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Combinatul care n-a fost
l\sat s\ moar\ 
� despre privatizarea Oltchim au

comentat jurnali[tii Cristina

Teodorescu, Dan Popa [i analis-

tul economic Moise Guran
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Studen]ia „cum laude” 
� nu s`nt tocilarii din liceu, care

nu ie[eau din bibliotec\

� s`nt tinerii f\r\ de care sis-

temul de `nv\]\m`nt superior ar

fi mai searb\d

� Andreea a `nv\]at s\ nu mai

dea aten]ie jignirilor
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La Ia[i, cursurile au
`nceput cu fast
� Universitatea de Arte i-a avut ca

invita]i pe Alte]ele Lor Regale Prin-

 cipiele Nicolae [i Principele Radu

� la Medicin\ s-a celebrat diversi-

tatea cultural\ pagina 3

Am `nceput `n for]\. Cu izbucniri de cu-
 lori care crap\ cerul `n lumini ascu]ite [i g` -
dil\ timpane `n octave din game majore. Am
`nceput anul universitar rafinat, ̀ n tromb\, cu
invita]i de la Casa Regal\ a Rom=niei la
Universitatea de Arte [i cu un ministru al
educa]iei care sufl\ `n p`nzele de vise ale vi-
itorilor medici, care vor repara trupuri [i vor
alina suflete. Am `nceput cu `mbr\]i[\ri pu-
foase [i calde de bufni]\ la „Cuza”, pentru
sufletele timide, vii [i tremur`nde, care se
desc\tu[eaz\ `n dans, fix `n mijlocul str\ zii
de bucuria nestingherit\ a noului. Cu un site
[ucar la Politehnic\ pentru in gi nerii juc\u[i
[i creativi. 

„Oficial `mi merge bine”, acesta a fost
mesajul universit\]ilor ie[ene, care l-au de -
le  gat pe Smiley s\-i mint\ frumos pe bo bo -
cii care au venit cu inima str`ns\ [i vulturul ̀ n
priviri s\ porneasc\ `n aventura academi c\ a
vie]ii lor. Dar dac\ ar fi fost s\ r\sune a -
dev\rul, s-ar fi auzit printre exploziile de ar-
tificii glasul principilor care s-au scuzat c\
nu mai cred `n sistemul de educa]ie de[i,
principial, `l respect\ [i `i recunosc meritele.
S-ar fi v\zut crisparea ministrului care a a r\ -
tat cu degetul clasificarea universit\]ilor [i a
declamat c\ nu are o baz\ legal\. Dar  uni-
versit\]ile s-au priceput s\-[i ascund\ fin [i
discret, sub pre[ul de „Bun venit!” toate
am\r\ciunile.

Adev\rul este c\ sistemul de educa]ie su-
 perior este `ntr-o deriv\ [i o incertitudine
fenomenale. O lege a educa]iei a lui Fu ne ri -
u care a revolu]ionat criterii [i i-a speriat
chiar [i pe cei a[eza]i `ndeajuns de sus pe fo-
toliile posturilor didactice se dezintegreaz\,
iar `n loc se isc\ incertitudini [i, e ve ntual,
pentru o portuni[ti, [anse de promo va re.
Dintr-o da t\ se planific\ angaj\ri pentru asis-
ten]i f\r\ doctorat, profesorii de peste 65 de
ani `[i mai a[az\ o pern\ pe canapeaua a ca -
demi c\. ~n acest timp, universit\]ile se ̀ n gr\ -
m\ desc s\ fie printre primele de la coada
pentru cele o mie de cereri de rambursare
pen tru fondurile de 110 milioane de euro
me nite s\ le ostoiasc\ din datoriile pe ca re [i
le-au asumat ca s\ sus]in\ proiectele POS-
DRU ce trebuiau s\ primeasc\ finan ]are de
Co misia European\. ~n background se
desf\[oar\ tirada plagiatelor unui individ cu
via]\ scurt\ `n Minsterul Educa]iei [i a u nui
prim-ministru pentru care etica aca de mi c\ a
ajuns un subiect de deriziune [i sfi da re a
logicii elementare.

Cu toate astea, am `nceput cu o miniciu -
n\. O minciun\ cuvenit\, fiindc\ universi -
t\]ile tr\iesc prin [i pentru cei pe care `i
pri mesc an de an s\ se `ncread\ `n drumul
ales. Nu le trebuie unor pui de oameni
adev\ruri prea tari. Lor le trebuie un entuzi-
asm care se revars\ din lume, peste lume [i
peste ei. ~n ce putul de facultate trebuie s\ fie
`ndeajuns de str\lucitor ̀ nc`t s\ se apropie de
claritatea luminii. S\ fie epurat de prob-
lemele care au de-a face cu g\urile negre ale
sistemului ca re par s\ `nghit\ orice op]iune
ar face-o un t`n\r pentru o universitate
ie[ean\. Bobocii tre buie s\ ̀ n]eleag\, tacit, c\
viitorul e bu cu rie. Povara trebuie s\ o poarte
oamenii mari, men torii [i cei care s-au anga-
jat s\ le de se neze pe traseul devenirii un
peisaj `n culori, de [i nu aveau la `ndem`n\
dec`t o schi]\ prost executat\. 

Laura P|ULE}

EDITORIAL

Dezbatere

este editat\ de studen]i ai
Departamentului de Jurnal-
ism [i {tiin]e ale
Comunic\rii [i se adreseaz\
exclusiv mediului academic.
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Au trecut mai bine de patru luni de zile de c`nd Co mi -
sia European\ a anun]at c\ va sista finan]area proiectelor
din cadrul Programului Opera]ional Sectorial Dez vol ta rea
Resurselor Umane. ~n acest r\gaz, CE trebuia s\ eva lu eze
criteriile `n baza c\rora Autoritate de Management a POS-
DRU a deblocat finan]area proiectelor respective, fiind
semnalate o serie de nereguli. ~ns\ universit\]ile din ]a r\
au avut probleme cu rambursarea fondurilor eu ro pene cu
mult `nainte de sesiz\rile forurilor europene. S-au f\cut
`mprumuturi la b\nci de sute de miliarde de lei vechi [i
unele proiecte n-au mai v\zut al]i bani dec`t ai univer-
sit\]ilor de aproape doi ani de zile. Vineri, 5 octombrie, in-

stitu]iile de `nv\]\m`nt superior au mai primit o gur\ de oxigen, fiind deblocate aproximativ 110
milioane de euro pentru a pl\ti m\car primele 1000 de cereri de rambursare. Dar viitorul se arat\
`n continuare sumbru. Nu s-a l\murit exact dac\ banii vor veni continuu de-acum `ncolo [i aceast\
pre-suspendare a fost doar un avertisment. Rom=nia trebuie s\-[i schimbe radical rata de ab-
sorb]ie a fondurilor europene pentru c\ `n 2014 se semneaz\ un nou acord din care s-ar putea s\
fim l\sa]i pe dinafar\. 
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DOSAR Ne da]i ori nu ne da]i? 

„Nu po]i s\ compari Universitatea «Cuza» cu Universitatea de la Cucuie]ii din deal. 
Noi `ntre noi ne [tim locul pe care `l ocup\m `n ierarhie”

� `n ultimul an, criza i-a ata-
cat pe greci ca un animal
s\lbatic
� Alexandros, unul dintre pri-
etenii pe care-i am acolo o nu -
me[te cancer pagina 11

C\r\mizile de la temelia statului 
grecesc se cutremur\

Sub pre[ul de
„Bun venit”

Anotimpul dezleg\rii la
munc\ 
� a venit octombrie [i Ia[ul 

ne-a chemat `napoi

� ne-am am\git trei luni de zile

c\ nu vrem s\ plec\m, c\ ne e

mai bine `n patul nostru
pagina 6

Universit\]ile ie[ene cocheteaz\ cu falimentul

Lumea poate s\ dea pe bun\
dreptate ministerul `n 

judecat\ pentru o clasificare
ce nu are o baz\ legal\

paginile 8 - 9

� interviu cu prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, ministrul Educa]iei,
Tineretului, Cercet\rii [i Sportului

Reportaj



2 ACTUALITATE
~nv\]\m`ntul universitar a pierdut trei mentori
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~n coloan\,
adunarea

Institutul Francez (IF) din Ia[i
organizeaz\ cea de-a opta e di]ie a
concursului Foto ma ra ton, destinat
participan]ilor care u tili zea z\ apa -
ra te de fotografiat di gi tale. Com pe -
ti]ia va `ncepe s`m b\ t\, 13 oc tom -
brie, de la ora 9.00, la sediul ICF [i
are trei categorii de participare, `n
func]ie de v`rsta concuren]ilor: Co -
pii (7-13 ani), Tineri (14-17 ani) [i
Adul]i (peste 18 ani). „Anul trecut
am avut participan]i din aproape
toat\ ]ara, oameni care s-au urcat `n
tren [i au venit la Ia[i pentru a lua
parte la maratonul nostru fotografic.
Din pasiunea lor am `n ]eles `ns\[i
esen]a Fotoma ra to nu lui: ceea ce
conteaz\ este participa rea `n sine,
`mp\rt\[irea pasiunii pentru foto gr a -
fie”, a declarat Dan Daia, respons-
abil cu proiectele culturale [i co -
municare de la IF.

Formatul concursului este la fel
ca cel din anii preceden]i: timp de
12 ore fiecare participant trebuie s\
realizeze 12 fotografii pornind de
la cele 12 teme date de c\tre orga-
nizatori. Pentru `nscrierea `n con-
curs, cei interesa]i trebuie s\ com -
ple  teze formularul de `nscriere
disponibil pe pagina http://foto ma ra -
ton.ccfiasi.ro/, p`n\ pe data de 11
oc   tombrie. Fotografiile vor fi alese
[i premiate de un juriu alc\tuit din
or ganizatori [i profesioni[ti ai fo to -
gra fiei [i artelor vizuale. Premierea
[i vernisajul fotografiilor premiate
Fotomaraton 2012 va avea loc pe 7
decembrie, de la ora 18, la sediul ICF. 

Primia edi]ie a competi]iei a a -
vut loc `n 2005. Concursul a adunat
anual aproximativ 500 de participan]i.

M\d\lina OLARIU

~nceputul anului universitar a fost
marcat de decesul a trei profesori uni-
versitari, remarcabili pentru activita -
tea desf\[urat\ `n cariera didactic\. Vi -
neri, 28 septembrie, s-au stins din via -
]\ doi renumi]i profesori universitari
de la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” (UAIC) din Ia[i. Este vorba
despre prof. univ. dr. Ioan Ciuperc\,
pro fesor [i fost decan al Facult\]ii de
Istorie [i prof. univ. dr. Ilie Danilov,
de la Facultatea de Litere. Luni, 1
oc tombrie, a trecut `n nefiin]\ [i prof.
univ. dr. Gheorghe Scripcaru, fost
rec tor al Universit\]ii de Medicin\ [i
Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF)
[i fost director al Institutului de Me -
dicin\ Legal\ (IML) Ia[i.

Profesorul Ioan Ciuperc\ este re -
cu noscut pentru contribu]ia sa la isto-
ria universal\, istoria rela]iilor inter-
na]ionale [i a fenomenului totalitar. A
publicat peste zece volume de autor [i
aproximativ 50 de studii [i articole, e -
di t`nd de asemenea [i manuale de isto-
rie pentru liceu. ~ntre 1996 [i 2003 a
fost decanul Facult\]ii de Istorie, iar
`ntre 1992-1996 [i 2003-2005 a fost
[ef al catedrei de Istorie Universal\ a
Facult\]ii de Istorie. Pentru cerce -
tarea [tiin]ific\ desf\[urat\ `n cadrul
Co misiei Interna]ionale pentru Stu -
dierea Holocaustului din Rom=nia a
fost decorat de pre[edintele Traian B\-
sescu cu Ordinul Meritul Cul tu ral
`n grad de ofi]er.

Profesorul Ilie Danilov, cunoscut
[i sub pseudonimul literar Leo Di vi -
nal, a fost doctor `n filologie, autor de
c\r]i [i lucr\ri [tiin]ifice `n domeniul
lingvistic, prozator, dramaturg, ziarist
[i membru al Uniunii Scriitorilor din
Rom=nia. A publicat peste 80 de stu -
dii [tiin]ifice, c\r]i de autor `n dome-
niul lingvisticii, culegeri de texte [i
ma nuale de limba rom=n\ pentru stu-
den ]ii str\ini, precum [i proz\ scurt\ [i
tea tru `n reviste culturale. „Este o
mare pierdere intelectual\, spiritual\
[i mai ales uman\. Ambii erau sufi-
cient de tineri pentru o via]\ `ntreag\
de acumul\ri intelectuale [i ajunseser\
la v`rsta la care puteau s\ dea [i mai
mult `n crea]ia lor [tiin]ific\”, a de cla -
rat prof. univ. dr Vasile I[an, rectorul
Universit\]ii „A. I. Cuza” din Ia[i.

Profesorul Gheorghe Scripcaru
a fost membru emerit al Academiei
In terna]ionale de Medicin\ Legal\
[i Social\, dar [i al altor societ\]i [tiin -
]i fice interna]ionale, este autorul a ze -
ce ma nuale [i monografii de medicin\
legal\, drept medical, deontologie me  -
di cal\, bioetic\ [i expertologie. Este [i
co-autor al volumelor publicate la Edi -
tura Polirom intitulate „Bioetica, [ti -
in]ele vie]ii [i drepturile omului”, „Psi -
 hiatrie medico-legal\”, „Crimi no lo gie
clinic\” [i „Medicina legal\ pentru ju -
ri[ti”. 

De asemenea, prof. dr. Gheorghe
Scripcaru a contribuit la construirea

Aulei UMF, organizarea centenarului
institu]iei [i trimiterea `n str\in\tate la
studii a celor care, ast\zi, onoreaz\
clinici faimoase `n calitate de coordo-
natori. A devenit [i membru `n nu me -
roa se comitete de redac]ii a unor pu -
bli ca]ii de specialitate din Spania, Sta-
tele Unite ale Americii, Israel sau
Africa de Sud. „El s-a caracterizat ca
«un simplu om», `ns\ eu a[ spune un
om drept, generos, care ne-a `nv\]at ce
`nseamn\ onestitatea, ce `nseamn\ s\
aperi dreptatea, ce `nseamn\ demni-
tatea. Ne-a respectat [i l-am respectat,
ne-a iubit [i noi l-am iubit la r`ndul
nostru. {i dac\ el acum vorbe[te cu di -
vi nitatea, noi, urma[ii lui avem povara
grea de a fi vorbitori `n numele s\u”,
a declarat prof. univ. dr. Vasile
Ast\r\s toa e, rector al UMF. 

Cei trei profesori universitari au
fost `nmorm`nta]i s\pt\m`na trecut\ la
Cimitirul Eternitatea din Ia[i. 

M\d\lina OLARIU
Anca TOMA

� profesorii au fost recunoscu]i pentru memorabila
carier\ academic\ [i didactic\ desf\[urat\

Doliu `n mediul academic ie[ean

Profesorii Ioan Ciuperc\, Ilie Danilov [i Gheorghe Scripcaru

Un instantaneu pe or\

~ntre 24-27 octombrie 2012, U ni -
ver sitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Ia[i (UAIC) va g\zdui cea de-a
do ua sesiune a Cursului Intensiv de
Ma nagement Interna]ional, ce va fi
sus ]inut de c\tre profesorul Ioan Ho -
len der, fostul director al Operei din
Viena. Seminarul se va desf\[ura pe
parcursul a 18 ore [i va cuprinde infor -
ma ]iile necesare pentru `n]elegerea [i
dez baterea problemelor care apar `ntr-
un teatru muzical [i rezolvarea lor

pen tru o bun\ func]ionare a unei astfel
de institu]ii. Iar no]iunile teoretice (de
la soli[ti, orchestr\, tehnicieni, spon-
sori [i p`n\ la stabilirea bugetelor), vor
fi exemplificate prin diverse proiec]ii
video, fiind bazat pe acela[i material
predat de c\tre Ioan Holender [i cur-
san]ilor din Viena. 

„~n bun\ m\sur\ va fi acela[i pro-
gram intensiv de management cultural
in terna]ional, `ns\ focalizat pe insti-
tu]iile sau teatrele lirice, cu alte cu -

vinte teatrele de oper\ [i balet. Spre
de osebire de activitatea de anul trecut,
`n acest an, cursul se va adresa mai
mult studen]ilor, masteranzilor [i doc-
toranzilor de la universit\]ile de arte [i
muzic\”, a declarat prof. univ. dr.
Vasile I[an, rectorul UAIC.

~n cadrul ultimei sale `nt`lniri cu
studen]ii ie[eni pasiona]i de muzic\ [i
teatru, al\turi de reprezentan]ii insti-
tu]iilor importante de profil din Ro -
m= nia, fostul director al Operei din
Viena a lansat [i volumul „Spuse, tr\ -
ite, dorite. Amintiri”. ~nscrierile s-au
f\ cut online, fiind disponibile 50 de
locuri. ~n prezent, acestea s-au ocupat,
lista put`nd fi suplimentat\ dac\ exist\
cereri.

M\d\lina MORARU

Ioan Hollender pred\ la Ia[i

~ncep`nd din ultima parte a acestui
an, salariile medicilor reziden]i se vor
putea majora `n cazul `n care [eful
Guvernului [i actualul ministru in -
teri mar al S\n\t\]ii, Victor Ponta, va
r\spunde afirmativ propunerilor prim-
ite din partea Colegiului Medicilor
din România (CMR). Astfel, `n urma
unei `nt`lniri dintre primul ministru [i
prof. univ. dr. Vasile Ast\r\stoae,

pre[edintele CMR [i
rectorul U  ni ver si t\]ii
de Me di cin\ [i Far -
ma cie „Gr. T. Popa
din Ia[i” (UMF), ur -
meaz\ ca E xe cutivul s\
analize de ficitul bu ge -
tar al ma  jor\rii reco-
mandate. ~n caz con-
trar, rectorul UMF a
avertizat c\ me  di cii iau
`n considerare inclusiv
de misia `n mas\. „Am
prezentat propu ne rile
noastre primului minis -

tru, iar acum r\m`ne s\ facem un audit
de calcul privind impactul bugetar pe
care l-ar avea aceast\ decizie, deci cu
c`t ar in flu en]a deficitul bugetar, [i
ulterior, p`n\ pe 18 octombrie s\
vedem care va fi r\spunsul oficial”, a
declarat prof. univ. dr. Vasile Ast\ r\s -
toae, pre[edintele CMR. 

Conform proiectului `naintat de
Colegiul Me di cilor din Ro m= ni a, ma-

jorarea salaria l\ ur mea z\ a fi realizat\
e[alonat, iar dac\ „`n acest mo ment
venitul net al unui medic re zi dent este
`ntre 750 – 1100 de lei, noi am dori s\
ajungem anul acesta, `ntr-o prim\
etap\, la 1700 – 1800 de lei, iar apoi,
`ntr-un interval de timp decent, s\
atingem un venit egal cu trei salarii
medii pe e co no mie”, a ad\ugat rec-
torul UMF. 

Decizia a[teptat\ din partea Gu -
ver nului p`n\ peste urm\toarele dou\
s\p t\m`ni vine `n contextul `n care,
mar]i, 2 octombrie, primul ministru Vic  -
tor Ponta a declarat odat\ cu vi zi ta
comisarului european pentru s\ n\ ta te,
John Dalli, c\ va `mbun\t\]i si tua ]ia
sistemului sanitar. „Cred c\ s\ n\ ta tea
este într-adev\r o problem\ nu doar în
România, dar angajamentul nos tru
este de a ameliora sistemul”, sus ]inea
ministrul interimar al S\ n\ t\ ]ii, `n con-
textul `n care doar anul acesta 1600 de
medici au p\r\sit ]ara.  

~n prezent, `n Rom=nia, s`nt a pro -
xi  mativ 12 000 de medici reziden]i.

Iulia CIUHU

Salarii mai mari sau demisia `n mas\
� pre[edintele Colegiului Medicilor din România do re[ -
te majorarea lefurilor reziden]ilor p`n\ la 1800 de lei

Anul acesta 1600 de medici au p\r\sit ]ara 

Preciz\rile ordonan]ei de ur gen -
]\ publicat\ `n Monitorul Oficial la
`nceputul lunii mai privind p\strarea
`n sistemul de `nv\]\m`nt superior al
profesorilor care au `mplinit v`rsta
de pensionare de 65 de ani au `n ce -
put s\ fie aplicate de c\tre universi -
t\]i. ~n urma primei [edin]e a Se na -
tu lui Universit\]ii „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i (UAIC), s-a
luat decizia ca prof. univ. dr. Nica
Panaite de la Facultatea de E co no -
mie [i Administrarea Afacerilor
s\-[i continuie activitatea pe postul
de profesor ocupat  al institu]iei de
`nv\]\m`nt superior, de[i a `mplinit
`n acest an v`rsta de pensionare.

„O astfel de ini]iativ\ nu poate
de c`t s\ fie v\zut\ drept tradi]ional\
[i perfect legal\. Ea nu poate re pre -
zen ta o amenin]are la adresa intr\rii
`n sistem a unor tineri profesori sau
cer cet\tori, ci mai degrab\ o re pre -
zint\ blocarea posturilor didactice [i
de cercetare de mai bine de trei ani
sau ingerin]a ministerului `n autono-
mia universitar\. ~ns\ prelungirea
ac tivit\]ii didactice este o chestiune
tradi]ional\. ~n universit\]ile a me -
rica ne, spre exemplu, un profesor cu
anumite performan]e poate r\m`ne
la catedr\ c`t crede de cuviin]\”, a
declarat prof. univ. dr. Vasile I[an,
rectorul UAIC.

Venit\ ini]ial sub form\ de i ni ]ia -
tiv\ parlamentar\, propunerea de
modificare a Legii Educa]iei Na ]io -
nale (LEN) i-a apar]inut fostului
mi nistru intermar al Educa]iei, Li -
viu Pop. ~nainte de modificare, LEN
prevedea c\ acele cadre didac ti ce
trecute de 65 de ani mai pot r\ m` ne
s\ predea `n universit\]i doar `n re -
gim de plata cu ora. 

C\t\lin HOPULELE
Anca TOMA

Se `ntorc
vechii
dasc\li

� profesorii de peste
65 de ani mai pot
r\m`ne pe post

Universitatea Tehnic\ „Gheor -
ghe Asachi” din Ia[i (UTI) [i-a
lan sat `n urm\ cu dou\ s\pt\m`ni un
nou site, cu o interfa]\ mult mai di -
na mic\ [i mai prietenoas\ dec`t pre -
ce dentul. „Trebuia s\ ve nim cu o
nou\ fa]\. Era prea `n c\r cat la un
moment dat, au fost [i ni[te proble -
me tehnice, dar s-au dep\[it toa te,
iar `n momentul de fa]\ merge
foarte bine. Sper s\ ajungem la un
moment `n care fiecare student s\-[i
poat\ vizualiza notele, s\-[i poat\
pl\ti restan]ele [i c\minul prin in ter -
me  diul site-ului. Astea vor mai du -
ra, dar nu foarte mult timp”, a
declarat ing. Bog dan Budeanu, di -
rec torul ad junct al Direc]iei Ser vi -
cii Stu den ]e[ti a UTI. 

Site-ul poate fi accesat de pe
toa te browserele de Internet [i va
putea fi accesat [i de smartphone-
uri sau tablete cu sistem de operare
Android sau iOS. „F\c`nd o anali -
z\ a celor care intr\ pe site, reiese c\
cei care ne vi zi teaz\ s`nt `n propor -
]ie de 70-80% li ceeni. Pentru foarte
mul]i liceeni acesta este un prim
contact cu universitatea, [i este clar
c\ trebuie s\ avem o imagine foarte
frumoas\ [i s\ cre\m o impresie. Ca
`n orice cas\ `n care intri mai `nt`i,
trebuie s\ ar\]i c`t de  bine [i de
organizat e[ti. Vechiul site nici nu
se deschidea `n Google Chrome, ca-
re `n momentul de fa]\ este folosit
de 40-50% dintre tinerii care navi -
gheaz\ pe Internet”, a a d\ u gat ing.
Bogdan Budeanu.

Odat\ cu lansarea, Uni ver si ta -
tea Tehnic\ [i-a creat [i conturi ofi -
cia le pe principale platforme media
(Face book, Youtube, Twitter, [i
Pinterest), spre care exist\ butoane
de trimitere pe site. 

Iulian B~RZOI

Politehnica [i-a
schimbat interfa]a

� cursul se va adresa mai mult studen]ilor, masteran zi -
lor [i doctoranzilor de la universit\]ile de arte [i muzic\

Fostul director al Operei din Viena



Dac\ reu[e[ti s\ str\pungi ne gu -
ra care se a[terne `n primele mi nu -
te de c`nd ai ridicat capul din per n\,
retr\ie[ti visele. Se-nt`mpl\ rar, iar
dac\ `ncerci de obicei r\m`i frus-
trat, ca [i cum s-ar lua curentul la
cinema fix `nainte de punctul cul-
minant al unui film. S`nt `ns\ ca -
zuri `n care `]i aduci aminte, c`nd
re u[e[ti s\ `nchizi ochii [i s\ te vezi
din nou `n lumea-n care `]i g\se[ti
noapte de noapte refugiu. Dar exis -
t\ o bucat\ a viselor pe care, oric`t
de tare ai str`nge ochii [i ai apropia
spr`ncenele, n-ai s\ reu[e[ti s\ o
deslu[e[ti. Aproape niciodat\ n-ai
s\ po]i s\-]i aduci aminte de fe]ele
oamenilor cu care te-ai `nconjurat
pe timpul nop]ii. ~i [tii, ̀ i cuno[ti, s`nt
prietenii, familia, eroii sau stafiile
tale, dar cu c`t `ncerci mai tare s\
le desenezi pe p`nza min]ii fa]a, cu
at`t par c\ `]i alunec\, p`n\ c`nd
dispar de tot. 

La fel p\]esc [i cu-amintirea das -
c\lilor care mi-au vorbit din spa tele
catedrei `n cei 17 ani pe care i-am
petrecut ascult`ndu-i. Pe majori-
tatea i-a[ recunoa[te pe strad\ dac\
ar fi s\ ne `nt`lnim, `ns\ pe pu]ini
mi-i amintesc cu adev\rat. 

Pe cei pe care i-am cunoscut ani,
s\pt\m`ni sau doar c`teva zile, dar
pe care o s\-i ]inem minte toat\
via]a. Care n-au `ncercat s\ ne dea
aripi dar au reu[it s\ ne dea [uturi
[i c\rora abia acum le mul]umim. 

Aveam un profesor de Istorie,
prin clasa a X-a, Sava `l chema.
Era ie[it de c`]iva ani de pe b\ncile
facult\]ii, mic de statur\, cu o fa]\
ascu]it\ [i un cioc lunguie] at`r n`n -
du-i p`n\ sub g`t. A aruncat cu cre -
ta dup\ noi prin clas\ p`n\ c`nd am
`nv\]at cum s\ punem accentul co -
rect pe „antic” [i ne spunea `n tot -
deauna c`t de mult a regretat c\ a
ales o facultate de care credea c\ o
s\ aib\ nevoie [i nu a f\cut ceea ce
`i pl\cea. R`deam de el spun`nd c\
i s-ar fi potrivit teologia. N-a fabu -
lat niciodat\ despre ce ne a[teapt\
la facultate [i ne-a b\gat f\r\ s\ ne
d\m seama istoria `n s`nge. Ne-a
`nv\]at c\ mai degrab\ `]i duci tra -
iul de pe o zi pe alta f\c`nd ceva
ce-]i place dec`t s\ te t\r`[ti `n fie -
care zi pentru un pumn de bani pe
care, pentru a-i c`[tiga, ajungi s\
faci ceva de care s\-]i fie sc`rb\. 

Vineri, de Ziua Interna]io na -
l\ a Profesorilor, lui i-a[ fi str`ns
m`na.

C\t\lin HOPULELE
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Ca `n pove[ti

� pe majoritatea i-a[
recunoa[te pe strad\
dac\ ar fi s\ ne `nt`lnim,
`ns\ pe pu]ini mi-i
amintesc cu adev\rat

La `nceputul s\pt\m`nii trecute,
toa   te institu]iile de `nv\]\m`nt superi-
or din Ia[i, cu excep]ia Universit\]ii de
{tiin]e Agricole [i Medicin\ Ve te ri -
na r\ „Ion Ionescu de la Brad”
(USAMV), care [i-a `nceput cursurile
la mijlocul lunii septembrie, au orga-
nizat ceremonii de deschidere a noului
an universitar.

