
Actualitate

Barul cu pove[ti de plu[
�� piesa „H`rtii, ursule]i [i fete”,

a fost prezentat\ de Asocia]ia

{’Art, `n regia lui Florin

Caracala

�� spectacolul a fost un colaj de
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Refugia]ii Asiei se ascund
de r\zboi la R\d\u]i
�� autorit\]ile de aici i-au f\cut

lui Firas primele acte, inclusiv

un certificat de na[tere

�� „a intrat tata la mine `n

camer\ [i mi-a f\cut semn s\

fug c`t mai repede” pagina 11

Guvernele Rom=niei [i al
Republicii Moldova `[i
dau m`na la „Cuza”
�� se vor discuta subiecte ce ]in

de cooperare, proiecte de infra-

structur\ [i interconectare 

energetic\ pagina 2
Fondurile europene au fost pentru uni-

versit\]ile rom=ne[ti o minune. Ce-i drept,
una care s-a l\sat mai cu seam\ oc\r`t\, dec`t
blagoslovit\, de-a lungul anilor, fiindc\ prea
cu n\duf [i panic\ s-a l\sat a[teptat\ adese-
ori. Cu toate acestea, din 2007 [i p`n\ `n pre -
zent, proiectele dezvoltate prin intermediul
Programului Opera]ional Sectorial Dez -
vol tarea Resurselor Umane (POSDRU)
le-au permis universi]\]ilor s\-i p\streze pe
absolven]i `n institu]iile de `nv\]\m`nt supe-
rior [i de a le oferi posibilitatea de-a face
cercetare avansat\. Ademenindu-i pe tineri
cu sume care promiteau mult mai mult dec`t
un salariu de debutant `n industrie, le-a `n g\ -
duit celor cu veleit\]i de cercet\tori s\ fac\
[ti in]\ pe bani ce se anun]au a fi mul]i. A[a
s-au format echipe de oameni care au dez-
voltat proiecte `ndr\zne]e de dragul [tiin]ei.
Ce-i drept o serie de impostori au r\mas s\
fac\ doctorat doar pentru „bursele alea mari”,
iar unii postdoctoranzi s-au ad\postit s\ mai
copil\reasc\ pu]in la c\ldura unei sume con-
sistente. Banii, chiar dac\ nu veneau nicio-
dat\ la vreme, odat\ ce ajungeau erau mai
mult dec`t puteau pretinde. ~ns\ au r\mas `n
universit\]i [i mul]i tineri care [i-au l\sat job-ul
de dragul unei cercet\ri `n care [i-au investit
rostul `n via]\. Ei erau acei [oareci de labo-
ra tor care [i-au f\cut cas\ din locul de mun -
c\. Mul]i nu au folosit banii pentru a-[i cum -
p\ ra cuptor cu microunde, ci pentru a-[i pu -
tea derula cum trebuie proiectele. Mul]i ca re,
atunci c`nd au plecat cu mobilit\]i s-au `n -
tors `mbog\]i]i cu idei c`t pentru a `mp\rt\[i
cu ceilal]i felii de cunoa[tere ̀ n raport cu care
mediul academic a devenit insa]iabil. 

~ns\, din aceast\ s\m`n]\ fermecat\ de la
Comisia European\, la noi a `ncol]it un vrej
autohton. Au planat scandaluri asupra modu -
lui `n care au fost cheltuite fondurile pri mite,
asupra multor proiecte exist`nd `ndoieli le -
ga te de maniera de gestionare a banilor la di -
ferite niveluri. Acum, din cauza unor nereguli
descoperite de Autoritatea Rom=n\ de
Audit, fondurile au fost `nterupte. Dar dac\
se suspend\? Dac\ se `nt`mpl\ o asemenea
nenorocire, universit\]ile s`nt puse `n si tu a -
]ia de a se g`ndi la ce ar alege `ntre de a-[i
`nchide proiectele [i a-[i pierde oamenii, [i a
se `mprumuta de la b\nci cu sume pe care nu
ar avea de unde s\ le ramburseze. Chiar dac\
institu]iile de `nv\]\m`nt au mai pl\tit cu bani
din buzunarul propriu `nt`rzierea fondurilor,
o eventual\ suspendare a acestora va arunca
`n derizoriu munca unor oameni care nu vor
putea fi cump\ra]i cu altfel de compensa]ii. 

Nu ne putem `nchipui c\ a[a ceva se va
`nt`mpla. La noi mereu „merge [i altfel” [i,
dac\ nu se vor putea g\si solu]ii legale, or da -
c\ oficialii comisiei nu se vor `nvoi s\ ne mai
dea banii pe `ncredere, cu siguran]\ pe u[a
din dos se va putea g\si o sc\pare. ~ns\ pe
aceea[i u[\ s-ar putea s\ ias\ [i cei care s-au
`nh\mat s\ trag\ tare ca s\-[i `mplineasc\ un
vis. Dar se [tie c\ obi[nuin]ele de trai se
schimb\ greu. De pierdut vor avea numai cei
care din asta tr\iau. 

LLaauurraa  PP||UULLEE}}
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Universitatea de {tiin]e Agricole
[i Me di ci n\ Veterinar\ „Ion Ionescu
de la Brad” nu s-a gr\bit s\ `[i desem-
neze conduc\torul. Cu primul tur
stabilit pentru 29 februarie, va fi ulti-
ma din Ia[i care `[i chea m\ cadrele
didactice la vot. {i cum fostul rector
a dus deja la bun sf`r[it dou\ man-
date, competi]ia se va da `ntre prof.
univ. dr. Valeriu V. Cotea [i prof.
univ. dr. Vasile V`ntu, am`ndoi pro -
rec tori `n mandatul anterior. In di fe -
rent de re zultat, la `nceputul lunii
mar  tie, comunita tea academic\ din
Ia[i va `ncheia procesul electoral [i va
`ncepe un mandat de patru ani de
zile, cu busola `ndreptat\ c\tre cerce -
tare.

paginile 3, 8-9

Managerii se g`ndesc s\ apeleze la credite bancare

�� ddeesspprree  nnuummiirreeaa  nnoouulluuii
pprriimm  mmiinniissttrruu  aauu  ccoommeennttaatt
aannaalliissttuull  ppoolliittiicc  IIoonn  BBooggddaann
LLeefftteerr  [[ii  aannaalliissttuull  mmeeddiiaa
IIuulliiaann  CCoomm\\nneessccuu
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�� CCoommiissiiaa  EEuurrooppeeaann\\  aa  lluuaatt  ddeecciizziiaa  ddee  aa  `̀nnttrreerruuppee  ffiinnaann]]aarreeaa  pprrooiieecctteelloorr
PPOOSSDDRRUU  �� aacceeaassttaa  aa  rreeccllaammaatt  uunn  „„mmaannaaggeemmeenntt  ddeeffeeccttuuooss””  aall  ddiissttrriibbuuiirriiii
ffoonndduurriilloorr  �� ccoonndduucceerriillee  iinnssttiittuu]]iiiilloorr  ddee  `̀nnvv\\]]\\mm`̀nntt  ssuuppeerriioorr  ssee  tteemm  cc\\  nnuu
vvoorr  aavveeaa  vveenniittuurrii  ppeennttrruu  aa  aaccooppeerrii  ggaauurraa  pprroodduuss\\  aassttffeell  `̀nn  bbuuggeett

Mihai R\zvan Ungureanu,
calmul de dup\ furtun\

Ultimatum
pentru [oarecii
de laborator 

~ndr\gostit, caut urgent
s\rb\toarea iubirii
�� „Locul î̀n care amorul devine

leg\m`nt, iar un cuv î̀nt devine

jur\m`nt”

��micii pi[cheri f\ceau tumbe [i

se pr\bu[eau peste patul cu

perne `ntregi pagina 4

Agronomia `[i alege ultima rectorul

Universit\]ile din Ia[i
`[i hr\nesc proiectele
din `mprumuturi

pagina 5
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22 AACCTTUUAALLIITTAATTEE
Prezen]e de pe ambele maluri ale Prutului
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~n coloan\,
adunarea

~n perioada 29 februarie – 4
februarie, va avea loc la Ia[i T`r -
gul Interna]ional de Carte LI -
BREX. Evenimentul, aflat la edi -
]ia a XX-a, se va desf\[ura `n Sa -
la Polivalent\ [i este intitulat „Pri -
m\vara c\r]ilor la Ia[i”. La Ia[i,
vor fi invita]i speciali academicia -
nul Constantin B\l\ceanu-Stol -
nici [i scriitorul Tiberiu Ro [u,
care vor participa la un „Dialog”
pe tema „Simbolistica în opera
lui Constantin Brâncu[i”.

„Prim\vara c\r]ilor la Ia[i va
aduce o ofert\ editorial\ foarte bo -
gat\ [i diversificat\, de la 129 de
expozan]i prezen]i în t`rg, dar [i o
agend\ cultural\ cu 108 lans\ri,
mese rotunde, dialoguri pe di ver -
se teme, dezbateri de specialitate,
colocvii, lans\ri [i prezent\ri de
carte, spectacole de teatru”, a de -
clarat Ali na Hucai, redactor-[ef la
Edi tu ra Sedcom Libris.

Evenimentul `l va avea oas -
pe te [i pe R\zvan Theodorescu,
care va veni s`mb\t\ cu prilejul
lans\rii volumului Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” (1860
– 1990), lucrare ap\rut\ la Edi -
tura Universit\]ii „Alex an dru
Ioan Cuza” din Ia[i (UAIC) [i al
c\rei co ordonator este prof. univ.
dr. Lauren]iu {oitu, de la Fa -
cultatea de Psihologie [i {tiin]e
ale Educa]iei a UAIC

AAnnddrreeii  MMIIHHAAII

Mini[trii din Guvernul Ro m= -
niei se vor `nt`lni s`mb\t\, 3 mar-
tie, de la ora 11.00, la Ia[i, cu omo -
logii lor din Cabinetul Republicii
Moldova pentru a sus]ine o [e din -
]\ comun\ `n care se va conveni
asupra mai multor proiecte trans-
frontaliere. 

Oficiali din partea Guvernului
au luat leg\tura, s\pt\m`na trecut\,
cu Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Ia[i (UAIC) pentru ca
`ntrevederea s\ aib\ loc `n Sala Se -
nat a institu]iei de `nv\]\m`nt su pe -
rior. „Este adev\rat c\ s-au interesat
ca `nt`lnirea s\ aib\ loc `n Sala Se -
nat dar, din informa]iile noastre,
mai au `n vedere [i alte loca]ii. ~n -
c\ nu a fost confirmat\ oficial in -
ten]ia”, a declarat M\d\lina Co -

cea, purt\torul de cuv`nt al UAIC.
Aceasta a fost stabilit\ de c\tre

cei doi prim-mini[tri, Mihai-R\z -
van Ungureanu, respectiv Vlad
Fi lat, s\pt\m`na trecut\, `n contex -
tul `n care, `n ianuarie, ministrul
Afacerilor Externe, Cristian Dia -
conescu, aflat `n vizit\ la Chi [i n\u,
sus]inea necesitatea organiz\rii unei
asemenea [edin]e. ~nc\ de atunci,
diploma]ii au trasat principalele su -
biecte de discu]ie pentru o viitoare
`nt`lnire, subiecte ce ]in de coope -
rare, proiecte de infrastructur\ [i in -
terconectare energetic\. Astfel, con -
form Biroului de pres\ al Gu ver -
nului Rom=niei, „`n cadrul [e din -
]ei comune va fi semnat Planul de
ac]iune pentru implementarea De -
cla ra]iei comune privind institu i -

rea unui Parteneriat Strategic pen-
tru integrarea european\ a Re pu -
bli cii Moldova. ~n plus, vor fi con-
venite o serie de proiecte comune
transfrontaliere, cum s`nt cele din
domeniile transporturilor [i ener giei”.

{edin]a comun\ a celor dou\
Guverne reprezint\ prima ac]iune
de politic\ extern\ a Cabinetului
Ungureanu, investit de Par la men -
tul Rom=niei pe 9 februarie. Pen -
tru ca ̀ nt`lnirea s\ se desf\[oare con -
form planului, vineri, 24 februarie,
secretarul general al Guvernului,
Atilla Dezsi a sosit la Ia[i s\ sta-
bileasc\ detaliile legate de organi-
zarea [edin]ei comune `mpreun\ cu

municipalitatea.
Ultima [edin]\ comun\ a Exe -

cu tivului de la Bucure[ti cu un
stat vecin a fost organizat\ ̀ n oc tom -
brie 2011, c`nd Consiliul de mini[ -
tri a dezb\tut al\turi de omologii lor
bulgari aderarea celor dou\ state la
spa]iul Schengen. ~nainte de aces-
ta, `n 2005, a avut loc o alt\ `n tre -
ve dere, de data aceasta cu Ca bi -
ne tul Ungariei. La Ia[i, Gu ver -
nu lui Rom=niei s-a `ntrunit ulti-
ma oar\ `n 2010, pe 17 martie, tot
la UAIC c`nd a fost avizat proiec-
tul Legii Educa]iei Na]ionale.

IIuulliiaa  CCIIUUHHUU

� se vor discuta subiecte ce ]in de cooperare, proiecte
de infrastructur\ [i interconectare energetic\

Guvernele Rom=niei [i al Republicii
Moldova `[i dau m`na la Ia[i

Prima vizit\ oficial\ a noului premier la Ia[i

Site-ul Universit\]ii „Alex an -
dru Ioan Cuza” din Ia[i (UAIC)
este cel mai bine plasat din ]ar\ `n
topul realizat de c\tre webome -
trics.info, care clasific\ paginile
institu]iilor de `nv\]\m`nt superior
din lume. Din cele peste 20.000 de
pagini site-uri evaluate, cel al uni-
versit\]ii ie[ene ocup\ locul 580,
fiind singura institu]ie de ̀ n v\ ]\ m`nt
superior din ]ar\ care are site-ul `n
primele 1000 din acest top. 

„Universitatea [i-a îm bu n\ t\ ]it
considerabil prezen]a pe Internet
în ultimii ani, prin site-uri actuali -
zate cu informa]ii destinate publi -
curilor UAIC, cum ar fi 360.uaic.ro,
sau site-ul special dedicat candi-
da]ilor, admitere.uaic.ro, [i prin in -
termediul paginii sale de Face book,
care a adunat deja în jurul s\u o co -
munitate de peste 13.000 de pri -
eteni.”, a declarat M\d\lina Cocea,
purt\torul de cuv`nt al UAIC.

Criteriile care au fost luate `n
considerare s-au referit la vizibili -
ta tea pe care o are pagina de In -
ter net. Mai mult dec`t at`t, au fost
evaluate doar site-urile care au
domenii proprii.

Urm\toarele clasate au fost
Universitatea „Politehnica” din
Bucure[ti (UPB), pe locul 1023,
respectiv Universitatea din Bu -
cu re[ti, pe 1046. Webome trics.info
realizeaz\ aceast\ clasificare din
2004 [i are ca scop declarat moti-
varea institu]iilor de ̀ nv\]\m`nt su -
perior, a cadrelor didactice [i a
cercet\torilor de a avea o prezen]\
web c`t mai bun\, echivalent\ per -
forman]elor acestora din mediul
academic.

AAnnddrreeii  MMIIHHAAII

La Sala Polivalent\
au `nflorit c\r]ile

„Cuza” se vede bine
pe online

Serviciul de Informa]ii Ex -
ter ne (SIE) [i-a prezentat vineri,
24 februarie, de la ora 12.00, o -
por tunit\]ile de angajare stu den ]i -
lor Universit\]ii „Alex an dru Ioan
Cuza” din Ia[i (UAIC). ~n am fi -
tea trul B1 al Facult\]ii de Eco -
no mie [i Administrare a Afa ce -
ri lor (FEAA), reprezentan]ii SIE
au enumerat condi]iile pe care un
viitor angajat ar trebui s\ le `n de -
pli neasc\. Astfel, ace[tia au men -
]io nat faptul c\ un agent SIE tre-
buie s\ fie „`n primul r`nd loial ]\ -
rii sale, s\ p\streze `n de plin\ con-
fiden]ialitate informa ]i ile pe care
le de]ine, s\ aib\ o cultur\ gener-
al\ solid\” [i s\ fie con[tient de
ris curile la care se expune `n `n de -
plinirea `ndatoririlor.

„Rom=nia are agen]i de infor-
ma]ii foarte buni. Nu v\ pot da
exemple de nume, pentru c\ `nc\
n-au fost prin[i. ~n asta const\ suc-
cesul unui agent. ~n abilitatea de a
sta sub acoperire `n timp ce adun\
informa]ii”, a declarat prof. univ.
dr. Dumitru Oprea, fostul rector
UAIC, prezent la conferin]\. In -
vo c`nd acela[i anonimat, re pre zen -
tan]ii SIE prezen]i la conferin]\
nu [i-au dat numele. 

~n continuare, prof. univ. dr.
Dumitru Oprea a precizat [i fap-
tul c\ perioada de training este `n -
tre [ase [i 12 ani, iar reprezentan ]ii
SIE au explicat c\ cei care doresc

s\ se `nscrie la program beneficia -
z\ de „viziunea, misiunea [i valo-
rile unui serviciu de elit\, eficient
[i dinamic care poate oferi viito-
rilor candida]i o activitate unic\ `n
slujba ]\rii”. Dintre domeniile de
activitate, la angajare se poate op -
ta pentru cel operativ, de analiz\-
sintez\ sau de paz\.

Cei peste 200 de studen]i pre -
zen]i `n sal\ [i-au manifestat in te -
resul prin `ntreb\ri adresate dup\
prezentare, c\rora reprezentan]ii
le-au r\spuns `ns\ sumar, cu pre-
ci zarea c\ „mai multe informa]ii
ve]i primi dup\ interviu”.

MM\\dd\\lliinnaa  MMOORRAARRUU

Vineri, 24 ianuarie, singurul
cosmonaut rom=n care a fost `n
spa]iu, Dumitru Prunariu, a sus -
]inut o conferin]\ pe tema „Tre -
cut, prezent [i viitor `n cosmona -
utica pilotat\”, la Uni ver sitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din
Ia[i (UAIC). Evenimentul a avut
loc `n Sala Senat a universit\]ii [i
a `nceput de la ora 14.30. 
Dumitru Prunariu a vorbit

despre programul spa]ial recent
al Rom=niei,Goliat. Acesta a pre -
cizat faptul c\ nanosatelitul Go -
liat are trei scopuri, educa ]io nal,
experimental [i [tiin]ific. „Es te
dotat cu o camer\ foto [i video,
de tector de micrometeoroizi, un
detector pentru radia]ii cosmice
[i are dimensiuni de 10 cm cubi”.
~n continuare, cosmonautul ro m=n
a prezentat [i programele spa ]ia -
le la care Rom=nia lucreaz\ `n
parteneriat cu alte ]\ri din Agen -
]ia Spa]ial\ European\ (ESA).
„~n acest moment se dezvolt\ Ga -
lileo care este [i primul program
spa]ial civil. Acesta reprezint\ con -
trapartea pentru Europa a GPS-
lui american.” Dumitru Prunariu

a accentuat importan]a dez volt\rii
acestui program „pentru c\ nu se
[tie c`nd cel american se poate
`nchide, fiind unul militar”.

DDeesspprree  ssppaa]]iiuu  [[ii  ddrroogguurrii
Cosmonautul a men]ionat apoi

[i sistemul EGNOS, „un sistem
premerg\tor lui Galileo care a
`mbun\t\]it semnalul prin geolo-
ca]ie a sistemului american. S-a
ajuns la o precizie de c`]iva cen-
timetri garanta]i”, a mai declarat
Dumitru Prunariu. Totodat\, a -
cesta a precizat c\ una dintre func -
]iile celei mai importante ale sis-
temului este aceea de a calcula
noi traiectorii pe aeroporturile mari,
cum ar fi Heathrow din Londra
sau cel din Frankfurt.
Prunariu a mai fost prezent

[i la `nt`lnirea cu elevii [i profe-
sorii de la Colegiul „Costache
Negruzzi” pentru a vorbi despre
„Rom=nia [i spa]iul cosmic”, a
participat la evenimentul cu te -
ma „Formare familial\ `n abi li -
t\]i educative privind consumul
de tutun, alcool [i droguri”, or -
ganizat de Centrul de Pre ve ni -
re, Evaluare [i Consiliere An ti -
drog Ia[i [i a ]inut o prelegere cu
ocazia `mplinirii a 107 de la `n -
fiin]area Rotary International.

GGeeoorrggeell  CCOOSSTTII}}||

� astronautul a vorbit [i
despre programul
spa]ial recent al
României, Goliat

O incursiune `n cosmos
cu Dumitru Prunariu

� cea mai important\ condi]ie pe care un candidat 
trebuie s\ o demonstreze este loialitatea fa]\ de ]ar\

Serviciul de Informa]ii
caut\ agen]i `n universit\]i

Pe urmele lui James Bond



Miercuri, 29 februarie, va avea
loc primul tur al alegerilor pentru
func ]ia de rector la Universitatea
de {tiin]e Agricole [i Medicin\ Ve -
terinar\ „Ion Ionescu de la Brad”
din Ia[i. Pentru a ob]ine aceast\ titu -
latur\ [i-au depus candidatura prof.
univ. dr. Valeriu V. Cotea, actua lul
prorector responsabil cu activita tea
[tiin]ific\ [i prof. univ. dr. Vasile
V`n tu, care `n echipa managerial\
2008 – 2012 ocup\ func]ia de pro -
rec tor responsabil cu activitatea di -
dac tic\. 

„Lucrurile au evoluat [i peste
tot este nevoie de manageri ̀ n loc de
directori, s-a schimbat titulatura. ~]i
trebuie un manager pentru c\, cel
pu]in din punct de vedere financiar,

lucrurile nu mai s`nt ca `nainte c`nd
veneau banii de la minister. Tre bu ie
s\ [tii s\-i atragi [i s\ [tii s\-i [i dr\ -
mu ie[ti”, a declarat prof. univ. dr.
Valeriu V. Cotea. Acesta a mai
precizat faptul c\ este important ca
nici un rector din ̀ ntreaga ]ar\ s\ nu
devin\ legat de func]ie „fiindc\ a -
ceas ta este una vremelnic\, `n timp
ce munca din laborator sau predatul
s`nt activit\]i de baz\”. 

UUnn  ssiinngguurr  ccaannddiiddaatt,,  
uunn  ssiinngguurr  pprree[[eeddiinnttee

~n ceea ce prive[te responsabili -
tatea func]iei de conduc\tor al unei
institu]ii de `nv\]\m`nt superior,
prof. univ. dr. Vasile V`ntu sus]ine

c\ „aceasta ia mult din timpul unui
profesor” dar afirm\ c\ va `ncerca
s\ `[i distribuie sarcinile astfel `nc`t
s\ sacrifice doar din timpul s\u per -
sonal. „Atunci c`nd am analizat po -
si bilitatea de a candida la func]ia de
rector m-am g`ndit [i nu voi renun]a
la timpul pentru pen tru preg\tirea
profesional\ sau din cel alocat
solicit\rilor studen]ilor, `n a[a fel
`nc`t [i activitatea profesional\ [i
cea managerial\ s\ se desf\[oare la
parametri optimi”, a specificat

prof. univ. dr. Vasile V`ntu.
La alegerile de s\pt\m`na vii toa -

re nu va mai putea participa [i ac -
tua lul rector, prof. univ. dr. Gerard
Jit\reanu, deoarece acesta a avut
deja dou\ mandate `n perioada 2004
– 2012. Acesta ̀ ns\ a fost ales pre [e -
dintele Senatului pe 8 februarie
2012, fiind singurul care a candi-
dat pentru aceast\ func]ie. 

CC\\tt\\lliinn  HHOOPPUULLEELLEE

Un subiect care a reajuns `n
aten ]ia concentrat\ a presei `n ulti-
ma vreme este proiectul minier de
la Ro[ia Montan\. Dup\ cum mul]i
probabil [tiu, a avut loc recent o
dezbatere la TVR 1 cu invita]i at`t
din partea companiei Ro[ia Mon -
ta n\ Gold Corporation (RMGC),
c`t [i dintre cei care se `mpotrivesc
exploat\rii zonei cu cianuri: istori-
ci, voluntari, arhitec]i [i reprezen-
tan]i ai ministerelor Mediului [i
Culturii. De men]ionat c\ aceast\
emisiune de dou\ ore a fost f\cut\
`n urma solicit\rilor trimise de ce -
t \]eni, lucru `mbucur\tor av`nd `n
vedere c\ vorbim de televiziunea
public\.

Ce mi-a pl\cut la dezbatere (at`t
cea de s\pt\m`na trecut\, c`t [i `n
ge neral ce s-a discutat pe acest su -
biect) este faptul c\ nu avem de-a
face cu activi[ti care-s acolo doar
de dragul de a protesta, de a se opu -
ne, de a fi „eco” sau „am venit s\
st\m ACTA” (cum e cazul celor
care se `mpotrivesc eutanasierii c`i -
nilor, dar nu vin cu vreo solu]ie rea -
l\, se rezum\ la a posta pe Face book
poze cu animale chinuite). Cum s-
a v\zut [i `n emisiunea de la TVR,
avem o „opozi]ie” bazat\ pe argu-
mente solide, pe exemple de legi
care se ̀ ncalc\ prin demararea aces -
tui proiect [i prin alternative. ~n
contrast cu tab\ra opus\, care se
prezenta cu promisiuni exagerate.
Cum e cazul locurilor de munc\ ge -
nerate de proiect: 6000 (c`nd a fost
propus prima oar\ proiectul, aces-
tea erau de ordinul sutelor). De[i n-ar
fi incredibile cifrele, dac\ nu m\ r\m
[i postacii de pe Internet, care toat\
ziua urm\resc articole pe aceast\
tem\ [i intoxic\ spa]iile destinate co -
mentariilor prin mesaje re pe tate,
pro-RMGC.

M-a cam deranjat atitudinea re -
prezentan]ilor celor dou\ ministe re
care, de[i ̀ ncercau s\ invoce anu mi -
te legi [i s\ par\ reci, `[i cam tr\ dau
atitudinea servil\, neputincioas\. P` -
n\ la urm\, nu m-a bucurat nea p\ rat
c\ dezbaterea de la TVR a fost o
lupt\ c`[tigat\ de tab\ra celor care
se opun proiectului RMGC, c`t fap -
tul c\ s-a demonstrat c\, atunci c`nd
miza e mare, ne putem mobiliza,
ne putem `mpotrivi `n mod in te li -
gent [i civilizat, nu leg`ndu-ne de
copaci [i strig`nd „ho]ii!”. De[i e
cam trist c\ treaba asta o fac tot ac -
tivi[tii, `n timp ce statul tace ca un
mielu[el care deja [i-a acceptat soar -
ta de va-fi-t\iat.

A doua zi, diminea]a, secreta rul
de stat care a reprezentat Mi nis te rul
Culturii [i-a prezentat demisia. In -
voc`nd motive personale, bine ̀n ]e les.

A[tept postacii.

IIooaann  SSTTOOLLEERRUU
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Dezbaterea
ro[ie

PPlluuttiinndd  pprriinnttrree  ccaarrttooffii
Avem surse sigure care ne spun

c\, s\pt\m`na trecut\, a fost obser-
vat un vierme `ntr-una din ciorbele
de la cantina din Titu Maiorescu. Nu
vrem s\ d\m nume sau s\ spunem de
care ciorb\ era, s\ nu se simt\ puii
discrimina]i. Reac]ia celor de acolo,
c`nd li s-a adus castronul cu micul
intrus, a fost oricum amuzant\ [i

sin cer\: „E, o fi de la legume”. P`n\
la urm\, banii au fost returna]i. Deci
sta]i lini[ti]i, dragi colegi, dac\ g\si]i
vreun intrus de ordin animal `n
m`ncare, bonul dumneavoastr\ va fi
decontat. Acum, s\ nu v\ apuca]i s\
face]i glume, s\ veni]i cu viermii de
acas\, s\ m`nca]i [i apoi s\-i pune]i
`n farfurie, c\ nu v\ crede nimeni.

SSeemmnnee  bbuunnee  aannuull  aarree
Am auzit c\, `n timp ce ora[ul era

sufocat de z\pad\, strada primarului
ar\ta ca prim\vara, fiind cur\]at\ pes -
te noapte de c\tre o firm\ specializat\.
{i, ca s\ nu spun\ m\g\ria pe fa]\,
reprezentan]ii respectivei firme au ar -
gumentat prin importan]a str\zii Petre
Andrei, unde se afl\ Liceul de In for -
matic\ [i dou\ c\mine de la Medicin\.

{tim noi o str\du]\ (Stoicescu, pe nu -
me) cu patru c\mine de la Cuza [i care
e plin\ de z\pad\. Nu trimite [i la noi
dom’ primar ni[te b\ie]i s\ ia z\pada?
Sau asta nu mai e a[a important\?

TTee  lloovveesscc,,  MMaarriiaa!!
Iar ne apropiem de perioada aia

frumoas\ a anului `n care e plin
Copoul de trafican]i de kitsch-uri

m\r]i[oare de toate felurile. {i cum
altfel s\ ne ar\t\m dragostea fa]\ de
persoana iubit\ (dac\ de Valentine’s
Day n-am avut bani [i de Dragobete
n-am g\sit nici un cadou frumos)
dec`t cump\r`nd un [nur alb-ro[
legat de un delfin, o chei]\ sau, de ce
nu, o inimioar\ roz pe care scrie „I
love you, Maricica!”.

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

Ultimul vot

� avem o „opozi]ie” baza -
t\ pe argumente solide

Prof. univ. dr. Valeriu V. Cotea

� cei doi candida]i la [efia universit\]ii s`nt prof. univ.
dr. Vasile V`ntu [i prof. univ. dr. Valeriu V. Cotea

Cristian Tudor Popescu va
veni la Ia[i vineri, 2 martie, pentru
a sus]ine conferin]a „Filmul surd
`n Rom=nia mut\. Politic\ [i pro-
pagand\ în filmul românesc de
fic]iune (1912-1989)”. Aceasta va
`ncepe de la ora 13.00 [i va loc `n
Aula Magna „Mihai Emiescu”,
de la Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i (UAIC). 

Tema acestei prelegeri este cea
care d\ [i titlul ultimului volum
semnat de c\tre Cristian Tudor
Po pescu, ap\rut de cur`nd `n co -
lec ]ia „Cinema” a editurii Po li rom.

Aceasta reprezint\ prima carte des -
pre film scris\ de c\tre autor [i va
fi prezentat\ la Ia[i de c\tre jurna -
listul Emil Hurezeanu. ~nt`lnirea
va fi moderat\ de George Ono -
frei, redactorul-[ef al revistei Su -
pli mentul de Cultur\.

