia[i. 

~n prezent nu se cunoa[te felul `n
care se va relua finan]area `ncep`nd
cu luna ianuarie a anului 2012. Con -
form legii educa]iei, `n urma bugetu-
lui stabilit de c\tre CNFIS trebuia s\
existe o finan]are pe baz\ de granturi
[i pentru studen]ii din ciclul de li cen -
]\ [i de masterat, universit\]ile din pri -
ma categorie a clasific\rii realizate `n
toamn\, de cercetare avansat\ [i edu -
ca ]ie, urm`nd s\ primeasc\ finan]are
suplimentar\. ~ns\ „finan]area de ba -

z\ a chiar fost mai mic\ anul acesta
dec`t `n anii trecu]i, tocmai pentru c\
universitatea, prin [colile doctorale
sau cercet\tori, nu a primit granturile
pentru doctoranzi. Cred c\ ministerul
sau comisiile lui de specialitate sau
alte corpuri de exper]i nu au avut timp
s\ elaboreze metodologia de fi nan ]a -
re a studiilor doctorale pe baz\ de gran -
turi, prin competi]ie. {i pentru c\ nu
a fost timp pentru asta, ministerul a
alocat finan]area cum o f\cea `nainte
s\ se fi implementat proiectele de
burse doctorale finan]ate din fonduri
structurale”, a declarat prof. univ. dr.
Va si le I[an, rectorul Universit\]ii
„A lex andru Ioan Cuza” din Ia[i. 

P`n\ c`nd va exista un r\spuns o -
fi cial din partea ministerului legat de
cuantumul mic al burselor, uni ver si t\ -
]i le a[teapt\ s\ fie aprobat [i bugetul
pentru Guvern, `n speran]a c\ promi -
siunile se vor respecta [i c\, din pro-
centul acordat educa]iei, doctoranzii
vor primi cei 2000 de lei promi[i.

CC\\tt\\lliinn  HHOOPPUULLEELLEE

Ministrul Educa]iei, Daniel Funeriu, este zg`rcit `n explica]ii

Bursele doctoranzilor se stabilesc din semn\tur\
� remunera]iile nu s-au mai finan]at prin granturi de
cer cetare [i au valoarea de 730 de lei

Conf. univ. dr. Daniel {andru,
de la Facultatea de {tiin]e Politice
[i Administrative a Universit\]ii
„Petre Andrei” (UPA) din Ia[i, a
fost distins, `n cadrul Ceremoniei
de Decernare a Premiilor Aca de -
mi ei Rom=ne, ce a avut loc joi, 15
decembrie 2011, cu Premiul „Ion
Pe trovici”, pentru cartea „Re in -
ven tarea ideologiei”.

Pentru volumul publicat `n 2009
la Edi tura Institutul European i-
au mai fost decernate anul trecut [i
Pre miul „Lumea de M`ine” al re vis -
tei „Sfe ra Politicii” care i-a fost acor -
dat conf. univ. dr. Daniel {andru `n
calitate de t` n\r cercet\tor din do -
me niul [ti in ]e lor politice, precum [i
Premiul Revistei Transilvania,
pentru contribu]ia `n domeniul fi lo -
so fiei po li ti ce. 

„Faptul c\ mi s-a acordat aceas -
t\ distinc]ie este unul extrem de ono -
rant pentru cariera mea academic\,
dar conteaz\ [i pentru demersurile
intelectuale pe care le-am ini]iat prin
scrierea acestei c\r]i, cu at`t mai mult
cu c`t acest premiu vine ca o `ncu-
nunare a unei serii de alte premii pe
care acest titlu le-a primit [i care ar

putea fi continuat\. E deosebit de
ono rant [i pentru c\, din c`te am `n -
]e les, m\ situez printre cei mai ti -
neri premian]i ai Academiei Ro m= -
ne. Dar e un premiu care, `n acela[i
timp, m\ [i oblig\ [i-mi cre[te res -
pon sabilitatea intelectual\ [i sper ca
[i viitoarele c\r]i s\ se bucure de ace -
la[i succes, pentru c\ aceast\ lu cra -
re elementar\, «Reinventarea ideo -
lo giei», este doar un prim pas `ntr-
un demers teoretic mai amplu pe ca -
re inten]ionez s\-l urm\resc”, sus -
]ine conf. univ. dr. Daniel {an dru. 

Ceremonia de Decernare a
Premiilor Academiei Rom=ne a
adus `n Aula institu]iei [tiin]ifice un
num\r de 15 personalit\]i ale mediu -
lui academic ie[ean, printre care se
num\r\ academicieni, profesori [i
speciali[ti `n art\. Din partea UPA
Ia[i au mai participat la eveniment
prof. univ. dr. Doru Tompea, rector
al universit\]ii [i pre[edintele aces-
teia, conf. univ. dr. Sorin Bocancea. 

AAnnccaa  TTOOMMAA

Premiul „Ion Petrovici”, acordat la Ia[i

� volumul premiat a fost
publicat `n 2009 la Edi -
tura Institutul European

Urna f\r\ fund

Studen]ii, doc toranzii, masteran zii,
post-docto ran zii, cadrele didactice [i
personalul administrativ al Uni ver si -
t\ ]ii ,,A lex an dru Ioan Cuza” din Ia[i
(UAIC) se pot `nscrie pentru o burs\
de cel pu]in 1.000 de euro lunar. Aceas -
ta poa te fi accesat\ de c\tre cei care
doresc s\ studieze `n una din cele trei
]\ri ale regiunii Maghreb: Algeria,
Maroc [i Tunisia, `n cadrul proiectu-
lui „Burse pentru schimburi [i coop-
erare intre Europa [i Maghreb”.

~nscrierea se face on-line, pe site-
ul: http://www.al-idrisi.eu. „Este pri -
mul an `n care se desf\[oar\ acest pro -
iect, fiind aprobat anul trecut. A fost
lansat la `nceputul lunii ocombrie [i a
fost demarat\ procedura de selec]ie la
sf`r[itul anului trecut. Ini]ial termenul
de depunere a dosarului de candida tu -
r\ era data de 16 ianuarie, acum se
dis cut\ `ns\ `n cadrul echipei de pro -
iect dac\ nu se poate prelungi p`n\ pe
30 ianuarie, ca s\ oferim c`t mai mul -
te [anse celor ce doresc s\ se `nscrie”,
a declarat Dana Daia, responsabil pro -
iect de la Departamentul de Rela]ii
Interna]ionale al UAIC.

~n ceea ce prive[te durata mo bi li -
t\ ]ii, aceasta difer\ cu fiecare ciclu de
`nv\]\m`nt, astfel, pentru licen]\, sta -
giul este de [ase p`n\ la zece luni, pen -
tru master s`nt [ase, zece, 12 sau 24 de
luni, cuantumul bursei fiind de 1.000
euro pe lun\. ~n ceea ce prive[te studiile
de doctorat, bursa este 1.500 de euro
pe lun\ pentru [ase sau 36 de luni, iar

la post-doctorat este un stagiu de [ase
luni a c`te 1.800 euro pe lun\. Pentru
ca dre le didactice [i personalul admi -
nis trativ al UAIC bursa este `n val-
oare de 2.500 de euro `n decursul unei
singure luni.

„Dup\ ce se ̀ ncheie perioada de se -
lec]ie, dosarul va fi analizat `n ca drul
universit\]ii noastre pentru a se verifi-
ca validitatea documentelor, dup\ ca re
este evaluat [i de universitatea pentru
care opteaz\ candidatul. ~n aprilie se
va `ntruni comisia de selec]ie a pro -
iec tului, `n care s`nt mai multe univer-
sit\]i europene, care analizeaz\ do sa -
rul [i acord\ un punctaj”, a ex plicat
Da na Daia.

Proiectul Erasmus Mundus AL-
IDRISI este coordonat de Uni ver si -
ta tea din Granada, Spania, iar UAIC
este partener\, al\turi de alte nou\ uni -
versit\]i europene. 

LLaauurraa--EElleennaa  BBEEJJIINNAARRIIUU

Colaborare din Africa p`n\ `n Europa
� pentru cadrele dida c -
tice care apeleaz\ la pro-
gram, bursa are va loare
de 2500 de euro

Revista „Opinia veche” folo se[ te 
in forma]ii furnizate de CUZANET,
Agen ]ia de {tiri a Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza”.

www.cuzanet.ro

Cursuri al\turi de studen]ii
africani
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A-]i petrece noaptea de Re ve li -
on `ntr-un club nu a fost niciodat\
spe cialiatea mea, mai ales dac\ stau
s\ m\ g`ndesc la banii de rezervare pe
care ar trebui s\-i pl\tesc. Cu aceea[i
su m\ a[ putea s\ iau trenul p`n\ la
Cepleni]a [i s\ m\ `ntorc acas\ mul -
]u mit…cu taxiul. 

Revelionul pe stil vechi `n Soho a
sunat promi]\tor la prima vedere, `n
special dac\ adaugi `n ecua]ie [i in -
tra rea liber\ promis\ pe afi[. Cu ris -
cul programat `n g`nduri c\ a[ putea
s\ nu prind nici o mas\, ajung pe la
vreo nou\ jumate. Odat\ intrat `n\ -
un tru, ne lini[tea se transform\ `n ru -
[i nea c\ a[ fi putut `ncurca zilele, de -
oa rece `n club mai erau doar dou\
persoane care se preg\teau de ple-
care. 

A[ezat la o mas\ din cap\t cu ve -
de re bun\ la singurul televizor, `n cerc
s\ m\ integrez `n atmosfer\ a[tept`nd-o
pe Ioana. ~narmat cu o bere [i cu
400 de mesaje pe telefon, `ncerc s\
ignor luminile care s`nt de p\rere c\
mi-ar sta mai bine cu ni[te desene
tri bale pe fa]\. V\z`nd c\ m\ distrez
a[a de bine, cei de la club decid s\
schim be postul de la televizor pe Kiss
Tv, la care c`nta \la cu chicka-bomb.
Spre pierderea mea, nu am avut [an -
sa s\-l ascult deoarece boxe le au avut
loc doar pentru hiturile lui Dj Radoo.

CCiiooccnniirree  `̀nnttrree  ppaahhaarree  ddee
ppllaassttiicc

Dup\ vreo c`teva zeci de mesaje,
`[i fac apari]ia [i primii petrec\re]i,
`mbr\ca]i a[a cum se cuvine, la cos-
tum [i c\ma[\ alb\ `n cazul b\r ba ]i -
lor [i tocuri cu rochii scurte pentru
fe mei. U[a de la intrare se deschide
pentru prima dat\ f\r\ ca eu s\ `njur
din cauza frigului. A ajuns Ioana. C`t

timp ne afund\m `ntr-o discu]ie in -
ter minabil\ despre sclipiciul de pe per -
nele din spatele nostru [i termo me -
trul dragostei care se tot `ncinge pe la
televizor, `[i face apari]ia o barma ni -
]\ care aprinde lum`narea de pe ma s\,
semn c\ se apropie miezul nop]ii.

Un lucru foarte practic `n Soho
este podeaua, care de la intrare te ghi -
deaz\ cu ni[te leduri albastre, ofe rin -
du-]i [ansa s\ te sim]i ca la o pre zen -
ta re de mod\, sau s\ g\se[ti drumul
c\ tre ie[ire atunci c`nd ai b\ut prea
mult. De ele se bucur\ [i tipul de la
masa al\turat\ care tot insist\ `n a-[i
poza prietena `n acela[i cadru cu lu -
minile. Poate c\ nu e vacan]a pe care
i-a promis-o anul trecut, dar e mai
ieftin.

M-a[ fi a[teptat ca momentul zero,
`n care trecem `n 2012, s\ fie cele-
brat cu vreo num\r\toare invers\ sau
m\car vreo urare ceva, singurul indi-
ciu pe care l-am avut fiind doar schim -
barea brusc\ din playlist. Dar, dova-
da c\ efortul de a urca Copoul a me -
ri tat, a fost paharul de [ampanie pri -
mit din partea casei. Bucuros c\ to tu[i
am f\cut o afacere bun\, am ciocnit
paharul `ncerc`nd s\ percep sunetul
de plastic ca fiind de sticl\.

IIuulliiaann  BB~~RRZZOOII

Predasem cheia numerotat\, `mi
recuperasem haina cu z`mbetul bla -
zat al garderobierului [i senza]ia
stra nie de déjà vu tot nu disp\ruse.
„Abia ora dou\ noaptea” pentru
pi cioa rele energice ce tocau ringul
de dans din Club Skye [i „deja t`r -
ziu” pentru cei c`]iva somnoro[i
printre care m\ amestecasem la ie -
[i re. „Da’ gata distrac]ia?” se mira
nel\murit sau doar zeflemist body-
guardul c\tre cuplurile [i singura -
ticii ce p\r\seau ad\postul `ntuneri -
cului din club. Ce nu [tia el era c\ a[ -
teptasem o or\ zorii am`na]i ai pe -
tre cerii, iar cei r\ma[i abia se `n -
c\l ziser\ cu prima ]igar\ aprins\.

„Revelionul rusesc” `ncepuse ca
o ie[ire `ntr-o cafenea, cu muzic\,
ce-i drept, mai hot\r`t\ `n volum.
C`nd m-am mutat din bar `n clubul
propriu-zis m\ a[teptam s\ `nain-
teze buluc de petrec\re]i `nspre sce -
na luminat\ stereotipic de jocurile
de culori ale reflectoarelor. ~ns\ ca -
napelele s-au ocupat mult dup\ ora
deschiderii, c`nd pe ring dansau,
de loc timid, trei studente pornite pe
acela[i soi de distrac]ie de care m-am
amuzat [i `n ajun de 1 ianuarie. At -
mo sfera era `ns\ departe de `ncin-
geri antrenante. Muzica se r\zg`ia
ca un copil n\zuros ̀ ntre beat-uri de
moment [i hit-uri ale anilor ’90,
re cuperate din genunea demod\rii
[i re`nviate cu un bass sacadat [i
dou\ domni[oare urcate pe cuburi.
Catifeaua stacojie care abia le aco -
perea trupurile m\ f\cea s\ cred c\
`n astfel de detalii m\runte avea s\ se
m\soare spiritul „rusesc” al pe tre cerii.

„{i totu[i nu mai vin mol do ve -
nii s\-[i s\rb\toreasc\ anul nou?”,
m\ `ntreab\ amuzat Lucian, ro m=n
pierdut sub lumini basarabene ca
[i mine. Numai bun\ a fost striga -
rea, c\ci mesele rezervate au `n ce -
put s\ se-nconjoare de cheflii, iar
cei mai dezghe]a]i migrau spre rin -
gul de dans, f\c`nd opriri st\ngace
pe l`nga doi brazi `mpodobi]i, m\r -
tu risire a unui Cr\ciun prelungit,
[i el, pe stil vechi. 

Muzica `ncepuse s\ vorbeasc\
ru se[te, mi[c\rile tinerelor basa ra -
ben ce se condimentau v\dit [i de
la pupitrul DJ-ului r\suna c`te-un
„Davai, davai, davai”, chem\ri la
dans ce activau parc\ vocile en tu -
zi a[tilor moldoveni. Ora de v`rf s-a
inventariat de dou\ ori pe monitoare,
iar pentru mine experien]a revelio -
nului deja se triplase pe 2012. Pri -
vind pe toate nivelele [i separeurile
clubului, vedeam `m pr\ [ti in du-se
artificii ce ardeau agitat, apropiin-
du-se periculos de de ge te le celor
`nfl\c\ra]i de emo]ie [i de efectul
paharelor goale de pe me se. Flama
be]iga[elor s-a retras `n ca den ]a
ha lucinant\ a luminilor strobosco -
pi ce sub care aglomera]ia de dan -
sa tori pornea pa[i de dans popu lar pe
ritmurile unui 50 Cent ba sa ra bean.

Din paharul de Apple Martini
luat pe bon de consuma]ie, `mi r\ -
m\ sese, de ceva timp, o felie de lime.
Am abandonat-o c`nd se f\cuse „de -
ja t`rziu”, de[i era „abia ora dou\
noaptea”. Revelionul nu mai era ru -
sesc, mi[c\rile deveniser\ [i mai vo -
luptoase, [ampania era de mult stin s\
cu vodc\, iar anul nou `ncepuse de -
ja de dou\ ori, `n limbi diferite, dar
cu aceea[i re]et\.

AAnnccaa  TTOOMMAA

Chiar dac\ seara de 31 decembrie
din 2011 a fost `nc\rcat\ cu glume [i
chef de petrecere, parc\ ar fi fost cam
nelalocul lui s\ `l pun pe unchiul C\ -
t\ lin s\ danseze cu m\tu[a Mariana
pe muzica Madonnei sau a Innei.
Astfel c\, dup\ ce am primit invita]ia
pe Facebook la Revelionul pe vechi
organizat `n club Motor, am acceptat
propunerea [i `n plus, mi-am amintit
c\ ]inuta special\ o am deja pre g\ ti -
t\. Bluza pe care mi-am cump\rat-o
special pentru prima sear\ din 2012

`nc\ nu o purtasem, deci eram gata s\
s\rb\toresc `nc\ o dat\ noul an. Nu -
mai c\ nu am prev\zut c\ printre me -
se le din Tudor s-ar putea s\ m\ cioc -
nesc [i cu copii care credeau c\ pe
mixurile Dj-ului trebuie s\ sar\ ca
ni[te mingi pe terenul de fotbal. Unul
dintr-un cap\t [i altul din cel\lalt. 

22001122  llaa  bbaarr\\
Cum sala era prea mole[it\, ca

du p\ un semnal de urgen]\ pe care
ci neva `l trage c`nd trenul are vreo
problem\, peste 20 de petrec\re]i de
la mese s-au str`ns pe ringul de dans,
unde jocul m`inilor erau pa[ii cei mai
importan]i din coregrafie. Stilul cu
pum nii str`n[i, ridica]i spre tavan care
executau mori[ca `nainte [i-napoi s-a
instalat imediat, dup\ ce l-a lansat
fata `n jurul c\reia se `nv`rteau vreo
cinci tipi cu creast\. 

{i totu[i, cu plu rile ca re s-au stre-
curat printre tineri au dan sat pe
muzic\ house altfel, dec`t cu m`i nile
`n aer. So]ii Radu [i Ca ri na dansau
legat, cu influen]e latino, `n timp ce

l`ng\ ei, cu m`inile `n [ol duri, feti]a
lor se uita la dom ni [oa ra blon d\ care s-
a ag\]at de bar\. Pre sta ]ia ei a fost
observat\ numai de Dj, `n timp ce `n
loc s\ fie admirat\, era mai de gra b\
trecut\ cu vederea de c\tre mol do -
venii, ucrainieni sau li po venii ve ni]i
s\ treac\ `n 2012 cu muzic\ l\ u t\ -
reasc\ [i cu b\utur\ din partea casei.
Numai c\ shot-urile gratuite nu au mai
fost oferite. {i nici b\rba]i care s\ `n -
cin g\ sala cu chiote de bucurie. 

S-a s\rit [i peste preg\tirea de
dinainte de in tra rea `n Noul An. Pre -
zen ta to rul [i-a dat seama c\ ceasul
bate ora 00.00 cu cinci secunde
`nainte de ora exact\ [i atunci doar a
strigat „La mul]i ani!”. De ̀ n tre ]i ne rea
atmosferei aveau s\ se preocupe nu mai
trei b\ ie]i de l`ng\ ca lul cu trompete,
aproape de locul din care am petrecut
seara de Revelion pe vechi. La cum
s\ reau pe scaune, nici nu am crezut c\
nu o s\-mi prind\ o mi[care mai com -
plex\ peste cap.

IIuulliiaa  CCIIUUHHUU

Cu siguran]\ str\ -
mo[ii ru[i nu pe tre -

ceau trecerea dintre ani
citind po ve[ti, dar
parc\ nici nu ni-i pu tem
imagina altfel dec`t
l`ng\ bradul `nc\
`mpodobit, p\ l\ vr\ -
gind. Brazi cu lumini]e
au fost [i `n Motor sau
Skye pe 13, vineri, c`nd
singurele p\ l\ vr\ geli
au fost `ntre pe tre c\ re]i
[i osp\tari [i s-au limitat
la “un cocktail” sau “o
bere, v\ rog”. Restul a
fost muzic\.

Peste un minut se lanseaz\ artificiile

Rit de demult pe 
muzic\ nou\ 

� la pupitrul DJ-ului
r\suna c`te-un „Davai,
davai, davai”

� ne lini[tea se transform\
`n ru[inea c\ a[ fi putut
`ncurca zilele deoarece `n
club mai erau doar dou\
persoane

Revelion pe Motor din
trompete

� bluza pe care mi-am cump\rat-o special pentru prima
sear\ `nc\ nu o purtasem, deci eram gata s\
s\rb\toresc `nc\ o dat\ noul an

Toate-s vechi, doar Anu---- iiii     NNNNoooo uuuu

Revelionul rusesc nu s-a s\rb\torit doar la Moscova

Dopul [ampaniei nu a s\rit ca
pe 1 ianuarie

2012 `n calendarul
Iulian

� „{i totu[i nu mai vin mol do ve nii s\-[i s\rb\toreasc\
anul nou?” � prezentatorul [i-a dat seama c\ ceasul
bate ora 00.00 cu cinci secunde `nainte de ora exact\
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Deslu[irea planurilor manageriale

~n lunile aprilie [i mai ale anului tre -
cut, Legea Educa]iei Na]ionale (LEN)
a obli gat universit\]ile s\ realizeze un re-
fe ren dum `n r`ndul cadrelor didactice [i
studen]ilor cu drept de vot din structu -
ri le de conducere, pentru a stabili me -
to da prin care se va alege rectorul in sti -
tu ]i ei. Conform articolului 209 din LEN,
rectorul institu]iei de `nv\]\m`nt supe-
rior se putea alege fie „pe baza unui con -
curs public, `n baza unei metodologii a -
probate de senatul universitar nou-ales,
conform\ cu prezenta lege” fie printr-un
„vot universal, direct [i secret al tuturor
cadrelor didactice [i de cercetare ti tu -
lare din cadrul universit\]ii [i al re pre -
zen tan]ilor studen]ilor din senatul uni-
versitar [i din consiliile facult\]ilor”. 

~n urma acestui vot, toate univer-
sit\]ile din Ia[i [i majoritatea institu ]i i -
lor de ̀ nv\]\m`nt superior din ]ar\ au ales
s\ `[i desemneze rectorul prin vot uni-
versal, secret, direct [i egal al tuturor ca -
drelor didactice cu norm\ `ntreag\ ca re
profeseaz\ `n universitate, plus al stu-

den]ilor din structurile de conducere.
Acest lucru a adus o schimbare `n me -
to dologia alegerilor, mut`nd aten]ia asu -
pra cantit\]ii [i nu a calit\]ii votului ca -
re se aplica ̀ nainte. ~n acest moment, ori -
ce cadru didactic care `ntrune[te ce rin -
]e le pentru a-[i depune candidatura la
func]ia de rector sau pentru o pozi]ie `n
Senatul universit\]ii o poate ob]ine da -
c\ are un anumit num\r de simpatizan]i,
indiferent de preg\tirea acestuia pen-
tru func]ia respectiv\. „Metoda este `n
mare aceea[i doar c\ este o infrastruc-
tur\ mai mare care trebuie organizat\.
Es te ̀ ntr-adev\r mai dificil\ organiza rea,
dar oamenii [tiu `n mare cine s`nt al\ -
turi de ei”, a declarat prof. univ. dr. Ion
Giurm\, rectorul Universit\]ii Teh ni -
ce „Gheorghe Asachi” (UTI) din Ia[i.

La polul opus, secretarul [tiin]ifc al
Senatului de la UTI, prof. univ. dr.
Gelu-Dan G\lu[c\, remarc\ faptul c\
votul universal, chiar dac\ a fost adop tat
de majoritate prin referendum, ri di c\
anumite probleme de calitate a oa me -

nilor care vor ajunge `n structurile de
conducere, fie c\ vorbim de consilii le
facult\]ilor sau chiar `n Senat. „E un
dicton latin: «legea este vocea poporu-
lui». P\rerea mea este c\ nu `ntotdeau-
na votul universal poate avea cele mai
bune rezultate, mai ales `ntr-o sfer\ aca -
demic\ unde trebuie s\ alegi cele mai
`nalte compenten]e. Da]i-mi voie s\ v\
spun c\ nu se prea se [tie cine cu cine
voteaz\. Surprizele s`nt suficient de mul -
te, `n orice caz. Eu v\ pot spune, spre
exemplu, la Craiova `n senatul univer-
sit\]ii s`nt suficient de mul]i asisten]i [i
[efi de lucr\ri care nu au nici o valoa -
re. Deocamdat\. Poate ie[i absolut ori ce
`n urma voturilor, nu neap\rat calitatea
poate prima.” 

PPrroocceedduurraa,,  ppee  ccaalleennddaarr
~n fiecare universitate este desem-

nat\ c`te o Comisie Electoral\ Cen -
tral\ (CEC) care trebuie s\ primeasc\
toate candidaturile c`t [i toate listele cu

rezultate din partea fie -
c\rei facult\]i `n parte
[i s\ valideze rezulta te -
le. Toto da t\, aceasta
tre buie s\ se asigure de
bu na desf\[urare a ale -
ge ri lor. ~n acest sens,
Uni ver sitatea „Ale -
xan dru Ioan Cuza”
(UAIC) din Ia[i [i-a
luat o preca u ]ie supli-
mentar\. „Ca s\ fie
totul `n regul\ va fi un
reprezentant al sin di -
catului [i un jurist la
fiecare comisie de ale -
geri, c`t [i pre[edintele
sindicatului pe univer-
sitate, deci nu s`nt pro -
ble me cu sistemul de
a legeri. Noi putem rea -
liza foarte u[or listele
no minale cu personalul
titular didactic [i de cer -
cetare ca totul s\ se des -
f\[oare c`t mai `n re gu -
l\. Probabil c\ apar ce va
dificult\]i la votul stu-
den]ilor, pentru c\ s`nt
unele facult\]i care au
mul]i studen]i care tre-
buie s\ voteze”, a de cla-
rat prof. univ. dr. Vasi le
I[an, rectorul Univer si -
t\]ii „Alexandru Ioan
Cuza” din Ia[i. ~n afa -
ra Comisiei Electorale
Centrale s`nt desem-
nate comisii la nivelul
fiec\rei facult\]i care se
asigur\ de buna des f\ -
[urare a alegerilor. 

Spre exemplu, ̀ n ca -
zul UAIC, prima oar\
au loc `nt`lnirile adu n\ -
ri lor generale la nivelul

fiec\rei facult\]i care de semneaz\ mem-
brii con siliului facult\]ii [i se pro pun
candida]i pentru ocuparea lo cu rilor
din Senat (16-18 ianuarie). Du p\ ce
are loc sesiunea de votare, listele s`nt
trimise pentru validare c\tre CEC,
`mpreun\ cu num\rul complet de vo -
turi pentru fiecare candidat. ~n aceea[i
pe rioad\ au loc [i adun\rile generale
ale studen]ilor `n universit\]i care au ca
rol stabilirea celor care vor lua parte din
deciziile consiliilor facult\]ilor [i a Se  -
natului. ~ntre 23-27 ianuarie, can di -
da]ii la func]ia de rector `[i depun o fi -
cial candidaturile la CEC, `nso]ite de
CV-uri [i de planuri manageriale care
vor fi publicate pe site-ul universit\]ii
p`n\ la terminarea perioadei de de pu -
ne re. Tot pe 23 ianuarie, adunarea ge -
ne ral\ a personalului didactic [i de cer -
cetare din universitate se ̀ ntrune[te pen -
tru a stabili, din propunerile trimise c\ -
tre CEC membrii care vor alc\tui Se -
na tul institu]iei de `nv\]\m`nt superi-
or. Tot atunci se aleg [i reprezentan]ii
studen]ilor `n Senat, tot prin vot uni-
versal. De remarcat este faptul c\ struc -
tura Senatului este prestabilit\, `n ca -
zul UAIC exist`nd 68 de membri, 51
cadre didactice sau cercet\tori, dintre
care [ase de la Facultatea de Econo -
mie [i Administrare a Afacerilor
(FEAA), [ase de la Facultatea de Li -
te re, doar unul de la Facultatea de
Te ologie Romano-Catolic\, c`te trei
de la celelalte facult\]i [i unul de la Cen -
trul de Studii Europene, De par ta men -
tul interdiscpliniar de [tiin]e exacte,
de [tiin]e socio-umane [i unul de la
Departamentul de Preg\tire a Per -
so nalului Didactic. Restul de 17 lo -
curi le revin studen]ilor, c`te unul de la
fiecare facultate, trei fiind de la FEAA
[i c`te unul de la celelalte facult\]i.

Pe 3 februarie se alege rectorul ca -
re trebuie s\ fie confirmat de c\tre mi -
nis ter, `n timp ce pre[edintele Se na tu lui
este ales prin vot secret de c\tre mem-
brii care alc\tuiesc structura, la data de
9 februarie. Acela[i procedeu se repet\
la nivelul fiec\rui departament sau fa -
cul tate, decanii fiind numi]i `n func]ie
de c\tre rector. Totodat\, rectorul [i de -
canii ̀ [i numesc prorectori [i prodecani,
cei din urm\ fiind ale[i din r`ndul pro-
fesorilor cu norm\ `ntreag\ din facul-
tatea respectiv\. 

MMeeddiicciinnaa,,  uunniivveerrssaall\\  
ccuu  ttrraaddii]]iiee

Universitatea de Medicin\ [i Far -
macie „Grigore T. Popa” este singu-
ra institu]ie de `nv\]\m`nt superior din
Ia[i care a trecut deja prin procesul ale-
gerilor. La data de 16 decembrie, 800 de
studen]i [i cadre didactice [i-au expri-
mat op]iunile privind reprezentan]ii `n
structurile de conducere c`t [i a recto -
ru lui. Astfel, prof. univ. dr. Vasile As -
t\ r\stoae, fostul rector, a c`[tigat un
nou mandat, acumul`nd 480 de voturi

din partea cadrelor didactice [i 19 de la
studen]i, `n timp ce contracandidatul
s\u, prof. univ. dr. {tefan Georgescu, a
primit 208 de voturi din partea co le -
giului academic [i doar [ase de la stu-
den]ii cu drept de vot.

Acesta nu este `ns\ singurul an `n
care la UMF s-au desf\[urat alegeri ba -
zate pe vot universal. „{i alegerile tre-
cute au fost tot prin vot universal, deci
noi am fost singura universitate din ]a -
r\ care am avut experien]\ `n acest do -
me niu, fiind deja o tradi]ie. Tot noi i-
am propus ministrului `n Legea Edu -
ca ]iei s\ introduc\ aceasta posibilitate
[i a acceptat, pentru c\ ̀ n primul pro iect
de lege era numai varianta alegerii prin
concurs. ~n urm\torii ani, nu vom face
altceva dec`t s\ continu\m construc]ia
pe care am `nceput-o, [i cred c\ votul
care a fost dat a ar\tat c\ este decizia
este acceptat\ de o majoritate consisten -
t\ din universitate [i asta este un lucru
important”, a declarat prof. univ. dr.
Vasile Ast\r\stoae, rectorul UMF.