La Universitatea de Arte „Geor ge
Enescu” (UAGE), evenimentul a a -
vut loc luni, 1 octombrie, de la ora
10.00 [i s-a desf\[urat `n sala „Eduard
Caudella” a Casei Bal[. Institu]ia de
`n v\]\m`nt superior i-a avut ca invita]i
pe Alte]e Lor Regale Principiele Ni -
co lae [i Principele Radu. Acesta din
urm\ a ]inut s\ men]ioneze `n discur-
sul sus]inut `n fa]a s\lii c\ `n ciuda u -
nui respect din ce `n ce mai sc\zut

pen  tru `nv\]\m`ntul superior [i pentru
cul tur\ `n general din partea societ\]ii,
universit\]ile din Ia[i reu[esc `nc\ s\
formeze personalit\]i importante pen-
tru cultura rom=neasc\. „Probabil nici
o alt\ institu]ie din Ia[i, mai mult dec`t
U niversitatea de Arte nu duce `n spate
o povar\ mai grea dec`t aceea a tra di -
]iei [i a trecutului fiindc\ nu exist\ nici
o epoc\ a teatrului sau a muzicii  ro -
m= ne[ti f\r\ s\ fi fost d\ltuit\, sculpta -
t\, determinat\ de arta ie[ean\”, a de -
cla rat `n timpul conferin]ei Alte]ea Sa
Regal\ Radu, Principe al Rom=niei.

~n continuare, prof. univ. dr. A te -
na Simionescu, rector al UAGE i-a
asigurat pe membrii Casei Regale c\
ins titu]ia de `nv\]\m`nt superior pe
care o conduce va p\stra acelea[i stan-
darde ridicate `n educarea viitoarelor

talente ale culturii rom=ne[ti. „Am
cons truit cu profesionalism o ins ti tu -
]ie modern\ care asigur\ calitatea e du -
ca ]iei pun`nd accentul pe rezultatele
`n v\]\rii, dar [i pe un proces didactic
cen trat pe student [i `nv\]are”, a pre-
cizat aceasta. La `nt`lnire au mai par-
ticipat personalit\]i importante ale
culturii ie[ene precum criticul de art\
Valentin Ciuc\ sau actorul [i profe-
sorul universitar Constantin Popa,  ca-
re au ]inut s\ ureze succes stu den ]i lor
`n urm\torul an universitar. 

Un sistem care „`ntinere[te
[i re`ntinere[te”

Ceremonia de deschidere a anului
u ni versitar organizat\ de Univer si ta -
tea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)
s-a desf\[urat `n Aula Magna [i a `n -
ce put de la ora 10.00. Moderatorul `n -
t`lnirii, rectorul institu]iei, prof. univ.
dr. Vasile I[an, [i-a `nceput cu v`n tarea
prin men]ionarea unei „rare ca lit\]i” a
universit\]ilor, [i anume a ce ea de a
„`ntineri [i re`ntineri perpe tuu” prin
intermediul studen]ilor. „Prin calitatea
performan]elor ei academice `n cerce -
tare [i educa]ie, universitatea noastr\
este unde dintre cele mai bune ale
Rom=niei”, a precizat prof. univ. dr.
Vasile I[an.

~n continuare, ~nalt PreaSfin]itul
Te ofan, Mitropolitul Moldovei [i
Bu covinei, [i PreaSfin]itul Petru
Gher  ghel au binecuv`ntat `nceperea
a n ului universitar [i au cedat cuv`ntul
invita]ilor prezen]i la eveniment, prin -
tre care [i primarul Ia[ului, Gheorghe
Ni chita, pre[edintele Consiliului Ju -
de ]ean, Cristian Adomni]ei c`t [i
pre fectul Romeo Olteanu. Primarul
Ia [ului a recunoscut c\ nu doar insti-
tu]iile de `nv\]\m`nt „`ntineresc [i
re`ntineresc” prin intermediul tinerilor,
ci [i ora[ul. „Sincer, recunosc c\ m-a
impresionat dintotdeauna cu v`n tul
«universitate», pentru c\ reg\sesc `n el
[i no]iunea de totalitate, no]iunea de
uniune, [i `ntreg. Ea `nseamn\ res pect
`n domeniul academic, respect pen tru
valoare, respect pentru adev\r, res pect
pentru dreptate, [i chiar res pect pentru
modera]ie”, a declarat a ces ta.

~n continuare, bobocii au asistat la
pri mul lor curs, `n care prof. univ. dr.
A driana Prodan, de la Facultatea de
E conomie [i Administrarea A fa ce ri -
lor, a vorbit despre posibilit\]ile stu-

den  ]ilor `n contextul lumii actuale, des-
pre profesorii [i colegi mai mari, dar [i
ce `i vor a[tepta `n primele s\p t\ m`ni
de facultate.

Medicin\ cu artificii
Conducerea Universit\]ii de Me -

di cin\ [i Farmacie „Grigore T. Po -
pa” a decis ca la ceremonia de des chi -
de re a anului universitar, organizat\
du minic\, 30 septembrie, de la ora
16.30, `n Pia]a Na]iunii, s\ celebreze
diversitatea cultural\. Sub deviza „70
de na]ionalit\]i `ntr-o unviersitate pen-
tru o voca]ie”, e ve ni mentul a avut `n
des chi dere ceremonia steagurilor, un
mo ment `n care tineri din cele 70 de
institu]ii de `n v\]\m`nt superior cu ca -
re colaboreaz\ Medicina din Ia[i au
pur tat drapelul ]\rii lor [i l-au a[ezat
pe un suport preg\tit ̀ n fa]a universi t\]ii.

~n discursul s\u, care a marcat
`nceputul festivit\]ilor, prof. univ. dr.
Vasile Ast\r\stoae, rectorul insti tu ]i -
ei, a ]inut s\ mul]umeasc\ nu doar stu-
den]ilor [i mediului academic, ci [i ie -
[e nilor, acestora dedic`ndu-le festivi -
t\ ]ile. „Am fost `ntrebat dac\ este a ce -
sta momentul s\ ne bucur\m `n vre-
murile pe care le tr\im acum. R\s pun -
sul nostru a fost da. {tim c\ tr\im vre-
murile `nvr\jbirii noastre, [tim c\ a sis -
t\m la o globalizare bazat\ pe l\comia
ne controlat\ [i [tim c\ darwinismul
so cial a fost din nou reanimat [i c\, `n -
cet `ncet, sub pretextul luptei `mpotri-
va corup]iei, democra]ia este amputa -
t\”, a continuat acesta. Dup\ discursul
in vita]ilor din partea tuturor ins ti tu ]i i -
lor de `nv\]\m`nt superior din Ia[i, al
autorit\]ilor locale [i al reprezenta]ilor
cultelor, cuv`ntul l-au luat fostul minis -
tru al S\n\t\]ii, Vasile Cepoi [i mi nis  -
trul Educa]iei, Cercet\rii, Tine re tu -
lui [i Sportului, Ecaterina Andro -
nes cu. ~n final, corul, ansamblul de
balet [i orchestra Operei Na]ionale din
Ia[i au sus]inut o reprezenta]ie pe sce -
na din Pia]a Na]iunii, iar dup\ focul
de artificii a urmat un concert al for -
ma ]iei IRIS.

La toate cele trei evenimente, con -
du  cerile universit\]ilor, sprijinite de
sponsori, au oferit premii de excelen]\
pentru cei mai buni studen]i din anii
anteriori. 

Andrei MIHAI
Iulian B~RZOI

La Medicin\ s-a celebrat diversitatea cultural\

Universit\]ile din Ia[i au `nceput
cursurile cu fast
� Artele i-au avut ca invita]i pe Alte]ele Lor Regale
Principele Ni co lae [i Principele Radu

~ntre 29 septembrie [i 1 oc tom -
bri e, Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” (UAIC) din Ia[i a organizat
cea de-a doua edi]ie a evenimentului
„Bun venit la UAIC”. Menit s\ fie
eveniment dedicat studen]ilor din
anul I, bobocii au primit mape in for -
mative `n care se reg\seau un pix, o
hart\ a campusului, un „Ghid al stu -
dentului” [i un orar gol. „Oarecum,
proiectul «Bun venit la UAIC!» a
`nceput `naintea deschiderii oficiale
a anului universitar [i el era dedicat
studen]ilor `n general, studen]ilor de
anul I, bobocilor `n special. Cu un
scop informativ `n primul r`nd, [i `n
al doilea r`nd cu un scop colegial, de
`mbr\]i[are a noilor veni]i `n univer-
sitatea noastr\. Eu cred c\ este un
proiect de foarte bun\ factur\ [i sper
c\ studen]ii `l apreciaz\”, a declarat
prof. univ. dr. Vasile I[an, rectorul
UAIC.

~n toate cele trei zile ale eveni-
mentului, `n fa]a Corpului B au fost
am plasate corturi ale celor mai imp or-
tante institu]ii culturale din Ia[i, par -
teneri [i sponsori, asocia]ii stu den -
]e[ti, precum [i puncte de informare
des pre burse, stagii de parctic\ [i
mo bilit\]i `n str\in\tate. De aseme-
nea, `n toate cele trei zile au fost or -
ga nizate tururi ale ora[ului [i diferite
work shop-uri. Duminic\, 30 sep tem-
brie, bobocii care s-au `nscris `n pro -
gra mul de mentorat s-au putut `n t`l -
ni cu colegii mai mari, `ntr-un e ve -

ni ment organizat simultan `n toate
fa cult\]ile. „Bobocii ne-au pus mul -
te `ntreb\ri despre materii, profesori
[i via]a la facultate, la care noi am
r\s puns la toate. Cred c\ ini]iativa
es te una foarte bun\, deoarece bo bo -
cii s`nt ajuta]i [i sf\tui]i. Chiar [i
fap tul c\ cineva `i inva]\ s\ citeasc\
orarul [i c`teva s\li conteaz\ mult”, a
declarat Andreea Gogan, student\
`n anul al II-lea la Facultatea de
Drept [i unul dintre mentorii `n -
scri[i program. Tot duminic\, pe es -
pla nada din fa]a Corpului B, s-a or -

ga nizat un concert sus]inut de Smi ley.
~n ultima zi a evenimentului, `n

sa la Aula Magna „Mihai Emi nes cu”
a avut loc festivitatea de deschidere
a noului an universitar, iar seara a
fost organizat\ o petrecere de bun
ve nit dedicat\ bobocilor la Cantina
„Titu Maiorescu” din campusul
universitar cu acela[i nume.

Iulian B~RZOI

S\rb\toarea `nfloririi
bobocilor universitari

� „Bun venit la UAIC!” a
`nceput `naintea des chi -
de rii oficiale a anului

Alexa a stat la `nt`mpinare

Cu gunoiul `n m`n\
De c`nd am venit la [coala

municipalit\]ile ne-au preg\tit o
surpriz\ [i ne-am trezit cu un
Copou proasp\t renovat, asam-
blat din p\tr\]ele [i f\r\ munci-
tori ale c\ror ma[ini s\ huruie
noaptea t`rziu. ~ns\ la fel de mis-
terios cum au disp\rut cei care

l-au `ngrijit s-au pr\p\dit [i
co[urile de la Universitate p`n\
la Biblioteca Central Uni ver si -
tar\. Nu ne-am fi pl`ns, `ns\ am
tot a[teptat de o s\pt\m`n\ s\ se
`nfrumuse]eze zona cu co[uri
noi, dar `n zadar. 

SH — street fashion
~n loc de autobuzuri noi [i

moderne care s\ fac\ fa]\ gropilor
[i prafului din Ia[i, ne-am trezit cu
ni[te ma[ini coco[ate, cump\rate
tot de la m`na doua, [i care, ca s\
fac\ economie, dau aer con di -
]ionat numai pentru [ofer. Ori `ntr-
o cutie de chibrituri nu `ncap 40

de persoane nici dac\ s`nt presate
cu malaxorul. Dar cum tot r\ul
spre bine, s`ntem recunosc\tori b`r -
l\denilor c\ nu ne-au trimis ni[te
tig\i url\toare care s\ ne scoat\
din s\rite.     

Iar despre mit\
De cum ai ajuns la c\min ai

v\zut c\ drumul nu-]i mai este la
fel de drept [i c\ ai `mp\r]it
degeaba anul trecut pachetul de
]ig\ri [i berea cu portarii. Va tre-
bui s\-]i faci al]i prieteni, altfel
nu va fi chip s\ mai aduci fete
prin c\min c`nd te `ntorci de
prin cluburi. 



Joia, scutecele se schimb\ `n mall
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� sem\n\m mai de gra b\ cu ni[te liceeni care au chiulit
de la ultima or\ � b\rba]ii se fac tot mai comod  în
per na moale a canapelii admirînd tava nul sau parchetul

Nici bine nu m\ a[ez pe canapea ua
neprietenoas\ pentru spate de la C\r-
ture[ti, c\ cele dou\ gazde ale eve ni -
mentului vin s\ m\ salute [i s\ m\
`ntrebe dac\ urmeaz\ s\ fiu t\tic. Cu
un plan peticit ̀ nc\ de acum c`teva mi -
nute [i cu un z`mbet modest pe fa]\,
le m\rturisesc c\ prietena mea e `n -
s\r cinat\ `n dou\ luni. Le mai zic c\
viitoarea m\mic\ este cea care m-a
con vins s\ vin [i c\ ea mai `nt`rzie
pu ]in din cauza jobului. ~ntre timp `[i
fac apari]ia [i restul de „agen]i sub
acoperire”, care se ascund pe l`ng\
mi ne cu aceea[i st`njenire.

Cum sfertul academic expir\,
doam na doctor Ioana V=rtosu trece
la treab\ [i `ncepe s\ r\spund\ `n tre -
b\ rilor curioase din public. {i pentru

a demonstra c\ [tie despre ce
vorbe[te, cealalt\ gazd\, C\lin,
aminte[te cu admira]ie c\ Ioana are
numero[i ani de experien]\ `n medic-
ina pediatric\ [i c\ aceasta prezint\
„Tableta de s\ n\ tate” de pe TVR
Timi[oara. ~n continuare, ne juc\m cu
ni[te buc\]i de h`r tie colorat\ `ntr-un
experiment menit s\ dovedeasc\ c\
informa]iile vizuale s`nt mai practice
dec`t cele auditive, [i afl\m c\ prima
voce pe care be be lu [ul o aude [i poate
s\ o recunoasc\ du p\ ce este „livrat”,
este cea a tat\lui.

Bubu trebuie schimbat!
La sf`r[itul programului de pre g\ -

tire, cei doi au venit [i cu o mic\ pro -
b\ practic\ pentru t\tici, care implic\
schimbatul unui scutec. De aceea, `n
col]ul cu miros luxos de ceai din C\r -
ture[ti, s-au oprit mai toate becurile
din jur pentru a face loc unui video-
pro iector. Acesta ne-a demonstrat to]i
pa [ii pe care trebuie s\-i facem pen-
tru a schimba corect un pampers. 

De `ndat\ ce instructajul s-a `n -

cheiat, C\lin `i provoac\ pe to]i b\r ba -
]ii s\ `ncerce acelea[i lucruri abia `n -
v\ ]ate, pe o p\pu[\. De[i s`nt tenta]i
[i cu posibilitatea de a c`[tiga un pre-
miu, nici unul dintre poten]ialii t\tici
nu se av`nt\ `n a-[i ar\ta `nde m` na rea.
~n consecin]\, acesta decide s\ ne atri-
buie aleatoriu ni[te numere, iar c` te -
va secunde mai t`rziu [i dup\ ni[te pri -
viri `ndreptate c\tre mine, `mi decid
verdictul care m\ aduce fa]\ `n fa]\
cu micu]ul Bubu. Nefiind familiari -
zat cu schimbatul scutecelor b\ ie ]e i lor
de plu[, `l apuc de mo]ul s\u blond [i
`l zv`rl din [ezut pe spate `n mai pu]in
de o secund\. ~ngrijorat\ de metoda
mea, Ioana se ofer\ `n a-mi da ni[te
sfaturi, iar eu ̀ mi schimb strategia pen -
tru c\ spionii ziari[ti de pe margine
mai au un pic [i risc\ s\ r\m`n\ f\r\
credibilitate din cauza r`sului. De aia
m\ pun serios pe treab\, iar `n scurt
timp Bubu redevine fericit [i uscat.
{i pentru c\ am fost cel mai bun la
schimbatul scutecului, primesc drept
premiu dou\ DVD-uri ajut\toare pen -
tru momentele de dinainte [i dup\ na[ -
tere. S`nt sigur c\ Bubu crede c\ am
c`[tigat pe merit, chiar dac\ am fost
[i singurul care s-a `ncumetat s\-l
schim be.

Iulian B~RZOI

Pentru c\ niciodat\ nu
po]i fi `ndeajuns de

preg\tit pentru venirea
unui copil, ne-am con-
sultat un pic, apoi ne-am
luat inima `n din]i [i ne-
am dat viitori sportivi `n
ale plmbatului cu c\ru]ul
`ntr-un program de edu-
care organizat `n Iulius
Mall. Zis [i f\cut, ajun[i
acolo, ne-am ascuns
unul `n spatele celuilalt [i
ne-am `mpins c`nd a fost
venit vorba de schimbat-
ul unui scutec. 

Despre ceaiuri 
[i scutece

� nici unul dintre poten -
]ialii t\tici nu se av`nt\ `n
a-[i ar\ta `nde m` na rea

Colegul nostru Iulian este un b\ -
iat timid. Vorbe[te pu]in, este li ni[ tit
`n redac]ie, iar c`nd r`de, r`de u[or [i
elegant, ca o fat\ ru[inoas\. Iulian
nu ne-a f\cut p`n\ acum nici o surpri -
z\ de propor]ii. Doar ni[te sticle de
Cola, duminica t`rziu, sau ni[te cr\n -
]\nele tot la acelea[i ore. De dou\ luni,
`ns\, Iulian a[teapt\ un copil [i pen-
tru c\ este un tat\ responsabil, joi sea-
ra a fost primul client interesat de lan -
sarea DVD-ului [i a ghidului scris
„Cursuri de puericultur\” de la Li -
br\ ria C\rture[ti din Iulius Mall.

Curios [i emo]ionat s-a a[ezat l`n -
g\ Oana, o m\mic\ at`t de fericit\
c\ a r\mas `ns\rcinat\ `nc`t aproape
c\ nu-i las\ r\gaz medicului neona-
tolog s\ respire pentru c\-[i mai a min -
tea s\ `ntrebe c`te ceva. „De ce nu
am voie s\ fac baie `n bazine terma le
dac\ totu[i este indicat s\ `not? {i ce
se `nt`mpl\ dac\ beau cafea f\r\ co -
fein\, `l afecteaz\? Sau de unde s\-mi
cump\r hainele de `ndat\ ce o s\ `n -
ceap\ s\ se observe burta?”. A[a se
precipita t`n\ra care a primit vestea
acum dou\ s\pt\m`ni `nc`t cu bine -
dis pozi]ia ei `i molipsea [i pe cei lal]i.

La un moment dat ne-a ar\tat c`t de
firav\ e inima copila[ului ei. „Uite
at`t!” a spus [i a apropiat dou\ de -
ge te de la m`na dreapt\ c`t s\ r\ m` n\
loc s\ se poat\ strecura un flutura[.
Nu a clipit [i a reluat `ntreb\rile. „Ce
se `nt`mpl\ c`nd sughite? Pe la c`te
s\pt\m`ni iese buricul `n eviden]\?”
iar atunci toate fe]ele juc\u[e s-au
alungit. „Dup\ 14 s\pt\m`ni”, a r\s -
puns doamna doctor jovial, ba chiar
amuzat\, `n timp ce cursan]ii `n ghi -
]eau `n sec. 

Cum stoc\m mame 
Sarcina este un moment foarte fe -

ricit pentru Oana. ~ns\, c`nd afl\ c\
micu]ul ei nu o aude foarte bine, par c\
se ̀ ntristeaz\ pu]in, dar ̀ n scurt timp
iar se lumineaz\. „Bebelu[ii nu ne aud
pe noi normal. Dar pentru mame, ei
«stocheaz\» foarte bine mirosul”,
ne `nva]\ Ioana, medicul nostru. ~n -
v`rtindu-se printre picioarele doc-
tori]ei dou\ feti]e `ncep s\ chi co teas -
c\ c`nd Iulian ̀ l smunce[te pe Bubu,
mascota de la „{coala mamei junior”.
De fapt, `ncerca pentru prima dat\ s\
prind\ aricii de la pampers [i s\ pri -
meneasc\ un bebelu[. La ie[ire, A le -
x andra, str\jerul de la cafeneaua C\r  -
tu re[ti, `mi [opte[te `ngrozit\ „s\ ra -
cul, oare ce a fost `n capul lui?”

Iulia CIUHU 

Cu buricu-n sus
� `ncerca pentru prima
dat\ s\ prind\ aricii de
la pampers [i s\ pri me -
neasc\ un bebelu[

„A[tepta]i un copil sau doar v-a]i
g`ndit la asta?”e `ntrebarea care o fa -
ce pe Iulia s\ chicoteasc\, iar pe Lu -
cian s\ mu]easc\ pentru c`teva clipe.
Pentru c\ domnul din fa]a noastr\ pa -
re s\ repete `ntrebarea z`mbind [i a[ -
tept`nd un r\spuns, morm\im [i noi
un „ne-am dori s\ facem asta” [i ne
afun d\m amuza]i de situa]ie `n cana-
pea. Chiar dac\ sem\n\m mai de gra -
b\ cu ni[te liceeni care au chiulit de
la ultima or\, lu\m o pozi]ie conforta -
bil\ [i d\m din cap afirmativ la orice
`ntrebare, ̀ ncerc`nd s\ p\rem interesa]i.

Ceilal]i veni]i la curs `[i epu i -
zeaz\ nel\muririle din primele mi nu -
te [i casc\ ochii parc\ pentru a re]ine
fiecare detaliu. S`nt trecu]i de 25 de
ani, iar noi pe l`ng\ ei s`ntem aseme-
nea unor copii care sigur au gre[it des-
tina]ia sau au r\mas acolo dup\ ce au

r\sfoit c`teva c\r]i din Libr\ria C\r -
ture[ti. 

P\rin]i de ocazie
De fiecare dat\ c`nd ni se reamin -

te[ te c\ trebuie s\ punem `ntreb\ri sau
c\ putem rezolva orice nel\murire mi
se pune un nod `n g`t [i `nghit `n sec
la fiecare cinci secunde. „Cred c\ e[ti
con[tient\ c\ trebuie s\ participi [i tu
la discu]ie”, `mi [opte[te Lucian `n -
cer c`nd parc\ s\ `mi induc\ un senti-
ment de vinov\]ie. De[i nu-mi plac
nicidecum copiii, sur`d la auzul ideii
c\ „bebelu[ul aude mai bine glasul ta -
t\lui pentru c\ percepe sunetele joa -
se, iar asta `l face s\ se lini[teasc\”. 

G`ndurile `mi s`nt `ntrerupte de r` -
se te le a dou\ feti]e blonde care fug `n
jurul nostru ame]itor de repede. Ce le
dou\ s`nt `mpreun\ cu mama lor la
curs, iar eu tind s\ le asem\n cu ni[ te
b\uturi energizante pe care nu le po]i
st\p`ni odat\ ce le deschizi. Vorbesc
tare [i alearg\ prin toate col]urile li -
br\ riei, venind cu c`te [ase c\r]i sub
bra] pe care le a[az\ pe covor [i le

r\s foiesc mai `nt`i cu ochii, iar apoi
cu toate degetele, ignor`nd discu]iile
des pre copii, schimbatul scutecelor
sau prima b\i]\. „Haide]i s\ v\ be]i
cea iul”, `ncearc\ mama celor dou\ s\
le distrag\ aten]ia. 

De[i pe pliantul din fa]a noastr\
scrie c\ schimbatul scutecului este con-
curs doar pentru viitorii t\tici, trebuie
s\ recunosc c\ mi-a[ fi dorit s\ `ncerc
[i eu. Nu de alta, dar `nc\ nu am `n ]e -
les cum s\ fac ca marginea de sus s\
fie aliniat\ cu talia lui. De fapt, cum
zicea]i c\ se desface un scutec?

M\d\lina OLARIU

Nici m\car nu reu[esc s\-mi ocup
locul c\ [i primesc o foi]\ galben\ în
mîn\. Ioana Vârtosu, o doamn\ de
statur\ mic\, cu un zîmbet pl\cut pe
fa]\ care se asorta perfect cu lic\ritul
din privire, ne-a explicat regulile jo -
cu lui cu foaia. Trebuia s-o împ\ tu rim
în patru apoi s\ rupem un col]. În
timp ce unii împart str\duitor hîr-
tiu]a în p\tr\]ele, iar al]ii rup cu din -
]ii col]ul ales, un b\rbat îmbr\cat la
patru ace, cu aparatul de fotografiat,
ne urm\re[te fiecare mi[care. „Figu -
ri le au ie[it diferite, a[a s`ntem [i
noi” ne spune doctorul dup\ ce fie -
ca re dintre participan]i `[i desface
parodia de origami. 

Conversa]ia e în toi [i Ioana r\s -

pun de la întreb\ri privindu-ne în ochi.
De la discu]ii despre prima b\i]\ a nou
n\scutului, cu mame, na[e cu na[i
sau f\r\, posibilitatea ca acest ritual
s\ devin\ o experien]\ traumatizant\
atît pentru copil cît [i pentru delega -
]ia din jurul c\zii, se trece [i la dez-
baterea pro sau contra cezarienei [i
na[terii naturale. „La cezarian\ doc-
torul este un semizeu pe c`nd la na[ -
te rea natural\ n-are nici o putere,
doar a[teapt\ ceasuri `ntregi”, spune
medicul, pe un ton lini[titor. 

„S\ trecem la treab\!” rupe
Ioana t\cerea frustrant\ care s-a
l\sat `n libr\rie, în clipa în care
nimeni din tre noi n-a mai avut
întreb\ri de pus. S-a ajuns la

momentul pentru care am venit cu
to]ii. Actualii [i viitorii t\ tici s`nt invi-
ta]i s\-[i demonstreze abi lit\]ile lor,
atît practice, cît [i intui ti ve, în misi-
unea cea grea de a fi p\ rinte. În timp
ce proiectorul deru lea z\ pe perete un
tutorial care explic\ toa te secretele
schimb\rii unui scutec, b\rba]ii se
fac tot mai comozi  în per na moale a
canapelii admirînd tava nul sau par-
chetul. 

Doar Iulian se ridic\ îndr\zne],
mîndru de sine, de parc\ ar face un
gest caritabil. I se d\ p\pu[a Bubu [i,
ne[tiind cum s\-l „scoat\” din re gi -
mul [ezut, îl apuc\ destul de b\r b\ te[ -
te de cap încercînd s\-l dezdoaie pe
bebelu[. Aceast\ „ging\[ie” stîrne[te
un val de hohote  printre subîn]ele[ii
jura]i. Mi[c\rile de apoi par mai fine
[i atente. Cu grij\ [i sub atenta coor-
donarea a doctorului, Bubu este în
sfîr[it salvat de scutecul umed.

Daniela VORTOLOMEI

� pe l`ng\ ceilal]i cursan]i,
s`ntem asemenea unor
copii care sigur au gre[it
des tina]ia

Bebelu[i ca `n c\r]i

� doar Iulian se ridic\ îndr\zne], mîndru de sine, de
parc\ ar face un gest caritabil

T\tici cu burtici

Bubu, vedeta serii

Mersul de-a bu[ilea se `nvaa ]]\\  llaa   CC\\rr ttuurree[[ tt ii
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Ne da]i ori nu ne da]i?

Situa]ia proiectelor finan]e prin
Pro gramul Opera]ional Sectorial
Dez voltarea Resurselor Umane
(POSDRU) la universit\]ile ie[ene nu
este una bun\. Fiecare universitate
are mai multe astfel de proiecte aflate
`n derulare pentru a c\ror finan]are a
tre buit p`n\ `n prezent s\ apeleze la
propria visterie sau la `mprumuturi pe
dob`nzi care nu vor mai fi rambursate

de la b\nci. „Plata `mprumuturilor
ban care f\cute pentru continuarea
pro iectelor aflate `n desf\[urare e, `n
definitiv, o ac tivitate a universit\]ii [i
eu sper c\ noi vom reusi s\ ne `n dep -
li nim o bli ga]iile. Problema este a fon-
durilor struc turale, a cererilor de ram-
bursare. S`nt cereri care au primit bun
de plat\ acum un an de zile [i nici
acum nu s`nt pl\tite. Asta `n condi]iile

`n care UE a aplicat acea pre-supen-
dare p`na la sf`r[itul lunii octombrie [i
depindem de r\spunsul guvernului [i
de solu]iile pe care le ofer\ Ministerul
Afacerilor Europene la deficien]ele
constatate `n raportul de audit din
aprilie-mai. {i vorbim aici de situa]ia
a mai multor universit\]i [i altor tipuri
de institu]ii”, a declarat prof. univ. dr.
Vasile I[an, rectorul Universit\]ii

„Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC) din Ia[i. 