„Dup\ ce va conferen]ia, Cris -
tian Tudor Popescu va purta o dis -
cu]ie liber\ cu studen]ii prezen]i care
`i vor putea adresa `ntreb\ri. Dum -
nea lui `i este foarte drag s\ discute
cu ace[tia, s\ vad\ cum mai g`n -
desc tinerii `n ziua de azi. Acesta
va aduce fragmente din filmele la
care face referire `n carte [i dore[te
s\ vad\ p\rerea studen]ilor care nu
au tr\it `n acea vreme, s\ discute cu
ei despre acea perioad\”, a de cla -
rat Ana-Maria T\b=rc\, re dactor
`n cadrul departamentului de Pro -
mo vare [i Rela]ii cu Presa al edi-
turii Polirom. 
Cristian Tudor Popescu este

senior editor al cotidianului G=n -
dul [i doctor în cinema to gra fie al
Universit\]ii Na]ionale de Art\
Teatral\ [i Cine ma to gra fi c\ „I.
L. Caragiale”, unde sus]ine un
curs de „Tehnici de manipulare [i
propagand\ în cinematografie [i
te leviziune”. Lansarea fusese ini] ial
programat\ `n ianuarie dar a fost
am`nat\.

MM\\dd\\lliinnaa  MMOORRAARRUU

~n urma alegerilor de vineri, 24
februarie, prof. univ. dr. Ion Giur -
ma a fost reales ̀ n func]ia de rector
al Universit\]ii Tehnice „Gheor-
ghe Asachi” din Ia[i. Acesta a
ob]inut 442 de voturi fa]\ de 305
ale contracandidatului s\u, prof.
univ. dr. Alexandru S\lceanu, re -
u[ind astfel s\ c`[tige pozi]ia din
conducerea universit\]ii `nc\ din
primul tur. „Am acelea[i g`nduri
de continuitate [i de performan]\
pe care le-am declarat de la bun
`nceput. Universitatea Tehnic\ es -
te una de top, una performant\ [i
ea nu doar trebuie s\ se p\streze
acolo, ci chiar s\ se [i ridice `n
pe rioada care urmeaz\”, a de cla -
rat prof. univ. dr. Ion Giurma.

Prof. univ. dr. Alexandru S\l -
ceanu a contestat, mai `nt`i `n Bi -
roul Senat al UTI, apoi la Mi nis -
terul Educa]iei, Cercet\rii, Ti ne -
retului [i Sportului (MECTS),
rezultatele primelor alegeri, des -
f\ [urate `n data de 20 ianuarie, `n
urma c\rora prof. univ. dr. Ion

Giurma c`[tiga tot din primul tur
[efia universit\]ii. Contra can di -
da tul, decan al Facult\]ii de In -
gi nerie Electric\, Electronic\ [i
Informatic\ Aplicat\, a reclamat
faptul c\ la sesiunea de votare au
participat [apte profesori cu v`r -
sta de peste 65 de ani, v`rsta de
pensionare stabilit\ prin Legea
Educa]iei Na]ionale. 

~n urma raportului `ntocmit
de c\tre Corpul de Control al
MECTS, trimis UTI pe 17 febru -
arie, ca r\spuns la contesta]ia `na-
intat\ de prof. univ. dr. Alexan dru
S\lceanu, se trimitea recoman-
darea ca „alegerile pentru func]ia
de rector s\ fie reluate `n termen
de cinci zile de la primirea rapor-
tului”. „Doar dou\ cadre din cele
[ap te reclamate nu aveau drept
de vot [i pentru ei s-au reluat ale -
ge rile. P`n\ la urm\ este foarte bine
pentru c\ acum s-a v\zut adev\ -
rata diferen]\ [i nu mai s`nt pro -
bleme `n universitate”, a conchis
prof. univ. dr. Ion Giurma.

Cei doi profesori despre care
s-a luat decizia c\ nu au avut drept
de vot la primele alegeri s`nt aca-
demicianul Mihai Voicu, pre[e -
din tele universit\]ii, [i prof. univ.
dr. Radu Gaiginschi, directorul
Departamentului de Tran spor -
turi [i Expertiz\ Tehnic\ Ru ti -
e r\ de la UTI. Ceilal]i cinci, de[i
dep\[iser\ v`rsta legal\ de 65 de
ani, ocup\ func]ii `n echipa mana -
gerial\ actual\ a universit\]ii [i
mandatul lor se `ncheie odat\ cu
cel al acesteia.

CC\\tt\\lliinn  HHOOPPUULLEELLEE

� alegerile s-au repetat
dup\ contesta]ia f\cut\
de prof. univ. dr.
Alexandru S\lceanu

Ion Giurma, ales din nou
rector al Politehnicii

� jurnalistul `[i va lansa [i ultima carte � moderator al
`nt`lnirii cu studen]ii va fi Emil Hurezeanu

Cristian Tudor Popescu prezint\
studen]ilor filmul românesc 

Revista „Opinia veche” folo se[ te 
in forma]ii furnizate de CUZANET, A -
gen  ]ia de {tiri a Universit\]ii „Ale xan dru
Ioan Cuza”.

www.cuzanet.ro

Prezen]e de pe ambele maluri ale Prutului

Pelicula invizibil\ 

Prof. univ. dr. Vasile V`ntu

Prorectorii vor func]ia de rector la Agronomie
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„Dac\ fugim pu]in avem [anse
s\ ajungem la timp [i s\ `i cu noa[ -
tem pe ceilal]i participan]i”, `mi
spu ne Lucian `n timp ce alerg\m
unduindu-ne printre ma[inile par-
cate ̀ n fa]a Hotelului Traian. De de -
parte, perechile de `ndr\gosti]i de
pe b\nci par s\ fi ie[it la o plimbare
`n cadrul c\reia dragostea li se `m -
ple te[te cu g`nguritul porumbeilor
prezen]i `n Pia]a Unirii. Spre sur-
prin derea mea, singurii participan]i
la concurs s`nt dou\ cupluri, dintre
care unul este format din ni[te vechi
prieteni din copil\rie. „Ne sim]im
ca acas\ [i `n Ia[i, nu?” `mi spune
Gabi str`ng`ndu-[i tot mai tare iu -
bi ta de m`n\.  

VV`̀nn\\ttoorriiii  ddee  ddrraaggoossttee
„Ideea de a participa la un con-

curs de Treasure Hunt e ca un alt
mod de a ar\ta persoanei dragi c\
pute]i face lucruri pl\cute `mpre-
un\”, spune  z`mbind unul dintre or -
ganizatori dup\ ce ne `nm`neaz\ h`r -

tia pe care s`nt trecute traseele sub
forma unor ghicitori. Trebuie s\
admit c\ nu cunosc mai deloc str\  zi -
le Ia[ului [i c\ `mi e de ajuns s\ [tiu
drumul c\tre la facultate [i  `na poi
c\tre cas\ `ns\ m\ afund cu `n cre -
dere `n m`na coechipierului meu [i
pornim. „~n c`teva s\p t\ m`ni o s\ cu -
no[ti tot Ia[ul dac\ mergem zilnic
a[a” ̀ mi zice vesel Lucian, ca re gr\ -
be[te pasul c\tre primul ob ie c tiv ce
trebuie g\sit. „Locul `n care iu bi -
rea devine leg\m`nt, iar un cuv`nt
devine jur\m`nt” este pri ma dintre
provoc\rile peste care trebu ie s\
tre cem `mpreun\. De[i g`n dul `mi
fuge la jur\m`ntul din biseric\, Lu -
cian `mi reaminte[te [i de forma li -
t\]ile de la Starea Ci vi l\. „Tr\ iesc
`n Ia[i de trei ani de zile, dar nu am
nici cea mai mic\ idee unde ar
putea fi”, `mi spune amu zat c\ u t`nd
cl\direa din priviri. 

Dup\ c`teva minute `n care ne
d\m seama c\ timpul se scurge mult
prea repede, iar primul obiectiv nici
g`nd s\ fie prin zon\, ne urc\m r` z`nd
`ntr-un taxi. Cu o privire complice,
taximetristul pare amuzat de si tu -
a]ie [i ne ̀ ndrum\ prietene[te s\ tra -
vers\m strada. Mult mai obosi]i de -
c`t la `nceput, `ncerc\m s\ uit\m de
frigul de afar\ [i facem o poz\ ur -
m`nd instruc]iunile scrise pe bi le -
]elul g\sit `n fa]a cl\dirii `n care oa-
menii ̀ [i unesc  vie]ile, apoi fugim ̀ n
c\utarea celorlalte locuri. De[i ajun -
gem ultimii la finalul cursei [i nici
nu s`ntem a[tepta]i cu [ampanie sau
baloane colorate, ne bucur\m c\ am
aflat unde este sediul St\rii Civile.
Nu de altceva, eram doar curio[i.

MM\\dd\\lliinnaa  OOLLAARRIIUU

La r\d\cinile s\rb\torii de Dra -
gobete se afl\ un b\rbat. Asta ar
fi singura explica]ie pentru care
ziua e plasat\ la fix o s\pt\m`n\
distan]\ de Valentine’s, un fel de
scuz\ pe care o folose[ti s\ argu-
mentezi c\ nu ai uitat de 14 feb-
ruarie, ci c\ de fapt te-ai preg\tit
pentru Dragobete. ~nainte s\-mi
fi nalizez teoria, liftul din Mol do -
va Mall ajunge la etajul [ase, un -
de sunetul armonios scos de c\ tre
trombon, saxofon, trompet\ [i al -
te instrumente ale celor de la Opis
Band `ncearc\ s\ ias\ furios din
cafenea.

Nu apuc bine s\ intru `n ca -
mer\, c\ci un b\rbat cu o consti-
tu]ie asem\n\toare lui Shrekm\ o -
pre[te s\ m\ aten]ioneze c\ nu mai

am nici un loc la mas\ [i c\ pot
sta doar la bar, ̀ n picioare. Dup\ ce
m\ conformez [i-mi g\sesc un loc,
`mi comand o bere pentru a nu ris -

ca s\ fiu confundat cu vreun an ga -
jat de la Verve, iar barmanul, de -
za m\git probabil c\ nu am cerut
un cocktail, `ncearc\ s\ com pen -
seze prin ni[te jonglerii cu sti cla
mea. Dintr-o mi[care de kung-fu
desface sticla [i se uit\ mirat la
mine `n timp ce dopul  zboa r\ p` n\
`n cealalt\ parte a `n c\ perii as cun -
z`n du-se sub o canapea.

RRoommaannttiissmm  [[ii  mmuuzziicc\\
Printre mesele discret `m p`n -

zite de reflectoare [i pline de pa-
ha re sub]iri cu b\uturi deschise la
culoare, petrec\re]ii ̀ mbr\ca]i doar
la costum [i rochii de sear\ par c\
ar vrea s\ danseze, dar nimeni nu
se `ncumet\ `n a-[i p\r\si re fu giul.

Fumul de ]igar\ se plimb\ din col]
`n col], timp `n care la bar `[i fac
apari]ia doi dintre numero[ii fo -
to grafi ce roiesc prin jur. ~m br\ -
ca t\ `ntr-o bluz\ cu floricele, pan -
taloni bej, pantofi f\r\ tocuri [i cu
p\rul prins `ntr-o fundi]\ ro[ie,
fa ce schimb de obiective cu co -
le gul ei [i `ncepe s\ vorbeasc\ ce -
va despre planuri [i unghiuri de
fotografiere, dar nu `n]eleg prea
bine pentru c\ Adi Cristescu
`ncepe s\ c`nte „I am a beliver” a
celor de la The Monkees. ~n ace -
la[i moment, ni[te tineri de la ma -
sa al\turat\ scenei decid s\ ri[te,
lu`ndu-[i partenerele de m`n\ [i
invit`ndu-le la dans. Pentru a le re -
compensa curajul, Adi le face cin -
ste cu un shot, `n timp ce restul
echi pei se bucura de o mic\ pau -
z\ de la c`ntat.

~ntr-un col] al cafenelei, un b\r-
bat de vreo 30 de ani `i arat\ prie -
tenei sale luminile de afar\, care
par s\ se aprind\ [i s\ se sting\ la
nesf`r[it, asemeni unui panou de
comand\ de la NASA. Norocul s\u
c\ e `ntuneric, altminteri s-ar fi v\ -
zut pus `n fa]a unui crater.

Ultima melodie a serii a fost
c`ntat\ de Irina Gorga, `mpreun\
cu Adi, venind ca o consolare pen -
tru cei singuri, care au strigat din
toa te puterile „I will survive”.

IIuulliiaann  BB~~RRZZOOII

Cu greu deslu[esc la al c`tulea
etaj se presupune c\ ar trebui s\
ajung, iar la intrare nu s`nt afi[e sau
indicatoare care s\ arate drumul,
a[a c\ m\ las ghidat\ de muzic\ [i
de mul ]imea de aplauze ce vine de
la pri mul etaj. {i sub forma unei
ini mioare din pene ce plute[te pe
un afi[ descop\r c\ nu s`nt singura
cu rioas\, acesta fiind semnul c\ am
ajuns unde trebuie. 

Mira]i precum ni[te pisici, co -
piii au str`ns r`ndurile `n jurul mi -
cii scene improvizate de pe care
fo[tii concuren]i X-Factor [i-au eta -
lat cuno[tin]ele muzicale pe note de
Elton John sau Chris de Burgh.
{i cum ocazia o cerea, piesele au
fost de dragoste, chit c\ v`nz\torii
ma gazinelor din apropiere nu prea
au iubit ideea ca participan]ii s\ le
stea `n fa]a intr\rilor. Nu a lipsit
nici melodia „Aicha”, a celor de la

Outlandish, cu versurile c`ntate de
pe monitor ca `ntr-un karaoke. 

Sprijini]i de balustradele celui
de-al doilea etaj al mall-ului, cei a -
fla]i `n trecere se opresc [i pri vesc
fie [i pentru c`teva minute specta-
co   lul, `n speran]a c\ nu pierd nici un
detaliu al b\t\ii cu perne. „Puf stock-

ul” nu poate ̀ ncepe dec`t ̀ n mo men -
tul `n care gazdele emisiunii „Nea -
tza cu R\zvan [i Dani” `[i fac apa -
ri]ia pe mica scen\. ~ns\ pentru c\
ace[tia se las\ a[tepta]i, dou\ fete
venite ̀ mpreun\ uit\ o vreme de toa -
t\ iubirea ce plute[te `n aer [i, g`n -
ditoare, una dintre ele `i spune ce -
lei lalte „Lori, c`nd vii s\ nu ui]i s\ iei
p`ine [i `]i dau eu banii mai t`r ziu”.

CCuu  ffaa]]aa  llaa  cceeaarr[[aaff
Cum bli]urile nu contenesc s\

scli peasc\ [i mul]imea devine din ce
`n ce mai ner\bd\toare, cei doi de
la matinal `[i salut\ admiratorii [i
spun c\ „va trebui s\ mai ave]i r\b -
dare `nc\ pu]in, imediat ne vom
bate cu perne”. Cu reflectoarele
a]in   tite `nspre ei, R\zvan [i Dani
ne `nva]\ cum se presupune c\ ar
trebui s\ apla u d\m [i s\ chiuim `n
momentul `n care se vom intra `n
direct la „Ob servator”. 

„C`nd m`na mea se afl\ deasu -
pra capului, acela este apogeul, a -

tunci voi s\ aplauda]i c`t pute]i de
tare. {i c`nd m`na mea face a[a prin
aer, e semnul c\ trebuie s\ `n ce -
pe]i s\ chiui]i”, explic\ el cu o m` -
n\ flutur`nd prin aer, verific`nd da -
c\ a `n]eles toat\ lumea. Al\turi de
Raluca, corespondenta Antena 1,
R\zvan [i Dani dau startul mult
a[teptatei b\t\lii, ce nu dureaz\ mai
mult de cinci minute, suficient `n -
s\ pentru a umple tot etajul de pe -
najul sc\pat din micile perne albe.
Cei mari nici n-au apucat s\-[i dea
seama ce se petrece, c\ micii pi [i -
cheri deja f\ceau tumbe [i se pr\ -
bu [eau peste patul din perne r\ ma -
se `ntregi. {i c`nd din m`ini le alu -
necau penele adunate cu greu, se
gr\ beau s\ captureze altele.  „At`t
pentru acum, ne vom mai bate la
5.30, c`nd urmeaz\ s\ intr\m `n
emisie la Acces Direct”, spun pre -
zentatorii, spre dezam\girea ju c\ -
u [ilor.  ~ns\ pentru romantici, dis-
trac ]ia de „Dragobete” sigur va con -
ti nua mai t`rziu la o petrecere, un -
de domnii [tiu c\ domni[oarele tre -
buie ]inute doar `n puf.

MM\\dd\\lliinnaa  MMOORRAARRUU

Umbl\ o vorb\ pe
internet cum c\

românii `ncep s\ se
„americanizeze”. Dac\
nu putem sc\pa de ti -
curile verbale `mprumu-
tate de la ei, m\car s\
iubim române[te. Am
notat `n calendar data
de 24 februarie [i am
mers `n c\utarea iubirii
prin col]urile Ia[ului. Am
g\sit-o printre pene, la
etajul 1 din Mall. S-a
r\t\cit c\ut`nd Oficiul
St\rii Civile.

Cu opera la Mall
� `mi comand o bere pentru a nu ris ca s\ fiu confun-
dat cu vreun an ga jat

� „mai ave]i r\b dare `nc\ pu]in, imediat ne vom bate
cu perne”

~ndr\gostit, caut urgent s\rb\toarea iubirii

Instrumenti[tii de la Opis Band au c`ntat cu spor de „Dragobete”

Ce noroc c\ penele s`nt moi

� „Locul `n care iubirea devine leg\m`nt, iar un cuv`nt
devine jur\m`nt” � micii pi [i cheri deja f\ceau tumbe [i
se pr\ bu [eau peste patul din perne r\ ma se `ntregi

� spre surprin derea mea, singurii participan]i la con-
curs s`nt dou\ cupluri

~n c\utarea 
jur\m`ntului pierdut

Din culisele amorului ]inut `n puf
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Din poart\-n poart\

Dac\ reprezentan]ii Mi nis te ru lui
Afacerilor Externe consider\ san -
c]iu nea drept o simpl\ m\sur\ de pre -
cau]ie pe termen scurt a CE, cele pes -
te 100 de milioane de euro de care sta -
tul ar putea fi lipsit `n cazul `n care
se va hot\r` suspendarea pl\]ilor pen -
tru proiectele POSDRU s`nt motiv
suficient de `ngrijorare inclusiv pen-
tru universit\]ile ie[ene. La nivelul
acest ora exist\ peste 110 proiecte fi -
nan]ate prin acest program, care de -
pind acum de m\surile pe care le va
lua ministerul `n leg\tur\ cu aceast\
problem\.

PP`̀nn\\  llaa  lliinniiaa  ddee  ccrreeddiitt
~n cazul Universit\]ii „Alexan -

dru Ioan Cuza” din Ia[i (UAIC),
implicat\ `n aproximativ 50 de pro -
iecte cu fonduri structurale, dificul t\]i
`n desf\[urarea adecvat\ a programu-
lui existau deja `naintea `ntreruperii
finan]\rii de c\tre CE. „Noi oricum
avem ramburs\rile recuperate cu ma -
re `nt`rziere. De exemplu, ultima ce -
re re de finan]are a fost depus\ `n sep -
tembrie. Dac\ nici p`n\ `n februarie
nu am primit nici un semn, e clar c\
oricum noi eram afecta]i [i f\r\ lua -
rea acestor m\suri”, a declarat prof.
univ. dr. Ovidiu Gabriel Iancu, de -
ca nul Facult\]ii de Geografie [i
Ge ologie [i manager al unui proiect
pentru doctoranzi din anul al III-lea
de la UAIC.

Reprezentan]ii institu]iei de `n v\-
]\ m`nt superior consider\ nedreapt\
o eventual\ `ntrerupere a pl\]ii bur -
se lor c\tre studen]ii beneficiari, ]i n`nd
cont [i de faptul c\ exist\, la nivelul
universit\]ii, un contract cu Mi nis -
te rul Muncii prin care ambele p\r]i
s-au angajat `n demararea pro iec te lor.
Una din principalele probleme rea -
du se `n discu]ie de decizia CE este
dat\ de dificultatea sus]inerii pro iec -
te lor aflate `n desf\[urare de c\tre
universitate, prin credite bancare. „Gu -
vernul este obligat s\ `[i onoreze ram -

burs\rile c\tre universit\]i. Nici la a -
ceast\ or\ nu ne-am recuperat o ma -
re parte din bani, iar noi am suportat
totul din venituri proprii. Uni ver si ta -
tea a deschis o linie de credit la o ban -
c\ [i reu[e[te s\ fac\ pl\]ile lunare
din acea linie. Tot universitatea su -
por t\ dob`nda acestei linii de credit,
dar era nevoie de a[a ceva pentru c\
nu se mai puteau pl\ti bursele din ca-
uza onor\rii cu `nt`rziere a rambur -
s\ rilor”, a ad\ugat prof. univ. dr. Ovi -
diu Gabriel Iancu. Cel pu]in la ni -
ve lul UAIC, chestiunea `ntreruperii
finan]\rii prin POSDRU este o ac -
centuare a `nt`rzierilor de p`n\ acum,
durata medie de recuperare a banilor
investi]i de universitate ajung`nd, ac -
tualmente, p`n\ la opt luni. }in`nd
cont de num\rul mare de proiecte [i
de faptul c\ acestea valoreaz\, fie ca -
re, peste un milion de euro, prof. univ.
dr. Ovidiu Gabriel Iancu, `n calita te
de manager al unui proiect POSDRU,
consider\ c\ sumele enorme pe care
universitatea ar trebui s\ le avanseze
risc\ s\ afecteze echilibrul economic
al institu]iei. 

MMaaii  ddeeppaarrttee,,  ppee  ccoonntt  
pprroopprriiuu

Asem\n\toare este [i situa]ia Uni -
versit\]ii de Medicin\ [i Farmacie
„Grigore T. Popa” din Ia[i (UMF).
Managerii de proiect, `mpreun\ cu re -
prezentan]ii din conducere, au decis
desf\[urarea, `n continuare, a pro iec -
telor deja lansate, `ntruc`t probleme
la nivelul ramburs\rii au existat [i
p`n\ acum. „Proiectele nu vor fi
`ntrerupte. Oricum rambursarea nu
ve nea `n termenul `n care trebuia. Nu
am f\cut o evaluare `n acest sens, dar
av`nd `n vedere c\ [i a[a atra ge rea de
fonduri este foarte mic\, `n momen-
tul `n care institu]iile rom=ne[ti `m -
piedic\ desf\[urarea unor astfel de
programe nu trebuie s\ ne mai mire
c\ nu vom putea beneficia integral
de aceste fonduri”, a declarat prof.
univ. dr. Vasile Ast\r\stoae, recto rul
UMF. Managerii de proiecte din ca -
drul universit\]ii sper\, totu[i, s\ fie
vorba de o ̀ ntrerupere pe termen scurt
a finan]\rii sau, `n orice caz, s\ se li -
mi teze la proiectele nou atribuite [i
nu inclusiv la cele `n curs de des f\ -
[urare. 

Tot pentru respectarea dreptu ri lor
celor `nscri[i `n proiectele POSDRU
pledeaz\ [i cei din cadrul Uni ver si -
t\ ]ii de {tiin]e Agricole [i Me di ci n\
Veterinar\ „Ion Ionescu de la Brad”
din Ia[i, unde procedura de plat\ a
burselor doctorale [i postdoctorale
func ]ioneaz\ la fel de deficitar [i cu
`nt`rzieri majore. „Toate universi t\ -
]ile ie [e ne au f\cut `mprumuturi mai
mari sau mai mici. Noi vom `ncerca
s\ suplinim din resurse proprii pro -
iec tele astfel `nc`t tinerii s\ nu simt\
acut aceast\ problem\, care se mani -
fest\ la nivelul Rom=niei, nu doar la
nivelul nostru [i este sigur generat\ [i
de imperfec]iunile unora dintre noi,
cei care avem programe de acest gen”,
a declarat prof. univ. dr. Vasile V`n tu,
prorector cu activitatea didactic\ `n
cadrul USAMV. Acesta este de p\ -
re re c\ proiectele cu finan]are POS-
DRU s`nt forme de sprijin gene roa se
`n `nv\]\m`ntul superior pentru stu-
den]i cu diferite niveluri de pre g\ ti re,
iar o eventual\ suspendare a lor ar
adu ce, `n primul r`nd, un prejudiciu

beneficiarilor direc]i [i apoi univer-
sit\]ii. „~n opinia mea, este un pas ̀ na -
poi pentru ceea ce `nseamn\ pre g\ ti -
rea [i perfec]ionarea resurselor uma -
ne. Noi ne-am pus speran]e `n aces-
te programe”, a ad\ugat prof. univ.
dr. Vasile V`ntu.

SSppeerraann]]aa  ee  llaa  mmiinniisstteerr
~ntr-o situa]ie delicat\ se afl\ [i

Universitatea Tehnic\ „Gh. Asa -
chi” din Ia[i (UTI), odat\ cu emi te -
rea deciziei privind `ntrerupe rea fi -
nan ]\rii POSDRU. Aici se pune pro -
blema ramburs\rii `n cazul a 30 de
proiecte din cadrul programului ope -
ra]ional, iar problemele detectate de
CE care au dus la `ntreruperea, deo-
camdat\ provizorie, a pl\]ilor se re -
g\ sesc `n modul de desf\[urare a pro -
iectelor demarate de UTI. Uni ver si -
ta tea a[teapt\ `nc\ multe ramburs\ri
`nt`rziate cu p`n\ la nou\ luni, iar
reprezentan]ii insitu]iei nu [tiu ce s\
a[tepte de la aceast\ nou\ hot\r`re. ~n
plus, chestiunea autosus]inerii, prin
fonduri proprii, devine din ce `n ce
mai pu]in viabil\. „Proiectele merg
foarte `ncet din cauz\ c\ universita -
tea [i-a cam consumat posibi li t\ ]i le
de sus]inere. Nu mai avem cu ce `m -
prumuta. Ar trebui s\ se treac\ la
cre ditare bancar\, dar nu s-a pus `nc\
`n discu]ie, la nivelul administra]iei,
solu]ia aceasta”, a sus]inut prof. univ.
dr. ing. Mircea Gu[\, prorector cu
activitatea didactic\ la UTI. 

{i aici se dore[te continuarea pro -
iecte lor ini]iate deja, `ns\ reprezen-
tan]ii institu]iei nu au luat `nc\ de ci -
zii pentru solu]ionarea problemei, a[ -
tept`nd `nc\ s\ primeasc\ m\car su -
me le implicate, p`n\ acum, de pro-
gramul POSDRU. Dup\ cum a
explicat prof. univ. dr. ing. Mircea
Gu[\, este vorba de un cuantum de
circa zece milioane de lei, acoperit
p`n\ acum, aproape `n totalitate de
uni versitate. „Nu vrem s\ le `ntreru-
pem, dar nu [tim cum o s\ facem cu
banii. Proiectele vor continua din
fondurile Guvernului, p`n\ la `nce ta -
rea acestei `ntreruperi, cel pu]in dac\
avem `ncredere `n afirma]iile dom-
nului ministru Orban”, a ad\ugat pro -
rectorul cu activitatea didactic\ de la
UTI.

CCuu  pprrooiieecctt  ddaarr  ff\\rr\\  bbaannii
Diferen]a `ntre `ntreruperea fi nan -

]\rii POSDRU p`n\ `n luna martie [i
suspendarea pe cel pu]in [ase luni a
acesteia este deosebit de important\
`n special pentru cei care s`nt nevoi]i
s\ suspende proiectele propriu-zise
`n cazul `n care nu vor mai primi
fonduri.

~n aceast\ situa]ie pare s\ se afle,
la nivelul mediului academic ie[ean,

Universitatea de Arte „George
Enes cu” (UAGE), unde se des f\ -
[oar\ momentan trei proiecte pe fili -
e ra Resurse Umane, la dou\ dintre
ele insitu]ii fiind partener. Potrivit
managerului proiectului la care uni-
versitatea este beneficiar, conf. univ.
dr. Florin Grigora[, prorector cu
activitatea de cercetare [tiin]ific\ [i
crea]ie artistic\, cererile de rambur-
sare se depun `n continuare `n mod
obi[nuit, pe baza promisiunii Gu ver -
nului de a su[]in programul din fon -
duri interne p`n\ la solu]ionarea pro -
blemelor. 

Cu toate c\, deocamdat\, pro iec -
te le se deruleaz\ normal, deoarece
pl\]ile au continuat independent de
recenta hot\r`re, exist\ dubii `n ceea
ce prive[te desf\[urarea lor pe viitor.
„Dac\ nu vor mai fi finan]\ri, vom
cere un punct de vedere de la un or -
ga nism intermediar, `n sensul c\ da -
c\ se supend\ programul, vom cere
suspendarea proiectului, nefiind sus -
]inu]i financiar. Probabil c\ se va lua
o hot\r`re din partea autorit\]ii de ma -
nagement. Eu am observat c\ multe
universit\]i fac `mprumut, `ns\ aces-
ta nu poate sus]ine un `ntreg proiect
pentru c\ s`nt valori mari [i, dac\
creditarea dureaz\ un an de zile, de
exemplu, dob`nda devine nesuste -
nabil\. Trebuie s\ existe un flux fi -
nan ciar, cu o rambursare la c`teva
luni”, a explicat conf. univ. dr. Flo -
rin Grigora[. ~n momentul de fa]\,
din partea UAGE s-a depus deja o
cerere de rambursare pentru 900.000
lei, iar responsabilii de proiect a[ teap -
t\ respectarea termenului de 45 de
zile p`n\ la plata acesteia, `n sper-
an]a c\ m\surile deja luate de Mi nis -
terul Muncii pentru eficientizarea
monitoriz\rii [i pl\]ilor c\tre benefi-
ciari vor reu[i s\ conving\ CE. 

~n condi]iile `n care, la nivel na -
]ional, s-au trimis deja pe teren 80 de
angaja]i ai Organismelor Re gio na le
Intermediare pentru a verifica pro-
cedura de implementare a pro iec te lor
[i stadiul `n care se g\sesc la ora ac -
tual\, universit\]ile nu pot dec`t s\
a[tepte, ca p`n\ acum, deciziile sal -
vatoare din partea Ministerului Mun -
cii. P`n\ atunci, reprezentan]ii Guver -
nului vorbesc de o normalitate `n
des f\[urarea [i selec]ia proiectelor
POSDRU [i de zero efecte negative
asupra beneficiarilor actuali. Uni ver -
sit\]ile ie[ene, `ns\, m\soar\ promi-
siunile [i nepl\]ile vechi, adun\ per-
spectiva unor `mprumuturi [i do b`nzi
noi, imposibil de su]inut, r\m`n`nd cu
teama `n suspendare [i speran]a la
minister. 