~n cazul celorlalte universit\]i ie[ene,
situa]ia este `nc\ incert\ `n ceea ce pri -
ve[te candida]ii la func]ia de rector. Da -
c\ la UTI [i-au anun]at candidaturile
prof. univ. dr. Alexandru S\lceanu,
prof. univ. dr. Ion Giurm\ [i prof. univ.
dr. Corneliu Munteanu [i alegerile vor
avea loc s\pt\m`na viitoare, pe 20 ia -
nua rie, la UAIC doar prof. univ. dr. Va -
sile I[an [i-a anun]at candidatura, `n
condi]iile `n care alegerile au loc pe 3
februarie. La Universitatea de Arte
„George Enescu” alegerile vor avea
loc mar]i, pe 18 ianuarie [i s`nt doi can -
dida]i, prof. univ. dr. Atena Elena Si -
mi onescu [i prof. univ. dr. Dan Pre -
pe lican. Cea mai neclar\ situa]ie este,
`n schimb, la Universitatea de {tiin]e
Agricole [i Medicin\ Veterinar\ „Ion
Ionescu de la Brad”, unde actualul
rector, prof. univ. dr. Gerard Ji t\ rea nu,
este la cap\tul celui de-al doilea man-
dat [i nu va mai putea candida. ~n ab -
sen]a acestuia se speculeaz\ faptul c\
pentru [efia institu]iei de `nv\]\m`nt
su perior vor concura prof. univ. dr. Va -
leriu V. Cotea, prorector cu activita -
tea [tiin]ific\, [i prof. univ. dr. Vasile
V`ntu, prorectorul cu activitatea di dac -
tic\. Nici unul dintre ace[tia nu [i-a
anun]at `ns\ oficial candidatura pentru
alegerile care se vor desf\[ura la mij -
lo cul lunii februarie. 

***

Indiferent de rezultatele alegerilor,
comunitatea academic\ ie[ean\ trece
printr-o serie de schimb\ri promise de
legea educa]iei, dar aplicate cu ju m\ -
t\]i de m\sur\. Oricine ar ocupa scau -
nul de rector al principalelor institu]ii de
`nv\]\m`nt superior din ]ar\, nu o va
putea face f\r\ acordul ministrului. Uni -
versit\]ile s`nt `ndemnate [i `n 2012 s\
cread\ c\ au autonomie. O autonomie
supravegheat\.

CC\\tt\\lliinn  HHOOPPUULLEELLEE

Ia[ul academic `[i schimb\ actorii principali

~n s\pt\m`nile care urmeaz\, unversit\]ile ie[ene vor da testul primelor alegeri
prin vot universal, direct [i secret, pentru a stabili structurile de conducere, de la

nivelul departamentelor, p`n\ la componen]a Senat, sau pentru func]ia de rector.
Medicina este singura care a desf\[urat deja alegerile, dup\ acest sistem pe care
chiar conducerea universit\]ii l-a sugerat ministerului. ~ns\, de[i `n urma referendu-
mului a fost decis\ implementarea sa, sistemul votului universal este `ns\ unul pe
care conducerile universit\]ilor ie[ene `l consider\ cel pu]in complicat, fie c\ este
vorba despre dificultatea de aplicare sau despre riscurile pe care le presu pune,
fiind un sistem care nu alege dup\ calitate. Decizia este `ns\ luat\ [i universit\]ile
a[teapt\ urm\toarele alegeri pentru a vedea dac\ alian]ele realizate `n man datul
anterior pot s\ reziste votului `ntregului corp didactic [i unei m`ini de studen]i.

Senatul se preg\te[te de noi membri

� universit\]ile `[i aleg `n s\pt\m`nile urm\toare conducerile, la Politehnic\ [i Arte cu -
nosc`ndu-se deja candida]ii la func]ia de rector � ace[tia vor fi ale[i prin vot universal



TTAABBLLEETT||66
Epigonii cet\]eanului Kane

În ultima perioad\, indivizi care nu
ar fi trebuit s\ fi absolvit liceul `ncep s\
`[i dea cu p\rerea despre pres\. S\ spu -
n\ c\ ei nu cred c\ lucrurile se fac bine,
c\ s`nt doar mizerii, c\ s`nt doar co -
menzi politice [i c\ presa rom=neasc\
nu `i reprezint\ pe ei, cet\]eni ai Ro -
m= niei. Lor le-am sugera, intim [i per -
so  nal, s\ emigreze.

~ns\ tot `n ultima perioad\ au a p\ -
rut voci, at`t din pres\ c`t [i din afara ei,
ca re acuz\ la modul dur activitatea jur-
na li[ tilor din ]ar\. ~i `mpart `n cate-
gorii: cei care primesc bani de la mar-
ile cor po  ra]ii, de la putere, de la
opozi]ie, scla  vii patronilor, la[ii sau
descul]ii. A fir ma]ii cu care nu putem
dec`t s\ fim de acord, pentru c\ presa
sufer\ un de clin `nsp\im`nt\tor.

Problema tuturor spe ciali[tilor, at`t a
celor aviza]i c`t [i a ce lor cu diploma
de bacalaureat ob ]i nut\ online, este c\
au uitat o categorie im portant\: cei
c\rora `nc\ le pas\.

Ei nu fac parte din breasla `n da to -
ra ]ilor. Nu r\spund dec`t `n fa]a con[ -
tiin]ei, bunului sim], pixului [i foii din
bu zunar. {i-au dat seama demult c\ `n
pres\ nu exist\ victorii, ci duci o lupt\
continu\ [i c\ cel mai bun lucru la care
po]i spera este s\ te urci pe-un ideal [i
s\ te opui  normalit\]ii de acolo. Pentru
c\ ceea ce vedem `n jurul nostru, ceea
ce unii au ajuns s\ acuze, a devenit din
p\cate normalitate. 

Dar c`t\ vreme mai avem m\car un
pumn de oameni c\]\ra]i pe ni[te idea -
luri nu putem, din\untrul industriei sau

din afar\, s\ spunem c\ presa ro m= -
neas c\ nu are credibilitate. C`t\ vreme
ei ̀ nc\ se mai zbat pe meleagurile noas-
tre refuz`nd s\ plece, nu au c\zut `n ex -
treme [i nici s-au l\sat redu[i la t\ cere,
generaliz\rile s`nt pentru orbi. 

V\ aduce]i aminte c`nd a fost ulti-
ma oar\ c`nd s-a ridicat cineva `n pi -
cioare ca s\ laude ceva bun f\cut de
pre s\? Pe oamenii de calitate care-[i rup
blugii pe teren? Eu nu.

CC\\tt\\lliinn  HHOOPPUULLEELLEE

Nu se fac seriale `n regul\ despre
noi, ca Grey’s Anatomy sau CSI, `nc`t
s\ se `ntip\reasc\ `n capul vreunui a do -
lescent f\r\ teme pentru acas\
r\spunsul la ce va face `n via]\. Nu
avem week -end-uri libere pentru a
recupera somnul pierdut pe undeva
prin redac]ie [i nici m\car nu s`ntem
pl\ti]i cu c`t am vrea. De abia ne des-
curc\m cu papucii ca re se rup lunar [i
bateriile de la re por tofon, iar m`ncarea
de la fast-food de vine din ce `n ce mai
costisitoare. Stre sul ne cunoa[te toate
secretele.

De obicei, dac\ `ntrebi un jurnalist
de ce nu renun]\, cel mai probabil `]i va
spu ne c\ pasiunea este cea care `l
`mpiedic\; dar nu e asta. Este vorba de
pu terea pe care o dob`nde[ti odat\ cu
le gitima]ia de pres\. {i dup\ cum cu -
noa[tem vechiul cli[eu, puterea aduce
cu sine responsabilitate. Din p\cate, nu
to]i s-au uitat la Spiderman, b\t\lia
pen tru credibilitate fiind pierdut\ pe
mai multe fronturi – `ncep`nd cu prin -
tul care a fost cucerit de c\tre ta bloi de -

le promovatoare  de nulit\]i [i `ncheind
cu Internetul, unde cu greu mai po]i fa -
ce diferen]a `ntre un jurnalist veritabil
[i un blogger.

~mi amintesc de un profesor care
ne povestea despre cum erau privi]i jur-
nali[tii pe vremea sa. Cic\ lumea te
oprea pe strad\ s\-]i cear\ ajutorul cu
tot felul de probleme, iar de la bar cu
greu erai l\sat s\ pleci cu berea pl\tit\.
Ast\zi `ns\, dac\ vrei s\ stai de vorb\
cu un nene la pia]\ [i nu e[ti de la Pro
TV `narmat cu un cameraman `n spate,
nici nu se va uita la tine. Ba mai mult,
`]i va bate apropo-ul c\ nu l-ai protejat
c`nd avea cea mai mare nevoie [i te va
alunga arunc`nd cu cartofi dup\ tine.

~ntr-o alt\ ordine de idei, povestea
noastr\ seam\n\ cu lec]ia din clasa a do -
ua din manualul de limba rom=n\, cea
cu fiul de cioban. Presa din Ro m= nia a
a juns s\ strige de prea multe ori „lu -
pul”, iar c`nd acesta [i-a f\cut a pa ri ]ia
cu adev\rat, nim\nui nu i-a mai p\sat. 

IIuulliiaann  BB~~RRZZOOII

Ne-am obi[nuit s\ ne m\sur\m
tim pul `n por]ii mari de bancnote pe
care le pierdem printr-un buzunar non-
valoric. Totu[i, n-am putea uita nicio-
dat\ c\ orice am face se na[te din nevoi
care ne-ar defini ca fiin]e dornice de
mai mult. Mai presus de toate, [tim c\
totul este o afacere. Dac\ p`n\ nu de
mult puteam spune c\ mai avem un
singur lucru pe care nu `l putem vinde,
ci pe care doar `l primim de la al]ii,
acum tindem s\ credem c\
informa]ia este un troc. 

~mi amintesc cum `n
urm\ cu ju m\ tate de dece-
niu credeam c\ orice chin  -
tesen]\ st\ `n foile
unei c\r]i sau ale
unui ziar [i mai
ales `n cei care
re u [esc s\ scrie.
Jurnalistul a fost
`ntot dea u na filo-
logul care st\ p`nea
paginile m`z g`lite de
al]ii cu minciuni, [i pe care le transfor-
ma `n adev\ruri de `mp\r]it. Era vre-
mea `n care cu o agend\ `n m`n\ [i cu o

geant\ pe um\r reu[ea s\ `i `n ve ]e pe
avoca]i ce este dreptatea [i pe r\z boi -
nici ce `nseamn\ s\ lup]i pentru a c`[ -
tiga. {i nu, nu c`[tiga bani, ci vorbea al -
tora despre ce `nseamn\ s\ fii demn.

~ns\ nu a vorbit mult, iar adev\rul
a uitat s\ mai aib\ consisten]\. Jur na lis -
tul a r\mas doar cel care `[i umple pa -
gi nile de ziar  [i care `[i uit\ mereu a -
gen da ag\]at\ de vreo speran]\ [i pe ca -
re o ̀ nlocuie[te cu tehnologia. {i nu mai
surprinde esen]ialul, ci `[i trece o chii
emfazic prin actualitate, alege s\ ta c\
atunci c`nd s-ar putea rupe de mul ]i me
[i `[i drege vocea ca s\ nu fie auzit.

Dac\ mai exist\ o
[ans\ ca s\ `[i ri dice
privirea din cazanul
dec\derii, jurnalistul
trebuie s\ `[i ru p\

ultima foaie din
agend\ [i s\ o
`nr\meze. Nu
pen tru a duceri
aminte, ci doar

ca s\ nu se mai
repete niciodat\ ul ti -

ma experien]\.

MM\\dd\\lliinnaa  OOLLAARRIIUU

Decalogul, pe surse
� c`t\ vreme mai avem m\car un pumn de oameni
c\]\ra]i pe ni[te idea luri nu putem s\ spunem c\ presa
ro mâneas c\ nu are credibilitate

Pinnochio, m`ncat de lup
Cine mu[c\ din cota de pia]\

Purta ghetele comunismului nu -
mai pe drumuri b\t\torite de cei care
[ti au ce [i c`t de mult are voie s\ spu -
n\. P\rea tremur\toare sub frustr\rile
u nei t\ceri impuse cu pumnul progra -
melor dedicate primilor tovar\[i `n
stat. Avea ceva de spus [i `[i fuma ]i -
g\ rile filtrate cu grea]a unei de za -
m\giri de sine `ns\[i. P`n\ c`nd i s-au
t\iat lan]urile, p`n\ c`nd a `nceput s\
creas c\ `n m`inile celor care `i doreau
de mult eliberarea.

Nu mai poart\ ghete azi, se plim -
b\ pe tocuri [i de asta nici nu mai fa -
ce teren ca mai demult, a[tept`ndu-i
pe al]ii s\ se `nfunde-n noroiul scan -
da  lurilor p`n\ la genunchi, s\ mai
prin d\ [i ea c`te-un pompierism ridi-
col numai bun de tocat s\pt\m`ni `n -
tregi pe prima pagin\. Pare vie [i f\r\
as t`mp\r, dar e bolnav\ pe din\untru
[i nu recunoa[te, ca s\ n-o `ntrebe ni -
meni de ce-a ajuns a[a. F\r\ respon -
sa  bilitatea a ce spune sau scrie, f\r\
b\  tr`nul spirit liber [i pasionat, f\r\
con[ tiin]a faptului c\ ceea ce pune pe
h`r tia de tipograf sau `n spa]iul virtu-
al colc\ind de cititori neinstrui]i e o

r\s pundere statornicit\ nu `n legi ti -
ma ]ii frumos [tampilate, ci `n respec-
tul fa]\ de cei pentru care se presu pu -
ne c\ munce[te. {i pe care ori i-a
uitat, ori le-a furat p`n\ [i lor pre ten -
]ia la ceva mai mult dec`t afect\ri pa -
te tice, document\ri la mila rela]iilor
pu blice [i adev\ruri trunchiate de
pro cente mult prea mari de `ndoial\
[i favoritisme politice.

E o t`n\r\ t`nguitoare [i apatic\
pre sa noastr\. Se-apleac\ asupra unor
con troverse care-au pierdut de mult
su flul anchetelor jurnalistice pe care
u nii le regret\, al]ii nu le cunosc [i
doar c`]iva mai [tiu s\ le croiasc\ `n
cerneala rotativei. S-a l\sat de vicii [i
a cum `[i inund\ pl\m`nii de fumul
cremos din ]igarile f\r\ filtru ale alto-
ra. Era o doamn\ timorat\ de respec-
tul fa]\ de fapte [i oameni, presa
noas tr\. Din pu]inul av`nt spre un jur -
na lism dedicat ce i-a r\mas mai mu[ -
c\, `ns\, prea rar [i cu o incisivitate
dic tat\ de idile [i politici `n care p`n\
[i ea a `ncetat s\ mai cread\. 

AAnnccaa  TTOOMMAA

Morala tocurilor cui

� de abia ne descurc\m cu papucii ca re se rup lunar [i
cu bateriile de la reportofon

� meseria noastr\ pare vie [i f\r\ as t`mp\r, dar e
bolnav\ pe din\untru [i nu recunoa[te

Eu n-am crezut niciodat\ `n jur-
nalism. Cel pu]in nu `n calit\]ile lui
sa lutare pentru spiritul vreunui neam,
`n morali[tii cu condei sau `n fal [ii
profe]i care fur\ pupilele pro ze li ]ilor.
Am crezut `ns\ `ntotdeauna c\ nu se
pot face generaliz\ri exhausti ve `n
ceea ce prive[te un grup at`t de e te -
rogen de indivizi uni]i mult mai mult
de etichete ̀ mpu[cate din exterior de -
c`t de cele ce transpar prin epi der m\. 

Am s\ m\ prosternez p`n\ la ca -
p\t la picioarele unui idealism de bun
sim] corelat cu crezul c\ indiferent
c` te pante descendente sau com pro -
mi  suri putrede ar r`ncezi nucleul a -
ces tei meserii, invariabil vor r\m`ne
la birouri tocite oameni preg\ti]i ori -
c`nd moralmente s\-[i str`ng\ capsa -
to rul [i carne]elul de noti]e `ntr-o cu -
tie de carton `nainte s\ plece capul `n
fa ]a unui cap de rubric\ semnat `n
alb. {i [tim c\ au fost destui care [i-au
adunat curajul s\ pun\ punct c`nd a
trebuit.

Vineri, pe 13, televiziunile [i zia -
rele s-au preg\tit f\r\ preget de revo -
lu ]ie, dup\ num\rul r\mas incert de
indivizi str`n[i `n fa]a Cotroceniului.
Buletinele de [tiri le-au dat oameni -
lor  mai departe scand\rile [i ne mul -
]u mirile, iar ziarele titreaz\ `nc\ fie -
care modificare a cursului evenimen -
telor. Probabil c\ la finalul zilei, in di -
fe rent de dezbaterile sterile despre
sta tutul jurnalismului [i forma sau ex -
is ten]a coloanei lui vertebrale, va tre-
bui s\ c`nt\rim greutatea [i importan -
]a unui subiect de pres\ de interes na -
]io nal [i un talk-show cotidian despre
mult deterioratul subiect al corup]iei.
Da c\ o ierarhie a me[te[ugurilor v`n -
dute pe 30 de argin]i va `ncepe vreo -
da  t\ cu gazet\ria, logica elementar\
ar dicta c\ toate celelalte ar fi mai
cins tite de at`t. Poate atunci nici n-ar
mai fi fost mare lucru de dezb\tut vi -
neri seara.

AAlleexxaannddrraa  PPAANNAAEETTEE

Ei n-au fost niciodat\ favori]ii mul]imilor. Iar pe la finele
ultimului an s-au pus `ntr-o voce colectiv\ din ce `n ce

mai multe p\cate pe seama ziari[tilor autohtoni. ~n bus-
culada istoriei recente, cert este c\ prea pu]ini au r\mas
nep\ta]i, dac\ nu negru pe alb, m\car pe firul con[tiin]ei.
~ntrebarea care merit\ pus\ `ns\ este `n ce m\sur\ putem
vorbi de junalismul românesc ca de un tot unitar.

� `n ultima perioad\ au a -
p\ rut voci, at`t din pres\
c`t [i din afara ei, ca re
acuz\ la modul dur activi-
tatea jurna li[ tilor din ]ar\
� b\ t\lia pen tru credibili-
tate este pierdut\ pe mai
multe fronturi

P\c\to[ii din redac]iile de ziar
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Ultima cin\ pentru gazetaria zeloas\ 

Ultima
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� tindem s\ credem c\
informa]ia este un troc



N-ai zice c\ s`nt c`teva grade cu
minus afar\ [i respira]ia `nghea]\ `n a-
buri sticlo[i c`nd vorbe[te Alex despre
prima lui dragoste. Glasul nu-i este iu-
te `ns\ din felul `n care poveste[te des-
pre ea r\zbat dedesubturile palpitante
ale unei adev\rate pasiuni. S-a `ntu-
necat de ceva vreme [i singurul ad\post
pe care-l g\sim e o c`rcium\ friguroas\,
unde ne amestec\m printre scornelile
g\l\gioase [i triviale ale unor sf\to[i
aghesmui]i de ger [i de vinurile fierte
care vin [i pleac\.

De loc Boto[ani, cei cinci b\ie]i din
trupa Scum ar vorbi cu aceea[i `mp\-
timire cu care o face Alex Balmo[ des-
pre ritmuri, dorul de repeti]ii sau des-
pre inspira]ia pe care o culeg de ici
colo. Comun tinerilor de clasa a zecea
care au `nceput ceea ce p\rea o un
moft adolescentin cu nume englezesc
str\in p\rin]ilor, a fost pasiunea pentru
un instrument. „De fapt, de aici am [i
pornit, de la faptul c\ fiecare [tia s\
fac\ ceva [i `nc\ bine”, `[i aminte[te
Alex, amuzat de g`ndul c\ primul lui
set de tobe au fost pernele de-acas\,
cea mai silen]ioas\ alternativ\ la bate-
ria care avea, mai t`rziu, s\ st`rneasc\
multe b\t\i `n calorifer.

Ciocolata cald\ de pe mas\ `ncepe
s\ resimt\ v`ntul rece ce fluier\ prin

geamul prea cr\pat al barului b\tr`nesc
`n care ne-am g\sit s\ spunem pove[ti
tinere.

Nici ei, cei cinci entuzia[ti din Scum,
nu-[i g\sesc u[or ad\post dup\ pofta
repeti]iilor. Mai are Ia[ul c`teva s\li
prietenoase `ns\ problema lor e faptul
c\ au un chitarist [i-un vocalist `n Cluj,
restul `[i duc facultatea `n Ia[i [i to]i
vin din Boto[ani.

Ca s\-[i aminteasc\ de ultimul
concert sau ultima dat\ c`nd s-au v\zut
pe-o scen\, Alex scoate telefonul [i-mi
caut\ o l\murire. „De obicei ]in amin-
tirile pl\cute pe-aici. Uite afi[ul – 14
octombrie, era lansarea albumului
Voodoo, de la Trooper. ~]i dai seama
acum [i tu...”, `mi spune el, cu unicul
regret pe care-l are legat de trupa lor.
~n ultima vreme repet\ `n garajul lui
{tefan, unul din chitari[ti, `ns\ vecinii
nu s-au declarat fani. „~n principal eu
repetam `n subsolul tapetat cu cauciu-
curi [i perne c`t cuprinde, s\ nu se
aud\”, `mi explic\ tobo[arul cu un
z`mbet ce traduce `nsufle]irea cu care
c`nt\.

Unul din „politicienii” pamfletari
de la o mas\ pleac\ `n saluturi s\n\toa-
se. Dar Alex nu-[i uit\ g`ndul [i-mi
m\rturise[te c\ Scum nu e definit de
un gen, ci mai degrab\ lupt\ s\ defi-

neasc\ unul. „Noi s`ntem mai mult
alternative, pentru c\ ne plac trupe ca-
re-l adopt\, dar culegem ce-i mai bun
[i din grunge, heavy metal, p`n\ la o-
per\”, `mi spune el cu `nc`ntarea dorin-
]ei de originalitate care-i `ncearc\ pe
to]i.

OOddaaiiaa  ttaappii]]aatt\\  ccuu  ccaauucciiuucc
Parc\ nu-i sun\ bine titlul de

„cover band”, de[i `nceputurile lor res-
pirau din greu a Nirvana. Convins c\
fiecare e deosebit `n felul lui [i asta se
cite[te `n muzica pe care o face, Alex e
artistul acela care nu se vrea artist, de[i
tot ce spune e `nso]it de reprezenta]ii
mu te la c`te-o chitar\ sau un set de
tobe nev\zut. 

„S\ [tii s\ `mpaci publicul [i asta
ajunge s\ te `mpace pe tine”, spune el,
ca-ntr-o re]et\ neoficial\ a st\rii de
mul  ]umire cu muzica f\cut\ bine.
Scum e un puzzle din toate punctele de
vedere. Un mix de tonuri, de ora[e, de
spi rite tari ce cred `n instrumentele ca -
re i-au ales pe ei [i nu invers. „Lu mea
se-nt`mpl\ [i n-ai de ales”, c`ntau Lu -
na Amar\. 

A[a e [i cu muzica lor, ce-[i a[ teap -
t\, `nc\, vremea. C`nd lumea va fi pre -
g\tit\ s\ asculte p`n\ la cap\t.

AAnnccaa  TTOOMMAA

RREEPPOORRTTAAJJ 77

O
pinia veche —  N

r. 418 — 16 - 22 ianuarie  2012

Od\ `n perimetru antic 

~n timp ce nu mai contene[te s\
r\spund\ ur\rilor de ziua lui la tele-
fon, `mi amintesc c\ acum c`]iva ani,
[tiam c\ via]a lui Vlad nu se m\soar\
`n secunde sau minute, ci `n corzi.
Era m`ndru c\ `[i poate categorisi co -
legii de trup\ dup\ num\rul corzilor
ins trumentului la care c`nt\ sau dup\
`n\l]imea notelor.  

„Fiecare `[i are locul s\u `n tru -
p\. Acum a[tept ca din toamn\ s\
vin\ [i chitaristul meu la facultate s\
putem re`ncepe repeti]iile ”, spune `n
timp ce num\r\ `n g`nd lunile p`n\ s\
`[i scoat\ instrumentele din hus\.

FFoorrmmaa]]iiee  rroommâânneeaasscc\\  [[ii
ssttiill  bbrriittaanniicc

Grind 25 a `nceput ca o melodie
`n care fiecare trebuia s\ scrie c`te un
vers sau s\ `nve]e un acord, iar acum
consider\ c\ este o m`ndrie s\ fii
chemat la orice concert, oric`t de
restr`ns ar fi. „{tii cum e, experien]a
conteaz\ [i cred c\ am reu[it s\ acu-
mul\m m\car pu]in\.” S-au format
cu g`ndul c\ se vor  dezvolta pe par-
curs [i c\ stilul se descoper\ `n timp.
„La nivel de muzic\, adopt\m un stil
britanic 100%, la nivel de versuri pre-
fer\m expresivitatea, iar mesajul tre-
buie s\ fie subtil, dar [i inteligibil”. 

Vlad e con[tient c\ `n muzic\ e
la fel ca `n via]\, dac\ nu te energi -
zezi [i nu `ncerci s\ te men]ii c`t mai
sus, cu sigu ran]\ exist\ al]ii care vor
face asta. Poate de aceea, `[i `mparte
timpul `ntre a fi lider de trup\, chita -
rist [i student [i reu[este s\ le `mbine
pe toate trei asemenea unui c`ntec cu
prea multe acorduri. 

Mai greu e c`nd apar cele cu ba -
rre. Recunoa[te c\ nu ar putea reu[i
f\r\ muze [i z`mbe[te cu g`ndul c\ o
`n treag\ melodie ar putea gravita `n
ju rul lor. „De obicei c`nd scriu o pie -
s\ am `n minte genul de fat\ care `]i
poate provoca tornade `n imagina]ie

[i astfel ies compara]ii tot mai i ne di -
te. ~ns\ orice melodie are versuri ca -
re se `mbin\ `n mod defect cu rea li -
ta tea”, `mi creioneaz\ d`nd din de -
gete ritmic pe spatele chit\rii.

VVeerrssuurrii  iinnssppiirraattee  ddee  zziillee
ppllooiiooaassee

Chiar dac\ trupa s-a n\scut la Pia -
tra Neam], unde c`ntecele de mun  te
s`nt la ele acas\, Vlad `[i dore[te s\
devin\ cunoscut\ [i `n Ia[i, pen tru c\
„trebuie s\ la[i ceva `n fiecare loc
prin care treci.” Ofteaz\ a tunci c`nd
`[i reaminte[te de nop]ile `n care re -
pe tau f\r\ s\ mai ]in\ [irul orelor. Se
re u neau `ntr-o cas\ des ti na t\
muzicii, cu magazin de instrumente
la parter [i studio de `nregistr\ri, iar
atmosfe ra de acolo era imposibil s\
nu-i ]in tuiasc\ zile `ntregi cu instru-
mentele `n m`n\. 

De multe ori, `n acele nop]i de
ianuarie [i februarie se n\[teau ver-
surile care mai t`rziu `[i c\utau melo-
dia printre degetele b\ie]ilor din
trup\. „Melodiile se nasc ca o alter-
nan]\ de g`nduri de pe urma muzei
`ns\ nu e ceva palpabil”, z`mbe[te `n
timp ce `mi arat\ dou\ acorduri pe
chitar\. Pasiunea pentru chitar\ a
`nceput ca un substituent al jocurilor
pe calculator, `ns\ pentru el era mult
mai u[or s\ `nve]e cum s\ ]in\ chitara
`n bra]e dec`t cum s\ `[i `nving\ un
adversar imaginar.

Vlad crede c\ talentul exist\ `n
orice persoan\ `ns\ trebuie s\ fie
des coperit [i dozat cu pricepere. {i
dac\ el a renun]at la jocurile pe cal-
culator `n favoarea jocului cu cor zi -
le, `nseamn\ c\ spiritul trupei va
continua s\ existe [i `n Ia[i. Altfel,
degetele lor nu ar mai avea loc pe
griff-ul nici unei chit\ri.

MM\\dd\\lliinnaa  OOLLAARRIIUU

Cu plecare din
nirvana

� Grind 25 a `nceput ca o melodie `n care fiecare tre-
buia s\ scrie c`te un vers sau s\ `nve]e un acord � Scum
e un mix de tonuri, de ora[e, de spi rite tari ce cred `n
instrumentele ca re i-au ales pe ei [i nu invers

„La nivel de versuri pre fer\m expresivitatea, iar mesajul trebuie s\
fie subtil, dar [i inteligibil”

� Vlad crede c\ talentul exist\ `n orice persoan\,
`ns\ trebuie s\ fie des coperit [i dozat cu pricepere

Studen]ie `n husa 
de chitar\

Trupele care [i-au `nce -
put cariera `n garaje

aglomerate, `mb`c  site de
fum n-au fost niciodat\ o
legend\ urban\ n\scut\
undeva prin anii ^60. {i
acum boemii cu plete `[i
caut\ s\li de repeti]ii `n
foste fa brici de confec]ii
[i c\ m\ ru]e `ntunecoase.
~n Ia[i, rockerii studen]i
apar ca ni[te re`ncarn\ri
entuziaste ale unui spirit
`ngropat undeva `ntr-o
cutie cu pl\ci de vinil.

Iulia ridic\ ochii `n tavanul p\tat
[i-[i num\r\ `n [oapt\ pe degete exa -
me nele de s\pt\m`na viitoare. Nu de
alta dar, dac\ va fi prea aglomerat\ cu
facultatea, va trebui s\ am`ne repe ti -
]iile cu trupa p`n\ c`nd va fi mai liber\. 

„R\m`ne pe s\pt\m`na viitoare,
b\ie]i, tot s`mb\t\,  c\ scap de exame -
ne pe vineri”, hot\r\[te t`n\ra student\
la Litere. E solist\ `n Ten Years
Gone de prin martie anul trecut [i cea
mai t`n\r\ printre colegii de trup\. T` -
n\ra [aten\ c\reia nu i se distinge pic
de accent rom=nesc c`nd interpre teaz\
pie se de la U2 sau Radio head c`nt\
din clasa a IX-a c`nd a `nceput s\ sus -
]in\ concerte cu o for ma ]ie de blues
din Roman. {i nici acum nu are nici
o problem\ cu faptul c\ „mereu am
lucrat cu b\ie]i cu cel pu]in 7-10 ani
mai mari [i cu toate astea nu m-am
sim]it niciodat\ exclus\. Partea bun\ e
c\ asta a `nsemnat p`n\ acum c\ `[i
cunosc meseria”, m\ asigur\ t`n\ra
ca re z`mbe[te copil\resc. Ten Years
Gone e numele unei piese de la Led
Zeppelin, o veche [i statornic\ pasi-
une a lui Bogdan, basistul trupei,
care `nregistreaz\ cover-uri la piese

Led Zeppelin [i Pink Floyd de c`]iva
ani `ncoace. Ultima formul\ s-a cize-
lat `n ultima parte a anului trecut de
c`nd piesele alese pentru reinter-
pretare s-au `nscris `n majoritate `n
genul progressive rock [i metal. 

PPoorrnnii]]ii  ddee  zzeeccee  aannii
Iulian, unul din cei doi chitari[ti,

[i Emanuel de la clape, veteranul tru-
pei au c`ntat ani de-a r`ndul cu Ac -
vila, tru pa ie[ean\ `ngropat\ `n legen-
dele urbane ale ora[ului care s-a
destr\mat pe la `nceputul anilor 2000. 