De[i exist\ acele cereri de
ram bur  sare de mai bine de un
an de zile, la institu]iile de
`nv\]\m`nt superior exist\ [i o
confuzie la nivel birocratic.
Nu [tiu cine anume gestio nea z\
aceste cereri, fiindc\, de[i Au -
to ritatea de Ma nage ment a
POSDRU (AMPOSDRU) es -
te cea care aprob\ pro iectele
`n prim\ faz\, pentru ur m\ toa -
re le e tap e s`nt implicate at`t
Mi nis terul A fa cerilor Ex ter -
ne, Mi nisterul Mun cii c`t [i
Mi nisterul E du  ca ]i ei, Cer ce -
t\rii, Ti ne re tului [i Spor tu -
lui. „{i nici nu [tim cui s\ ne
adres\m pentru c\ noi am sem -
nat con trac tul cu AM POS DRU,
care ]ine de Mi nis terul Muncii,
dar ve ri fi c\ rile da te lor le face
Mi nis terul E du ca ]iei. Ni  cio da -
t\ nu se res pec t\ con tractul pe
ca re l-am semnat la `n ce put,
me reu apar mo di fi c\ri. Nou\
ni s-a schim  bat in clusiv cla sa
de risc, de la A la C, f\r\ justi-
ficare. E ris cant s\ te implici
a cum `n tr-un a se me nea pro -
iect. Ele pot, efectiv, `mpinge
uni ver sitatea spre faliment”, a
de  cla  rat prof. univ. dr. Ovidiu-
Ga briel Ian cu, pro rector pen-
tru pro gra me de mas terat [i
studii doctorale de la UAIC.
Acesta este ma na gerul proiec-
tului POSDRU „Studii doctor-
ale: portal spre o ca rier\ de
excelen]\ în cer cetare [i soci-
etatea cu noa[ te rii”, proiect
pen tru care UAIC nu a mai
primit fi nan ]are de mai bine
de 18 luni, de[i toate pl\]ile au

fost deja aprobate. Au fost `nscri[i cu
fiecare chi tan]\ pe lista de a[ tep tare.
„V\ da]i sea ma c\ `n cazul acesta, de
peste un an ju m\ ta te, universitatea
su port\ din fon duri proprii proiectul
a cesta [i nu numai. S-a apelat la o
linie de credit care, evident, nu e i ne -
puizabil\. Dac\ a trecut deja un an de
la depunerea ce re rilor de rambursare,
ne a[tept\m ca u ni versitatea s\ recu-
pereze banii undeva prin 2014. Avem
bun de plata pentru `nc\ circa 3 mil-
ioane de lei noi, adica 30 de miliarde
lei vechi, bani pe care trebuia s\-i
primim m\car ca s\ finaliz\m proiec-
tul, asta `nsemn`nd plata membrilor
echipei [i plata ultimelor burse”, a
conchis prof. univ. dr. Ovidiu-Ga bri -
el Iancu.

Incoeren]a cost\ bani grei
Problema ramburs\rii fondurilor

eu ropene nu este una recent\. Uni ver -
sit\]ile s-au pl`ns [i `n perioada `n care
pl\ ]ile nu erau `n pre-suspendare de
`nt`rzierea cu care vin banii `napoi `n
visterie. Iar `mprumuturile bancare au
deja ani de zile de dob`nzi cumulate
care s`nt nevoite s\ fie pl\tite din sur-
plusul financiar al institu]iilor de
`nv\]\m`nt superior. Chiar [i universi -
t\ ]ile pentru care efortul financiar de
sus ]inere a unor asemenea proiecte
poate s\ fie mai redus din cauza fon-
durilor suplimentare de care dispun la
buget, cum este cazul Universit\]ii
de Medicin\ [i Farmacie „Grigore
T. Popa” din Ia[i (UMF), acestea
s`nt afectate `n continuare. „Noi
s`ntem o universitate bogat\ [i `n pri -
vin]a asta ne descurc\m, deci nu a in -
fluen]at `n niciun fel `n condi]iile `n
care `n g`ndirea at`t de inteligent\ a
gu vernan]ilor. ~n schimb s`ntem blo -
ca]i [i avem foarte pu]ine aprob\ri s\
facem investi]ii, alte investi]ii. Deci
pe noi nu ne va afecta, `ns\ mediul
un iversitar va fi afectat. Bine`n]eles
c\ ne vom bucura dac\ vom primi
ace[ti bani, dar decizia noastr\ este
ferm\ de a duce toate proiectele p`n\
la final pentru c\ ele s`nt proiecte bu -
ne”, a precizat prof. univ. dr. Vasile
Ast\r\stoae, rectorul UMF. 

~n plus, institu]iile de `nv\]\m`nt
superior reclam\ [i o lips\ de comuni-
care `n interiorul structurilor care ar
trebui s\ asigure leg\tura cu reprezen-
tan]ii Comisiei Europene. „G`ndirea
UE este greu de `n]eles. ~ntr-un mo -
ment reac]ioneaz\ `ntr-un fel, `n al tul
alt fel. Am avut [i eu o `nt`lnire cu co -
mi sarul european pentru probleme de
s\ n\tate John Dalli [i este o incoe ren -
]\ `n ceea ce prive[te g`ndirea co mi -
siei europene, un formalism [i o i po -
crizie care sfideaz\ regulile normalu-
lui”, a ad\ugat prof. univ. dr. Vasile
Ast\r\stoae.

S`nt `ns\ unele proiecte c\rora le-au
mai fost rambursate din banii `nain-
ta]i din fondurile universit\]ii. ~n ca -
zul prof. univ. dr. Norica Forna, de -
can al Facult\]ii de Medicin\ Den -
tar\ de la UMF, din cele trei proiecte
finan]ate POSDRU, unul dintre ele a

mai primit bani. Aceasta precizeaz\
`ns\ c\ `ndiferent c\ finan]area vine
din venituri proprii, tot se resimte o
ten siune asupra personalului cu fie ca -
re cheltuial\ bugetar\ care nu este
ram bursat\. „S`ntem `n faza unui pro-
ces de reabilitare, `n timp ce proiectul
se delureaz\ vr`nd, nevr`nd. La mo -
men tul de fa]\, c`nd deja am dep\[it
multe etape chiar [i `n avans, deci ne
`nscriem `n grafic, `ncerc\m s\ re zol -
v\m toate probleme acestea care
chiar, la un moment dat, pot s\ deran-
jeze”, a declarat prof. univ. dr. Norica
Forna. Cele trei proiecte POSDRU
la care aceasta este manager s`nt „A -
dap tarea ofertei `nv\]\m`ntului med-
ical dentar superior la nevoile pie]ei
muncii [i ale societ\]ii bazate pe cu -
noa[ tere”, „Stagii de preg\tire prac-
tic\ pentru integrarea rapid\ pe pia]a
muncii a studen]ilor specializa]i `n
medicin\ dentar\” [i „Centru de for-
mare speciali[ti [i resurse `n reabil-
itare oral\”. ~n afar\ de acestea, UMF
mai are un singur proiect la care este
unic beneficiar [i `nc\ opt colabor\ri
cu institu]ii de `nv\]\m`nt superior de
a cela[i profil din ]ar\.

Se caut\ b\nci
Dac\ UAIC a aplecat la un `m -

pru mut bancar pentru a putea sta la zi
cu pl\]ile pentru proiectele POSDRU,
s`nt [i universit\]i care au folosit inte-
gral doar fondurile proprii [i care nu
au o situa]ie material\ la fel de bun\
ca UMF. Este cazul Universit\]ii
Teh nice „Gheorghe Asachi” [i a U -
ni versit\]ii de {tiin]e Agricole [i
Medicin\ Veterinar\ „Ion Ionescu
de la Brad” (USAMV). ~ns\, `n ca -
zul USAMV, exist\ discu]ii deja de
`n cheiere a unui contract de `mpru-
mut. „Nu am f\cut `nc\ `mprumuturi
ban care dar s`ntem `n discu]ii cu
b\ncile s\ vedem condi]iile `n care s-
ar putea realiza [i o s\ analiz\m [i a -
ceast\ posibilitate. Deocamdat\ noi
spe r\m c\ pl\]ile se vor relua dup\
cum a anun]at ministrul muncii. Pen -
tru c\, depinz`nd de program, sumele
s`nt consistente iar toate proiectele
s`nt `n a[teptarea ramburs\rii. Am dat
din venituri proprii ni[te sume `n a -
vans pentru a le sus]ine, c`t ne putem
per mite, f\r\ `ns\ a a acoperi integral
tot ce s-a derulat `n cadrul acestora.
Nici nu vreau s\ m\ g`ndesc la o sis -
tare permanent\ a fondurilor”, a de -
clarat prof. univ. dr. Vasile V`ntu,
rec torul USAMV.

Astfel,  universit\]ile din Ia[i s`nt
sus]inute artificial `n via]\ de promisi-
unile unor fonduri europene care
`nt`rzie de mai bi ne de un an de zile.
Iar incertitudinea transmis\ de Co mi -
sia European\, ca   re c`nd d\, c`nd nu
d\ bani, ne arat\ `nc\ odat\ c\ s`ntem
departe de a fi ne fi c`[tigat respectul
[i c\ `n globa li zarea `nv\]\m`ntului
`nc\ s`ntem prea aproape de gard. 

Iulia CIUHU
C\t\lin HOPULELE

Anca TOMA

Universit\]ile din Ia[i
cocheteaz\ cu falimentul

Au trecut mai bine de patru luni de zile de c`nd Comisia European\ (CE) a
anun]at c\ va sista finan]area proiectelor din cadrul Programului Opera]ional

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. ~n acest r\gaz, CE trebuia s\ evalueze cri-
teriile `n baza c\rora Autoritate de Management a POSDRU a deblocat finan]area
proiectelor respective, fiind semnalate o serie de nereguli. ~ns\ universit\]ile din
]ar\ au avut probleme cu rambursarea fondurilor europene cu mult `nainte de
sesiz\rile forurilor europene. S-au f\cut `mprumuturi la b\nci de sute de miliarde
de lei vechi [i unele proiecte n-au mai v\zut al]i bani dec`t ai universit\]ilor de
aproape doi ani de zile. Vineri, 5 octombrie, institu]iile de `nv\]\m`nt superior au
mai primit o gur\ de oxigen, fiind deblocate aproximativ 110 milioane de euro
pentru a pl\ti m\car primele 1000 de cereri de rambursare. Dar viitorul se arat\ `n
continuare sumbru. Nu s-a l\murit exact dac\ banii vor veni continuu de-acum
`ncolo [i prin aceast\ pre-suspendare a fost un avertisment. România trebuie s\-[i
schimbe radical rata de absorb]ie a fondurilor europene pentru c\ `n 2014 se sem-
neaz\ un nou acord din care s-ar putea s\ fim l\sa]i pe dinafar\. 

„S`nt cereri care au primit bun de plat\ acum un an de zile 
[i nici acum nu s`nt pl\tite”

� institu]iile de `nv\]\m`nt superior au suportat din fonduri proprii costul proiectelor
POSDRU � de[i fondurile au fost deblocate, universit\]ile se tem de alte suspend\ri
� acestea reclam\ [i o lips\ de comunicare `n interiorul structurilor care ar trebui s\
asigure leg\tura cu reprezentan]ii Comisiei Europene 
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Se scutur\ nisipul din pantofi

Dup\ oricîte petreceri s-ar trezi
mah muri [i `n ori[ic`te vacan]e [i-ar
chel tui banii, studen]ilor nu le prie[te
va ra. „Vacan]a mare” pentru studen]i
e echivalentul hibern\rii la ur[i. Ne ̀ m -
buib\m min]ile `nainte de sesiunea

de var\ cu saci de materie pentru a
lu a examenele, dar [i pentru a mai
r\ m` ne cu ceva `n toamn\ c`nd vom
lua din nou la r`nd...amfiteatrele. 

~n cele mai c\lduroase luni ale a -
nu lui ne comport\m ca ni[te dul\i f\ -
r \ st\p`n. Plec\m cu s\pt\m`nile `n lo -
curi exotice sau st\m cu zilele la ca -
p\ tul primii p\duri, la un gr\tar. Ne a -
runc\m `n mare, dormim pe plaj\, ne
lu\m cortul `n spinare [i urc\m pe cei
mai `nal]i mun]i sau trecem grani]a la
vecini `n cabina unui TIR, cu un
corn pe jum\tate m`ncat `n rucsac [i
un pa teu care miroase dubios. Cei cu
por to felul mai gros au avut trasate
`nc\ din toamn\ destina]ii ca Ibiza,
Ba ha mas sau Dubai, iar cei mai le -
ne[i stau `n fa]a ecranului de la calcu-
lator cu un pachet de [erve]ele a l\ turi
ui t`n du-se pentru a treia oar\ la se zoa -

nele din „Sex and the City”. 
Am fugit at`t de tare timp de trei

luni de zile de parc\ nu ne-am fi a[ tep -
 tat s\ vin\ a patra. Dar a venit oc tom -
brie [i Ia[ul ne-a chemat `napoi. Ne-a
scos din amor]ire, ne-am le p\ dat m\[ -
 tile de var\ [i am umplut tre nu ri le ca
s\ ne l\s\m purta]i spre ora[ul co co]at
pe coline. Ne-am min]it trei luni de zi -
le c\ nu vrem s\ plec\m, c\ ne e bi ne
`n patul nostru, c\ avem nevoie de 12
o re de somn asortate cu m` n ca rea de-a -
cas\ a mamei.

Dar cum s-a terminat vara, ne-am
dat seama c\ doar ne-am pref\cut. A -
de  v\rul este c\ patul nostru ne-a r\ -
mas mic [i ne at`rn\ picioarele pe din
a far\, programul de cinci ore de somn
pe noapte ne-a intrat deja `n s`nge [i
m`ncarea mamei are gust mai bun
c`nd ]i-o d\ mecanicul de tren `n ve li t\
`ntr-un geamantan de zece kilogra me. 

C\t\lin HOPULELE

De trei luni gura mamei nu-i mai
tace. Pe furi[ î[i admir\ copila cum
doar me. Aranjeaz\ `n deplin\ lini[te
cear [aful, aerise[te camera zilnic, mai
pune c`te o lumînare cu mirodenie, pen -
tru relaxare. A mai chemat [i babele
care descînt\. A dus din cas\ oglinda
stri cat\, florile uscate, gunoiul, ceasul
care nu mai merge de ani buni [i tot
nu se simte în siguran]\. {i dac\ o s\
fie ca data trecut\? Dac\ din nou se
în toarce cu ochii vine]i [i pielea tras\,
cu un catastih întreg de ghinioane? Un
copil are [i acela s\ fie l\sat s\ a lu ne -
ce în gura mor]ii chiar `n fa]a ochilor
s\i? 

Cînd s-a trezit i-a legat o a]\ ro[ie
de mîn\, i-a înfipt un bold cu m\ ciu -
lia în jos [i a s\rutat-o lini[tit pe un o -
braz, apoi pe altul. În valiz\ i-a pus ni[ -
te busuioc. A urm\rit-o cu privirea
pî n\ copila a disp\rut dup\ orizont [i
n-a sc\pat nici m\car jum\tate de la -
cri  m\ pe obraz. 

Ea, [tiind c\ ochii mamei n-o mai
v\d, rupe a]a, scoate boldul, arunc\ va -
liza, las\ toate hainele jos [i merge mai
departe. S-a trezit dup\ o var\ în trea -
g\ de retragere [i medita]ii. Are pu -
teri. {tie c\ în fa]a mae[trilor trebuie
s\ se prezinte odihnit\ [i curat\. Re -
cu noa[ te c\ e mai u[or s\ ob]ii o hain\
cînd e[ti cu pielea goal\ decît atunci
cînd ai deja lipit\ o ]es\tur\ de corp [i

suflet. Trebuie s\ munceasc\ cinstit [i
neîntrerupt, s\ nu tri[eze, pentru c\
ris c\ s\ r\mîn\ cu obrazul p\tat, cu cu -
no[tin]e nule [i experien]e `ndoielni ce.

Daniela VORTOLOMEI

Timp de trei luni o vezi zilnic, `n -
cepi s\ o cuno[ti din ce `n ce mai bi -
ne [i `n final ajungi s\ nu ]i-o po]i i -
ma gina ar\t`nd altfel. Un scaun care,
`n mod normal, ar ar\ta bizar `n col -
]ul din dreptul u[ii acum parc\ ca -
p\t\ un rol important, unde altunde-
va s\ mai arunci perna c`nd te tre -
ze[ti de diminea]\? Cum altfel s\-]i
mai g\se[ti hainele de schimb, dac\
nu ar fi azv`rlite pe pat sau, de ce nu,
prin jurul acestuia? De dulapuri nu
mai are nimeni nevoie, c\ doar [i
praful are nevoie de un loc pe care
s\ stea.

Feng-shui-ul de sezon reu[e[te s\
infecteze [i buc\t\ria, vasele p\r\sind
prea rar chiuveta, frigiderul fiind de -
corat doar cu c`te un m\r, un sfert de
sa lam, un ca[caval feliat [i c`teva ro -
[ii t\ iate pe jum\tate. Mic-dejun du -

p\-amiaza [i cina la miezul-nop ]ii.
{i apoi vine. U[or, molcom, ̀ l sim]i

apropiindu-se, dar tot nu po]i sc\pa
de senza]ia c\ `nc\ ar mai avea ceva
p`n\ ajunge restul anului. Pu]in c`te
pu ]in, `ncepi s\ mai str`ngi c`te una,
c`te alta [i `ncepi s\ vezi din nou co -
vo rul. Chiar [i bucata de podea din
cap\tul camerei. Ajungi chiar s\ po]i
deschide ambele u[i ale dulapului,
`n  cepi s\-l umpli cu mormanul de
hai ne care `l blocau `nainte. De res -
tul ca sei nici nu mai ai ce s\ zici; a -
jungi s\ te sim]i precum Jules Verne,
o str\ba]i sub 80 de secunde.

Acum c\ trebuie s\ te readaptezi
la restul anului, `]i aduci aminte s\
pui [i un mesaj la intrare. “Bun venit
a cas\”.

Paul ANDRICI

Anotimpul dezleg\rii la munc\

Noroc legat cu a]\ ro[ie

Dulapul de vacan]\

Am luat din zilele de var\ tot ce
ne-a dat cu minus `n restul anului.
Dar am [i dus `n var\ multe din
toate cele ce ne-au prisosit `naintea
ei. Somnul ne r\sucit de zece ore n-a
]inut dec`t o s\pt\m`n\ din
iulie [i ne-am `ntors la
clipocirile de dup\ mie   zul
nop]ii, fura]i de c\ l dura
vreunei f`[ii de pla j\ ori
de r`ndurile ne gre ale
unei lecturi „de va can -
]\”. P`n\ c`nd ne-am s\ -
tu rat de mofturile as tea.
P`n\ c`nd ni s-au zdre lit [i
ochii [i sufletul de zidul
`ncins al obice iu ri lor es ti -
vale.

Ne-au ajuns concedi-
ile altora, decupate `n fo -
to grafii cu sc`ntei de lu -
mi  n\ `ntr-un col] [i-o da -
t\ `nro[it\ dea supra, pen-
tru aducere aminte. {i
filosofia p` r li t\ de soare
care le d\ un sens, ca un
condiment nelalocul lui
`ntr-o cior b\ bun\. Ne-au
ajuns [i specia li[ tii `n toa -
te sporturile o limpice ca -
re-au `mp\r]it pe Fa ce -
book c`te un „ma re sha re”
pentru fiecare erou la momentul
po trivit, ciocnindu-[i co mentariile
mai mult sau mai pu]in per tinente
p`n\ le-au luat foc p\ re ri le. 

Ni s-au `nc`lcit limbile vorbind
de plagiate [i suspiciuni [i politi -
z`nd, trep tat, c`te-o alt\ por]iune din
vie ]i le noastre adormite la soare.
Sau, dim potriv\, am r\mas reci la
toate [i-am dat peste cap butonul ra -
di o u lui, p` n\ c`nd am prins o frec -
ven]\ pe ca re se p\stra m\car iluzia
c\ [i din co lo de Vam\, de mun]i, de

grani]e e tot vacan]\.
Dar nu fiindc\ ne-a ajuns s-a ter -

minat [i e musai s\ ne dezmeticim,
ci pentru c\ a[a-i firesc. Oriunde am
fi fugit, oric`t am fi dormit, ori ce

am fi uitat de la soare ne a min tim la
prima ploaie de toamn\. Iar pentru
toate cele care ni s-au urcat `n g`t
`ntr-un preaplin ur`cios se vor g\ si
`nlocuitori. P\rerile vor fi mai a bu -
rite, pornite din dimine]i unite cu
noap tea, cafeaua ne va fi mai ief ti -
n\ [i mai amar\. Dar vom fi treji,
chiar dac\ lipsa grijilor e singurul lu -
cru care n-o s\ ne ajung\ niciodat\. 

Anca TOMA

Ne-a ajuns
� ni s-au zdre lit [i ochii [i sufletul de zidul `ncins al
obice iu ri lor estivale

� [tie c\ în fa]a mae[trilor trebuie s\ se prezinte 
odihnit\ [i curat\

� feng-shui-ul de sezon reu[e[te s\ infecteze [i
buc\t\ria, vasele p\r\sind  prea rar chiuveta

Blugii roz nu încap în bagaj. {i
nici jacheta cu ]inte sau c\ma[a cu
paiete, iar ia luat\ de pe marginea
Lacului Ro[u miroase a fum [i par -
c\ i-a disp\rut str\lucirea din pri-
m\ var\. S-a mohorît la fel ca ce rul
care a înghi]it limbile focurilor
din mai multe gospod\rii, c\ci de
cînd a început [coala, ca `n fi e ca -
re an de altfel, satul s-a cocolo[it
sub o pîcl\ gri [i înec\cioas\. De
a tunci parc\ s-au `ngreunat zilele.
Fu mul a tras un strat sub]ire ca de
var peste casele proasp\t aranjate
`n timpul verii [i c`te-o `njur\tur\
du p\ sine, de[i pe la unele por]i, a -
dunate la taifas b\tr`nele vorbeau
des pre focul mistuitor, cel care pu -
rific\ [i `nnoie[te cur]ile. Cu vor -
be ap\sate femeile ̀ m po do beau mi-
tul fl\c\rilor, care dup\ spusele lor
sem\nau cu ni[te n\zdr\v\ni din
bas me ce `nghit r\ul [i ur`tul [i le
trimit pe lumea cealalt\ izb\vind lu -
mea de necaz. 

A[a a venit toamna. Cu miros
greu [i culori reci. ~ns\, c`nd a no -
tim pul s-a `mbl`nzit a `mpr\[tiat
vop sele pl\cute [i parfum de fruc -
te p`rguite.Tot atunci ogr\zile e rau
m\turate ca de s\rb\toare, iar ciu-
ve iele str`nse `n timpul anului f\ -
cu te scrum [i pres\rate peste braz -
dele proaspete din gr\din\. C`nd no -
rii de plumb au botezat zarea, sa -
tul se ridica m`ndru pe colin\, iar
eu ̀ l admiram din tren. ~n alte gen]i
[i-au g\sit loc [i celelalte lu cruri
ca re nu `nc\peau. C`teva zile mai
t`r  ziu, m\ certam cu tastatura. A -
proa pe c\ am uitat c\ `n lumea
noas  tr\, a opini[tilor, „`” e `n st`n ga
sus.

Iulia CIUHU

Studentul pofte[te tot
a nul la nimicurile 

va  can ]ei. La somnul f\  r\
a  larm\, la m`ncarea de
a  cas\ [i la mintea lim pe -
zit\ de griji. Iar dup\ ce
gust\ trei luni de lene [i
soare, se-ntoarce bui -
mac [i `[i cere realitatea
`napoi. Din var\ `i
r\m`n doar pozele st`n -
gace [i binecuv`ntarea
mamei la plecare. 

� a venit oc tom brie [i Ia[ul ne-a chemat `napoi � ne-au
ajuns concediile altora, decupate `n fo to grafii cu sc`ntei
de lu mi  n\ `ntr-un col] � s-a trezit dup\ o var\ întreag\
de retragere [i medita]ii

Botezat 
`n foc 

Chiar [i-acum mama `i mai
[opte[te un desc`ntec la plecare

Unii [i-au tr\it vacan]a de la tastatur\
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� c`nd a no tim pul s-a
`mbl`nzit a `mpr\[tiat
parfum de fruc te

O minciun\ de-o var\
� ne-am am\git trei luni de zile c\ nu vrem s\ plec\m,
c\ ne e bi ne `n patul nostru
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~n pat cu Nietzche

„Nu [tiu ce medie am. Abia du -
p\ ce am primit diploma am aflat c\
e cea mai mare din an”, `mi spune
u[or `ncurcat\ Andreea, student\ la
actorie `n anul al II-lea. A venit `n
Ia[i `n urm\ cu un an. Mai mult a
fugit de l`ng\ p\rin]i, c\ci ei o vo iau
acas\, `n Bucure[ti, la medicin\,
dar ea avea alte planuri [i alte pasi-
uni. ~[i propusese s\ se fac\ actri]\
`ns\ nu `n capital\ ci `n oricare alt
ora[ din ]ar\. Primul pe list\ a fost
Ia[ul [i dup\ ce a ajuns aici nu a
plecat mai departe. Fusese deja
acceptat\ la Universitatea de Arte
„George Enescu” [i pe deasupra
r\m\sese [i f\r\ bani ca s\-[i con-
tinuie turul. „C`nd am ajuns acas\
[i i-am zis mamei nu i-a venit s\
cread\”, `mi poveste[te amuzat\
Andreea. Face apoi ochii mari, `[i
ridic\ un pic b\rbia [i `[i a[eaz\ cu
grij\ m`inile pe genunchi apoi
mimeaz\ fa]a speriat\ a mamei ei.
„I-a pierit glasul, dar nu a mai avut
ce face. Asta era ceea ce `mi dore-
am s\ fac”. Se opre[te pentru un mo-
ment [i de[i m\ prive[te `n ochi, dar
g`ndurile `i s`nt `n alt\ parte. ~[i re -
vi ne `ns\ repede si `ncepe s\ z`m -
beas c\. Spune c\ nu exist\ nimeni
mai vesel\ ca ea `ntr-un grup, c\ ]i -
p\ [i r`de cel mai mult.

~[i aduce aminte c\ a uitat s\-mi
spun\ c\ a jucat tenis. {apte ani mai
exact, [i a f\cut-o ca la carte, in ves -
tind timp [i bani pentru o viitoare ca-
rier\. A renun]at `ns\ pentru c\ nu
se mai reg\sea pe teren, `n schimb
descoperea tot mai multe p\r]i din
ea pe scen\. „Am o imagina]ie foar-
te bogat\ iar teatrul m\ ajut\ s\ scot
acest lucru ̀ n eviden]\. Am des co pe -
rit c\-mi place s\ joc foarte multe
roluri care oarecum m\ definesc, [i
`n felul acesta m\ redescopeream”,
`mi m\rturise[te senin Andreea, `n
timp ce `[i a[eaz\ o [uvi]\ de p\r
dup\ ureche. ~mi poveste[te c\ nu a
fost un copil foarte cuminte. La 15
ani a plecat prima dat\ din capital\
f\r\ s\ le zic\ p\rin]ilor. „~n perioa-
da aia `mi pl\cea foarte mult Vi]a de
vie, [i cum ei nu aveau nici un con-
cert `n Bucure[ti pe-atunci, am ple-
cat la Deva s\-i v\d.” ~n acel mo ment
crede c\ i-a ̀ nceput „nebunia” [i do -
rul de duc\ [i tot atunci a [tiut c\ nu
o s\ poat\ tr\i niciodat\ toat\ via]a
`n Bucure[ti. 