MM\\dd\\lliinnaa  OOLLAARRIIUU
AAnnccaa  TTOOMMAA

~ntr-o scrisoare oficial\ primit\ luni, 20 februarie,
de c\tre Ministerul Afacerilor Europene, Comisia

European\ (CE) a anun]at decizia de `ntrerupere a
pl\]ilor pentru cererile `n curs din ca drul Programului
Opera]ional Sectorial Dez vol tarea Resurselor Umane
(POSDRU). Hot\r`rea CE vine ca urmare a
descoperirii, de c\tre Autoritatea Român\ de Audit,
a unor deficien]e majore `n sistemul de gestionare a
programului `n raportul anual de control pe 2011.
Pentru cele cinci universit\]i de stat din Ia[i,
proiectele POSDRU `n care s`nt deja implicate at`rn\
de diferen]a dintre `ntreruperea temporar\ a
acord\rii fondurilor [i suspendarea lor pe termen
lung. Cu multe din vechile cereri de plat\ neachitate
de luni bune [i cu greutatea `mprumuturilor `n spate,
universit\]ile risc\ s\ nu mai aib\ ce scoate din
buzunar pentru a duce proiectele p`n\ la cap\t.

B\ncile a[teapt\ cu ner\bdare decizia forului european

� Comisia European\ a luat decizia de a `ntrerupe finan]area proiectelor POSDRU
din cauza unui „management defectuos” � conducerile institu]iilor de `nv\]\m`nt
superior se tem c\ nu le vor putea continua doar din fondurile proprii

Finan]area proiectelor POSDRU va goli [i pu]inul 
r\mas din veniturile extrabugetare

Universit\]ile din Ia[i `[i hr\\\\nnnneeeesssscccc
proiectele din `mprumuturi



TTAABBLLEETT||66
Redac]ia de pe Facebook

Bunica le spunea, nu prea duios, „ra -
dio [an]”. Erau trust puternic `ntr-o vre -
me, local, dar cu-n proiect editorial ce
permitea includerea, `n fiecare edi]ie, a
unor materiale de interes na]ional. ~n r\s -
timpuri, subiectele s\reau grani]a [i-a -
tunci confrunt\rile deveneau [i mai apri -
ge [i se l\sau cu [i mai multe precipi-
ta]ii verbale. Cu datele meteo adunate
`n c`rceii [i artrita b\tr`nelor picioare,
re  dac]ia se muta de-a lungul uli]ei, de
la un sediu la altul. Libertatea presei ]i -
nea, acolo, de probabilitatea ca banca
din fa ]a por]ii s\ fie ocupat\, iar con-
curen]\ n-aveau dec`t `n consiliul de
cheflii de la cr`[m\, unde se mai poli-

tiza [i po le mi za din c`nd `n c`nd, `ns\
circula]ia in forma]iei se `neca de
fiecare dat\ `n vi [i niul t\m`ios al vinu-
lui de pe mese.

N-au b\nuit niciodat\ femeile din
sa tul bunicii c\ obiceiul lor de-a an che -
ta marile adev\ruri ale vie]ii ori neajun-
surile actualit\]ii [i de a le trece de la o
poart\ la alta, avea s\ ajung\ tehnic\ de
m\surare a valorii informa]iei. Pentru
ele, cu c`t mai mult se strecura o veste,
cu-at`t mai savuroas\ [i mai plauzibil\
era.

De b`rfa asta p\c\toas\ ne-am mo -
lipsit [i noi, contemporanii `ndosaria]i
pe Facebook, cu blog de voie [i cu uni -
versul comasat pe Google, unde [tirea
se zvone[te, trec`nd printre milioane de
pagini [i pe deasupra tot at`tor tastaturi.
Ne `nvelim informa]ia `n zgomot, o ase -
zon\m cu link-uri [i comentarii [i o mu[ -
c\m abia c`nd ne-au recomandat-o des -
tui prieteni, c`nd pare legitim\ nu da to -
ri t\ calitat\]ii materialului, ci a popula -
ri t\]ii. 

~n sate, „redac]iile” au `mb\tr`nit,

s-au stins [i multe n-au mai fost refon-
date. Fiindc\ [i acolo s-au instalat mo -
ni toare pe care [uvoiul de nout\]i ca p\ -
t\ credibilitate `n func]ie de num\rul de
clone `n[irate pe generosul online. Ro -
ta tiva tipografiei virtuale e bizar\, dar
func]ioneaz\ banal [i la `ndem`n\: like
sau nu te credem pe cuv`nt. 

AAnnccaa  TTOOMMAA

Avem [i-acum, ca [i
atunci c`nd ve[tile se

aduceau pe buze, aceea[i
l\comie dup\ p\reri
echivoce. Zvonurile ni se
par dep\[ite [i cu iz de
uli]\ s\teasc\, `ns\ ne
`nfl\c\r\m la orice bile]el
ce cade n\uc de pe blo-
gosfer\. {i chiar dac\
timbrului i s-a cump\rat
domeniu pe Internet, obi-
ceiul de-a ciripi `n st`nga
[i-n dreapta n-a disp\rut,
doar c\ acum e mut, sin-
copat [i anonim.

� informa]ia pare legimit\ nu da to ri t\ calitat\]ii mate -
ria lului ci a popula ri t\]ii � Ide ea de dezbatere nu `[i
g\se[te rostul, pentru c\ „nu se vinde” � [tiam cine d\
din gur\ degeaba [i cine are ceva sem nificativ de spus
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Credibilitate, pe flux
� de b`rfa asta p\c\toas\ ne-am mo lipsit [i noi, 
contemporanii `ndosaria]i pe Facebook

Era o vreme `n care informa]ia se partaja altfel

Am fost acum vreun an [i ceva
`ntr-un sat din Republica Moldova,
`n preajma alegerilor parlamentare. Un
b\tr`n, un fel de Moromete al locu-
lui, `mi povestea cum voteaz\ al]i oa -
meni `n v`rst\: nu [tiu diferen]a din-
tre un partid sau altul [i `ntre oa me nii
pe care ̀ i aduc la conducerea ]\rii, pur
[i simplu pun [tampila pe poza cu se -
curea [i ciocanul, pentru c\ asta `[i
aduc aminte din copil\rie. La fel [i
unii tineri, chiar. Se orientau c\tre ce
[tiau mai bine, ce le s\rea `n ochi ca
fiind cel mai cunoscut, adic\ aceea[i
imagine.

Poate unora chestia asta li se va
p\ rea ceva „exotic”, `ns\ nu e chiar
a[a de departe de noi. Degeaba `n -
cear c\ un specialist politic s\ explice
un punct de vedere cu argumente so -
lide, invitat la un talk-show de la 8 la
10 seara, la care se chinuie [i s\ fac\

sla lom printre `ntreruperile celorlal]i
din platou, c`nd apare un Badea seri
la r`nd bomb\nind `ncontinuu „cu ta re
e ciuma”. Nu trebuie s\ fii sociolog
s\-]i dai seama care mesaj va r\m`ne
`ntip\rit ̀ n min]ile mai multor oameni.

La noi, din p\cate, argumentul es-
te `n mod primejdios subapreciat. Ide -
ea de dezbatere (real\, nu ce se mi -
mea z\ la televizor) nu `[i g\se[te ros-
tul, pentru c\ „nu se vinde”, nu face au -
dien]\. Nu aduce nici p`ine, nici circ.

De ce s`nt Antenele [i Realitatea
`nc\ eficiente? Pentru c\ ac]ioneaz\
acolo unde trebuie, la mase. Ce dac\
oamenii c`t de c`t `nv\]a]i `n ale ma -
ni pul\rii sau cu minim\ `n]elegere so -
cio-politic\ [tiu c\ s`nt instrumen te
de manevrare, c`nd ei re prezint\ doar
o mic\ parte a popula]iei? C\, p`n\ la
urm\, votul e sport na]ional, nu con-
curs de inteligen]\. {i na]iunea se ui -
t\ la televizor, de c`nd iese de la ser-
viciu [i p`n\ adoarme. Iar televizorul
`]i arat\ zece secunde fundul lui Boc,
dup\ care `]i vorbe[te despre po li ti c\.

IIooaann  SSTTOOLLEERRUU

� Antenele [i Realitatea
s`nt `nc\ eficiente pentru
c\ ac]ioneaz\ acolo
unde trebuie, la mase

Argumentul, `ntre 
putere [i plictis

Era o vreme `n care eram telespec-
tatori [i cititori de[tep]i, cu sim]ul umo -
rului. Ne plimbam cu Academia Ca -
]a vencu (prima!) la bra] [i `nveleam
borcanele de zacusc\ `n Click, pentru
c\ era cel mai ieftin, vreo 50 de bani.
Ne uitam pe Discovery la documen ta re
cu maimu]e [i apoi nimeream la emisiu -
nea lui Badea f\r\ s\ ne d\m seama c\
am schimbat programul. Urm\ream
inteligent [i talk-show-uri, [tiam cine
d\ din gur\ degeaba [i cine are ceva sem -
nificativ de spus. Pe scurt, aveam sufi-
cient discern\m`nt pentru a ne da sea -
ma c\ Rom=nia nu este doar cea din
[tirile de la ora cinci. 

Dar la un moment dat ceva s-a
schimbat. ~n locul analizelor calculate
despre situa]ia economic\ a ]\rii [i-au
f\cut loc, `n prime-time, implanturile
Ni coletei Luciu. {i ne-a pl\cut! Nici
m\car tabloidele nu mai s`nt cum erau.

Cu to]ii [tiam c\ `mp`nzesc minciuni [i
specula]ii, [i te pr\p\deai de r`s c`nd
citeai ce prostii mai `nc\peau `n pa gi -
ni le acestora. Acum `ns\, de nic\ieri,
au devenit principala surs\ de informare.
{i vezi oamenii pe strad\ care citesc din -
tr-o mai-sus-numit\ fi]uic\, despre pre -
su pu[ii ani `n care noul premier a f\cut
parte din nu [tiu ce sect\ secret\ a ma -
sonilor. ~i vezi cum dau `ng`ndura]i din
cap, mai s\-[i smulg\ p\rul, cum dis-
cut\ serio[i despre subiect [i cum se
g`ndesc s\ mearg\ la Bucure[ti s\ ias\
[i ei ̀ n Pia]a Universit\]ii. Oameni buni,
nici m\car cei care scriu asemenea inep -
]ii nu le cred! 

Dar ne-am obi[nuit s\ fim creduli.
Spunem c\ nu mai avem `ncredere `n
mass media dar lu\m de bun\ fiecare
specula]ie care se prelinge pe burtier\.
~n tr-o societate echilibrat\, noi ar trebui
s\ dict\m ce s`ntem dispu[i s\ citim [i
ce adev\ruri trebuie s\ fie pe primele
pagini [i `n prime-time. Dar, ca ni[te
amnezici, am pierdut controlul. C`i ne -
le nostru de paz\ are nevoie de o les\
mai scurt\.

CC\\tt\\lliinn  HHOOPPUULLEELLEE

C`nd ne-am uitat pedigriul
� spunem c\ nu mai avem
`ncredere `n mass media,
dar lu\m de bun\ fiecare
specula]ie de pe burtier\

P`n\ la cititorul de promptere, mul -
te decizii ale celor de sus au ajuns la
oameni din gur\ `n gur\. Iar, `nainte, se
pl\tea c`te un om cu voce r\sun\toare ca
ordinele de la mai mari s\ ajung\ la
]\rani. P`n\ s\ descoperim Inter ne tul i-am
a[teptat pe po[ta[i s\ ne-aduc\ scriso -
rile [i vederile. Cezarul Romei deve-
nea timbru lipit de orice om simplu.

***
Tobo[arul umbl\ str\zile, bate sa -

ca dat `n tob\ [i scoate la mezat anun -
]u rile administra]iei. Cu vocea-i puter-
nic\ adun\ oamenii `n jurul lui [i ex -
plic\ ce `nseamn\ una [i alta, at`t c`t
[tie. Cunoa[te scrisul [i cititul [i-i mai
r\s\rit `n sat. Pe cap poart\ o p\l\rie de
p`sl\, `mbrac\ o c\ma[\ alb\ de in [i
ves  t\ [i pantaloni maro, iar `n picioare
cizme negre. ~n vremurile vechi, `n
fie  ca re sat un b\rbat `ndeplinea atri bu -
]i  ile acestea. Oamenii `l ascultau, c\ci,
cel mai adesea, ce avea tobo[arul s\ zi -
c\ le putea lua munca de-o var\ la c`mp.
Venea de c`te ori era nevoie s\ le dea

de veste gloatei c\ iar s-a schimbat ce -
va. Era un fel de str\mo[ al lo cu i to ru -
lui de ghi[eu de ast\zi.

***
Bloggerul de acum c`]iva ani de vi -

ne specialist social media, Face book
`i permite s\ aib\ subscriberi, Twitter
`i adun\ urm\ritori. Google^ [i Pin te -
rest, numai re]ele de dat vestea! Stri -
g\tul ̀ n gura mare ̀ n sate e acum share-
ul dintr-un click. Numai s\ ai timp s\
cite[ti ce-]i ofer\ agen]ia de pres\ Face -
book.

GGeeoorrggeell  CCOOSSTTII}}||

Ciripiturile po[ta[ilor
� Cezarul Romei a devenit
timbru lipit de orice om
simplu

Pe chipul lui `nc\ se cite[te c\
oda t\ a fost dezam\git. Pe unde mer-
ge poart\ cu d`nsul o umbr\ care-l
prinde de g`t [i-i opre[te respira]ia
de fiecare dat\ c`nd aude un telefon
care sun\. Se sperie la fel de tare ca
[i acum zece ani c`nd, dup\ ]`r`itul
ce lularului, mama lui s-a repezit spre
d`nsul batjocorindu-l. F\r\ nici o le -
g\tur\ cu ce se `nt`mplase la [coal\
`n ultimul timp, femeia `i repro[a co -
pilului cum de a `ndr\znit s\ fo lo -
seas c\ astfel de cuvinte de ocar\ la
adresa dirigintei. ~n v`ltoarea de `n -
ju r\turi rostite, copilul nu reu[ea s\
scoat\ un cuv`nt `n ap\rarea sa. Era
un elev cumsecade, dintre cei care nu
`ndr\zneau s\ vorbeas\ ne ̀n tre ba]i
sau s\ zic\ ceva gre[it despre ci ne -
va, iar atunci se str\duia s\ termine
[i clasa a [asea cu nota ma xi m\. ~n -
s\ ceilal]i nu acceptau ca el s\ fie
primul [i atunci au g\sit solu]ia cea
mai la `ndem`n\. L-au f\cut de r`s
`n fa]a tuturor folosindu-se de ino -
cen ]a lui.

Au aranjat lucrurile `n a[a fel
`nc`t, `n timpul orei de dirigin]ie s\-i
cad\ oracolul de sub banc\. Nu fo -
lo sise `n textele scrise cuvinte care
pentru cei de v`rsta lui erau necuvi-
incioase, `ns\ conform scenariului co -
legilor s\i, fotografii cu spatele ce -
lei care le era `ndrum\toare `n gim -
naziu s-au r\sp`ndit pe parchet. De
atunci [coala a vuit trei ani, p`n\
c`nd b\iatul s-a `nscris la liceu. Ves -
tea a circulat de la elevi la profesori,
de la baie, la fumoar [i apoi la can-
celarie. Pe hol era strigat „disperat”,
acas\ „netrebnic”, iar co le gii puf neau
de r`s `n cor c`nd intra `n clas\. La
`nceputul fiec\rui an [co lar cei mari
]ineau o [edin]\ pentru bobocii din
clasa a cincea `n care copiii aflau c\
un coleg din [coal\ a povestit tuturor
cum se iube[te el cu profa de sport.
Peste ani, o prie ten\ din alt jude], ca -
re venise la bu nici l-a `ntrebat: „C`nd
i-ai spus pri ma dat\ c\ o `n dr\ ge[ti?”
Iar lui i-a cr\ pat obrazul de necaz.

IIuulliiaa  CCIIUUHHUU

A [asea din
oracol

� copilul nu reu[ea s\
scoat\ un cuv`nt `n
ap\rarea sa

Radioul [i-a pierdut rolul de motor al b`rfelor

Circuitul informa]iei `n Evul Media
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~n ultimul catalog de patimi

~nv\]\toarea Elena Ar de li a nu
a ie[it ̀ n fa]a blocului din Ro man
pen tru a m\ `nt`mpina: „Hai sus,
`]i dau [i o cafea c`t vorbim”. 

Du p\ 36 de ani la catedr\, sluj -
ba i-a devenit mod de via]\. ~n
camera ̀ n care ne aflam erau c\r]i,
plan [e [i alte obiecte care indi-
cau di fe ri te pasiuni. „Mie ̀ mi pla -
ce mult biologia, chimia [i a[ fi
vrut s\ lucrez `n cercetare, `ntr-
un laborator, dar nu s-a putut”. 

Rolul de `nv\]\toare a purtat-
o din [coal\ `n [coal\, c\l\uzind
genera]ii din spre de boboci de
clasa I la cla sa a IV-a. O parte
din via]a de dasc\l a petrecut-o
`n Cuci, Buruiene[ti, dar [coala
primar\ din T\m\[eni a devenit
terenul `n care a format min]ile
prichindeilor `n ultimii 22 de
ani. A devenit `ns\ [i un album
plin cu amintiri. „Odat\, la un cerc
de limba rom=n\ cu clasa a II-a,
unul din copii a fost rugat s\ spu -
n\ c\ doamna `nv\]\tore e fru-
moa s\. El `ns\ nu vrut pentru c\
«a[a ceva nu se spune `n pub-
lic»”, `mi poveste[te ea cu un
z`mbet ce seam\n\, probabil, cu
cel pe care-l purta [i atunci. 

Via]a `ns\ nu reflect\ `n to ta -
litate imaginile din fotografii, ea
fiind plin\ [i de tr\iri `m po v\ r\ -
toa re. „Am avut [i copii care nu
s-au integrat complet `n [coal\”,
`[i aminte[te cu triste]e. Pentru ei,
doamna Ardelianu a redevenit
ea ̀ ns\[i discipol. „Urmez cursuri
de formare care preg\tesc `n v\ ]\ -
torii s\ se descurce cu elevii cu
probleme de `nv\]are.” Femeia `i
consider\ copii ne`n]ele[i, care
nu trebuie for]a]i de preten]iile
das c\lilor. 

Pentru ea, partea negativ\ a
slujbei de formator a fost faptul
c\ i-a afectat rela]ia cu cele dou\
fiice. „Una din ele mi-a replicat,
c`nd n-am putut s\ ajung la o
serbare, c\ `mi pas\ mai mult de
copiii de la scoal\”. Cu toate as -
tea, fetele au crescut [i-au r\mas,
pe chipul ei, ca un sur`s  plin de
mul]umire. S`nt demne de m`n -
dria ei. 

Din instrumentarul unui `n -
v\ ]\tor – cret\, pix ro[u, nuia –
doamna Ardelianu dezv\luie c\
altele s`nt uneltele cu care un das -
c\l trebuie s\ imprime setea de
cunoa[tere `n min]ile tinere. „{tiu
c\ a fi `nv\]\tor pare a dificil, dar
dup\ mine, el trebuie doar s\ iu -
beasc\ copiii, s\ caute s\-i `n ]e -
lea g\ [i at`t.”

PPaauull  AANNDDRRIICCII

Erau zilele [colii din sat c`nd
doamna Maria a adus `n fa]a ins -
pec torilor nunta ]\r\neasc\. C`]iva
elevi mai `ndr\zne]i din clasa a IV-a
au urcat `n curtea [colii chiuind [i
amintind s\tenilor de strig\turile
des pre care se spunea odat\ c\ aduc
lini[te `n cas\ `nsur\]eilor.

UUnn  lleerr  ddee  ss\\rrbb\\ttoorrii
Le `nv\]aser\ de pe foile `nve-

chite du p\ care `nv\]\toarea um -
bla se `nain te prin sat [i le adunase
de la b\ tr`nii locului. De pe la unii
bunici a adunat sumane, ii, catrin]e
[i l\zi pentru zestre. „M`ndri erau
[i b\ ie ]ii [i fetele de ]inutele pe care
le-am g\sit. Pe urm\ le-am `mp\r]it
pe m\ rimi, le-am mai ajustat [i cu

ele ne-am f\cut rolul”, `[i amin te[ -
te `nv\]\toarea, scotocind dup\ fo -
to  gra fii. Acum, nunta[ii de atunci
s`nt la liceu, dar uneori tot mai trec
pe la „doamna” care i-a purtat pe
la toate concursurile din zon\. Ul -
ti ma dat\ i-au trecut pragul la s\r -
b\ tori, c`nd a colindat-o o ceat\ de
muzican]i. S-au str`ns to]i cei pe
ca re i-a `ndrumat spre instrumen -
te le muzicale [i i-au mul]umit cu
un ler care a f\cut s\ r\sune uli]a.

TTaalleenntteellee  ddee  llaa  rraaddiioo
Maria st\ la catedr\ de patru -

zeci de ani. I-au pl\cut dintotdeuna
muzica [i obiceiurile tradi]ionale,
pentru care a f\cut muzeul din co -
mu n\ ca s\ nu se piard\. Din toate

genera]iile pe care le-a `ndrumat,
ultimele s`nt celebre pen tru talen-
tele pe care le-a remarcat doamna
`nc\ din ciclul primar. „Drago[, de
pild\, avea bun\ ureche muzical\ [i
m-am g`ndit c\ ar putea mai mult
[i cu c`teva repeti]ii a intrat la Su -
ceava la Colegiul de Art\ «Ciprian
Porumbescu» f\r\ pro  bleme”.
Acolo, b\iatul zv\p\iat a descoper-
it clarinetul care i-a asi gurat „un
drum de vis”. Acum student `n pri -
mul an de facultate la Uni ver si ta -
tea de Arte „George Enescu” din
Ia[i, Drago[ este mem brul unui an -
samblu [i lu crea z\ la un radio `n
ora[, doar pentru c\ p\rin]ii au as -
cultat atunci sfaturile `nv\]\toarei.

Patru ani mai t`rziu, i-a `n de -
plinit visul unui alt copila[ chiar la
emisiunea Andreei Marin. Mihai
avea [apte ani [i nu putea s\ urce
pe scaunul de la sistemul de tobe

care a intrat pe u[a surprizelor acum
nou\ ani. „Prima demonstra]ie a
f\ cut-o `n direct, `ncurajat de apla -
uzele oamenilor din sal\. Era a[a
de vesel `nc`t pe drumul de la Bu -
cure[ti la Ia[i a s\rit `ntruna”. Dac\
ar fi s\ se g`ndeasc\ la un elev anu -
me din sat doamna l-ar alege pe
Vasilic\. Lui i-a croit drumul `n
a[a fel `nc`t s\-l scape de grijile de
acas\. S-a interesat de un program
care a fost lansat `n 2006 [i i-a de -
pus dosarul b\iatului, dup\ ce
aces ta a luat nota maxim\ la tes ta -
rea dat\ `n jude] pentru ocuparea
lo curilor disponibile. 

De atunci co pilul nu mai cu  -
noa[te lipsurile din familie, pentru
c\ la Ia[i are de toate, oferite de
Guvernul Rom=niei.

IIuulliiaa  CCIIUUHHUU

� face cursuri de formare
care o ajut\ cu elevii ce
se descurc\ greu la
[coal\

Profesia
m\rului

ro[u

� i-au pl\cut dintotdeuna muzica [i obiceiurile
tradi]ionale, pentru care a f\cut muzeul din co mu n\ ca
s\ nu se piard\ � „era foarte bine structurat\ [coala
`nainte, acum ceva sc`r]`ie”

� i-a `ndeplinit visul unui copil la emisiunea Andreei
Marin, unde a primit un set de tobe

S`nt mai vii `n amintirea celor pe care i-au c\l\uzit
dec`t pe orice alt catastif. E-adev\rat, e-o amintire

alb negru, s\pat\ `n culoarea anilor de [coal\ ce-au
urmat, dar mentorii de alt\dat\ ai vl\starilor societ\]ii
n-au pierdut, printre culegeri [i caiete, `ndreptarul
pasiunii pentru me[te[ugul d\sc\liei.

Nu `i b\tusem `nc\ la u[\ [i deja
`mi ie[ise `n `nt`mpinare. M\ v\zuse de
cum am intrat pe poart\, c\ci cosea la
un goblen la masa de l`ng\ geam. M-a
invitat s\ intru `nc\l]at de[i afar\ `notai
`n noroaie, iar pe covorul din cas\ nu
se z\rea nici o scam\. ~n camera de zi,
unde s`nt primit, pe to]i pere]ii str\ju -
iesc goblene `nr\mate, a[ezate ca `ntr-o
galerie de art\. 

AAmmiinnttiirriillee  ff`̀[[iiiilloorr  
rruuppttee  ddee  zziiaarr

A str`ns o colec]ie im pre sionant\
`n cei 12 ani de c`nd a ie[it la pensie.
„O s\ `ncerc s\-]i r\spund c`t mai bine,
dar s\ m\ ier]i dac\ nu m\ descurc. De
acum s`nt b\tr`n\”, `[i cere iertare, cu o
urm\ de sfial\ `n glas, doam na Gavril.
A fost `nv\]\toare din anul 1967, de la
v`rsta de 19 ani, dar `[i aminte[te c`nd
[i ce a `nv\]at `n liceu. „Am studiat
mai mult partea uman\, li teratura, lim-
bile str\ine [i foarte in tens limba
latin\, care e limba de fundament”.

Vocea `i tremur\ u[or la fiecare
cuv`nt pe care `l roste[te, iar accentul
moldovenesc, plin de c\ldur\, este par -
c\ `mpletit cu un u[or trac. Continu\ s\
`mi povesteasc\ [i aflu c\ dup\ liceu a
urmat cursurile Institutului Pedago -
gic timp de doi ani, unde „ni s-a predat
foarte mult pedagogie general\ [i psi-
hologia copilului. Pe l`ng\ toate aces-
tea am `nv\]at la Institut [i metodicele
de predare. Pentru fiecare obiect `n
par te ni se preda o metod\ diferit\ pe
care trebuia s\ o [tim cu sfin]enie”. ~mi
explic\, `n timp ce m`inile tremur`nde
`nv`rt o pereche de ochelari sau rup f` -
[ii din ziarul de pe mas\, c\ `n forma -
rea unui `nv\]\tor era foarte important\
practica.

PPrraaccttiiccaa  ——  mmaammaa
`̀nnvv\\]]\\ttuurriiii

F\cea proiecte de lec]ii am\nun]ite
[i abia dup\ ce st\p`nea foarte bine
scrierea lor a primit acordul s\ fac\
practic\, supravegheat\ de unul din

pro fesorii s\i. „Scriam `n acele pro iec -
te tot ce trebuia s\ facem `n or\. Spe ci  -
ficam, pe l`ng\ `ntreb\ri, p`n\ [i posi-
bilele r\spunsuri ale copilului [i reac ]i -
ile pe care le poate avea”, [i schi]eaz\
un z`mbet trist `n timp ce prive[te pe
geam spre nimic anume, apoi ridic\
din umeri [i continu\ ideea. „Dac\ nu
te descurcai nu puteai merge s\ faci
practic\, care era de fapt cea mai im -
portant\. Aici se vedea dac\ e[ti po tri vit
pentru meseria de `nv\]\tor sau nu.”

Dup\ ce a terminat cursurile Insti -
tu  tu lui, timp de trei ani a predat la o
[coal\ la care a fost repartizat\ de c\tre
Inspectorat. Nu a avut nici un cuv`nt
de spus, era `nc\ `n practic\. Abia la
`ncheierea celor trei ani, dup\ exame -
nul de definitivat [i-a putut alege [coa -

la unde poate preda [i astfel a profesat
c`]iva ani `n satul natal. „Era foarte
bine structurat\ [coala `nainte. Acum,
de c`nd s-au tot f\cut schimb\ri, ceva
sc`r]ie, nu mai e ca `nainte, `nv\]\torii
nu s`nt la fel de bine preg\ti]i.”

A ales s\ ias\ la pensie `n anul
2000, la doar 52 de ani. „A prins” un
decret ce a durat doar [ase luni [i care
le permitea celor care aveau vechimea
necesar\ s\ se retrag\ din spatele cate-
drei. ~mi spune c\ nu regret\ alegerea
facut\ de[i tonul vocii ei spune altce-
va. „~n sistemul actual de `nv\]\m`nt
nu a[ rezista. E prea mult\ z\p\ceal\.
~mi e dor poate doar s\ predau, `mi e
dor de copii.”

AAnnddrreeii  MMIIHHAAII

Un pedagog de
[coal\ veche

� dup\ ce a terminat cursurile Institutului, timp de trei
ani a predat la o [coal\ la care a fost repartizat\ de
c\tre Inspectorat

„Aici se vedea dac\ e[ti po tri vit pentru meseria de `nv\]\tor sau nu.”

DDDDooooggggmmmmaaaa uitat\ a abecedarului

Surprizele de la catedr\



OPINIA VECHE: Noua Lege a
Educa]iei specific\ faptul c\ rectorul
va prelua [i responsabilitatea unui ma-
nager. S-ar putea, astfel, transforma
universitatea `ntr-o afacere?

VASILE V~NTU: Dup\ p\rerea
mea, prin noua Lege a Educa]iei, prin
trendul care exist\ `n `nv\]\m`ntul supe-
rior `n toat\ lumea [i `n Rom=nia trebuie
s\ se `nt`mple ca universit\]ile s\ fie cu
spirit antreprenorial. Prin urmare, cred c\
universitatea noastr\ trebuie s\ abordeze
aceast\ solu]ie, de a fi o universitate de
avangard\, una cu spirit antreprenorial,
desigur, f\r\ a neglija nici aspectul hum-
boldtian.

O.V.: Pentru a fi un manager efi-
cient, rectorul va trebui s\ sacrifice pe
durata mandatului s\u timpul din spa-
tele catedrei [i din laboratoare?

V.V.: Orice activitate administrativ\
care este `n plus fa]\ de activitatea pro-
prie de la catedr\ `nseamn\ un efort su-
plimentar din partea celor care `[i asum\
aceast\ responsabilitate. Atunci c`nd am
g`ndit [i am analizat posibilitatea de a
candida la func]ia de rector m-am g`ndit
[i c\ trebuie s\-mi sacrific din timpul meu,
nu din cel pentru preg\tirea profesional\
sau din cel alocat solicit\rilor studen]ilor,
ci din cel liber, `n a[a fel `nc`t [i activita-
tea profesional\ [i cea managerial\ s\ se
desf\[oare la parametri optimi. Recunosc
c\ o func]ie administrativ\ ia mult timp.
Dar sper [i cred c\ voi fi `n stare ca, spri-
jinit de o echip\ dinamic\ [i eficient\, s\
optimiz\m timpul `n a[a fel `nc`t univer-
sitatea s\ poat\ s\ se dezvolte la parame-
trii la care noi ne g`ndim, iar cei care s`nt
`n echipa managerial\ s\ nu sufere din li-
ps\ de timp pentru activitatea pur didac-
tic\ [i de cercetare pe care o au `n mod
obi[nuit de rezolvat.

SS`̀nntt  ooaammeennii  ffooaarrttee  bbuunnii
cceerrcceett\\ttoorrii  `̀nn  ddoommeenniiuull  lloorr
ddaarr  ccaarree  nnuu  ppoott  ffii  bbuunnii  
pprrooffeessoorrii

O.V.: Conform noii Legi a Edu ca -
]i ei, accentul se pune din ce `n ce mai
mult pe cercetare. Nu se `ndep\rteaz\
astfel profesorii de studen]i?