~n studio-ul str`mt de la ultimul
etaj al cl\dirii imense Ia[iTex din Bu -
lar ga instrumentele abia `ncap, dar
„Jerusalem” a lui Anouk pe vocea
cald\ a Iuliei face pere]ii sub]iri s\
vibreze `n acordurile instrumentelor
pe care `ncep s\ le `mpacheteze meti -
cu lous la finalul fiec\rei repeti]ii. 

„Noi repet\m `n studio-ul celor de
la Bucovina, dar `l pun la dispozi]ia
trupelor care au nevoie de o sal\ de
repeti]ii”, m\ l\mure[te studenta la fi -
na lul repeti]iilor. ~mi poveste[te e -
mo]ionat\ de timpurile c`nd ajunsese

anul trecut `n Ia[i [i c\uta s\ c`nte `n -
tr-o trup\ pentru c\ „facultatea nu e
de ajuns, nu m-am sim]it niciodat\
destul de `mplinit\ dac\ n-am avut o -
cazia s\ c`nt. Mi-aduc aminte c`nd `mi
povesteau colegele mele de ca me   r\ a -
nul trecut c\ repetam piese g`ngurind
prin somn”, chicote[te Iulia.

Primul concert l-au avut `n de cem -
brie 2011, dup\ aproape un an de repe -
ti]ii. Au c`ntat `n Tavern\ [i nu s-a
cunoscut `n ritmul vocii tinerei so liste
ori din continuitatea instrumentalului
c\ se aflau pentru prima dat\ `n fa]a u -
nui public sub aceast\ titu latur\. 

{i dovad\ atunci a fost bisul [i
barul `ntunecos plin ochi de pleto[i cu
]inte [i insomniaci `n c\m\[i cadrilate.     

AAlleexxaannddrraa  PPAANNAAEETTEE

Progresi[ti `n Zona Industrial\
� `n studio-ul str`mt de la ultimul etaj al cl\dirii imense
Ia[iTex din Bu lar ga instrumentele abia `ncap

� cei cinci entuzia[ti din trup\, nu-[i g\sesc u[or
ad\post dup\ pofta re peti]iilor

Thom York `n variant\ feminin\

Ia[ul rockului de subsol
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� interviuri cu candida]ii la func]ia de rector la Unviersitatea Tehnic\ „Gheorghe Asachi” din Ia[i

Se caut\ mentor pentru viitorii ingineriFunc]ia de rector al Universit\]ii Tehnice „Gheorghe Asachi” este, `n prezent, cea mai
disputat\ dintre toate cele ale institu]iilor de `nv\]\m`nt superior din Ia[i. Cu trei candi-

daturi anun]ate [i cu trei programe diferite, pe 20 ianuarie, electoratul politehnist este pus
`n fa]a unei alegeri grele. Acestea interviuri s`nt primele dintr-o serie `n care vom `ncerca
s\ prezen t\m viziunile manageriale pe care le au principalii candida]i la func]ia de rector
la universit\]ile de stat din Ia[i.

OPINIA VECHE.: Dac\ rectorul
pre ia [i atribu]iile unui manager, uni-
 ver sitatea devine o afacere?

ION GIURM|: Nu, universitatea
es te o institu]ie public\ [i ea trebuie s\
func]ioneze ca o institu]ie public\. Tre-
 buie `ns\ s\ pornim de la contextul ac-
tual `n care se afl\ universitatea noastr\.
Este performant\, `ntre primele 12 din
]ar\, pe locul 6 din peste 100 de univer-
sit\]i. Prin urmare, trebuie s\ preg\tim
spe ciali[ti `n domeniul tehnic care s\ fie
performan]i [i s\ facem [i cercetare [ti -
in  ]ific\ performant\. A[ spune c\ este o
u ni versitate omogen\, care are 14
domenii de studiu. Iar pe viitor ne prop-
unem s\ ne men]inem acolo unde s`ntem,
mai multe nu putem.

MMaannaaggeerruull  ttrreebbuuiiee  ss\\
uurrmm\\rreeaasscc\\  aatteenntt  iinnttrr\\rriillee  [[ii
iiee[[iirriillee  ddiinn  uunniivveerrssiittaattee

O.V.: {i atunci cum privi]i dum-
 nea  voastr\ atribu]iile unui rector-
manager?

I.G.: Managerul trebuie, al\turi de
ad ministra]ie, s\ urm\reasc\ foarte atent
intr\rile [i ie[irile din universitate, ca un
gospodar acas\. {i, `n privin]a asta, am
do vedit-o `n ace[ti patru ani de criz\ c\
s`ntem buni manageri pentru c\ ne afl\m
`ntr-o situa]ie favorabil\. Intr\rile s`nt
mult mai mari dec`t ie[irile, deci noi
st\m foar te bine la finan]area de baz\.
Chiar da c\ ne vin banii cu `nt`rziere, noi
`n c\r c\m cardurile, d\m banii la oameni.
Nu au fost probleme niciodat\ [i st\m
foarte bi ne [i la veniturile proprii pentru
c\ a vem foarte mul]i bani care s`nt
`mprumuta]i `n proiectele structurale pe
care le de rul\m `n universitate. 

O.V.: Într-un clasament realizat
anul trecut s-a ar\tat c\ majoritatea
rec torilor ie[eni au publicate un nu -
m\r relativ mic de lucr\ri în reviste de
spe cialitate. Cît de important este a -

cest criteriu de „cercet\tor productiv”?
I.G.: Este foarte important, fiindc\

pe func]ia asta trebuie s\ fie pus\ o per-
 so  nalitate. Adic\ un om care este re cu -
noscut, nu numai dup\ lucr\rile ISI
(In formation Sciences Institute). Eu
m\ consider un profesor performant, f\r\
modestie. Am o activitate [tiin]ific\ dez-
 vol  tat\ [i conteaz\ acest lucru pentru c\
se uit\ la pozi]ia recoturoului [i cei din
spate. Nu po]i s\ vii la conducerea Uni-
 ver sit\]ii Tehnice, care are mari per so -
na  lit\]i, unde s`nt mul]i al]ii cu mult mai
performan]i ca mine, f\r\ a fi performant.

O.V.: Conform Legii Educa]iei, u -
ni versitatea poate înfiin]a, începînd cu
anul în curs, societ\]i comerciale. În ce
m\ sur\ este aceasta o oportunitate re-
a lizabil\ în mandatul dumnevoastr\?

I.G.: ~n intr\rile noastre noi nu mi -
z\m pe comer]. S`ntem o universitate
per f ormant\, deci trebuie s\ facem e du -
ca ]ie de `nalt\ calitate [i s\ facem cerce -
tare [tiin ]ific\. Nou\ ne vin venituri pe
studen]i-echivalen]i [i de aceea vrem s\
a tra gem c`]i mai mul]i tineri. Pentru a -
ceasta trebuie s\ avem toate programele
de studii acreditate, ca diplomele absol-
ven]ilor no[tri s\ fie recunoscute `n toat\
lu mea a[a cum s`nt. Trebuie s\ ne vin\
bani [i pe cercetare [tiin]ific\, [i ne vin
de aici, din venituri proprii [i nu din `n -
chirieri [i din societ\]i comerciale c\ noi
nu facem co mer]. Cu toate c\ cercetarea
[tiin]ific\ a sc\zut `n ultimul timp fa]\ de
c`nd eram eu prorector, la ora actualt\
avem peste 30 de proiecte structurale `n
universitate cu o cifr\ de afaceri de peste
40 de mili oa ne de euro. S`ntem o uni-
versitate care vrea s\ progreseze prin
ceea ce [tie cel mai bine s\ fa c\.

O.V.: În mandatul viitorului rec-
tor, în 2013, se vor împlini 200 de ani
de cînd Gheorghe Asachi a înfiin]at
prima [coal\ de înv\]\mînt tehnic din
]ar\. }inînd cont de preferin]ele no i -
lor studen]i cît [i de reac]iile ab sol ven   -
]ilor veni]i în contact cu pia]a muncii,
cum arat\ ast\zi înv\]\mîntul tehnic?

I.G.: Eu a[ spune c\ Universitatea
Teh nic\ din Ia[i este cea mai puternic\
din NE Rom=niei, `n fa]a noastr\ fiind
doar Politehnica din Bucure[ti care es -
te un colos `n compara]ie cu noi. Uni-
 ver si ta tea este pentru zona Moldovei
cea mai mare care preg\te[te speciali[ti
`n domeniul tehnic. ~n rela]iile ei in-
terna]ionale, ea are leg\turi cu peste 60
de ]\ri, deci di plo mele noastre s`nt re cu -
nos cute peste tot, `n toat\ lumea.

O.V.: Tot în 2013 se împlinesc [i 20
de ani de la stabilirea domeniilor de
stu diu ale universit\]ii. Daca ve]i a jun -
ge rector, crede]i c\ este necesar\ o re-
 vi zuire a ofertei educa]ionale sau
poa te chiar a facult\]ilor în sine? 

I.G.: Noi avem ni[te domenii per-
formante care s`nt bine conturate, dar
s`ntem `n continu\ mi[care. Cum apar
idei, cum tre buie acreditate specializ\ri
care s`nt c\ u tate pe pia]a muncii. Deci

asta urm\rim pas cu pas, niciodat\ n-am
fost o universitate `nchis\. {i la licen]\ [i
masterat [i doc torat c\ut\m speciliz\ri
care s`nt cerute de viitor. 

O.V.: Înainte de revolu]ie, in gi ne -
rii erau printre primele pozi]ii în ie r-
ar  hia social\. Considera]i c\ ast\zi s-a
de valorizat meseria de inginer?

I.G.: Nimic nu se construie[te f\r\
ingineri. Dac\ vede]i, noi am fost tot tim-
pul constructori, p`n\ [i Politehnica in-
 gi nerii no[tri au construit-o. Urm\rim
ab solven]ii c`nd vin s\ `[i ia diplomele [i
am constatat c\ `n jur de 90 la sut\ din ei
`[i g\sesc locuri de munc\ `n ]ar\ sau `n
str\ in\tate, deci ei s`nt c\uta]i peste tot.
In ginerul e creativ, el `[i g\se[te job, deci
nu putem vorbi despre o su pra-
aglomerare a pie]ii muncii `n pre zent. 

AAmm  ]]iinnuutt  oorreellee  llaa  mmiilliimmeettrruu
ppeennttrruu  cc\\  ss`̀nntt  uunn  bbuunn  
ppeeddaaggoogg  

O.V.: Cît de mult conteaz\ cei
25% ai studen]ilor, în materie de
repre zen tare în structurile de condu -
cere?

I.G.: Eu am avut [i `nt`lniri cu stu-
 den ]ii no[tri, [i cred c\ acum au ajuns la
un grad de inteligen]\ neimaginat, cu -
nosc foarte bine problemele univer si t\ -
]ii, s`nt bucuro[i c\ s`nt `ntr-o
universitate per formant\ [i e foarte bine
c\ s`nt implica]i `n via]a academic\ pen-
tru c\ mul]i din tre ei ajung doctoranzii
no[tri [i ajung cadrele didactice tinere ale
noastre. Deci e foarte bine c\ se implic\
`n aceast\ ac ti vitate v`rfurile studen]ilor.
Spre exemplu, eu n-am neglijat niciodat\
activitatea di dactic\, am ]inut orele la
milimetru pentru c\ eu s`nt [i un bun ped-
agog. Re la ]ia cu tineretul m\ `n ti ne re[te
[i pe mi ne. {i `mi fac timp pentru c\ cerc-
etarea as ta o mai fac [i s`mb\ta [i du-
minica, sa cri fic pentru ea, iar restul
activit\]ii didactice o desf\[or `n timpul
s\pt\m`nii. ~ntr-a de v\r, administra]ia m\ -
n`nc\ mult timp, dar dac\ e[ti eficient
po]i s\ te descurci.

O.V.: Dac\ a]i avea posibilitatea,
cum i-a]i încadra, concret, pentru efi-
cien]\ maxim\, în procesul decizional
al universit\]ii?

I.G.: Ei s`nt `ncadra]i fiindc\ foarte
mul]i studen]i fac deja parte din consili-
ile facult\]ilor [i particip\ la deciziile a -
ces tora, put`nd s\ `[i spun\ cuv`ntul. Tot
a t`]ia s`nt [i `n Senatul universit\]ii [i ei
automat `[i spun punctul lor de vedere [i
par ticip\ la factorul decizional. Pro centul
e bun, pentru c\ e nevoie ca fie ca re ciclu
s\ fie reprezentat bine.

OPINIA VECHE.: Dac\ rectorul
preia [i atribu]iile unui manager, uni ver-
sitatea devine o afacere?

CORNELIU MUNTEANU: Nu
nea p\rat o afacere, dar ea trebuie s\ fie
an  treprenorial\, deschis\ c\tre mediul de
a faceri. Am remarcat o deschidere din
partea prefecturii locale [i am participat
`n decembrie [i la o `nt`lnire la nivelul co -
mitetului oamenilor de afaceri din Ia[i [i
din jurul Ia[ului, pentru a crea [i a efici-
entiza perioada de practic\ [i pentru a crea
un cadru nou pe zona cercet\rii. Aici unde
trebuie s\ devenim antrepre no riali, tre-
buie s\ creem centre de cercetare cu tem-
atic\ bine definit\.

UUnniivveerrssiitt\\]]iillee  aarr  ttrreebbuuii  ss\\  ffiiee
aauuttooffiinnaann]]aabbiillee

O.V.: {i atunci cum privi]i dum nea-
voastr\ atribu]iile unui rector-mana -
ger?

C.M.: Am declarat un management
co laborativ. Tot ce decidem, o facem `m -
pre un\. S`nt decizii punctuale la nivelul
bi roului de conducere al universit\]ii dar
vor fi luate `ntr-o atent\ colaborare cu
Senatul. Ori de c`teori vor fi decizii im-
por tante, trebuie ob]inut avizul Se na tu lui. 

O.V.: Într-un clasament realizat a -
nul trecut s-a ar\tat c\ majoritatea rec-
torilor ie[eni au publicate un nu m\r
relativ mic de lucr\ri în reviste de spe  -
cialitate. Cît de important este a cest
criteriu de „cercet\tor productiv”?

C.M.: Eu cred c\ un rector trebuie s\
aib\ vizibilitate [tiin]ific\, trebuie s\ fie
re prezentativ `n domeniul din care pro -
vine. Dar pentru performan]\ manageria -
l\, cred c\ este util [i chiar aproape
o bli gatoriu absolvirea unui curs de man-
agement. Pe c`t posibil, rectorul trebuie s\
ai b\ un procent de vizibilitate c`t mai ma -
re. Eu personal nu vreau s\ fiu rector dac\
programul bine stabilit va fi consacrat
`ntr-un program strict pentru re zol va rea
programelor administrative. Prefer s\ fiu

mai mult `n laborator, prefer s\ fiu mai
mult `ntre oameni, prefer s\ fiu mai mult
prezent acolo unde trebuiesc rezolvate
probleme reale.

O.V.: Conform legii educa]iei, uni-
versitatea poate înfiin]a, începînd cu
anul universitar în curs, societ\]i co m-
erciale. În ce m\sur\ este aceasta o o -
por tunitate realizabil\ în mandatul
dum nevoastr\?

C.M.:Am subliniat [i la `nt`lnirile pe
care le-am avut p`n\ acum cu colegii din
facult\]i crearea unor centre de cercetare
cu autonomie at`t academic\, tehnic\, dar
mai ales financiar\. Centre cu venituri
proprii, o entitate total independent\ `n
cadrul p\l\riei care ̀ nseamn\ universitate.
Bine`n]eles, achitarea utilit\]ilor [i con-
sumurilor care se fac s\ fie f\cut\ prin
plata unor cote de regie la nivelul fondu-
lui centralizat al universit\]ii, dar crearea
procentului adiacent de regie, printr-un
fond propriu, poate fi o rezerv\ pentru a
accesa noi proiecte. ~n felul a ces ta vor fi
acumul\ri `n cre[tere, posibilit\]i de a
accesa noi proiecte [i, `ncet-`ncet, ca `ntr-
o societate comercial\ fertil\, aceste acu-
mul\ri s\ devin\ continue. ~ntr-un anumit
procent, universit\]ile ar trebui s\ fie aut-
ofinan]abile, dar eu cred [i trebuie s\
r\m`n\ [i cu o cot\ consistent\ de la buge-
tul de stat, pentru c\ s`nt cele menite s\

produc\ valoarea, oa meni preg\ti]i pe ter-
men nelimitat. 

O.V.: În mandatul viitorului rector,
în 2013, se vor împlini 200 de ani de
cînd Gheorghe Asachi a înfiin]at prima
[coal\ de înv\]\mînt tehnic din ]ar\.
}inînd cont de preferin]ele noilor stu-
den]i cît [i de reac]iile absolven]ilor
veni]i în contact cu pia]a muncii, cum
arat\ ast\zi înv\]\mîntul tehnic?

C.M.: Dac\ ne referim `n mod con-
cret, universitatea noastr\ a fost cotat\ a
doua din ]ar\ de c\tre clasificarea reali -
zat\ de minister. Deci din acest punct al
vizibilit\]ii ne situ\m deocamdat\ bine,
putem aduce plus valorii prin concen-
trare, prin centre de cercetare multidisci-
plinare [i prin crearea unei imagini prin
deschidere c\tre mediul de afaceri. Este
cunoscut faptul c\ `n prezent, la nivel eu-
ropean, doar 26% din for]a de munc\ are
studii superioare [i este un orizont stra te-
gic ca `n 2020 aceasta s\ creasc\ la 40%.
Este un trend european [i o cot\ la ni vel
european. Noi ne putem g`ndi c\ pre  g\tim
for]a de munc\ s\ fie de calitate, s\ re-
spect\m regulile [i com pe ten ]e le cu dubl\
r\spundere, at`t din partea pro fesorului c`t
[i din partea celui care pretinde c\ le
posed\. El `[i poate g\si loc de munc\ `n
]ar\ sau `n str\in\tate [i tre buie s\ fie ca-
pabil. A[ vrea s\ pre g\ tim oameni cali-

fica]i pentru ceea ce es te industria `n ]ar\
[i la Ia[i, unde s`nt sem nale pozivitve.
S`nt societ\]i comerciale noi, deschise `n
mare parte cu capi tal str\in, mai ales `n
zona tehnic\ [i pre zen ]a acestora emite
oarecare semnale po  zitive de revigorare a
mediului de afaceri.

O.V.: Tot în 2013 se împlinesc [i 20
de ani de la stabilirea domeniilor de
studiu ale universit\]ii. Daca ve]i a jun -
ge rector, crede]i c\ este necesar\ o re-
vizuire a ofertei educa]ionale sau poa  te
chiar a facult\]ilor în sine?

C.M.: Da. Cred c\ aici trebuie s\ fie
o atent\ corelare a domeniilor de studii cu
pia]a muncii. Contrar situa]iei din ]\ rile
dezvoltate, la noi sistemul Bologna a fost
acceptat din prima, probabil dintr-o
educa]ie anterioar\. Ne-am mar[at ̀ n to ta -
litate spre Bologna [i am convinge rea c\
n-am fost preg\ti]i. Am creat noile pro  -
grame de `nv\]\m`nt sco]`nd unele dis  ci-
pline care nu erau de fiecare dat\ ce le care
trebuiau scoase. Am trecut la mas  teratul
de doi ani f\r\ a avea o strategie clar\.
Acum, cred c\ primul pas pe zo  na de
preg\tire didactic\ este refacerea pla-
 nurilor de `nv\]\m`nt [i, de ce nu, a do -
meniilor de studii. Refacerea acestora cu
extinderea discplinelor de pre g\ ti re gen-
eral\, la licen]\, cu o concentrare pe disc-
plinele de strict\ specilizare [i cer  cetare
la masterat [i cu at`t mai mult pen tru ci-
clul al treilea, la doctorat, c`nd spe cia li -

zarea deja trebuie s\ fie pe o temati c\
foarte `ngust\ [i foarte bine eviden ]iat\. 

Profesia  de  inginer  nu  este
reglementat\  `n  România

O.V.: Înainte de revolu]ie, inginerii
erau printre primele pozi]ii în ierarhia
social\. Considera]i c\ ast\zi s-a deva -
lorizat meseria de inginer? 

C.M.: Nu, nu cred. ~n realitate, e xis -
t\ nevoia de tehnicieni de calitate. Ne-am
umplut de economi[ti suficient `n ultimii
ani, prin multele universit\]i care s-au
dez voltat pe zona [tiin]elor umanis te,
fiind mai u[or de creat. La nivel european
`ns\, nevoia de tehnicieni este clar evi -
den]iat\. Dar exist\ o problem\ im por-
tant\: crearea profesiei reglementat\ de
inginer. Din p\cate, `n Rom=nia profesia
nu este reglementat\, spre exemplu, un
inginer din Rom=nia nu poate lucra ca
inginer `n Italia, tocmai din acest mo tiv.
La noi, reglemantarea se face prin di -
plom\, dar nu avem o autoritate care s\
cer tifice acest lucru. De aceea cred [i tre-
 bu ie s\ se fac\ demersuri [i pentru re zol -
va rea acestei probleme: crearea unui
cadru oficial de reglementare a profesiei
de inginer. Repet, s`nt societ\]i comer-
ciale mai mari sau mai mici care au ne -
voie de absolven]i [i tehnicieni cu valori
reale, de aceea de cele mai multe ori la

angajare se cere experien]\, ceea ce un
t`n\r absolvent nu poate avea dec`t prin
eficientizarea practicii.

O.V.: Cît de mult conteaz\ cei 25%
ai studen]ilor, în materie de re pre zen -
tare în structurile de conducere?

C.M.: Eu vreau cre[terea responsa bi -
liz\rii studen]ilor `n procesul decizio nal.
Aici depinde [i de interesul lor [i trebu ie
s\ `i mobiliz\m ̀ n acest sens. Cred, [i este
normal, s\ fie mai activi [i mai prezen]i, [i
s`nt cu cota de 25% [i mo nitorizeaz\
al\turi de cei 75% din corpul profesoral
al Biroul Senat activita tea rectorului.
Trebuie s\ fie o rela]ie de des chidere [i de
colaborare permanent\ cu studen]ii

O.V.: Dac\ a]i avea posibilitatea,
cum i-a]i încadra, concret, pentru efi-
cien]\ maxim\, în procesul decizional
al universit\]ii?

C.M.: Eu am un program de re-
 zolvare a problemelor studen]ilor, satis fa -
 cerea nevoilor acestora prin cu noa[ te rea
real\, dintr-un dialog permanent, cons -
tructiv, prin `nt`lniri lunare ale `n tre gu lui
aparat de conducere cu reprezenta n ]ii stu-
den]ilor. Deja am remarcat ni[te prob leme
de con]inut pe termen lung, care pot fi
solu]ionate. Cum ar fi moder nizarea `n
continuare a spa]iilor de ca za re, care se
finalizeaz\ `n 2013 [i poate `n cet-`ncet s\
putem scoate restaurantele din c\mine `n
zona adiacent\ pentru a crea un cadru
specific tinerilor cu toate con di]iile s\
poat\ `nv\]a. 

Interviuri  realizate  de  
C\t\lin  HOPULELE  

Rela]ia cu tineretul m\
`ntinere[te [i pe mine

Prefer s\ lucrez `n laborator dec`t s\ fiu rector 

� interviu cu prof. univ. dr. Ion GIURM|

� interviu cu prof. univ. dr. Corneliu MUNTEANU

„~n intr\rile noastre noi 
nu mi z\m pe comer]”

„Un rector trebuie s\ aib\ 
vizibiltiate [tiin]ific\”

OPINIA VECHE.: Dac\ rectorul
pre ia [i atribu]iile unui manager, uni-
versitatea devine o afacere?

ALEXANDRU S|LCEANU: ~n
nici un caz. Universitatea nu trebuie s\
fie Politehnica S.R.L. Imobiliar, poate s\
fie un S.A. care s\ implice toate cele 11
facult\]i [i care s\ `ntre]in\ rela]ii cu me -
diul economic, care s\ fie centrate pe spri-
 jinirea procesului de cercetare [i a celui
didactic. C`nd m\ refer la sprijinire spun
programe de practic\ `n comun, de fi-
 nalizare a studiilor, de licen]\ sau diser ta -
]ie f\cute `mpreun\ cu firmele. S\ se
mear g\ `n continuare pe teze doctorale
ca re s\ rezolve par]ial sau `ntr-o anumit\
m\ sur\ ni[te cerin]e venite din mediul e -
co nomic. Dar pentru aceasta trebuie s\ e -
xiste burse suplimentare, pentru c\
stu den ]ii au acum la doctorat o burs\ in-
 sig nifi ant\ [i neatractiv\, `n jur de 735 de
lei. Sigur c\ rela]iile cu un mediu eco-
nomic foar te puternic s-ar putea finaliza
`n in ves ti]ii `ntr-un parc tehnologic al Ia -
[u lui, un centru de conferin]e [i multe alte
do menii `n care interesul este comun: s\
avem studen]i preg\ti]i care s\ ajung\ la
nivelul de ingineri a c\ror inser]ie pe pia -
]a muncii s\ se fac\ firesc.

O.V.: {i atunci cum privi]i dum-
neavoastr\ atribu]iile unui rector-ma -
na ger?

A.S.: R\spunderile rectorilor `n con-
textul nenum\ratelor provoc\ri [i impre-
dictibilit\]i ale momentului este foarte
mare. ~n conceptul meu, cei patru ani de
mandat ar trebui s\ fie patru ani de sacri-
ficiu, rectorul `n aceast\ perioad\ nu tre-
buie s\ fie nici unul dintre cei mai mari
profesori ai [colii, dar nici unul dintre cei
mai mari cercet\tori. Acesta va trebui s\
fie implicat profund ̀ n toate proiectele de
dezvoltare de atragere a fondurilor,
proiecte la nivel local, na]ional [i in-
terna]ional.

UUnniivveerrssiitt\\]]iillee  tteehhnniiccee  nnuu  ss--aarr
ppuutteeaa  mmeenn]]iinnee  ccuu  ffiinnaann]]aarree
eexxcclluussiivv  bbuuggeettaarr\\

O.V.: Într-un clasament realizat a -
nul trecut s-a ar\tat c\ majoritatea rec-
 torilor ie[eni au publicate un nu m\r
relativ mic de lucr\ri în reviste de spe-
cialitate. Cît de important este a cest
criteriu de „cercet\tor productiv”?

A.S. ~n mod cert, performan]a [tiin -
]ific\ trebuie s\ existe, pentru c\ nu po]i fi
credibil. Este important s\ fii credibil, nu
po]i fi dac\ nu ai un num\r improtant de
articole, dac\ nu ai o carier\ profesio nal\
`nainte, nu e[ti membru marcant al or gan-
ismelor na]ionale [i interna]ionale. Dar, ̀ n

mod firesc, cred c\ aceasta este suc ce-
siunea. P`n\ `n momentul accederii la
func]ia de rector trebuie s\ ai un CV ex-
 trem de conving\tor [i `n urm\torii pa tru
ani speran]ele de cre[tere a consisten ]ei
acestui CV trebuie s\ fie ponderate.

O.V.: Conform Legii Educa]iei,
universitatea poate înfiin]a, începînd
cu anul universitar în curs, societ\]i
comerciale. În ce m\sur\ este aceasta o
oportunitate realizabil\ în mandatul
dumnevoastr\?

A.S. ~n primul r`nd, legea stimuleaz\
acest gen de activi\]i. O universitate va
tre bui s\ atrag\ fondurile suplimentare,
sus]inerea bugetar\ nemaifiind suficien -
t\. Este de a[teptat ca `n urm\torii ani, `n
contextul crizei, suportul financiar s\ fie
diminuat. {i atunci este esen]ial\ a tra -
gerea de venituri suplimentare. Noi am
putea `nfiin]a sub sigla UTI Ia[i o re]ea
de laboratoare acreditate RENAR care s\
ofere servicii de certificare a confor mi -
 t\]ii, de testare, de `ncercare unor nu me -
ro[i agen]i economici, aceast\ ofert\
tre buie s\ fie extrem de larg\, dar ar `n -
semna surse de venituri suplimentare. Cu
acestea s-ar putea rezolva c`teva ches tiuni
sensibile, cum ar fi angajarea de oameni
care s\ fie implica]i `n acti vi ta tea auxil-
iar\. {tim c\ acum reglemen t\ rile guver-
namentale s`nt draconice `n a ceas t\

privin]\: la [apte ie[iri din sistem se per-
mite o intrare ̀ n contrapartid\. {i atunci o
serie de oameni care erau implica]i `n su-
portul acordat activit\]ilor de cer cetare
[tiin]ific\, f\r\ s\ fie profesori cer cet\tori,
nu mai pot fi angaja]i. Aceste so ciet\]i ar
putea rezolva aceste proble me. Este
vorba de o complementaritate. Ministerul
a trimis semnale des tul de clare, nu are la
dispozi]ie acel 6% de care se vorbe[te din
PIB pentru `n v\]\m`nt [i cercetare. Prob-
abil c\ sus ]i nerea procesului din unver-
sit\]ile tehnice va implica [i atragerea de
fonduri colaterale, dar `n toat\ Uniunea
European\ universit\]ile tehnice s`nt
finan]ate din bugetul na ]io nal `ntr-o pro-
por]ie consistent\. UTI-urile nu s-ar putea
men]ine `n Rom=nia cu fi nan]are exclu-
siv bugetar\.

O.V.: În mandatul viitorului rector,
în 2013, se vor împlini 200 de ani de
cînd Gheorghe Asachi a înfiin]at prima
[coal\ de înv\]\mînt tehnic din ]ar\.
}inînd cont de preferin]ele noilor stu-
den]i cît [i de reac]iile absolven]ilor
veni]i în contact cu pia]a muncii, cum
arat\ ast\zi înv\]\mîntul tehnic?

A.S.: Se afl\ `ntr-un moment relativ
de cre[tere a gradului de atractivitate. Da -
c\ cineva dore[te s\ studieze cu res pon -
sabilitate oferta real\ de angajare la nivel
european va constata c\ exist\ `n UE un

deficit de peste 950.000 de in gi neri.
Sigur, am spus ingineri, cu I mare. E
nevoie de speciali[ti, nu simpli de ]i n\ tori
a unei diplome ob]inute cu 100 de res -
tan]e. Ei nu s`nt ingineri. ~n acest mo-
 ment, inginerii s`nt c\uta]i [i `n Europa
[i `n lume. Cariera e dificl\, implic\ un
vo lum de munc\ sporit [i nu e accesibil\
`ntr-o manier\ facil\. {i atunci sc\derea
apente]ei c\tre `nv\]\m`ntul tehnic supe-
rior se ̀ nregistreaz\ oriunde `n lume, [i nu
este o tr\s\tur\ rom=neasc\, anumite pro-
 fesii speculative par ̀ n prima faz\ mai ac-
cesibile. ~n faza a doua `ns\, speran ]a
g\sirii unui loc de munc\ `n profilul ter-
minat, absolvit, este foarte mare doar
pentru un inginer bun [i `ncepe s\ fie mai
redus\ `n cazul unor profesii care au fost
supralicitate `n ultimii 15 ani. Noi ar tre-
bui s\ fim foarte credibili c`nd ne a dre -
s\m tinerilor candida]i sper`nd din suflet
ca ace[tia s\ realizeze nivelul `nalt al [an -
selor de angajare `n condi]iile `n care `[i
vor dovedi competen]a.