Mai t`rziu a `n]eles c\ nu va pu -
tea tr\i nici ̀ n Rom=nia. E prea ener -
gic\ pentru un singur loc, visele ei
prea mari pentru un singur ora[ sau
pentru o singur\ ]ar\, iar Rom=nia
prea mic\. Se imagineaz\ `n Spania
[i va porni `ntra-colo s\-[i dea mas-
teratul. Nu se `ndoie[te nici o clip\
c\ nu va ajunge unde [i-a propus [i
`mi spune c\ va fi a[a pentru c\ are
noroc. Suficient noroc `nc`t vii to rul
s\ se a[eze pentru ea.

Andrei MIHAI

Spre deosebire de ceilal]i studen]i
de la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” care au primit burse academice
la deschiderea anului [colar, Andreea
Urzic\ a fost `nso]it\ pe scen\ `n apla -
u zele tuturor al\turi de mama sa, pen-
tru c\ studenta s-a n\scut cu o proble m\
de s\n\tate pe care `n timp a dep\[it-o
trec`nd peste atitudinile r\ut\cioase ale
celor din jur. Poate doar privirile erau ce -
le pe care le sim]ea mai anevoie, `ns\
cu timpul a `nv\]at s\ nu le mai acorde
aten]ie nici ochilor jignitori. „B\nuiesc
c\ au fost de la priviri p`n\ la jigniri.
Dac\ au fost c`nd eram mic\, atunci nu
m\ interesa mare lucru, iar acum orice
ar fi nu le bag `n seam\ [i `n leg\tur\ cu
stereotipiile care activeaz\ `n prezent,
problema e la ei [i nu la mine”, m\
l\mure[te Andreea, poftindu-m\ po li -

ti cos s\ m\ fac comod\ `n camera ei de
c\min, `n care a locuit `n ultimii doi ani
al\turi de mama sa. 

Pe doamna Urzic\ o cunoscusem
c`teva zile mai devreme la buc\t\ria de
pe palier, iar c`nd m-am `nt`lnit cu fata
ei, am `n]eles de unde a `nv\]at An dre ea
amabilitatea [i c\ldura cu care se adre -
sea z\ celor din jur. Ne a[ez\m la masa
din c\min, eu pe scaunul pe care mi-l
pre g\tise deja, iar ea `n cel medical ca -
re a ajutat-o de at`ta timp. „Cu de pla -
satul la [coal\ m\ descurc bini[or. Am
ore la etaj, `n amfiteatrul mare de la noi
de la Psihologie, dar cu sprijin pot ur -
ca, obosesc un pic, dar mobilitate am”,
m\ asigur\ studenta, referindu-se iar la
mama sa, care o `nso]e[te peste tot, mai
ceva ca o umbr\. 

Al\turi de Octavian Paler, An dre ea

crede c\ psihologia este ibovnica de ca -
re s-a legat `n timp [i de care nu se va
mai desp\r]i niciodat\. Psiholog angajat
la stat sau implicat `ntr-o organiza]ie
non-guvernamental\, `nc\ nu s-a decis.
Cum de altfel `nc\ nu a reu[it s\-[i alea -
g\ nici ce specializare va urma la mas-
ter. „~mi place enorm ceea ce fac la [coa -
l\ [i v\d util tot ce am ̀ nv\]at p`n\ acum”,
iar de sistemul universitar rom=nesc se
declar\ mul]umit\. Nu ar apela la pre -

ju decata, dup\ cum o nume[te, de a
spune c\ ̀ nv\]\m`ntul rom=nesc este cel
r\u iar cel bun este `nt`lnit doar `n str\ i -
n\tate. 

~nainte s\ ne desp\r]im, Andreea
`mi povestea lini[tit\, juc`ndu-se cu m`i -
nile, c`t de drag\ `i este fic]iunea „Pl`n -
sul lui Nietzsche”. ~i place at`t de mult
ideea de a amesteca personaje care nu
s-au `nt`lnit niciodat\, cum s`nt Niet -
zsche, Freud, Breuer, Lou Andreas-
Salomé, `nc`t cred c\ ar `nc`lci ea `n -
s\[i firul pove[tii, tocmai ca s\ o mai
citeasc\ o dat\.  

Iulia CIUHU

„Stomatologia nu `nseamn\ doar
du rere, ace [i cle[ti, mi-a spus odat\ cu
drag medicul meu dentist. El mi-a ex -
plicat c\, de fapt, partea asta a medici nei
poate fi [i fru moas\”, `[i aminte[te Bog -
dan Felix Ari on, student la Facul ta -
tea de Medicin\ Den tar\, despre pasi-
unea pe care, dup\ cum recunoa[te, a
c\p\tat-o de la cel care i-a `ngrijit din]ii
`n copil\ria sa din F\lticeni.

André Rieu la facultate
De atunci a deprins [i a `nv\]at cum

trebuie s\ se poarte un medic adev\rat
cu pacien]ii s\i. Cum exact trebuie s\ le
vorbeasc\ ca s\-i lini[teasc\, sau cum
s\-i p\ c\ leasc\ pe to]i cei care vin cu
fric\ de acas\ la cabinet, doar pentru a-i
trata [i a le asigura o igien\ s\n\toas\.
Bogdan `n cepe s\ vorbeasc\ pe un ton
nostalgic c`nd `[i aminte[te de medicul
din ora[ul s\u na tal, de la care a c\p\tat
entuziasmul pentru a ceast\ ramur\ a me -
dicinei. „Noi acas\ aveam acest doctor
la care mergeau to]i apropia]ii pentru
control, ajung`nd astfel s\ ne cunoasc\
at`t de bine, `nc`t vorbeam [i lucruri per -
sonale cu el”, spune Felix, a mu zat de
situa]ie. ~ns\, de[i lucrurile aces tea se
`nt`mplau acum mult timp, rela]ia din-
tre cei doi s-a p\strat p`n\ azi, chiar da -
c\ distan]a dintre Ia[i [i Bucure[ti, un -
de lucreaz\ acum dentistul, `i `mpie di c\
s\ se `nt`lneasc\ la fel de des. 

Pentru Bogdan, anii de studen]ie au

fost printre cei mai importan]i din via]a
sa, `n aceast\ perioad\ `nv\]`nd multe
lu cruri care consider\ c\ acum ̀ l de fi nesc.
„S`nt un fan `nr\it al muzicii clasice, `n
special al lui André Rieu, pe care am `n -
ceput s\-l ascult de fiecare c`nd m\ apuc
de `nv\]at [i am `nceput s\ observ c\
m\ ajut\ s\ m\ concentrez mai u[or”. 

Cu pasiunea sa pentru muzica cla-
sic\ s-au obi[nuit [i colegii s\i cu care
a lucrat la biroul de cazare al c\minelor
UMF-ului, al\turi de care a petrecut
mai bine de trei ani `n timpul facult\]ii.
~n acest grup Bogdan consider\ c\ [i-a
dezvoltat sim]ul responsabilit\]ii [i
lucrul `n echip\, realiz`nd al\turi de ei
un sistem de cazare care func]ioneaz\
[i ast\zi. „Am dezvoltat un sistem on line,
pe baz\ de punctaj care apoi este dis-
tribuit pe c\mine `n func]ie de pre fe rin ]e.
Deci nu se mai fac decizii pe la spate sau
chestii de genul primul venit, primul
servit”, `mi spune t`n\rul serios, sor bind
c`te pu]in din cafea.

Pentru Bogdan, s\ fie `n pas cu nou -
t\]ile reprezint\ un atuu important pen-
tru dezvoltarea sa ca student. De c`]iva
ani este abonat la mai multe reviste me -
dicale, despre care el consider\ c\-l aju-
t\ foarte mult. „Domeniul stomatologic
este unul `n continu\ dezvoltare, schim -
bare [i sincer, dac\ nu e[ti `n pas cu a van -
sul medical, nu cred c\ po]i deveni un
medic dentar.” 

Paul ANDRICI

� a renun]at la tenis pentru
c\ nu se mai reg\sea pe
teren

~n urma lor, amfiteatrele r\m`n lipsite de via]\

Psihologia [i-a g\sit ibovnic\ 

Reveren]\
pe scena
Ia[ului

� se deplaseaz\ cu ajutorul mamei sale, care o `nso -
]e[te peste tot � mai t`rziu a `n]eles c\ visele ei s`nt prea
mari pentru o ]ar\, a[a c\ va pleca `n Spania

� cu timpul, Andreea a `nv\]at s\ nu mai dea aten]ie
nici privirilor r\ut\cioase [i nici jignirilor

Via]a lor de student a `nceput [i s-a-ncheiat cu un
bra] de c\r]i pe post de pern\. Nu s`nt tocilarii din

liceu, care nu ie[eau din bibliotec\, ci s`nt tinerii f\r\
de care sistemul de `nv\]\m`nt superior ar fi mai sear -
b\d. Dac\ nu ar fi ei ca s\ culeag\ laurii [i diplo mele
de excelen]\, am fi o ]ar\ cu mult mai s\rac\.

Pe banca de La Balen\, `n um -
bra universit\]ii, vocea lui Stanislav
Percic nu pare `ndeajuns de puterni -
c\ `nc`t s\ r\sune `ntr-un am fi tea tru
plin de studen]i cu ochii a]inti]i asu pra
lui. Energia din glas, din gesturi [i
privire `i s`nt parc\ prea bl`nde s\ fi
trecut el `nsu[i de anii studen]iei. 

~]i spune, ̀ ns\, dac\ te a[ezi la vor -
b\ cu el, c\ tocmai a `nceput primul
an de doctorat [i, din spatele unei mo -
destii senine, `i vei citi un soi de m`n -
drie. N-au trecut pe l`ng\ el nici cur-
surile lungi, nici listele nesf`r[ite de
lectur\ ale profesorilor. Plecat din
Chi[in\u acum cinci ani, Stas a sim -
]it c\ nimeni n-a b\gat de seam\ c\ s-a
dus. S-a `nscris la Ia[i, la Fa cul tatea
de Economie [i Ad mi nis tra rea A fa -
cerilor, de[i era deja student `n Re -
pu blica Moldova. A fost, spune el,
un student ca mul]i din am fi teatrele
`nalte, `ns\ unul care citea „p`n\ [i bi -
bliografia c\r]ilor” ca s\ nu r\m`n\
`n urm\. 

„La master am zis c\ dac\ nu voi
ridica capul mai sus, voi r\m`ne exact
at`t, un student.” Profesorii i-au sim ]it
av`ntul, iar anul trecut a fost inclus `n
echipa de traduc\tori a colec]iei de vo -
lume „Economia [i societatea li be r\”.
„{i unul dintre principalii autori era Je -
sus Huerta de Soto, un adept al [colii

austriece de economie [i managerul
companiei de asigur\ri Espana S.A.”,
explic\ Stas cu urma de accent ba sa -
rabean care i-a mai r\mas `n glas. L-a
cunoscut cur`nd pe cel se semna c\r -
]ile pe care le ̀ nv\]a aproape pe de rost,
pentru c\ a plecat ̀ n Madrid, printr-un
program de practic\ Erasmus [i vre -
me de trei luni l-a avut ca mentor.
„E ram patru tineri, dintre care, `n t`m -
pl\tor, trei din Republica Moldova [i
am tradus [ase volume ale profesoru -
lui.” 

Au adus acas\ c`te 50 de edi]ii din
fiecare, sim]ind c\ au ce ̀ mp\rt\[i, prin
ele, colegilor de-acas\. Iar profeso rul
de Soto i-a `ndr\git at`t de mult `nc`t
a p\strat leg\tura cu ei [i cu Uni ver -
sitatea „Alexandru Ioan Cuza” [i
a[teapt\ de-acum c`te al]i patru stu-
den]i anual. 

„E important s\ fii cu un pas ` na -
inte, s\ fii mai con[tient de ce ̀ n seam -
n\ universitatea, s\ nu o vezi ca pe o
fabric\”, crede Stas, c\ruia cele mai
frumoase recunoa[teri ale implic\rii
i-au r\mas vorbele bune ale celor c a -
re-l recomand\ pentru tot mai multe
proiecte. „Nu exist\ diplom\ care s\
c`nt\reasc\ mai mult dec`t a fi cel
mai t`n\r membru `n echipe at`t de
puternice. {i nici dorin]\ mai aprins\
dec`t aceea de-a]i dep\[i proprii men -
tori.” A[a imi spune Stas `n vreme
ce-[i drege pu]in glasul, potrivindu-l,
parc\, pentru orele de curs la care nu
va mai sta `n banc\. 

Anca TOMA

Un vis `ntre grani]e
Carnetul cu 10 plombe

� a fost, un student  care
citea „p`n\ [i bi bliografia
c\r]ilor” ca s\ nu r\m`n\
`n urm\ 

� cu pasiunea sa pentru muzica clasic\ s-au obi[nuit
p`n\ [i colegii s\i de la biroul de cazare al c\minelor

Studen]ia „cum laude”



Eu c`nd mi-am f\cut 
doctoratul nu existau reguli

OPINIA VECHE: C`t de extins
crede]i c\ este fenomenul plagiatului
`n mediul universitar?

ECATERINA ANDRONESCU:
{ti]i c\ `n Rom=nia suspiciunea e la rang
de principiu na]ional [i atunci c`nd re la -
]ia dintre doi oameni este tensionat\, du[-
m\naos\, se `ncearc\ s\ se caute tot fe lul
de dedesubturi prin care ar putea s\-l sanc -
]ioneze drastic [i public pe cel care se
afl\ `ntr-o asemenea situa]ie. Nu vreau
s\ comentez dec`t faptul c\ fiecare do me -
niu de doctorat ar trebui s\-[i elaboreze
propriile lui reguli [i criterii pentru c\
exist\ o anumit\ specificitate. Ca s\ dau
un exemplu de la Drept, un profesor `mi
spunea cam a[a: dac\ eu dau defini]ia
infrac]iunii, eu dau exact cum e `n Co -
dul Penal, dar nu s`nt obligat s\-l citez

pentru c\ acesta este un bun public [i pen-
tru c\ nu este proprietatea intelectual\ a
unei persoane ca s\ fie o chestiune de
furt intelectual. De aceea spuneam c\
fiecare domeniu trebuie s\-[i fac\ pro-
priile reguli [i limitele `n care se `nscrie
acest flagel, sau nu [tiu cum s\-l nu mesc.
Eu c`nd mi-am f\cut doctoratul nu exis -
tau reguli, ce trebuie s\ facem, cum s\
scrii, ce s\ scrii, cum trebuie s\ citezi sau
nu bibliografia. Dar regulile pe care eu
le-am `nv\]at au fost cele pe care mi le-a
impus profesorul meu conduc\tor de
doctorat. Aceea a fost regula pe care eu
trebuia s\ o respect. Cerin]ele exprim a -
te de profesor `n leg\tur\ cu con]inutul,
cu structura, cu forma tezei de doctorat [i
alea mi-au intrat `n s`nge. 

O.V.: Prin urmare responsabilita -
tea unei teze este `mp\r]it\ `ntre con-
duc\torul de doctorat [i doctorand?

E.A.: Corect.
O.V.: {i [coala doctoral\?

E.A.: Da, bine`n]eles. La noi, `n do -
meniul [tiin]elor exacte, lucrurile s`nt
foarte limpezi. Ai un capitol sau dou\
de literatur\ pentru c\ trebuie s\ aduci
`n lucrare ideile pe subiectul t\u la mo-
men tul la care tu elaborezi teza [i par tea
de originalitate. Ce ai f\cut tu `n labo-
rator pe tema aceea. P\i datele acelea pe
care le-ai ob]inut tu `n laborator n-ai
cum s\ spui c\ s`nt luate de la altcineva
pentru c\ dac\ nu le-ai f\cut, nu ai ce s\
pui `n tez\. S`nt f\cute de tine, s`nt ele-
mentele de originalitate. ~n alte do me -
nii, lucrurile s`nt pu]in mai complicate
dec`t `n situa]ia aceasta, dar cred c\ [i
con ducerea [colii doctorale din dome-
niul respectiv este responsabil\ de ceea
ce se `nt`mpl\.

Avem o problem\ enorm\
cu [colile din mediul rural 

O.V.: S`nte]i la al treilea mandat
ca ministru al Educa]iei...

E.A.: Dar adunate nu fac c`t unul
`ntreg. Am prins `ns\ guvernarea `n mai
multe puncte ale ei. Am avut un man-
dat de doi ani [i jum\tate, unul de nou\
luni [i cel de acum, care dureaz\ de
dou\ luni.

O.V.: Sim]i]i c\ exist\ un progres al
organiz\rii sistemului din `nv\ ]\ m`nt?
Pentru c\ din exterior se vede cum
fiecare ministru vine, aplic\ o serie de
reforme care nu ajung s\ fie duse
p`n\ la bun sf`r[it.

E.A.: {ti]i ce se `nt`mpl\? E cel mai
u[or s\ analizezi ce a f\cut un ministru
[i s\ spui c\ iar a schimbat, iar s-a ales
praful de sistem. Nu cred, dac\ stau s\
m\ uit la ce s-a `nt`mplat `n `nv\]\m`nt
din ’90 `ncoace s`nt foarte multe lu cruri
extraordinar de bune. V\ spun c\ nu v-
ar mai pl\cea nici dumnevoastr\ [coala
aceea de p`n\ `n ’90. Elevii au evoluat
foarte mult ca personalitate; bine ̀n ]e les,
[i studen]ii. Dar s-a `nt`mplat un lucru
pe care nu `l aveam p`n\ `n ’90 [i pe a -
cesta ni-l putem face punct de referin]\
ca fiind cel mai slab aspect al `nv\ ]\ -
m`ntului. Ce s-a `nt`mplat? S-a polari -
zat [coala extraordinar de mult. S`nt
[coli excep]ionale, s`nt performante, pot
s\ concureze cu orice [coal\ din orice
]ar\ a lumii acesteia [i nu ne-ar fi nicio-
dat\ team\ c\ nu vom c`[tiga `n acea
competi]ie. Dar la extrema cealalt\ s`nt
[coli extraordinar de slabe. Din punctul
meu de vedere cel mai relevant a fost
sf`r[itul de an. Am analizat rezultatele
de la evaluarea de la clasa a VII-a [i am
constatat c\ 56000 de absolven]i de
clasa a VIII-a, adic\ o treime, n-au luat
nici m\car nota 5. Dintre ei, 37000 s`nt
din [colile din mediul rural. Ce ea ce
`nseamn\ c\ avem o problem\ enor m\ cu
[colile din mediul rural asupra c\rora va
trebui s\ ne concentr\m aten ]ia [i
resursele pentru a le cre[te performan]a.
Pentru c\, iat\, acestea s`nt rezul tatele. 

Iar dac\ le analiz\m pe cele de la ba-
calaureat putem s\ spunem acela[i lu -
cru, faptul c\ s-a polarizat excesiv. S\
ar gumentez. Rezultatele ob]inute de ab-
sol ven]ii liceelor teoretice s`nt foarte bu -

ne, promoveaz\ `ntre 85% [i 100% din-
tre elevii acestora. ~n schimb, la cealal t\
extremitate se afl\ liceele tehnologice,
unde promovarea medie este de 25%,
ele nu trec de 30% dar s`nt [i cu 0% pro-
cent de promovare. Ceea ce ̀ nseamn\ c\
avem o problem\ cu [colile din me diul
rural `n gimnaziu [i avem o proble m\ cu
liceele tehnologice `n liceu. Da c\ ne
uit\m [i mai `n profunzime constat\m
c\ acei absolven]i de gimnaziu care nu
reu[esc s\ ia 5 ajung `n liceele tehno-
logice, iar acestea nu au capacitatea de
a corecta deficien]ele din pre g\ tire. {i
prin urmare ajung la sf`r[itul liceului la
fel de slabi cum au intrat [i cu rezul-
tatele pe care le vede]i la Ba ca la ureat. 

O.V.: Se poate atunci discuta des -
pre o `ncercare de omogenizare?

E.A.: Din punctul meu de vedere,
proiectele pe care noi le g`ndim pentru
sistemul de `nv\]\m`nt, `n vederea cre[ -
terii performan]ei, trebuie s\ fie
diferen]iate. Pentru ameliorarea progre-
sului [colar `n mediul rural trebuie s\
avem un anumit tip de m\suri, iar
liceele teh no logice trebuie s\ le
reg`ndim [i s\ le racord\m la pia]a
muncii. Va trebui s\ finaliz\m poate cu
acest bacalaureat pro fesional de care am
tot vorbit [i care le asigur\ permisul pe
pia]a muncii, `ns\ liceele `n sine trebuie
s\ fie racordate ca specializ\ri la pia]a
muncii nu la ceea ce credem noi c\ ar fi
frumos [i bine s\ `nve]e copiii la liceele
tehnologice. Iar, pe de alt\ parte, [colile
acestea deja per formante trebuie s\ le
sus]inem prin pro iecte s\-[i creasc\ acea
performan]\. Pen tru c\, p`n\ la urm\, cei
din aceast\ categorie reprezint\ elitele
]\rii, iar socie tatea este ̀ ntotdeauna ridi-
cat\ de c\tre elite. Nu putem s\ nu ne
g`ndim [i s\ nu ne uit\m [i la ceea ce
`nseamn\ cre[ te rea performan]ei celor
mai buni. 

O.V.: Cum vede]i acest proces
educa]ional [i aceast\ racordare di -
feren]iat\ la pia]a muncii?

E.A.: Pentru liceele cu performan]\
g`ndim un proiect de informatizare `n
care ghiozdanul s\ fie `nlocuit cu un
ghioz dan electronic, profesorul s\ aib\
un laptop, s\ preg\teasc\ lec]ia acas\ [i s\
o particularizeze pe clasa pe care o are,
merg`nd p`n\ la a particulariza ̀ ntre b\ ri -
le [i temele pentru acas\ pe fiecare elev,
pentru a `i ajuta s\ creasc\ [i mai mult.
Dincoace `ns\ trebuie s\ avem altfel de
m\suri. S\ ne g`ndim la atelierele `n ca -
re s\ le asigur\m practica elevilor li ce e -
lor tehnologice, s\ ne g`ndim la
stabili ta tea profesorilor, ca [i `n [colile
din mediul rural. Pentru c\ la `ntreba rea
„de ce s`nt a[a de slabe [colile din
mediul rural?” nu putem s\ d\m vina
numai pe p\rin]i pentru c\ nu `i las\ s\
`nve]e [i ̀ i trimit la munca c`mpului sau
la munca din gospod\rie. Eu cred c\ tre-
buie s\ ne uit\m [i `n propria noastr\
ograd\. Vara aceasta de exemplu s-au
scos 6000 de posturi pentru titularizarea
pe perioad\ nedeterminat\ [i 32000 de
mii pentru suplinire. ~n concluzie, avem
prea mul]i suplinitori. Majoritatea s`nt
concentra]i `n [colile din mediul rural.
Un suplinitor ast\zi e `ntr-o [coal\, anul

acesta `ntr-o [coal\, anul viitor poate s\
nu mai prin d\ aceea[i [coal\.

O.V.: Deci este vorba de aceea[i
problem\ de continuitate.

E.A.: Nu doar, dar nici pe anul ̀ n ca -
re este acolo titular nu are foarte mult\
adeziune fa]\ de [coala aceea, aderen]\,
grij\, preocupare. El [tie c\ la anul ur -
m\ tor s-ar putea s\ fie `n alt\ parte.

Dac\ ace[ti copii nu `nva]\
de mici s\ fie cinsti]i sau s\
munceasc\, [coala nu `i mai
poate recupera 

O.V.: Nu exist\ `ns\ [i riscul ad`n -
cirii rupturii dintre liceele teoretice [i
cele tehnologice? Dac\ elevii li ce e lor
teh nologice vor fi absorbi]i de pia ]a
mun cii de `ndat\ ce au terminat cele
12 cla se, ce se va `nt`mpla cu racor-
darea la ace ea[i pia]\ a tinerilor care
au terminat li cee teoretice, ̀ n con di ]i -
ile ̀ n care mul]i dintre ei aleg facul t\]i
care produc ab sol ven]i de care pia ]a
este suprasaturat\. Ace[tia s`nt acei
elevi care au absolvit cu note mari
liceele performante.

E.A.: Nu ne-am dus p`n\ la sf`r[itul
`nv\]\m`ntului superior. Ne-am uitat deo -
camdat\ la `nv\]\m`ntul preuniversitar.
N-a[ vrea s\ se `n]eleag\ c\ nu `i vom
sprijini pentru performan]\ [i pe cei care
merg la liceele tehnologice. Dar o s\ ier-
arhiz\m pu]in proiectele acestea pe care
mergem. {i dac\ voi reu[i s\ adun ni[te
resurse din fonduri nerambur sa bi le pen-
tru proiectul acela de informatizare de
care spuneam, `n care un profesor s\
aib\ laptop [i elevul s\ aib\ [i el laptop
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8 MICROFONU

� interviu cu prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, m

Lumea poate s\ dea pe bun\ dre
judecat\ pentru o clasificare ce n

„Trebuie s\ reg`ndim liceele tehnologice [i s\ le racord\m la pia]a muncii”

~nv\]\m`ntul din România alimenteaz\ rupturi. ~ntre fos-
tele [coli de art\ [i meserii, actualele licee tehnologice [i

liceele teoretice. ~ntre `nv\]\m`ntul de performan]\ [i cel
de subzisten]\, `ntre gimnaziul din mediul rural [i cel „de
la ora[”. Ecaterina Andronescu, ministrul Educa]iei,
Cercet\rii, Tineretului [i Sportului, crede c\ aceast\ po-
larizare este cea mai neagr\ amintire a `nv\]\m`ntului
post-revolu]ionar, `nv\]\m`nt `n care `nc\ mai „s`nt foarte
multe lucruri extraordinar de bune”. Solu]iile pentru re me-
 diere sînt valabile doar pe termen lung. Acestea con-
tureaz\ o Românie `n care to]i absolven]ii de liceu s`nt
`ncadra]i pe o pia]\ a muncii, [i o ]ar\ `n care tinerii vor
renun]a la manuale [i la caiete pentru a-[i `nsemna ado-
lescen]a pe-o tablet\. Nu conteaz\ `ns\ c`t de bine `i pre -
g\tim pe tinerii elevi, dac\ sistemul universitar tr\ie[te
`ntr-o incertitudine `n care nu [tie c`nd [i sub ce form\ `[i
va primi finan]area. Mai mult, din acel clasament care
trebuia s\ `mpart\ universit\]ile `n func]ie de calitate n-a
r\mas dec`t str\dania institu]iilor de a depune la timp
toate h`rtiile. „Trebuie s\ clarific\m unele lucruri”, re zu m\
ministrul frustrarea institu]iilor de `nv\]\m`nt superior. 

Dup\ schimbarea Guvernului Un gu -
reanu, la conducerea ministerului Edu -
ca]iei, Tineretului, Cercet\rii [i
Spor tului s-au schimbat patru mini[tri.
Pri ma propu ne re pentru ocuparea
func]iei a fost Co rina Dumitrescu,
rector al Univer si t\ ]ii Cre[tine „Dim-
itrie Cantemir”. ~ns\, la scurt timp
dup\ ce premierul Victor Ponta a
anun]at nominalizarea acesteia, au
ap\rut acu za]ii cum c\ vi i torul ministru
ar fi plagiat o lucrare scris\ ̀ mpreun\ cu
so ]ul ei, Cristian Dumitrescu. Mai
mult, s-a descoperit faptul c\ aceasta [i-



sau m\car o tablet\, atunci vom `ncepe
cu cei mai performan]i. Nu ̀ n seam n\ c\
nu vom continua s\ `i cu prindem pe to]i.
Cred c\ cei care au dovedit c\ muncesc
mai mult trebuie s\ fie [i `n curaja]i. 

O.V.: {i singura diferen]\ `ntre
elevii buni [i cei slabi este mediul din
care provin sau liceul pe care l-au ab-
solvit? 

E.A.: Noi s`ntem toat\ via]a `ntr-o
[coal\. ~nt`i o parcurgem pe cea de aca -
s\, apoi vine [coala de la [coal\ [i `n fi nal
cea a vie]ii. {coala de acas\ conteaz\
enorm. {coala de la [coal\, `ncep`nd cu
clasa preg\titoare sau cu gr\dini]a [i p` -
n\ la terminarea liceului, nu mai poa te
recupera ceea ce elevul nu a avut ca be -
neficiu `n [coala de acas\. {i din punct
de vedere al educa]iei c`t [i din punct de
vedere al form\rii deprinderilor esen ]ia -
le. S\ munce[ti, s\ fii cinstit, toate lu cru -
rile acestea le ̀ nve]i atunci c`nd e[ti mic.
De acas\, de la mama, de la tata sau de
la bunici. Dac\ ace[ti copii nu au avut
acest beneficiu, fie c\ p\rin]ii au fost o cu -
pa]i cu munca [i nu au avut timp de ei,
fie fiindc\ i-au neglijat, noi `i culegem [i
[coala nu `i mai poate recupera. Poa te
dac\ vom reu[i din exerci]iul bugetar eu-
ropean urm\tor s\ sus]inem progra me le
after-school, asta ar putea s\ ne aduc\ o
[ans\ `n plus pentru c\ ar `nseamna ca
elevul s\ beneficieze de un program edu -
cativ dup\ terminarea [colii f\cut de o
persoan\ calificat\. 