V.V.: {tim c\ `n noile criterii pentru
clasific\ri [i ierarhiz\ri accentul se pune
pe cercetare. {i nu pe orice fel de cerce -
tare, ci pe una de calitate, cu output (en:
rezultat) [ti in ]i fic de relevan]\ in te r na ]io -

na l\. Eu consider c\ `ntr-o institu]ie de
`n v\]\m`nt superior, cele dou\ elemente
cheie, cercetarea [i educa]ia, merg m`n\
`n m`n\, s`nt indisolubile, o latur\ nu este
mai important\ dec`t cealalt\. Avem vo -
ca ]ie de dasc\l, de aceea s`ntem aici [i
slu jim [coala, dar trebuie s\ ne punem `n
valoare [i poten]ialul de cerce tare al fie -
c\ ruia `n parte ca indivizi, al grupurilor
din care facem parte, al laboratoarelor, al
centrelor de cercetare, `n a[a fel `nc`t,
prin colaborare, s\ realiz\m acele obiec-
tive spre care tindem: vizibili tatea ex ter n\
prin cercetare. Activitatea didactic\ es te
una care uzeaz\ [i [tim bine c\ meseria
de dasc\l nu este una u[oar\. Individul
care desf\[oar\ o activi tate didactic\ tre-
buie s\ aib\ [i har, nu numai s\ aib\ cu -
no[tin]e. Foarte mul]i au cuno[tin]e, au
in forma]ii, s`nt foarte buni `n domeniul
lor dar nu to]i pot fi sau s`nt [i foarte buni
profesori. Cred ̀ n menirea de dasc\l, cred
c\ un profesor la catedr\ trebuie s\ fie un
formator de s\v`r[it, un modelator de ca r-
ac tere, dar `n acela[i timp, dac\ e un ca -
dru didactic de `nv\]\m`nt superior, are
[i obliga]ia de a face cercetare de v`rf.

O.V.: Ar trebui ca studen]ii s\ fie
atra[i c`t mai devreme c\tre diferitele
domenii ale cercet\rii?

V.V.: Obligatoriu. ~n opinia mea, mo  -
torul `n ceea ce prive[te dinamizarea ac-
 ti vit\]ii de cercetare `l vom g\si la ti neri.
Ei s`nt cu idei, s`nt energici, s`nt ca pabili
[i avem tineri foarte buni dintre cei care
au terminat doctoratul, dintre cei care s`nt
la postdoctorat sau cei care au trecut de
aceast\ faz\ [i s`nt asisten]i sau [efi de
lucr\ri. Au idei, s`nt creativi [i noi ne ba -
z\m pe ei. Eu, dac\ voi fi mana ger, voi
c\uta s\ ̀ i stimulez pe ei dar [i activitatea
fiec\rui membru din universitate, `n gen-
e ral. Dac\ nu-i stimul\m, da c\ nu-i mo ti -
v\m, `n opinia mea nu pu tem s\ le cerem
foarte mult. Activitatea de cercetare nu
`ncepe doar de la nivelul de asistent uni-
versitar, ea `ncepe de la licen]\. Cred c\
to]i tinerii din `n v\ ]\ m`n tul superior tre-
buie s\ fie antrena]i `n cercetare.

O.V.: Care s`nt [ansele ca USAMV
s\ devin\ o universitate de cercetare
avan sat\ [i educa]ie la urm\toarea eva -
 luare, de peste patru ani?

V.V.: {ansele s`nt mari dar lucrul
acesta nu se face dec`t printr-o activitate
sus]inut\ pentru a urm\ri obiectivele stra -
 tegice pe care universitatea [i le fixea z\.
Cred c\ este posibil, pentru c\ avem un
poten]ial uman bun, cu oportunit\]i mul-
tiple de afirmare. Avem o baz\ de cerce -

tare [i didactic\ de nivel superior pe care
am acumulat-o `n ultimii ani [i dac\ pu -
nem `n valoare infrastructura cores pun -
z\ toare cu resursa uman\ care trebuie s\
fie motivat\ cred c\ nu exist\ nici un im-
 pediment ca s\ ajungem universitate de
cercetare avansat\ [i edu ca ]ie.

O.V.: {i care considera]i c\ este ro -
lul studen]ilor `n ob]inerea titulaturii
de universitate de cercetare avansat\
[i educa]ie?

V.V.: Fiecare salariat, fiecare mem-
bru al comunit\]ii academice are rolul s\u.
Dac\ nu cre\m acea coeziune de grup,
acea emula]ie de a lucra bine [i spre un ]el
pe care ni-l dorim nu putem s\ ajun gem
departe. Dar fiecare dintre noi, student,
masterand, docto rand, cadru didactic sau
personal administrativ care spriji n\ pro-
cesul didactic [i de cercetare, are ro lul
s\u pe care eu `l consider important. Nu
cred c\ numai o anumit\ categorie tre-
 buie s\ se g`ndeasc\ [i s\ ac]ioneze spre
un ]el, to]i trebuie s\ mergem spre un
g`nd pe care ni l-am format.

LLooccuull  ddee  aasstt\\zzii  ll--aauu  cc`̀[[ttiiggaatt
aall]]iiii,,  nnooii  ttrreebbuuiiee  ss\\  `̀ll
ccoonnssoolliidd\\mm

O.V.: ~ncep`nd cu acest an univer-
sitar, institu]iile de ̀ nv\]\m`nt superior
vor putea s\ `nfiin]eze societ\]i co mer-
ciale. Dac\ ve]i fi ales ̀ n func]ia de rec-
tor, cum ve]i valorifica aceast\
oportunitate?

V.V.: Legea nou\ este suficient de
fle xibil\ din acest punct de vedere [i ofe -
r\ posibilit\]i `n acest domeniu. ~n primul
r`nd trebuie `nt\rit\ leg\tura cu mediul de
afaceri, determinat ceea ce se cere `n so-
 cie tate, pentru ca universitatea s\ fie di-
 na mic\, s\-[i creeze acele structuri din
ca  re s\ rezulte un plus de valoare, imagi ne,
dar [i o expertiz\ prin care s\ oferim pub-
licului larg servicii c`t mai diverse din
do meniul nostru de activitate. Avem [i
acum ateliere de micro-produc]ie [i reali -
z\m produse care s`nt foarte c\utate, nu
numai `n Ia[i, ci [i `n regiunea de nord-
est a ]\rii. Spre exemplu, atelierul de
micro-produc]ie a domnului profesor
Milic\ pe probleme de fitoterapie [i
plante medicinale.

O.V.: Se `ncearc\ prin aceast\ m\ -
sur\ cre[terea autonomiei financiare a
universit\]ilor?

V.V.: Este un punct prin care univer-
sitatea poate s\ realizeze resurse finan-
ciare [i, de ce nu, s\ `[i poat\ valorifica
poten]ialul. Dac\ exist\ ̀ n universitate po -
ten]ial de a crea un asemenea meca nism,
o structur\ de tip societate comercial\, de
ce s\ nu o cre\m? Iar legea, dac\ permite
acest lucru, e foarte bine.

O.V.: ~n 2012 se `mplinesc 100 de
ani de `nv\]\m`nt superior agronomic
ie[ean. Unde se situeaz\ acesta as t\zi?

V.V.:Anul acesta avem un eveniment
deosebit, vom aniversa 100 de ani de `n -
v\ ]\m`nt agronomic superior. Un eveni-

ment care ne face cinste [i care va pune
`n eviden]\ realiz\rile pe care uni versita -
tea le-a avut `n acest timp, va pu ne `n ev-
iden]\ parcursul pe care l-am avut. {i eu
cred, cu t\rie, c\ `nv\]\m`ntul agro no  mic
`n general are un loc foarte bine de fi nit
`n spectrul `nv\]\m`ntului superior din
Rom=nia [i cred c\ este foarte bine
definit [i `n lume prin ceea ce `n seamn\
importan]a social\ [i economic\. Avem
un loc pe care l-au c`[tigat al]ii, noi avem
`ndatorirea de a consolida universitatea,
de a-i m\ri posibilit\]ile, de a o aduce pe
culmile pe care cu to]ii le dorim, o in-
stitu]ie de prestigiu [i de top.

O.V.: Aceast\ tradi]ie aduce cu sine
presiune sau motiveaz\ [i mai mult
pentru a ob]ine performan]\?

V.V.: {i una [i alta. {i motiva]ia, pen-
 tru c\ trebuie s\ ar\t\m c\ [i noi s`n tem `n
stare s\ facem ce al]ii au f\cut ̀ n alte con-
 juncturi [i trebuie s\ facem bine [i mult `n
aceast\ perioad\. Dar `n ace la[i timp este
[i o obliga]ie, de a ne concentra `n a adu -
ce [i a canaliza `n v\ ]\ m`n tul agronomic
spre menirea pe care o are `n societate.

O.V.: Considera]i c\ luarea decizi-
i lor ar trebui s\ fie `n m`inile unui
grup restr`ns de oameni sau ar trebui
s\ se fac\ prin consultarea tuturor
celor im pli ca]i?

V.V.: Niciodat\ nu am g`ndit c\ un
manager performant este unul de autori-
tate individual\. Un manager performant
este cel care se bazeaz\ pe arta dialogu-
lui, un management participativ care s\
pun\ `n valoare tot ceea ce este bun `n
universitate. Cred `n aceast\ art\ a dialo -
gului [i `n consultarea celor c\ ro ra ne
adre s\m [i pentru care fix\m re pe re [i
obiective. Nu le fix\m numai pentru echi -
pa managerial\, ci ele s`nt ale comunit\]ii
academice. M\ voi baza pe o consultare
larg\ cu comunitatea academic\ `n toate
domeniile vie]ii universitare.

O.V.: Un studiu realizat anul trecut
a ar\tat ca rectorii ie[eni au un num\r
mic de articole ISI publicate. C`t de
im portant\ este experien]a [tiin]ific\ ̀ n
exercitarea func]iei de rector?

V.V.: Aici lucrurile pot fi nuan]ate.
Sigur c\ este bine dac\ un manager are [i
asemenea performan]e, `ns\ trebuie s\
ana liz\m [i domeniul fiec\ruia de activi -
tate. Este una s\ activ\m `ntr-un dome-
niu care se preteaz\ cel mai bine la
cerce tarea fun damental\ [i care se sol-
deaz\ cu o publica]ie de foarte multe ori
cu relevan]\ in ter na]ional\ [i domenii
care se preteaz\ mai mult la cercet\ri
aplicative [i care s`nt destinate celor
mul]i. ~n general, `n `n v\ ]\ m`n tul agro-
nomic, o mare parte di ntre dis cipline se
`ndreapt\ spre cercetarea apli cativ\.

CCeell  mmaaii  bbuunn  cceerrcceett\\ttoorr  nnuu
eessttee  [[ii  cceell  mmaaii  bbuunn  mmaannaaggeerr

O.V.: {i `n lipsa acestei experien]e
[tiin]ifice, un profesor care este `ncli-
nat mai mult pe componenta didactic\
poate fi rector?

V.V.: Poate. Pentru c\ un manager nu
trebuie s\ aib\ multe lucr\ri ISI, un fac-
tor mare [i un scor relativ de influen]\ de
nu [tiu ce nivel, ci trebuie s\ fie un cadru
didactic cu experien]\ managerial\ de s\ -
v`r [it\. S\ cunoasc\ foarte bine mecanis-
mele `nv\]\m`ntului superior [i s\ aib\
abi lit\]i administrative ̀ n a[a fel `n c`t uni-
 ver sitatea s\ fac\ pa[i `n direc]ia pe care
[i-a propus-o. Managerul este cel care
conduce [i dac\ are arta de a conduce
foar te bine pus\ la punct va suplini fap-
tul c\ are mai multe sau mai pu]ine lu cr\ri
ISI. Nu cred c\ un cercet\tor, cel mai bun
din Rom=nia, este [i cel mai bun manager.
Se `nt`mpl\ ca un bun cerce t\ tor s\ fie [i
un manager bun, dar exist\ [i manageri
foar te buni de universit\]i care nu au ar-
ticole sau rezultate [tiin]ifice cu aseme-
nea cota]ii.

O.V.: C`t de important\ este pre -
zen]a studen]ilor `n structurile de con-
ducere `ntr-un procent de 25%?

V.V.: Eu militez pentru prezen]a stu-
den]ilor ̀ n diferite organisme de conduce -
re, comisii [i alte consilii de acest gen
pen tru c\ `n interiorul unei universit\]i
co munitatea academic\ are doi mari pi loni.
Nu poate exista universitate dac\ nu s`nt
studen]i [i cadre didactice. {i dac\ s`nt [i
s`nt partenerii no[tri ̀ n acest demers atunci
trebuie s\ `i lu\m al\turi de noi, s\ ne
apli c\m asupra dolean]elor lor [i s\ ]inem
cont [i de p\rerile lor. {i eu mi-am propus
ca `n cazul `n care voi fi rector s\ am un
dialog principial ra]ional, deschis [i per-
manent cu reprezentan]ii studen]ilor. Nu
numai cu cei care s`nt ̀ n consilii [i Senat.
Poate s`nt pu]ini acolo, poate nu s`nt din
to]i anii de studii `nc`t eu m\ bazez pe o
consultare cu reprezentan]i ai studen]ilor
de la toate nivelurile.

O.V.: Care crede]i c\ ar trebui s\
fie rolul organiza]iilor studen]e[ti `n
raportul cu universitatea? Ar trebui s\
fie sub forma sindicatelor sau lo  curi ̀ n
care tinerii s\ desf\[oare activi t\]i ex-
tracuriculare?

V.V.: Eu cred c\ organiza]iile stu-
den]e[ti nu s`nt sindicate. Nu am g`ndit
niciodat\ c\ poate s\ se manifeste ̀ n acest
fel o organiza]ie studen]easc\ [i nici nu
am sim]it c\ `n universitatea noastr\ s-ar
manifesta `n acest fel. Eu le v\d ca fiind
entit\]i care sprijin\ preg\tirea [i din ce
`n ce mai mult se pune accent pe edu ca -
]ia non-formal\ iar pe aceasta o reg\sim
[i `n preocup\rile organiza]iilor studen -
]e[ti [i cred c\ rolul principal este acela de
a valo rifica via]a studen]easc\ `n mod
activ.

CC\\tt\\lliinn  HHOOPPUULLEELLEE
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Agronomia `[i alege ultima rectorul Universitatea de {tiin]e Agricole [i Me di ci -
n\ Veterinar\ „Ion Ionescu de la Brad”

nu s-a gr\bit s\ `[i desemneze conduc\torul.
Cu primul tur stabilit pentru 29 februarie, va
fi ultima din Ia[i care `[i chea m\ cadrele di-
dactice la vot. {i cum fostul rector a dus deja
la bun sf`r[it dou\ mandate, competi]ia se va

da `ntre prof. univ. dr. Valeriu V. Cotea [i
prof. univ. dr. Vasile V`ntu, am`ndoi pro rec-
 tori `n mandatul anterior. Indiferent de re zul-
tat, la `nceputul lunii martie, comunita tea
academic\ din Ia[i va `ncheia procesul elec-
toral [i va `ncepe un mandat de patru ani de
zile, cu busola `ndreptat\ c\tre cercetare. � interviuri cu candida]ii pentru func]ia de rector al Universit\]ii de {tiin]e Agricole [i Medicin\ Veterinar\ „Ion Ionescu de la Brad” din Ia[i

Cred `n menirea de dasc\l, dar
meseria nu este u[oar\

� interviu cu prof. univ. dr. Vasile V`ntu, prorector responsabil cu activitatea didactic\

„Fiecare dintre noi are rolul s\u, pe care eu `l consider important”
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Agronomia `[i alege ultima rectorul 

OPINIA VECHE: Noua Lege a
Edu  ca]iei specific\ faptul c\ rectorul va
prelua [i responsabilitatea unui ma  n-
ager. S-ar putea, astfel, transforma uni-
versitatea `ntr-o afacere?

VALERIU V. COTEA: Niciodat\
universitatea nu poate fi o afacere, sau
mai exact ce [tim noi c\ este o afacere.
Dar sigur c\ lucrurile au evoluat [i peste
tot este nevoie de manageri `n loc de di-
 rectori, s-a schimbat titulatura. ~]i trebu ie
un manager pentru c\, cel pu]in din punct
de vedere financiar, lucrurile nu mai s`nt
ca `nainte c`nd veneau banii de la minis-
ter. Trebuie s\ [tii s\-i atragi [i s\ [tii s\-i
[i dr\muie[ti.

O.V.: Pentru a fi un manager efi-
cient, rectorul va trebui s\ sacrifice pe
durata mandatului s\u timpul din spa -
tele catedrei [i din laboratoare?

V.C.: N-ar trebui s\ fie a[a dar a[a se
`nt`mpl\. E un sacrificiu, desigur c\ aces -
ta vine ca un fel de recompens\ pentru
universitate. Pentru c\ universitatea este
cea care m-a sus]inut [i am ajuns `n
carier\ acolo unde s`nt. La un moment dat
trebuie s\ dai [i `napoi ce-ai c\p\tat.
A[adar `]i sacrifici o parte din timp sau
poate cea mai mare parte pentru a-]i `n de -
plini responsabilit\]ile. {tiu lucrul aces ta
pentru c\ am mai fost o perioad\ rector [i
am v\zut c\ atunci c`nd ai o func]ie de
genul acesta, cel mai r\u stai cu timpul.
Oricum nu po]i lipsi de la cursuri pentru
c\ este o pl\cere s\ mergi s\ lu crezi cu stu-
den]ii. Cred c\ e partea `n care te des tinzi
cel mai bine.

~ns\ sim]im pe pielea noastr\ c\ so ci-
etatea devine din ce `n ce mai birocrati c\.
Ri[ti chiar s\ te pierzi. Viteza cu care se
schimb\ evenimentele este at`t de ma re
`nc`t dac\ nu e[ti destul de abil s\ te pliezi
pe ceea ce se `nv`rte `n jurul t\u, pierzi
timp f\r\ s\ [tii.

TTrraaddii]]iiaa  eessttee  ffrruummooaass\\,,  ddaarr
nnuu  ttrreebbuuiiee  ss\\  nnee  `̀nnttooaarrcceemm
llaa  eeaa

O.V.: Conform noii Legi a Edu  ca -
]iei, accentul se pune din ce `n ce mai
mult pe cercetare. Nu se `ndep\rteaz\
astfel profesorii de studen]i?

V.C.: Nu cred asta, pentru c\, p`n\ la
urm\, cercetarea este motorul universi t\ -
 ]ii. Este cea care ne poate duce `nainte.
Dar depinde [i cum canalizezi aceast\ cer -
cetare. To]i spun c\ trebuie s\ facem o
cercetare inovativ\. N-ai cum s\ progre-
sezi dac\ nu sacrifici din resursele fi nan-
ciare [i umane. Iar c`teodat\ apare un
conflict `ntre ce vrea pia]a muncii, ce vor
societ\]ile ca s\ le dai ca produs, in gi neri,
[i ceea ce `]i cere ministerul s\ faci, cerce -
 tare de top. Trebuie s\ le `m bini pe toate.
Decalajul nu este `ntre cer ce tare [i partea
didactic\, ci apare atunci c`nd vor be[ti de-
spre transferul tehnologic, timpul din tre fi-
nalizarea cercet\rii [i apli carea `n
produc]ie. Cu c`t ]\rile s`nt mai slab dez-
voltate, cu at`t decalajul acesta este mai
mare. {i noi [tim teoretic ce se poate dar
vede]i c\ s`nt c`mpurile nelucrate. Tre bu ie
s\ ne adapt\m, nu mai ]ine ce [tiam noi,
tradi]ional. Desigur, tra di ]i a es te frumoa -
s\, dar nu trebuie s\ ne `n toar cem la ea.

O.V.: Ar trebui ca studen]ii s\ fie
atra[i c`t mai devreme c\tre diferitele
domenii ale cercet\rii?

V.C.: Da, [i pe ace[tia `i atragem por -
nind de la lucr\rile de licen]\. Ei s`nt al\ -
turi de noi, cu c`t le oferi mai mult cu at`t
`nve]i [i tu de la ei. Este o combina ]ie fe -
ricit\; desigur c\ noi le d\m o serie de in-
 forma]ii, dar multe idei vin [i de la ei. La
mine, spre exemplu, e ca la furnal, se lu-
creaz\ zi [i noapte, laboratoarele s`nt
pline, de la studen]i p`n\ la doctoranzi. {i
este [i o atmosfer\ pl\cut\. Atunci c`nd ai
o astfel de atmosfer\ vii altfel la trea b\.
Dac\ mergem [i acum ̀ i g\ si]i ̀ n laborator
. Continu\, totdeauna, [i noaptea stau
acolo pentru c\ vin din pl\cere, dar am
avut [i ce s\ le oferim.

TTrreebbuuiiee  ss\\  uuiitt\\mm  aaggrriiccuullttuurraa
ccaarree  ccrreeddeemm  nnooii  cc\\  ssee  ffaaccee
nnuummaaii  ppee  ttrraaccttoorr  cc`̀nndd  ttrraaggii
vvaaccaa  ddee  llaann]]

O.V.: Care s`nt [ansele ca USAMV
s\ devin\ o universitate de cercetare
avansat\ [i educa]ie la urm\toarea eva l-
uare, de peste patru ani?

V.C.: Cea mai eficient\ cale pentru a
reu[i este investi]ia ̀ n resursa uman\. Tre  -
buie s\ depui un efort pentru a avea oa-
meni de calitate [i echipe de calitate [i
atunci lucrurile vor merge de la sine. O
[tiu din proprie experien]\, nu inventez.
~n plus, avem deja oameni care [tiu s\ lu-
creze pe aparatur\. Acesta este un as pect
care este tot mai greu de ref\cut pen tru c\
nu ai voie s\ angajezi personal. Pentru c\
este mult\ aparatur\, nou\, de ultim\
tehnologie [i mul]i nu au cu cine s\ lu-
creze, nu s`nt oameni [i atunci, cei care
s`nt `n laborator la mine trebuie s\ mearg\
[i la unul [i la altul. Trebuie s\ aducem oa-
meni care s`nt profesioni[ti, pe proiecte,
pe timp par]ial, trebuie s\ rezolv\m prob-
lema pentru c\ altfel apa ra tele stau.

O.V.: {i care considera]i c\ este ro -
lul studen]ilor `n ob]inerea titulaturii
de universitatea de cercetare avansat\
[i educa]ie?

V.C.: P`n\ la urm\ studen]ii s`nt pro-
dusul nostru, ca `ntreprindere, dac\ este
s\ `i spunem a[a, [i trebuie s\ fie de cea
mai bun\ calitate. Ei `ncep prin lu cr\rile
de diplom\, dar avem [i doctoranzi sau
post-doctoranzi care produc cerce ta re de
`nalt nivel [i care poate fi publicat\ `n re-
viste cu notorietate interna]ional\. Iar mai
departe `i `ntegrezi `n echip\. Eu a[a fac,
acesta este sistemul pe care l-am aplicat
[i `i sf\tuiesc [i pe ceilal]i s\ fa c\ la fel, s\
p\str\m tinerii talenta]i. Aces ta este ciclul.
~n plus, la tineri este [i en tu ziasmul de a
face ceva nou [i dac\ [tii s\ `i atragi, s\ le
faci mediul pl\cut `n care lucreaz\, s\ `i
motivezi, s\ `i pui s\ g\ seasc\ solu]ii,
ace[tia pot s\ te ajute. Tre buie s\ ne
baz\m pe inteligen]a lor [i s\ o exploat\m
[tiin]ific.

O.V.: ~ncep`nd cu acest an univer-
sitar, institu]iile de `nv\]\m`nt superior
vor putea s\ `nfiin]eze societ\]i co mer-
ciale. Dac\ ve]i fi ales `n func]ia de rec-
tor, cum ve]i valorifica aceast\
opor  tunitate?

V.C.:Aici trebuie v\zut, pentru c\ lu-
 crurile vor intra pe un alt t\r`m. S-ar putea
ca aceast\ m\sur\ s\ ajute universit\]ile s\
scape de o parte birocratic\, foarte greoaie
de altfel, `n anumite sectoare. P`n\ la
urm\, noi func]ion\m cu ni[te ferme di-
dactice care produc ceva, pot fi numite so-
ciet\]i comerciale, dar par tea aceasta
aplicativ\ s-ar putea s\ le ajute `n dez-
voltare, s\ fie trecute efectiv ca astfel de
entit\]i. ~n mediul economic este mai u[or
dec`t `n birocra]ia aceasta a unei institu]ii
de stat. P`n\ la urm\ trebuie s\-]i atragi
clien]ii.

O.V.: Se `ncearc\ prin aceast\ m\ -
sur\ cre[terea autonomiei financiare a
universit\]ilor?

V.C.: Nu putem vorbi de autonomie
financiar\ c`nd vorbim de `nv\]\m`nt. Noi
ne-am angajat s\ avem [ase procente din
PIB pentru ̀ nv\]\m`nt [i ̀ nc\ nu s`ntem la
jum\tate. {i nu putem g\si solu]ii noi, `n
Rom=nia, a[a cum exist\ `n celelalte ]\ri.
~nv\]\m`ntul trebuie subven]ionat, de asta
pl\tim at`tea taxe, nu putem s\ `l trans-
form\m `ntr-un SRL. Dar po]i s\ `]i
`mbun\t\]e[ti aceste venituri primite de la
stat printr-o serie `ntreag\ de activi t\]i. {i
sigur, exist\ fondurile acestea extra-
bugetare care s`nt importante: avem fer -
me, avem terenuri, pe care le utiliz\m `n
scop didactic, dar ele [i produc.

NNuu  ppoo]]ii  ss\\  ffiiii  uunn  cceerrcceett\\ttoorr
ccuu  rreezzuullttaattee  ddaacc\\  ee[[ttii  lleennee[[

O.V.: ~n 2012 se `mplinesc 100 de
ani de `nv\]\m`nt superior agronomic
ie[ean. Unde se situeaz\ acesta as t\zi?

V.C.: Lumea este pu]in reticent\ c`nd
ne referim la `nv\]\m`ntul agronomic.
Mai ales `n mediul [colar, de liceu. Ab sol-
ven]ii au o oarecare re]inere s\ mear g\ la
o universitate de [tiin]e agricole, dar lu-
crurile s`nt mult mai complexe pentru c\
s`nt mai multe domenii, nu doar agricul-
tura. {i trebuie s\ uit\m pu]in agricultura
care credem noi c\ se face numai pe trac-
tor c`nd tragi vaca de lan]. Sigur, [i asta
este, dar vede]i c\ tehnologia a mers at`t
de departe [i viteza cu care ̀ nc\ avan seaz\
este at`t de mare `nc`t dac\ nu ]ii pasul `n
c`]iva ani e[ti pierdut. Oricum, decalajul
mare apare `ntre ceea ce faci `n laborator
[i p`n\ se aplic\ `n produc]ie. To]i spun c\
e greu, c\ nu se c`[tig\, dar uita]i-v\ c`]i
demnitari s`nt ̀ n Parlament care s`nt mari
produc\tori agricoli. Foar te mul]i, to]i se
pl`ng, dar nimeni nu vrea s\ cedeze afac-
erea.

O.V.: Aceast\ tradi]ie aduce cu sine
presiune sau motiveaz\ [i mai mult
pentru a ob]ine performan]\?

V.C.: Le aduce pe am`ndou\. Pre siu -
ne `n special pentru c\ e[ti `ntr-o compe -
ti]ie cu colegii, cu celelalte universit\]i.
Dac\ nu e[ti `n top, lucrurile se dilueaz\,
iar dup\ aceea `]i mai piere [i cheful. De
aceea trebuie s\ ai permanent echipele de
cercetare care s\ lucreze continuu [i s\ fii
cunoscut. Asta vrem. S\ avem noto rie tate,
s\ avem prestigiu. Noi vorbim de pro-
duc]ie [tiin]ific\ [i de calitatea absol-
ven]ilor pentru c\ dac\ nu produci
ase me nea oameni de calitate sau [tiin]\
care s\ fie recunoscut\, cerut\, atunci lu-

 cru ri le se complic\ mai r\u.
O.V. Considera]i c\ luarea decizii -

lor ar trebui s\ fie `n m`inile unui grup
restr`ns de oameni sau ar trebuie s\ se
fac\ prin consultarea tuturor celor im-
 plica]i?

V.C.: Deciziile acestea trebuie s\ fie
pe c`t posibil luate prin consens. E cea
mai democratic\ form\ de a lua o de ci zie.
Dar p`n\ la urm\ trebuie s\ g\se[ti o
solu]ie s\ `mpaci pe toat\ lumea. De si gur
c\ s`nt decizii care nu influen]eaz\ foarte
mult dar s`nt situa]ii ̀ n care trebu ie s\ le iei
rapid. Acelea s`nt mai sensibi le. Dac\ ai
avea timp s\ negociezi fiecare decizie
atunci po]i consulta pe toat\ lu mea dar de
multe ori trebuie s\ ac]ionezi ca un Stat
Major, nu mai ai timp, trebu ie s\ te
hot\r\[ti pe loc. Atunci trebuie s\ ai o
echip\ bun\ care e l`ng\ tine ca decizia s\
fie cea just\. Oricum trebuie s\ te con-
sul]i, pentru c\ po]i hot\r` ceva la nervi [i
s\ `]i par\ r\u dup\ aceea totdeauna.

O.V.: Un studiu realizat anul trecut
a ar\tat ca rectorii ie[eni au un nu m\r
mic de articole ISI publicate. C`t de im-
portant\ este experien]a [ti in ]ific\ `n
exercitarea func]iei de rector?

V.C.: Desigur c\ dac\ ai reu[it `ntr-un
domeniu ai [anse s\ o faci [i `n func]ia de
rector. Dac\ e[ti un tip mediocru ̀ n me se-
ria ta nu cred c\ ai s\ faci mari fu rori `n
altceva. Dar da, succesul [tiin]ific garan-
teaz\ reu[ita. Nu po]i s\ fii un cer ce t\tor
cu rezultate dac\ e[ti lene[. Cred c\
func]ia asta, cel pu]in cum o v\d eu, de
rector, nu este at`t de dictatorial\ pe c`t se
crede. Dac\ ai o echip\ bun\ [i [tii s\ `]i
delegi cui trebuie sarcinile lucrurile pot s\
func]ioneze mult mai bine. O cer ce tare
aprofundat\ ̀ nseamn\ s\ ai o anumit\ rig-
uriozitate, s\ [tii ceea ce vrei, s\ `]i aduni
g`ndurile [i asta te ajut\.

O.V.: {i `n lipsa acestei experien]e
[tiin]ifice, un profesor care este ̀ nclinat
mai mult pe componenta didactic\
poate fi rector?