O.V.: Tot în 2013 se împlinesc [i 20
de ani de la stabilirea domeniilor de
stu diu ale universit\]ii. Daca ve]i a -
junge rector, crede]i c\ este necesar\ o
re vizuire a ofertei educa]ionale sau poa-
te chiar a facult\]ilor în sine? 

A.S.: ~n momentul acesta, o res truc -
tu rare important\ ar aduce mai multe
prob leme [i tensiuni dec`t avantaje. La
ora actual\, legea nu impune ni[te con di -
]ii stricte vizavi de dimensiunea unei fa c-
ult\]i, a unui departament [i diferen]ieri ̀ n
finan]are s`nt acordate `n principal pe ba -
za celor 16 criterii de calitate care pot s\
asigure 30% din fina]area de baz\ com-
 plementar cu cei 70% acorda]i pentru stu-
dent echivalent.

Nici  o  ]ar\  nu  `[i  permite  s\
s\  fac\  performan]\  pe
toate  ramurile  de  cercetare

O.V.: Înainte de revolu]ie, inginerii
erau printre primele pozi]ii în ierarhia
social\. Considera]i c\ ast\zi s-a deval-
orizat meseria de inginer? 

A.S. Sigur, percep]ia general\ s-a
schim bat. ~nainte de revolu]ie, inginerii
erau mai bine pl\ti]i dec`t absolven]ii uni-
versit\]ilor umaniste, erau acele gra da]ii,
trepte. Inginerii aveau locuri de munc\ `n
ora[, aveau [anse mai mari de a primi o
locuin]\ pentru c\ marele fabrici erau
mereu `n topurile ierarhiilor fixate `n
Consiliul Jude]ean. Lucrurile s-au
schimbat radical dup\ 1990, dar am con -
vin gerea c\ Rom=nia putea s\ salveze
c`teva domenii de dezvoltare, de cerce ta -
re [i de industrie. Nici o ]ar\, poate doar
SUA, nu `[i permite s\ sus]in\ cercetare
`n toate ramurile [i s\ aib\ [i performan ]\.
Aveam c`teva sectoare `n care eram bine
situa]i [i, f\r\ doar [i poate, le pu team

men]ine f\r\ a pierde o competi]ie con-
 curen]ial\. Pia]a `ns\ nu e supra-a glo -
merat\. Dar, din p\cate, cei care vin la
Po litehnic\ vin pentru c\ s-au complexat
la „Cuza” [i nu mai au loc acolo vin la
noi din dorin]a de a g\si cazare ̀ n cam pus
[i de a primi o diplom\, eventual [i o
burs\. Sigur, num\rul acestora nu es te
lipst de pondere, dar nu reprezint\ ma jo -
ritatea. Pentru cei care doresc cu a de v\ -
rat s\ urmeze o carier\ inginereasc\, lu cru
care implic\ munc\ [i seriozitate, [an sele
de a g\si un loc de munc\ s`nt mari at`t `n
Ia[i c`t [i la nivel na]ional. 

O.V.: Cît de mult conteaz\ cei 25%
ai studen]ilor, în materie de re pre zen -
tare în structurile de conducere?

A.S.: Eu cred c\ este corect, acest
25% are tradi]ie ̀ n Rom=nia [i mi se pare
un procent bine dimensionat, cu at`t mai
mult cu c`t am introdus ni[te criterii de
performan]\. Este foarte bine c\ re prezen-
tan]ii studen]ilor `n consilii sau Senat s\
fie studen]ii cei mai performan ]i, s\ fie cu
adev\rat tineri care s\ fie in te resa]i de
actul de formare profesional\.

O.V.: Dac\ a]i avea posibilitatea,
cum i-a]i încadra, concret, pentru efi-
cien]\ maxim\, în procesul decizional
al universit\]ii?

A.S.: Eu am un dialog permanent cu
stu den]ii, l-am avut [i c`nd eram decan [i
`l voi avea [i dac\ voi ajunge `n func]ia de
rector. Principala lor implicare are do u\
componente. Pe de o parte este cea a ac-
tului didactic, unde un feedback perma-
nent din partea studen]ilor ne ajut\ s\
`mbun\t\]im calitatea procesului didactic.
Pe de alt\ parte, implicarea lor `n via]a
campusului trebuie s\ fie [i o [coal\ com-
 plementar\ fa]\ de [coala po li teh nic\, una
a vie]ii, a implic\rii ̀ n proiecte so ciale, ̀ n
activit\]i ob[e[ti [i `n cele an treprenoriale
care contribuie la formarea lor.

Cei patru ani din mandat ar trebui 
s\ fie ani de sacrificiu

� interviu cu prof. univ. dr. Alexandru S|LCEANU
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� interviuri cu candida]ii la func]ia de rector la Unviersitatea Tehnic\ „Gheorghe Asachi” din Ia[i

Se caut\ mentor pentru viitorii ingineri

OPINIA VECHE.: Dac\ rectorul
preia [i atribu]iile unui manager, uni ver-
sitatea devine o afacere?

CORNELIU MUNTEANU: Nu
nea p\rat o afacere, dar ea trebuie s\ fie
an  treprenorial\, deschis\ c\tre mediul de
a faceri. Am remarcat o deschidere din
partea prefecturii locale [i am participat
`n decembrie [i la o ̀ nt`lnire la nivelul co -
mitetului oamenilor de afaceri din Ia[i [i
din jurul Ia[ului, pentru a crea [i a efici-
entiza perioada de practic\ [i pentru a crea
un cadru nou pe zona cercet\rii. Aici unde
trebuie s\ devenim antrepre no riali, tre-
buie s\ creem centre de cercetare cu tem-
atic\ bine definit\.

Universit\]ile  ar  trebui  s\  fie
autofinan]abile

O.V.: {i atunci cum privi]i dum nea-
voastr\ atribu]iile unui rector-mana -
ger?

C.M.: Am declarat un management
co laborativ. Tot ce decidem, o facem `m -
pre un\. S`nt decizii punctuale la nivelul
bi roului de conducere al universit\]ii dar
vor fi luate `ntr-o atent\ colaborare cu
Senatul. Ori de c`teori vor fi decizii im-
por tante, trebuie ob]inut avizul Se na tu lui. 

O.V.: Într-un clasament realizat a -
nul trecut s-a ar\tat c\ majoritatea rec-
torilor ie[eni au publicate un nu m\r
relativ mic de lucr\ri în reviste de spe  -
cialitate. Cît de important este a cest
criteriu de „cercet\tor productiv”?

C.M.: Eu cred c\ un rector trebuie s\
aib\ vizibilitate [tiin]ific\, trebuie s\ fie
re prezentativ `n domeniul din care pro -
vine. Dar pentru performan]\ manageria -
l\, cred c\ este util [i chiar aproape
o bli gatoriu absolvirea unui curs de man-
agement. Pe c`t posibil, rectorul trebuie s\
ai b\ un procent de vizibilitate c`t mai ma -
re. Eu personal nu vreau s\ fiu rector dac\
programul bine stabilit va fi consacrat
`ntr-un program strict pentru re zol va rea
programelor administrative. Prefer s\ fiu

mai mult `n laborator, prefer s\ fiu mai
mult `ntre oameni, prefer s\ fiu mai mult
prezent acolo unde trebuiesc rezolvate
probleme reale.

O.V.: Conform legii educa]iei, uni-
versitatea poate înfiin]a, începînd cu
anul universitar în curs, societ\]i co m-
erciale. În ce m\sur\ este aceasta o o -
por tunitate realizabil\ în mandatul
dum nevoastr\?

C.M.:Am subliniat [i la `nt`lnirile pe
care le-am avut p`n\ acum cu colegii din
facult\]i crearea unor centre de cercetare
cu autonomie at`t academic\, tehnic\, dar
mai ales financiar\. Centre cu venituri
proprii, o entitate total independent\ `n
cadrul p\l\riei care ̀ nseamn\ universitate.
Bine`n]eles, achitarea utilit\]ilor [i con-
sumurilor care se fac s\ fie f\cut\ prin
plata unor cote de regie la nivelul fondu-
lui centralizat al universit\]ii, dar crearea
procentului adiacent de regie, printr-un
fond propriu, poate fi o rezerv\ pentru a
accesa noi proiecte. ~n felul a ces ta vor fi
acumul\ri `n cre[tere, posibilit\]i de a
accesa noi proiecte [i, `ncet-`ncet, ca `ntr-
o societate comercial\ fertil\, aceste acu-
mul\ri s\ devin\ continue. ~ntr-un anumit
procent, universit\]ile ar trebui s\ fie aut-
ofinan]abile, dar eu cred [i trebuie s\
r\m`n\ [i cu o cot\ consistent\ de la buge-
tul de stat, pentru c\ s`nt cele menite s\

produc\ valoarea, oa meni preg\ti]i pe ter-
men nelimitat. 

O.V.: În mandatul viitorului rector,
în 2013, se vor împlini 200 de ani de
cînd Gheorghe Asachi a înfiin]at prima
[coal\ de înv\]\mînt tehnic din ]ar\.
}inînd cont de preferin]ele noilor stu-
den]i cît [i de reac]iile absolven]ilor
veni]i în contact cu pia]a muncii, cum
arat\ ast\zi înv\]\mîntul tehnic?

C.M.: Dac\ ne referim `n mod con-
cret, universitatea noastr\ a fost cotat\ a
doua din ]ar\ de c\tre clasificarea reali -
zat\ de minister. Deci din acest punct al
vizibilit\]ii ne situ\m deocamdat\ bine,
putem aduce plus valorii prin concen-
trare, prin centre de cercetare multidisci-
plinare [i prin crearea unei imagini prin
deschidere c\tre mediul de afaceri. Este
cunoscut faptul c\ `n prezent, la nivel eu-
ropean, doar 26% din for]a de munc\ are
studii superioare [i este un orizont stra te-
gic ca `n 2020 aceasta s\ creasc\ la 40%.
Este un trend european [i o cot\ la ni vel
european. Noi ne putem g`ndi c\ pre  g\tim
for]a de munc\ s\ fie de calitate, s\ re-
spect\m regulile [i com pe ten ]e le cu dubl\
r\spundere, at`t din partea pro fesorului c`t
[i din partea celui care pretinde c\ le
posed\. El `[i poate g\si loc de munc\ `n
]ar\ sau `n str\in\tate [i tre buie s\ fie ca-
pabil. A[ vrea s\ pre g\ tim oameni cali-

fica]i pentru ceea ce es te industria `n ]ar\
[i la Ia[i, unde s`nt sem nale pozivitve.
S`nt societ\]i comerciale noi, deschise `n
mare parte cu capi tal str\in, mai ales `n
zona tehnic\ [i pre zen ]a acestora emite
oarecare semnale po  zitive de revigorare a
mediului de afaceri.

O.V.: Tot în 2013 se împlinesc [i 20
de ani de la stabilirea domeniilor de
studiu ale universit\]ii. Daca ve]i a jun -
ge rector, crede]i c\ este necesar\ o re-
vizuire a ofertei educa]ionale sau poa  te
chiar a facult\]ilor în sine?

C.M.: Da. Cred c\ aici trebuie s\ fie
o atent\ corelare a domeniilor de studii cu
pia]a muncii. Contrar situa]iei din ]\ rile
dezvoltate, la noi sistemul Bologna a fost
acceptat din prima, probabil dintr-o
educa]ie anterioar\. Ne-am mar[at `n to ta -
litate spre Bologna [i am convinge rea c\
n-am fost preg\ti]i. Am creat noile pro  -
grame de `nv\]\m`nt sco]`nd unele dis  ci-
pline care nu erau de fiecare dat\ ce le care
trebuiau scoase. Am trecut la mas  teratul
de doi ani f\r\ a avea o strategie clar\.
Acum, cred c\ primul pas pe zo  na de
preg\tire didactic\ este refacerea pla-
 nurilor de `nv\]\m`nt [i, de ce nu, a do -
meniilor de studii. Refacerea acestora cu
extinderea discplinelor de pre g\ ti re gen-
eral\, la licen]\, cu o concentrare pe disc-
plinele de strict\ specilizare [i cer  cetare
la masterat [i cu at`t mai mult pen tru ci-
clul al treilea, la doctorat, c`nd spe cia li -

zarea deja trebuie s\ fie pe o temati c\
foarte `ngust\ [i foarte bine eviden ]iat\. 

PPrrooffeessiiaa  ddee  iinnggiinneerr  nnuu  eessttee
rreegglleemmeennttaatt\\  `̀nn  RRoommâânniiaa

O.V.: Înainte de revolu]ie, inginerii
erau printre primele pozi]ii în ierarhia
social\. Considera]i c\ ast\zi s-a deva -
lorizat meseria de inginer? 

C.M.: Nu, nu cred. ~n realitate, e xis -
t\ nevoia de tehnicieni de calitate. Ne-am
umplut de economi[ti suficient `n ultimii
ani, prin multele universit\]i care s-au
dez voltat pe zona [tiin]elor umanis te,
fiind mai u[or de creat. La nivel european
`ns\, nevoia de tehnicieni este clar evi -
den]iat\. Dar exist\ o problem\ im por-
tant\: crearea profesiei reglementat\ de
inginer. Din p\cate, `n Rom=nia profesia
nu este reglementat\, spre exemplu, un
inginer din Rom=nia nu poate lucra ca
inginer `n Italia, tocmai din acest mo tiv.
La noi, reglemantarea se face prin di -
plom\, dar nu avem o autoritate care s\
cer tifice acest lucru. De aceea cred [i tre-
 bu ie s\ se fac\ demersuri [i pentru re zol -
va rea acestei probleme: crearea unui
cadru oficial de reglementare a profesiei
de inginer. Repet, s`nt societ\]i comer-
ciale mai mari sau mai mici care au ne -
voie de absolven]i [i tehnicieni cu valori
reale, de aceea de cele mai multe ori la

angajare se cere experien]\, ceea ce un
t`n\r absolvent nu poate avea dec`t prin
eficientizarea practicii.

O.V.: Cît de mult conteaz\ cei 25%
ai studen]ilor, în materie de re pre zen -
tare în structurile de conducere?

C.M.: Eu vreau cre[terea responsa bi -
liz\rii studen]ilor `n procesul decizio nal.
Aici depinde [i de interesul lor [i trebu ie
s\ `i mobiliz\m ̀ n acest sens. Cred, [i este
normal, s\ fie mai activi [i mai prezen]i, [i
s`nt cu cota de 25% [i mo nitorizeaz\
al\turi de cei 75% din corpul profesoral
al Biroul Senat activita tea rectorului.
Trebuie s\ fie o rela]ie de des chidere [i de
colaborare permanent\ cu studen]ii

O.V.: Dac\ a]i avea posibilitatea,
cum i-a]i încadra, concret, pentru efi-
cien]\ maxim\, în procesul decizional
al universit\]ii?

C.M.: Eu am un program de re-
 zolvare a problemelor studen]ilor, satis fa -
 cerea nevoilor acestora prin cu noa[ te rea
real\, dintr-un dialog permanent, cons -
tructiv, prin `nt`lniri lunare ale `n tre gu lui
aparat de conducere cu reprezenta n ]ii stu-
den]ilor. Deja am remarcat ni[te prob leme
de con]inut pe termen lung, care pot fi
solu]ionate. Cum ar fi moder nizarea `n
continuare a spa]iilor de ca za re, care se
finalizeaz\ `n 2013 [i poate `n cet-`ncet s\
putem scoate restaurantele din c\mine `n
zona adiacent\ pentru a crea un cadru
specific tinerilor cu toate con di]iile s\
poat\ `nv\]a. 

IInntteerrvviiuurrii  rreeaalliizzaattee  ddee  
CC\\tt\\lliinn  HHOOPPUULLEELLEE  

Prefer s\ lucrez `n laborator dec`t s\ fiu rector 
� interviu cu prof. univ. dr. Corneliu MUNTEANU

OPINIA VECHE.: Dac\ rectorul
pre ia [i atribu]iile unui manager, uni-
versitatea devine o afacere?

ALEXANDRU S|LCEANU: ~n
nici un caz. Universitatea nu trebuie s\
fie Politehnica S.R.L. Imobiliar, poate s\
fie un S.A. care s\ implice toate cele 11
facult\]i [i care s\ `ntre]in\ rela]ii cu me -
diul economic, care s\ fie centrate pe spri-
 jinirea procesului de cercetare [i a celui
didactic. C`nd m\ refer la sprijinire spun
programe de practic\ `n comun, de fi-
 nalizare a studiilor, de licen]\ sau diser ta -
]ie f\cute `mpreun\ cu firmele. S\ se
mear g\ `n continuare pe teze doctorale
ca re s\ rezolve par]ial sau `ntr-o anumit\
m\ sur\ ni[te cerin]e venite din mediul e -
co nomic. Dar pentru aceasta trebuie s\ e -
xiste burse suplimentare, pentru c\
stu den ]ii au acum la doctorat o burs\ in-
 sig nifi ant\ [i neatractiv\, `n jur de 735 de
lei. Sigur c\ rela]iile cu un mediu eco-
nomic foar te puternic s-ar putea finaliza
`n in ves ti]ii `ntr-un parc tehnologic al Ia -
[u lui, un centru de conferin]e [i multe alte
do menii `n care interesul este comun: s\
avem studen]i preg\ti]i care s\ ajung\ la
nivelul de ingineri a c\ror inser]ie pe pia -
]a muncii s\ se fac\ firesc.

O.V.: {i atunci cum privi]i dum-
neavoastr\ atribu]iile unui rector-ma -
na ger?

A.S.: R\spunderile rectorilor `n con-
textul nenum\ratelor provoc\ri [i impre-
dictibilit\]i ale momentului este foarte
mare. ~n conceptul meu, cei patru ani de
mandat ar trebui s\ fie patru ani de sacri-
ficiu, rectorul `n aceast\ perioad\ nu tre-
buie s\ fie nici unul dintre cei mai mari
profesori ai [colii, dar nici unul dintre cei
mai mari cercet\tori. Acesta va trebui s\
fie implicat profund ̀ n toate proiectele de
dezvoltare de atragere a fondurilor,
proiecte la nivel local, na]ional [i in-
terna]ional.

Universit\]ile  tehnice  nu  s-arr
putea  men]ine  cu  finan]are
exclusiv  bugetar\

O.V.: Într-un clasament realizat a -
nul trecut s-a ar\tat c\ majoritatea rec-
 torilor ie[eni au publicate un nu m\r
relativ mic de lucr\ri în reviste de spe-
cialitate. Cît de important este a cest
criteriu de „cercet\tor productiv”?

A.S. ~n mod cert, performan]a [tiin -
]ific\ trebuie s\ existe, pentru c\ nu po]i fi
credibil. Este important s\ fii credibil, nu
po]i fi dac\ nu ai un num\r improtant de
articole, dac\ nu ai o carier\ profesio nal\
`nainte, nu e[ti membru marcant al or gan-
ismelor na]ionale [i interna]ionale. Dar, ̀ n

mod firesc, cred c\ aceasta este suc ce-
siunea. P`n\ `n momentul accederii la
func]ia de rector trebuie s\ ai un CV ex-
 trem de conving\tor [i `n urm\torii pa tru
ani speran]ele de cre[tere a consisten ]ei
acestui CV trebuie s\ fie ponderate.

O.V.: Conform Legii Educa]iei,
universitatea poate înfiin]a, începînd
cu anul universitar în curs, societ\]i
comerciale. În ce m\sur\ este aceasta o
oportunitate realizabil\ în mandatul
dumnevoastr\?

A.S. ~n primul r`nd, legea stimuleaz\
acest gen de activi\]i. O universitate va
tre bui s\ atrag\ fondurile suplimentare,
sus]inerea bugetar\ nemaifiind suficien -
t\. Este de a[teptat ca `n urm\torii ani, `n
contextul crizei, suportul financiar s\ fie
diminuat. {i atunci este esen]ial\ a tra -
gerea de venituri suplimentare. Noi am
putea `nfiin]a sub sigla UTI Ia[i o re]ea
de laboratoare acreditate RENAR care s\
ofere servicii de certificare a confor mi -
 t\]ii, de testare, de `ncercare unor nu me -
ro[i agen]i economici, aceast\ ofert\
tre buie s\ fie extrem de larg\, dar ar `n -
semna surse de venituri suplimentare. Cu
acestea s-ar putea rezolva c`teva ches tiuni
sensibile, cum ar fi angajarea de oameni
care s\ fie implica]i `n acti vi ta tea auxil-
iar\. {tim c\ acum reglemen t\ rile guver-
namentale s`nt draconice `n a ceas t\

privin]\: la [apte ie[iri din sistem se per-
mite o intrare ̀ n contrapartid\. {i atunci o
serie de oameni care erau implica]i `n su-
portul acordat activit\]ilor de cer cetare
[tiin]ific\, f\r\ s\ fie profesori cer cet\tori,
nu mai pot fi angaja]i. Aceste so ciet\]i ar
putea rezolva aceste proble me. Este
vorba de o complementaritate. Ministerul
a trimis semnale des tul de clare, nu are la
dispozi]ie acel 6% de care se vorbe[te din
PIB pentru `n v\]\m`nt [i cercetare. Prob-
abil c\ sus ]i nerea procesului din unver-
sit\]ile tehnice va implica [i atragerea de
fonduri colaterale, dar `n toat\ Uniunea
European\ universit\]ile tehnice s`nt
finan]ate din bugetul na ]io nal `ntr-o pro-
por]ie consistent\. UTI-urile nu s-ar putea
men]ine `n Rom=nia cu fi nan]are exclu-
siv bugetar\.

O.V.: În mandatul viitorului rector,
în 2013, se vor împlini 200 de ani de
cînd Gheorghe Asachi a înfiin]at prima
[coal\ de înv\]\mînt tehnic din ]ar\.
}inînd cont de preferin]ele noilor stu-
den]i cît [i de reac]iile absolven]ilor
veni]i în contact cu pia]a muncii, cum
arat\ ast\zi înv\]\mîntul tehnic?

A.S.: Se afl\ `ntr-un moment relativ
de cre[tere a gradului de atractivitate. Da -
c\ cineva dore[te s\ studieze cu res pon -
sabilitate oferta real\ de angajare la nivel
european va constata c\ exist\ `n UE un

deficit de peste 950.000 de in gi neri.
Sigur, am spus ingineri, cu I mare. E
nevoie de speciali[ti, nu simpli de ]i n\ tori
a unei diplome ob]inute cu 100 de res -
tan]e. Ei nu s`nt ingineri. ~n acest mo-
 ment, inginerii s`nt c\uta]i [i `n Europa
[i `n lume. Cariera e dificl\, implic\ un
vo lum de munc\ sporit [i nu e accesibil\
`ntr-o manier\ facil\. {i atunci sc\derea
apente]ei c\tre `nv\]\m`ntul tehnic supe-
rior se `nregistreaz\ oriunde `n lume, [i nu
este o tr\s\tur\ rom=neasc\, anumite pro-
 fesii speculative par ̀ n prima faz\ mai ac-
cesibile. ~n faza a doua `ns\, speran ]a
g\sirii unui loc de munc\ `n profilul ter-
minat, absolvit, este foarte mare doar
pentru un inginer bun [i `ncepe s\ fie mai
redus\ `n cazul unor profesii care au fost
supralicitate `n ultimii 15 ani. Noi ar tre-
bui s\ fim foarte credibili c`nd ne a dre -
s\m tinerilor candida]i sper`nd din suflet
ca ace[tia s\ realizeze nivelul `nalt al [an -
selor de angajare `n condi]iile `n care `[i
vor dovedi competen]a.

O.V.: Tot în 2013 se împlinesc [i 20
de ani de la stabilirea domeniilor de
stu diu ale universit\]ii. Daca ve]i a -
junge rector, crede]i c\ este necesar\ o
re vizuire a ofertei educa]ionale sau poa-
te chiar a facult\]ilor în sine? 

A.S.: ~n momentul acesta, o res truc -
tu rare important\ ar aduce mai multe
prob leme [i tensiuni dec`t avantaje. La
ora actual\, legea nu impune ni[te con di -
]ii stricte vizavi de dimensiunea unei fa c-
ult\]i, a unui departament [i diferen]ieri `n
finan]are s`nt acordate `n principal pe ba -
za celor 16 criterii de calitate care pot s\
asigure 30% din fina]area de baz\ com-
 plementar cu cei 70% acorda]i pentru stu-
dent echivalent.

NNiiccii  oo  ]]aarr\\  nnuu  `̀[[ii  ppeerrmmiittee  ss\\
ss\\  ffaacc\\  ppeerrffoorrmmaann]]\\  ppee
ttooaattee  rraammuurriillee  ddee  cceerrcceettaarree

O.V.: Înainte de revolu]ie, inginerii
erau printre primele pozi]ii în ierarhia
social\. Considera]i c\ ast\zi s-a deval-
orizat meseria de inginer? 

A.S. Sigur, percep]ia general\ s-a
schim bat. ~nainte de revolu]ie, inginerii
erau mai bine pl\ti]i dec`t absolven]ii uni-
versit\]ilor umaniste, erau acele gra da]ii,
trepte. Inginerii aveau locuri de munc\ `n
ora[, aveau [anse mai mari de a primi o
locuin]\ pentru c\ marele fabrici erau
mereu `n topurile ierarhiilor fixate `n
Consiliul Jude]ean. Lucrurile s-au
schimbat radical dup\ 1990, dar am con -
vin gerea c\ Rom=nia putea s\ salveze
c`teva domenii de dezvoltare, de cerce ta -
re [i de industrie. Nici o ]ar\, poate doar
SUA, nu `[i permite s\ sus]in\ cercetare
`n toate ramurile [i s\ aib\ [i performan ]\.
Aveam c`teva sectoare `n care eram bine
situa]i [i, f\r\ doar [i poate, le pu team

men]ine f\r\ a pierde o competi]ie con-
 curen]ial\. Pia]a `ns\ nu e supra-a glo -
merat\. Dar, din p\cate, cei care vin la
Po litehnic\ vin pentru c\ s-au complexat
la „Cuza” [i nu mai au loc acolo vin la
noi din dorin]a de a g\si cazare ̀ n cam pus
[i de a primi o diplom\, eventual [i o
burs\. Sigur, num\rul acestora nu es te
lipst de pondere, dar nu reprezint\ ma jo -
ritatea. Pentru cei care doresc cu a de v\ -
rat s\ urmeze o carier\ inginereasc\, lu cru
care implic\ munc\ [i seriozitate, [an sele
de a g\si un loc de munc\ s`nt mari at`t `n
Ia[i c`t [i la nivel na]ional. 

O.V.: Cît de mult conteaz\ cei 25%
ai studen]ilor, în materie de re pre zen -
tare în structurile de conducere?

A.S.: Eu cred c\ este corect, acest
25% are tradi]ie `n Rom=nia [i mi se pare
un procent bine dimensionat, cu at`t mai
mult cu c`t am introdus ni[te criterii de
performan]\. Este foarte bine c\ re prezen-
tan]ii studen]ilor `n consilii sau Senat s\
fie studen]ii cei mai performan ]i, s\ fie cu
adev\rat tineri care s\ fie in te resa]i de
actul de formare profesional\.

O.V.: Dac\ a]i avea posibilitatea,
cum i-a]i încadra, concret, pentru efi-
cien]\ maxim\, în procesul decizional
al universit\]ii?

A.S.: Eu am un dialog permanent cu
stu den]ii, l-am avut [i c`nd eram decan [i
`l voi avea [i dac\ voi ajunge ̀ n func]ia de
rector. Principala lor implicare are do u\
componente. Pe de o parte este cea a ac-
tului didactic, unde un feedback perma-
nent din partea studen]ilor ne ajut\ s\
`mbun\t\]im calitatea procesului didactic.
Pe de alt\ parte, implicarea lor `n via]a
campusului trebuie s\ fie [i o [coal\ com-
 plementar\ fa]\ de [coala po li teh nic\, una
a vie]ii, a implic\rii `n proiecte so ciale, ̀ n
activit\]i ob[e[ti [i `n cele an treprenoriale
care contribuie la formarea lor.

Cei patru ani din mandat ar trebui 
s\ fie ani de sacrificiu

� interviu cu prof. univ. dr. Alexandru S|LCEANU

„O res truc tu rare important\ ar
aduce tensiuni, nu avantaje”



Femeile  aduc  ghinion
De 15 ani Alexandru Cre]u nu

a adunat `n jurul s\u dec`t prieteni
ne cuv`nt\tori. Cu ei `mparte m`nca -
rea, camera [i via]a. Ei `i s`nt cama-
razi de n\dejde care nu l-ar tr\da, a -
[a cum au f\cut-o, de pild\, cele
dou\ so]ii ale sale „din cauza c\rora
am ajuns pe drumuri. Am fost naiv,
am crezut c\ dac\ femeia zice c\ e
a[a, e cum spune ea. Noroc la ele n-
am avut. Singura prostie `n via]a
mea, nu m-am priceput la femei”,
re cunoa[te b\tr`nul d`nd din umeri
ne putincios. 

Locuie[te acum pe un pecet de
p\ m`nt care nu `i apar]ine, `ntr-o
`nc\pere f\cut\ de el c\ruia nu se
sfie[te s\ `i spun\ „cas\”. Camera `n
ca re doarme o `mparte cu c`inii,
„dedesubt s`nt cu[tile pentru anima -
le [i, aici sus, dorm eu, pe malul \sta
de p\m`nt”, spune nea’ Cre]u b\t`nd
cu palma `n plapuma veche [i rupt\
pe alocuri care `nvele[te patul im -
pro vizat. Acoperi[ul e f\cut din bu -
c\]i de celofan peticite [i pe alocuri
se v\d sp\rturi.

~n\untru e mai frig dec`t afar\,
dar b\tr`nul nu se pl`nge. Pentru c\,
spune el, fur\ bioenergie de la c`ini.
„Pe palma omului s`nt anumite
punc te, numite puncte bioelectrice.
A cestea, din cauza stresului de zi cu
zi, `[i scad poten]ialul. Ca s\ revin\
la forma normal\, trebuie s\ m`ng`i
c`inii pentru c\ prin v`rful firului de
p\r, ei elimin\ un curent bioelectric
a sem\n\tor cu punctele tale din pal -
m\. Nu te mai doare nici capul, nici
sto macul [i rezi[ti la frig”, dezv\luie
b\tr`nul secretul datorit\ c\ruia nu s-
a `mboln\vit [i „dac\ mi-e foame,
iau h`rle]ul de acolo, scot dou\ r\ d\ -
cini, le sp\l, le m\n`nc [i gata, ce
ma re filosofie”.

Are planuri mari pentru gospo -
d\ria sa, vrea s\ `[i pun\ o banc\ la
pri m\var\ l`ng\ mesele pe care, cu
min tea, deja le mut\ dintr-un loc `n
al tul, „c\ dac\ vine z\pada [i m\
prin de a[a, nu am unde s\ pun m`n -
ca rea pe care o culeg de la gunoi.

Am s\ las numai una, cealalt\ o bag
acolo, c`nd vin cu sacul de m`ncare
s\ `l pun la dos”, pl\nuie[te Sa[a f\ -
c`nd cu degetul ar\t\tor mut\rile i -
ma ginare. I se spune a[a pentru c\ a
a vut un ciob\nesc „mare, voinic, pe
ca re l-am primit de la un colonel
rus. Toat\ lumea m\ asocia cu el”.
Vrea s\ `[i fac\ [i o hal\, dar p`n\ g\ -
se[ te un om cu m`n\ bun\, care s\ `l
ajute, „m\ chinuiesc a[a, nu am ce
s\ fac"”.