Dac\ un copil nu beneficiaz\
de after-school, butoneaz\
pe Internet [i `[i ia informa]ii
care nu s`nt selec]ionate `n
nici un fel

O.V.: {i c`nd vor putea fi imple-
mentate proiecte precum sistemul de
`nv\]\m`nt after-school sau cel de in-
formatizare `n [colile din mediul
rural?

E.A.: ~n aceast\ perioad\ se consti-
tu ie bugetele pentru finan]area euro-

pean\ din 2014 `ncolo. {i acum `n cer -
c\m s\ negociem acele resurse `n a[a fel
`nc`t atunci s\ fie eligibile asemenea pro-
grame. Dac\ vom reu[i, startul este 2014.
Dar o s\ v\ spun un lucru care pe mine
m-a surprins. ~n foarte multe dintre [co -
lile noastre s`nt deja after-school-uri. La
`n]elegerea dintre [coal\, uneori [i
prim\rie, [i p\rin]i. S\ v\ dau ca exem-
plu Sectorul 6 unde toate [colile au
after-school. Toate [colile! 

O.V.: Dar nu `n mediul rural.
E.A.: Nu, dar acest lucru este, dup\

p\rerea mea, o cale extraordinar\ pe ca -
re au exploatat-o pentru c\ au [tiu cum
s\ o fac\ profesorii [i p\rin]ii `n benefi-
ciul copiilor. Mai ales pentru cei foarte
mici este fantastic pentru c\ dac\ un
copil din ciclul primar [i cel gimnazial
nu beneficiaz\ de after-school, `n cel
mai fericit caz butoneaz\ pe Internet [i
`[i ia orice fel de informa]ii care nu s`nt
`n nici un fel selec]ionate [i care nu `l
ajut\ pe el `n formarea lui profesional\. 

Statul trebuie s\-[i sus]in\
domeniile deficitare prin
locurile bugetate

O.V.: Considera]i c\ `nv\]\ m`n tul
superior ar trebui s\ fie un `n v\ ]\ -
m`nt de mas\?

E.A.: ~nv\]\m`ntul superior... s-a ma -
sificat `n toat\ Europa `n ultimii 15 ani.
~n Rom=nia `ntr-o mai mic\ m\sur\ de -
c`t `n restul Europei, dar la noi s-a de -
ze chilibrat foarte mult `n ceea ce
pri ve[ te domeniile `n care se preg\tesc
studen]ii. Dup\ ’90 a proliferat ̀ nv\]\ m`n -
tul particular. Nu este deloc r\u c\ s-a
`n t`m plat a[a dac\ este de bun\ calitate.
{i `n `nv\]\m`ntul particular, aproape
100%, dar [i `n cel de stat au f\cut ex-
 plozie cifrele de [colarizare ̀ n do me niul
`nv\]\m`ntului economic, de [ti in ]e ju-
ridice, poate chiar [i de [tiin]e politice.
De aceea cred c\ solu]ia  `n acest mo-
ment este s\ echilibr\m, dar s\ nu o
facem prin locurile cu tax\ ci prin
locurile bugetate. S\ ne apropiem mai

mult de ceea ce cere pia]a muncii. De
ce prin locurile bugetate? Pentru c\ pe
acelea statul le finan]eaz\ [i atunci tre-
buie s\ finan]eze s\-[i sus]in\ domeniile
deficitare. C\ studentul scoate bani din
buzunarul lui [i vrea s\ fac\ Drept este
dreptul lui. Trebuie s\ fac\ ce consider\
c\ este util pentru el cu banii lui. Dar
sigur c\ trebuie s\ beneficieze [i el de o
consultare [i c\ trebuie s\ ia de ci zia `n
cuno[tiin]\ de cauz\. F\r\ `n do ia l\ c\ [i
lucrul acesta este fezabil [i posibil, dar
deocamdat\ nu se `nt`mpl\.

O.V.: La sf`r[itul anului universi-
tar anterior s-a promis renun]area la
sistemul de finan]are pe student e chi -
valent `n detrimentul unei fi nan ]\ri
pe granturi pentru `ntreaga du ra t\
de studiu. ~ns\ bugetul de anul acesta
func]ioneaz\ tot dup\ metoda veche,
o metod\ pe care profesorii uni versi-
tari o reclam\, argument`nd c\ nu
pot judeca studen]ii `n unele ca zuri
cu severitatea potrivit\, pentru c\
fiecare loc r\mas liber `nseamn\ fi -
nan]are mai mic\, iar acest lucru ar
afecta competitivitatea.

E.A.: Este o problem\ de mecanism
financiar. Deocamdat\ Ministerul de
Finan]e, probabil [i `n urma `n ]e le ge ri -
lor cu structurile financiare interna ]io -
na le, FMI [i Comisia European\, nu
este ̀ n situa]ia s\ propun\ bugete multi-
anuale. ~n situa]ia existen]ei unor bu ge -
te multianuale [i Ministerul Educa ]i ei
ar putea s\ spun\ c\ anul acesta gran-
 turile s`nt aici [i ele se vor continua [i
anul viitor. Dar neav`nd coresponden]\
`n modul ̀ n care este structurat bugetul,
trebuie s\ mergem an cu an. {i eu s`nt
adepta finan]\rii multianuale [i sper ca
Ministerul Finan]elor s\-[i dez volte
`n]elegerile acestea [i s\ aplic\m c`t de
cur`nd posibil. Mi-ar pl\cea ca acest
lucru s\ se `nt`mple din bugetul anului
urm\tor. Anul acesta, bugetul nu a fost
croit multianual [i ca urmare nici nu
avea cum s\ intre `n vigoare.

O.V.: Ministrul Liviu Pop a re cla -
mat Parchetului clasificarea univer-
sit\]ilor. Considera]i justificat
demersul acestuia?

E.A.: O clasificare este o clasificare
p`n\ la urm\, dar din p\cate nu g\ sim
documentele care justific\ aceast\ clasi-
ficare la Ministerul Educa]iei. Ar fi
trebuit s\ existe. Ar fi trebuit s\ fie un
ordin al ministrului care s\ fie publicat
`n Monitorul Oficial, dar nu exis t\. Ar fi
trebuit s\ existe un ordin al minis trului
prin care s-a ales structura ex ter n\ con-
form legii care s\ fi asistat minis terul, dar
nu exist\ aceste documente. I-am rugat
pe cei care au fost `n echip\ cu domnul
Daniel Funeriu, pe domnul Laz\r
Vl\sceanu `n spe]\ [i pe ceilal]i s\
g\seasc\ aceste documente pentru c\
noi avem dou\ procese. Unul cu Uni-
 ver sitatea din Suceava [i unul cu Aso-
cia]ia Universit\]ilor Private, care au
dat ministerul ̀ n judecat\ pe aceast\ cla -
sificare care pare c\ e f\cut\ pe princip-
iul: „ia s\ vedem care sta]i mai bi ne?”.
Ceea ce nu este acceptabil. O clasifica -
re trebuie s\ facem, trebuie [i eu am fost
primul ministru care a introdus fi -

nan]area pe criterii de calitate `n 2001.
Dar nu putem s\ d\m finan]are pe ceva
ce nu are o baz\ legal\. C\ pe bun\ drep-
tate lumea poate s\ te dea `n judecat\ [i
s\ spun\ c\ de ce m-ai sanc]ionat [i mi-
ai dat 70% din finan]area care mi se cu-
 venea? {i eu nu am cu ce s\ argumentez
`n acest moment. 

Nu po]i s\ compari Universi-
tatea „Cuza” cu Universi-
tatea de la Cucuie]ii din
deal. Noi `ntre noi ne [tim
locul pe care `l ocup\m `n
ierarhie

O.V.: Atunci exist\ o confuzie. Uni-
versit\]ile din prima categorie se a[ -
tep tau deja la o finan]are substan]ial
mai bun\, dar s-au trezit cu aceea[i ̀ m -
p\r]ire care era f\cut\ [i ̀ n anul an te-
 rior.

E.A.: A fost ceva mai bun\.
O.V.: Da, au avut mai multe lo -

curi la doctorat. Pe acestea ̀ ns\ nu au
avut cum s\ le ocupe pentru c\ pro fe-
sorii conduc\tori de doctorat de peste
65 de ani nu au putut s\ preia noi
doctoranzi, iar pentru ceilal]i s-a
impus o limitare de opt studen]i. S-a
resim]it o frustrare.

E.A.: Trebuie s\ clarific\m. Era mult
mai de[tept gestul dac\ universit\]ile
erau clasificate dup\ clasamentele in ter -
na]ionale. Pentru c\ este de exemplu
ranking-ul f\cut de Scopus care cla sea -
z\ din Rom=nia cred c\ aproape toate
universit\]ile. {i dac\ ne uit\m acolo e
exact clasificarea pe care po]i s\ o faci.
Po]i vedea [i care s`nt cele mai bune uni-
versit\]i generaliste cum este Univer si -
tatea „Alexandru Ioan Cuza” sau
Universitatea Bucure[ti c`t [i primele
universit\]i tehnice sau pe alt profil. Nu
po]i s\ compari Universitatea „Cu za”
cu universitatea de la Cucuie]ii din
deal. Noi `ntre noi, s\ zic a[a, ne [tim
locul pe care `l ocup\m `n ierarhie.

O.V.: ~n lipsa documentelor se
poate vorbi despre invalidarea clasi -
fi c\rii sau anularea acesteia? 

E.A.: Nu. ~n cel mai r\u caz, dac\
nu clarific\m problema documentelor,
va trebui s\ declan[\m un nou proces de
clasificare, cu institu]iile interna ]io na le
implicate `n mod corect [i cu toate lu-
crurile f\cute transparent. Pen tru c\ aici
a mai fost o problem\ [i de aceea cred c\
nu s`nt documentele. Legea spu ne a[a.
Ministerul avea obliga]ia `nt`i s\ ela-

boreze o Hot\r`re de Guvern ca re s\
cuprind\ toate criteriile de clasificare [i
ierarhizare a programelor. Mi nis terul nu
a f\cut lucrul acesta. Ce a f\cut `n
schimb a fost s\ emit\ un ordin de min-
istru care nu este publicat `n Mo nitorul
Oficial prin care ne-a cerut s\ v\rs\m
datele universit\]ilor ̀ ntr-o baz\ de date.
S-a uitat `n baza de date, iar abia apoi a
f\cut metodologia. Ceea ce nu este nor-
mal, este `mpotriva legii. {i apoi legea
domnului Funeriu scrie c\ prima clasifi-
care se face prin selec]ia unui organism
interna]ional care este adecvat, care a
mai f\cut ranking [i care [tie s\ fac\
asemenea clasific\ri. ~ntr-un document
care e nesemnat pe care l-am g\ sit la
minister au participat `n aceast\ se lec -
]ie, n-am `n]eles pe baza a ce criterii au
venit sau le-au selectat, EUA (n.r. Aso-
cia]ia Universit\]ilor Europene), o
asocia]ie german\ care face clasific a rea
institu]iilor de `nv\]\m`nt superior ger-
mane de foarte mul]i ani [i ̀ nc\ do u\ or-
ganisme. Dintre acestea au ales EUA.
Ok, dar EUA nu a f\cut dec`t evalu\ri
institu]ionale, niciodat\ nu a f\cut rank-
ing-uri. Ca urmare, EUA a trimis o
scrisoare ministrului, aceast\ scri soare
exist\ semnat\ de secretarul general de
doamna Lesley Wilson, prin care se
spune c\ institu]ia particip\ la un ex-
erci]iu. P\i ori este clasificare, ori este
un exerci]iu. Clasificarea are consecin]\
financiar\, nu po]i s\ vorbe[ti de ea
spun`nd despre un exerci ]iu. S`nt ni[te
lucruri nel\murite `n acest mo ment, sper
s\ se clarifice. 

O.V.: Confuzia aceasta favo ri zea-
z\ `n principal universit\]ile din cea
de-a treia categorie a clasific\rii, ca re
s`nt, de altfel, majoritatea institu]ii de
`nv\]\m`nt superior private?

E.A.: Acesta este un alt aspect care
merit\ discutat. S`nt trei categorii. Cele
din categoria A, care s`nt doar de edu ca -
]ie care au dreptul s\ fac\ doar pro-
grame de licen]e, categoria B,
universit\]i de educa]ie [i cercetare care
au dreptul s\ fac\ [i masterat [i catego-
ria C, care au dreptul s\ fac\ toate cele
trei cicluri, inclusiv doctoratul. Dup\
clasifi care, ̀ n aceste categorii, toate un-
versit\]ile au avut dreptul s\ fac\ [i doc-
torat [i licen]\ [i masterat. Pentru c\ nu
a mai contat categoria universit\]ilor ci
a contat ierarhizarea programelor de stu -
diu, care nici ea nu este cuprins\ `n le ge.

C\t\lin HOPULELE
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ministrul Educa]iei, Tineretului, Cercet\rii [i Sportului

„P\i ori este clasificare, ori este un exerci]iu. Clasificarea are consecin]\ fi-
nanciar\, nu po]i s\ vorbe[ti de ea spun`nd despre un exerci ]iu.”

eptate ministerul `n
nu are o baz\ legal\ 

a trecut `n CV ab solvirea unor studii
`n t`i la Stan ford [i apoi la Institutul
Hoover de la ace ea[i institu]ie, f\r\ ca
s\ le fi urmat cu adev\rat mo ment `n
care premierul a decis s\-[i re trag\
nomina li zarea [i s\-l propun\ ̀ n schimb
pe Ioan Mang, pro fesor universitar la
Uni ver sitatea Ora dea [i mem bru al
Co mi siei de `nv\ ]\ m`nt a Senatului. 

La scurt timp dup\ `nvestirea `n
func]ia de ministru [i acesta a fost con-
testat, fiind acuzat de plagiat `n cadrul
unor articole [tiin]ifice. ~ns\, imediat
ce Consiliul Na]ional de Etic\ (CNE)
a `nceput s\ `i analizeze lucr\rile pentru
a da un verdict, componen]a acestuia a
fost schimbat\ `n `ntregime. La mij lo cul
lunii mai, Ioan Mang [i-a dat demisia
din func]ia de ministru, aceasta fiind

justificat\ de c\tre premierul Victor
Ponta ca fiind necesar\ pentru ca pro-
fesorul „s\ `[i poat\ apar\ imaginea”.
Fostul ministru declarase c\ dac\ se va
dovedi c\ a plagiat se va retrage din
`nv\]\m`nt. Pe 5 septembrie, CNE a
determinat c\ `ntr-adev\r Ioan Mang
este vinovat de plagiat.

Func]ia de conducere ̀ n MECTS a
fost asigurat\ interimar timp de 45 de
zile, p`n\ `n urm\ cu dou\ luni, de c\ tre
Liviu Pop, profesor de matematic\ la
un colegiu tehnic din Baia Mare [i lider
al Federa]iei Sindicatelor Libere.
Acesta i-a cedat la `nceputul lunii iulie
fotoliul de ministru Ecaterinei An dro -
nescu, care a mai ocupat de dou\ ori
func]ia, `ntre 2001 [i 2003 [i `ntre 22
decembrie 2008 [i 1 octombrie 2009. 

Pelerinajul de la Educa]ie



Cu mult `nainte de c`ntatul co co -
[ilor am `nceput preg\tirile. Mo[ Flo -
rin e deja treaz de mai bine de o or\.
„Orice v`n\tor e ca mireasa `nainte
de m\ritat c`nd vine vorba de v` n\ -
toa re. Cu o zi `nainte nu are stare”,
`mi zice `n timp ce `[i a[az\ `n ma [i n\
geanta `n care e str`ns\ arma, cu]itul
lat cu m`ner de os `n teaca sa de pie le,
cutia cu cartu[e, c`teva haine de ca -
mu flaj [i c`]iva covrigi tari [i usca]i
pentru cazul `n care v`n\toarea s-ar
prelungi. La ora cinci s`ntem deja pe
drum [i reu[esc cu greu s\-mi ]in ca -
pul s\ nu cad\ pe pungile de pufule]i
`ndesate `ntre scaune, laolalt\ cu alte
haine de culoarea frunzei. 

Ajungem la marginea fondului de
v`n\toare odat\ cu primele raze de
soare. Cu un ghiont m\ face atent [i-mi
cere binoclul care zace undeva pe la
picioarele mele. E timpul pentru o
scur t\ recunoa[tere. Face asta zilnic,
fiind paznic de v`n\toare. Trebuie s\
aib\ grij\ la semnele pe care le-ar pu -
tea l\sa eventualii braconieri sau la
ani malele bolnave, dar azi spionatul
are [i un alt rol. El e iscoada care tre -
buie s\ g\seasc\ cel mai potrivit loc
pentru v`n\toare [i zonele `n care ji -
vi nele au `nnoptat. 

La primul lumini[ ne d\m jos din
Dacia papuc cu dou\ locuri [i `mi
face semn s\ nu tr`ntesc portiera sau s\
fac zgomot. Scrut\m atent valea ca re
curge lin, acoperit\ cu iarb\ `nalt\ [i
tufi[uri, ici-colo alternat\ de tere nu ri le
de pe care oamenii [i-au str`ns deja re -
colta. „~n perioada asta v`natul e cel
mai greu de z\rit. Blana animalelor e
de culoarea vegeta]iei [i e foarte u[or
s\-l ratezi”, `mi zice [optit `n timp ce
duce din nou binoclul la ochi. Con -
ti nu\m explorarea `n zonele pe care

le [tia deja vizitate de jivine, cu mo -
to rul aproape oprit, vorbind c`t mai
pu]in [i mereu ̀ n [oapt\. ~mi explic\ c\
animalele se sperie mai cur`nd atunci
c`nd aud vocile oamenilor dec`t su net
de motor, cu care s`nt deja obi[nuite.

Ajungem primii la cabana din se -
mifabricate, `n\l]at\ parc\ dup\ mo -
de lul caselor din mla[tini. Ne `nt`m -
pi n\ Tobi, un fox terrier ro[cat, ce d\
vesel din coad\ [i se gudur\ la pi cio a -
rele noastre. A sc\pat din ]arcul `nalt
de un stat de om de[i ro[covanul abia
`mi ajunge p`n\ la genunchi. Ne apu -
c\m imediat de treab\. Avem de um -
plut cu m`ncare [i ap\ troacele celor
doi pui de porc mistre] cump\ra]i pen -
tru a antrena c`inii [i a-i obi[nui cu
mirosul, s\ hr\nim cei [apte dul\i [i
s\ verific\m o balt\ `n care se r\ co resc
mistre]ii [i unde li se mai pune hra -
n\, aflat\ la vreo 15 minute de mers
pe jos.

~n scurt timp ajunge [i ‘nea Cos -
tic\, v`n\tor `ncercat [i cu experien ]\.
M\ prive[te suspect pe deasupra oche -
larilor fumurii, `ncerc`nd s\ ghi ceas c\
cine s`nt [i `mi str`nge m`na cu putere
abia dup\ ce mo[ Florin m\ prezint\.
Z`mbe[te larg [i sincer, iar din cinci
fraze, trei fac parte dintr-un banc sau
anecdot\. „V`natu-i ca femeia”, m\
`nva]\ acesta r`z`nd. „Trebuie fug\rit
`nainte s\-l `mpu[ti”.

Nu dureaz\ mult [i `ncepe s\ so -
seasc\ [i restul echipei. To]i se cu nosc
[i se salut\ cu c`te o remarc\ sarcas-
tic\. „Te-a l\sat `n sf`r[it nevast\-ta s\
vii?”, `l `nt`mpin\ ceilal]i pe ultimul
v`n\tor sosit, un b\rbat m\run]el [i
cu o p\l\rie prins\ sub b\rbie.

Atmosfera se destinde tot mai
mult pe m\sur\ ce curtea se umple cu
ma[ini. O lad\ de mere adus\ de Bobi,
medic în Boto[ani, un borcan de icre
adus de alt v`n\tor, p`ine [i c`teva pre -
parate din carne de v`nat ̀ ncarc\ acum
una din mesele de pe teras\. Ne fac em
cu to]ii p\rta[i la micul festin ad-hoc
[i printre `mbuc\turi se stabi le[ te [i
planul de b\taie al zilei. „Ce-ar mer -
ge o p\linc\ cu astea”, zice z`m bind
doctorul Petrovici `ntinz`ndu-se dup\
o bucat\ de c`rn\cior. 

De organizare se ocup\ ’nea Dan,
un b\rbat `ntre dou\ v`rste, `nalt, cu
corp atletic [i tunsoare sold\]easc\.
El cunoa[te cel mai bine p\durile [i
dealurile fondului de v`n\toare. Um ple
un s\cule] cu numere, iar acesta `nce -
pe s\ umble din m`n\ `n m`n\ `n ju rul
mesei. Acum `[i trag la sor]i pozi]ia
pe care o va avea fiecare `n forma]ia
de v`n\toare. „Iar am tras num\rul
unu”, `[i zice iritat, mai mult pentru
sine, „c\ci sor]ii nu se discut\”, un
b\r bat `nalt, sp\tos [i parc\ ve[nic `n -
cruntat, ̀ n timp ce-[i a[az\ ]inuta. „Nu-

mai eu am noroc de \sta”, spune de za -
m\git acesta, c\ci vorba printre v`n\ -
tori este c\ jivinele `i ocolesc mai
mereu pe primii din forma]ie.

La v`n\toare scopul 
nu-i s\ tragi cu arma

„Lu\m ogarul, `l lu\m pe Tobi,
Mura, pe B\se [i pe Boc. Eba [i ma -
m\-sa r\m`n la caban\”, strig\ ‘nea
Dan `n timp ce-[i a[az\ mai bine ar -
ma `n portbagajul ma[inii de teren.
Dup\ ce detectivii cu urechi cl\p\ uge
[i nas umed s`nt urca]i `n spate, ala iul
e gata de plecare. Ajungem `n p\ du -
re c`nd soarele e deja sus pe cer.
„Am cam ̀ nt`rziat”, ̀ mi zice mo[ Flo -
rin apoi m\ d\ `n grija lui ’nea Dan
pe care `l urmez `ndeaproape. V`n\ -
to rii coboar\ panta lin\ a p\durii, iar
h\ita[ii o iau `n direc]ia opus\. „Nu -
m\rul unu aici, doi aici”, `ncepe ghi -
dul meu s\ a[eze pe zone duzina de
v`n\tori. {irul se termin\ `ntr-un p`lc
de tufi[uri, iar ’nea Dan `[i a[az\ sca -
unul de pescuit rabatabil purtat p`n\
atunci dup\ g`t. „A[az\-te `n spatele
meu. D\ toate frunzele ca s\ nu fo[ -
neas c\ dac\ te mi[ti [i nu mai scoate
nici un sunet”. {tie toate tainele v`na -
tului, c\ci colind\ codrii `nc\ din co pi -
l\rie. Nici nu ar avea cum s\ fie alt-
fel. {i-a rupt bocancii pe dealuri [i
prin p\duri de c`nd era de o [chioa p\,
`nt`i cu bunicul s\u apoi cu fratele ta -
t\lui.

~n dep\rtare se aud strig\tele h\i -
ta[ilor. „Caut\ Mura, caut\ Tobi, cau -
t\ Ralf (n.r: numele ogarului)”, re cu -
nosc vocea lui mo[ Florin. Pe m\ su -
r\ ce c`inii se apropie simt cum s`n -
ge le `ncepe s\-mi zv`cneasc\ `n t`m -
ple a ner\bdare. ~n spatele nostru se
aude un l\trat scurt apoi mai multe.

„A trecut de noi”, [i ’nea Dan `n ce pe
s\ alerge ̀ n direc]ia h\m\itului, ̀ ntr-un
ritm dr\cesc. Copacii vin tot mai re -
pe de `nspre noi, frunzele alunec\ sub
picioare, aerul ne intr\ `n n\ri tot mai
violent. Un groh\it `nfundat se de -
p\r teaz\ tot mai tare de noi acompa-
niat de l\trat de c`ine. Mu[chii `ncep
s\-mi ard\, respira]ia s\ se precipite,
dar e prea t`rziu s\-l mai ajungem.

„Se mai `nt`mpl\ s\ ne scape ji -
vi nele”, spune u[or ̀ ncurcat ‘nea Dan.
E obi[nuit cu dezam\girea unei p`n de
ratate [i `mi spune c\ nu `mpu[carea
animalelor face v`n\toarea pl\cut\, ci
cei cu care se `nconjoar\ [i prieteniile
pe care le-a legat. „De cele mai mul te
ori alergi pe dealuri [i colinzi [i ju m\ -
tate de p\dure f\r\ s\ `mpu[ti ceva,
dar de asta v`n\toarea e un sport. Da -
c\ scopul ar fi s\ tragi cu arma te duci
[i `mpu[ti `ntr-o ]int\”, `mi spune ‘nea
Dan `n timp ce mai arunc\ c`te o
ochead\ spre tufi[uri.

F\r\ vi[inat\ s`nt 
buni [i pufule]ii

Ne regrup\m rapid [i pornim `n
c\utarea v`natului sc\pat. H\ita[ii [i
c`inii au disp\rut deja `n desi[ul p\ du -
rii, iar noi ]inem marginea unui cr`ng
cu copaci [i tufi[uri pitice. Zona `n
care urmeaz\ s\ st\m la p`nd\ e ca
un blid gigantic. „Dac\ este v`nat aici
o s\-l lu\m ca din oal\”, se aude co -
men tariul unui v`n\tor. Ordinea a[ez\ -
rii se schimb\ de data asta. Num\rul
3 e cel care `ncepe [irul, apoi cinci [i
tot a[a, `ns\ distan]a dintre v`n\tori e
mai mare de data asta. „Aici e mai
ma re vizibilitatea”, m\ l\mure[te ghi -
dul, parc\ ghicindu-mi ̀ ntrebarea. Du -
p\ `nc\ dou\ ore de stat cu respira]ia
t\iat\ [i urechile ciulite, se `ncheie [i
aceast\ p`nd\, dar [i de aceast\ dat\
f\r\ foc de arm\. 

Ne `ntoarcem la ma[ini cu g` tu -
rile uscate, dar [i stor[i de energie, de[i
ziua abia a `nceput. H\ita[ii desfac o
sticl\ de vi[inat\ [i `ncep s\ o plimbe
de la o m`n\ la alta `n timp ce v` n\ -
to rii se uit\ cu jind la fiecare sorbi -
tu r\ din sticla cu licoare ro[iatic\. Nu
au voie s\ guste strop de alcool a tunci
c`nd folosesc arma. „E greu s\ vezi
cum al]ii beau, dar c`nd ai pu[ca la
ochi nu e bine s\-]i fie mintea tulbu-
re”, m\ l\mure[te mo[ Florin. ~n
schimb, v`n\torii se resemneaz\ cu

cele trei pungi de pufule]i uitate `n -
tre scaunele Daciei [i cu c`teva mere
t\iate `n patru, „c`t s\ `mping\ m\ -
m\ liga asta uscat\ `n jos”. ~n timpul
pauzei se hot\r\sc s\ schimbe locul
de p`nd\, a[a c\ dup\ zece minute de
mers cu ma[ina cobor`m la marginea
altei p\duri. De data asta h\ita[ii vor
`ncerca s\ fug\reasc\ jivinele din stu -
f\ri[ul `n care se ad\postesc de c\l -
dur\ spre desi[ul de copaci. Acolo le
va a[tepta un [ir de ]evi.

Num\r\toarea se schimb\ din nou
`n timp ce ‘nea Dan bate iar, poate
pentru a suta oar\, poteca din mar-
ginea p\durii. „L-a f\cut v`n\tor” [i
pe fiul s\u, deja membru cu drepturi
depline a fondului, de[i e `nc\ stu-
dent. El e cel care va continua tradi -
]ia familiei [i care-i poart\ dragostea
pentru v`n\toare. 