V.C.: Este o chestiune de talent. Fie -
care om are stilul lui [i asta se vede `n
evolu]ia universit\]ii pentru c\, p`n\ la
urm\, universitatea e oglinda con du c\ to -

ru lui [i invers. Cred c\ un rector nu tre-
buie s\ fie at`t de legat de aceast\ func ]ie.
S`nt unii rectori de meserie, [i acolo cred
c\ este grav\ situa]ia. Func]ia aceas ta este
vremelnic\ [i ̀ ncerci s\ dai din experien]a
acumulat\ `ntregii comunit\]i academice.
Dac\ te legi de o func]ie de ge nul acesta
[i vezi c\ atunci c`nd ]i-a fost luat\
juc\rica nu mai ai ce face, lu cru rile se
complic\.

O.V.: C`t de important\ este pre -
zen]a studen]ilor `n structurile de con-
ducere `ntr-un procent de 25%?

V.C.: Studen]ii trebuie mereu con-
sulta]i pentru c\ au o p\rere mult mai sin-
 cer\ dec`t mul]i reprezentan]i din me diul
academic. {i trebuie s\ fie `ncuraja]i s\ ̀ [i
spun\ p\rerile f\r\ s\ fie sub presiune,
pentru c\ ei [tiu s\ `[i aleag\ re pre -
zentan]ii. Mai pu]in conteaz\ c`]i s`nt pen-
tru c\ ei vin prin ace[ti reprezentan]i.
Dac\ ei s`nt buni [i au trecere `n fa]a stu-
den]ilor [i vin cu ni[te idei sau ̀ ncearc\ s\
rezolve probleme care s`nt corecte, nu
mai este important c\ e unul sau c\ vin
zece. Unul singur poate s\ `]i argumen te -
ze at`t de bine c`teodat\ `nc`t nu e ne voie
s\ vin\ s\ stea `n zece la u[\.

O.V.: Care crede]i c\ ar trebui s\ fie
rolul organiza]iilor studen]e[ti `n ra-
portul cu universitatea? Ar trebui s\ fie
sub forma sindicatelor sau lo curi `n
care tinerii s\ desf\[oare activi t\]i ex-
tracuriculare?

V.C.: Ei pot s\ `[i dezvolte ac ti vi t\ ]i -
le extracuriculare [i talentele `n cercuri de
profil, fie c\ e vorba de sport sau mu zi c\.
Dar `n organiza]ii trebuie s\ fie pur t\torii
de cuv`nt ai studen]ilor. Cred c\ ar cre[te
valoarea celui care este ales dac\ reu[e[te
s\ transmit\ nevoile studen]ilor c\tre con-
ducere. Nu e simplu, e un me dia tor [i de
multe ori o face pe pielea lui. „M\ ridic
`mpotriva nu-[tiu-c\ruia [i la examen
sigur o iau `n frez\”. Nu e simplu. Dar
dac\ e[ti doar un yesman, este o decep]ie
pentru colegii care te-au ales. Dac\ [tii s\
negociezi bine, nu s`nt pro bleme pe care
nu le po]i rezolva.
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Chipuri  bl`nde  pe  bani
C`nd am `ntrebat cu ce a venit `n

Rom=nia, [i-a cobor`t capul `n p\ m`nt.
~ncle[tarea m`inilor sale mi-a oprit [i -

rul de `ntreb\ri. A[teptam s\-mi spun\
cum a reu[it s\ treac\ at`tea grani]e,
f\r\ s\ aib\ m\car un act de identitate
pe care s\-l poat\ prezenta autori t\ ]i -
lor. De parc\ a `n]eles ce m\ interesea -
z\, dup\ un moment de t\cere, a ridi-
cat capul din piept [i a rememorat ul -
ti mele zile petrecute pe teritoriul af -
gan.

Avea 14 ani [i era bucuros c\ cine-
va i-a dat un loc de munc\ de unde s\
poat\ c`[tiga bani cu care s\-[i fac\ rost
de hran\. Ni[te str\ini `i oferiser\ [ansa
de a-l mul]umi pe unchiul s\u, la care
locuia de c`nd i-a murit mama [i care
i-a hot\r`t c\ dac\ vrea s\ fie sprijinit
de familie trebuie s\ lucreze [i s\ con-
tribuie la venitul acesteia. „Str\inii ca -
re au venit acolo `n zon\ mi-au dat
c\r]i [i caiete ca s\ le dau copiilor din
zon\ care [tiau s\ citeasc\. Am crezut
c\ e bine dac\ se `nva]\ ceva [i pentru
c\ eu nu am mers la [coal\ [i nu [tiam
s\ citesc. Am `mp\r]it materialele
despre religia americanilor oamenilor
no[tri musulmani, f\r\ s\ fi cunoscut
c\ vorbeau despre cre[tinism. A[a s-a
ajuns la o problem\ grav\, pe care
acum vreau s\ o uit. Din cauza ei am
l\sat ]ara mea [i am plecat tot `nainte”,
spune precipitat b\iatul. Trece repede
peste momentele acelea `ntunecate [i
pare mai degrab\ dispus s\ poves teas -
c\ despre cum se simte `n Rom=nia,
dec`t s\ r\scoleasc\ dup\ amintiri care
s\ explice cum a ajuns aici. Spune c\
„totul este foarte bine” [i numai iarna
este mai grea dec`t cea din ]ara sa na -
tal\. Dac\ acolo „cu un tricou treci
pes  te toate lunile dintr-un an”, `n Ro -
m=nia a trebuit s\-[i cumpere prima
gea c\ chiar atunci c`nd a intrat `n ]ara
noastr\. Era februarie, iar gerul nu pu -
tea fi `nvins doar cu o bluz\ [i un pan-
talon. Cu at`t plecase `n grab\ din ora -

[ul `n care nu a copil\rit din cauza r\z -
boiului ce-l asediase.

Fr\m`nt`ndu-[i degetele, de parc\
ar vrea s\ le fr`ng\, poveste[te scene
ciop`r]ite care reconstituie seria de `n -
t`mpl\ri ce l-au `mpins la mii de kilo-
metri distan]\. C`nd s-a aflat c\ Firas
a `mp\r]it c\r]i din care chipuri z`m bi -
toare propov\duiau `nv\]\tura cre[ ti -
n\, talibanii au n\v\lit asupra casei un -
chilor care au avut grij\ de el [i au dis-
trus-o. I-au dat foc, au aruncat cu pie -
tre, au d\r`mat pere]i, iar din lupta
ace ea m\tu[a sa nu a sc\pat. „A murit
acolo, f\r\ s\ o pot ajuta pentru c\ eu
nu eram acas\ [i de asta nu vreau s\-mi
aduc aminte c\ este foarte ur`t. Mult
timp dup\, m-am g`ndit numai la
noap tea `n care a trebuit s\ fug departe
de cas\, c\ altfel eram [i eu omor`t”,
spune Firas, de data aceasta f\r\ s\-[i
poat\ ]ine `n fr`u lacrimele, care-l n\ -
p\ desc. Au urmat zile f\r\ hran\ [i ap\,
c\l\torind c`nd pe jos, c`nd cu c`te o
ma[in\, iar „greul a `nceput dup\ noap  -
tea `n care am ie[it din ]ara mea”. ~n
afar\ de limba sa natal\, atunci nu mai
cuno[tea o alta, str\in\, cu care s\ se
poat\ descurca prin alte state. A[a a
mers `n ne[tire p`n\ c`nd, `n R\d\u]i,
poli]i[tii i-au cerut s\ se legitimeze.
Atunci „mi-am amintit c\ m\tu[a mea
mi-a spus odat\ c\ `n ]\ri `ndep\rtate,
str\ i nilor din zonele de conflict li se
ofer\ protec]ie [i atunci c`nd oamenii
buni m-au `ntrebat cine s`nt, `ncotro
merg, am spus «azil». De atunci am
`nceput o alt\ via]\”. Una lini[tit\, du -
p\ cum spu ne `nc\ o dat\.

Autorit\]ile din R\d\u]i i-au f\cut
primele acte. O carte de identitate, un
permis de [edere pe teritoriul ro m= nesc
[i un act de na[tere, pentru c\, precum
ceilal]i, a fost adus pe lume acas\, iar
na[terea sa nu a fost declarat\. Tot aici

a primit primele tratamente medicale
`mpotriva reumastimului pe care l-a
f\  cut din primul an, din cauza timpu-
lui geros cu care s-a `nt`lnit pe drum.

Se lumineaz\ c`nd vorbe[te despre
prietenii pe care [i i-a f\cut `n centru,
dar mai ales c`nd se refer\ la familia
din B\deu]i care `l vede ca pe un copil
de-al lor. „Ne `nt`lnim acas\ la ei [i
mer gem s\ ne plimb\m ca o familie,
iar c`nd v\d c\ se g`ndesc la mine ca la
un fiu al lor, pe care s`nt ferici]i s\-l
re vad\, s`nt cel mai bucuros”, spune el,
animat de o stare care-l binedispune
deodat\. Acum s-a deprins s\-i ajute
pe ceilal]i colegi din centru care abia
au ajuns la R\d\u]i, fiindu-le ca un fel
de ghid, care, de multe ori, se ofer\ s\
le aduc\ „de afar\ ce au nevoie” pen-
tru c\ lui `i place s\ ias\ zilnic din
camer\, s\ se amestece printre rom=ni
ca s\ `nve]e limba c`t mai bine. Numai
a[a o s\ poat\ lucra `ntr-o zi [i atunci o
s\ poat\ suna mai des restul rudelor
r\mase acas\.

O  fereastr\  salvatoare
Tot din acea ]ar\ cutreierat\ de ma -

[inile de r\zboi a fugit [i Adel `n 2009.
Era `nfrico[at de r\zbunarea talibani -
lor [i, `ntr-o noapte, a trecut frontiera
spre Iran. De acolo p`n\ `n Rom=nia
a mai f\cut dou\ luni, dintre care una
a petrecut-o `ntr-o `nchisoare din Slo -
ve nia pentru c\ nu avea acte c`nd a
fost prins. „Am ajuns aici la centru
du p\ ce am traversat Iranul, Turcia,
Grecia, Italia, Slovenia [i Ungaria.
Copiii mei aveau patru [i [ase ani, iar
so]ia mea nu [tia c\ eu plecasem din
]ar\ [i c\ s`nt `n Italia. Abia din Un ga -
ria am putut suna acas\ la p\rin]i, un -
de era [i ea, s\ le spun c\ s`nt bine”,
poveste[te el `n timp ce-[i str`nge m`i -
ni le `n jurul trupului, ca `ntr-o `m br\ ]i -

[are. De la cap\tul cel\lalt al firului,
ma ma `l anun]ase c\ tat\l s\u nu a su -
portat durerea cauzat\ de furia talibani -
lor [i a murit la pu]in timp dup\ ce el
fugise. Dar Adel nu plecase pentru c\
voia s\-[i p\r\seasc\ familia. Tat\l s\u
l-a repezit pe geam c`nd a v\zut c\
mitralierele i-au luat de l`ng\ d`nsul pe
ceilal]i doi fii ai s\i. I-au pedepsit pen-
tru c\ fratele lor mai mare, Adel, care
lucra pentru poli]ia afgan\, a prins un
taliban. „L-am dat poli]iei [i pentru c\
`n cas\ am g\sit arme [i bombe a intrat
`n pu[c\rie”, spune b\rbatul `ntristat,
f\ r\ vreo urm\ de m`ndrie pentru c\ a
reu[it s\ `ncarcereze pe unul dintre cei
care executau `n public oameni nevino -
va]i.

M`hnirea lui persist\ de noaptea `n
care, de[i casa-i r\suna cu `mpu[ c\ -
turi, el se `ndep\rta f\r\ s\-i poat\ sc\ -
pa de pericol pe cei dragi, cum a fost
preg\tit la [coala de ofi]eri. „Pe la unu
jumate a intrat tata la mine `n camer\
[i mi-a f\cut semn cu m`na s\ fug mai
repede. C`t m-am ascuns `n ]ar\ m-am
g`ndit ce fac eu dac\ vin [i dup\ mine,
iar c`nd am sunat acas\, tata mi-a spus
c\ fra]ii mei au murit [i c\ nu trebuie
s\ mai vin acas\ pentru c\ s`nt `n mare
pericol”. Atunci [i-a sunat so]ia [i a
`ndrumat-o s\ nu r\m`n\ mai mult de
20 de zile `ntr-un loc. Ca s\ fie ferit\
de necaz, a trebuit s\ se mute la sora
sa, apoi la frate, pe urm\ la p\rin]i,
dup\ care la socri [i pe urm\ iar la so -
r\. Dac\ r\m`nea `n casa lor, nu va mai
ajunge [i ea `n Rom=nia, cum [i-a
propus Adel. Peste o lun\, ajutat de un
prieten care a locuit [i el `n centru, o
s\-[i aduc\ familia la R\d\u]i, vor
`nchiria un apartament [i vor locui din
nou `mpreun\, al\turi de mama lui, pe
care nu o poate l\sa singur\ `n calea
ce lor r\i.

Firas [i Adel nu se pl`ng de suma
modic\ pe care le-o asigur\ statul ro -
m=n, 3,6 lei pe zi, chiar dac\ nu [i-au
mai luat o cartel\ interna]ional\ de c` -
teva luni. C`nd Firas a vorbit ultima
dat\ acas\ cu unchiul s\u, b\tr`nul se
afla `n centrul care i-a devenit cas\ du -
p\ ce c\minul s\u a fost distrus de fu -
ria mahomedanilor. Rudele lui Adel
trebuie s\ mai fie martori `nc\ o lun\
r\zboiului din zon\. Din cauza lui, b\ -
ie]ii caza]i la R\d\u]i nu o s\ mai cal -
ce niciodat\ acas\, pe teritoriul af gan.

Iulia  CIUHU

Pacien]ii de la Spitalul de Psi hi a -
trie „Sf`ntul Nicolae” din Ro man se
uit\ pe geam cu privirea goal\. Afar\ e
o vreme ca-n delirul lor, peste z\pada
p`n\ la genunchi, neagr\ de no roi [i
sare, curge o ploaie de prim\ va r\. Pe
str\du]a mic\ ce trece prin fa]a spitalu-
lui se perind\ oameni cu um bre le, oa -
meni cu fulare, fesuri sau m\ nu[i [i
oa meni `n tricouri cu m`nec\ scur t\.
Doar portarul de la intrarea in s titu]iei
r`de `nfundat c`nd `l vede pe bi ciclistul
cu bra]ele dezgolite tras`nd linii prin
noroiul ad`nc de vreo zece, poate 15
centimetri. Pacien]ii nu r`d. De ce ar
face-o, c`nd „familiile nu `i mai pot
suporta, nu `i mai pot ]ine iar comuni-
tatea nu `i accept\. «Iar a venit de la
Spital». Cum ajunge acas\ de la noi,
cum `l v\d vecinii c\ ajunge `n lo -
calitate, chiar dac\ e stabilizat [i cu
tra tamentul la zi, pun m`na pe telefon
[i cheam\ salvarea. «Veni]i [i `l lua]i,
duce]i-l la Urgen]e undeva. Noi `l ve -
dem, nu-[i poate purta de grij\». Ne
tre zim `n aceea[i zi c\ a venit din nou
la noi. Externat diminea]a, seara e din
nou la noi. Ce `ngrijiri `i ofer\ comu-
nitatea acestui om? Ce sprijin?”.

Doctori]ei Anca Mihaela H`ncu i
se stinge vocea. Mereu face a[a c`nd o
cople[e[te o emo]ie; `[i afund\ b\rbia
`n piept [i ultimele cuvinte le roste[te
abia [optite. Ne-am `nt`lnit `n biroul ei,
un loc de munc\ spa]ios, dar modest [i
`ngrijit, decorat sumar. Nu are mult de
c`nd este managerul spitalului, `ns\ lu -
creaz\ aici de c`nd institu]ia era g\z -
du it\ de fostul conac boieresc din G= -
din]i, o comun\ la zece kilometri de
Roman. „Nic\ieri `n Rom=nia nu este
bine `n spitale”, respir\ ad`nc [i spune
laconic. „La noi e [i mai grav. S`ntem
doi medici, 13 asisten]i [i 15 infirmieri
la 130 de pacien]i. ~n statul de func]ii
scrie c\ putem avea 85 de angaja]i, dar
noi avem 56. {i din cei doi medici,
unul este pensionat [i altul este mana -
ger. Efectiv nu po]i s\ te `mpar]i [i s\
faci cum ]i-ai dori, s\ vorbe[ti cu to]i
pacien]ii [i s\ le afli p\surile”.

Nici psiholog angajat nu au,
de[i `n lege este trecut cu titlu de
obligatoriu. Este doar
un con-
tract cu
un specialist
cu ju m\ ta te
de nor m\,
care vine
dou\ zile

pe s\pt\m`n\ [i st\ doar c` te va ore.
Astfel, sf\tuitori pentru pa ci en]i [i fa -
mi liile lor r\m`n doar cei din persona -
lul spitalului. Ei [i propriile fantasme.

OO  ccuurrbb\\  ddeesscceennddeenntt\\
Schizofrenii, tulbur\ri afective, de

personalitate [i demen]e. Dac\ te ui]i
`n ochii celor care se plimb\ pe ho lu -
ri le spitalului nu vezi `ns\ dec`t curio -
zitate [i, uneori, fric\. De[i, pe h`rtie,
`n medie, durata de internare este de
aproximativ 50 de zile, `n realitate s`nt
pacien]i care stau de ani de zile la spi-
tal, unii chiar de c`nd a fost `nfiin]at
acesta, `n 1982. „Dar ace[tia s`nt mai
mult cazuri sociale, `i externezi, dar
nu au unde sta, nu au unde dormi, ce
rude mai au nu `i ]in acas\ [i dup\ do -
u\ trei s\pt\m`ni se `ntorc la noi”, spu -
ne doctori]a. ~mi explic\ `ns\ c\ exist\
[i familii care s`nt dispuse s\ treac\ de
delir, de dezorientare, de violen]e pen-
tru a-i ]ine pe cei dragi aproape de ca -
s\. ~ns\ nici ei nu reu[esc s\ o fac\ p` -
n\ la cap\t. „Fiindc\ pacien]ii recad `n
boal\, fie c\ e de la medicamente sau
de la un alt [oc emo]ional. {i nicioda -
t\, asta dac\ `[i mai revin, nu reu[esc
s\ fie la fel cum erau `nainte de c\dere.
E ca o curb\ descendent\”. Exist\ `ns\
[i cazuri cu apropia]i care insist\, se
`n grijesc de cei dragi, dar v\z`nd cum
discern\m`ntul lor se deterioreaz\ pe
zi ce trece, cad la r`ndul lor `n depre-
sie [i ajung s\ fie interna]i al\turi de
cei pe care `i `ngrijeau la spitalul din
Roman.

Majoritatea oamenilor confund\
`ns\ spitalul cu un centru de `ngrijire
permanent\. ~i aduc pe cei bolnavi psi-
hic aici, le asigur\ spitalizarea, [i aleg
solu]ia mai simpl\. ~i uit\. „De aceea
noi extern\m de fiecare dat\ cu salva -
rea, pentru c\ altfel pu]ini s`nt cei care
ar veni s\ `i ia la momentul extern\rii.
~i ducem acas\, chiar dac\
peste c`teva s\pt\m`ni se
`ntorc din nou. Am avut
`ns\ un caz aparte”.

Doctori]a z`m be[ te. Un gest pe care-l
p\streaz\ mai mult pentru pacien]ii cu
care vorbe[te sau pentru membrii
familiilor care caut\ ve[ti dec`t pentru
sine. ~[i aduce amin te de un b\rbat ca -
re suferea de schi zo frenie [i care nu se
l\sa dus acas\. ~ntr-un final, c`nd nu se
mai putea evita externarea, salvarea de
la psihiatria din Roman l-a dus `n
Piatra Neam] [i l-a l\sat la casa sc\rii
unde locuia, plec`nd apoi s\ fac\ rost
de ni[te h`rtii de la spitalul municipal.
„{i b\rbatul ajun gea `naintea salv\rii
`napoi la spital. Nu [tiu cum a f\cut-o
prima oar\, dar a dou\ oar\ am `n]eles
c\ a chemat SMURD-ul s\-l aduc\. Ba
pe jos, ba cu o ma[in\, s-a `ntors de
unul singur”.

NNuu  nnee  ttrriimmiittee]]ii  bboollnnaavviiii  `̀nn
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Cel mai important sprijin al comu-
nit\]ii pentru spital a venit de abia `n
anul 2009, c`nd s-a decis mutarea aces  -
tuia din „mijlocul pustiet\]ii p`n\ la
mar ginea Romanului. C`nd autorit\]ile
au decis asta [i au acceptat c\ pacien-
tul psihic e fratele nostru, e mama mea,
e tat\l meu, s-a f\cut un pas foarte
important pentru integrare `n socie ta -
te”, roste[te r\stit asistenta [ef\, doam-
na Maria. Se opre[te, respir\ greu, `[i
fr\m`nt\ m`inile [i se uit\ spre u[\.
„Dac\ mama uit\ de la 70 de ani, de ce
s\ o izolez `ntr-o p\dure? Ea are ne vo ie
de mine, trebuie s\ o aduc mai aproa -
pe s\ pot ajunge la ea. Dac\ `i stigma-
tizezi [i `i izolezi nu faci altceva dec`t
s\ `i dai uit\rii [i s\ `i ucizi.”

Pentru c\ pe bolnavii psihic `i izo -
leaz\ `nainte de toate societatea. Cel
mai bine o cite[ti pe fe]ele oamenilor
apropia]i acestora. Ie[ind din bi roul
managerului, al doctori]ei H`ncu, am
`nt`lnit pe holul principal al spita lului,
l`ng\ sala de mese, un b\tr`n cu fa]a
bl`nd\. Acesta `[i str`ngea c\ciula la
piept [i `i explica duios doctori]ei cum
a muncit cu m`na lui o oal\ [i ar vrea
s\ i-o dea cadou, ca mul]umire, dar
`nc\ nu a decorat-o. Din spatele s\u,
un t`n\r cu tr\s\turi similare, fiul s\u
cel mai probabil, se uita `n jur c`nd
ru[inat, c`nd nervos. L-a apucat pe ta -
t\l s\u de m`n\ cer`ndu-[i scuze celor
din jur. „Las\ doamna `n pace, tat\, nu
are timp s\ te asculte acum”, [i b\ tr` -
nul [i-a aplecat capul [i a `nceput s\
mearg\, mai mult t`r`t, l`ng\ fiul s\u.

„„DDeeggeeaabbaa  `̀nnttrreebbii::  ttee
ddooaarree??””

Bolile psihice, chiar [i cele mai
gra ve, s-ar putea trata, dac\ ar veni pa -
cien]ii din timp. ~ns\ la spitalul din
Ro man ajung doar cazurile terminale,
[i „cu ei nu po]i face dec`t `ngrijire.
Doar at`t. S\-i hr\ne[ti, s\-i speli, s\-i
schimbi [i s\-i plimbi pu]in. Familiile
ar trebui s\-i ]in\ `ntr-un centru, dar
cele de stat s`nt pline [i cele private
s`nt foarte scumpe”, spune doctori]a
H`n cu, uit`ndu-se `ncruntat dup\ t` n\ -
rul care ie[ea la bra] cu tat\l s\u din
spi tal.

~mi spune, ap\sat, c\ nici un pa -
cient nu moare din cauza demen]ei.
Mor din cauza infec]iilor, a bolilor mai
grave dar, uneori, chiar [i din cauza

unei gripe banale. Pentru c\ „ei nu
con[ tientizeaz\ nimic, dac\ tu[esc, da -
c\ fac febr\ sau dac\ le este r\u. De -
geaba `ntrebi: „Te doare?”. De multe
ori demen]a e [i cu agita]ie mare, pa -
cientul nu st\ locului o clip\, se plimb\,
e dezorien tat, acum e `n pat, acum
pleac\, acum `l `mbraci, acum se dez -
brac\, acum ru pe hainele, pamper[ii, e
o `ngrijire la bo rioas\. De aceea le este
familiilor imposibil s\ fac\ fa]\”.

Chiar [i cei `n stare mai avansat\
de demen]\ mai au sclipiri. ~i mai las\
familiile acas\ [i se duc la buc\t\rie. ~n
fa]a aragazului, `[i aduc aminte c\ `l
foloseau. Dau drumul la gaz, dar mo -
mentul de luciditate se pierde [i apoi
pleac\. ~n urma lor, casa ia foc sau ex -
plodeaz\.

IInnggiinneerruull  FFaannttoommaass
Asistenta [ef, doamna Maria, lu -

creaz\ de mai bine de 30 de ani `n spi-
tale de psihiatrie. A `nv\]at c\ nu tre-
buie s\ te ata[ezi de pacien]i [i c\ pro -
blemele trebuie s\ le la[i la poarta spi-
talului c`nd pleci acas\ „altfel nu mai
e[ti om”. Chiar dac\ spune clar c\ „ni -
meni din lumea exterioar\ nu o s\ m\
`n]eleag\”, cea mai mare bucurie o
sim te atunci c`nd se uit\ `n ochii unui
bolnav de schizofrenie care, `ntr-un
moment de lucididate, `i z`mbe[te [i `i
mul]ume[te. Dar `ntr-un asemenea loc,
nu `[i las\ niciodat\ garda jos. „Este o
vorb\ care spune c\ `ntr-un spital de
psihiatrie, c`nd este cea mai mult\ li -
ni[ te po]i s\ consideri c\ este lini[tea
dinaintea furtunii. Oric`nd un bolnav
`]i poate da faian]a jos din baie sau se
leag\ cu ceva [i se poate sp`nzura. Ei
au tot felul de idei delirante [i haluci-
na]ii.”

A v\zut multe cazuri `n care de -
men]a a luat controlul asupra oameni -
lor, de c`nd lucreaz\ `n spital, de[i as -
t\zi, cu noile medicamente, e mai u[or
de ]inut `n fr`u boala. Odat\, un pa -
cient nou venit a luat o c`rja de la un
r\nit [i a spart toate geamurile de la
etaj; a fost nevoie s\ vin\ portarul cu o
lopat\ [i s\ cheme pompierii ca s\ `l
poat\ imobiliza. Ea `ns\ a `nv\]at s\ se
team\ de for]a pe care o cap\t\ un pa -
cient m`nat de demen]\ de c`nd a `n ce -
put s\ lucreze. A `ngrjit un b\rbat care,
„aflat `ntr-o stare de agita]ie, a fost ne -
voie de trei infirmieri [i 12 al]i pa -
cien]i ca s\-l putem imobiliza, s\-l li -
ni[ tim.”

~ns\ cazul care a marcat-o pe
doamna Maria cel mai mult a fost cel
al unui inginer, pe vremea `n care spi-
talul `nc\ nu se mutase de la G=din]i.
„Asta am s\ ajung, dac\ voi tr\i, s\ le
spun [i nepo]ilor [i str\nepo]ilor [i r\s -
ne po]ilor”. C`nd poveste[te, asistenta
nu `[i ridic\ ochii de la un punct care
[i l-a fixat pe u[a din micul birou `n
care ne-am a[ezat, a[tept`nd parc\ s\
intre cineva pe u[\. Inginerul ajunsese
la spital cu un caz de demen]\, dup\ ce
[i-a ucis so]ia. Era un „om abil, cu o

inteligen]\ de remarcat. {i tocmai, fi -
ind de[tept [i curat, toate grupurile de
lucru din spital au ajuns s\ `l plac\.
Lu cr`nd [i la buc\t\rie, a ajuns s\ de ]i -
n\ chei de la u[ile din tot spitalul”. F\ -
r\ ca nimeni s\ `[i dea seama.

{i `ntr-o sear\, `n care asistenta b\ -
nuie[te c\ a avut o c\dere, „un delir
fantastic”, [i-a pus `n aplicare un plan
„care se vedea c\ l-a copt demult”. A
a[teptat tura de noapte, `n care `n tot
spitalul era doar o infirmier\ [i o asis-
tent\. Asistenta `n seara aceea era doam -
na Maria. „Preg\tise suc, vin [i venea
la noi cu diverse avansuri, complet in -
coerente cu g`nduri lipsite de logic\.
Ne spunea c`nd la una c`nd la alta s\ `l
l\sam singuri cu cealalt\, dar nu ne
spunea [i motivul. Atunci mi-am dat
seama c\ avem o problem\ [i c\ trebu -
ie s\ fim cu ochii pe el. La un moment
dat mi se p\ruse c\ b\use, a[a de pu ter -
nic `i str\luceau ochii, dar era deja de -
compensat.” C`nd pacientul nu s-a po -
to lit, cele dou\ femei au `ncercat s\ ia
leg\tura cu unul dintre doctorii de la
spital care locuia `n Roman, dar nu au
primit r\spuns. Au `ncercat apoi la
Poli]ia din municipiu, care i-a trimis
la cea din comun\ `ns\ poli]i[tii locali
nu aveau ma[in\ [i urma s\ dureze p` -
n\ c`nd ajungeau la fostul conac.

„Am trimis pe cineva de la ferm\
pe un cal. Timp `n care inginerul a
stins luminile `n tot spitalul [i noi am
ie[it printr-un geam de la triaj, singu-
rul care se deschidea. Atunci, a venit
dup\ noi cobor`nd un deal [i strig`nd
«Eu s`nt Fantomaaas!»”. Doamna
Maria l-a ]inut de vorb\, infirmiera s-a
ascuns dup\ un tractor, `n timp ce un
paznic a venit cu o furc\ pentru a `n -
cer ca s\ `l potoleasc\. La ora 3.00, du -
p\ vreo jum\tate de or\, a venit poli]ia,
„a tras focuri de arm\, dar el dis p\ ru -
se”. L-au g\sit `n patul de spital, a[ tep -
t`nd lini[tit, cu un cu]it al\turi.

M`inile doamnei Maria au `nceput
s\ tremure violent, `n timp ce [i le-a
ascuns sub birou. ~mi z`mbe[te [i `mi
spune din nou zicala cu lini[tea din
spitalul de psihiatrie, care anun]\, de
fapt, o furtun\. Ridic\ din umeri, r\ -
suf l\ u[urat\ [i se uit\ pe geam afar\.
V`ntul care pornise diminea]\ s-a cal-
mat [i dinspre casele din jur nu r\suna
nici un sunet.

******
~n Roman, ploaia a cedat. Acum,

b\l]ile plutesc deasupra gr\mezilor de
z\pad\. ~n ele roma[canii ̀ [i scald\ chi  -
pul, privindu-l pentru c`teva secunde
cum se deformeaz\, ca apoi s\ mearg\
mai departe, str\duindu-se s\ oco leas -
c\ noroiul. Pacien]ii de la Spitalul de
Psihiatrie „Sf`ntul Nicolae” din Ro -
man nu s`nt la fel de noroco[i. Ei [i-au
v\zut chipul deform`ndu-se [i n-au pu -
tut face nimic dec`t s\ `nve]e. S\ `n ve -
]e s\ nu mai aib\ `ncredere `n mintea
lor.