~ntors  de  la  200  de  metri
ad`ncime

Dar casa visurilor lui Alexan -
dru Cre]u nu arat\ nici pe departe
a[a. Nu [i-a imaginat vreodat\ c\ un
`nveli[ de celofan i-ar putea ]ine loc
de acoperi[. A terminat Institutul
Po litehnic `n Ia[i prin anii ’75 [i spune
cu m`ndrie `n glas c\ „dac\ mi-a[ fi
proiectat singur casa, f\ceam una de
n-o v\zut lumea”. Dar pe parcursul
vie]ii a schimbat trei locuin]e, ulti-
ma fiind un apartament `n Bucure[ti
pe care l-a pierdut c`nd s-au f\cut
re vendic\rile caselor [i terenurilor.
Orice ar fi f\cut, nu i-a fost scris s\
doarm\ sub acoperi[ gros. „Am fost
bul versat [i tergiversat `n toate fe lu -
rile. Am fost nec\jit [i am\r`t. E he -
hee, am tr\it o via]\ zbuciumat\, ce
s\ mai zic?”,  se pl`nge b\tr`nul a -
run c`nd o privire dezam\git\ de jur-
`m prejurul gospod\riei sale.

Toat\ via]a a `nv\]at. A fost pur-
tat prin [coli de multe ori f\r\ voia
lui, dar, `nsetat de cunoa[tere ca un
copil care abia `nva]\ s\ citeasc\, a
primit `nv\]\turile [i le-a aplicat. 

Prima [coal\ pe care a f\cut-o
dup\ ce a terminat Institutul Poli -
teh nic este cea de mecanici de loco-
motiv\, domeniu `n care a profesat
la `nceputul anilor ’80. ~ns\ `ntr-o zi,
„din cauza manevrelor gre[ite a u -
nor func]ionari de la CFR Ia[i, au
de raiat dou\ vagoane cu por]elan `n -
c\rcate de la ru[i [i am `nregistrat o
pa gub\ de c`teva milioane. Pe atun-
ci Ceau[escu te `mpu[ca pentru un
milion. Noroc c\ am `nregistrat con-
vorbirile cu manevrele pe care le-
am f\cut [i am fugit la Securitate cu
ele. Altfel nu sc\pam”, poveste[te
nea’ Cre]u. Atunci [i-a f\cut lichi-
darea [i a plecat.

Mecanic de locomotiv\ a fost [i
`n anii urm\tori la Baia-Mare, de
da ta asta `ns\ `n min\, unde scotea
mi nereul din abataje, „m\ `nc\rca la
gar nitur\ [i eu o transportam la ram -
p\ prin tunele. Acolo dac\ intri o da -
t\, nu mai ie[i, te rogi s\ scapi cu
via  ]\”. Dar el a ie[it [i i-a jucat feste
mor]ii astfel `nc`t p`n\ la urm\ [i-a
pierdut urma. ~[i aminte[te cum o da -
t\, dup\ ce a terminat programul de
lu cru, s-a urcat `n „colivie” (n.r.: lift
din interiorul minei) cu mai mul]i
co legi care „au `nceput s\ se `m br`n -
ceas c\, a[a, `n joac\. Colivia a `n ce -
put s\ se legene [i ei au c\zut; doar
c\ jos erau ni[te sfredele care perfo -

rau, puse pe podea, mai lungi, mai
scurte. Cele lungi erau ̀ n picioare. I-au
omor`t pe to]i. Am fost singurul care
a sc\pat. Vedeai numai m`ini [i pi -
cioa re pe pu] `n jos, p`n\ `n joamp\.
A tunci mi-am f\cut lichidarea”,
poveste[te Sa[a tr\g`nd `nsetat din
]igar\. 

De fiecare dat\ c`nd sulul de
h`rtie umplut cu tutun e pe termi-

nate, ai impresia c\ ultimul foc `i va
aprinde barba lung\ [i alb\ pe care
[i-o m`ng`ie c`teodat\ `ncerc`nd s\-[i
fac\ ordine `n amintiri. C\ciula ma -
re `i mai cade pe ochi [i o ridic\ cu
un gest involuntar, frec`ndu-[i frun-
tea `ncre]it\. C`nd se `nsufle]e[te,
m\ re[te ochii [i se dez li pe[te de ma -
sa pe care st\ rezemat picior peste
picior, merg`nd de colo-colo, `ncovo -
iat de spate, f\r\ ]int\. 

Prin  via]\  cu  m`inile  `n
lan]uri

Lucrurile au `nceput s\ nu mai
mearg\ `n ]ar\ [i auzise el c\ „`n str\ -
in\tate lumea o ducea bine, blugi,
Coca-Cola, cafea, distrac]ie, li ber -
tate”, a[a c\ a hot\r`t c\ „poate s\ m\
`mpu[te, dar eu acolo m\ duc”. Prin
’85 a trecut prima dat\ grani]a, dar a
fost prins. „Pac! {ase luni de pu[ c\ -
ri e! Dar m\car am sc\pat ne ̀m pu[ -
cat”, poveste[te b\tr`nul izbucnind
`ntr-un r`s `necat `n tuse. A doua oa -

r\ a `ncercat s\ treac\ pe la Bor[, dar
a fost prins din nou, de data asta pe -
deap sa fiind de un an [i dou\ luni de
`n chisoare. A f\cut `nchisoare `n toa -
t\ ]ara. „Am fost foarte r\u, eram
revoltat tare, am stat mai mult `n
lan]uri. Le vorbeam ur`t poli]i[tilor
[i numai ce `i auzeam strig`nd: „Fie -
rar, vino `ncoace! Pune-i lan]urile la
m`ini!”. C`nd vedeam asta, mai ur`t
le vorbeam. „Pune-i [i la picioare!”.
A veau un belciug `n perete, m\ le -
gau acolo, aveam un pat de fier, de
cam panie, ziua `l ridicau `n sus [i `l
`n chideau cu lac\t, noaptea, la ora
ze ce, c`nd se d\dea stingerea, mi-l
co borau jos. ~mi aruncau acolo o
man ta din aia de de]inut [i gata,
noapte bun\!”, poveste[te b\tr`nul
b\ tucind cu cizmele de cauciuc no -
ro iul se sub picioare. „Am lustruit
lan]urile, spuneai c\ s`nt de inox”,
se amuz\ nea’ Cre]u amintindu-[i.

De la Penitenciarul din Ia[i l-au
trimis la Craiova unde l-au legat iar
`n lan]uri [i l-au „b\gat pe restric-
tiv\. O zi m`ncam, una nu”. Aici s-a
comportat mereu ca un r\zvr\tit p`n\
ce „s-au s\turat de mine [i m-au tri -
mis la Coliba[i, `n Arge[ unde am
dus-o chiar bine, am r\mas sur-
prins”. De aici s-a eliberat, nu ` na in -
te `ns\ de a fi f\cut {coala de
Strun g\rie `n lemn. „Doar nu am
stat degeaba. Am intrat `n proiectele
astea de practic\ [i am f\cut mobil\
pen tru str\in\tate. Lucram la pi cioa -
re pentru mese din ochi, nu cu [u ble -
rul, sau cu m\sur\tori. |la e strun gar
adev\rat, care [tie s\ lucreze din ochi”,
poveste[te Sa[a cu m`ndrie `n glas.

Aidoma zicalei, a treia e cu no -
roc [i Alexandru Cre]u a reu[it s\
treac\ grani]a rom=n\ abia la a treia
`ncercare. Ajuns la Budapesta f\r\
s\ fie controlat de nimeni, de frica
Se curit\]ii s-a ascuns `ntr-un lag\r
pen tru refugia]i unde i se asigura
doar m`ncarea [i patul pe care s\ `[i
a[ tearn\ capul noaptea; `n restul zi -
lei muncea `n construc]ii.

De via]a pe care a tr\it-o p`n\ a -
cum nu se pl`nge pentru c\ se pre g\ -
te[ te con[tiincios pentru cea de din-
colo `n care crede cu t\rie. „Noi aici
s`n tem ni[te ambalaje, ni[te foi pur -
ta te de v`nt. {i tot ce i-am cerut lui
Dum nezeu vreodat\ a fost s\ `mi
dea ce i-ar da [i unui c`ine. {i mi-a
dat. O via]\ de c`ine”.

Cristina  BABII

MMaaii  vviinn  ddooaarr  nneeppoo]]iiii
Omul de baz\ al rabinului, Ni]\,

ca re `[i avea casa vizavi de sinago -
g\, ajutor fidel `n toate treburile de
la palat, povestea, la vremea aceea,
din g`ndurile `n]eleptului, familiei:
„Rabinul spune c\ dac\ azi faci trei
lei, trebuie doi s\-i dai dac\ vrei s\
pros peri, s\ te descurci pe termen
lung, s\ p\strezi doar unul”, `l puteai
auzi bodog\nind prin cas\. „~n fa]a
celor de[tep]i, bine e s\ faci pe pros-
tul dac\ vrei s\-]i mearg\ bine, a[a a
zis rabinul”.

De dup\ por]ile gardului de fier,
as t\zi, doi c`ini lup latr\ zdrav\n, ga  -
ta s\ rup\ lan]urile din care se smu -
cesc. Nepotul lui Ni]\, ast\zi de ]i n\ -
to rul cheilor de la propriet\]ile r\ -
ma  se [i ale sinagogii [i ultimul bu -
hu [ean care mai [tie despre pove[tile
rabinului de demult, pe care le-a a -
flat direct de la bunicul s\u `n co pi -
l\ rie, m\ invit\ s\ intru cu `ncredere.
~ n\ untru, pere]ii alba[tri s`nt a co pe -
ri]i de picturi `nf\]i[`nd scene din
To rah (n.r: „Cele cinci c\r]i ale lui
Moi se”) sau simboluri precum Stea -
ua David, p`n\ aproape de plafo nul

foarte `nalt al cl\dirii. Ia `n m`n\ u  na
dintre c\r]ile `n limba ebraic\ a [e -
zate pe un postament [i `mi ex plic\:
„Am pierdut cam jum\tate de an `n
arhiv\ cu ce-am g\sit `n limba ro -
m=n\, c\ `n ebraic\ s`nt foarte mul te
dar nu [tiu eu. A fost aici [i un pa lat.
Aici `n\untru se oficiaz\ slujba lor,
este un fel de altar al or to doc [i lor”.
Afar\, `n fa]a sinagogii, se ui t\ `na -
poi spre mine [i-mi spune fi x`nd un
punct imaginar cu degetul a r\ t\ tor de
la m`na dreapt\, ar\t`ndu-mi din me -
morie locul `n care se afla fos ta cas\
de ceremonii, unde se oficiau unele
dintre slujbele evreie[ti, printre care
cununia.

~mi vorbe[te apoi despre comu-
nitate, despre cei cinci mii de evrei
ca re locuiau `n Buhu[i, dar s-au dis -
per  sat. Se-ncrunt\ pu]in `ntr-un efort
de rememorare a unei scene [i a da u -
g\: „Bunicul a fost omul lor, `n tim -
pu  rile bune. Aici e pustiu acum [i
chiar dac\ e singura comunitate care
se men]ine din ]ar\, tot nu mai este
ca pe atunci. Mai vin doar nepo]ii
lui Fridman c`nd mai dau prin Ro -
m= nia.” Omul, trecut pu]in de cinci -
zeci de ani, `[i aminte[te cu drag [i

nos talgie de copil\ria din curtea ra -
bi nului. 

Arat\ `ntr-un gest expansiv cu
m`na dreapt\: „Tot ce vezi tu aici, cu
tot ce-i acuma construit, tot a fost al
lor. Au fost ni[te case `n care st\teau
neamurile rabinului. A mai r\mas o
parte, dar dup\ revolu]ie s-au v`n dut,
s-au dat. Curtea rabinului, herghelia
de cai, pe mijloc era o alee mare. A -
colo a fost abatorul, unde se f\ ceau
t\ierile Kosher  (n.r.: nume pur tat de
dieta evreiasc\, dup\ anumite norme
religioase). Ei nu taie normal g`tul
g\inilor, ci numai pe jum\tate”, `mi
explic\ omul din fa]a mea, en tuziast,
ritualul evreiesc.

CCoommuunniittaatteeaa  aa  vv`̀nndduutt  ttoott
~[i `ntoarce apoi privirea `nspre

cl\direa sinagogii [i zice: „Vara asta
am f\cut acoperi[ul, pute]i merge la
sinagoga din Bac\u s\  vede]i c\ nu
este nici una `ntre]inut\ ca asta. Eu
]in coresponden]a cu evreii pleca]i
`n America. S`nt [i unii care-n]eleg,
care [tiu [i pre]uiesc, dar pu]ini. Ori -
cum, pe ei mai mult `i intereseaz\
cimitirul.” ~n glas i se cite[te a m\ r\ -
ciunea [i nostalgia, pentru ca imediat
s\ completeze. „Dar c`nd era rabinul,
era altceva. Eu am prins palatul. E -
rau ni[te `nc\peri de nedescris. Su -
ro rile rabinului au tr\it mult, p`n\ la
no u\zeci [i ceva de ani [i au stat p`n\
`n timpul revolu]iei c`nd au murit, a -
poi comunitatea evreiasc\ a v`ndut

tot.” Ridic`nd din umeri a neputin]\,
`mi spune: „A lor era proprietatea.
C`t o s\ mai reziste b\ie]ii \[tia `n A -
me rica, vrem s\ facem fa]ada, curtea
s-o plac\m cu gresie, s\ punem ni[te
st`lpi mici cu lumin\, ca la felinarele
de pe timpuri.” ~nchide ochii [i par -
c\ vede curtea rabinului cum [i-o a -
min tea c`nd era copil [i pe chip i se
ci te[te bucuria.

Se asigur\ c\ nu e nimeni pe
stra  d\ s\ aud\ c`nd se apleac\ s\-mi
spu  n\ [optit, una dintre cele mai mari
taine ale sale. „Am intrat o da t\-n
beci [i am zis c`torva s\ vin\ cu mi -
ne, s\ lu\m c`teva lanterne. Era lu -
minat c`ndva, pe vremuri, mi-a po -
vestit bunicul meu, dar acuma nu
mai e. Corespundea,  zicea el, cu ci -
mi tirul. Pe timpul comuni[tilor, ]i -
neau \ia br`nza aici. Dar ei o ]ineau
p` n\ la primul nivel, nu coborau mai
mult. M\ g`ndesc acum, numai nai -
bii s\ nu se surpe. Cred c\ s\ tot fi
ajuns atunci p`n\ la mijlocul str\zii
\steia”, se `ntoarce pe strad\ pe care
p\ [eam [i arat\ cu m`na `nspre p\ -
m`nt. „Atunci ne-am `ntors; ni s-a
f\ cut fric\”. 

„Comunitatea evreiasc\ din Bu -

hu[i a disp\rut, a preluat-o Bac\ul.
C`nd mergi la ei, foarte pu]in mai
prac tic\. Eu am vrut s\ cump\r te re -
nul de aici, dar ei n-au v`ndut c\ e
pa trimoniu. Oricum, era plin de case
evreie[ti”. M\ duce dup\ sine spre
poarta sinagogii, apoi se uit\ la stra-
da care se `ntindea dinspre deal [i
co bora abrupt, p`n\ la [oseaua na ]io -
nal\, `ntr-un plan pe care noi nu `l
mai vedeam. Adaug\, bucuros: „Pe
strada asta, «Alexandru Ioan Cuza»
[i pe «1 Mai» a fost plin de case.
Sin gurele care-au mai r\mas `ns\
ne d\r`mate `n ora[ s`nt dou\, asta –
[i `mi arat\ cu degetul o cas\ peste
drum de locul `n care ne afl\m – [i
cea de l`ng\ ea. Acolo st\tea ha ha -
mul. A[a-l chema pe cel care t\ia p\ -
s\ rile. Pe-o parte [i pe alta, p`n\ la
Sala Polivalent\ erau numai case e -
vre ie[ti. C`nd, dup\ 1975-1976,
Cea  u[escu le-a dat voie s\ plece, s-au
dus to]i. Am tot ]inut leg\tura cu b\ -
iatul hahamului [i cu vreo `nc\ doi,
trei. Au venit aici anul trecut, dar
leg\turile s-au pierdut”.

******
B\rbatul din fa]a mea s-a umplut

de-a lungul anilor cu pove[tile bu ni -
cu lui s\u despre via]a de la curtea
ra binului. ~ns\ povestirile pe care le
p\s treaz\ cele mai vii s`nt acelea ale
petrecerilor fastuoase. Iar de la nici
o petrecere dat\ `n curtea palatului
ra binului nu lipseau faimoasele pr\ -
ji turi evreie[ti Hammantaschen, `mi
spune b\rbatul cu o sclipire `n ochi.
Fa ]a i se contorsioneaz\ `ntr-un z`m -
bet larg: „Erau, Doamne, ni[te nun]i
aici [i ni[te petreceri, de eu nu pot s\
ex plic, cum cite[ti `n basme. {i cum
e rau `mbr\ca]i, oricine venea la ra -
bin era servit [i chemat la osp\].
C`nd se f\ceau s\rb\torile astea, se
f\ ceau ni[te fondante cu nuc\, ni[te
cas tañete [i fondante-n ciocolat\ a[a
de bune! Pentru asta veneam [i m\
b\team cu to]i c`nd eram copil”, `mi
po veste[te omul privindu-m\ pe sub
spr`n cene cu grimasa vinovat\ a co -
pi lului de odinioar\. 

Curtea m\turat\ a sinagogii a
pri mit ultima vizit\ a evreilor cu c` -
te va luni `n urm\, c`nd dou\ autoca -
re au oprit `n fa]a gardului de fier.
Au stat dou\-trei zile, au oficiat sluj -
be, au vizitat cimitirul [i au plecat.
E vreii s-au pierdut pentru totdeauna
din ora[ul pe care, alt\dat\, `l f\ceau
fai mos.

LLiivviiaa  RRUUSSUU

„Tot ce vezi aici, totul este al lor”
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~n Buhu[i, evreii au `n\l]at Zidul Pl`ngerii
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� „comunitatea evreiasc\
din Bu hu[i a disp\rut, a
preluat-o Bac\ul. C`nd
mergi la ei, foarte pu]in
mai prac tic\” � Ni]\ [tie
de la bu ni cu l s\u pove[ti
de via]\ de la curtea ra -
binului

„Cea  u[escu le-a dat voie s\ plece, s-au dus to]i”

Ast\zi, `n cl\direa sinagogii de alt\dat\ a m\re]ei
cur]i rabinice, pe care Isac Fridman a `ntemeiat-o

`n Buhu[i `n jurul anului 1860, rar mai calc\ vreun
evreu. ~ntre cele dou\ r\zboaie `nc\ mai erau aici
nepo]ii lui Isac, acum doar la ceremonii religioase [i
`nmorm`nt\ri se-ntorc de pe drumurile pe care le-au
luat `n 1975 str\nepo]ii lui, c`nd Ceau[escu le-a dat
voie prin decret s\ plece din ]ar\. Descendent al
dinastiei Rugiri, rabinul, care avea s\ fie ultimul din
dinastia sa, a ridicat un palat, case, o sinagog\ care
a fost d\r`mat\ [i pe cea care a rezistat p`n\ azi,
cea mai veche dar [i cea mai bine `ntre]inut\ din
Moldova [i printre cele mai vechi din ]ar\.  

Pe strada „Alexandru Ioan Cu -
za”, o alee mare, m\rginit\ de o
par te [i de alta de tufe bogate de li -
li  ac alb [i mov, luminat\ de felinare
cu f\clii aprinse aproape ritualic, se
`n tindea p`n\ la palatul rabinului
Isac Fridman. Lui `i c\lcau adesea
pra gul marile personalit\]i politice
ale celei de-a doua jum\t\]i de se -
col al XIX-lea, iar pove[tile spun

c\, a tunci c`nd se `nt`mpla ca Ro -
m=  nia s\ primeasc\ vizite ale o fi -
cia li t\ ]i lor str\ine, cel pu]in o zi `n -
trea g\ re pre zentan]ii statelor `n ca -
uz\ [i-o pe  treceau la Palatul ra bi -
nului din Buhu[i.

Pe toate cele trei str\zi prin ci -
pa  le ale micului ora[, evreii aveau
ca  se le aproape p`n\ `n drum. Foarte
bi  ne `ngrijite, ele ascundeau, `n ma -
rea lor parte, activit\]ile micilor ne -
gu stori buhu[eni. Obloa nele din ta -
bl\ ondulat\ erau `n fiecare di mi -
nea  ]\ trase de gospodine, pentru a
fa  ce semn soarelui [i clien]ilor c\ e
timpul s\ `i viziteze, `ntr-o alt\ zi de
nego]. {i nu puteai s\ intri `n pr\ v\ -
lia unui evreu f\r\ s\ a pleca cu ce -
va de acolo. Luxul [i fas tul dom-
neau `n curtea palatului lui Fri d -
man, iar zilele de s\r b\ toa re erau a -
par te. Fondantele specifice cu nuc\,
mi nu]ios preg\tite [i at`t de gus toa -
se [i paharele eclatante de cris tal a -
tent a[ezate pe mesele din lemn ma -
siv d\deau tonul petreceri lor. Iar
c`nd palatul nu r\suna de vo cile fre -

ne   tice ale copiilor ex ta zia ]i, rabinul
se preocupa de soarta semenilor s\i. 

La rabin veneau to]i `mpricina -
]ii, fiecare pl`ng`ndu-se de procesul
ca re i se f\cea. Astfel au ajuns la el
doi ]\rani dintr-un sat de l`ng\ Bu -
hu[i [i fiecare dintre ei a `nceput s\
se pl`ng\. Dup\ ce l-a ascultat cu a -
ten ]ie pe primul dintre ei, i-a spus:
„Ai dreptate!”, iar al doilea a `n ce -
put s\ explice situa]ia din punctul
lui de vedere. Ascult`ndu-l [i pe-al
doilea, Fridman i s-a adresat `m p\ -
ciui tor: „{i tu ai dreptate!”. ~n acel
moment, un om care st\tea pe l`ng\
el, i-a spus: „Rabi, dar e imposibil
s\ aib\ am`ndoi dreptate!”, c`nd a
au zit prompt: „Da, [i tu ai drep-
tate!”

Alt\dat\, legenda spune c\-i a -
jun sese r`ndul ministrului de fi nan -
]e s\ `i cear\ rabinului ajutor. S-a
dus a[adar, vorbindu-i despre cum
tre buia s\ creasc\ paritatea leului.
Fridman l-a ascultat [i l-a rugat s\
`l lase s\ se g`ndeasc\ p`n\ a doua zi
diminea]\. ~n zori, l-a chemat la si -

ne pe ministru [i i-a r\spuns: „F\ `n
fiecare leu (N.r.: leii erau mone de,
la vremea respectiv\) c`te o gaur\ [i
vin de-i ca nasturi, cu c`te doi lei
fiecare”.

Se auzise `n ora[ de o femeie
ca   re f\cea farmece, al c\rei ultim
suc  ces pretins era redarea vederii
unui t`n\r, care se n\scuse orb. ~n
zi  ua cu pricina, c`nd tot ora[ul vuia,
el a chemat la sine femeia cu b\ ia -
tul. Sceptic la aceast\ minune, i-a
pus t`n\rului `n fa]\ cinci culori, a -
poi `ntreb`ndu-l: „Ce culoare este
aceasta?” „Alb\”, r\spunse el f\r\
ezitare „Iar aceasta?” „Albastr\”, a
a d\ugat el tot mai convins „{i tu
p`n\ ast\zi n-ai v\zut deloc?” „De -
loc”, i-a r\spuns ferm t`n\rul. „A -
tunci, cum se-nt`mpl\ c\ [tii at`t de
bine care-i ro[u [i care-i albastru?”,
mo ment `n care femeia l-a `mpins
ner voas\ pe b\iat spre ie[irea din
ca mera palatului, iar din acel mo -
ment nici unul dintre ei nu a mai
fost auzit `mp\rt\[ind miracolul”. 

La poarta rabinului veneau
mereu oameni s\ cear\ sfaturi

~n]eleptul `mpricina]ilor de odinioar\
� luxul [i fas tul domneau `n curtea palatului lui Fri d man, iar zilele de s\r b\ toa re
erau a par te � la rabin veneau to]i cei care se pl`ngeau de procesul ca re li se f\cea



De prin toate cotloanele apar
c`ini care r`njesc amenin]\tor [i latr\
`ntruna. ~ntr-o cu[c\ mare, `mprej-
muit\ de un gard firav de s`rm\, st\
cu labele scoase afar\ un ciob\nesc
mare, care urm\re[te fiecare
mi[care cu aten]ie, rotindu-[i ochii
dup\ b\tr`n. La cel mai mic semn
nepotrivit, ar s\ri pe necunoscu]i [i
i-ar pune la p\m`nt. „Nu v\ face]i
griji, oricum, c`inii periculo[i s`nt
lega]i”, asigur\ b\tr`nul `n timp ce
se lupt\ s\ `[i tempereze „copiii”
care nu se mai opresc din l\trat.
„Aron, d\-i drumul acolo repede, c\
te ia naiba!”, strig\ repezindu-se
spre un pichinez care se tot `nv`rte
printre picioarele sale. Sub o mas\
de lemn improvizat\, o pisic\
doarme pe burta unui c\]el cu blana
`ncre]it\ care mai ridic\ din c`nd `n
c`nd capul lene[, indiferent la agita-

]ia din jur.

FFeemmeeiillee  aadduucc  gghhiinniioonn
De 15 ani Alexandru Cre]u nu

a adunat `n jurul s\u dec`t prieteni
ne cuv`nt\tori. Cu ei `mparte m`nca -
rea, camera [i via]a. Ei `i s`nt cama-
razi de n\dejde care nu l-ar tr\da, a -
[a cum au f\cut-o, de pild\, cele
dou\ so]ii ale sale „din cauza c\rora
am ajuns pe drumuri. Am fost naiv,
am crezut c\ dac\ femeia zice c\ e
a[a, e cum spune ea. Noroc la ele n-
am avut. Singura prostie `n via]a
mea, nu m-am priceput la femei”,
re cunoa[te b\tr`nul d`nd din umeri
ne putincios. 

Locuie[te acum pe un pecet de
p\ m`nt care nu `i apar]ine, `ntr-o
`nc\pere f\cut\ de el c\ruia nu se
sfie[te s\ `i spun\ „cas\”. Camera `n
ca re doarme o `mparte cu c`inii,
„dedesubt s`nt cu[tile pentru anima -
le [i, aici sus, dorm eu, pe malul \sta
de p\m`nt”, spune nea’ Cre]u b\t`nd
cu palma `n plapuma veche [i rupt\
pe alocuri care `nvele[te patul im -
pro vizat. Acoperi[ul e f\cut din bu -
c\]i de celofan peticite [i pe alocuri
se v\d sp\rturi.

~n\untru e mai frig dec`t afar\,
dar b\tr`nul nu se pl`nge. Pentru c\,
spune el, fur\ bioenergie de la c`ini.
„Pe palma omului s`nt anumite
punc te, numite puncte bioelectrice.
A cestea, din cauza stresului de zi cu
zi, `[i scad poten]ialul. Ca s\ revin\
la forma normal\, trebuie s\ m`ng`i
c`inii pentru c\ prin v`rful firului de
p\r, ei elimin\ un curent bioelectric
a sem\n\tor cu punctele tale din pal -
m\. Nu te mai doare nici capul, nici
sto macul [i rezi[ti la frig”, dezv\luie
b\tr`nul secretul datorit\ c\ruia nu s-
a `mboln\vit [i „dac\ mi-e foame,
iau h`rle]ul de acolo, scot dou\ r\ d\ -
cini, le sp\l, le m\n`nc [i gata, ce
ma re filosofie”.

Are planuri mari pentru gospo -
d\ria sa, vrea s\ `[i pun\ o banc\ la
pri m\var\ l`ng\ mesele pe care, cu
min tea, deja le mut\ dintr-un loc `n
al tul, „c\ dac\ vine z\pada [i m\
prin de a[a, nu am unde s\ pun m`n -
ca rea pe care o culeg de la gunoi.

Am s\ las numai una, cealalt\ o bag
acolo, c`nd vin cu sacul de m`ncare
s\ `l pun la dos”, pl\nuie[te Sa[a f\ -
c`nd cu degetul ar\t\tor mut\rile i -
ma ginare. I se spune a[a pentru c\ a
a vut un ciob\nesc „mare, voinic, pe
ca re l-am primit de la un colonel
rus. Toat\ lumea m\ asocia cu el”.
Vrea s\ `[i fac\ [i o hal\, dar p`n\ g\ -
se[ te un om cu m`n\ bun\, care s\ `l
ajute, „m\ chinuiesc a[a, nu am ce
s\ fac"”.

~~nnttoorrss  ddee  llaa  220000  ddee  mmeettrrii
aadd`̀nncciimmee

Dar casa visurilor lui Alexan -
dru Cre]u nu arat\ nici pe departe
a[a. Nu [i-a imaginat vreodat\ c\ un
`nveli[ de celofan i-ar putea ]ine loc
de acoperi[. A terminat Institutul
Po litehnic `n Ia[i prin anii ’75 [i spune
cu m`ndrie `n glas c\ „dac\ mi-a[ fi
proiectat singur casa, f\ceam una de
n-o v\zut lumea”. Dar pe parcursul
vie]ii a schimbat trei locuin]e, ulti-
ma fiind un apartament `n Bucure[ti
pe care l-a pierdut c`nd s-au f\cut
re vendic\rile caselor [i terenurilor.
Orice ar fi f\cut, nu i-a fost scris s\
doarm\ sub acoperi[ gros. „Am fost
bul versat [i tergiversat `n toate fe lu -
rile. Am fost nec\jit [i am\r`t. E he -
hee, am tr\it o via]\ zbuciumat\, ce
s\ mai zic?”,  se pl`nge b\tr`nul a -
run c`nd o privire dezam\git\ de jur-
`m prejurul gospod\riei sale.

Toat\ via]a a `nv\]at. A fost pur-
tat prin [coli de multe ori f\r\ voia
lui, dar, `nsetat de cunoa[tere ca un
copil care abia `nva]\ s\ citeasc\, a
primit `nv\]\turile [i le-a aplicat. 

Prima [coal\ pe care a f\cut-o
dup\ ce a terminat Institutul Poli -
teh nic este cea de mecanici de loco-
motiv\, domeniu `n care a profesat
la `nceputul anilor ’80. ~ns\ `ntr-o zi,
„din cauza manevrelor gre[ite a u -
nor func]ionari de la CFR Ia[i, au
de raiat dou\ vagoane cu por]elan `n -
c\rcate de la ru[i [i am `nregistrat o
pa gub\ de c`teva milioane. Pe atun-
ci Ceau[escu te `mpu[ca pentru un
milion. Noroc c\ am `nregistrat con-
vorbirile cu manevrele pe care le-
am f\cut [i am fugit la Securitate cu
ele. Altfel nu sc\pam”, poveste[te
nea’ Cre]u. Atunci [i-a f\cut lichi-
darea [i a plecat.