~n drumul nostru spre locul de
p`nd\ speriem o c\prioar\ [i pe pe re -
chea sa. „Poate avem noroc [i d\m [i
peste porci”, `mi spune dup\ un u[or
oftat ghidul. Chiar dac\ este sezon [i
la ]api, au ̀ mpu[cat deja [apte anul a -
ces ta. „Vrem s\ repopul\m fondul
de v`n\toare a[a c\ le l\s\m s\ se `n -
mul ]easc\”, m\ l\mure[te ‘nea Dan.
Au investit `n doi ani peste 15 mii de
euro pe hrana de pe timpul iernii a
animalelor, pe ad\p\tori pentru zi le -
le toride de var\ [i pe animale pe ca re
le-au cump\rat [i apoi le-au eliberat.
Au grij\ s\ nu le lipseasc\ nimic ji vi -
nelor, de[i investesc bani din buzu-
narul lor.

„La `nceputul anului a trebuit s\
c\r\m prin p\duri saci cu porumb pen -
tru c\ a fost o iarn\ grea. Intram `n z\ -
pad\ p`n\ la br`u, iar cu sacul `n spa -
te nu e tocmai o ocupa]ie pl\cut\”,
`[i aminte[te ‘nea Dan, `n timp s\ ne
a[ez\m la p`nd\. Dup\ `nc\ o or\ de
stat nemi[ca]i norocul ne-a ocolit ia -
r\[i [i v`natul nu apare `n b\taia pu[ tii.
„Mul]i au impresia c\ sar cartu[ele
din pu[tile noastre ca fasolele [i ne
judec\ c\ omor`m animale, dar ei nu
se uit\ `n ograda lor”, `mi spune po -
so mor`t ghidul `n timp ce ne ridic\m
s\ ne `ntoarcem la caban\. „To]i v` -
n\ torii iubesc animalele, iar v`n\ toa -
rea nu e a[a de crud\ cum se crede”,
m\ l\mure[te acesta. „Cu noi anima -
lul are o [ans\, se lupt\, alearg\ [i de
multe ori se arat\ mai de[tept ca noi
[i ne ocole[te. Cum s-a `nt`mplat azi.
~n cote], animalul are deja soarta scri -
s\”, spune cu convingere ‘nea Dan
c`nd ne apropiem de grupul de v` n\ -
tori care s-a str`ns deja, gata s\ se `n -
toarc\ la caban\.

De acum „vine partea [i mai pl\ -
cu t\”, m\ anun]\ unul dintre ei cu g`n -
dul la vi[inata de la amiaz\. Urmea z\
un gr\tar din carnea unui ]ap v`nat cu
o s\pt\m`n\ `nainte, frig\rui [i c`r n \ -
ciori de bere uda]i cu vin [i ]uic\ c`t
s\ alunece bucatele pe g`t [i s\ dez -
le ge limbile. Abia acum se vede c`t
de bine se `n]eleg de fapt. De n-ar fi
ridurile [i p\rul c\runt a[ zice c\-s to]i
colegi de facultate. S`nt to]i ve se li [i
pu[i pe [otii, iar poantele nu rateaz\
pe nimeni. „Pentru asta venim noi
aici de fapt”, spune doctorul Pe tro -
vici. „Pentru atmosfer\. Asta e v`n\ -
toa rea de fapt”.

Andrei MIHAI

Cu luneta precis\
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~i vezi cu pu[ca pe-un
um\r, urm\rind linia

dealurilor sau afun d`n -
du-se `n desi[ul co dri lor,
urma]i `ndeaproape de
c`ini, credincio[ii lor to -
var\[i. Accept\ cu greu
pe cineva printre ei, dar
o fac din toat\ inima
dac\ simt c\ iube[ti na -
tura [i animalele. Pen tru
c\ ei nu s`nt braconierii
cruzi din pove[tile de
speriat copiii. Pentru ei,
v`n\toarea nu este la fel
ca trasul la ]int\ [i
zilele `n care se `ntorc
f\r\ v`nat s`nt la fel de
reu[ite ca cele `n care
se `ntorc cu tolba plin\.
~ncearc\ s\ fie legiuitorii
p\durilor [i ocrotitorii
jivinelor. Mai cer doar,
din c`nd `n c`nd, birul
care li se cuvine, zeciu -
ia l\ din r`ndul anima le -
lor care se nasc [i cresc
`n inima p\durilor.

Oamenii care-[i duc via]a pe urmele jivinelor
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� ’nea Dan [i-a rupt bocancii pe dealuri [i prin p\duri
de c`nd era de o [chioa p\ � `mi spune c\ nu `mpu[ ca rea
animalelor face v`n\toarea pl\cut\ � „mul]i au impresia
c\ sar cartu[ele din pu[tile noastre ca fasolele”

Unele v`n\tori s`nt reu[ite

„~n cote], animalul are deja soarta scri s\”



„E[ti `n Grecia, trebuie s\ vor -
be[ti `n greac\!”, mi-a t\iat-o scurt
[i cam r\ut\cios un localnic pe ca re-l
`ntrebasem care port este mai a -
proape de Pia]a Omonia, undeva
l`ng\ centrul Atenei, locul `n care
m\ aflam `n 2008. De[i deranjat c\
pe p\m`nt elen str\inii nu-[i dau si -
lin]a s\ rup\ m\car c`teva cuvinte `n
limba sa matern\, b\rbatul m\ `n -
drum\ p`n\ `n sta]ia de autobuz, `mi
arat\ cu care dintre ma[ini trebuie
s\ c\l\toresc, iar la final `mi mai
tr`n te[te o replic\ ap\sat\, de data
aceasta un m`ndru salut tra di ]ional,
yassou. Atunci, aproape de ora pr`n -
zului, centrul capitalei gre ce[ti era
plin buluc de str\ini cu ruc sacuri `n
spinare, turi[ti care se foiau `ncoace
[i `ncolo, de parc\ descoperiser\ un
rai p\m`ntesc pe care nu aveau de
g`nd s\-l p\ r\ seas c\ p`n\ c`nd nu
terminau de sco tocit fiecare cotlon.
Iar la fi na lul plimb\rii `[i mai amin -
teau de ceva [i se urcau `n autoca re -
le de vacan]\, curcubee cu motor ca -
re `nconjoar\ Atena pe sub poalele
Acropolelui, pe l`ng\ templele ze i -
lor `nc\ aflate `n picioare. Pe traseu,
amestecul de taverne, mu zee, butic-
uri cu suveniruri, baruri, cafenele [i
magazine cu ultima mo d\ l\sau `n
urm\ o viermuial\ aproape de ne cu -
prins cu privirea. Dintre toate `ns\
parc\ cele mai caraghioase erau tra -
di ]ionalele res taurante ornate cu raci,
caracati]e [i pe[ti, ag\]a]i te miri
cum de arbu[tii roz sau portocalii de
la intrare. Cu c`t oferta marin\ era
mai bogat\, cu at`t mai mul]i str\ini
se opreau ̀ n dreptul lor, cercet`nd me -
niul, dup\ care se a[ezau mul]umi]i
la mas\. 

Dansul cu cioburi 
Maria, de exemplu, este [i pro-

prietarul [i buc\tarul [i servitorul ta -
vernei din Acharne, un cartier ve -
cin capitalei, care acum 15 ani se
afla la periferia ora[ului, `n prezent
urc`nd aproape de inima sa. La „Ma -
 ria” dup\ un pastitios c\ldu], din ca -
re se prelingea crema de car ne [i
ca[caval, buc\t\reasa mi-a povestit

din una `n alta cum [i-au deschis
grecii tavern\ l`ng\ taver n\, souvla-
ki l`ng\ souvlaki. Unii, cum este [i
cazul ei, au fost pleca]i `n Canada
p`n\ dup\ anii 1990, iar cu munca
de acolo [i-au f\cut acas\ mici
restaurante `n care se g\tesc numai
bucate grece[ti tradi]ionale. Al]ii s-
au apucat de afacere din pa siune [i
pentru c\ cererea era mare. Pe l`ng\
turi[tii care buim\cesc toa t\ ziua du -
p\ roci antice [i dup\ istorie, „fie -
care familie din cartier s-a obi[nuit
s\ ia `n ora[ cel pu ]in cina, dac\ nu
[i micul dejun [i bine ̀n ]e les c`teva
cafele pe zi”, spune grecoai ca de la
g`tul c\reia nu lipsea lan]ul cu ochi-
ul albastru, paznicul Eladei, pe care
orice copili]\ sau doamn\ `l poart\
ca pe-un talisman.

~n timp ce saluta [i invita to]i
trec\torii `n restaurantul s\u, is pi -
tin du-i cu musaca scoas\ din cuptor
sau cu pe[ti[ori proasp\t pescui]i
din mare, Maria nu sc\pa din ochi
taverna vecinei Tula. ~n ti ne re ]e,
Tula a fost campion\ la tras cu
arcul. Acum `l ]ine ag\]at `n cui, pe
perete, iar c`nd trece pe l`ng\ el, `i
scap\ adesea c`te un salut, ca unui
prieten drag. De c`nd s-a re tras din
competi]ii, s-a `ncuiat `n buc\t\ria

tavernei tat\lui s\u, veche de
aproape 50 de ani [i iese doar c`nd
aduce clien]ilor din partea ca sei o
caraf\ de ap\ rece, harbuz, pe pene
galben sau vin. Iar de clien]i nici
Tula [i nici Maria nu duceau lips\.
Familii cu c`te cinci-[ase mem bri,
copii cu p\rin]i [i cu bunici veneau [i
petreceau sub cortinele de plastic
care ]ineau umbr\ de soare sau dos
de v`nt. C`nd cheful se aprindea cel
mai bine, mergeau [i cereau c`ntece
vechi, dar care [i acum, de dragul
vie]ii frumoase, trebuie jucate cu cio -
buri multe `mpr\[tiate pe sub toate
mesele. O var\ ̀ ntreag\, c`t am stat ̀ n
Achar ne, l`ng\ Atena, la Tula [i la
Maria farfuriile se sp\rgeau p`n\
dincolo de miezul nop]ii, iar din boxe
bou zu ki nu contenea s\ se aud\.

2012 — ~n larg, valuri 
tulburi 

L`ng\ o cafenea cochet\ de car -
tier, `n centrul Atenei, aproape de
Pia]a Omonia, `n 2012, un grup de
fete [i femei vorbesc tare [i se agit\
urm\rind fiecare trec\tor. Le v\d
cum `n grup, una c`te una, arat\ din
m`ini c`nd spre zona de sus a str\ zii,
c`nd paralel, gesticul`nd f\r\ `n ]eles.
„Aici zona este `mp\r]it\, `n func]ie
de c`t\ vechime are fata `n meserie,
iar c`nd una coboar\ de la locul ei
de mai de sus, aproape c\ se iau la
b\taie. S`nt poate mai rele dec`t
c`inii care-[i disput\ teritoriul”, `mi
spune sc`rbit Alexandros, un avocat
ie[it la pensie care mereu trece pe
l`ng\ femeile u[oare de fie care dat\
c`nd trebuie s\ ajung\ `n centru. Pe
str\du]a aceea l\tu ral ni c\ care urc\
p`n\ la Acropole, toate femeile slu-
jesc p\catului [i se prostitueaz\ `n
amiaza mare, f\r\ s\ a[tepte `nser-
area s\-[i poat\ as cun d\ moravurile,
ca dup\ o perdea. „Uite-le cum cer -
ce teaz\ `n jur. C`nd v\d c`te-un b\r -
bat singur, vin [i `l roag\ s\ le ac ce -
pte serviciile, chiar [i pentru numai
cinci euro, `n timp ce, `nainte de cri -
z\, rar auzeai c\ se mul]umesc [i cu
50”, poveste[te b\ tr`nul `n timp ce
urc\m la pas pe str\du]a sc\ldat\ de
soare. De fapt, chiar el, soarele, de -
ci de soarta zilnic\ a c`torva fete p\ -
c\ toase. Dac\ pe cele mai b\tr`ne [i
mai dolofane le vezi st`nd pe st`nga,
acolo unde `nc\ este umbr\ la ora
12.00, fetele tinere, adic\ cele ra hi -
tice [i aproa pe dez br\ cate, s`nt par -
c\ `ntr-un fel pedepsite [i trimise s\-
[i slujeasc\ meseria pe partea dreap-
ta, direct sub razele toropitoare, la
temperaturi trecute de 40 de grade.

Aflu de la ghidul meu c\ fetele
s`nt albaneze, pakistaneze, chine-
zoiace, turcoaice, africance [i po lo -
neze. „Oare s`nt [i rom=nce?”, m\
`ntreab\ b\tr`nul, curios, dar vizibil
`ngrijorat. V\zusem la televizor
pros tituate rom=nce luate pe sus de
poli]i[ti de pe toate str\zile Eu ro pei,
dar g`ndul c\ a[ putea auzi aici, `n
h\rm\laia asta, un cuv`nt rom=nesc
m\ `nsp\im`nt\. Mai sus ne oprim
un minut `n fa]a unei vitrine frumos
colorate. Jos, pe marginea fe restrei,
zace o fat\, `nchiricit\ pe un petic

de umbr\. Nu pare s\ aib\ 20 de ani,
a[ zice c\ nici nu e `nc\ major\ dup\
c`t este de slab\. De sub bluz\ trans-
parent\, oasele de la bazin i-au ie[it
`nafar\, f\r\ s\ se mai lege firesc de
silueta anormal de mic\, iar coast-
ele col]uroase con tureaz\ un copil
de[irat, ca un schelet umbl\tor. Nu -
mai ochii amin tesc de un om viu, dar
speriat, tulburat din cine [tie c`te
pricini.

Jocul de-a supravie]ui, nu
de-a tr\i

Aceea[i privire am `nt`lnit-o ob -
sesiv anul acesta pe str\zile Atenei,
ca un ochi atotv\z\tor, care m\ ur -
m\ rea dup\ fiecare col]. Pe l`ng\ fa -
ta aceea str\in\ de orice fel de bu cu -
rie, `ntr-o zi am `nt`lnit aproape de
centru c`teva familii ca re locuiau
sub cerul liber, la mila trec\torilor.
„S`nt greci care [i-au luat cas\
`mprumut`nd de la banc\ [i apoi ea,
banca, le-a pus sechestru pe cas\ [i
i-a aruncat afar\, ca pe ni[te gu noa -
ie”, `mi explic\ Ale xan dros, prie -
tenul meu, c`nd vede c\ m\ uit lung
la oamenii caza]i pe str\zi. S\ vezi
oameni nesp\la]i, to l\ni]i pe strad\,
sau la umbra unei vitrene uria[e din
care al]i semeni de-ai lor cump\r\
bijuterii [i haine de la Gucci, Prada
sau Armani e la fel ca `n lumea
Indiei, unde scla vii tr\iesc margin-
aliza]i de bog\ta[i `n periferiile cele
mai `ntunecate. Ei, grecii nec\ji]i,
c\utau umbra ma gazinelor de lux ca
un bolnav pe binef\c\torul s\u. St\ -
teau `n ge nunchi `n fa]a lor [i a[ tep -
tau mil\, cum au f\cut toat\ vara.
„Agri cul to rii din Creta veneau zil-
nic cu va poarele [i aduceau provizii
pe care le d\deau gratuit celor ne v -
oia[i ca re st\teau c`te o noapte la
r`nd”, `mi poveste[te avocatul pen-
sionar care, g`ndindu-se la perioada
grea ce va urma, [i-a `ncropit o leg\ -
torie la subsolul casei `n care lo cu -
ie[te [i acolo buchise[te la catasti -
fele spitalelor din cartier, pentru un
sa lariu `n plus, nedeclarat, dar c`[ ti -
gat cinstit. A[a au mers familiile s\ -
race o lun\ dup\ l\zi cu cartofi, vi ne -
te sau portocale pe care le pri meau
bu cu ro[i [i ei, dar [i cretanii, pentru
c\ `n felul acesta nu aruncau pro-
dusele pe care nu reu[eau s\ le v`n -
d\ la tarabele puse `n t`rgurile zil-
nice `n cartierele Atenei.

Cobor`nd dinspre centru spre
Acharne, trecem pe l`ng\ cartierul
Gala]i – locuit `n trecut de familii

venite din Rom=nia, dup\ cum `mi
spune Alexandros, `n perioada `n
care regimul ceau[ist se punea pe
roate `n ]ar\ noastr\ – [i ne oprim `n
sta]ia de metrou. La un moment dat,
se apropie de noi un t`n\r `mbr\cat
bine, c`t se poate de aranjat, dar care
`ng`na ceva numai pen tru el, ochii
alba[tri zburd`ndu-i aiurea. ~n ce tea -
z\ s\ vorbeasc\ `n [oapt\ [i ne `n -
treab\ politicos dac\ avem s\-i d\m
c`]iva euro pentru o p`ine, c\ nu m` -
ncase nimic `n ziua aceea. Alexan -
dros `mi face semn s\ m\ `n de p\r -
tez, iar dup\ ce trecem de el, m\ l\ -
mure[te c\ de fapt este un copil fu -
git de acas\, care a `nceput s\ se
dro gheze [i care atunci c`nd nu mai
are bani de prafuri se miloge[te la
oricine dup\ c`]iva cen]i pe care mai
apoi `i d\ distribuitorilor de droguri,
f\r\ s\ m\n`nce `ntr-adev\r nimic `n
afar\ de doza obi[nuit\. „Lucruri
din tr-acestea nu vedeai `nainte pe
strad\. Erau, dar acum s-au `nmul]it
`ngrijor\tor. Dup\ ce am organizat
Jo curile Olimpice din 2004 a `n ce -
put declinul Eladei. S-au construit
stadioane, s\li pentru diferite con-
cursuri, iar acum s`nt p\r\site [i nu
le folose[te nimeni. Beneficiul nos-
tru concret, al cet\]enilor de r`nd,
este infrastrutura de care ne folosim
[i acum. ~n rest, paguba este enor -
m\”, mi-a spus dup\ un r\stimp `n
care lini[tea p\rea s\ sufoce fe]ele
lungi [i aplecate din metrou. Eram
at`t de mul]i `n salon, `ns\, de fapt,
nimeni nu era acolo.

***
Cu c`teva zile `nainte de-a m\

`ntoarce `n ]ar\, `n septembrie, l-am
cunoscut pe Petros, un grec stabilit
`n Australia de peste 25 de ani.
Visul s\u la majorat a fost s\ se sta-
bileasc\ `n ]ara spre care se `ndrep-
tase [i sora sa `n 1980. De cinci ani
nu mai aterizase `n Atena, iar anul
acesta dup\ doar o s\pt\m`n\ a de -
cis s\ plece. „Nu mai pot sta `n
Grecia mai mult de dou\-trei s\p t\ -
m`ni. M\ cutremur c`nd v\d c`te ca se
s`nt distruse de ho]i. La mine acas\,
`n Sydney, `mi las toate u[i le des -
chi se [i nu intr\ nimeni nici m\car
dup\ o h`rtie, iar aici aud c\ ni[te
albanezi au [i ucis pentru bu nurile
din casele altora. Nu mai bine c\ eu
acolo am dreptul s\-l `m pu[c, dac\
intr\ f\r\ aprobarea mea?”

Iulia CIUHU
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Curiosul a `nv\]at s\ fie mut

REPORTAJ

Poate pentru c\-mi place albastrul am ]inut mor]i[
la 18 ani s\ m\ plimb pe m\rile dimprejurul

Greciei. Aproape de majorat visam la gr\dinile din
jurul Acropolelui [i la plajele `nsorite de pe insulele
colorate ca un drapel elen. ~n vara lui 2008 m-am
scufundat prima dat\ `n marea Egee [i tot atunci
am descoperit primele sanctuare ale Atenei. Patru
veri am petrecut `n sudul continetului [i pastitios mai
bun dec`t cel g\tit de Tula nu am m`ncat `nc\. {i nici
pr\jituri ca la Adonis. ~ns\, `n ultimul an, criza i-a
atacat pe greci, ca un animal s\lbatic. Alexandros,
unul dintre prietenii pe care-i am acolo o nume[te
cancer. „Dac\ se `nchide un singur magazin de pe
o strad\, imediat [i cele al\turate cad sub securea
falimentului.”

Grecii nec\ji]i c\utau umbra ma gazinelor de lux ca un bolnav pe
binef\c\torul s\u

� Maria a fost plecat\ `n anii ’90 `n Canada iar cu banii str`n[i [i-a deschis tavern\ 
� „aici zona este `mp\r]it\, `n func]ie de c`t\ vechime are fata `n meserie”

C\r\mizile de la temelia statului 
grecesc se cutremur\

Protestele s-au risipit [i ele



Premier\ de suflet pentru ie[eni

12 ACTUALITATEA CULTURAL|

Turnul de c\r]i de joc a TVR-
ului `ncepe s\ se d\r`me. Dup\ ce
conducerea institu]iei s-a schimbat
la `nceputul anului, o serie de de ci -
zii proaste luate de aceasta au `n -
ceput s\ ias\ la iveal\. ~n prezent si -
tu a]ia postului na]ional de televiz-
iu ne este una `ngrijor\toare. Acesta
va trebui s\ demit\ ̀ n perioada ur m\ -
toare aproape o mie de angaja]i din
cei peste trei mii, asta dup\ ce dou\
dintre canalele de televiziune ale in -
stitu]iei au fost `nchise. Primul care
[i-a `ncheiat transmisia a fost TVR
Info, un proiect al administra]iei pre -
cedente, care a fost pus pe picioare
`n urm\ cu doi ani [i  care a fost cla -
sat al patrulea `n lista preferin]elor ro -
m=nilor `n urma unui sondaj real-
izat de Public-Affairs. Au mers pe
principiul ultimul venit, primul ple-
cat, l\s`nd la o parte performan]a sau
calitatea. 

Dup\ TVR Info urm\toarea vic -
tim\ a reducerilor de cheltuieli a
fost postul TVR Cultural, un ca nal
axat pe transmiterea programelor
culturale, concertelor [i pieselor de
teatru, dar [i pe realizarea de emisi-
uni [i dezbateri. 75 % din programe
[i o parte din angaja]i vor fi asimi-
late `ns\ de TVR 2 Cultural, o con -
cesie care rezolv\ doar par]ial prob-
lema. E adev\rat c\ nu e tocmai ief -
tin s\ transmi]i `n direct manifest\ri
culturale, canalul cheltuind lunar pes -
te 650 de mii de euro `ns\ ar fi fost
preferabil\ salvarea singurului post
rom=nesc exclusiv cultural. Altfel,
pu tem spune c\ una din menirile te -
le viziunii na]ionale a fost dac\ nu
uitat\, cel pu]in compromis\.

O alt\ problem\ subliniat\ chiar
de fostul director general A le xan -
dru L\zescu e aceea c\ nu costu ri le
de produc]ie s`nt problema ci nu m\ -
rul de salaria]i. Astfel, el sf\tuie[te ac -
tuala conducere s\ fac\ de acolo re -
duceri, angaja]ii consum`nd 55%
din fondurile TVR-ului. De aseme-
nea, acesta este `ngrijorat [i de mo -
dul `n care se vor face restructu r\ ri -
le, principalul criteriu de departaja -
re fiind, dup\ p\rerea acestuia, de -
par te de a fi obiective. Solu]iile noii
administra]ii par totu[i exagerate din
moment ce, pentru a acoperi chel-
tuielile pentru salariile compensa -
to rii ale celor demi[i, TVR-ul va tre -
bui s\ `mprumute `nc\ 10 milioane
de euro. Chiar [i a[a, raportul
`ntocmit de noua conducere nu a ra -
t\ concret cum se va redresa Te le -
viziunea Rom=n\. ~n acest fel pre-
coniz\rile noului director, Cla udiu
S\ftoiu, de a acoperi datoriile de
pes te 133 ̀ n urm\torii [apte ani [i ju -
m\tate nu par tocmai realiste. Mai
ales c\ `n doi ani vor avea loc a le -
ge rile preziden]iale.

Andrei MIHAI

LENTILA DE 
CONTACT
A LUMII

Conform presei str\ine, Turcia [i Si -
ria s`nt la un pas de r\zboi, dup\ o se rie
de evenimente ce au debutat miercuri.
De [i rela]ia dintre cele dou\ na ]iuni
p\rea una bun\, lucrurile s-au precipi-
tat dup\ ̀ nceputul r\zboiului civil din Si -
ria de anul trecut precum [i dobor`rea u -

nui avion turc de antrenamente de c\ tre
sirieni acum trei luni.

Temereile turcilor cu privire la in sta -
bilitatea rela]iilor cu Siria au fost con-
fir mate s\pt\m`na trecut\, c`nd „cel pu -
]in cinci persoane au murit [i alte nou\ au
fost r\nite miercuri `n Turcia, `ntr-un
atac cu obuze lansate de sirieni, ̀ ntr-o zo -
n\ situat\ la frontiera dintre cele dou\ sta -
te. ~n replic\, Ankara a bombardat ]in te
situate pe teritoriul sirian, anun]\ AFP”
(hotnews.ro, miercuri 3 octombrie). ~n
ziua urm\toare, ̀ n semn de ripost\, tur cii
au bombardat teritoriul sirian, sesiz`nd
Consiliul de Securitate al ONU s\ pu -
blice o declara]ie `n care s\ condamne
tirurile celor din urm\. Declara]ia a so -
sit abia vineri, `nt`rziat\ din cauza a m` -
n\ rii solicitate de c\tre Rusia. De a se me -
nea, joi „armata turc\ [i-a `nt\rit consi -

de rabil prezen]a la frontiera cu Siria, du -
p\ ce Parlamentul a aprobat cu 320 de
vo turi pentru [i 129 `mpotriv\, o mo ]iu -
ne care autorizeaz\ ac]iuni militare `m -
potriva Siriei dac\ situa]ia o impune”
(evz.ro, miercuri, 5 octombrie).

Tot vineri, de[i armata turc\ ̀ [i ̀ n ce -
tase bombardamentul, aceasta a ripostat
din nou la un alt atac cu obuze al sirie-
nilor, de data aceasta `nregistrat f\r\ vic -
time ̀ ntr-o zon\ rural\ din districtul Yay -
ladagi, aflat la aproximativ 50 de me tri
`n interiorul teritoriului turc. „Pre mi e -
rul turc Recep Tayyip Erdogan a reite -
rat vineri faptul c\ ]ara sa nu vrea un r\z -
boi cu Siria, dar c\ nu va ezita s\ r\s pun -
d\ oric\rui act care `i amenin]\ «secu-
ritatea na]ional\»” (hotnews.ro, vi neri,
5 octombrie). Ripostele guvernului de
la Ankara au continuat [i s`mb\t\, r\s -

pun z`nd atacurilor siriene cu tiruri de ar -
tilerie, f\r\ a face victime. Mi nis trul de
Externe al Turciei a declarat pentru
presa local\ c\ obuzul care a lovit mier -
curi teritoriul turc ar exista doar `n in -
ven tarul armatei siriene [i c\ orice a tac
asupra ]\rii sale, de oriunde ar fi a ces -
ta, va fi anihilat. Ieri, 7 octombrie, du p\
ce rebelii sirieni [i-au solidificat con tro -
lul asupra grani]ei de nord cu Tur cia,
guvernul de la Damasc [i-a int\rit o -
fensiva `mpotriva acestora, `n special
a supra unor sate din sud care servesc
drept grani]\ cu Iordanul. 

Chiar dac\ Turcia `nc\ nu [i-a `n -
ceput atacurile asupra Siriei, e greu de
spus c`t timp lu cru rile vor mai r\ m`ne
a[a, mai ales `n situa]ia `n care An ka -
ra cere deja schimbarea pre[edintelui si -
rian pentru a opri at`t conflictele ex ter -
ne, c`t [i pe cele interne.

Iulian B~RZOI

TVR, cu o
treime mai

mut

Orientul Mijlociu `[i [lefuie[te armele
� ripostele guvernului turc au continuat [i s`mb\t\, r\s -
pun z`nd atacurilor siriene cu tiruri de ar tilerie
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„Am crezut c\ m-am r\t\cit [i-am
ni merit `ntr-o biseric\ [i mi-am f\cut cru -
ce”, ̀ [i aminte[te actorul Radu Be li gan,
care [opte[te, din loj\, povestea veche
de 83 de ani a primei intr\ri `n Sala
Mare. {i-n timp ce copilul de atunci [e a -
[az\ `napoi `n primul r`nd de la balcon,
maestrul de acum `[i une[te din nou de -
getele, binecuv`nt`nd deschiderea s\lii
du p\ [ase ani cu u[ile ̀ nchise. Ne mo lip -
sim cu to]ii de tremurul din glasul ac to -
rului [i devenim spectatori ca el atunci
c`nd cortina pictat\ `n cele trei v`rste a le
vie]ii se ridic\, iar cristalele candela bru -
lui `[i domolesc sc`nteierile. 