CC\\tt\\lliinn  HHOOPPUULLEELLEE

Ochii care nu te v\d
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Isp\[irea ultimei nop]i de delir
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� cel mai important sprijin
al comunit\]ii pentru spi-
tal a venit de abia c`nd s-a
decis mutarea aces  tuia
din mijlocul pustiet\]ii la
mar ginea Romanului

Spitalul ad\poste[te aproximativ 130 de bolnavi psihic

Demen]a nu face discrimin\ri. Ia [i oameni de pe
strad\, muncitori din fabrici sau profesori din

spatele catedrei. Cei mai noroco[i s`nt at`t de
apropia]i de familii `nc`t acestea renun]\ [i la munc\
doar pentru a avea grij\ de ei. Restul `ns\, aglome -
reaz\ centrele permanente din toat\ ]ara, iar mul]i
dintre ei ajung la poarta Spitalului de Psihiatrie din
Roman. Personalul de aici a `nv\]at c\ e greu s\ te
ata[ezi de un pacient care m`ine poate uita cum te
cheam\ sau care, `ntr-un delir, te poate ataca. Dar
mai s`nt [i cei care au `nv\]at s\-i spun\ spitalului
cas\, [i nu se dau pleca]i nici dac\ s`nt du[i cu
ambulan]a. „S`ntem o familie ciudat\”, spune asisten-
ta [ef, doamna Maria. O familie `n care oamenii se
r\t\cesc f\r\ s\ [tie c\ au plecat de acas\.

„Ei nu con[tientizeaz\ nimic, dac\ tu[esc, dac\ fac febr\
sau dac\ le este r\u”



Pentru Firas, Rom=nia este ]ara
pe ca re [i-a dorit-o dintotdeauna. Una
lini[tit\, `n care se poate plimba pe
stra d\ oric`nd, f\r\ ca cineva s\ `n drep -
te ostentativ arma c\tre el, cum se `n -
t`mpl\ `n patria sa, unde „dup\ ora
17.00 nu se mai poate ie[i din cas\”.
A[eza]i la masa din „Sala 2” a Cen -
trului Regional de Cazare [i Pro ce -
duri pentru Solicitan]i de Azil R\ -
d\ u]i, poveste[te la `nceput despre c`t
de frumos a fost luna trecut\ c`nd [i-a
s\rb\torit majoratul aici. „Rom=nia mi-a
dat o via]\ nou\ de tr\it”, spune el `na -
in te de toate.

CChhiippuurrii  bbll`̀nnddee  ppee  bbaannii
C`nd am `ntrebat cu ce a venit `n

Rom=nia, [i-a cobor`t capul `n p\ m`nt.
~ncle[tarea m`inilor sale mi-a oprit [i -

rul de `ntreb\ri. A[teptam s\-mi spun\
cum a reu[it s\ treac\ at`tea grani]e,
f\r\ s\ aib\ m\car un act de identitate
pe care s\-l poat\ prezenta autori t\ ]i -
lor. De parc\ a `n]eles ce m\ interesea -
z\, dup\ un moment de t\cere, a ridi-
cat capul din piept [i a rememorat ul -
ti mele zile petrecute pe teritoriul af -
gan.

Avea 14 ani [i era bucuros c\ cine-
va i-a dat un loc de munc\ de unde s\
poat\ c`[tiga bani cu care s\-[i fac\ rost
de hran\. Ni[te str\ini `i oferiser\ [ansa
de a-l mul]umi pe unchiul s\u, la care
locuia de c`nd i-a murit mama [i care
i-a hot\r`t c\ dac\ vrea s\ fie sprijinit
de familie trebuie s\ lucreze [i s\ con-
tribuie la venitul acesteia. „Str\inii ca -
re au venit acolo `n zon\ mi-au dat
c\r]i [i caiete ca s\ le dau copiilor din
zon\ care [tiau s\ citeasc\. Am crezut
c\ e bine dac\ se `nva]\ ceva [i pentru
c\ eu nu am mers la [coal\ [i nu [tiam
s\ citesc. Am `mp\r]it materialele
despre religia americanilor oamenilor
no[tri musulmani, f\r\ s\ fi cunoscut
c\ vorbeau despre cre[tinism. A[a s-a
ajuns la o problem\ grav\, pe care
acum vreau s\ o uit. Din cauza ei am
l\sat ]ara mea [i am plecat tot `nainte”,
spune precipitat b\iatul. Trece repede
peste momentele acelea `ntunecate [i
pare mai degrab\ dispus s\ poves teas -
c\ despre cum se simte `n Rom=nia,
dec`t s\ r\scoleasc\ dup\ amintiri care
s\ explice cum a ajuns aici. Spune c\
„totul este foarte bine” [i numai iarna
este mai grea dec`t cea din ]ara sa na -
tal\. Dac\ acolo „cu un tricou treci
pes  te toate lunile dintr-un an”, `n Ro -
m=nia a trebuit s\-[i cumpere prima
gea c\ chiar atunci c`nd a intrat `n ]ara
noastr\. Era februarie, iar gerul nu pu -
tea fi `nvins doar cu o bluz\ [i un pan-
talon. Cu at`t plecase `n grab\ din ora -

[ul `n care nu a copil\rit din cauza r\z -
boiului ce-l asediase.

Fr\m`nt`ndu-[i degetele, de parc\
ar vrea s\ le fr`ng\, poveste[te scene
ciop`r]ite care reconstituie seria de `n -
t`mpl\ri ce l-au `mpins la mii de kilo-
metri distan]\. C`nd s-a aflat c\ Firas
a `mp\r]it c\r]i din care chipuri z`m bi -
toare propov\duiau `nv\]\tura cre[ ti -
n\, talibanii au n\v\lit asupra casei un -
chilor care au avut grij\ de el [i au dis-
trus-o. I-au dat foc, au aruncat cu pie -
tre, au d\r`mat pere]i, iar din lupta
ace ea m\tu[a sa nu a sc\pat. „A murit
acolo, f\r\ s\ o pot ajuta pentru c\ eu
nu eram acas\ [i de asta nu vreau s\-mi
aduc aminte c\ este foarte ur`t. Mult
timp dup\, m-am g`ndit numai la
noap tea `n care a trebuit s\ fug departe
de cas\, c\ altfel eram [i eu omor`t”,
spune Firas, de data aceasta f\r\ s\-[i
poat\ ]ine `n fr`u lacrimele, care-l n\ -
p\ desc. Au urmat zile f\r\ hran\ [i ap\,
c\l\torind c`nd pe jos, c`nd cu c`te o
ma[in\, iar „greul a `nceput dup\ noap  -
tea `n care am ie[it din ]ara mea”. ~n
afar\ de limba sa natal\, atunci nu mai
cuno[tea o alta, str\in\, cu care s\ se
poat\ descurca prin alte state. A[a a
mers `n ne[tire p`n\ c`nd, `n R\d\u]i,
poli]i[tii i-au cerut s\ se legitimeze.
Atunci „mi-am amintit c\ m\tu[a mea
mi-a spus odat\ c\ `n ]\ri `ndep\rtate,
str\ i nilor din zonele de conflict li se
ofer\ protec]ie [i atunci c`nd oamenii
buni m-au `ntrebat cine s`nt, `ncotro
merg, am spus «azil». De atunci am
`nceput o alt\ via]\”. Una lini[tit\, du -
p\ cum spu ne `nc\ o dat\.

Autorit\]ile din R\d\u]i i-au f\cut
primele acte. O carte de identitate, un
permis de [edere pe teritoriul ro m= nesc
[i un act de na[tere, pentru c\, precum
ceilal]i, a fost adus pe lume acas\, iar
na[terea sa nu a fost declarat\. Tot aici

a primit primele tratamente medicale
`mpotriva reumastimului pe care l-a
f\  cut din primul an, din cauza timpu-
lui geros cu care s-a `nt`lnit pe drum.

Se lumineaz\ c`nd vorbe[te despre
prietenii pe care [i i-a f\cut `n centru,
dar mai ales c`nd se refer\ la familia
din B\deu]i care `l vede ca pe un copil
de-al lor. „Ne `nt`lnim acas\ la ei [i
mer gem s\ ne plimb\m ca o familie,
iar c`nd v\d c\ se g`ndesc la mine ca la
un fiu al lor, pe care s`nt ferici]i s\-l
re vad\, s`nt cel mai bucuros”, spune el,
animat de o stare care-l binedispune
deodat\. Acum s-a deprins s\-i ajute
pe ceilal]i colegi din centru care abia
au ajuns la R\d\u]i, fiindu-le ca un fel
de ghid, care, de multe ori, se ofer\ s\
le aduc\ „de afar\ ce au nevoie” pen-
tru c\ lui `i place s\ ias\ zilnic din
camer\, s\ se amestece printre rom=ni
ca s\ `nve]e limba c`t mai bine. Numai
a[a o s\ poat\ lucra `ntr-o zi [i atunci o
s\ poat\ suna mai des restul rudelor
r\mase acas\.

OO  ffeerreeaassttrr\\  ssaallvvaattooaarree
Tot din acea ]ar\ cutreierat\ de ma -

[inile de r\zboi a fugit [i Adel `n 2009.
Era `nfrico[at de r\zbunarea talibani -
lor [i, `ntr-o noapte, a trecut frontiera
spre Iran. De acolo p`n\ `n Rom=nia
a mai f\cut dou\ luni, dintre care una
a petrecut-o `ntr-o `nchisoare din Slo -
ve nia pentru c\ nu avea acte c`nd a
fost prins. „Am ajuns aici la centru
du p\ ce am traversat Iranul, Turcia,
Grecia, Italia, Slovenia [i Ungaria.
Copiii mei aveau patru [i [ase ani, iar
so]ia mea nu [tia c\ eu plecasem din
]ar\ [i c\ s`nt `n Italia. Abia din Un ga -
ria am putut suna acas\ la p\rin]i, un -
de era [i ea, s\ le spun c\ s`nt bine”,
poveste[te el `n timp ce-[i str`nge m`i -
ni le `n jurul trupului, ca `ntr-o `m br\ ]i -

[are. De la cap\tul cel\lalt al firului,
ma ma `l anun]ase c\ tat\l s\u nu a su -
portat durerea cauzat\ de furia talibani -
lor [i a murit la pu]in timp dup\ ce el
fugise. Dar Adel nu plecase pentru c\
voia s\-[i p\r\seasc\ familia. Tat\l s\u
l-a repezit pe geam c`nd a v\zut c\
mitralierele i-au luat de l`ng\ d`nsul pe
ceilal]i doi fii ai s\i. I-au pedepsit pen-
tru c\ fratele lor mai mare, Adel, care
lucra pentru poli]ia afgan\, a prins un
taliban. „L-am dat poli]iei [i pentru c\
`n cas\ am g\sit arme [i bombe a intrat
`n pu[c\rie”, spune b\rbatul `ntristat,
f\ r\ vreo urm\ de m`ndrie pentru c\ a
reu[it s\ `ncarcereze pe unul dintre cei
care executau `n public oameni nevino -
va]i.

M`hnirea lui persist\ de noaptea `n
care, de[i casa-i r\suna cu `mpu[ c\ -
turi, el se `ndep\rta f\r\ s\-i poat\ sc\ -
pa de pericol pe cei dragi, cum a fost
preg\tit la [coala de ofi]eri. „Pe la unu
jumate a intrat tata la mine `n camer\
[i mi-a f\cut semn cu m`na s\ fug mai
repede. C`t m-am ascuns `n ]ar\ m-am
g`ndit ce fac eu dac\ vin [i dup\ mine,
iar c`nd am sunat acas\, tata mi-a spus
c\ fra]ii mei au murit [i c\ nu trebuie
s\ mai vin acas\ pentru c\ s`nt `n mare
pericol”. Atunci [i-a sunat so]ia [i a
`ndrumat-o s\ nu r\m`n\ mai mult de
20 de zile `ntr-un loc. Ca s\ fie ferit\
de necaz, a trebuit s\ se mute la sora
sa, apoi la frate, pe urm\ la p\rin]i,
dup\ care la socri [i pe urm\ iar la so -
r\. Dac\ r\m`nea `n casa lor, nu va mai
ajunge [i ea `n Rom=nia, cum [i-a
propus Adel. Peste o lun\, ajutat de un
prieten care a locuit [i el `n centru, o
s\-[i aduc\ familia la R\d\u]i, vor
`nchiria un apartament [i vor locui din
nou `mpreun\, al\turi de mama lui, pe
care nu o poate l\sa singur\ `n calea
ce lor r\i.

Firas [i Adel nu se pl`ng de suma
modic\ pe care le-o asigur\ statul ro -
m=n, 3,6 lei pe zi, chiar dac\ nu [i-au
mai luat o cartel\ interna]ional\ de c` -
teva luni. C`nd Firas a vorbit ultima
dat\ acas\ cu unchiul s\u, b\tr`nul se
afla `n centrul care i-a devenit cas\ du -
p\ ce c\minul s\u a fost distrus de fu -
ria mahomedanilor. Rudele lui Adel
trebuie s\ mai fie martori `nc\ o lun\
r\zboiului din zon\. Din cauza lui, b\ -
ie]ii caza]i la R\d\u]i nu o s\ mai cal -
ce niciodat\ acas\, pe teritoriul af gan.

IIuulliiaa  CCIIUUHHUU
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� autorit\]ile de aici i-au f\cut primele acte, inclusiv un
certificat de na[tere, pentru c\ a fost adus pe lume
acas\, dar acest lucru nu a fost declarat � „pe la unu
jumate a intrat tata la mine `n camer\ [i mi-a f\cut
semn cu m`na spus s\ fug mai repede”

Refugia]ii Asiei se ascund de
r\zboi la R\d\uuuu]]]] iiii

Centrul Regional de Cazare [i
Proceduri pentru Solicitan]ii de
Azil R\d\u]i a fost `nfiin]at pe 15
decembrie 2005, crearea acestuia fi -
ind impus\ la capitolul „ordine [i si -
gu ran]\ public\”, odat\ cu aderarea
Rom=niei la Uniunea European\.
Fon durile folosite s`nt numai ale Gu -
vernului Rom=niei, „nu provin din
surse externe, iar cu ajutorul acestora
au fost reabilitate cl\diri foarte vechi,
care s`nt din 1885, s-au recomparti-
mentat, astfel `nc`t s\ poat\ asigura
func]ionarea centrului”, precizeaz\
comisar [ef de poli]ie, Sorinel Par -
do seanu, directorul adjunct al insti-
tu]iei. Centre similare au fost organi-
zate la Bucure[ti, Timi[oara, Ga -
la]i, {o cu ta Mare din Maramure[
[i `n 2011, la Giurgiu, ca o necesitate
`n contextul cre[terii explozive a flu -
xului de imigran]i, „practic o dublare
fa  ]\ de cursul anilor preceden]i. S-a
ajuns `n aceast\ situa]ie pentru c\

Gre cia a sc\pat situa]ia de sub con-
trol. Acolo s`nt cei mai mul]i imi-
gran]i ilegali, care pe ruta Grecia –
Ma cedonia – Serbia ajung `n Rom= -
ni a, iar c`nd `l prind la frontier\ [i
strig\ «protection!» nu pot s\-l res -
ping pentru c\ risc condamnarea or -
ga niza]iilor interna]ionale”, explic\
directorul adjunct.

Conform regulamentelor de or -
di ne interioar\ pe care le aplic\ Ro -
m=nia `n cadrul acestor ad\posturi
temporare, ]ara noastr\ nu pune la
dis pozi]ia str\inilor care au primit
azil hran\, `mbr\c\minte sau `n c\l ]\ -
minte. Nici ajutorul financiar nu
poate fi comparat cu alte state `n care
ajunge [i la 500 de euro (Norvegia).
~n schimb, institu]ia colaboreaz\ cu
or ganiza]iile nonguvernamentale. „Fie -
care persoan\ cazat\ `n centru pri -
me[te de la o firm\ din Suceava c`te
o p`ine s\pt\m`nal. Alt\ societate co -
mercial\ din Bucovina, care produce

`nc\l]\minte din piele, i-a `nc\l]at pe
to]i. Apoi mai mul]i credincio[i au
venit cu cartofi, ulei, orez, zah\r [i
f\in\ de gr`u”, spune Sorinel Par do -
seanu. Din alimentele primite, ade-
sea `i vezi pe musulmani f\c`nd `n
bu c\t\rie ni[te turte, precum cl\titele
noastre. „Au o dexteritate extraordi-
nar\, au scos ochiurile de la aragaz [i
s\ vezi ce frumos le coc a[a `n m`ini.
Pe urm\ fac o umplutur\, din b\nu]ii
care `i au, cu bulion [i ceap\, [i asta
e m`ncarea lor”.

Tot din acea ]ar\ cutreierat\ de ma [inile 
de r\zboi a fugit [i Adel `n 2009

Firas [i Adel [i-aupetrecut ultimii doi
ani `n R\d\u]i ca refu-
gia]i, cuv`nt pentru care
în limba ro mâ n\ se mai
folose[te [i „fugari”.
Fuga lor a `nceput
noaptea pe un teren pe
care timpul l-a
`ns\m`n]at cu gloan]e [i
bombe „mai bine de
patruzeci de ani”, dup\
cum m\rturisesc cei doi.
Roadele acestei culturi
s`nt `nstr\inarea fiilor
]\rii, care se `ntristeaz\
at`t de mult c`nd se
g`ndesc la „acas\”, `nc`t
prefer\ s\ nu mai vad\
acei ani petrecu]i al\turi
de p\rin]i pentru c\ nu
au nici m\c\r o amintire
pl\cut\ despre ]ara lor,
Afganistan. Numai tur -
tele tradi]ionale se coc
frumos [i `n România.

Cu Uniunea European\, la azil
� refugia]ii mai primesc ajutoare de la organiza]ii cu
care colaboreaz\ institu]ia

Statul român le d\ refugia]ilor 3,6 lei pe zi
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Antenele nu o duceau r\u. Re-
alitatea, care era la un mo ment
dat cel mai important concurent
pe sectorul vorbitului mult, de -
geaba [i pe teme neinteresante,
s-a scindat ̀ n dou\ entit\]i care par
c\ [i-au `mp\r]it [i audien]a. Prin
ur mare, s-ar putea deduce c\ pe
sec torul acesta, al presupuselor
analize [i dezbateri politice ne -
p\r ti ni toa re [i obiective, An te na3
ar fi r\ mas lider indisputabil de
audien]\. 

Toate presupunerile nu `[i mai
au `ns\ loc de c`nd, pe 13 febru-
arie, Capatos a lipit de micile ecra-
ne, `ntr-o bucl\ care parc\ nu se
mai termina, partea dorsal\ a fos-
tului prim-ministru al ]\rii, Emil
Boc. Dac\ alerga `n fundul gol
prin Pia]a Universit\]ii strig`nd
„Jos USL” sau alte lozinci anti-
opozi]ie, acelea[i televiziuni de
„analiz\ [i dezbatere” ar fi titrat
cu galben REVOLU}IE, BREAK-
INGNEWS [i ar fi rulat minimum
opt ore pe subiect. A[a, Ca patos
a r\mas un de va pe locul trei ca
audien]\.

S-ar putea spune c\ acesta a
fost un eveniment izolat. O nebu -
nie de moment cu justificare dem -
n\ de o carte scris\ de Fle mming,
cu [antaj [i SPP-i[ti. Dar s\p t\ -
m`na trecut\, de data asta la An -
te na3, Intact a mai comis-o o -
da t\. Mihai G`dea l-a f\cut pe
pre[edintele Casei Na]ionale de
Asigur\ri de S\n\tate „ne sim -
]it [i dobitoc”. {i nu oricum, ci `n
uralele `n picioare ale celor din
sal\, cu pieptul umflat [i cre z`n -
du-se salvatorul poporului. Sun\
cunoscut, nu?

Dincolo de t\v\lirea pentru a
nu [tiu c`ta oar\ a oric\rui prin-
cipiu jurnalistic prin toate no roa -
iele imaginabile, exist\ speran]\
`n aceste funduri [i atacuri `n di -
rect. ~n primul r`nd, a mai unit
pu]in breasla de pribegi din jur-
nalismul rom=nesc. Demult nu au
mai avut un inamic comun ̀ m po -
triva c\ruia s\ refuleze `n grup.

~n al doilea r`nd, asemenea
gesturi disperate s`nt semne de
`ndoial\. Concuren]a `ncepe s\
mi[te, TVR Info cre[te `n audi-
en]e, Pro TV `[i schimb\ profilul
pe unul tip televiziune de [tiri
atunci c`nd apare un eveniment
suficient de important [i oa me -
nii, `ncet, au `nceput s\ se sature
de senza]ional. Nu putem dec`t s\
sper\m c\, `n viitorul apropiat,
„profesioni[ti” precum Capatos
sau G`dea se vor bate pentru au -
dien]a pe care o merit\. Zero.

CC\\tt\\lliinn  HHOOPPUULLEELLEE

LLEENNTTIILLAA  DDEE  
CCOONNTTAACCTT
AA  LLUUMMIIII

~ncep`nd cu anul [colar 2012 –
2013, Ministerul Educa]iei aduce
sur prize pentru p\rin]ii copiilor ca -
re urmeaz\ s\  intre `n ciclul pri-
mar deoarece Legea Educa]iei
pre ve de introducerea unei clase
preg\ ti toare la cele patru deja exis-
tente.
P\rin]ii `ns\ au hot\r`t c\ nu

vor pri   vi de pe margine schim b\ ri -
le ca re au loc `n sistemul de
`nv\]\m`nt. De  ja 80 dintre ace[tia

au depus o ce rere de suspendare a
ordinului Mi nistrului Educa]iei
privind `n scri e rea `n clasa
preg\titoare, iar Cur  tea de Apel
Bucure[ti a am` nat pentru vineri,
29 februarie, ju de ca rea acestor
cereri. „Din punctul de ve dere al
Ministerului [i al Gu ver  nu lui a e -
xis tat o problem\ cu pro ce du ra.
Ordinul reduce practic drep   tul p\ -
rin ]ilor de a alege [coala co pilului.
S`nt 80 de fa milii care au atacat or -
dinul p`n\ `n a cest mo ment”, a
decla rat Radu Mi  hai, avocat al
p\ rin]ilor (Hot News.ro, vineri, 24
februarie).
P\rin]ii nu s`nt singurii care se

o pun acestei legi, mai multe per-
soa ne publice aduc`nd argumente
contra ho   t\r`rii Ministerului E -
duca]iei. A melia Boro[, pre [e din -
te al Or ga niza]iei Femeilor Li be -

ra le, filiala sec torului 2  contest\ ve -
hement noi   le pre vederi. „Aceste
nor me ale le gii e duca]iei leag\ co -
pii de glie, con tra  zic`nd principiul
stimul\rii com    peti]iei între u nit\ -
]ile [colare, p\   rin ]ii fiind ne vo i]i s\
î[i înscrie co piii la [coala de cir-
 cum  scrip]ie [i nu s\ opteze pen tru
acele [coli care fac performan]\”
(Cotidianul.ro, s`m   b\t\, 25 febru-
arie). Oana Ba dea, se cretar de stat
în Ministerul E  du ca ]i ei, contraz-
ice `ns\ aceast\ a fir ma ]ie [i specif-
ic\ faptul c\ „p\ ri n]ii î[i pot înscrie
copiii la ori ce unitate de în v\ ]\ m`nt
doresc. Exis t\ înc\ din 2005 Re gu -
lamentul de Or ga ni za re [i Fun c]io -
na re a În v\ ]\ m`n tu lui Pre uni ver si -
tar, c\ruia nu i s-a opus ni   meni p`n\
în pre zent” (Ade va rul.ro, vineri,
24 februarie).~n momentul de fa]\
s-au format dou\ tabere, sus ]in\ to -

rii legii fiind re  prezentan]ii Mi ni s -
terului, iar con testatari p\rin]ii.
Cert este faptul c\ cei care nu `[i
înscriu în în v\ ]\ m`n tul primar sau
împiedic\ înscrierea [i frec ven ta -
rea [colii de c\tre co pi lul care a
îm  plinit v`rsta legal\ pen tru a fi `n -
matricula]i `n clasele prima re risc\
s\ fie sanc ]io na]i, ceea ce nu prea le
d\ libertate a cestora s\ se opun\ le -
gii.
Sec]ia de contencios adminis-

tra tiv fiscal a Cur]ii de Apel Bu cu-
 re[ti va analiza pe 29 febru arie ce -
rerea p\ rin ]ilor de suspendare, ca
mai apoi s\ se desf\[oare procedu-
ra de a nulare a acestuia `n cazul `n
ca re li se va da dreptate . Un sin gur
lu cru este `ns\ clar, ac tua lul an [co -
 lar nu mai are mult p` n\ la `n che ie -
re, iar un altul nou se apropie, plin
de probleme at`t pentru p\ri n]i, dar
[i pen tru cadrele di dactice nevo ite
s\ lu creze dup\ o le ge plin\ de ne -
cla ri t\]i.

AAnnddrreeii  MMIIHHAAII

Cu meseria
la podea

Noi muta]ii `n `nv\]\m`nt
� `n momentul de fa]\ sus]in\torii legii s`nt re prezentan]ii
Ministerului, iar con testatari, p\rin]ii
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F\r\ scen\, cu o cortin\ vi [i ni e
[i melodii f\r\ versuri, Arte e un
al tfel de teatru. A[eza]i la bar sau la
c`te o m\su]\ scund\, nu [tim ce s\
a[tept\m de la debutul piesei, a [a
c\ ne surprinde interven ]i a u nui t` -
n\r `n costum negru ca re ne roag\
s\ `nchidem telefoa ne le cu un ac -
cent curios [i f\r\ une le diacri tice.
~ndat\ pricepem c\ el, Si mon, este
un soi de prezentator `n [i despre
pies\, care ne r\s pl\ te[te aplauzele
cu un `nceput clasic  de basm, con -
di mentat de o pre cipitare a vorbe-
lor care st`r ne[  te chi coteli. „A fost

odata ca nicioda ta o ]ara minunata
[i frumoasa ce avea [i munte [i
mare [i cam pii [i dealuri [i pu]in
petrol. Oa me nii erau [i ei frumo[i,
dar din pa cate…”, ne agit\ el
priviri le, cu mi[c\ri `nsufle]ite prin
care a co pe r\ pseudo-scena din bar. 

MM`̀nnddrriiaa  ffaammiilliieeii
Avem `n fa]\, a[adar, un elev

de liceu, trimis pentru un semestru
`ntr-o Rom=nie astfel cre io na   t\, `n
care singura problem\ par s\ fie
oamenii. Fluffer, un perso naj fe -
mi nin bizar, plimb\ o „org\ de
lumini” `n m`ini [i defileaz\ non  [a -
lant, ̀ n vreme ce Simon `[i pre   zint\
familia de schimb pe un ton su res -
ci tat. Pe r`nd, din spa te le per delelor
cu titlu de cortin\ ies Vi o rel, capul
familiei M`n dru, An dreea, fe me -
ie de afaceri [i, din c`nd ̀ n c`nd, ma -
m\ a celor doi co pii, Ioana, rock-
eri]a „re be l\ [i con fuz\” [i Flavius,
copilul o bez [i singuratic a c\rui
defini ]i e st\ pic tat\ pe tricoul lui
negru, „I’m  a dork” (n.r.: „S`nt un
to ci lar”). Iar Fluffer, entertainer-
ul nos tru [i, totodat\, voce a unor
ac tan]i ce apar spontan `n miezul fi -
ec\rei sce ne, e un personaj de vi ant
ce trece printre st\ri [i chi puri, `m -
br\ cat mereu cu acela[i cos tum
roz-ar gin tiu ce fur\ ochii. Cu aces-
te in grediente, spectaco lul se do ve -
de[  te a fi un colaj de re peti]ii [i re -
pre zenta]ii, c\ci perso najele inter-
vin, adesea, prin in di ca]ii regizorale
cu haz, `n po ves tea propriu-zis\,
tem per`ndu-[i reciproc ie[irile ac -
torice[ti.
C`nd jum\t\]ile cortinei se des -

 prind [i dezv\luie un pat st`nd `n
picioare, cu dou\ perne de satin
g\l bui, fundalul sonor devine sen  -
zual [i Viorel poart\ pijama le cu
stelu]e [i-i vorbe[te langu ros lui

Martinel, un urs de plu[ c\ ru ia
b\rbatul `i m\rturise[te sentimen te
ce st`rnesc un puhoi de r`s is te ric.
Episodul cap\t\ colora tu r\ co  mic\
[i mai evident\ atunci c`nd pe sce -
na improvizat\ apare An dre   ea, `n -
tr-o costuma]ie haotic\ de petice
pufoase, dispus\ s\ do ve deasc\ so -
]ului c\ `i `n]elege „plu [ofilia”. 

DDeesscc`̀nntteecc  ppeennttrruu  ssuufflleettiissmm
Rela]iile din familie se `m ple -

tesc straniu [i Simon nutre[te drag
de Ioana, t`n\ra `n tricou cu cap de
mort [i, dup\ cum citim `n s\ ru tul
cu Fluffer dintr-o scen\ la fel de
bulversant\, cu `nclina]ii se xuale con-
trariante. Iar despre Fla  vius afl\m
c\ duce cu sine mai mult dec`t gre -
utatea trupului de balon. Co pi lul
ciudat se `n gr\ m\ de[te pe un scaun
cubic [i lupt\, `n cuvinte, cu de -
moni ne a[ tep ta]i, cu idei sensibile,
`ntr-un mo no log despre oameni [i
via]\ cu pu seuri de maturitate pe
care fami lia hot\r\[te s\ le exor-
cizeze. Pen tru o purificare inutil\
ce aduce cu felul `n care societatea

cur\]\ r\  m\[i]ele de profunzime
su fle teas c\. „Juc\m teatru [i ni se
face se te!”, strig\ Fluffer, rup`ndu-
ne din nou de poveste [i amintindu-
ne de faptul c\ s`ntem [i noi, p`n\
la ur m\, actori `n piesa aceast\ f\r\
sce n\.
Masa de lemn, scaunele, h`r ti i -

le `mpr\[tiate [i costumele pu foa  se
s-au tot plimbat sub ochii `n l\ cri -
ma]i de r`s ai publicului. Si mon `[i
ia la revedere de la familia de `m -
 prumut a[a cum urmeaz\ s\ ne des -
p\r]im [i noi de scaunele ba   ru lui.
Alinia]i `n fa]a cortinei, ac torii ara -
t\ ca [i cum piesa abia ar `n cepe,
iar nebunia ascuns\ `n co  tidian a
familiei M`ndru ar ve dea pentru
prima dat\ lumina mi cu ]elor reflec-
toare . Din „teatrul de bar” r\m`ne o
melodie cu ritm na iv [i nostim, iar
lumea se `n trea b\, din priviri, dac\
acesta a fost fi na lul, c\ci nimic din
energia ce  lor [ase actori nu d\
semn c\ s-ar putea sf`r[i comedia
aceas ta de lirant\ [i f\r\ diacritice a
ciu d\ ]eniilor vie]ii.