Mecanic de locomotiv\ a fost [i
`n anii urm\tori la Baia-Mare, de
da ta asta `ns\ `n min\, unde scotea
mi nereul din abataje, „m\ `nc\rca la
gar nitur\ [i eu o transportam la ram -
p\ prin tunele. Acolo dac\ intri o da -
t\, nu mai ie[i, te rogi s\ scapi cu
via  ]\”. Dar el a ie[it [i i-a jucat feste
mor]ii astfel `nc`t p`n\ la urm\ [i-a
pierdut urma. ~[i aminte[te cum o da -
t\, dup\ ce a terminat programul de
lu cru, s-a urcat `n „colivie” (n.r.: lift
din interiorul minei) cu mai mul]i
co legi care „au `nceput s\ se `m br`n -
ceas c\, a[a, `n joac\. Colivia a `n ce -
put s\ se legene [i ei au c\zut; doar
c\ jos erau ni[te sfredele care perfo -

rau, puse pe podea, mai lungi, mai
scurte. Cele lungi erau ̀ n picioare. I-au
omor`t pe to]i. Am fost singurul care
a sc\pat. Vedeai numai m`ini [i pi -
cioa re pe pu] `n jos, p`n\ `n joamp\.
A tunci mi-am f\cut lichidarea”,
poveste[te Sa[a tr\g`nd `nsetat din
]igar\. 

De fiecare dat\ c`nd sulul de
h`rtie umplut cu tutun e pe termi-

nate, ai impresia c\ ultimul foc `i va
aprinde barba lung\ [i alb\ pe care
[i-o m`ng`ie c`teodat\ `ncerc`nd s\-[i
fac\ ordine `n amintiri. C\ciula ma -
re `i mai cade pe ochi [i o ridic\ cu
un gest involuntar, frec`ndu-[i frun-
tea `ncre]it\. C`nd se `nsufle]e[te,
m\ re[te ochii [i se dez li pe[te de ma -
sa pe care st\ rezemat picior peste
picior, merg`nd de colo-colo, `ncovo -
iat de spate, f\r\ ]int\. 

PPrriinn  vviiaa]]\\  ccuu  mm`̀iinniillee  `̀nn
llaann]]uurrii

Lucrurile au `nceput s\ nu mai
mearg\ `n ]ar\ [i auzise el c\ „`n str\ -
in\tate lumea o ducea bine, blugi,
Coca-Cola, cafea, distrac]ie, li ber -
tate”, a[a c\ a hot\r`t c\ „poate s\ m\
`mpu[te, dar eu acolo m\ duc”. Prin
’85 a trecut prima dat\ grani]a, dar a
fost prins. „Pac! {ase luni de pu[ c\ -
ri e! Dar m\car am sc\pat ne ̀m pu[ -
cat”, poveste[te b\tr`nul izbucnind
`ntr-un r`s `necat `n tuse. A doua oa -

r\ a `ncercat s\ treac\ pe la Bor[, dar
a fost prins din nou, de data asta pe -
deap sa fiind de un an [i dou\ luni de
`n chisoare. A f\cut `nchisoare `n toa -
t\ ]ara. „Am fost foarte r\u, eram
revoltat tare, am stat mai mult `n
lan]uri. Le vorbeam ur`t poli]i[tilor
[i numai ce `i auzeam strig`nd: „Fie -
rar, vino `ncoace! Pune-i lan]urile la
m`ini!”. C`nd vedeam asta, mai ur`t
le vorbeam. „Pune-i [i la picioare!”.
A veau un belciug `n perete, m\ le -
gau acolo, aveam un pat de fier, de
cam panie, ziua `l ridicau `n sus [i `l
`n chideau cu lac\t, noaptea, la ora
ze ce, c`nd se d\dea stingerea, mi-l
co borau jos. ~mi aruncau acolo o
man ta din aia de de]inut [i gata,
noapte bun\!”, poveste[te b\tr`nul
b\ tucind cu cizmele de cauciuc no -
ro iul se sub picioare. „Am lustruit
lan]urile, spuneai c\ s`nt de inox”,
se amuz\ nea’ Cre]u amintindu-[i.

De la Penitenciarul din Ia[i l-au
trimis la Craiova unde l-au legat iar
`n lan]uri [i l-au „b\gat pe restric-
tiv\. O zi m`ncam, una nu”. Aici s-a
comportat mereu ca un r\zvr\tit p`n\
ce „s-au s\turat de mine [i m-au tri -
mis la Coliba[i, `n Arge[ unde am
dus-o chiar bine, am r\mas sur-
prins”. De aici s-a eliberat, nu ` na in -
te `ns\ de a fi f\cut {coala de
Strun g\rie `n lemn. „Doar nu am
stat degeaba. Am intrat `n proiectele
astea de practic\ [i am f\cut mobil\
pen tru str\in\tate. Lucram la pi cioa -
re pentru mese din ochi, nu cu [u ble -
rul, sau cu m\sur\tori. |la e strun gar
adev\rat, care [tie s\ lucreze din ochi”,
poveste[te Sa[a cu m`ndrie `n glas.

Aidoma zicalei, a treia e cu no -
roc [i Alexandru Cre]u a reu[it s\
treac\ grani]a rom=n\ abia la a treia
`ncercare. Ajuns la Budapesta f\r\
s\ fie controlat de nimeni, de frica
Se curit\]ii s-a ascuns `ntr-un lag\r
pen tru refugia]i unde i se asigura
doar m`ncarea [i patul pe care s\ `[i
a[ tearn\ capul noaptea; `n restul zi -
lei muncea `n construc]ii.

De via]a pe care a tr\it-o p`n\ a -
cum nu se pl`nge pentru c\ se pre g\ -
te[ te con[tiincios pentru cea de din-
colo `n care crede cu t\rie. „Noi aici
s`n tem ni[te ambalaje, ni[te foi pur -
ta te de v`nt. {i tot ce i-am cerut lui
Dum nezeu vreodat\ a fost s\ `mi
dea ce i-ar da [i unui c`ine. {i mi-a
dat. O via]\ de c`ine”.

CCrriissttiinnaa  BBAABBIIII
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Sa[a, omul bun la toate
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� Alexan dru Cre]u doarme `ntr-o camer\ pe care o
`mparte cu c`inii � prima [coal\ pe care a f\cut-o
dup\ ce a terminat Institutul Poli teh nic este cea de
mecanici de locomotiv\

Inginerul care [i-a proiectat
casa din celofan

Alexandru Cre]u nu a adunat `n jurul s\u dec`t prieteni ne -
cuv`nt\tori

B\tr`nul a uitat de c`te ori a trecut pe l`ng\ moarte

Pe o alee pierdut\ din
Hlincea, jude]ul Ia[i,

st\ „b\tr`nul cu c`ini”,
a[a cum `l [tie toat\
lumea din sat. Izolat\
de restul satului, „gos-
pod\ria” acestuia se
]ine `n c`]iva ]\ru[i b\tu]i
`n p\m`nt, `nv\l\tuci]i `n
celofan cu acoperi[
peticit [i `mprejmuit\ de
un gard `mpletit „chiar
de mine, cu nuiele, cu
de toate”. A tr\it „o
via]\ de c`ine”, cum
spune el, dar nici nu a
cerut mai mult, a[a c\,
`ntre dou\ fumuri de
]igar\ vars\ tot amarul
str`ns `n 62 de ani, `n
`nchisoare, `n lag\rul de
refugia]i [i `n minele din
care nu a crezut c\ mai
scap\. Mai r\u dec`t la
pu[c\rie i-a mai fost
doar c`nd dormea sub
cerul liber. Dar [i acum
doarme la fel pentru c\
celofanul care `i ]ine de
acoperi[ e sub]ire [i are
sp\rturi `n el.

Aaron este prietenul din fiecare
zi al lui Cre]u

Mai  vin  doar  nepo]ii
Omul de baz\ al rabinului, Ni]\,

ca re `[i avea casa vizavi de sinago -
g\, ajutor fidel `n toate treburile de
la palat, povestea, la vremea aceea,
din g`ndurile `n]eleptului, familiei:
„Rabinul spune c\ dac\ azi faci trei
lei, trebuie doi s\-i dai dac\ vrei s\
pros peri, s\ te descurci pe termen
lung, s\ p\strezi doar unul”, `l puteai
auzi bodog\nind prin cas\. „~n fa]a
celor de[tep]i, bine e s\ faci pe pros-
tul dac\ vrei s\-]i mearg\ bine, a[a a
zis rabinul”.

De dup\ por]ile gardului de fier,
as t\zi, doi c`ini lup latr\ zdrav\n, ga  -
ta s\ rup\ lan]urile din care se smu -
cesc. Nepotul lui Ni]\, ast\zi de ]i n\ -
to rul cheilor de la propriet\]ile r\ -
ma  se [i ale sinagogii [i ultimul bu -
hu [ean care mai [tie despre pove[tile
rabinului de demult, pe care le-a a -
flat direct de la bunicul s\u `n co pi -
l\ rie, m\ invit\ s\ intru cu `ncredere.
~ n\ untru, pere]ii alba[tri s`nt a co pe -
ri]i de picturi `nf\]i[`nd scene din
To rah (n.r: „Cele cinci c\r]i ale lui
Moi se”) sau simboluri precum Stea -
ua David, p`n\ aproape de plafo nul

foarte `nalt al cl\dirii. Ia `n m`n\ u  na
dintre c\r]ile `n limba ebraic\ a [e -
zate pe un postament [i `mi ex plic\:
„Am pierdut cam jum\tate de an `n
arhiv\ cu ce-am g\sit `n limba ro -
m=n\, c\ `n ebraic\ s`nt foarte mul te
dar nu [tiu eu. A fost aici [i un pa lat.
Aici `n\untru se oficiaz\ slujba lor,
este un fel de altar al or to doc [i lor”.
Afar\, `n fa]a sinagogii, se ui t\ `na -
poi spre mine [i-mi spune fi x`nd un
punct imaginar cu degetul a r\ t\ tor de
la m`na dreapt\, ar\t`ndu-mi din me -
morie locul `n care se afla fos ta cas\
de ceremonii, unde se oficiau unele
dintre slujbele evreie[ti, printre care
cununia.

~mi vorbe[te apoi despre comu-
nitate, despre cei cinci mii de evrei
ca re locuiau `n Buhu[i, dar s-au dis -
per  sat. Se-ncrunt\ pu]in `ntr-un efort
de rememorare a unei scene [i a da u -
g\: „Bunicul a fost omul lor, `n tim -
pu  rile bune. Aici e pustiu acum [i
chiar dac\ e singura comunitate care
se men]ine din ]ar\, tot nu mai este
ca pe atunci. Mai vin doar nepo]ii
lui Fridman c`nd mai dau prin Ro -
m= nia.” Omul, trecut pu]in de cinci -
zeci de ani, `[i aminte[te cu drag [i

nos talgie de copil\ria din curtea ra -
bi nului. 

Arat\ `ntr-un gest expansiv cu
m`na dreapt\: „Tot ce vezi tu aici, cu
tot ce-i acuma construit, tot a fost al
lor. Au fost ni[te case `n care st\teau
neamurile rabinului. A mai r\mas o
parte, dar dup\ revolu]ie s-au v`n dut,
s-au dat. Curtea rabinului, herghelia
de cai, pe mijloc era o alee mare. A -
colo a fost abatorul, unde se f\ ceau
t\ierile Kosher  (n.r.: nume pur tat de
dieta evreiasc\, dup\ anumite norme
religioase). Ei nu taie normal g`tul
g\inilor, ci numai pe jum\tate”, `mi
explic\ omul din fa]a mea, en tuziast,
ritualul evreiesc.

Comunitatea  a  v`ndut  tot
~[i `ntoarce apoi privirea `nspre

cl\direa sinagogii [i zice: „Vara asta
am f\cut acoperi[ul, pute]i merge la
sinagoga din Bac\u s\  vede]i c\ nu
este nici una `ntre]inut\ ca asta. Eu
]in coresponden]a cu evreii pleca]i
`n America. S`nt [i unii care-n]eleg,
care [tiu [i pre]uiesc, dar pu]ini. Ori -
cum, pe ei mai mult `i intereseaz\
cimitirul.” ~n glas i se cite[te a m\ r\ -
ciunea [i nostalgia, pentru ca imediat
s\ completeze. „Dar c`nd era rabinul,
era altceva. Eu am prins palatul. E -
rau ni[te `nc\peri de nedescris. Su -
ro rile rabinului au tr\it mult, p`n\ la
no u\zeci [i ceva de ani [i au stat p`n\
`n timpul revolu]iei c`nd au murit, a -
poi comunitatea evreiasc\ a v`ndut

tot.” Ridic`nd din umeri a neputin]\,
`mi spune: „A lor era proprietatea.
C`t o s\ mai reziste b\ie]ii \[tia `n A -
me rica, vrem s\ facem fa]ada, curtea
s-o plac\m cu gresie, s\ punem ni[te
st`lpi mici cu lumin\, ca la felinarele
de pe timpuri.” ~nchide ochii [i par -
c\ vede curtea rabinului cum [i-o a -
min tea c`nd era copil [i pe chip i se
ci te[te bucuria.

Se asigur\ c\ nu e nimeni pe
stra  d\ s\ aud\ c`nd se apleac\ s\-mi
spu  n\ [optit, una dintre cele mai mari
taine ale sale. „Am intrat o da t\-n
beci [i am zis c`torva s\ vin\ cu mi -
ne, s\ lu\m c`teva lanterne. Era lu -
minat c`ndva, pe vremuri, mi-a po -
vestit bunicul meu, dar acuma nu
mai e. Corespundea,  zicea el, cu ci -
mi tirul. Pe timpul comuni[tilor, ]i -
neau \ia br`nza aici. Dar ei o ]ineau
p` n\ la primul nivel, nu coborau mai
mult. M\ g`ndesc acum, numai nai -
bii s\ nu se surpe. Cred c\ s\ tot fi
ajuns atunci p`n\ la mijlocul str\zii
\steia”, se `ntoarce pe strad\ pe care
p\ [eam [i arat\ cu m`na `nspre p\ -
m`nt. „Atunci ne-am `ntors; ni s-a
f\ cut fric\”. 

„Comunitatea evreiasc\ din Bu -

hu[i a disp\rut, a preluat-o Bac\ul.
C`nd mergi la ei, foarte pu]in mai
prac tic\. Eu am vrut s\ cump\r te re -
nul de aici, dar ei n-au v`ndut c\ e
pa trimoniu. Oricum, era plin de case
evreie[ti”. M\ duce dup\ sine spre
poarta sinagogii, apoi se uit\ la stra-
da care se `ntindea dinspre deal [i
co bora abrupt, p`n\ la [oseaua na ]io -
nal\, `ntr-un plan pe care noi nu `l
mai vedeam. Adaug\, bucuros: „Pe
strada asta, «Alexandru Ioan Cuza»
[i pe «1 Mai» a fost plin de case.
Sin gurele care-au mai r\mas `ns\
ne d\r`mate `n ora[ s`nt dou\, asta –
[i `mi arat\ cu degetul o cas\ peste
drum de locul `n care ne afl\m – [i
cea de l`ng\ ea. Acolo st\tea ha ha -
mul. A[a-l chema pe cel care t\ia p\ -
s\ rile. Pe-o parte [i pe alta, p`n\ la
Sala Polivalent\ erau numai case e -
vre ie[ti. C`nd, dup\ 1975-1976,
Cea  u[escu le-a dat voie s\ plece, s-au
dus to]i. Am tot ]inut leg\tura cu b\ -
iatul hahamului [i cu vreo `nc\ doi,
trei. Au venit aici anul trecut, dar
leg\turile s-au pierdut”.

***
B\rbatul din fa]a mea s-a umplut

de-a lungul anilor cu pove[tile bu ni -
cu lui s\u despre via]a de la curtea
ra binului. ~ns\ povestirile pe care le
p\s treaz\ cele mai vii s`nt acelea ale
petrecerilor fastuoase. Iar de la nici
o petrecere dat\ `n curtea palatului
ra binului nu lipseau faimoasele pr\ -
ji turi evreie[ti Hammantaschen, `mi
spune b\rbatul cu o sclipire `n ochi.
Fa ]a i se contorsioneaz\ `ntr-un z`m -
bet larg: „Erau, Doamne, ni[te nun]i
aici [i ni[te petreceri, de eu nu pot s\
ex plic, cum cite[ti `n basme. {i cum
e rau `mbr\ca]i, oricine venea la ra -
bin era servit [i chemat la osp\].
C`nd se f\ceau s\rb\torile astea, se
f\ ceau ni[te fondante cu nuc\, ni[te
cas tañete [i fondante-n ciocolat\ a[a
de bune! Pentru asta veneam [i m\
b\team cu to]i c`nd eram copil”, `mi
po veste[te omul privindu-m\ pe sub
spr`n cene cu grimasa vinovat\ a co -
pi lului de odinioar\. 

Curtea m\turat\ a sinagogii a
pri mit ultima vizit\ a evreilor cu c` -
te va luni `n urm\, c`nd dou\ autoca -
re au oprit `n fa]a gardului de fier.
Au stat dou\-trei zile, au oficiat sluj -
be, au vizitat cimitirul [i au plecat.
E vreii s-au pierdut pentru totdeauna
din ora[ul pe care, alt\dat\, `l f\ceau
fai mos.

Livia  RUSUU



Cu nebunia, la sp\lat de rufe
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~n jurul anului 2009, marile
te leviziuni americane, care pro-
duc acele seriale prea scumpe de
difuzat de c\tre TVR, au hot\r`t
s\ schimbe re]eta. Dincolo de e -
chi pa de investigatori, anali[ti, la -
boran]i, medici legi[ti sau al]ii
din tagma lupt\torilor pentru
drep tate, au creat o serie de seri-
ale `n care un colaborator, dintr-
un oare[ce domeniu, se al\tura in -
ves tiga]iei. Cum pe vremuri rulau
`n conco mi tent CSI, CSI Miami,
CSI New York sau Las Vegas,
ast\zi se urm\re[te The Men ta -
list, White Collar, Castle, [.a.,
pro  duc  ]ii `n care un fost medium,
un ho] de art\ sau un scriitor de
ro  ma ne poli]iste ajut\ (iro ni zea -
z\, e nerveaz\, exaspereaz\) un de-
par tament al for]elor de ordine `n
di ferite ca zuri.

De departe `ns\, Castle are
in triga cea mai bine cusut\. Ri -
chard Castle, un scriitor de ro -
ma ne de succes `[i omoar\ perso -
najul principal `n ultima carte din
seria care i-a adus renumele. Fi -
ind intervievat `ntr-un caz, se
al\tur\ investiga]iei (fiind par te -
ne rul permanent de poker al pri-
marului) [i descoper\ c\ detectiva
Kate Beckket ar putea s\-i fie
no ua muz\. Prin urmare, cu aju -
to rul aceluia[i primar, devine par -
te ner [i al detectivilor unei sec]ii
de poli]ie din New York, cu sco -
pul de a se documenta pentru o
nou\ serie de romane. Iar regula
se rialelor de acest gen se res pec -
t\, `n mare, `n fiecare episod e xis -
t`nd c`te un caz (`n principiu o cri -
m\) care se rezolv\ doar dup\ ce
Castle face fie o descoperire pe
care n-o g`ndise nimeni fie o
pros tie care n-a putut fi pre v\ zu t\.

Povestea lor, `n orice alte cir -
cum  stan]e, ar fi fost doar intere-
sant\, `ns\ ingredientul care `i da
sa voare e realismul. Oamenii s`nt
r\ni]i de gloan]e (nu se opresc `n
jurnale ]inute la piept), Beckket
are adev\rate crize de con[tiin]\
c`nd trebuie s\ investigheze cazul
ma mei sale iar Castle se str\ du -
ie[ te s\ fie tat\l perfect `ntr-o re -
la ]ie complet disfunc]ional\ (tr\ -
ie[ te `mpreun\ cu fiica sa, mai res-
ponsabil\ dec`t el [i cu mama lui,
o actri]\ s\rac\ la cap\tul cari-
erei). {i, bine`n]eles, proagoni[tii
se `ndr\gostesc. 

Ca s\ fie `ns\ apreciat, seri-
alul difuzat de Universal Cha nnel
trebuie privit f\r\ pre  ju de c\]i. Ca-
ntr-un roman poli]ist, nu te po]i
`n dr\gosti de Sherlock Holmes da-
c\ nu-l `ndr\ge[ti deja pe Wat son.

CC\\tt\\lliinn  HHOOPPUULLEELLEE

LLEENNTTIILLAA  DDEE  
CCOONNTTAACCTT
AA  LLUUMMIIII

S\pt\m`nile acestea, pre [e din -
te  le ]\rii s-a luat la tr`nt\ cu cel ca -
re a pus bazele SMURD-ului, dr.
Ra  ed Arafat. Lucru nemai`nt`lnit
p`n\ acum, interven]ia a avut loc `n
ca  drul unei emisiuni televizate.
„Tra ian B\sescu a atacat dur luni
sea ra pozi]iile publice exprimate
de doctorul Raed Arafat asupra

Le gii S\n\t\]ii [i a sugerat c\ aces-
ta ar trebui s\-[i dea demisia, dac\
va continua s\ critice acest pro -
iect.” (Hotnews.ro, luni, 9 ianua -
rie). Prevederile noii legi ai s\ n\ t\ -
]ii l-au f\cut pe Arafat, subsecre-
tarul de stat `n Ministerul S\n\ t\ -
]ii s\ demisioneze, `n locul s\u fi -
ind numit Tudor  Ciuhodaru, ca re
a rezistat `n func]ie doar dou\ zile.

„Fostul subsecretar crede c\
sis temul nu va mai fi la fel de efi-
cient dup\ intrarea operatorilor
priva]i pe pia]\” (Evenimentul
Zilei, mar]i, 10 ianuarie), motivul
principal fiind `mp\r]irea banilor
de la buget tuturor celor care ar
pu tea demonstra c\ au ambulan]e
[i medici `nc`t s\ formeze un sis-
tem de r\spundere la urgen]\.  „Nu

este sigur c\ nu vor fi diferen]e de
calitate între ambulan]ele private
[i cele de stat. Vor exista discu]ii c\
dis peceratul nu trimite am bu lan ]e -
le private la nu [tiu ce cazuri [i vor
dori s\ înfiin]eze dispecerate pri -
vate”, a mai declarat Raed A ra fat
(Hotnews.ro, mar]i, 10 ianuarie).

„Ca r\spuns, pre[edintele l-a
cri ticat dur pe Arafat pentru rezer -
ve le acestuia pe tema privatiz\rii
sistemului medical de urgen]\”
(Capital, 10 ianuarie, mar]i) [i `n
fi nal, acesta a ajuns s\ retrag\ com -
plet legea. Demisia lui Arafat a
fost urmat\ de apari]ia simpatizan -
]i lor, care au creat pe re]elele de
socializare peti]ii care comparau
politica adoptat\ de Traian B\ ses -
cu `n cei opt ani cu binele adus de

dr. Raed Arafat prin crearea
SMURD. „Dr. Arafat a copiat mai
multe sisteme str\ine pentru a crea
ce ea ce î[i dorea în medicina de ur -
gen ]\ [i e bine c\ a f\cut-o. Bravo
lui! Unit\]ile [i compartimentele
de primiri urgen]e au dat greutate
sis temului” (Realitatea.net, joi,
12 ianuarie).

~n ochii opiniei publice, Tra -
ian B\sescu a redus `ntreaga b\ t\ -
lie pentru legea s\n\t\]ii la conflic-
tul s\u cu cel prezentat de Cotro -
ceni ca fiind principalul ei adver-
sar: medicul Raed Arafat, iar con-
fruntarea s-a dovedit a-i fi fatal\,
`n truc`t [eful statului pare s\ fi
sub estimat popularitatea medicu-
lui [i frustrarea rom=nilor, care au
ie [it cu miile `n strad\.

MM\\dd\\lliinnaa  OOLLAARRIIUU

Peni]a
antiglon]

~n c\utarea unei legi s\n\toase
� demisia lui Arafat a fost urmat\ de apari]ia sim pa -
tizan ]i lor, care au creat peti]ii pe re]elele de socializare 
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Mai mult de zece s`rme cu rufe
a t`rn\ deasupra capetelor noastre `n
sa la „Teofil V`lcu”, de la Teatrul
Na ]ional. Dintr-un cap\t p`n\ `n
ce l\lalt, o sfoar\ `mpodobit\ cu [o -
sete, al\turi una cu c\m\[i `n ca ro -
uri, iar mai spre u[\ cearceafuri din
care `nc\ mai curge apa, pe ca re
Silvia nu le-a putut stoarce de-a
binelea. Se gr\be[te s\ prind\ tram -
vaiul pe care l-a a[teptat zeci de ani
s\ o scoat\ din casa surorii sale
Melania, un fel de temni]\ `n care
suspin\ zilnic dup\ c`te un iu bit.
Fie el „regele” Filip, care nu a
ap\rut la bal, fie chimistul care-[i
`n[al\ so]ia din reflex, fie doctorul
care-i trateaz\ cancerul Melaniei. 

MMeessiiaa  ddee  ssuubb  pp\\mm`̀nntt
~n lumina slab\ sub care se ins -

ta leaz\ visul, spectatorii `[i ca u t\
locurile pe scaune. S`ntem 21 [i de
jos, de la bilete, cineva anun]\ c\ se
poate `ncepe piesa pentru c\ nu
mai s`nt alte rezerv\ri. „Visul sau
Damen vals” este o secven]\ din
co[marul Silviei, `nchipuire tul -
bur\toare din care nu se poate tre zi
pentru c\ seam\n\ izbitor cu rea -
litatea `n care tr\ie[te. ~n c\ m\ ru ]a
sa, de care s-a prins umezeala de la
rufele pe care le spal\ zilnic [i le
`ntinde vizavi de patul s\u, nu intr\
nimeni ̀ n afar\ de sora sa ac r\, care
nu vine dec`t s\ dea ordine, s\ se
r\steasc\ [i s\-i repro[eze Sil viei
c`te ceva. 

~ns\, din c`nd `n c`nd, o po]i a -
u zi discut`nd cu ma ma sa, despre
cum a stat ea cu ochii `n chi[i pre f\ -
c`n du-se c\ doarme, `n timp ce fe -
meia care le-a crescut pe a m`n dou\
fetele se stingea la cap\tul cel\lalt
al patului. De aceea, [i acum `i p\s -
treaz\ fotografia sub pern\, s\-i a -
du c\ aminte c\ de fapt ea, Silvia,
fiic\-sa, dormea [i nu avea cum s\
o salveze de la acele dureri `n care
s-a sc\ldat toat\ copil\ria lor. O mi -
nu ne ca acelea `n care Iisus ridic\

bolnavii din pat ea nu poate s\ fac\,
de[i a pariat c\ va reu[i. 

Spaima de judecata divin\, c`nd
nu va mai putea nega c\ a refuzat
s\ se implice `n salvarea mamei sa -
le dispare c`nd sun\ telefonul care-i
aduce o veste nemaipomenit\. Doc-
torul o anun]\ c\ „Melania s-ar pu -
tea s\ moar\”, iar Silvia dup\ ce
ter mine conversa]ia se apuc\ s\ dan -
se ze. Dintr-o dat\, parc\ z\brelele
din c\m\ru]\ au disp\rut [i, `n sf`r -
[it, se poate bucura de liber ta   te. Prin -
tr-un loc, pe aproape, l-ar putea g\si
pe Filip, i-ar putea striga c\ nu
con teaz\ c\ a abandonat-o pentru
c\ ea deja a uitat, cum a neglijat s\-i
`ndeplineasc\ ultima dorin]\ a Me -
laniei, `nainte de a pleca la spital.

MMiimmoozzaa  ccuu  vvaalliizz\\
Jocul Silviei, personajul care a

f\ cut aproape tot spectacolul, a fost
n\ ucitor. ~ntr-o or\ a zburat de bu -
curie g`ndidu-se c\ va primi cenu[a
Me laniei `ntr-un borcan, de care se
va descotorisi c`nd va vrea, apoi s-
a t\v\lit de durere `n pat, speriindu-
se de via]a f\r\ sora sa, dup\ care s-
a n\pustit asupra [treangului as -
cuns `ntre zecile de s`rme cu haine
sp\ late, g`ndindu-se s\ scape de

c\l catul teancului de rufe de pe
mas\. Numai c\ la]ul era din elastic
[i s-a `ntins p`n\ jos, f\r\ s\-i `m -
plineac\ Silviei visul, care se [i ve -
dea balans`ndu-se ca-n filmele cu
o s`n di]i care r\m`n zeci de zile a t`r -
na]i de o fr`nghie. 

Pe m\sur\ ce se g`ndea la cum
vor trece zilele dup\ moartea su ro -
rii sale, fa]a i se lumina, iar replici -
le i se `nmuiau. ~i f\ceau cu ochiul
aventurile cu doctorul [i cu chimis-
tul, iar ca r\spuns Silvia vorbea pro -
vocator, ca o mimoz\. „S\ ]i se `m -
pli neasc\ g`ndurile, asta-i ferici -
rea!”, concluzion\ ea dup\ un [ir de
con versa]ii imaginare cu unul din-
tre aman]i [i apoi, se lipi cu ure-
chea de parchet [i ascult\ undele ce
le aducea tramvaiul `n care nea p\ -
rat trebuia s\ se suie. Nu `l mai v\ -
zu se de treizeci de ani [i acum `l a[ -
tepta cu valiza f\cut\ `n grab\ pen-
tru c\ abia reu[ise s\-[i scoat\ din
lighean, de la sp\lat, c`teva
a[ternuri [i `ndat\ auzi [inele
huruind. Atunci azv`rli lenjeria ud\
`n bagaj, se [terse pe m`ini [i era
gata s\ scape de tirania surorii sale,
c`nd deodat\ `[i mai aminti ceva.
Cum s\ plece acum, dup\ ce a avut
grij\ de casa Melaniei at`ta timp,
dup\ ce a suferit-o zeci de ani, doar
pentru c\ pe d`nsa maic\-sa o
`nv\]ase cum se fac treburile, `n
timp ce pe cealalt\ o menajase de
mic\. Toate g`n durile Silviei se
risipir\ c`nd su n\ ceasul. Alt\ zi
`ncepea cu sacul de rufe murdare
plin, Melania in tra `n camer\ [i `i
spunea c\ se duce la spital la con-
trol, dar ar vrea ` na in te s\ i se mai
`ndeplineasc\ o do rin ]\.

IIuulliiaa  CCIIUUHHUU

Visele Silviei s`nt
`n[el\toare. C`teodat\

o fac pe sora sa Melania
s\ dispar\, alt\ dat\ `i
acord\ rolul principal din
via]a sa, dar de fiecare
dat\ `i las\ impresia c\
evadarea este singura
solu]ie de a sc\pa de
casa `n care tr\ie[te
`nconjurat\ de imaginea
rudelor moarte `n urm\ cu
c`]iva ani. Joi, 12 ia -
nuarie, `n Sala „Teofil
V`lcu” a Teatrului Na]ional
„Vasile Alecsandri”, de la
ora 18.00, Monica
Bordeianu [i Haruna
Condurache, actri]ele care
au interpretat personajele
Silvia [i Melania din
„Visul sau Damen vals” de
D. R. Popescu, au adus pe
scen\ dou\ caractere
b`ntuite de obsesii. Unul
mai nebun dec`t cel\lalt.