~n `ntuneric, trompetele Fanfarei
din Chetri[ sting deodat\ murmurul cald
[i coboar\ pe scen\ privirile aninate, p` -

n\ atunci, de stucatura baroc\ a s\lii. O
urbe b\tr`n\, Ia[ii secolului al XIX-lea
se dezv\luie `ntr-o aur\ care parc\ e ]e -
su t\ pe loc din fire de lumin\ [i praf. Fan -
fara prinde via]\ `ntr-un c`ntec popular
s\lt\re] [i zgomotos, cu ritmuri mol do -
ve ne[ti pe care se r\tace[te pe scen\ un
cuplu nostim, caragialesc.

„Ie sam\, cucoan\!”
Postelnicul Tachi Lun\tescu, in ter -

pretat de  Doru Aftanasiu [i coana Tar -
[i]a, jucat\ de Annemarie Chertic scru -
teaz\ fiecare col] al `nc\perii ce devine
cas\ boiereasc\. Un co[mar stra[nic l-a
buim\cit pe Tachi, iar doamna lui nu-i
pricepe oful [i pace. ~n visul lui, furni-
carul de pe str\zile ora[ului [i `m pu[ c\ -
tu rile petrec\re]ilor de carnaval se a r\ -
tau ca proorociri ale unei revolu]ii. Iar „i -
rozii” ce cutreier\ str\zile ar fi fost, de
fapt, „revoltan]i”, „bonjuri[ti” care tulbu -
r\ „opinia public\”. „Ie sa m\, cu coa n\,
opinia public\! C\ parc\ am eu nevoie
de d`nsa”, se fr\m`nt\ b\rbatul, `n vre -
me ce pieptul nevestii tresalt\ `ntr-o tu -
se horc\it\, str`ng`ndu-[i sluga. Saftei
(Pu[a Darie) i se foiesc pe [olduri vo la -
nele albe, apretate ale rochiei, `n vre me
ce pe bra]e aduce chiseaua cu „[erbet de
nuf\r” [i-i adun\ pe cei doi `n juru-i. ~n
tot acest r\stimp, spectatorii f\r\ stare
`[i caut\ loc `n scaunele moi. Doam ne le
sorb din fiecare curb\ a tavanului aurit c` -
te-o um br\, a[ez`ndu-[i ̀ n fel [i chip pal -
 mele pe pli urile rochiilor parfumate de
sear\.

Scena e-un loc de joac\ pe care se
mu t\ piese greoaie [i din mijlocul c\ re -
ia r\sun\ puternic r`sul strident al coa nei
Tar[i]a. ~ntr-un car de lemn `mpodobit
cu decupaje colorate de p`nz\ [i-o lu mi -
n\ g\lbuie vin s\-l tulbure [i mai tare
pe Tachi irozii de pe uli]e, cu Alecu
(Daniel Busuioc) `n frunte. De la el se
de[ir\ comedia unei „scrisori pierdute”
de amor semnat\ de Leonil (Dumitru
N\stru[nicu), mare iubitor de dame, pe
care o revendic\ [i modista Cati (Ca -
tinca Tudose), dar [i Tar[i]a. Biletul e

o chemare la carnaval, unde doamnele
s`nt invitate s\-l g\seasc\ pe Leonil sub
masca unuia dintre irozii stacojii.

„Ce putere are amoriul,
mon Dieu!”

Din sal\, spectatorii par s\ respire
fiecare r`nd din declara]ia languroas\,
mai mult `nveseli]i dec`t `nduio[a]i de
dulceg\riile lui Leonil. Tachi, complo -
tist cutremurat de spaima revolu]iei, `l
cheam\ de `ndat\ pe [\trarul S\biu]\
(Teo dor Corban), f\g\duindu-i o func -
]ie mai `nalt\, de ag\ (n.r.: conduc\tor
militar al poli]iei) `n schimbul potolirii
r\zmeri]ei de pe uli]ele urbei. Pe-a ce -
e[i scen\, dar `n od\i diferite, Tar[i]a
se-n dr\goste[te de bucata de h`rtie pi cu -
rat\ cu dragoste p\tima[\, hot\r`nd s\
plece, dup\ cum st\ scris, „la bal mas -
qué”. „Ce putere are amoriul, mon Dieu!
Ia, cum `mi bate inima” roste[te coana
Tar[i]a cu glas `nfierb`ntat [i `n zor zo -
nat de fran]uzisme dulci pe care actri]a
le roste[te [i mai mieros mol do ve ne[te. 

„Bogdaproste c-am intrat
`n capita]ie!”

C\utarea dragostei [i cea a lini[tii
pen tru urbea zdruncinat\ de horele car -
navalului se ̀ mpletesc cu pove[ti m\ run -
te de iubire [i cu pove[tile secundare a le
unor personaje ce intr\ `n joc cu sau f\ -
r\ voia lor. Scena devine o lume no u\,
`n mijlocul c\reia umorul se `nv`rte `n
replici asemenea caruselului `n care stau
`ncremenite p\pu[i cu chip de om. ~n
dreptul lor „stuche[te” unche[ul lui A le -

cu, un podgorean din Nicore[ti care
se-a mestec\ prin iure[ul chefliilor ie [eni
cu dou\ butelci de vin. „Bogdaproste
c-am intrat `n capita]ie!” (n.r.: capita -
l\), se cruce[te b\tr`nul jucat cu o natu -
rale]e juc\us\ de C\lin Chiril\. 

~n universul „pe dos” al lui A lec -
san dri, regizorul Alexandru Dabija a
dat drumul s`rbelor moldovene[ti, p\s -
tr`nd din caracterul de vodevil al piesei
sa tira [i comedia bogat\ [i accentu`nd
spi ritul popular al personajelor. Graiul a -
utentic moldovenesc al actorilor [i pof -
ta cu care-l rostesc fac spectatorii s\ se
uneasc\ `ntr-un susur vesel la fiecare in -
trare `n scen\. Iar euforia momentelor
de dans e mereu `ncununat\ de aplauze
prelungi, ca [i c`nd s-ar juca zeci de pie -
se `ntr-una. Horele se joac\-n 28 de chi -
puri, iar fiecare actor r\suce[te sub c\l -
c`ie c`te-o alt\ tipologie uman\. O ale-
gorie de m\[ti [i ur\turi ce seam\n\ mai
degrab\ cu un lung desc`ntec face sce -
na s\ duduie `n ritmul sutelor de inimi
din sal\ p`n\ la final, c`nd m\[tile cad [i
personajele se `mbr\]i[eaz\ ca dup\ o
lun g\ desp\r]ire. 

Fuioarele colorate de artificii din
fa]a Teatrului Na]ional r\sun\ surd ̀ n u -
rechile celor care n-au apucat s\ co boa -
re sc\rile de marmur\ [i s-au l\sat pur ta]i
prin holurile cu oglinzi [i perdele de ca -
tifea. Afar\ `nc\ mai s`nt „Ia[ii `n carna -
val”, iar spectacolul de lumini ce se joa -
c\ pe zidurile albe ale cl\dirii [i pe cer
e bun r\gaz s\-]i dau seama c\ ultima
`mbr\]i[are de pe scen\ n-a fost doar a
personajelor. A fost [i-a actorilor, `n -
tor[i, dup\ mai bine de jum\tate de
deceniu, acas\.

Anca TOMA

Oizbitur\ puternic\
de gong i-a trebuit,

parc\, S\lii Mari a
Teatrului Na]ional
„Vasile Alecsandri” din
Ia[i ca s\ `nvie. Sub
ochii a mai bine de 700
de spectatori c\rora le-
au sur`s, de pe plafonul
aurit, nimfele copil\riei,
actorii ie[eni s-au `ntors
vineri, 5 octombrie,
`ncep`nd cu ora 19.00,
pe scena str\juit\ de
`ngeri marmora]i. Pre -
mi era piesei „Ia[ii `n
carnaval”, de Vasile
Alecsandri a deschis sta -
giunea `n culori  [i ritm-
turi alese de regizorul
A lexandru Dabija [i sce -
nograful Drago[ Bu ha -
giar, al c\ror spectacol
n-a amintit, doar, de
far mecul s\lii, ci a picu-
rat `n ea stropi de via]\
nou\. 

S-a ridicat cortina `n Sala Mare a
Teatrului Na]ional

� una din menirile te le -
viziunii na]ionale a fost
dac\ nu uitat\, cel pu]in
compromis\

� umorul se `nv`rte `n re -
plici asemenea unui
ca ru sel � spectatorii par -

c\ sorb din umbrele ta -
vanului aurit

Actorii au desc`ntat scena cu dansuri [i tr\iri colorate 



Din capul locului v\ spun, a[a ca
principiu, c\ întotdeauna crizele eco-
nomice sau cele financiare nu s`nt mo -
mente în care s\ vinzi ci momente în
care s\ cumperi. Indiferent c\ este vor -
ba de o ma[in\, de un apartament sau
de un combinat chimic, oamenii de[ tep]i
nu v`nd atunci c`nd pre]ul este jos. De -
sigur, pentru asta trebuie s\ î]i faci pla-
nul din timp, s\ nu te prind\ criza f\r\
bani, cu la]ul de g`t [i în disperare s\
vinzi ceva de prin cas\. Nu vreau s\
speculez pe marginea faptului c\ la
noi întotdeauna statul este for]at de
FMI s\ v`nd\ taman în astfel de pe -
rioa de. Dar a[a s-a înt`mplat [i cu
Oltchim în toamna anului trecut. A
fost scos la v`nzare cu obiectivul de -
cla rat de a ob]ine c`t mai mul]i bani
pe el. Scoaterea la v`nzare în decem-
brie 2011 a fost o gre[eal\ în sine, o
dat\ pentru c\ momentul era prost, a
doua oar\ pentru c\ nici Oltchim nu
se sim]ea deloc bine, mergea pe pier -
de re iar închiderea sa era doar o ches -
tiune de timp. A fost angajat un con-
sultant care a luat-o din firm\ în fir -
m\, pe la to]i marii investitori ai lu mii
din domeniul chimic. N-a g\sit pe ni -
meni. [i chiar dac\ ar fi g\sit, acel ci -
ne va ar fi condi]ionat cump\rarea Olt -
chim de fuziunea prealabil\ cu Ar -
pe chim. Am`narea acestui lucru a fost
de asemenea o gre[eal\ strategic\. A
venit apoi prim\vara noastr\ politic\,
cu trei mini[tri la economie din mar-
tie [i p`n\ în iunie. Nu cred c\ este
lipsit de importan]\ faptul c\ în iulie,
c`nd Oltchim a [i ajuns pe marginea
pr\pastiei eram în plin\ criz\ poli ti -
c\, iar ministrul economiei a preluat
interimar func]ia de pre[edinte al PNL,
într-o b\t\lie pe via]\ [i pe moarte pen -
tru referendum. 

În mod normal atunci, în iulie, tre-
buia oprit\ privatizarea. Trebuia f\ cut

atunci ceea ce au f\cut acum, în oc -
tom brie – o în]elegere cu creditorii,
între care dou\ b\nci c\rora li s-a
al\turat [i CEC-ul din ra]iuni de stat,
un administrator special care trebuie
s\ reporneasc\ Oltchim [i s\-l re struc -
tureze. În momentul în care va fi pe
pro fit o s\ vin\ cump\r\torii singuri
încoace, nu o s\ mai pl`ng\ guvernul
dup\ ei.

Mai s`nt de l\murit dou\ aspecte
în chestiunea Oltchim – Tise [i DD. 

Compania ruseasc\ TISE este
controlat\ de Kremlin prin mai mul -
te firme de stat, inclusiv Gazprom.
V`n zarea Oltchim c\tre TISE nu ar
fi tocmai o privatizare. Ar fi o etati-
zare ruseasc\. Mie sincer s\ v\ spun
nu îmi place aceast\ idee. Nu e ca [i
cum statul francez ar avea ac]iuni in -
di rect la Orange sau statul grec la
Romtelecom. Moscova e Moscova
iar eu nu a[ vrea s\ îi dau ostatici 5000
de angaja]i [i vreo dou\-trei jude]e pe
care s\ mi le bage în [omaj c`nd are
chef. Nu în]eleg de ce lui Victor Pon -
ta i se lumineaz\ fa]a c`nd spune TISE.
Uite ru[ii de la Mechel au 6000 de an -
gaja]i în Rom=nia de care vor s\ sca -
pe taman acum, înainte de alegeri. Cum
s\ mai negociezi ceva cu ru[ii c`nd ai
o bomb\ social\ sub fund?

C`t despre Dan Diaconescu, o mul
are dreptate c`nd spune c\ p`n\ în fe -
bru arie are timp s\ aduc\ banii. Dar
el nu urm\re[te dec`t publicitatea te -
le vizat\ [i dac\ nu îl mai d\ nimeni la
televizor, ia s\ vede]i atunci cum îi
scade apetitul de a cump\ra fabrici [i
uzine. S-a devoalat ca un juc\tor la
cacealma c`nd i s-a dat cu sec, dar
acesta este un joc politic ce nu va
]ine de foame niciunui angajat de la
Oltchim. E doar un spectacol crud
într-un context dramatic.
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Noua Elodia

Combinatul care n-a fost l\sat s\ moar\

Despre Oltchim s-ar putea face o te -
lenovel\, pe bune [i cu bani pu]ini. Fil -
m\ri la fa]a locului, figura]ie asigurat\
chiar de angaja]i [i, în rolurile principa -
le, cî]iva dintre cei 20 de directori ai com -
binatului. Iar dac\ vreunul dintre anga-
ja]i a ]inut un jurnal despre ceea ce s-a
întîmplat acolo în ultimii 20 de ani, din
acele însemn\ri zilnice, puse cap la cap,
ar ie[i un roman-fluviu mai de succes de -
cît stenogramele sc\pate în pres\ de DNA.

Cîte ar avea de povestit o secretar\
mai trecut\, dar cu spirit de observa]ie,
sau un contabil cu înclina]ii literare des -
pre via]a din combinat [i despre întîm-
pl\rile care l-au adus în pragul falimen -
tului! Cum a fost cu firmele c\pu[\ [i
cu afacerile pe datorie ori pl\tibile în zi -
ua Sfîntului A[teapt\. Cî]i politicieni
[i din ce partide au cî[tigat milioane de
euro pe spinarea Oltchimului, chiar [i
pe vremea cînd combinatul era în curs de
scufundare. Cum au ajuns liderii de sin -
dicat s\ treac\ de partea conduc\torilor

combinatului [i contra c\ror avantaje pe
[tatul de plat\. Cît au costat odele zia -
ri[tilor care se extaziau în fa]a minu ni -
lor manageriale ale directorului general,
Constantin Roibu, minuni s\vîr[ite în
anii cînd perla chimiei române[ti înce-
pu se s\ se smochineasc\. {i, în general,
cum a intrat combinatul în datorii pîn\
în gît, f\r\ s\ se g\seasc\ nimeni din par -
tea statului s\ pun\ piciorul în prag.  

Dac\-l ascul]i pe fostul director ge -
neral, ai zice c\ Oltchimul e o bijuterie
subevaluat\ dinadins, el, victima unor
sfor\rii tenebroase, iar datoriile combi-
natului sînt umflate de du[manii lui [i
de oculta care umbl\ s\ cumpere pe ni -
mi ca toat\ aceast\ mîndrie a ora[ului, a
jude]ului [i a patriei. Firme c\pu[\?
Nici gînd! Corup]ie? Calomnii!! Cum
se explic\ ciud\]enia c\ [i în anii cînd
Oltchimul mergea bine, la o cifr\ de
afaceri mare, profiturile erau mici? Atî ta
erau, spune directorul Roibu cu un calm
imperturbabil. La fel de calm î]i ex pli c\
[i de ce firma la care e ac]ionar Roibu
jr. a fost abonat\ la furnizarea de vop se -
le combinatului: oferta cea mai conve na -
bil\. Atît de convenabil\, încît nici nu
se usca bine vopseaua nou aplicat\, c\ se
d\dea înc\ un strat, de parc\ ar fi par-
ticipat Oltchimul la concursuri de fru-
muse]e pe ramur\. 

Cînd a ie[it scandalul licita]iei cî[ -
ti gate în direct de Dan Diaconescu au
început s\ se aud\ istorii cu firmele c\ -
pu[\ [i cu afacerile f\cute în pagub\ de
conducerea combinatului. Cam tot atunci
politicienii care au plecat de la putere
i-au acuzat de prostie pe cei care au ve -
nit [i-au încercat s\ scape de Oltchim
de ochii FMI-ului, iar cei din urm\ i-
au învinuit de ho]ie pe cei dintîi. Olt -
chi mul a devenit astfel un pretext de
ba pe-a m\-tii, în loc s\ se fac\ lumin\
în istoria pierderilor combinatului [i s\
fie pu[i la plat\ cei vinova]i de ele.

Cînd [eful SRI-ului a spus c\ acest
serviciu a trimis de-a lungul anilor pes -
te 190 de rapoarte despre Oltchim [i la
Palatul Victoria [i la Cotroceni Ponta
a anun]at c\ va desecretiza rapoartele
[i le va expedia la Parchet. Apoi n-a mai
adus vorba despre acest subiect. I s-a
f\cut mil\ subit de pedeli[tii pe care-i a -
cuz\ de ho]ie? Sau urmele duc [i la use -
li[tii lui, care l-au somat s\ fac\ uitate
rapoartele SRI-ului? 

{i, dac\ Ponta a amu]it [i B\sescu
tace [i el, de ce nu intr\ Parchetul pe
fir? De ce nu-[i arat\ bicep[ii procu ro -
rii de la DNA? {i, mai ales, ce sau cine
i-a împiedicat s-o fac\ din timp, adic\
înainte ca Oltchimul s\ devin\ o gaur\
neagr\?  

� dac\-l ascul]i pe fostul director ge neral, ai zice c\
Oltchimul e o bijuterie subevaluat\ dinadins � scoaterea
la v`nzare în decembrie 2011 a fost o gre[eal\ în sine

� fabrica a devenit astfel un pretext de ba pe-a m\-tii, în
loc s\ se fac\ lumin\ în istoria pierderilor combinatului

Oltchim — gre[eli 
trecute, gre[eli viitoare

De ce lipsesc procurorii
din telenovela de la

Oltchim?

Cristian TEODORESCU

� ru[ii de la Mechel au 6000 de an gaja]i în România
de care vor s\ sca pe taman acum, înainte de alegeri.
Cum s\ mai negociezi ceva cu ru[ii c`nd ai o bomb\
social\ sub fund?

Moise GURAN

Industria a devenit un joc de-a [oarecele [i pisica

Privatizarea fabricii de la
R`mnicul V`lcea a

alunecat dinspre drama
familiilor care nu mai au
unde munci, dinspre dis-
trugerea marilor industrii
din România c\tre un
senza]ional `n care Dan
Diaconescu vine cu sacul
de bani s\ pl\teasc\
salariile restante. Totul s-ar
putea desf\[ura f\r\ nici o
problem\ sub sigla OTV-
ului {i dac\ circul va con-
tinua, `n c`teva luni de zile
tot ce vom [ti despre
Oltchim va fi c\, odat\,
acolo era o echip\ bun\
de handbal. Parc\ [i-un
combinat, nu?

Aveai impresia c\ e[ti pe Cartoon
Network: Tom `i promite St\p`nei c\
va sc\pa de Jerry. St\p`na `l m`ng`ie pe
motan pe cap [i `i promite m`ncare mai
mult\, dup\ care pleac\ lini[tit\ `n ora[.
R\mas singur cu Jerry, Tom `[i `n ce -
pe misiunea. Angajeaz\ strategi care s\-i
fac\ planul de b\taie, `[i ia c`]iva con-
silieri care s\-l `nve]e cum scapi de un
[oricel care te deranjeaz\, dup\ care de -
clan[eaz\ lupta de gheril\. 

Distrugerile colaterale s`nt `ns\ pe
m\sur\. ~n final, casa e `n fl\c\ri, Tom
st\ extenuat [i plin de cucuie `ntr-un
col] al ruinelor fumeg`nde, iar Jerry r`de
fericit `n col]ul opus. Drept e c\ `n
desenul acesta animat, de partea lui
Jerry a intervenit Pluto, singurul c`[ -
ti g\tor dintre toate personajele de pe mi-
cul ecran. Pluto nu voia nici pe depar te

s\-l scape pe Jerry de Tom, dar \sta
era micul lui secret. Telespectatorii se
ui tau la Pluto ca la un salvator `n m`i -
nile c\ruia st\tea via]a micu]ului [oricel.
Numai c\ Pluto nu avea nici o for]\
magic\ de partea lui. Plusa [i at`t. Ca
s\ par\ mai conving\tor, Pluto a plecat
s\ caute oameni [i mai puternici care
s\-l ajute `n lupta cu Tom. Jerry tre-
buie salvat din ghearele motanului [i
eventual, predat poporului, zice Pluto.
Tom se face c\ cedeaz\, dar ]ine cu
ghearele de Jerry; `n fond, Tom f\r\
Jerry [i-ar pierde din farmec mai ales
`n ochii St\p`nei. I-ar mai r\m`ne doar
s\ toarc\ frumos, `ns\ numai pentru as -
ta nu ar primi mare br`nz\. Pluto [tie [i
el asta, dar miza lui e alta: cu ochii pe
ei s`nt c`teva milioane de telespecta-
tori care voteaz\. Jerry e `ncol]it, face

apel la alte personaje celebre, dar ni -
meni nu are vreme s\-i sar\ `n ajutor –
s`nt alte chestiuni mai urgente de f\ -
cut. Tom vede c\ ofensiv\ lui de a scap\
de Jerry las\ casa `n fl\c\ri, dar `i con-
vine. „St\p`na o s\ vad\ c`t m-am chi-
nuit ca s\ scap de Jerry [i o s\ apre-
cieze asta”, `[i zice el `n g`nd. „~n fond,
nu ar fi prima dat\ c`nd o p\c\lesc”,
mai zice r`z`ndu-[i `n barb\, Tom. {i
mai sparge ni[te farfurii de prin cas\,
c`t s\ pare dezastrul [i mai mare.  

Nu e greu de `ntrev\zut finalul. St\ -
p`na `l va pedepsi pe Tom, motanul va
da vina pe cei care i-au f\cut strategia
de b\taie [i va concedia c`]iva consi -
lieri, Jerry va sc\pa p`na la episodul
viitor nev\t\mat iar Pluto deja st\ cu
ochii pe salvarea altui personaj de de sen
animat. Alegerile s`nt tot mai aproape.

Privatizarea Oltchim s-a transmis `n
direct pe Cartoon Network
� Tom se face c\ cedeaz\, dar ]ine cu ghearele de Jerry; `n fond, Tom f\r\ Jerry 
[i-ar pierde din farmec mai ales `n ochii St\p`nei

Dan POPA
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OPINIA DE LA CENTRU

„B\, b\\\! Treze[te-te! Vine Mi h -
nea M\ru]\ la Adev\rul!” a urlat Vlad
Ur sulean `ntr-o diminea]\ la urechea
lui {tefan Mako, [obolan la Casa Jur -
na listului, fost pro duc\tor la „Schimb
de mame” [i actual jurnalist de investi-
ga]ie înc\lecat pe un subiect fierbinte,
]inut în secret deocam dat\. Pe Vlad
Ursulean îl [tiu cel pu ]in cei 2.375 de
oameni care-l urm\resc pe Facebook.
Jurnali[ti, ONG-i[ti, stu den]i, tinere
amorezate de el, arti[ti [i, în general,
a[a-numi]ii hipsteri. Oa me ni care sar cu
Like-urile la orice post al „t` n\rului jur-
nalist r\t\citor” [i-i sorb cu ne sa]
frazele rostite, scrise pe blogul lui sau
pe www.casajurnalistului.ro. In divizi
care vin la ultima petrecere cu ma nele
de pe bulevardul C.A. Rosetti doar c\
s\-l îmbr\]i[eze îna in te de plecarea lui
pe trei luni în Boston, Statele Unite. 

{i nimeni nu [tie de fapt dac\ îi
pla c manelele sau le ascult\ ca s\ fie
al tfel. Oricum, e un detaliu nesemnifi -
ca tiv. Ce se [tie cu certitudine despre

Vlad Ursulean e faptul c\-i place la
ne bunie s\ scrie, c\ este un teribilist
ca re fuge de maidanezi [i c\ mare par te
din popularitatea lui se datoreaz\ pro -
tes telor din iarn\, atunci c`nd a con-
sem nat, în scris, audio [i video, tot ce
a v\zut în jurul lui. A alergat, a tremu-
rat, a transpirat, a înjurat, a filmat [i
p`n\ [i Adrian N\stase i-a preluat re -
por tajul video în unul din posturile de
pe blogul s\u. Ce-[i mai poate dori un
jur nalist de v`rst\ fraged\?Apogeul ca -
rierei sale, r`dea Vlad. 

În aceea[i perioad\, l-a cunoscut
pe Radu Ciorniciuc, „jurnalist scan-
da lagiu”, aprig lupt\tor în numele dre p -
t\]ii din mediul universitar român [i
v` n\tor curajos de subiecte pe tema co -
rup]iei. Radu e creatorul paginii de Fa -
cebook cu aproape 50.000 de Like-uri,
„Pia]a Universit\]ii” [i e cel mai li ni[ -
tit b\iat din apartamentul care este mai
de grab\ cunoscut drept Casa Jur na -
lis  tu lui, „un fel de gr\din\ în care s\ -
dim s`mburele jurnalismului [i îl cre[ -

tem de la zero, independent de ru[inile
de p`n\ acum”.

Despre oameni [i [obolani
C.A.Rosetti, 42, ultimul etaj. A c o -

lo se întâmpl\, zi de zi, chestii. Lo ca -
ta rii, Vlad, Radu [i {tefan, îi zic re -
dac ]ie [i obi[nuiesc s\ invite oameni la
pro iec]ii de film, la petreceri, la [e din -
]e, când e cazul, ori la concerte im pro -
vi zate, cum a fost cel cu trupa Poe trip,
la care se c`nt\ despre pufule]i. În linii
ge nerale, îns\, se lucreaz\. Îi vezi me -
re u desen`nd scheme pe pere]i, cu lap-
to puri [i tablete pe bra]e, sun`nd în st` n -
ga [i-n dreapta [i schematiz`nd tot so iul
de strategii. 

Una din cele dou\ camere mari
pu se la dispozi]ia sutelor de oameni
ca  re le-au c\lcat pragul p`n\ acum, cu -
nos cu]i sau necunoscu]i, are un perete
ta petat cu ziare. G\se[ti tot ce vrei a -
co lo, de la titluri-bomb\ din Li ber ta -
te a, p`n\ la fr`nturi din editorialele lui
Andrei Ple[u. În aceea[i înc\pere se mai
g\sesc, în ordine aleatorie, un [treang, o
travers\, un balcon  în care [i-a g\sit sf`r -
[itul un extinctor furat într-o hus\ de

chi tar\ [i o bibliotec\ cu tot soiul de
pub lica]ii [i, poate cel mai important, o
carte cu tot ce trebuie s\ [tii pentru
Tarot. Ultima dat\ a folosit-o Sorina,
o pl\p`nd\ [i firav\ student\ la Me di ci-
n\ care mi-a zis, [i nu conteaz\ deloc
da c\-i adev\rat sau nu, c\ am extras ce -
le mai bune c\r]i [i voi avea un viitor
lu  minos. 

Radu, {tefan [i Vlad s`nt reziden -
]ii permanen]i ai casei. În rest, se poa te
perinda oricine pe acolo. U[a nu e în -
cu iat\ niciodat\, iar cei care intr\ stre-
co ar\, dac\ au de unde, bancnote no ro-
coase într-o cutie a milei. Apoi se în -
dreapt\ spre frigider, î[i iau o bere, ad -
mi r\ rafturile proasp\t me[te[ugite de
b\ ie]i [i se scald\ în bulinele întinse pe
pe re]i de un disco-ball demn de toa te
nos talgiile. De sus, de pe sob\, întrea-
ga activitate le este supravegheat\ de un
cap simpaticde statuie, cu buze rujate.
Din Boston, aflu de la Vlad pe cale vir -
tual\ c\ e botezat\ Hortensia Pa pa dat-
Bengescu [i „a g\sit-o Ili[oi în a d\ -
postul antiatomic al cl\dirii în care st\”.