AAnnccaa  TTOOMMAA

Ne dezumaniz\m cu
fiecare patim\

ascuns\ pe care-o `nchi-
dem `n sufletele noastre
moderne p`n\-n r\runchi.
Despre cum arat\ via]a `n
mijlocul unei familii tulbu-
rate de acest cusur al soci-
e t\]ii actuale ne-au vorbit,
c`ntat [i jucat protagoni[tii
piesei „H`rtii, ursule]i [i
fete”, prezentat\ de
Asocia]ia {’ART Companie
de crea]ie contemporan\,
miercuri, 22 februarie, `n
Arte Bar. Pre] de un ceas,
`n regia lui Florin
Caracala, teatrul necon-
ven]ional a c\p\tat gust
de cocktail cu ghea]\ [i s-
a `mbibat cu fum `ntr-o
reprezenta]ie parodic\
despre oameni simpli cu
dedesubturi neb\nuite.

Barul cu pove[ti de plu[

� exist\ speran]\ `n
aceste funduri [i atacuri
`n direct 

� spectaco lul se dovede[te a fi un colaj de re peti]ii [i
reprezenta]ii � Fluffer e un personaj de vi ant ce trece
printre st\ri [i chi puri

Rela]iile se `mpletesc straniu
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„Un semnal de altceva”

Ca orice pozi]ie public\ pro e -
mi nent\, [i cea de prim-ministru
creeaz\ tipologii interesante, atît
ca gam\ posibil\ de roluri jucate
sub acest generic, cît [i ca profiluri
personale. În România postcomu-
nist\, în doar dou\ decenii [i ceva,
am avut o succesiune remarcabil\:

� Petre Roman ([ef al cabi-
netului în 1989-1991) – tîn\rul
par ticipant la Revolu]ie, intelectual
occidentalizat, de forma]ie realist\
(inginer energetician), provenit din
nomenclatura vechiului regim;

� Theodor Stolojan (1991 –
1992) – tehnocratul finan]ist, pro -
ve nit [i el din fostul „aparat”, tot
cu o bun\ cunoa[tere a economiei
interna]ionale, chemat s\ asigure
sta bilitatea pîn\ la organizarea ale -
ge rilor;

� Nicolae V\c\roiu (1992 –
1996) – economistul pu]in mai în
vîrs t\, format în spiritul „discipli -
nei de partid” [i al economiei cen-
tralizate [i planificate;

� Victor Ciorbea (1996 –
1998) – judec\tor înainte de 1990,
devenit apoi lider sindical [i preluat

în politic\ direct la vîrf, în fruntea
Guvernului;

� Radu Vasile (1998 – 1999)
– politicianul cu specializare eco-
nomic\ relativ\ (în istoria domeniu -
lui, nu în economie aplicat\), pro-
movat în urma unei ascensiuni abi -
le în partidul dominant al coali]iei
atunci la putere;

� Mugur Is\rescu (1999 –
2000) – bancherul independent,
re cunoscut ca factor de echilibru
fi nanciar-economic, „împrumutat”
pentru un an, pîn\ la noi alegeri, de
la Banca Na]ional\, unde avea s\
revin\;

� Adrian N\stase (2000 –
2004) – „omul de aparat” de tip
nou, de forma]ie juridic\ [i socio-

u man\ (absolvent de drept [i socio -
logie), cu un început de carier\ în
ve chiul regim, apoi membru în
pri mul cabinet postcomunist, ulte-
rior devenit lider al forma]iunii po -
litice care preluase personalul [i
comportamentele partidului unic,
adaptate [i „îmbog\]ite” în noua
con junctur\;

� Eugen Bejinariu (2004) –
fost militar specializat în finan]e,
apoi cu studii economice, subor-
donat al predecesorului, [ef al Se -
cretariatului General al Gu ver -
nu lui, promovat ca „loc]iitor” in -
te rimar, foarte scurt timp, atunci
cînd N\stase a demisionat, dup\
ce, la finalul mandatului, pierduse
în alegeri;

� C\lin Popescu-T\riceanu
(2004 – 2008) – intelectualul-po li -
ti cian de forma]ie realist\ (inginer
constructor), crescut într-o familie
de tradi]ie liberal\, decis s\ gr\ -
bea sc\ procesul de „occidenta li za -
re” a ]\rii;

� Emil Boc (2008 – 2012) –
alt\ variant\ de „om de aparat” de
tip nou, jurist ca forma]ie, cu un
început de afirmare oportunist\ în
vechiul regim, ultraobedient ca
po litician postcomunist, „premier
de paie” al pre[edintelui Traian
B\ sescu;

� C\t\lin Predoiu (2012) –
ju rist independent (relativ; fost li -
be ral trecut în barca pro-B\sescu),
interimar în fruntea guvernului din
care f\cea parte ca ministru al
Justi]iei, dup\ demisia predeceso -
ru lui [i pîn\ la preluarea func]iei
de c\tre succesor, deci doar pentru
cîteva zile; r\mîne la Justi]ie [i în
urm\torul cabinet;

� {i, acum, Mihai R\zvan
Ungureanu (numit în februarie
2012) – intelectualul umanist
(istoric) cu carier\ universitar\ [i
de cercetare, trecut apoi în diplo-
ma]ie ca secretar de stat, apoi activ
în politic\, ministru de Externe,
înalt func]ionar interna]ional [i ul -
te rior numit, surprinz\tor, în func -
]ia de director al Serviciului de
Informa]ii Externe.

******
Cîteva cuvinte în plus despre

Mihai R\zvan Ungureanu (bene -
fi ciul ultimului venit!): calit\]i [i...
reversuri! E un intelectual ade v\ rat,
cultivat, foarte bun vorbitor, dar cu
tendin]a de a improviza dezinvolt pe
orice tem\, uneori necredi tabil. Alu -
ra de om foarte tîn\r, de student per -
petuu, îl recomand\ ca politician
de stil nou, de[i i se cu nosc [i în ce -
puturile adolescentine [i stu den -
]e[ti de afirmare în „apa ra tul” de
tineret al vechiului regim. De alt-
fel, la 43 de ani [i aproape 5 luni
(f\r\ trei zile!), vîrsta la nu mirea în
func]ie, nu e – de fapt – cel mai
june premier al României postco-
muniste: Ciorbea a intrat în rol la
42 de ani [i un pic, Boc la 43 [i
cîteva luni, iar Roman [i Pre do iu
la aproape exact aceea[i vîrst\ ca
Ungureanu (cu cîteva zile mai „b\ -
trîni”). Inteligen]a superioar\, pe
dea supra mereu zîmbitoare, cu o
re toric\ a sincerit\]ii disponibile
fa  ]\ de cei din jur, îi d\ un aer de
abilitate care te face s\ te gînde[ti
c\ tinere]ea afi[at\ poate disimula
o agend\ nem\rturisit\, cît se poate
de „adult\”. Experien]a diplomati -
c\ [i politic\ îl recomand\, dar tre-
cerea din barca liberal\ în cea pro-
B\sescu, înc\ dinainte de numirea
la SIE (de unde i s-a tras finalul
abrupt al mandatului de la Ex ter -
ne), poate ridica dubii etice. La fel
– obedien]a inevitabil\, ca premier,
fa]\ de o coali]ie cu un profil in tens-
oportunistic. Dup\ cum [i trans  fe -
rul în fruntea Guvernului di    rect de
la SIE r\mîne foarte discutabil.

Persoana, pe care o cunosc din
mediul cultural [i politico-mediatic
al perioadei post-comuniste: agrea -
bil\, cu toate celelalte calit\]i nu -
mi te – inteligent, cultivat, bun ora-
tor [i causeur uneori încînt\tor, cu
vo  ca]ia stabilirii de rela]ii colegial-
amicale. În conjunctura mo men tu -
lui, e în punctul cel mai de sus al
carierei sale de pîn\ cum, dar – de
fapt – într-o ipostaz\ dificil\, în ca -
re e obligat s\ fac\ o foarte ris cant\
echilibristic\ pentru a evita o c\ de -
re dezastruoas\.

Mihai R\zvan Ungureanu, calmul de dup\ furtun\
� alu ra de om foarte
tîn\r, de student per petuu,
îl recomand\ ca politician
de stil nou � probabil c\
Ungureanu va c\uta s\
etaleze o re la  ]ie mai dis-
tant\ dec`t cea pe care a
avut-o Emil Boc cu Traian
B\ses cu

Primi-mini[tri 1989 —
2012: schi]\ tipologic\

Dup\ protestele din Pia]a Universit\]ii, Emil Boc s-a
retras din func]ie, f\c`ndu-i loc lui Mihai R\zvan

Ungureanu. Vestea a venit ca o u[urare, `ntruc`t majori-
tatea se a[tepta ca noul premier s\ fie tot din rangurile
`nalte ale PDL. O alt\ dovad\ de normalitate a fost c\
acesta, de cum a fost numit `n noua func]ie, s-a declarat
convins „de dreapta”. Urmeaz\ s\ vedem ce va face cu
timpul scurt care-i este dat.

De la SIE `n fruntea Guvernului

OPINIA VECHE: Cum a fost
primit\ în pres\, în seara cu pric-
ina, vestea numirii lui Ungureanu
ca noul prim-ministru?

IULIAN COM|NESCU: Din -
co lo de o analiz\ riguroas\, percep ]ia
mea personal\ e c\ a fost un soi de
oftat de u[urare. Pia]a Uni ver si t\ ]ii
a ar\tat c\ exist\ o specie de aver -
siune fa]\ de guvernare, ce carac te ri -
za [i caracterizeaz\ înc\ un segment
mare, centrist, al electoratului, care
p`n\ acum nu a fost activ mai deloc.
Pe acest fond, începuser\ s\ se ve hi -
cu leze nume de „cadre de n\ dej de”
ale PDL, gen Anca Boa giu. Un gu -
rea nu a fost un semnal de altceva.

O.V.: Ce efect „de marketing”
ar avea pentru PDL numirea lui
MRU ca prim ministru?

I.C.: În primul r`nd descarc\ o
parte din nota de plat\ a guvern\rii
în ultimele luni ale ciclului electo -
ral. PDL-ul ar putea s\-[i vad\ de
re organizarea politic\ [i preg\tiri de
alegeri.

O.V.: Va reu[i acesta s\ „spele
p\catele” PDL-ului înainte de
alegeri, s\ mai cure]e din imag-
inea parti du lui?

I.C.: Nu neap\rat s\ o cure]e, c`t
s\ împiedice alterarea care ar fi con-
tinuat s\ aib\ loc. {i, desigur, e vor -
ba mai mult de imagine, dec`t de ac -
]iune politic\ propriu-zis\, fiindc\ un
guvern de tranzi]ie, cu un mandat at`t
de limitat în timp, nu poate rezolva

toate caren]ele îndelungatei [i lipsi -
tei de fantezie guvern\ri Boc.

Pe de alt\ parte, din punctul de
vedere al pre[edintelui B\sescu, a
v`rî c\rbuni în PDL nu e neap\rat
strategia politic\ num\rul unu. Lu -
cru rile nu s`nt limpezi acolo, Elena
Udrea [i to]i ceilal]i au plecat de la
Palatul Victoria, dar în structurile
de partid s`nt bine, mersi. Deci cred
c\ în alegeri se va defila cu una din
fantasmele gen Mi[carea Popular\,
care între timp va prinde contur, cu
sau f\r\ un PDL întreg [i influent în
nucleu. Depinde cum î[i vor juca [i
aceast\ carte. C`nd aud aiureli gen
„Electoratul are nevoie de o con-
struc]ie ampl\ de dreapta”, îmi vine
s\ m\ duc în Pia]a Universit\]ii.
Dreapta pe care o f`lf`ie politrucii
PDL pe televiziunile [i site-urile pri -
e tene e infestat\ de birocra]i [i letal\
pentru clasa de mijloc [i ini]iativa
privat\ din România. E destul de
clar cine are nevoie de dreapta aia:
chiar birocra]ia, clientela politic\ [i
în ultim\ instan]\ în[i[i politicienii
care fredoneaz\ respectiva mantr\.
E la fel de credibil ca preten]iile
USL c\ ar fi nevoie de nu [tiu ce
st`n g\. De fapt, vorbim de o adu n\ -
tur\ mult mai omogen\ dec`t pare,
care cliveaz\ pe electorat [i probabil
va mai prinde un ciclu electoral într-
o form\ sau alta. În 2016, îns\,
scena politic\ ar putea ar\ta cu totul
diferit.

O.V.: Poate acesta s\ se de ba -
ra se ze de imaginea de subordonat
al lui B\sescu, a[a cum a fost v\ -
zut Emil Boc?

I.C.: Da, dar depinde în primul
r`nd de Traian B\sescu. Probabil c\
Ungureanu va c\uta s\ etaleze o re -
la  ]ie mai distant\ dec`t cea pe care a
avut-o Emil Boc cu Traian B\ses -
cu, iar Traian B\sescu, la r`ndul lui,
nu are interesul s\ repete rutina pa -
ternalist\ pe care a afi[at-o cu Boc.
Dar, sigur, acestea s`nt ra]ionaliz\ri.
În definitiv, B\sescu n-a avut nici un
interes s\ se poarte nici cu Emil Boc
a[a cum s-a purtat cu Emil Boc.

O.V.: Îl vede]i pe MRU ca pe
un politician concentrat înspre a-[i
contura o anume imagine în pre -
s\?

I.C.: Da, am scris despre asta în
„Dilema”. Simptomatic e episodul
în care cere demiterea directorului
Transelectrica, care n-a f\cut dec`t
s\ g`ng\veasc\ ce g`ng\ve[te mai
toa t\ autoritatea c`nd s`nt intempe -
rii. Deocamdat\, tr\g`nd linie [i adu -
n`nd, s`nt mai multe inconsecven]e
în traseul public al lui Ungureanu.
Probabil c\ de-acum vom vedea o
anu mit\ consisten]\, nu numai din
cal cul, ci [i fiindc\ Ungureanu pare
a o fi apucat pe o traiectorie politic\,
pe care va evolua mult [i bine. Dar,
sigur, cu viitorul mai vedem noi.

Ion Bogdan LEFTER

Ungureanu a fost un semnal de altceva

� `n conjunctura mo men tu lui, e în punctul cel mai de
sus al carierei sale de pîn\ cum

Iulian COM|NESCU
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OOPPIINNIIAA  DDEE  LLAA  CCEENNTTRRUU

Recentul dosar despre starea re -
por tajului g\zduit de „Dilema ve che”
mi-a provocat multe delect\ri [i o
în cruntare. Oameni de pres\, între ca re
doi fo[ti colegi de la „Opinia”, au
ar\tat c\ reportajul rezist\ frumos, c\
sparge înc\ tînguiala cvasi-gene ra l\
cu un verb, un titlu [i-o poz\, c\ ur c\
peste învîrtelile politice [i lîn ce zeala
[i noi-ce-dracu-mai-d\m-azi din
redac]ii, c\ are chiar viitor. Se g\ se[te
reportaj bine scris în mai toa te zia -
rele, mai nou [i pe bloguri. Ce le mai
gustate se umplu de „like-uri” [i
„share”-uri, fac ample tururi virtua le.

{i vine un titlu ca o rigl\ peste
pal m\: „Reportajul, cum ar trebui s\ 
fie”. Cristian Lup[a, editor la „De cît
o Revist\”, î[i propune s\ l\ mu reas -
c\ problema în vreo 5.000 de sem ne.
Pu ]ini se înham\ la asemenea r\s -
pun  suri: reportajul e cea mai liber\
specie publicistic\; are cam tot a tî -
te a forme cî]i gazetari care-l în cear c\.
Prin urmare, cînd vine vorba de „cum
tre  buie s\ fie un reportaj”, cei mai
mul  ]i zic „bine scris”, iar cî]iva se
apu c\ de doctorate. 

Îns\ Lup[a are curaj, [i-a a su mat
deja de ceva vreme rolul de guru al
u nei gazet\rii alternative. Prima
oar\  cînd l-am auzit vorbind despre
„jur nalism narativ”, am crezut c\ fo -
lo se[te un sinonim pentru „reportaj”
cules de prin State, o sintagm\ de
ca re omul nu se poate desprinde. Ce-
are a face? „Jurnalism narativ”, „re -
por taj”, bine scris [i cinstit s\ fie, c\-l
aplaud\m. Între timp, Lup[a a strîns
„ucenici”, a ]inut cursuri, a editat
ki lometri de texte, a organizat lan -
s\ ri cu cîntec, a poleit meseria de
jur nalist cu o aur\ cool, gesturi de
ap  reciat. 

Îmb\tat de succes, a ajuns îns\
acum la etapa strânsului de gît. Ne
arat\ c\ „narativul” de import e re -
por tajul „cum ar trebui s\ fie”. Pen tru
exemplificare, red\ etapele docu-
men t\rii unui articol despre drumul
spre cas\ al unui soldat american
ucis în Irak. Spune c\ autorul a avut
nevoie de opt luni pentru a-l de s\ -
vîr [i. În compara]ie cu o asemenea
luc rare, reportajul românesc clasic
– re zultat, în general, al unei sin-
gure zile de observa]ie pe teren – nu
poa te fi decît „superficial” [i „f\r\
ur m\ de construc]ie dramatic\”. 

Cristian Lup[a intr\ aici pe un te-
ren pe care nu-l cunoa[te, pentru c\ n-a
lu crat niciodat\ într-o re dac ]ie de zi ar
autohton\. A scris doar pentru re vis te,
a încropit, o dat\ la cîteva lu ni, texte
ca ni[te cîmpuri în z\ pe zi te. Din postu -
ra sa, Lup[a consider\ c\ ter menele
de predare presante presupun, în
mod automat, documen t\ ri su -
perficiale. Îns\ cei mai buni re por -
teri pe care-i cunosc au fost me reu în
stare s\ se orienteze rapid, s\ ex tra g\,
în cîteva ceasuri, miezul unui su bie ct.
Acea unic\ zi de observa]ie pe care
zia rul î[i permite s-o finan]eze îi
este suficient\ pentru a alerga între
per sonaje [i a le zugr\vi povestea.
De sigur, asta ]ine de talent, îns\ în
la  boratorul lui Lup[a „talent” r\ mî ne
un cuvînt interzis. (Va urma)

VVllaadd  OODDOOBBEESSCCUU

JJuurrnnaalluull  uunnuuii  ooaarreeccaarree

Din elicopter, România aduce cu
o ]a r\ întemeiat\ la poli. E alb totul,
în ti ns pes te sate, ora[e, drumuri, c\i
fe rate. În tot albul \sta, po]i z\ri une-
o ri c\ pri oa re a tente la „animalul” cu
e lice care z boa r\ pe deasupra c`mpiei
în ghe]ate. Serele de pe l`ng\ gospo -
d\rii s-au spart sub greu ta te a z\pezii
[i [an]uri în c`mp rup imagi nea în ghe -
]a t\, aduc`nd cu rifturi imen se. 

Aici, sus, în elicopter, e comando -
rul Octavian P\un, care a c\rat toat\
zi ua alimente pe calea aerului. Acolo,
jo s, la Bilie[ti, Vrancea, a[teapt\ în -
fo fo li]i zeci de s\teni s\ ajung\ armata.

UUnn  [[iirr  iinnddiiaann  îînn  VVrraanncceeaa
C`nd elicopterul aterizeaz\, pri -

ma   rul vine cu un z`mbet pe toat\ fa]a
de parc\ a fost naufragiat pe o insul\
pus ti e. „Hai! Face]i [ir indian aicea!”,
stri g\ între ei s\tenii [i încep s\ care ca
fur nicile, iute, cutiile cu [unc\, parizer,
ca[caval. „Ce-are aici în cutiile as tea?
A  ve]i [i medicamente?”, se d\ brusc
in  teresat\ o s\teanc\. „S\ vezi m`ine

ce -o hii la prim\rie... Omor de om,
m\i, o mu le bun!”, anticipeaz\ femeia
cir cul pe m`ncare ce urmeaz\ s\ se
produc\ la pri m\rie. 

A fost greu cu z\pada. Uneori
chi  ar sinistru. „S`nt oameni care stau
cu mor tul în cas\ de o s\pt\m`n\. O
ve cin\ de -a mea”, zice femeia. „Nu
poa te s-o s coat\ c\ e înfundat drumul la
cimitir. Chi ar vorbeam cu so]ul c\ da c\
moare cineva dintre noi n-are cum s\ ne
scoa t\ din cas\”, spune de al\turi [i T\ -
sica Miteu, care s-a str`ns [i ea la
ceas de sear\ la ajutoare. Pe moart\, o
[tie toa t\ lumea. Îi ziceau Chiriloaia.
A[a o [tia [i Ovidiu Butuc, primarul
lo  ca li t\ ]ii. Zice c\ [i el se cam s\ tu ra se
de a t` ta z\pad\ [i mai avea pu]in s\ o ia
pe ur mele femeii. Dac\ mai ningea un
fi ri cel, sim]ea c\ acolo, pe loc, o s\
moa r\. „M\ s\turasem d`nd la z\pad\
din cur te, c\ aici o nins în serie. V\ zic,
m\ s\turasem!”. Z\pada a fost mare.
Ce va ce nu s-a mai v\zut. P`n\ [i în
lo curile un de ar fi trebuit s\ se a[ tear n\
li ni[tit stratul a fost de 70-80 de cen-
ti metri. „Au fost cazuri în care o a me -
nii nu s-au v\zut cu vecinii dou\-trei
zi le, de[i stau la patru metri distan]\”,
zi ce Butuc. Dar de-ar fi doar z\pada!
„Mai e o ches tie cu un pic de umor
negru”, a  dau g\ primarul. Eve ni men -
te le ma ca  bre nu s-au oprit doar cu
tre cerea la ce le ve[nice a Chiriloaiei
aici, la Bi li  e[ti. 

„„AAmm  uunn  mmoorrtt  îînn  pprriimm\\rriiee””  
Chiar înainte s\ aterizeze elicop -

te rul armatei, îl sun\ pe Butuc, paz ni -
cul de la prim\rie. Un b\rbat bine a me -
]it de la c`rciuma din sat (perfect apro -
  vi zi o nat\ chiar [i pe cod portocaliu de
vis col) umbla aiurea prin sat, c\dea
prin  [an]uri. 

Frig era, z\pad\ era, paznicul a
fo st îngrijorat. L-a întrebat pe primar ce
s\ fac\ cu omul. „S-a îmb\tat crunt,
a[a c\ i-am zis paznicului: „Culc\-l în
cen tral\!”. {i vreau s\ v\ zic, domni -
lor, c\ am un mort în prim\rie. Dom -
ni lor, am un mort în prim\rie! A intrat în
co m\, a vomat s`nge, nu [tiu ce-a
avut, dar e mort. De dou\ ore am un
mort în prim\rie!”, tot repet\, înfrigu -
rat de eveniment, primarul. 

„{i de asta am înt`rziat pu]in, pentru

c\ nu mai [tiu pe unde s-o apuc!”, se
scuz\ Butuc. 

Ce era s\ fac\? S-a gospod\rit o m ul
cum a putut. A trimis pe unul dup\ un
si criu, au venit fetele din prim\rie cu
cos tum, cu ghete, cu „ce trebuie”, a mai
tri mis c`]iva b\ie]i cu ceva bani, s\-l
sca lde, s\-i fac\ „cele necesare”. „Îl
pu nem în sicriu, îl ducem la casa de
pr\ znuire, p`n\ c`nd, noi, prim\ria, îl
în morm`nt\m”, scurteaz\ povestea pri -
marul. Apoi observ\ c\ alimentele au
fost deja împ\r]ite. Se d\ deoparte, c`t
s\ plece elicopterul. Elicea imens\ r\s -
cole[te z\pada, militarii urc\, aparat-
ul începe s\ urce, nu îns\ înainte de a
auzi un cre[tinesc [i înfrigurat „Dum -
nezeu s\ v\ dea s\n\tate!” urlat de
primar.

AAnnddrreeii  UUDDII{{TTEEAANNUU
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„Curcanu la telefon. Vasile s`nt
a cu ma în Carrefour, vrei s\-]i iau u na
de Alexandrion ori ceva mai moca,
un Passion ceva. S`nt cam la fel la
gust, î]i zice expertu’. {i nu-mi dai
ba nii c\ [i a[a am s\-]i dau eu de pe
sti clele alea de bere de atunci, da’
ve zi s\ nu af le M\riuca. C\ nu [tie
de  banii \[tia [i nici de sticlele alea.
Du minic\ plec la ]a r\, am un parastas,
î]i aduc ni[te ]ui c\ de aia de-a lu’ so -
cru-miu [i o sticl\ de fr\gu]\, [tiu c\-]i
place, de aia ca la Re velion. Hai pa!”.
Curcanu, dup\ cum s-a intitulat
per sonal, are un pardesiu ne gru, o
p\ l\rie de v\car texan [i mus te]e ca
t\ ciunele, frumos tunse dup\ conturul
bu zelor. Dolofan la fa]\ [i ro [u în
obraji, se gr\be[te s\ prind\ un c\ ru -
ci or pentru cump\r\turi, s`mb\ta es te
cam aglomerat, ce-i drept. 

***
Priponit\ bine de tocurile ei cui,

cu   coana cu hain\ ro[ie de blan\ se
o p re[te în u[a magazinului de biju-
te  rii. Au reduceri. „Alo, fata mea, eu
[tiu c\ nu vrei nimic da’ totu[i e ziua
ta. Eu î]i iau. Ce vrei, zi-mi s\ nu m\
tre  ze sc dup\ aia c\ nu-]i place [i faci
fi ]e-fi ]e. Î]i iau un biju, o e[arf\ ori o
po [et\ de o cazii? Cum? Ai din as tea?

Ori un par fum ceva? Las\ c\ v\d eu,
me ri]i ce-i mai bun, i-am spus [i so -
]u lui meu s\-mi dea bani diminea]\
c\ trec pe la tine. Nu face, las\, te re -
van [ezi tu c`ndva, pre g\te[te o cafea
c`n d vin. Pupici, dra g\!”. Apoi intr\
laMeli Melo [i pri ve[te simandicos
la [i ragul de l\n ]i [oa re. „Avem
reduce ri mari”, spune v`n z\toarea.
„Acestea s` nt suflate cu a ur [i cost\
10 lei, au fo st 50, 60 de lei p`n\
acum. Azi e ul tima zi [i eu zic c\
mer ge un ca do u, v-am auzit vor bin d”.
Cucoana a na li  zeaz\ d`nd din nas un
l\n ]i[or cu pan dativ [i spune: „Îl iau
pe \sta, la ur ma urmei nici un cadou
prea s cum p [i oricum ea nu [tie, e de
un de va pe la ]ar\”. 

***
La casa de marcat coad\ pân\ la

raf  tul cu ou\. „Doamn\ da’ cum s\
fie un cofraj 24 de lei, era 14 c`nd am
lu at data trecut\.” Casiera: „Erau de la
g\ ini stresate alea ieftine [i s-au re -
tras, nu v\ mai uita]i la [tiri?”. Clie n -
tul ner vos: „Vai de capul meu, [i as tea
ce-s a[a de scumpe? Le face vreo
 g\ in\ de a ur? L\sa]i-le, nu le mai
du c înapoi.” Ca siera: „V\ cost\ 73 de
lei”. El: „Of, nu am suficient, trebu ie
s\ renun] la ceva. T\ia]i m\slinele.
„Ca siera: „Tot nu v\ ajunge”. El:
„T\ ia]i [i sticla de lap te [i iaurtul”.
Ca siera: „Tot nu.” El: „Atunci t\ia]i
[i varza”. Ca si e ra: „S\ [ti]i c\ v\ mai
trebuie un leu”. El a jun s la culmea
exasper\rii: „Atunci t\ia]i-mi ou\le,
doamn\!”

PPaauullaa  SSCC~~NNTTEEIIAANNUU

Conversa]ii la înt`mplare

Putea s\ moar\ lumea, s\ cad\
me  teori]i fix peste casa mea, s\ tre-
bu  iasc\ s\ plec la [coal\ de la ora
[a  se. Ceasul nu mai suna dup\ ce se
cr\ pa de ziu\, ci la ora trei. Era sea ra
Os ca rurilor, o sear\ în care într-un
sat din Neam], în creierii nop]ii, o lu-
min\ pa  lid\ pîlpîia la geam - lumina
de la te levizor. Magic este cli[eul
ca re des crie cel mai bine nebunia
u nei premiere ca re s-a împr\[tiat cu
e cou în toat\ lu mea. Atunci îi ve de am
pe actorii ge nera]iei mele [i pe se -
nio rii genera]iei ma mei mele cum
pozau pe covorul ro [u. Ceremonia
în sine, o nebunie ho llywoodian\,
p\lea în fa ]a covo ru  lui ro[u. 

Ca la o nunt\ regal\, ca s\ po]i
fa  ce fa]\ discu]iilor cu colegele de
cla  s\ a doua zi, era mai mult decît
im  portant s\ [tii care ce-a purtat. Pe
lîn  g\ cel mai bun film, miliardele
de o chi ofereau un singur [i cel mai
im por tant Oscar: pentru cea mai
bi ne îm br\cat\ domni]\. 

Cerul cade pe noi. La propriu.
Cer cet\tori din SUA au observat c\
pla   fonul norilor s-a apropiat de p\ -
mînt s\ ne striveasc\. {i \sta ar fi

sem nul c\ se apropie o nou\ gla ci -
a]iune, [i as ta înainte de a ajunge s\
m\ bucur m\ car un an de pensie. La
noi proble ma mare e cearta pe can-
di daturi la pri m\ria Capitalei. Be -
ca li, Voi cu les cu, Diaconescu, cele
mai colo ra te nume din politica noa str\
s-au cio n d\ nit azi, a]î]a]i de E le na
Udrea. Pen tru mine nu exist\ [ti re
mai im por tant\ azi decît c\ în seara
asta, pe un covor ro[u, cele mai fru-
moase femei ale lumii vor de fila în
rochii care mai de care mai fis ti chi i.
{i c\ filmele pe ca re le-am furat [i
le-am v\zut on li ne ar pu tea s\
primeasc\ o statuet\. Ce le pe care
n-am apucat s\ le v\d [i s`nt no  -
minalizate, sigur vor fi ur m\ toa re l -
e. 

Industrie mai puternic\ nu e xis -
t\. E ca o religie universal\ cu 7 mi -
li ar de de adep]i, iar Hollywood e
Ca te dra la Neamului. 

Se subîn]elege c\ filmele de
Os car devin succes de box-office.
As ta înseamn\ un izvor de bani, un
fel de cotiza]ii care se adun\ de la cei
care vin la cinema. A[a c\ cerul
poa t e s\ a[tepte. În noaptea Os ca -
ru ri lor, [ti rea c\ norii cad peste noi
se tradu ce astfel: stelele s`nt mai a -
pro a pe de noi. 

AAnnddrreeeeaa  AARRCCHHIIPP

Cu ochii la stele 
Bucure[tean f\r\ cauz\

„S\ vezi m`ine ce -o hii la prim\rie... Omor de om, m\i, o mu le!”