Sinuciga[ul cu la] din elastic 

� ingredientul care d\
savoare pove[tii e 
realismul

� piesa de teatru este o
secven]\ din co[ ma rul
unei femei, din care nu se
poate tre zi pentru c\
seam\n\ izbitor cu rea -
litatea `n care tr\ie[te

Jocul Silviei, personajul care a f\ cut aproape tot spectacolul, 
a fost n\ ucitor
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Fault `n tribune

Avem o proast\ obi[nuin]\, aceea
de a discuta la nesf`r[it legile, uit`nd c\
nu vorbele, ci aplicarea lor le impune
ca instrumente ale reglement\rii vie]ii
sociale. La noi totul e minunat p`n\ `n
strad\, acolo unde se adun\ toat\ mi -
ze  ria cuvintelor f\r\ acoperire. Legea
„F\r\ violen]\ pe stadioane”, o up gra -
da re a legii Dragomir, s-a n\scut din
revolta fa]\ de gestul huliganic de la
Ploie[ti. Un fan al Petrolului a intrat
pe gazon sub privirile indiferente ale
stewarzilor [i l-a lovit pe la spate, dur,
pe stelistul Galamaz, provoc`ndu-i o
fractura la nivelul fe]ei. Sf`nt\ in dig -
na re. Mut\ nep\sare, `n schimb, atunci
c`nd juc\torii dinamovi[ti au aruncat
de pe teren `n tribuna propriilor fani
mingi [i fulare burdu[ite cu petarde. O
ac]iune care, dovedit\, ar fi trebuit s\
duc\ spre pedepse penale, posibil cu
privare de libertate. Nu s-a `nt`mplat
nimic. Dovada c\ exist\ dou\ Ro m= -
nii. A celor pro[ti [i a celor de[tep]i.

Ghici ghicitoarea mea, vorba pre[edin -
telui, c\reia i se va da cu bastonul `n
cap?

Urmeaz\ normele metodologice.
Dia volul din detalii. Cei care au studiat
legea au distins un sac de probleme `n
perspectiv\, de la absen]a obliga]iei de
instruire specific\ a poli]i[tilor [i jan-
darmilor, care pot lua locul stewar zi -
lor `n anumite condi]ii, p`n\ la amena-
jarea locului din sec]ii pentru cei in -
terzi[i la meci. Dou\ lucruri s`nt esen -
]iale: descurajarea actelor huliganice,
arta la care a ajuns, pe alocuri, Anglia,
[i `n\bu[irea violen]elor. ~n fiecare din -
tre chestiuni, mecanismul care re glea -
z\ prevenirea [i contracararea ac]iu ni -
lor ilegale ar trebui s\ fie unul finan-
ciar. Contractele s\ prevad\ asemenea
sanc]iuni `nc`t laxismul eventual al
fir melor de paz\ s\ le provoace fali-
mentul. A[a, ele `nsele `[i vor autoim-
pune preg\tirea [i controlul intern ast-
fel `nc`t s\ poat\ rezista pe pia]\. Esen -

]ial ar fi ca deciziile de angajare [i
sanc ]ionare s\ fie luate de la cluburi [i
date unui organism independent. Pen -
tru c\ e vorba de lucruri extrem de gra -
ve, organizarea siguran]ei pe stadioa ne
ar trebui sa fie `nso]it\ de responsabili -
t\]i clare precum cristalul. Dac\ legea
sanc]ioneaz\ numai huliganii `nseam -
n\ c\ nu face mare lucru. Pentru c\
me reu vor exista nebuni dornici s\
intre `n istorie. Cei care, presupu[i mai
cu mintea acas\, pot fi constr`n[i s\
`n]eleag\ c\ a dormi `n front poate `n -
semna un glon] `n frunte pentru un ne -
vinovat. Un steward care las\ un pite-
cantrop s\ zburde liber pe teren e la fel
de vinovat ca animalul `n dou\ pi cioa -
re. La fel [i cel care `l supervizeaz\ [i
cel care l-a angajat, de[i poate c\ el 
n-avea nici o treab\ cu meseria asta.

~n fine, a `ncerca s\ impui o sever-
i tate extrem\ pe stadion `n vreme ce
din   colo de el [oferii nervo[i le dau
[uturi `n posterior poli]i[tilor e o naivi -
tate. Criza autorit\]ii e una dintre ca u -
ze le nebuniilor din arene. Ea nu se va
re zol va, evident, m`ine, ci va `ngreuna
cre a rea unei oaze de ordine `n mij lo -
cul oceanului de neciviliza]ie, duc`nd
fie c\tre izbucnirile fanilor, fie la abu -
zuri ale autorit\]ilor. De toate aceste
motive, risc\m s\ ne p\c\lim cu noua
lege. Ea va ]ine mai mult dec`t `n alte
p\r]i de voin]a oamenilor de a o face
real\. Miza e uria[a. Dincolo de orice
cli[ee jurnalistico-fotbalistice, acesta e
adev\ratul meci pe via]\ [i pe moarte.

� nu legile ne lipsesc, ci reflexul de a ]ine cont de ele � un steward care las\ un
pitecantrop sa zburde liber pe teren e la fel de vinovat ca animalul `n dou\ pi cioa re
� despre locurile de `nt`lnire ale suporterilor [tiu doar apropia]ii

Bastonu’ [i neuronu’

„Legea lui Dragomir”, `n forma eifinal\, a fost promulgat\ de
pre[edintele ]\rii. Printre altele, aceasta
prevede ca huliganii care fac probleme
pe stadion s\ fie trimi[i direct la sec]ie
sau, la meciurile considerate „cu grad
ridicat de risc”, s\ fie prezent [i un
procuror. Dar problema la noi nu a fost

absen]a reglement\rilor `n ce prive[te
comportamentul suporterilor la meciuri,
ci chiar comportamentul `n sine.
Amenzi s-au dat [i p`n\ acum [i, fie c\
penalizarea e de 50 sau de 500 de lei,
românul e sincer, c`nd vrea s\ dea un
pumn, `l d\, nu se g`nde[te la procesul
verbal.

„S\-mi spune]i dac\ am c`[tigat”

Chiar s-a `nt`mplat. ~n timpul Cu  -
pei Mondiale din 2010, dup\ ce Ja -
ponia a `nvins Danemarca, un vi -
deoclip filmat `n Yokohama a f\cut
turul lumii. Suporterii niponi ie[iser\
`n strad\ s\-[i manifeste bucuria `n
mod organizat. C`nd semaforul era
ro[u, treceau `napoi pe trotuar. C`nd
era verde, ocupau zebra, ]op\ iau, stri-
gau, se `mbr\]i[au. Iar ro[u, iar tre-
ceau pe trotuar. Erau [i poli]i[ti de fa ]\,
st\teau, oarecum alerta]i, cu ochii pe
ei. Huliganii japonezi, s-a spus atun-
ci, s`nt cei mai politico[i din lume.
Po liticienii de la Tokyo nici nu trebu -
ie s\-[i bat\ capul cu o lege `mpotriva
violen]ei `n sport. E suficient s\ aib\
un Cod Rutier bine pus la punct.

Japonia e a[a, un ideal. Pentru ca
ultra[ii s\ nu treac\ dec`t pe „verde”,
e nevoie de mii de ani de exersat reg-
u lile de polite]e. Comportamentul
nostru, al rom=nilor, fa]\ de reguli are
cu totul alt\ istorie, de-a lungul tim-
pului. Avem o lege modificat\ de
combatere a huliganismului, dar,
lucid vorbind, nu legile ne lipsesc. Ci
reflexul de a ]ine cont de ele.

~n legea nr. 4/2008, „legea lui
Dra gomir”, sanc]iunile erau op ]io na -
le. Autorit\]ile „puteau dispune” in -
terzicerea accesului pe stadion, amen -
darea sau suspendarea terenului. A
fost nevoie de un incident precum cel
de la Petrolul – Steaua, adic\ un
huligan intrat pe teren s\ amenin]e
via ]a juc\torilor, ca s\ apar\ o lege
mai clar\, cu pedepse mai dure [i mai
ferme, dup\ model britanic. Ca te go ric,
[i varianta `mbun\t\]it\ are lipsurile
ei. Suporterii se tem de abu zurile jan-
darmilor, de `nc\lcarea drep turilor ci -
vi le. ~n Anglia se discut\ despre asta
de mai bine de 12 ani, de c`nd ultra[ii
recidivi[ti pot primi in terdic]ie de a
c\l\tori `n str\in\tate, `n caz de meci
`n cupele europene. Submineaz\ pre -
zum]ia de nevinov\ ]ie, s-au alarmat
ap\r\torii libert\ ]i lor cet\]ene[ti. Tre -

bu ie men]ionat c\ un huligan nu ajunge
s\-[i predea pa[aportul dec`t dac\ a su b  -
mi nat [i el, `nainte, siguran]a [i lini[tea
pu blic\ sau drepturile microbi[tilor de a
ve  dea meciul, nu lupta lui cu stewar zii.

E spinoas\ discu]ia, dar necesa r\.
Mai important\ dec`t textul de lege `n
sine. Pentru c\ de reac]ia p\r ]i lor im -
pli cate depinde atmosfera di n\untrul [i
din jurul stadioanelor. Iar ceea ce `n gri -
joreaz\, `n cazul fotba lu lui nostru, nu e
c\ jandarmii scad `n popularitate. Sau
c\ ultra[ii nu res pect\ culorile sema fo -
ru lui. C`nd [efii de cluburi sar pe ma -
[ini, `n pie]e pu blice, nu se mai pune
problema, nu? ~ngrijoreaz\ complici-
tatea interesat\ a cluburilor sau lipsa
lor de interes, care e tot complicitate,
`n materie de fenomenul ultras. Con -
du c\torii echi pelor fraternizeaz\ `n
secret cu ga le riile (cazul Petrolul), ap\ -
r\ huliganii (cazul dinamovi[tilor ares-
ta]i `n Bul garia), juc\torii ascund pe -
tar de `n fulare [i le arunc\ `n tribune.
M\ su ri le de securitate se aplic\ `ntr-un
mare stil iresponsabil (firma de paz\
cu un singur angajat, restul „recitatori”
de ocazie pe YouTube). Instig\rile la
vio len]\ s`nt la ordinea zilei [i vin toc-
mai dinspre vocile intens mediatizate
ale fotbalului. P`n\ acum, nu le-a pe -
dep sit nimeni. Nici m\car o condam -
na re simbolic\.

C`nd iar\[i se va umple paharul, va
mai ap\rea o lege contra violen]ei pe
stadioane. Dar textele cu paragra fe,
oric`t de engleze[te ticluite, nu atac\
sursa r\ului. Nu putem avea un fotbal
civilizat f\r\ o societate civilizat\. Asta
depinde de noi, nu de le gile [i politi-
cianismul a la Mitic\. De pinde de ati-
tudinea noastr\ fa]\ de reguli. Nu
s`ntem japonezi, `n privin ]a asta putem
sta resemna]i, dar pu tem face unele
eforturi. S\ trecem nu mai pe „verde”,
de exemplu. Tr e buie s\ `ncepem de
undeva. ~n timp, v\ ve]i convinge, are
leg\tur\ cu fotbalul. La fel ca orice
altceva.

Adev\ra]ii suporteri
nu trec pe ro[u

Unul dintre prietenii mei, Dan, e
dinamovist înfl\c\rat. La meciul în ur -
ma c\ruia s-au închis por]ile la stadion
pentru mai multe etape nimerise în ga -
lerie pentru c\ „biletul la celelalte zo -
ne ale stadionului se umflase brusc, era
dublu”. {i uite a[a s-a nimerit printre
ultra[i, coleg de suferin]\ cu b\ie]i ra[i
în cap, cu cei care poart\ fumigena ca
breloc la chei, prezen]i ca un p\m`nt
fertil acolo unde e s\m`n]\ de scandal.
Numai c\ Dan nu e „persoan\ f\r\
ocu pa]ie”, e jurnalist, d\ cu ochii de
u[\ dac\ nu-[i pune ochelarii cu lentile
groase c`t fundul borcanului, are cioc,
frez\ eminescian\, e slab ca o sc`ndur\
[i îi place s\ poarte c\ma[a în panta -
loni.

Iar cu nervii st\ destul de bine, o
singur\ dat\ l-am v\zut av`nd o reac]ie
extrem de necontrolat\: s-a închis în
camera lui [i n-a mai vorbit cu nimeni
timp de dou\ ore. Dan a fost amendat.

Ini]ial i s-a cerut buletinul pentru „un
simplu control”. Apoi s-a trezit c\ pri -
me[te acas\ o h`rtie prin care e în[ ti in -
]at c\ a fost amendat. {i pentru c\ a
fost confundat cu huliganii, a chemat
Jandarmeria la proces. Dup\ dou\
ter mene a c`[tigat, extrem de u[or. La
fel de u[or pot c`[tiga [i ceilal]i, go la -
nii, borfa[ii, huliganii care arunc\ cu
petarde pe stadioane, rup scaune [i sar
la b\taie. Jandarmeria are prea pu ]i -
ne probe împotriva lor.

Mul]i dintre suporterii care stau în
galerie [i merg în aproape toate de pla -
s\ rile pe care le face echipa lor se vor
c`t mai discre]i. Uneori se simt „v` -
na]i” sau fila]i de poli]ie [i spun c\ s`nt
„testa]i” pentru a se observa cum r\s -
pund anumitor „provoc\ri”. C`t despre
b\t\i nu vorbesc niciodat\.

Despre locurile lor de înt`lnire [tiu
doar apropia]ii. „Locul, ora [i data [e -
din ]elor suporterilor e bine s\ nu le [tie

toat\ lumea. Se poate ca la o înt`lnire a
dinamovi[tilor, de exemplu, s\ vin\ [i
o sut\ de steli[ti [i nu prea ar fi bine.
A[a c\ aceste înt`lniri se ]in în secret,
pentru siguran]\ e mai bine a[a”, spu -
ne unul dintre suporterii dinamovi[ti.

În afar\ de liderii de galerie, ma jo -
ri tatea suporterilor se feresc de aparatul
de fotografiat [i camerele de luat ve -
deri [i motiveaz\ ori „c\ nu s`nt foto-
genici”, ori c\ e mai bine „pentru li ni[ -
tea lor” s\ nu fie mediatiza]i [i s\ apar\
în ziar sau la televizor.

Radu NAUM
Maria ANDRIE{

~n lupta cu Jandarmeria

� a `ncerca s\ impui o severitate extrem\ pe stadion `n
vreme ce dincolo de el [oferii nervo[i le dau [uturi `n
posterior poli]i[tilor e o naivitate

� nu putem avea un fotbal civilizat f\r\ o societate
civilizat\

Ionu] FANTAZIU

� mul]i dintre suporterii care stau `n galerie [i merg `n
aproape toate deplas\rile pe care le face echipa lor se
vor c`t mai discre]i

Cartona[ ro[u pentru huligani

FFFF\\\\rrrr\\\\    ppppeeee ttttaaaarrrrddddeeee    ppppeeee    tttt eeeerrrreeeennnn
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Cîte kilograme are o sl\bu]\? În
mediul lor natural, sl\bu]ele se g\  -
se  sc în diferite m\rimi. Exist\ sl\ bu -
 ]e standard, „grupa 50-60 kg”, dar [i
„sl\bu]e, grupa peste 120 kg”, du p\
cum precizeaz\ site-ul sla bu te.ro.

Comunitatea virtual\ e forma t\
din 36.112 de persoane care se lup t\
cu gr\simu]ele [i cîteodat\, doar cî -
te o dat\, viseaz\ ciocol\]ele. Pî n\ în
acest moment, sl\bu]ele au f\ cut
40.088.672 de minute de exerci]ii [i
au b\ut 304.920 de pahare cu a p\.
R\z boiul e crunt, cere rigoare [i cîn -
tare rezistente. Dup\ toate aceste în -
 cerc\ri, doamnele de pe slabute.ro
au sl\bit 34.153 de kilograme. În -
sea  mn\ mai pu]in de un kilogram de
fiecare, dar e un început.

Micu]a cubanez\ are 126 de kg [i
[i-a pierdut ambi]ia. „M\ tre ze sc cu
gîndul c\ «de mîine» m\ apuc s\ sl\ -
besc, a[a îmi petrec ziua (tot gîn -
din d) [i seara m\ apuc\ re mu[ c\ ri le,
în cad\, cînd v\d cît de mult am pus
pe mine (…)! 70 de kilograme!”. A
stri cat dou\ cîntare în ultimul an, fapt
care l-a determinat pe so]ul s\u s\
ezite cînd a venit vorba de achi zi ]i o -
narea unuia nou. Micu]a cu banez\ se
consider\ o gurman d\. Dup\ prima zi
de cur\, ar fi luat de la gura copilului:
„Poate sun\ ca fiind maniac\ s\ pos -
tez de trei ori în aceea[i zi, dar e pe
fi nal [i m\ bu cur c\ am rezistat s\ nu
mai pun gura pe mîn care dup\ ora
18.00 (de[i am co pil [i-i fac p\pic\
pen tru cin\ [i m\ tenteaz\). Strig
«neeext» [i s\ spe r\m c\ iau [i mîi ne
nota maxim\ la mîncat «cu bun
sim]»”.

Toate fetele sar s-o încurajeze, îi
trimit pupici [i îmbr\]i[\ri, o în trea b\
ce a mai p\pat. Solidaritatea e bu nul
cel mai de pre] al sl\bu]elor. Hera
sub liniaz\ aceast\ idee funda men -
ta l\: „Sper s\ fim toate u ni te re cip roc
[i s\ scriem fiecare cînd fa cem o
gre[eal\”.Uita]i, tocmai re cunoa[te c\
ea a consumat la ora 15.00 – într-o
cli p\ de r\t\cire cum plit\ – o pung\
de pufule]i sim  pli cu sare. Colega
Alinush a dat-o în bar\ [i mai cum -
plit, a mîn cat covrigi [i eugenii.

Ca s\ se fereasc\ de prostii [i s\
ajun g\ la 66 kg de la 86.5, cît are în
pre zent, Sand [i-a stabilit cîte o re -
comp ens\ pentru fiecare grani]\ tre  -
cut\: „Premiu la 75 Kg – un nou
echi pament de sport to kick my ass;
Pre miu la 70 Kg – o rochi]\ nou\ to
feel girly; Premiul final la 66 Kg –
un concediu în Rom=nia plus…
bo nus… un costum de baie multi-
co lor”.

Mai exist\ sl\bu]e cu voin]\, cum
ar fi Loredana, posesoare a 80 de
ki lograme. Ea s-a apucat de un stil de
via]\ mai s\n\tos. M\nînc\ di mi -
nea ]a o salat\ [i dou\ feliu]e de sa lam,
f\r\ pîine, [i zice c\-i a jun ge. Pe la
ora trei consum\ o supi]\ [i felul doi,
ni[te cartofi fier]i cu piept de pui,
f\ r\ pîine. Seara, pe la nou\, mai ba -
g\ ni[te t\i]ei cu brînz\, tot f\r\ pîi -
ne.”Am început s\ merg în fiecare
sea r\ la alergat, iar diminea]a mai fac
cîteva exerci]ii în cas\. V\ rog frumos
spune]i-mi: alergatul ajut\ la sl\ bit?”,
întreab\ Loredana. Alergatul e bun,
atîta vreme cît e f\r\ pîine.

VVllaadd  OODDOOBBEESSCCUU
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Pentru ei varza murat\ este prin-
ci palul combatant al crizei. Nu doar
Matei [i Vasile pun c`te zece bu toa -
i e cu mur\turi pe iarn\, ci tot sa tul. Un
fel de afacere colectiv\ din care
tr\iesc cinstit [i pot dormi lini[ti]i
noaptea. În Mili[\u]i treaba începe
înainte de c`n tatul coco[ului. Cine
nu crede ar spu ne c\ aici coco[ii s`nt
lene[i [i nu [tiu dec`t s\ se înfoaie.
Satul nu are în beciuri dec`t varz\
murat\, castra ve ]i [i gogonele. Dar
var za le-a dus fai ma în toat\ Bu co vi na.

Mai bun\ ca aici nu g\se[ti, pe -
sem ne o fi vreo re]et\ secret\. „Cu a -
fa cerea asta, c\ pun toamna mu r\ tu ri
[i le v`nd iarna la ora[ [i prin satele din
jur trec prin criz\ ca prin br`nz\. Cri -
z\, c\ nu e criz\, e judecata lui Du m  -
ne zeu, de la at`tea p\cate, dar sa tul
nos tru este ferit de nenorociri. {i ti -
ne rii preiau afacerea familiei [i în -
va  ]\ cum s\ pun\ [i s\ p\streze mu -
r\  turile. Eu [tiu de la bunicu’, el de
la bu nicu’ lui [i tot a[a”, m\r tu ri se[ te

în tr-o doar\ Vasile Cozma, din fa]a
ca sei. De exemplu, vara trecut\ [i-a
ci mentuit-o cu bani din varza mu ra t\,
iar acum doi ani [i-a izolat toate ca -
me rele prin interior [i [i-a pus du[u -
mea. De dup\ [ur\ fiu-su strig\ c`t îl
]ine gu ra c\ se nume[te parchet, dar
el tot de du[umea [tie [i nu în]elege
terme nii \[tia care se înc`lcesc sub
limb\. 

Îns\ atunci c`nd butoaiele o bi[ -
nu ite în care se pune de regul\ vinul nu
fac fa]\, s\tenii apeleaz\ la binecu -
nos cuta cad\ în care fermenteaz\
mus tul dup\ ce a fost zdrobit. Într-o
as tfel de cad\ încape varz\ c`t s\
m\ n`nce tot satul într-o s\pt\m`n\.
Pen tru ei s\r\cia nu exist\ dac\ au
za  h\r, sare, orez [i ulei în cas\. C`nd nu
ai nici de unele, abia atunci e[ti s\ rac.

Iar în aceast\ zon\ afacerile nu se
sf`r[esc la Mili[\u]i, la c`teva sate mai
spre grani]a cu Ucraina, un suce-
vean [i-a deschis ferm\ de curcani
gi gant, s\m`n]\ adus\ din afar\. Un
sin gur curcan c`nt\re[te [i zece kilo-
gra me. F\r\ pene. Dup\ ce a  ap\rut
o dat\ în pres\ a început s\-l caute
lu mea, ori pentru carne, ori pentru
pui de s\m`n]\. {i c`[tig\ bine de a -

tun ci. Totul e ]inut sub control, dup\
stan darde europene. „F\r\ astea nici nu
po]i s\ str\nu]i. To]i te caut\ la stan-
dar de”, spune glume] Vlad. Tot un
fel de p\s\ri cre[te [i Grigore din Dol  -
hasca. Cei peste 100 de papagali îi
m\ n`nc\ zilnic c`te un sac de boabe,
iar în zi de t`rg iese cu ei la pia]\. Îi
în mul]e[te singur [i c`[tig\ destul de
bi ne. „S`nt p\s\ri exotice [i s`nt scum -
pe. Plus c\ mie `mi plac de mic pa -
pa galii, mai ales peru[ii”, m\r tu ri -
se[ te acesta. Pentru ei a închiriat spe -
cial o garsonier\ în care le ]ine cu[ -
ti le. Le face zilnic curat, se ocup\ mai
ceva ca de copiii lui de acas\. Pre]ul
în cepe [i de la 50 de lei, dar ajunge [i
la c`teva sute de lei bune, mai ales
pen tru papagalii vorbitori. 

Într-un alt sat sucevean, Marius
C`mpeanu cre[te prepeli]e [i face
si ropuri din plante pentru toate du -
re rile omene[ti. Ou\le le vinde la co -

fraj [i s`nt cump\rate tot de suferin zi,
drept leac.  Ar vrea s\ se extind\, dar
nu are spa]iu, iar ca s\-[i fac\ o fir m\
de distribu]ie cost\. A[a c\ î[i face
doar rela]ii. Le vinde p`n\ [i asisten-
te lor din spital. Are el clien]ii lui for  -
ma]i. Le pune în traist\ [i merge prin
s\ lile de a[teptare, farmacii, p`n\ [i
pri n saloane de coafor. 

Restul oamenilor mai tr\iesc din
con traband\ cu ]ig\ri, cafea ori vot c\.
Cine d\ numai cu sapa [i m\n`nc\
nu mai cartofi nu prea e fericit. Dac\
nu-[i g\se[te c`t de c`t un rost, chiar
[i prin propria b\t\tur\, sfîr[e[te prost.
{i pentru c\ sucevenii sunt oameni
în treprinz\tori din n\scare, Mo [u li -
c\, vecinul meu, vrea s\ se profi le ze
pe ou\ de stru]. A auzit el c\ din tr-
unul faci un cuptor de cozonaci. P\ -
cat c\ st\ la bloc.  

PPaauullaa  SSCC~~NNTTEEIIAANNUU
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~ntotdeauna mi-a fost fric\ s\ m\
a[ez pe una dintre b\ncile din fa]a
a celui monument. Mereu erau ocu-
pa te de romii care locuiau prin zo n\,
iar `ntre cojile de semin]e aruncate
vic torios pe jos, auzeai ba c`te o `n -
ju r\tur\, ba c`te o ame nin ]a re a com -
paniat\ de o creang\ rupt\ din co -
pa ci. Monumentul osta[ului rom=n
era punctul de `nt=lnire al tuturor
lo cuitorilor din centrul vechi al
Boto[aniului [i de fiecare dat\  c`nd
veneam de la pia]\, `mi mu[ cam bu -
zele de fric\. Centrul vechi era un soi
de mozaic `ntre cl\diri d\ r\ p\ nate cu
geamuri largi, p\turi `nflorate tr`n -
ti te `n balcoane [i romi ca re-[i du -
ce au copil\ria `ntre gunoi [i istorie. 

Nici nu aveai ce s\ faci `n zon\.
Sin gurul comer] s\n\tos se f\cea
ze ce pa[i mai `n vale, `n pia]\, iar
par terele acestor cl\diri erau ocu -
pa  te de magazine de `mbr\c\minte
un de clien]ii nu intrau dec`t s\ pri -
veas c\ sfios manechinele chi ne ze[ ti.

La Cr\ciunul din 2011, ma ne -
chi  nele au r\mas, unele chiar au
c\ p\tat ni[te culoare `n obraji, `ns\
cen trul vechi al ora[ului  a renun]at
s\ mai fie mahalaua Boto[aniului.
Au trecut cam doi ani de c`nd au to -
ri   t\]ile au anun]at c\ vor `ncepe re -
no  v\rile cl\dirilor [i reabilitarea `n -
tre  gului spa]iu, iar p`n\ acum au f\ cut
o treab\ foarte bun\. E o senza]ie pl\ -

 cut\ s\ ajungi `n ora[ul `n care te-ai
n\s cut [i s\ vezi cum lucrurile cresc
pe l`ng\ tine. 

Cl\dirile de l`ng\ biserica Us -
pe nia (da, acolo unde a fost bo te zat
[i Mihai Eminescu, sic!)  au re ve nit
la acel g\lbui al anilor interbelici, gea -
murile pline de ziare [i ab]ibilduri
de la ness au fost `nlocuite cu t`m -
p l\ rii serioase, lipsite de acel alb „de
termopan” rom=nesc. 

M-am bucurat s\ v\d c\ nu s-a
dat cu nici o spoial\ roz sau vi[inie,
iar pere]ii [i-au p\strat stuc\turile [i
de cora]iunile bogate de deasupra
gea murilor sau din zona balcoa ne lor.
E frumos s\ vezi c\ au fost cur\]ate
gan gurile pline de gunoi [i c-au fost
as faltate toate drumurile din spa te le
acestor cl\diri. Monumentul Os -
ta [u lui a fost cur\]at la r`ndul lui, iar
b\ncile au fost `nlocuite, dalele –
de venite `ntre timp laitmotiv al „re -
nov\rii” rom=ne[ti – au fost `n lo cu -
ite cu piatr\ serioas\.  Nu mi-e ru-
[ine s\ spun c\ centrul vechi al Bo -
to[aniului arat\ mai bine dec`t cel al
Ia[ului, unde singurele renov\ri s`nt
f\cute ̀ n jurul tonetei de la Fornetti.

E un ora[ curat, are piste de bi -
cic li[ti mai bune de o sut\ de ori
de c`t prostiile galbene din Bu cu -
re[ ti, `ns\ mai trebuie s\ aib\ [i o e -
co nomie acum.~n afar\ de casieri]e
[i paznici la cele trei hipermarketu ri
din ora[, altceva nu ofer\ pia]a mun  -
cii. Dar m\car acum nu `mi mai es -
te fric\ s\ stau pe b\ncile din cen-
tru. {i da]i o fug\ p`n\ acolo, nu e
Sibiu, e doar Boto[ani.

GGeeoorrggee  GGUURREESSCCUU

Un ora[ de provincie

N-a[ ie[i `n Pia]a Uni ver si t\  ]ii.
Nu acum, c`nd e posibil s\-]i iei o
pia tr\ ̀ n cap ̀ nainte de a te du miri ce
anume ceri. Nu s`nt con vins\ c\ da -
c\ sc\p\m de pre [e din tele B\ ses cu
[i a t`t, ]ara re na[  te ca paji[tea dup\ o
plo aie de va r\. De parc\ ar exista ̀ n
mo   mentul \sta vreo alt\ persoan\ din
lu mea politic\ mai pu]in antipati c\
[i ca re ar putea s\ se mute la Co tro   -
ce  ni f\r\ s\-mi vin\ c`teodat\ s\-i
spa rg geamurile. Pe l`ng\ ze   cile de
cu   rio[i care au vrut s\ va d\ dac\
Pia  ]a Universit\]ii mai poate fa ce
vreo di  feren]\, sutele de nebuni care
au a run   cat cu pietre n-au f\cut de c`t
s\ stri ce orice urm\ de credibilita te
`n revolu]ia de acum 23 de ani. Poa -
te c\ ar trebui s\ ie[im `n strad\ [i s\
ne lu\m de g`t cu jandarmii, s\ ba tem
la u  [ile parlamentarilor [i s\-i trezim
c`nd trebuie s\ voteze. 

„Jos B\sescu!” nu se prea poa te
a socia cu „ Armata e cu noi”, un ]i  -
pat scos de la naftalin\ prea t`rziu ca
s\ mai `nsemne ceva. Pu[tii cu ca -
gu   le pe fa]\, preg\ti]i, mi-au a min -
tit de protestele din Londra. {i ai lor,

mai pu]in ai no[tri, au s\rit `nt`i la
b\  taie. Huliganii tribunelor de fotbal,
dar [i c`]iva din cartierele m\r gi  -
na [e, au ar\tat c\ de fapt ceea ce le
lip se[te e educa]ia. Si pentru asta e
vinovat [i Cameron [i B\sescu. 

Voi ie[i totu[i `n strad\, c`nd
pro  fesorii care nu [i-au mai cum -
p\  rat haine de ani buni [i str`ng de
pe  o lun\ pe alta s\-[i cumpere un
dic  ]ionar, sau c`nd doctorii care
du    p\ ture multe ajung tot `ntr-o
ca  me r\ de c\min [i a[teapt\ pachet
de la ma ma. Asta n-o s\ se `n t`m p -
le prea cu r`nd, a[a c\ n-o s\ fiu prea
cur`nd `n Pia]a Universit\]ii. 

Cei care n-au ie[it pe str\zile
Bu  cure[tiului, s-au odihnit ca s\
mear  g\ duminic\ la slujb\. Pa tri ar   -
hul Daniel a sfin]it Biserica Sf`n -
tul Pantelimon care a ars cu nici o
s\p  t\m`n\ `n urm\. Zi [i noapte au
lu  crat to]i enoria[ii ca s\ fie re pa -
ra t\ bi serica [i au reu[it. A[ fi vrut s\
v\d aceea[i mobilizare [i dac\ ar fi
ars o [coal\. Chiar [i-a[a, faptul c\ au
pus tot timpul lor la b\taie doar ca
s\ protejeze ceva din comunitate e
un alt semn c\ lucrurile se mi[c\
`n Rom=nia [i f\r\ s\ fie m`nate
de pietre de la spate.