AAnnddrreeeeaa  AARRCCHHIIPP  eessttee  
rreeppoorrtteerr  llaa  ppoossttuull  ddee  
tteelleevviizziiuunnee  TTVVRR

AAnnddrreeii  UUDDII{{TTEEAANNUU  eessttee
rreeppoorrtteerr  ssppeecciiaall  llaa  ccoottiiddiiaannuull  
„„EEvveenniimmeennttuull  zziilleeii””

Decît ni[te
observa]ii (I)

� reportajul e cea mai
liber\ specie publicistic\;
are tot a tî te a forme cî]i
gazetari care-l în cear c\

DDiinn  CCeettaatteeaa  lluuii  {{tteeffaann

� „Alo, fata mea ce vrei
cadou? zi-mi s\ nu m\
tre ze sc dup\ aia c\ nu-]i
place [i faci fi]e-fi ]e”

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

� „au fost cazuri în care
o a me nii nu s-au v\zut cu
vecinii dou\-trei zi le, de[i
stau la patru metri dis-
tan]\”

� cercet\torii din SUA
au ajuns la concluzia c\
cerul cade pe noi

Andreea ARCHIP, 
Dana BALAN — BÂLU, 
Oana BALAN, 
Alina B|ISAN, 
Andrei CIURCANU, 
Florentina CIUVERCA, 
Anastasia CONDRUC

Ionu] FANTAZIU, 
George GURESCU,
Diana IABRA{U,
Liviu IOLU, 
Roxana LUPU,
Nicoleta NASTASE, 
Vlad ODOBESCU, 

Diana ROTARU,
Ionela S|VESCU,
Paula SC~NTEIANU,
Andrei UDI{TEANU, 
Lina VDOV~I

SENIORI
EDITORI: »

Aterizare î̀ntr-un sat cu un mort 
llll aaaa     pppprrrr iiiimmmm\\\\rrrr iiii eeee

PPaauullaa  SSCC~~NNTTEEIIAANNUU  eessttee  
sseenniioorr  eeddiittoorr  llaa  rreevviissttaa  
„„OOppiinniiaa  vveecchhee””
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Evenimentul
s\pt\m`nii

~n perioada 29 februarie - 4
martie la Sala Polivalent\ va
avea loc cea de-a XX-a edi]ie a
T`rgului Interna]ional de
Carte LIBREX – Prim\vara
c\r]ilor la Ia[i.

La eveniment vor participa
129 de expozan]i [i `n cele
cinci zile, se vor organiza 108
manifest\ri culturale.

TT~~RRGG

Dintr-o mie de CD-uri

O ultim\ rug\ciune, o ultim\ lau-
d\ adresat\ divinit\]ii – iat\ ce aduce
„Give us rest”, albumul celor de la
„David Crowder*Band” lansat la `n-
ceputul acestui an. Dou\ CD-uri `n
care au adunat 34 de piese fragile,
sensibile, ce promit s\ ajung\ la zeul
cre[tin\t\]ii. Fiecare p\rticic\ din al-
bum cap\t\ valen]ele unui acatist [i
puterea unei rugi.

Albumul se caracterizeaz\ `ntr-un
mod firesc prin orchestra]ia rock a-
mestecat\ cu mesajul adus ca o o-
frand\ Celui de Sus. De altfel, este
stilul cu care trupa ne-a obi[nuit `nc\
de la primul proiect lansat, `n 1998
(„Pour over me”).

Efectele mecanice [i jocul de vi-
oar\, vocea sugrumat\ de emo]ii a
lui David [i puterea corului din spate,
versurile limpezi [i cele spuse `ntr-o
latin\ veche se `mbin\ `ntr-un
material discografic armonios, moti-
vant [i lini[titor deopotriv\. De[i cu un
contrast evident, instrumente precum
harpa, mandolina sau ukulele vin s\
`ntregeasc\ piesele care altfel ar
p\rea aruncate la `nt`mplare `ntr-o
carcas\ de plastic.

Nu este nevoie s\ te a[ezi `n ge-
nunchi [i nici s\ prive[ti spre cer ca s\
ascul]i „Fall On Your Knees”. Printre
versurile piesei se strecoar\ o stare de
„bun\ diminea]a”, o dorin]\ de a a-
dula toate crea]iile divine [i de a
mul]umi Creatorului pentru acestea.
Refrenul cople[e[te ascult\torul cu
sentimentul de profund\ recuno[tin]\:
„Oh my God it’s too wonderful/ To
feel this grace rescuing/Lifting us

all” (n.r.: „O, Dumnezeule, este mi-
nunat/S\ sim]i aceast\ bun\tate sal-
v`ndu-ne/Ridic`ndu-ne pe to]i”).

„Sometimes” schimb\ tonul [i
renun]\ la percu]ia persuasiv\ din
„Fall On Your Knees”. Nici chitara nu
o mai ciupe[te cu at`ta entuziasm, las\
clapele pianului s\ transforme `nce-
putul piesei `ntr-un soi de c`ntec de
leag\n. Accentul texan `[i pune am-
prenta pe piesa „I Am a Seed” unde
Jack Parker se joac\ voios cu cor-
zile unei ukulele, iar vocea solistului
sun\ mai tradi]ional ca niciodat\. 

A venit `ns\ timpul ca trupa s\ se
retrag\, iar acest album vine ca un
ultim capitol al istoriei sale. „Give Us
Rest” este a[adar o rug\ c\tre Cer,
dar [i o rug\minte adresat\ publicu-
lui: „l\sa]i-ne s\ ne odihnim”.

Cristina BBABII

T\cerea lui David

David Crowder*Band - „Give
us rest”, 2012

Soare puternic `ntr-o zi de var\,
apa oceanului `n culori mai vii ca ni-
ciodat\ [i o femeie fericit\, f\c`nd ski
nautic `n Hawaii. A[a s`nt primele
secunde din filmul „The Descendants”.
Amintirea cu ea `n ziua aceea torid\
de var\ este singura scen\ `n care E-
lisabeth King, mam\ a dou\ fete, a-
pare `n alt\ parte dec`t patul de spital
`n care a fost ]intuit\ `n urma acci-
dentului. Patricia Hastie interpret`nd

rolul bolnavei c\reia `n ultimii [apte
ani de zile i-a fost imposibil s\ aib\
grij\ de cele dou\ feti]e ale sale. Ale-
xandra are de 17 ani [i Scottie 10,
mama lor afl`ndu-se, din ziua acci-
dentului, `n com\. 

Tat\l avocat este foarte ocupat [i se
absolv\ de cre[terea copiilor, astfel c\
filmul `i prezint\ pe ace[tia ca fiind
foarte dep\rta]i de p\rinte la `nceput.
Alexandra, cea mai mare dintre cele
dou\ fete, urmez\ [coala `ntr-un in-
ternat p`n\ la v`rsta de 17 ani. ~n una
din serile obi[nuite `n care ea iese s\
bea pe furi[ `n curtea internatului `m-
preun\ cu o prieten\, distrac]ia `i este
`ntrerupt\ de apari]ia tat\lui s\u Matt
(George Clooney) `mpreun\ cu Scot-
tie, sora mai mic\, venind pe nepre-

g\tite s\ o ia acas\. ~ns\ atitudinea
ostil\ a fetei `i pune piedici. Astfel,
Matt King realizeaz\ c\ este necesar
s\-[i fac\ timp pentru fiice, chiar dac\
trebuie s\ se ocupe [i de v`nzarea unui
p\m`nt hawaian care apar]inuse fa-
miliei King `nc\ din 1860. Pentru c\
Alexandra nu dore[te s\ se supun\
f\r\ prezen]a bunului ei prieten Sid, un
adolescent american superficial [i lip-
sit de bun sim], tat\l ajunge la solu]ia
de compromis de-ai lua pe to]i trei `n
c\l\toria de afaceri. 

~ntr-un Hawaii a[a cum nici un
film american nu l-a mai `nf\]i[at
vreodat\, filmul face o prezentare de
la hotelurile luxoase la colibele con-
struite din lemn pe malul oceanului,
redare a unui t\r`m exotic al vacan]elor

de vis. ~n timpul [ederii, tat\l dema-
reaz\ `mpreun\ cu Alexandra, in-
vestiga]ii pentru a-l g\si pe amantul
so]iei sale, care `nt`mpl\tor se afla `n
vacan]\ cu so]ia [i cei doi copii. Mai
apoi, descoper\ c\ Brian Speer, clie-
ntul c\ruia urmeaz\ s\-i v`nd\ p\m`n-
tul familiei este cel cu care Clooney
a fost `n[elat. 

O poveste dramatic\, pe alocuri
pres\rat\ cu umor a unei familii la
r\scruce, construit\ dup\ cli[eul the
American dream (visul american) al
familiei aparent perfecte relev\ o lu-
me a cercurilor vicioase f\r\ sc\pare,
`n care ecoul secundei de neaten]ie
poate fi resim]it peste ani.   

Livia RRUSU

Stop cadru Pactul cu demonii din trecut

Imediat dup\ r\zboi, americanii
au cunoscut o explozie exponen]ial\
`n ceea ce prive[te industria ma-
[inilor, mul]i indigeni av`nd pute-
rea economic\ necesar\ pentru a-[i
achizi]iona una. Tot cam `n aceea[i
perioad\, autostopul a devenit foar-
te popular, ceea ce permite persoane-
lor cu spirit de aventur\ si echipate
cu mult\ r\bdare s\ parcurg\ dis-
tan]e considerabile f\r\ s\ pl\teasc\
vreun ban, beneficiind de o mare
libertate de mi[care.

„Pe drum” al lui Jack Kerouac
e mult mai mult dec`t un roman de
c\l\torie. A reu[it s\ provoace ne-
num\rate reac]ii, at`t pozitive c`t [i ne-
gative. Cartea reprezint\ [i un simbol
prin faptul c\ ini]iaz\ cultura „gene-
ra]iei beat”, de la care s-au ramificat
diverse curente precum hippie sau
punk. ~n centrul pove[tii `l reg\sim
pe Sal Paradise, un scriitor naiv ca-
re decide s\-l urmeze pe unul dintre
cei mai buni prieteni al s\i, Dean Mo-
riarty, „un t`n\r ̀ mb\tat de via]\”, pe
un drum a reg\sirii interioare pre-
s\rat cu s\r\cie, foamete, depresie,
sex, alcool, tr\dare, bucurii [i locuri
de munc\ prost pl\tite.

~ncerc`nd s\-l ajung\ din drum
pe Dean, Sal trece prin mai multe
`nt`mpl\ri, v\z`ndu-se la un moment
dat `n func]ia de paznic de noapte la
o tab\r\ de marinari mul]umit\ unui
prieten vechi. Aici r\m`ne mai mul-
te s\pt\m`ni p`n\ ce se `ndr\goste[te
de iubita prietenului s\u, iar rela]ia cu
cei din jur se deterioreaz\. Acesta

decide s\ porneasc\ din nou `n c\l\-
torie, suferind o mic\ depresie din
cauza singur\t\]ii. ~n autobuzul c\-
tre Los Angeles o `nt`lne[te pe Te-
rry, al\turi de care are o idil\ [i de-
cide s\ se mute la ea acas\. Pentru
c\ avea un copil [i nu mai aveau alt\
surs\ de venit, Sal lucreaz\ pentru
un ]\ran pe c`mp. ~n finalul capito-
lului, realiz`nd c\ nu mai rezist\ la
o astfel de munc\ iar dorul de duc\
s-a f\cut prea mare, decide s\ se
`ntoarc\ acas\ `n New York.

Un alt aspect interesant de men-
]ionat este c\ pe l`ng\ povestea lui
Sal, autorul ne mai prezint\ [i multe
alte personje secundare `nt`lnite pe
drum, cu pove[ti mai mult sau mai
pu]in savuroase ca de exemplu Mi-
ssissipi Gene, sau poli]i[tul din Mill
City, fost paznic la Alcatraz.

Chiar dac\ nu mai are for]a de a
crea efecte ̀ n societate, dup\ cum ̀ i
spune [i numele, e cel mai bun aliat
pentru o c\l\torie cu trenul, auto-
buzul sau tramvaiul dup\ caz.

Iulian BB~RZOI

 printre versurile piesei
se strecoar\ o stare de
„bun\ diminea]a”

 distrac]ia fetei este `ntrerupt\ de apari]ia tat\lui s\u

„Albumul aatinge nnivelul dde
coeziune, ddeschiz`ndu-sse ccu

sunetul ppa[ilor iintr`nd 
`ntr-oo bbiseric\”

wwww.crosswalk.com
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Gen: ccomedie, ddram\
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 „Pe drum” este mai
mult dec`t un roman de
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GEMENI: A `nceput
semestrul al doilea [i, odat\
cu el, panica legat\ de licen]\.

„Nu-i nimic, m\ apuc `n vacan]a de Pa[-
te”, `]i spui [i te lini[te[ti.

LEU: ~n ultima vreme ai
toane. Ba `]i place o coleg\,
ba nu te mai atrage, [i parc\

ai schimba ceva la ea. P`n\ una alta, mai
treci [i pe la facultate.

FECIOAR|: ~n semn
de protest, p`n\ c`nd nu vine
cineva [i cur\]\ toat\ z\pada

din fa]a c\minului, nu mai mergi deloc
la cursuri.

BALAN}|: De[i de
obicei te pl`ngi de insomnii
[i alte tulbur\ri de somn, cum

te-ai `ntors la facultate [i au `nceput
cursurile dormi de rupi.

SCORPION: Singurul
lucru care te nec\je[te la ve-
nirea prim\verii [i topirea

z\pezii este c\ s-ar putea s\ g\seasc\
cineva cadavrul din spatele c\minului.

S|GET|TOR: Nici nu
te-ai ̀ ntors bine din vacan]\ [i
deja te-ai pus pe b\ut. Profi]i

acum, de primele s\pt\m`ni, c`t ai bani,
c\ apoi iar treci la ap\ de la robinet.

CAPRICORN: Ai reu-
[it s\ treci cu brio de semes-
trul I, promov`nd la toate ma-

teriile f\r\ m\car s\ [tii cum arat\ vre-
unul dintre profesori.

V|RS|TOR:Ai hot\r`t
c\ cea mai bun\ investi]ie `n
momentul de fa]\ este o sanie

[i patru c`ini husky. Aparent, altfel nu se
mai poate.

PE{TI: Se apropie ziua
ta [i deja ]i-ai anun]at priete-
nii ce vrei s\ prime[ti `n dar:

un c`ine mare [i fioros, care s\ te apare de
colegii be]ivani de palier.

BERBEC: A trecut o
s\pt\m`n\ [i ceva de c`nd a
`nceput semestrul al doilea

de facultate, dar tu `nc\ te l\f\i `n
m`ncarea [i patul de acas\.

TAUR: Doar ce te-ai
`ntors `n Ia[i [i ai observat
c\ banca ta preferat\ din Co-

pou e `n continuare acoperit\ de z\pa-
d\. De triste]e, ai s\ te `ntorci acas\.

RAC: Vrei s\-]i dai de-
misia de la internshipul unde
faci munc\ de sclav [i s\ te

angajezi ca `nv`rtitor de shaworma `n
Tudor. M\car acolo faci un ban.

Ciprian T\t\ru[anu nu poate
avea at`ta personalitate c`t `i dau
ziarele. Ar fi un megaloman mai r\u
dec`t Becali `n zilele `n care `ncurc\
Biserica cu stadionul. Au titrat, din
acele surse care se ̀ n[al\ opt d\]i din
zece, c\ portarului echipei Steaua
nu `i place cum miroase autocarul,
nu `i place s\ r\m`n\ `n cantomente,
nu ̀ i plac antrenamentele, nu [tie s\
lucreze ̀ n echip\, nu a suportat c`nd
antrenorul i-a luat banderola, s-a
luat de fostele legende ale echipei,
etc. Pentru cei care nu [tiu, circul a
fost provocat de dou\ erori ale
portarului din meciurile jucate [i
pierdute `mpotriva lui Twente `n
Europa League. 

Dar `napoi la Ciprian. Gre[ea-
la cea mai mare pe care a f\cut-o nu
a fost `ntre buturile echipei, la vreun
meci oficial. El a gre[it c`nd a pus la
suflet, c`nd a ales s\ cread\ toate
sursele [i tot ce declar\ nea’ Gigi pe
la toate televiziunile sale de cas\.
{i a picat ]ap isp\[itor pentru me-
ciurile pierdute. S\ fim one[ti, nu
f\r\ bun\ dreptate. Dac\ st\tea alt-
fel, dac\ nu aluneca, dac\ era mai
atent poate altul era rezultatul. Dar
Ciprian este unul din portarii ti-
neri de viitor pe care `i avem `n ]a-
r\ [i dac\ `l l\s\m pe-al nostru drag
latifundiar s\-l calce ̀ n picioare, s-ar
putea s\-l striveasc\. Pentru c\ b\-
iatul \sta mie nu `mi pare a fi bibe-
lou. A mai ̀ ncasat pumni [i ̀ n trecut
dinspre pres\, dinspre conducere,
chiar [i `n rela]iile cu unii antrenori,
dar niciodat\ nu a pozat `n vedeta
r\nit\. 

De aceea `nclin s\ cred c\
trebuie s\ `i mai d\m o [ans\
`nainte s\-l crucific\m. Dac\ ne
aducem aminte, francezul Bar-
thez a f\cut at`tea gre[eli proste[ti
`nc`t am putea s\ facem un film.
Ast\zi `ns\ este considerat unul
dintre portarii buni pe care i-au
avut francezii. Sigur, nu cel mai
bun. Dar Ciprian e t`n\r. 26 de ani
pentru un portar s`nt echivalen]i
cu 17 pentru un juc\tor de c`mp. S\
nu-l coco[\m `nainte de vreme.

C\t\lin HHOPULELE

Scor la pauz\

P\catele lui
Ciprian

 a mai `ncasat pumni
dinspre pres\, dinspre
conducere, chiar [i de la
unii antrenori



Concertul nu a `nceput, iar mesele
nu s`nt nici pe un sfert ocupate deo-
camdat\, c`nd cei trei c`nt\re]i se ri-
dic\ de la mas\ pentru a-[i lua `n pri-
mire instrumentele. Urmeaz\ o prob\ de
sunet atipic\: „No woman, no cry” din
boxe nu se opre[te, iar Bob Marley
este acompaniat de chitarist `n ritmul
melodiei. Cu un z`mbet de bun\ dis-
pozi]ie, pianistul instalat la clape `[i
urmeaz\ colegul [i vocea luiMarley
abia se mai aude, pierdut, `n restaurant,
parc\ ar veni din alt\ parte.
„Bine a]i venit la o sear\ de Jazz

Café” ne ureaz\ Paul Bibici pentru a
nu l\sa loc aplauzelor, ci unei t\ceri
care tr\deaz\ a[teptarea primei piese. Pe
ritmul antrenant al saxofonului, me-
sele rezervate se ocup\ `ncet-`ncet, `n
timp ce o t`n\r\ domni[oar\ bate din
picioare `n ritmul muzicii [i savureaz\

the melody section (n.r.: „sector me-
lodic” – termen specific desemn`nd
acordurile saxofonului, `n melodiile `n
care acesta predomin\), cu un swing
tipic, sincopat. Melodiile curg, `n stilul
inspirat de clasicii jazz-ului.

CCuu  mmaammaa  llaa  cc`̀nnttaarree
O doamn\ ale c\rei picioare sub -

]i ri, acoperite de o fust\ neagr\ abia
se z\resc de sub haina de blan\ cu mo  -
del animal print apare `nso]it\ de prie -
teni foarte vorb\re]i. Imediat dup\ ce
`[i ocup\ locul la masa de l`ng\ sce -
n\, c\utatul ]ig\rilor `n po[et\ este `n -
tre  rupt de o domni[oar\ care se ridic\
de la masa de l`ng\ noi, fix`nd-o cu pri -
virea, pentru ca zece secunde mai t`r -
ziu s\ fie sufocat\ `ntr-o lung\ `m br\ -
]i [are p\rinteasc\. Re`ntoars\ la masa

pri etenilor nu mai mari de clasa a un -
s pre zecea, le spune natural, a co pe -
rin d muzica: „Mama Anei”, apoi to]i
o salut\ d`nd din cap, `n sincron. 
Dup\ o scurt\ pauz\, prilej de con -

versa]ii ne`ntrerupte pentru as cul t\ to -
rii de muzic\ jazz aduna]i aici, trio-ul
revine pe scen\ cu un stil fundamen-
tal diferit de cel al primei p\r]i, un
rhythm section (n.r.: „sector ritmic” -
termen specific, desemn`nd melodii -
le `n care clapele [i chitara s`nt predo  -
minante) `n care clapele preiau con-
trolul muzicii, ea devenind unitar\,
de o consecven]\ vibrant\ a fluxului
con tinuu. 

„„NNee  ggrr\\bbiimm,,  nnee--aa  ppll\\ccuutt
mmuulltt””
Atmosfera juc\u[\ a muzicii soft

ja zz este `n str`ns\ armonie cu deco-
ra ]iile localului. ~n fa]a mea, o ma [i n\
de scris veche, probabil martor\ vre-
unui regim comunist sau vreunui ma re
r\zboi este `n]epat\ de multe cre ioa ne
colorate `nfipte haotic, iar scrierile foii
pe care „o imprim\” s`nt [i ele multico-
lore, de diferite dimensiuni, unde ce -
le mai mari au redactat „halfway cer -
ta inty”(n.r.: pe jum\tate certitudi ne). 
O a doua pauz\ a c`nt\re]ilor br\z -

deaz\ muzica din fundal cu o alt\ se rie
lung\ de conversa]ii rupt\ uneori de
r` sete puternice sau tonuri  ri dicate.
Toate acestea se cur m\ brusc atunci c`n d
arti[tii revin pe scen\. Pentru prima

dat\ mai `n de lun g de c`teva secunde
`n aceast\ se a r\, forma]ia este aplau-
dat\ de publi cul impresionat.
Cu v\dite influen]e de blues, [i a

tre ia parte a concertului st\ tot sub
sti lul rhythm section, de data aceasta
chi tara domin`nd cursul melodiilor.
Mai lini[tit\ [i f\r\ dezechilibre sau sin -
cope, aceast\ ultim\ parte `[i pierde to -
tu [i din ascult\tori c`nd, de la o mas\
de opt persoane, toat\ lumea se ridic\ ̀ n
sincron [i pleac\. Sub ochii chitaris-
tu lui nedumerit, unul dintre membrii
gru pului strig\ z`mbind un: „ne gr\ -
bi m, ne-a pl\cut mult”, pentru ca as -

cul t\torii de la mese s\ mai `nceap\ o
se rie de aplauze. Cu localul aproape
gol, concertul se `ncheie deloc specta-
culos, c`nd cei zece, poate cinci spre -
zece oameni r\ma[i p`n\ la final
aplaud\ pentru o ultim\ dat\.
L\s`nd saxofonul jos, Nicu Lu -

cea nu ofteaz\ [i `ngaim\ un „asta fu
[i asta este”, pentru a l\sa loc audi]iei
mu zicale – tot de jazz – care domin\
ur m\toarea or\ lini[tea localului. 

LLiivviiaa  RRUUSSUU  

Cu toate c\ au trecut ani buni de
la difuzarea serialului „Walker, po li -
]i st te xan”, care i-a adus faima inter-
na  ]io nal\ [i l-a transformat `ntr-un iz -
vor de comedie ironic\, Chuck No r -
ris `n c\ mai prime[te dovezi ale fap-
tu lui c\ timpul nu i-a afectat popula -
ri tatea. Una din aceste m\rturii vine
toc mai din Slovacia, din Bratislava,
unde au to ri t\ ]i le pun la ca le proiec-
tul unui pod pi etonal pe ca re, con-
form unui sondaj na]ional, l-ar putea
numi chiar „Chuck Norris”. 
Dezbaterea asupra titlului cons -

tru  c]iei, care ar trebui s\ traverseze

r`ul Morava [i s\ treac\, apoi, gra ni -
]a spre Austria, este lansat\ pe site-
ul unui con siliu regional [i se a dre -
sea z\ tu tu ror cet\]enilor slovaci. Cel
pu ]in p`n\ la ora actual\, ini]iativa
de numirii po du lui dup\ actorul a -
me rican este su ]i nut\ de 74% dintre
cei care [i-au ex primat votul pe site.
Acest procent `l de p\[e[te cu mult, de
exemplu, pe cel din dreptul numelui
arhi ducesei austrie ce Maria The re -
sa, prilej numai bun pentru n\s co ci -
rea unei noi anecdote u mo ristice des-
pre invincibilitatea prota gonistului de
pelicule de ac]iune. 
De[i, ini]ial, ideea a fost v\zut\

dre  pt un `nceput de glum\ kitsch
chi  ar de c\tre unii slovaci, guverna-
to rul re gi onal Pavol Freso a de cla -
rat oficial c\ do rin]a majorit\]ii va fi
respectat\ p` n\ la cap\t, indiferent
de ce va `nsemna as ta. A[a cum con-
s truc]ia propriu-zi s\ se desf\[oar\ `n
v\ zul publicului [i cu in  forma]ii cla re
referitoare la viitorul pod pietonal
pu se la dispozi]a ce t\ ]e ni lor, la fel
vor sta lucrurile [i `n ceea ce pri ve[ -

te numele, pe care poporul e liber
s\-l aleag\, chiar dac\ asta im pli c\
tran sformarea unui proiect na ]i o nal
`n tr-un registru de poante pentru c`r -
co ta[i din `ntreaga lume. Despre a -
ce a st\ chestiune, agen]ia de [tiri
Reu ters a comentat c\ se datoreaz\,
cel mai pro babil, popularit\]ii c\ p\ -
ta te, nu de mult, de lista de glume
cu noscute dre pt „Chuck Norris fa c -
ts” `n r`ndul po  pula]iei slovace. 
Votul va fi deschis inclusiv `n lu -

na aprilie, `ns\ dup\ cum arat\ op ]i -
u  ne a majoritar\ a nu mai pu]in de
11 57 de cet\]eni, [ansele ca slovacii s\
circu le, `n viitor, spre Austria pe
„Po dul Chuck Norris” s`nt foarte
ma ri. A[a c\, da c\ pe undeva exista
o speran]\ ca va lul de umor st`ngaci
s\ e[ueze izbit de meterezele timpu-
lui, se pare c\, `n Slovacia, abia a cum
se `nt\resc pi lo nii poantelor cu [i des -
 pre irealizabilele aventuri ale b\ tr` -
nului poli]ist texan.

AAnnccaa  TTOOMMAA
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Pe unde trece Walker

Jazz pe cenu[\

Casa de Cultur\ a Studen]ilor
Str. Vasile Conta nr. 30, et. 2, 
700106 Ia[i. Tel.:0746/230.032, 219520,
e-mail: redactia@opiniastudenteasca.ro

Punctul pe V.I.P. ��Punctul pe V.I.P. ��Punctul pe V.I.P.

{i spectacolele de alt\dat\ erau `nv\luite `n fum 

� dup\ o prob\ de sunet atipic\, chitaristul `l acompaniaz\ pe Bob Marley � mar-
torul t\cut al concertului a fost o ma [i n\ de scris, veche de c`teva decenii

Dac\ vine apa, podul meu nu
se d\r`m\

� `n Slovacia autorit\]ile construiesc un pod ca re s-ar
putea numi „Chuck Norris” � se va vota p`n\ `n aprilie

S-a c`ntat jazz p`n\ dincolo de miezul nop]ii, iar
lini[tea nu [i-a croit `napoi drum dec`t t`rziu `n

noapte. S`mb\t\ seara, Paul Bibici la chitar\, Nicu
Luceanu la saxofon [i Bogdan Man da sescu la pian
au c`ntat pentru publicul ie[ean care cu greu a apre-
ciat trupa, aplaud`nd-o. La sf`r[itul s\pt\m`nii,
monotonia iernii a l\sat loc pl\cerilor culturale, iar
`ncep`nd cu ora 20, muzica bun\ a ren\scut `n
Phoenix Club. 

{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.

»

Literele verzui s`nt pictate pe
pla ca maro ce troneaz\ la intrarea `n
Cafeneaua Veche, `ntr-un fel ce
amin te[te de perioada interbelic\.
Mi-a p\rut c\ s`nt pe cale s\ p\[esc
`n tr-un loc diferit. Nu cu mult deo -
se bit de atmosfera u[or desuet\ a a -
leii. Am fost `nt`mpinat cu z`mbete
fie de ce le dou\ tinere care lu crea -
z\ aici, fie de proprietarul ca fe ne -
le i. Mai t`r ziu am aflat c\ angaja te le
`i spun do mnul Juju, „ca `ntr-o fa -
mi lie”.
Locul acesta este situat pe A le ea

L\ pu[ neanu la num\rul 16, poate
una dintre cele mai elegante pieto -
na le din Ia[i. L`ng\ cafenea se afl\
Mu zeul Unirii, cunoscut [i ca „Pa -
la tul Cuza” iar `n cap\tul dinspre
Pia]a Unirii esteHotelul Traian cu
arhitectura-i dat\ de Gustave Ei f fel.
Apoi g\se[ti anticariatele [i spe ci -
fi  cul lor miros, vizavi de Biserica
Ba nu, construit\ `n 1800. Doar re -
cen tele lucr\ri mai fur\ din lini[tea
lo cului. 
Aici se poate fuma `n tihn\, nu

am v\zut pe nimeni sup\rat de mi -
rosul fumului de ]igar\. Cu u [u rin ]\
s-ar fi putut filma o scen\ din „Co -
f f ee and Cigarettes” `n aceast\ ca -
fe nea. Muzica lui Tom Waits [i I g -
gy Pop, actorii din film, se ascult\ la
tonul potrivit, `mbinat\ cu jazz sau
folk rom=nesc. Pe l`ng\ cafea se
ser vesc vinuri, whiskey [i po]i con -
suma croissante [i fructe. Iar pre ]u -
ri le nu s`nt nici de departe piperate, de
exemplu, o cafea lung\ cost\ cinci
lei.
F\r\ s\ `ncarce, pe unde se poa -

te s`nt a[ezate dichisuri. Nu le ob ser -
vi de la prima vedere, dar ̀ ]i cree az\
un sentiment de familiarita te. Pe r e]ii
s`nt ta peta]i cu un mo del de mov des -
chis ce-mi aduce aminte de o ca s\
en  glezeasc\, iar ta blo urile `n care
s`nt ilustrate cl\dirile Ia[ului vechi
de coreaz\ interiorul. P\cat c\ dra pe -
rii  le te opresc s\ urm\re[ti oamenii
ca re se plimb\ pe alee. 
S`nt doar cinci mese, dar nu ai

impresia de claustrofobie. Dis tan ]a
dintre ele p\streaz\ spa]iile in time,
c`t s\ nu-]i auzi discu]ia cu in -
terlocutorul t\u `n tot localul, iar
mu zica acoper\ urechile indiscre te.

GGeeoorrggeell  CCOOSSTTII}}||

La cafenea, ca alt\ dat\
� aici se ser vesc vinuri,
whiskey [i po]i con suma
croissante [i fructe

Localul Troian

Saxofon acordat pe ritmuriiii     aaaaffff rrrr iiii ccccaaaannnneeee