AAnnddrreeeeaa  AARRCCHHIIPP  

Proteste [i circ
Bucure[tean f\r\ cauz\

Ne mut\m la ora[

AAnnddrreeeeaa  AARRCCHHIIPP  eessttee  
rreeppoorrtteerr  llaa  ppoossttuull  ddee  
tteelleevviizziiuunnee  TTVVRR

PPaauullaa  SSCC~~NNTTEEIIAANNUU  eessttee  sseenn--
iioorr  eeddiittoorr  llaa  rreevviissttaa  
„„OOppiinniiaa  vveecchhee””

Jos
gr\simu]a!

� solidaritatea e bu nul cel
mai de pre] al sl\ bu ]e lor

HHaaii  hhuuii  llaa  kkiilloommeettrruull  zzeerroo

� nu mi-e ru  [ine s\ spun
c\ centrul vechi al Bo to -
[a niului arat\ mai bine
dec`t cel al Ia[ului

VVllaadd  OODDOOBBEESSCCUU  eessttee
sseenniioorr  eeddiittoorr  llaa  rreevviissttaa
„„OOppiinniiaa  vveecchhee””

� pen tru suceveni s\r\cia
nu exist\ dac\ au za  h\r,
sare, orez [i ulei `n cas\

� „Jos B\sescu!” nu se
prea poa te a socia cu 
„Armata e cu noi”
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Nicoleta NASTASE, 
Vlad ODOBESCU, 

Diana ROTARU,
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Paula SC~NTEIANU,
Andrei UDI{TEANU, 
Lina VDOV~I
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tteelleevviizziiuunnee  TTVVRR
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Evenimentul
s\pt\m`nii

S`mb\t\, 21 ianuarie, `n
Clu bul The Hand din Ia[i, vor
concerta de la ora 21.00 for -
ma  ]iile Vi]a de vie [i De ka dens.

Biletele, `n valoare de 15
lei, se pot achizi]iona `n seara
e venimentului. Pentru rezer v\ ri
pute]i apela 0755 41 79 49. 

CCOONNCCEERRTT

Dintr-o mie de CD-uri

Aflat\ la cel de-al doilea album
de stu  dio, dup\ ce `n 2010 a c`[tigat
premi  ul pentru cel mai bun material
dis  co  grafic [i cea mai bun\ interpre  -
tare fe minin\ la Brit Awards, Flo -
rence Wel ch arat\ c\ dup\ reu [i ta
ob]inut\ cu „Lungs” `nc\ este loc de
mai bine. Construit pe baza nu me -
roaselor b\  t\i de tobe, a notelor de
pian [i a flu idit\]ii versurilor, `mpreu -
n\ cu vo cea so listei, cele 12 piese
dau rezonan]\ al bumului „Ce re mo -
ni als”.

Iar dac\ la debut cei de la Flo ren -
ce and the Machine erau `nclina]i
spre un gen de rock mai aspru, cu a -
tra c]ie spre melodram\, aici se re g\ -
se sc in flu en]e celtice, gotice sau me -
lo dice. Par c\ `n alt\ ipostaz\ dec`t cea
de star pop, Florence `[i schimb\ cu
u[urin]\ atitu dinea [i joac\ rolul mai
multor perso naje. Ca o regin\ a dra -
me lor, din fe meia r\nit\ ce sufer\ din
dra goste de vine lupt\toarea ce mai apoi
las\ locul ce lei care suport\ `n c\ o de -
cep]ie. {i du p\ ce te poart\ prin tre lo -
vi turile de tobe [i notele `nghe]ate de
pian, g`ndul fuge imediat la un ri tual
ce nu poate ̀ n cepe dec`t ̀ n mo men tul
`n care Flo ren ce d\ tonul me lodiei
„Sha ke It Out”.

Prezen]a orchestrei [i a corului
este acaparat\ de vocea puternic\ a
so listei [i par un simplu zgomot de
fun dal `n piesele „What The Water
Ga ve Me” [i „Never Let Me Go”. Iar
comparat\ cu acestea, „Breaking
Do  wn” este momentul de respiro pe
care Florence [i-l asum\, al\turi de

ac centele funk ale liniei melodice.
Mai mult dec`t o simpl\ ru g\ -

min te vine „No Light, No Li ght”, pen -
tru care ea m\rturise[te c\ „A[ face
ori ce pentru a te face s\ r\ m`i/ Spu ne-
mi ce ai vrea s\ ̀ ]i spun” („I’d do any -
thing to make you stay / Tell me what
you want me to say”).

Accentele tribale ajutate de mi -
ci  le ecouri las\ loc imagina]iei s\
dan  seze al\turi de „Heartlines”, ce
a duce aminte de „Power” a lui Ka n ye
West pentru c\ folose[te aproxima tiv
a cela[i ritm. „Ceremoniile” se ̀ n che -
ie cu „Lea ve My Body”, `n care s`nt
invocate spiritele, ajutat\ din nou
de cor. ~ns\ despre acest ritual nu se
poate [ti cu exactitate dac\ este o
`ncoronare sau o exorcizare.

MM\\dd\\lliinnaa  MMOORRAARRUU

Regin\ pentru ritmurile tobei

Florence and the machine —
„Ceremonials” (2011)

La sf`r[itul lui 2011, rom=nii s-au
dez lipit de l`ng\ brad numai ca s\
co  linde prin s\lile de cinema, iar
pri  ma gazd\ care le-a servit popcorn [i
Cola a fost detectivul creat de scrii -
to rul englez Arthur Conan Doyle,
Sherlock Holmes. Cea de a doua e -
cra nizare a aventurilor sale, „Sher -
lo ck Holmes 2: A game of shado ws”,
a fost lider în box office-ul române sc,

în weekendul de Cr\ciun, cu în ca -
s\ri de aproximativ 500.000 de lei [i
23.000 spectatori, dup\ cum anun]\
Asocia]ia de Film Rom=nia. 

Moriarty, jucat de Jared Ha r -
ris, este un profesor de fizic\ foarte
cu noscut, dar care-[i ascunde a de v\ -
ratele inten]ii fa]\ de cititorii s\i. Ac -
]iunea filmului este plasat\ `n se co lul
al XIX - lea, c`nd profesorul  pune la
ca le un plan care s\ determi ne izbuc-
nirea unui r\zboi interna]ional, prin
fabricarea `n mas\ a unor noi ar me,
care nu au mai fost `nt`lnite p`n\ a -
tun ci. ~ns\, detectivul Sherlock Hol -
mes, interpretat de Robert Do w ne y
Jr., un specialist `n interven]ii peri -

cu loase, pune cap la cap ultimele `n -
t`m pl\ri politice din str\in\tate [i as t-
fel ob]ine p`nza de p\ianjen ̀ n ca re este
]intui planul fizicianului. A ju tat de cu  -
no[tin]ele doctorului Wat son, (Jude
Law), c\ruia ̀ i fur\ lu na de miere, [i de
o ghicitoare, pleac\ spre Fran]a [i
Elve]ia, de unde profesorul ur mea z\
s\ lanseze conflictul dintre na]iunile
Europei. Prind ur mele r\u f\ c\ to ru lui,
se ascund `n lo cu in]a sa [i de acolo,
dup\ ce sar `n aer de vreo dou\ ori,
reu[esc s\ pun\ `n pericol ac]iunile
`ncepute de Mo ri ar ty. Pentru acest
r\zboi se lupt\ do u\ ta bere, fiecare
b\t\lie c`[tigat\ `n sem n`nd elimi na -
rea unui pion de pe ta bla de [ah.

Piesele negre sus]in e xis ten]a con-
flictului doar pentru ca s\ poat\ ex -
por ta din marfa de arme pe care o
fa bric\ `n secret, iar cele albe vor s\-i
pun\ punct, con[tient\ fiind de efec -
tele pe care le va avea `n r`ndul po pu -
la]iei.

„Sherlock Holmes 2: A game of
shadows” se diferen]iaz\ de primul
fil m din serie prin abordarea subiec-
tului, de data aceasta, ac]iunea fiind
mai antrenant\, asem\n\toare cu par  -
tea de final din „Sherlock Holmes:
Holmes for the holiday”. Ca [i atunci,
ultima pies\ de [ah iese pe margine,
dup\ ce r\m`ne suspendat\ `n aer. 

IIuulliiaa  CCIIUUHHUU

Stop cadru Investiga]ie de epoc\ 

~n „Tovar\[i de camer\”, Mi -
ha il Vakulovski te face pe r`nd
spec tator la evenimente petrecute ̀ n
c\min, tovar\[ de pahar, martor la
unele dintre cele mai intime con -
fe  siuni ale scriitoului ca `n cele din
ur m\ s\ crezi c\ s`nte]i prie te ni, ve  -
chi cuno[tin]e din vremea stu den  ]i -
ei. Te face `nc\ de la `nceput s\ a le gi
armata sau cursurile Uni ver si  t\]ii
de la Chi [i n\ u, s\ `i sim ]i frus -
trarea c`nd e ne voit s\ „e du ce” `nc\
un „biban” [i mahmurea la de du p\
nop]ile de be ]ie. 

Autorul `[i intituleaz\ romanul
„un rockman” care iese `n eviden ]\
prin amestecul de ironie [i sinceri -
ta te dezarmant\. Mihail Va ku lov -
ski poveste[te `n cartea sa `nt` m -
pl\ ri din anii de studen]ie, descrie
co lorat colegii s\i de camer\, per -
so ane cu care s-a ̀ nt`lnit [i a interac -
 ]ionat. ~l `nso]e[ti pe scriitorul per -
sonaj noaptea pe str\zile capitalei
Moldovei, participi la b\t\ile cu
„pid\ra[i” [i colinzi cr`[mele ora -
[u lui. ~n esen]\, dezv\luie istoria
u nui student la Chi[in\u. 

Cartea captiveaz\ u[or citito rul
prin limbajul simplu [i nararea
pli  n\ de via]\ a t`n\rului scriitor.
Cum este cazul `n pasajele `n care
amin te[te despre petrecerile cu al  -
cool [i fete mai mult dezbr\cate,
des pre cuplurile ce-[i ̀ mp\r]eau iu -
birea de[i colegii lor erau `nc\ `n
ca mer\ sau despre micile b`rfe din

c\ min. Mihail Vakulovski reali -
ze a z\ cu u[urin]\ imagini puterni ce,
f\r\ a avea inten]ia de a [oca [i asta
pentru c\ poveste[te `nt`mpl\ri pe
care le-a tr\it. Momentele descrise
de au tor, s`nt aparent ireale chiar
exagerate, pentru cei ne fa mi li a ri -
za ]i cu via]a de c\min. 

Vakulovski ajut\ citito rii s\
va  d\ par tea frumoas\, interesant\
[i amuzant\ a celor mai nefericite
`n t`mpl\ri. Chiar [i diferitele con -
fli cte cu care s-a confruntat s`nt
des  crise ̀ ntr-o manier\ amuzant\, la
fi nalul c\rora, de obicei, sub for ma
unei fabule, este prezentat\ o mo -
ra  l\. 

Pe l`ng\ caracterul ironic, cea
mai mare calitate a romanului este
`ns\ aceea c\ d\ posibilitatea citi-
torului de a empatiza cu persona -
je le. Astfel se treze[te din a mor ]i  re
[i cel mai apatic cititor care `m bra -
c\, pentru 300 de pagini, straie ti -
ne re[ti. 

AAnnddrreeii  MMIIHHAAII

� Florence `[i schimb\
atitu dinea [i joac\ rolul
mai multor perso naje

� Holmes, un specialist `n interven]ii peri cu loase, pune
cap la cap ultimele `n t`m pl\ri politice din str\in\tate

„„AAcceessttaa  nnuu  eessttee  uunn  vviiss  ppoopp
ddeesspprree  zz`̀nnee  ssaauu  ppaaccee  

mmoonnddiiaall\\,,  ccii  vvoorrbbee[[ttee  ddeesspprree
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Epopee de 
Chi[in\u
� cititorii devin perso -
naje pe str\zile capitalei
Moldovei

De dragul diversit\]ii, cite[te o carte
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� HOROSCOP   � HOROSCOP   � HOROSCOP   � HOROSCOP   � 

GEMENI: Cum vine
bursa, cum `]i cumperi gen]i
[i pantofi de to]i banii. Nu -

mai de abonament nu-]i p\strezi bani,
dar amenzile oricum ajung acas\.

LEU: De c`nd nu mai
treci pe la locul de munc\,
colegii au [i uitat cum te

chea m\ sau cum ar\]i. Norocul t\u c\ 
n-a uitat nimeni s\-]i dea salariu.

FECIOAR|: Iar te
pl`ngi tuturor colegilor c\ nu
ai timp de nimic, de[i stai

degeaba toat\ ziua. Partea bun\ e c\
func ]ioneaz\ [i colegii-]i dau temele lor.

BALAN}|: S\pt\m`na
asta te mu]i `n apartament
nou. Colegi noi, proprietar

nou, via]\ nou\. R\m`n acelea[i obi-
ceiuri lene[e [i autodistructive.

SCORPION: De c`nd
e[ti la master n-ai fost ni -
cio  dat\ la facultate. ~nc\ nu

[tii dac\ s\-]i salu]i profesorii sau s\-i
ignori pe strad\, c\ nu mai faci cu ei.

S|GET|TOR: Ultimul
pachet primit de-acas\ nu
con ]inea nimic `n afar\ de

mu r\turi. Dac\ nici \sta nu e un semn,
atunci nu [tim ce s\ mai facem.

CAPRICORN: Av`nd
`n vedere c\ ̀ nc\ nu a venit al
cincilea coleg de camer\,

sco]i [i tu un ban cinstit `nchiriind patul
din dreapta – sus.

V|RS|TOR: De c`nd
a `nceput mama s\-]i trimit\
[i patru litri de vin `n pachet,

to]i b\ie]ii de pe palier s`nt prietenii t\i
cei mai buni.

PE{TI: Te-ai `ntors
trist din vacan]\ c\ n-ai pri -
mit nimic de Cr\ciun. Nici

nu ai intrat bine `n sesiune [i deja te-ai
pus pe b\ut.

BERBEC: De c`nd te-ai
`ntors din vacan]\, nu mai ai
chef de nimic. La [coal\ nu

te duci, pretenilor nu le r\spunzi. De da -
ta asta chiar te apuci de licen]\.

TAUR: Ai furat at`t de
multe p`rjoale de la colegii
de camer\ `nc`t ai dibuit ce

re ]et\ are mama fiec\ruia. De ceva
timp ai `nceput s\ le dai [i sfaturi.

RAC: Ai `nceput s\ te
culci la 10 seara [i s\ te tre -
ze[ti la 5 diminea]a. A[a cum

unii colegi `[i dau programul peste cap
culc`ndu-se prea t`rziu, tu o iei invers.

Lunea trecut\, `ntr-o ceremo -
ni e mai fastuoas\ dec`t cele de cer -
n\ rii Premiilor Oscar, Lionel Me-
ssi a primit un nou Balon D’Or
pentru presta]ia sa de pe terenul de
fot bal. Nici un fapt de pres\ p`n\ ̀ n
prezent. Leo este, concret, cel mai
bun ju c\tor pe care l-a v\zut lu mea
fot balului de la Pele `ncoace,
deja, spun unii, cu mult pesteMa  -
ra do na. Pentru c\ un juc\tor de
fotbal com plet are caracter [i `n
afara sta dioanelor, ori Maradona
nu a r\ mas celebru pentru faptul
c\ mer gea duminic\ la biseric\. 

Dar exist\ un alt om care me -
ri ta s\ fie pe podium ̀ n acea noap te.
Nu e vorba de Cristiano Ronaldo,
care a dat o nou\ doad\ de aro-
gan]\ refuz`nd s\ se prezinte. Ade  -
v\ratul c`[tig\tor al acelei seri tre-
buia s\ fie Xavi Hernández, „El
Cerebro”. Ar fi fost un gest cu
ade v\rat complet al forului inter -
na  ]ional. ~ntr-un interviu acordat
unei publica]ii din Spania, Xavi
de clara c\ el nu se a[teapt\ s\ pri -
meas c\ distinc]ia, dar simplul fapt
c\ se afla pe lista scurt\ a celor trei
finali[ti este pentru el o onoare. 

Pentru c\ fotbalul are aceast\
per versitate a reu[itelor. A go lu ri -
lor `nscrise, a driblingurilor, a fru-
mosului. Spunea, amuzat, „El
Ce  rebro”, cum `l denumesc fanii,
c\ s`nt ani `n care a sim]it c\ [i un
portar ar fi meritat s\ plece cu
Balonul de Aur acas\, dar c\ „nu
a ceasta este lumea de ast\zi a fotba  -
lului”. A spus-o f\r\ resentimen te,
cu un z`mbet pe buze. 

Dar adev\rul este c\ oric`te
pa se de gol ar fi dat, oric`t de in -
dis pensabil ar fi pentru jocul ce lei
mai bune echipe a lumii, `n pre -
zent, FC Barcelona, Xavi nu va
re u[i niciodat\ s\ c`[tige Oscarul
pen tru cea mai bun\ performan]\.
Acesta este rezervat, an de an, doar
virtuo[ilor din fa]a por]ii, cei care
„fu r\ gloria”. {i ani `ntregi de-a -
cum `ncolo, pe premiu va scrie `n
continuare Lionel Messi. Dar `n
acest sezon [i poate [i `n cele care
vor urma, pe Balon ar trebui s\
existe o not\ de subsol cu z`m be tul
lui Xavi.

CC\\tt\\lliinn  HHOOPPUULLEELLEE

Scor la pauz\

O nedreptate
frumoas\

� un juc\tor de fotbal
com plet are caracter [i
`n afara sta dioanelor



~nt`lnirile de la etajul al doilea
ale Cenaclului Junimea au fost `n-
locuite cu seri `n care studen]ii str\-
ini din Ia[i se adun\ ca s\ se cu-
noasc\ mai bine, s\ danseze [i s\ afle
care dintre ei poate bea mai mult. ~n
sala `n care acum 100 de ani juni-
mi[tii se `nt`lneau `n scopuri cultura-
le, joac\ acum pe pere]i luminile al-
bastre ale proiectorului, `mpreun\
cu rotocoalele albe de fum ale ]ig\-
rilor de tot soiul. Numai candelabrul
`]i aminte[te c\ locul este `nc\rcat de
istorie.

De aceast\ dat\, `n The Rock,
„Capricorn Party” deschide seria de
petreceri cu ascendent `n v\rsatori
de bere, iar energia emanat\ de Ura-

nus se observ\ pe ringul de dans,
unde studen]ii vibreaz\ pe sunetul
chit\rilor electrice. De[i nu s-a orga-
nizat un concurs de b\ut, cum s-a
promis, nimeni nu s-a sfiit s\ deguste
din sticlele din bar [i s\ se `ntreac\ `n
golitul lor, nejuriza]i ce-i drept de
vreo comisie.

La ora 23.00, c`nd trebuia s\
`nceap\ petrecerea, `n sal\ erau doar
mesele [i scaunele lipite de perete s\
fac\ loc pentru un chef la care `nc\ nu
dansa nimeni. Studen]ii `nt`rzie s\ a-
par\ cam o or\ [i ceva, c`nd primele
grupuri de c`te doi, trei tineri `[i fac
apari]ia. De[i este r\coare `n sala
mare [i f\r\ ferestre a barului, ace[-
tia renun]\ la haine [i `ncearc\ s\

mai `mbuneze frigul cu ni[te beri [i
c`teva shot-uri de rachiu, specialita-
tea casei.

Urm\toarele care intr\ `n club s`nt
dou\ domni[oare cu z`mbete largi,
una dintre ele cu fust\ scurt\, dungat\,
ca [i costuma]ia unui mim, iar cea-
lalt\ cu o rochie de sear\ [i teni[i. Au
venit `nsetate, c\ci s-au dus direct la
bar dup\ dou\ beri de fiecare, pe care
le-au terminat mai repede dec`t am
reu[it eu s\ `mi beau doza de Cola.
Imediat dup\ ele un student gelat din
abunden]\, un rocker pe al c\rui tricou
st\tea scorojit\ de multe sp\l\ri
trupaMetallica, un altul a c\rui che-
lie lucea la lumina slab\ [i partenere-
le lor ocup\ una din mesele de [ase
persoane. Pentru c\ petrecerea nu a
`nceput `nc\, ace[tia au dat startul la un
joc de macao „romantic”, cum au spus
ei, la flac\ra slab\ a unei candele, nu
de alta, dar nu se vedeau c\r]ile prea
bine.

CCaapprriiccoorrnniiii  ssuuffll\\  `̀nn
lluumm`̀nn\\rrii

Barul s-a umplut p`n\ la miezul
nop ]ii, c`nd studen]ii str\ini s-au `n -
ghe suit la berea sau votca ̀ ndoit\ cu suc
de fructe. Abia c`nd {uie Paparude
s-a auzit din boxe s-au mai dezmor ]it
[i cei prezen]i, c`nd muzica „ne a jun -

 ge din difuzoare p`n\-n s`nge”, `m -
pre un\ `ns\ [i cu alcoolul b\ut p`n\
a tunci. Cu c`t num\rul sticlelor de b\ -
u tur\ golite cre[te [i gunoaiele fac
un morman pe ringul de dans, efortul
de a pune pe mese ser ve ]e le le sau
ambalajele devenind prea mare. 

~nspre diminea]\, muzica a a mu -
]it, iar pe scen\, l`ng\ pupitrul DJ-u -
lui, s-au `nghesuit membrii din E ras -
mus Student Network ca re purtau un
tort `n\l]at pe trei e ta je. Din mul]ime
[i-au f\cut apari]ia cei doi s\r b\tori]i,
o fat\ [i un b\iat care, du p\ mai multe
`ncerc\ri, au reu[it s\ stin g\ cele c` -
te va lum`n\ri a[ezate pe tort, `n timp
ce `ntregul bar r\sun\ de „La mul]i
ani”. Felii din blocul de fri[c\ au
fost apoi `mp\r]ite `n farfurii de plas -
tic, f\r\ tac`muri, `n timp ce poze cu
cei doi s\rb\tori]i erau proiectate pe

pe rete. Distrac]ia a fost reluat\, iar
fe li ile de tort au de ve nit rapid ]inte
pentru mu curile de ]i gar\. 

Ringul de dans a r\mas la fel de
a nimat p`n\ diminea]a, de[i studen]ii
u[or, u[or au ̀ nceput s\ se r\reasc\. Una
din tre gazde, z`mbind de la o ureche
la cealalt\ a adus m`ndr\ de la bar un
cocktail gigant, `ntr-o caraf\ de mai
bine de un litru, plin\, `n care plu te au
felii de portocal\ [i st\teau `nfipte
pa ie. Trecea pe la fiecare de pe ring [i-i
`mbia s\ guste din citricele ̀ mbibate ̀ n
alcool. De aici, petrecerea s-a stins,
studen]ii c\z`nd la datorie, ca re r\ pu [i
de oboseal\, care de al  co ol. Vor lua o
pauz\, cel pu]in p`n\ luna vi itoare, la
petrecerea patronat\ de v\r s\tori,
f\r\ Urania, de aceast\ dat\.

AAnnddrreeii  MMIIHHAAII

Anul 2011 a fost unul mai pu]in
bu n pentru cei care au decis s\ `[i u -
neas c\ [i totodat\ s\ `[i separe desti -
ne le. Iar dac\ statisticile afirm\ c\ Ru -
sia s-ar afla pe primul loc `n ceea ce
pri ve[te rata divor]urilor, Rom=nia nu
se afl\ prea departe `n ocuparea unui
loc frunta[ ̀ n aceast\ list\. {i dac\ u ne -
le cupluri decid s\ `[i desfac\ contrac -
tele de c\s\torie `n lini[te la notar, `n
mod discret [i f\r\ a face un tam-tam
din asta, altele `[i sincronizeaz\ pro-
fe sionist apari]iile televizate.

Primele pagini ale tabloidelor au
a vut [i ele de-a face cu nenum\ratele
ca zuri ̀ n care so]iile devotate au de cis
s\ p\r\seasc\ buc\t\riile fie pentru c\

erau ̀ n[elate de c\tre so]i, fie c\ [i ele
la r`ndul lor `i `n[elau pe ace[tia. Iar
pa  parazzi le-au urmat `ndeaproape
acest demers. 

Pepe [i Oana Z\voranu, Moni
[i Iri, Cristi [i Mihaela Borcea sau
I rina [i Remus Truic\ au reprezentat
cele mai mediatizate [i comentate
par teneriate, care mai de care mai pli -
ne de injurii, acuza]ii [i declara]ii da te
peste noapte, ce au f\cut furori `n
pre sa [i lumea monden\ rom= neas c\.
Categorisindu-se drept „divor] cu c`n -
tec”, remarcile cum c\ Oana ar fi
ple cat p`n\ [i cu prizele din aparta-
mentul lui Pepe sau c\ Remus Tru i -
c\ ar fi avut o escapad\ amoroas\ cu
so lista Patricia Kaas, nu au conte nit
s\ apar\. Nici pe plan interna]ional nu
au lipsit astfel de scandaluri anali za te
de c\tre pres\. Dup\ o c\snicie care
a durat [apte ani, Jennifer Lopez [i
Marc Anthony au renun]at la fa]ade
[i aparen]e c`nd au decis s\ semneze
ac tele de divor]. 

Actorul [i fostul guvernator al
sta tului California, Arnold Schwar -
zenegger [i-a anun]at foarte senin
so]ia, pe Maria Shriver, c\ are un co-
pil nelegitim de zece ani cu menaje ra
familiei.

Nu au fost neglija]i nici Demi
Moore [i Ashton Kutcher despre
ca re se zvone[te c\ pe l`ng\ cele c` -
te va infidelit\]i ale lui Ashton, cei 16
ani diferen]\ de v`rst\ dintre cei doi au
`nceput s\ se manifeste `ntr-un mod
ne gativ. ~ns\ cel mai controversat caz
l-a reprezentat cel al actri]ei Kim Kar -
dashian, pentru care milionul de do-
lari investit `n nunt\ nu a func ]i o nat
drept un motiv suficient de bun pentru
a r\m`ne al\turi de baschetbalistul
Kris Humphries mai mult de 72 de
ore. Aceasta a folosit pretextul nun ]ii
pentru a face publicitate serialului
„Keeping Up with the Kardashians” `n
care joac\ al\turi de surorile sale
Khlo e [i Kimberly. Iar pentru a fi `n
pas cu ultima mo d\ a desp\r]irilor,
Katy Perry a pus cap\t c\sniciei de
14 luni cu actorul britanic Russell
Brand, la `nceputul acestei luni.

Nu ar fi de mirare dac\ [i Ma do -
n na ar respecta [ablonul stabilit de
divele Hollywood-ului [i dup\ cei
trei ani de logodn\ cu Jesus Luz,
care este cu 30 de ani mai t`n\r dec`t
ea, [i-ar pune pirostriile, iar undeva
spre finele acestui an ar semna [i
actele de divor].

MM\\dd\\lliinnaa  MMOORRAARRUU
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A[tept\m s\ `nceap\ concursul de b\ut

� „Ca pri corn Party” deschide seria de pe tre ceri a asocia]iei Erasmus Student
Network � la `nt`lnirea din The Rock au fost s\rb\tori]i cu tort un b\iat [i o fat\

Cu inele la control

� divor]urile au f\cut furori `n presa interna]ional\

Chiar daca e sesiune, studen]ii nu se uit\ pe cer
s\ vad\ ce note vor primi la examen, nu s`nt

abona]i la Urania [i nici nu au bobi `n care s\ dea
sau c\r]i `n care s\ ghiceasc\. ~n schimb, `n fiecare
lun\ se s\rb\tore[te cercul cu zodii, iar luna asta a
fost r`ndul capricornilor. A[a c\ joi, la miezul nop]ii,
ace[tia au fost stropi]i din bel[ug cu alcool, `n clubul
The Rock [i dezmierda]i cu muzic\, cum cere tradi]ia
studen]easc\.

{edin]ele de redac]ie au loc luni [i miercuri, de la ora 20.00. Revista se poate procura [i de la sediul redac]iei.

»

Sage arat\ ca o sal\ de concert
sim fonic la dimensiuni mici. Doar
c\ toate instrumentele tac a[tep t` n d
un curajos care s\ le dea via]\. Da c\
micu]a cafenea [i-ar at`rna regu li le
pe u[\, ar suna cam a[a:  „Cine in tr\
`n Sage trebuie s\ `[i lase ]ig\rile
afar\, c\ci fumatul este interzis. De
asemenea, iubitorii de muzic\ grea
s`nt invita]i s\ `[i ia c\[tile cu ei,
c\ ci singura muzic\ din cafenea s`nt
vor bele schimbate `ntre clien]i `n
[oap t\ [i melodia c\r]ilor din bib li  o-
teca destul de s\r\c\cioas\ acum;
dar pe care sper\m s\ o `mbog\]im
pe viitor. Dac\ s`nte]i iubitori de al -
cool, v\ sf\tuim s\ merge]i la pu b-
u rile de l`ng\ Casa de Cultur\ a
Studen]ilor pentru c\ aici nu ve]i
g\ si dec`t b\uturi calde, nu care s\
v\ `nc\lzeasc\ spiritele”. 

Cafeneaua este perfect\ pentru
di mine]ile `n care primul lucru pe
ca re `l vezi este cearceaful [i chiar
da c\ nu plou\, ai senza]ia c\ e fur-
tu n\. Cea[ca de lapte c\ldu] [i bis-
cu i]ii din graham ori cerealele din
ciocolat\, lumina difuz\ [i li ni[tea
provoac\ o atmosfer\ de „Break fast

at Tiffany's”. Sage este locul perfect
`n care po]i schimba banii pentru
pa chetul de ]ig\ri pe dou\ ce[ti de
ce ai care cu siguran]\ nu vor a t`r na
mult `n buzunar. {i nici nu te vor
`m boln\vi.

Pe tejgheaua de la intrare o lu -
m` nare arde ne`ntrerupt [i ceara s-a
adunat pe suportul din lemn ce a -
rat\ acum ca un vulcan proasp\t e -
rupt. L`ng\, un balaur verde din h`r  -
tie, dovad\ a talentului unui mae s -
tru origami, sufl\ un foc imaginar [i
pe perdea stau ag\]ate flori porto-
ca lii la fel de `ntortocheat f\cute.
Pi anul acoperit cu un mileu `n t`m -
pin\ clien]ii [i `mbie la c`ntec cla -
sic, lipsesc doar cortinele care s\
dezv\luie dirijorul. L`ng\ masa mea,
un cuplu `[i [op te[te la ureche lu -
cru ri care pe fa t\ o fac s\ z`mbeasc\
`nv`rtind lin guri]a `n gol.

La o alt\ mas\, mai degrab\
pic  tat\ `n decor, dec`t prezent\ fi zi c,
st\ o doamn\ la vreo 30 de ani ca re
cite[te deloc zorit\ „O scen\ din via -
]a unui pictor c\l\tor”. {i dac\ m\
g`n  desc mai bine, cafeneaua ar
pu tea fi foarte bine doar o pictur\.
Toate personajele ar putea fi doar
imagina]ia unui artist vis\tor.

CCrriissttiinnaa  BBAABBIIII

La o cafea pictat\
� l`ng\ masa mea, un
cuplu `[i [op te[te la 
ureche

Localul Troian

St`nca pe care s-au ame]it assss ttttrrrreeee llll eeee