Lina VDOVÎI
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„To]i românii au fost uni]i sub a -
ce la[i sceptru”, asta-i prima pro po zi -
]ie care-mi vine în minte de fiecare
da t\ cînd m\ gîndesc la istoria pe ca re
am înv\]at-o în [coala primar\. Pîn\
s\ ajung la liceu, Mihai Viteazul, c\-
ci la el face referire [i propozi]ia de mai
de vreme, a fost cel care a înf\ptuit,
pen tru prima dat\, visul „milenar” al
ro mânilor. Domnitorul ne-a ar\tat c\
voi n]a noastr\ a fost mai presus de c`t
in teresele habsburgilor [i planurile
me schine ale otomanilor. Dar la li ceu
l-am citit pe Lucian Boia cu ale lui
mi turi [i mitologii, care mi-a ar\tat
c\ sceptrul lui Mihai era mai de gra b\
un arcan, iar Unirea a fost un soi de
alian]\-cucerire-st\pânire.

Am fost, sincer, dezam\git. [i de
ma nualele de istorie [i de Mihai Vi -
te azul; o fi istoria scris\ de în vin g\ -
to ri, dar nici s\ ne min]im pe noi în -
[i ne. De atunci nu am mai început s\
am încredere nici în istoria înv\]at\
din manuale roase de degetele gene -
ra ]iilor dinaintea mea.

Teoria formelor f\r\ fond
În urm\ cu o s\pt\mîn\, îl aud pe

Ste lian Fedorca, secretar de stat în
ca drul Ministerului Educa]iei, spu -
nîn d c\ va cump\ra ebook-uri pentru
[coli. „Manualele [colare existente nu
sînt bune. Ele sînt din 1996 - 1998 [i
se retip\resc. O cheltuial\ inutil\ de
ba ni”, spunea dumnealui, citat de A -
ger pres. Iar cu 600 de milioane de
eu ro, banii necesari acestui proiect,
vom reu[i s\ moderniz\m sistemul
e duca]ional din ]ar\. E ca [i cum ai
schi mba panglica la un cadou oribil
pe care l-ai primit, crezînd c\ a[a re -
zol vi problema. Dac\ ar fi fost bine

gîn dite, manualele ar fi putut avea [i
20 de ani vechime. „Ana are mere”, va
suna la fel de aiurea, chit c\ pro po -
zi ]ia-i scris\ cu cerneal\ tipografic\
sau cu pixelii unui iPad. 

Înaintea secretarului de stat, a
fost premierul Victor Ponta, care a
de clarat c\ [colile vor fi dotate cu in -
ter net wireless, gratuit. Fondurile ur -
mau s\ vin\ din banii cî[tiga]i în ur -
ma licita]iei pentru licen]ele 4G. Un alt
gînd bun pentru modernizarea în v\ -
]\ mîntului, dar unele [coli din ]ar\ au
r\mas la fel de moderne ca istoria pe
care am înv\]at-o eu, în clasele pri-
mare. La începutul anului [colar au
fost g\site sute de microbuze care nu
a veau în regul\ autoriza]iile de fun c -
]ionare, înc\ pe atîtea [coli aveau pro -
bleme cu toaletele, la concursurile de
titularizare s-au prezentat mai pu]ini
profesori, dintre care doar jum\tate
l-au trecut, iar bacalaureatul e con-
stant în politicile de reformare.

Cu tot cu ebook-urile domnului
Fedorca, noi tot nu vom avea dezba -
teri ca-n Germania, unde, anul trecut,
profesorii se întrebau dac\ mai este
u til pentru elevi s\ înve]e scrisul de
mî n\, din momentul ce calculatorul
joa c\ un rol atît de important în via]a
lor. În loc s\ d\m bani pe o infrastru c -
tur\ modern\, s\ vedem dac\ avem pen -
tru ce s-o construim. Un avînt stupid al
moderniz\rii ne poate duce în si tu a -
]ia Chinei, unde, dup\ ce autorit\]ile
au cheltuit miliarde de dolari pentru
a pune metrouri în nu [tiu cîte ora[e,
acum [i-au dat seama c\ nu sînt sufi-
cien]i c\l\tori pentru ele. 

Pîn\ g\sim pe cineva, care ne
poa te scrie un ebook, mai bine o t\ ie m
pe Ana din Abecedar [i scoatem vi sul
milenar al lui Mihai Viteazul, din
manualele de istorie.

George GURESCU

George GURESCU este
redactor la postul de 
televiziune „TVR.”

Acela[i cadou, alt\ panglic\

Acas\ `nseamn\ patru pere]i. Cu
a mintiri, dulapuri [i fotografii, cu un
pat, o mas\ [i m\car dou\ scaune.
De c`te ori am auzit de la oamenii
ma ri c\ totul `n via]a lor a `nceput
`n tr-o cas\ cu o lingur\ [i o furcu li ]\.
Acas\ e mai ales unde ajungi dup\
ser viciu sau [coal\ ca s\ m\n`nci.
A poi s\ dormi. A[a c\ nu e de mi ra re
fascina]ia noastr\ pentru cl\diri. Eu
mor dup\ c\su]ele mici, cochete de la
]ar\. ~mi plac [i apartamentele la bloc,
dar doar dac\ balconul poate lesne
s\ devin\ o mic\ ser\. 

E totu[i greu de `n]eles de ce din
c`nd `n c`nd oamenii vin s\ ]ipe pen -
tru Hala Matache, s\ protesteze pen -
tru o cl\dire care abia st\ s\ nu ca d\.
O fost\ pia]\ unde poate nu-[i f\ ce au
cump\r\turile [i pe l`ng\ care trece au
din an `n Pa[ti. {i totu[i, se las\ a -
du na]i de jandarmi [i urca]i ̀ n dube, se
ceart\, invoc\ legi, cer negociato ri.
ONG-i[ti nebuni, ar spune mul]i. Ca -
re `n loc s\-[i plimbe iubita prin parc
`ntr-o zi de s`mb\t\, vin s\ se r\ ]o -
ias c\ la jandarmi, care la r`ndul lor ar
pu tea fi la un gr\tar `n familie. {i

to tu[i, dac\ nu-]i respec]i cl\dirile, nu
v\d de ce n-ai arunca ambalaje pe
sca ra blocului t\u sau de ce n-ai scui -
pa de la balcon. Tr\im ̀ n cutii de chib -
ri turi cu suflet. O cas\ nu e doar o `n\ l -
]\tur\ de granit, e via]a ta. Tr\im s\
a vem o cas\, ne `ndator\m toat\ vi a -
]a la b\nci, o vis\m adesea ca pe cea
mai mare dorin]\. Atunci [i am\r`ta de
Hala Matache merita o [ans\ `na -
in te s\ fie f\cut\ un morman de mo -
lo z prin care mai apoi s\ treac\ o stra -
d\ numit\ pompos Diametrala. O
strad\ pe care mul]i ar considera-o
mi n\ de aur pentru c\ ar ajunge mai
re pede acas\. {i totu[i, str\zi tot a vem,
cl\dirile nu le respect\m. 

{i Hala Matache o fi avut o via -
]\. Unii spun c\ era o pia]\ murdar\,
pe l`ng\ care seara `[i g\seau un loc
ho ]ii [i prostituatele. Dar merit\ o
[an s\ pentru ceea ce ar fi putut fi: o
pia ]\ civilizat\, cu tarabe pe care ar
z`m bi ro[ii grase [i buchete de leu[ -
tea n. Una `n care ar veni turi[tii ca la o
mare ciud\]enie a Bucure[tiului nou. 

~n Londra, de exemplu, zeci de
fos te pie]e au fost renovate [i trans-
for mate `n supermarketuri, spa]ii cu
ca fenele, locuri de agrement. Fac
pa riu c\ a[a se `nt`mpl\ [i `n alte o -
ra [e europene. A[a c\ i-a[ da Halei
o [ans\. Pentru c\ o pia]\ aduce oa -
me nii ̀ mpreun\, ̀ n timp ce o strad\ ̀ i
`mpr\[tie. 

Andreea ARCHIP

Pere]i `n via]\

Bucure[tean f\r\ cauz\

Radu Ciorniciuc [i {tefan Mako `n restaurantul de pe C.A.Rosetti

Andreea ARCHIP este 
redactor la postul de 
televiziune „TVR”

Lina VDOV~I este redactor 
la postul de 
televiziune „TVR.”

Hai hui la kilometrul 0

� „manualele [colare
existente nu sînt bune”

Anastasia CONDRUC
este editor la „Jurnal TV”

� lo ca ta rii îi zic re dac ]ie [i obi[nuiesc s\ invite oameni
la pro iec]ii de film, la petreceri [i la [e din ]e

� e greu de `n]eles de ce
oamenii vin s\ ]ipe pen -
tru Hala Matache
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Nebunia din Casa Jurnnaall ii ss ttuulluuii

N-a fost nici o secund\ ca-n fil -
me. Cînd am ie[it din Aeroportul
Interna]ional JFK n-a început s\
r\sune de nic\ieri „Empire State
of Mind” [i nici [oferii de taxi nu
des chideau u[ile în slow motion. E
ade v\rat, toat\ lumea ne zîmbea de
parc\ ne-ar fi [tiut de-o via]\, dar eu
[tiam cî]i denti[ti buni am trimis noi
[i toat\ Europa de Est la New
York, a[a c\ nu m-am l\sat cucerit\
din prima. {i apoi, toate erau par c\
a[a cum ne-am a[teptat: taxiurile
gal bene, limbile încurcate [i oa me-
nii atît de mul]i încît senza]ia de
spa ]iu personal dispare complet. 

Dar ceea ce nimeni nu ne-a
spus niciodat\ este c\ aici nu e
soare pe str\zi. În Manhattan
cl\dirile sînt atît de înalte încît pe
asfalt ajung doar cîte va raze
sl\b\noage, reflectate de p\r]ile de
sus ale pl\cintelor de sti cl\ [i
beton. Care pl\cinte nici m\car nu
sînt atît de hidoase cum sus ]in to]i
îndr\gosti]ii de arhitectur\ sofis -
ticat\: zgîrîie-norii alter nea z\ cu
cl\dirile vechi [i frumoase, care
se reflect\ în sticlele veci ne lor mai
moderne. 

E adev\rat, nu te po]i îndr\ -
gosti în cîteva zile de un ora[, dar
pen tru New York probabil nu ]i-ar
ajunge nici o via]\ ca s\ po]i scrie
ne gru pe alb ce sim]i exact pentru
el. Dar cum s\ nu-]i plac\ un ora[ cu
opt milioane de oameni în care unul,
cel care-]i g\se[te telefonul uitat în
unul din taxiurile nenum\rate, te ca -
ut\ insistent [i nu se las\ pîn\ nu d\
de tine, ca s\ ]i-l dea înapoi?! 

{i nici m\car nu te po]i sim]i
str\ in la New York, în metrou, în
Central Park sau în barul de]i nut
de un chinez simpatic vei g\si pe
cineva care vorbe[te aceea[i lim -
b\ ca tine. 

{i mîncarea e mai bun\ aici, mai
ales pentru c\ trebuie s\ ba]i cale
lun g\ [i ]i se face [i mai foame pîn\
dai de ceva favorabil pentru sto -
macul t\u de european r\sf\]at.

Poate anume de la mîncarea
asta aici [i visele sunt mai frumoase.
La mine au fost cu Obama, care
sus ]inea o conferin]\ în aer liber [i
care a fost de acord s\-i iau un inter -
viu dup\. S\ moar\ de ciud\ cei -
lal]i din redac]ie! Pre[edintele a
fost simpatic [i pentru c\ nu s-a o]\-
rît la mine cînd i-am spus c\ nu
mi-am f\cut documentarea pentru
inter viul cu el. A zis c\ m\ a[ teap -
t\ [i mi-a propus s\ ne a[ez\m pe
sc\rile unui apartament simpatic
din Brooklyn.

{i iat\ a[a, Barack Hussein
Obama se uita la copaci [i p\ s\ -
rele cît îmi f\ceam eu docu men -
tarea cu un McBook în bra]e. Un -
de a]i v\zut politicienii no[tri s\ fa -
c\ a[a ceva?! M\car în vis.  

Anastasia CONDRUC

Cu r\d\cini `n .md

Cum s\
iube[ti o
piatr\

� ceea ce nimeni nu ne-a
spus nicio dat\ este c\
aici nu e soare pe str\zi
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Evenimentul
s\pt\m`nii

În perioada 11-14 octom -
brie, va avea loc „S\rb\toarea
dul ce]ii la Golia”.

T`rgul este or ganizat în par-
carea din fa]a M\n\stirii
Golia [i va putea fi vizitat de
ie[eni [i pelerini, în intervalul
orar 10.00-18.00.

T~RG

Dintr-o mie de CD-uri

Tom Krell ar putea fi doar un alt
stu dent boem zidit `ntre pere]ii unei
ca  mere de c\min care amestec\ o po -
ves te de via]\ cu muzic\ [i `[i constru -
ie[ te un univers pe care ascult\torii s` nt
liberi s\-l interpreteze. ~ns\ albumul
„Total Loss”, pe care-l semneaz\ cu nu    -
mele How To Dress Well (n.r: „Cum s\
te `mbraci bine”) nu este ap\sat doar de
mici drame adolescentine. E o com          bi na -
]ie surprinz\toare `ntre fraze mu zi ca le
decupate din R&B-ul anilor ’90 [i ver-
suri inspirate de filosofia kan tian\.

N\scut `n urma unei serii de tra -
ge dii din via]a personal\ a lui Krell, doc-
torand `n filosofie, materialul cu prin -
de 11 pie   se ̀ n   tunecate, ale c\ror versuri
vorbesc des    pre pierderea unor lucruri
dragi, des pre moarte ca punct din care
se na[te energia pentru via]\. Prima pie   -
s\, „When I was in trouble” traduce du -
rerea care i-a motivat artistului alc\ -
tuirea acestui al doilea album din ca -
rier\. „Cold nites” o completeaz\, a[a
cum spune [i titlul, rece, diafan, cu o in-
terpretare decupat\ dintr-o lung\ t`n -
guire. Krell `[i suspin\, pur si simplu,
pie sele p`n\ c`nd „Running back” [i
„& It was You” aduc treptat un optimism
ce `mprumut\ pu]in din stilul lui Mic-
hael Jackson [i din ritmul juc\u[ dat de
vo  cile care `l acompaniaz\ pe fundal
(„You don’t have to wonder, some-
body will be there for you” – „Nu tre-
buie s\ te `ntrebi, cineva va fi acolo
pentru tine”).

Una din temerile lui Krell `n ceea ce
pri ve[te acest album a fost p\strarea
e chi librului `ntre linia melodic\ [i in -
ter pretarea vocal\. Piesa „World I need
you, Won’t be nothing without you”,

un adev\rat poem c`ntat la vioar\, e co-
loana sonor\ a unor `nt`mpl\ri nefe -
ricite ̀ n jurul c\rora s-au n\scut toate ce-
le lalte melodii. „I love to fly. The only
bad part about flying is having to come
back down” ( „Iubesc s\ zbor. Sin gu rul
lucru r\u legat de zbor este c\ trebuie s\
te `ntorci `napoi pe p\m`nt”), spune, cu
vo  ce de copil, artistul, `ncheindu-[i  re-
pre zenta]ia `n acela[i glas fantomatic
de la `nceput.

Ca o hain\ f\r\ cus\turi, „Total
Loss”  in tr\ deopotriv\ `n mintea as cul-
t\torului de ocazie [i a celui care vrea
s\-l descifreze. E un material ce colec-
]ioneaz\ ritmurile preferate ale artistu-
lui [i le pliaz\ pe tr\irile lui, d`nd im-
presia c\, de[i albumul are ̀ nceput [i sf`r -
[it, nici una dintre piese nu se termin\.

Anca TOMA

Haine pentru suflet

How to Dress Well- „Total
Loss”(2012)

De la seria „Tremors” `ncoace, nu
au mai fost at`t de multe filme cu mon-
[tri care s\ fie inten]ionat amuzante,
ma joritatea `ncerc`nd horror-ul, dar a -
ting`nd mai degrab\ ridicolul prin e -
fectele sau scenariul slab. Anul trecut,
pe licula britanic\ „Atack the block” a de-
monstrat c\ o poveste despre o in va -
zie extraterestr\ `ntr-un cartier en gle -
zesc poate s\ fie [i o bun\ comedie, iar
anul acesta irlandezii au venit cu pro-

pria lor `ncercare prin „Grabbers”.
Premisa acestei pelicule este una

foarte simpl\. Doi meteori]i, care au la
bord dou\ forme de via]\ de pe alt\ lu-
me pic\ `n apropierea unei insule pes c\ -
re[ti de pe coasta Irlandei [i de-ndat\
ce ajung `n mijlocul unui lac, extra te -
re [trii `ncep s\ se hr\neasc\ cu s`ngele
creaturilor din apropiere. De la un fes-
tin cu balene, ace[tia trec de felul doi di -
rect la desert [i anume noi, oamenii. Sin-
gurii care afl\ de existen]a acestor mon-
[tri s`nt veterinarul, noua poli]ist\, be -
]i vul, barmanul [i poli]istul be]ivan al sa-
tului, care este [i eroul principal. ~n pri-
ma lor confruntare cu creaturile afl\ c\
gloan]ele s`nt precum o mu[c\tur\ de ]`n-
]ar pentru invadatori,  singurul lucru ca re

`i poate r\ni, p`n\ la venirea `nt\ririlor
de pe uscat, este alcoolul. Astfel, pen-
tru a rezista nop]ii, adun\ to]i con s\ te -
nii la pub [i cu c`teva arme improvi -
zate, foarte multe sticle de b\utur\, o par -
te pentru a otr\vi creaturile, o parte pen-
tru a le da pe g`t, se preg\tesc pentru lup-
ta final\.

Pe foaie, pelicula sun\ ca fiind o ex-
pe rien]\ amuzant\, av`nd mon[tri, b\ u -
tu r\ [i comedie, ̀ ns\ pe parcurs p`n\ [i fil-
mul ̀ ncepe s\ o ia pe [apte c\r\ri. ~n pri -
mul r`nd vrea s\ fie comparat cu Tre -
mors, ambele av`nd creaturi cu design
simplu, dar `nfrico[\tor. Cele din Gra  b-
bers nu s`nt constante `n cum ar tre bui
s\ se comporte, ̀ nt`i s`nt descrise ca ani -
male s\lbatice, iar mai t`rziu parc\ dau

dovad\ de o form\ de inteligen]\. Dup\
o scen\ `n care au atacat c`teva persoa-
ne la nimereal\, o singur\ dat\ apelea -
z\ la un truc, folosind fostele victime
drept p\pu[i care bat la u[a vecinilor
cer`nd dona]ii din s`ngele lor. De
asemenea, o poveste de dragoste este
intro dus\ ̀ n prima parte, urm`nd aceea[i
formul\ `nvechit\, unul dintre `ndr\ -
gosti]i este trist din cauza unei rela]ii mai
vechi, `n peisaj intr\ o nou\ iubire, `n -
cep prin a se ciond\ni, apoi se `mpac\,
se ceart\ [i `n final se s\rut\.

Grabbers este un film care `mbr\-
]i[eaz\ stereotipurile, `n special cele ir -
landeze, care de[i la `nceput s`nt doar o
sur s\ de umor negru, pe parcurs aces-
tea s`nt dezvoltate `n personaje.

Paul ANDRICI 

Stop cadru Tentacule [i irlandezi

„Aceia care spun c\ copiii s`nt
fe rici]i [i-au uitat copil\ria”, [i b\ -
tr`nul Merlin `i str`nse m`na p\rin -
telui obosit [i-ngrijorat din fa]a sa.
Trecuser\ ani de c`nd Henry  Mor   -
gan a luat calea Indiilor, m`nat de
dorin]a arz\toare a fiec\rui t`n\r la vre-
mea aceea [i hr\nit cu setea de ne  -
cunoscut, c`nd tat\l s\u `l vizita pe
pustnicul Merlin. Visul i se `m pli ni se
la doar patru ani de c`nd a sim]it c\l -
du ra soarelui de la Indii, patru ani `n
care din sclav a ajuns st\p`nul plan-
ta]iei, patru ani `n care s-a lep\dat de
toate sim]\mintele care-l f\ceau co -
pi  lul ce-a luat drumul m\rii dinspre
Cardiff. 

A jefuit, a pr\dat, a iubit, dar Mor -
gan, chiar dac\ a ajuns temut pe toa -
te m\rile [tiute pe atunci ale lumii, n-a
avut dec`t dezgust pentru oamenii cu
care s-a ̀ nconjurat. S-a a[teptat s\ sim-
t\ ceva c`nd a ob]inut adula]ia pira -
]ilor, dar era doar gol, o goliciune pe
care nu [i-o putea astupa cu nici o
patim\, trupeasc\ sau sufleteasc\.
A[a c\ Hen ry Morgan, nu b\iatul
care s-a pornit din Cardiff, care [i-
ar fi l\sat sufletul gaj `n fa]a
Elizabethei, nici st\ p`nul de slavi
cu vise m\re]e, ci o mul m`nat de
dorin]a de a-[i g\si un loc pe lume, a
str`ns cea mai mare ar ma t\ de pira]i

[i s-a hot\r`t s\ cuce reas c\ Pana ma -
ul, Cupa de Aur a m\ri lor, sau s\-[i
lase trupul sub metere ze le-i `nfio -
r\toare.

Scriitorul John Steinbeck s-a  `n-
cu metat s\-l descoase pe cel mai te mut
[i respectat pirat din istoria ro man ]a-
t\ a c\l\toriilor pe mare. Aceas  t\
biogra fie fic]ional\, cu re fe rin]e ve     -
ri dice la momente istorice, `l `nve le[  te
pe bucanier ̀ n straturi p\ti ma [e, cru de,
dureroase, dar `n final, uma ne. Ara -
t\ realitatea trist\ a oameni lor me ni]i
s\ conduc\, dar a c\ror me ni re nu
este s\ fie vreodat\ `mplini]i. 

Izolat, cu un singur prieten din r`n-
dul pira]ilor pe care [i l-a apropiat pe
post de jurnal uman `n care s\-[i ver se
pove[tile, Henry Morgan `[i a[ teap-
t\, stoic, sf`r[itul, `nainte s\ fi `n ce put
vreodat\ s\ tr\iasc\ cu adev\rat.
Sim ]ind fiorul m\re]iei, [i-a dus via ]a
c\ut`nd-o. ~ns\, `n drumul s\u, [i-a
dis trus omenia ce-ar fi putut p`n\-n fi-
nal s\-l `mplineasc\.

C\t\lin HOPULELE

� versurile celor 11 piese
vorbesc des    pre pierderea
unor lucruri dragi

� pe foaie, pelicula sun\ ca fiind o ex pe rien]\
amuzant\, `ns\ pe parcurs povestea se degradeaz\

„Albumul e o minunat\
muzic\ de avangard\ dintr-un

punct de vedere R&B.”
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� aceas  t\ biografie
fic]ional\ `l `nve le[ te pe
bucanier `n straturi p\ti -
ma [e, cru de, dureroase,
dar `n final, uma ne
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GEMENI: A trecut abia
o s\pt\m`n\ de facultate [i
deja ai `nceput s\ complotezi

`m po tri va unui profesor. Cheia `n ma [i -
n\, piedic\ pe sc\ri, r\m`ne de v\zut.

LEU: ~nc\ un an de fa -
cultate, `nc\ o ocazie de a
face bani de pe urma celor

care nu-s `n stare s\-[i scrie singuri o
am\r`t\ de licen]\.

FECIOAR|: Te-ai mu -
tat `n alt\ grup\ pentru c\ nu
`]i mai suportai vechii colegi,

doar ca s\ consta]i c\ pe \[tia `i placi [i
mai pu]in. 

BALAN}|: Cum nu
mai supor]i pe nimeni, anul
acesta ai decis s\ stai singur.

Iese mai scump la chirie, dar m\car
po]i sta toat\ ziua `n boxeri `n cas\.

SCORPION: ~n numai
c`teva zile ai [i terminat ra -
chiul de acas\. ~n ritmul \sta

va trebui s\-]i iei un job part time la
Bucium sau la Cotnari.

S|GET|TOR: Anul
\s ta ai hot\r`t s\ nu mai dai
banii pe chirie [i s\ faci nave-

ta, ca s\ r\m`n\ c`t mai mult capital pen-
tru bere.

CAPRICORN: A trecut
o s\pt\m`n\ [i deja te-ai im -
pus ca buc\tarul [ef al ca -

merei de c\min. Acum apeleaz\ b\ie]ii
la tine [i c`nd vor cartofi pr\ji]i.

V|RS|TOR: Banii de
abonament RATP s-au dus
pe cafea, banii de chirie pe

bere [i cei de foi, pixuri [i caiete pe haine
noi. Studen]ia e frumoas\.

PE{TI: U[a de la fri gi -
der tot cade, boilerul nu mer -
ge, colegii de apartament fac

g\l\gie. Parc\ era mai bine la c\min,
m\car g`ndacii tac din gur\. 

BERBEC: A `nceput
[coa la de o s\pt\m`n\ [i tu
`nc\ nu ]i-ai f\cut bagajul s\

vii la Ia[i. Nu-i nimic, facultatea, ̀ mpre-
un\ cu restan]ele, nu pleac\ nic\ieri.

TAUR: Nici nu ai ajuns
bine `n Ia[i [i deja ai spart
to]i banii de acas\ pe ]ig\ri,

bere [i cafea. M\car te-ai pus bine cu
colegii [i ]i-ai asigurat prima sesiune.

RAC: Chiar dac\ e[ti r\ -
cit cobz\, nu `nseamn\ c\ tre-
buie s\ abuzezi de si ro pul de

tuse. Nu uita c\ ultima oar\ ai ajuns la
poli]ie numai `n prosop [i [osete.

Sportul este de o ironie nesu fe -
ri t\. Probabil [i de aceea mai bine din
ju m\tate din popula]ia planetei ur -
m\ re[te cu pasiune un sport anume,
fie c\ e vorba de campionatul mon-
dial cu tras de pra[tia, golf, curling,
atletism [i, de ce nu, fotbal. La noi,
fot balului i se spune sportul rege, sau,
`n fine, fotbalul care a avut un re  ge.
Pe Hagi. C`nd scoatem nasul prin Eu -
ropa [i-i `ntreb\m pe oa meni pe stra -
d\ ce [tiu despre Ro m=nia, deja nici
nu mai e amu zant c`nd auzim Hagi,
Dracula [i Na dia Com\neci.

~n orice caz, la noi, sportul rege
are o sor\ mai mic\, fotbalul femi-
nin. E genul de fenomen `n care pe
sta  dion merg dou\ categorii de oa -
meni: prietenii, rudele, amicii juc\ -
toarelor care-i `ncurajeaz\ [i clasi -
cii sp\rg\tori de semin]e care ar pre-
fera ca fetele s\ se p\ruiasc\ `ntr-un
ring `nvelite de ciocolat\. Dar din-
colo de toate ironiile [i condi]iile vir-
tual inexistente pe care acest sport le
are pentru a se dezvolta [i a cre[te,
Olimpia Cluj s-a calificat `n optimi-
le celei mai prestigioase competi]ii
inter-cluburi, UEFA Champions
League. O calificare demn\, dar una
care ne face s\ ne uit\m la grupa
mare a fotbalului, la b\ie]i.

S\pt\m`na trecut\, CFR Cluj a
avut la un moment dat [anse, la b\ -
ie]i de aceast\ dat\, s\ fac\ o remiz\
cu Manchester United. Ar fi fost
cel mai bun rezultat al unei echipe
ro m=ne[ti din ultimii ani, chiar dac\
prin  tre cei 11 juc\tori de pe teren ai
clujenilor nu era dec`t un rom=n
get-beget. La polul opus, Steaua era
s\ fa c\ o remiz\ cu mult-mai-pu]in
cu noscuta FC Copenhaga. Clujul
a pier dut indiscutabil cu 2-1 [i
Stea ua a c`[tigat foarte norocos cu
1-0. {i-atunci, peste tot, s-a r\sturnat
ca rul cu laude pentru dou\ rezultate
care, onorabile `n sinea lor, probabil
le-au f\cut pe fetele de la Olimpia
s\ chi coteasc\. 

Sportul `n general este de o iro -
nie nesuferit\ pentru c\ performan -
]a se judec\ ̀ n func]ie de bani [i de po-
pula ri tate. E ca la pariuri, dac\ bagi
2 lei [i-ai spart jackpot-ul nu e[ti ve-
deta care ai fi fost dac\ b\gai 2.000
[i i-ai fi pierdut pe to]i. Dar cum vine
vorba `n fotbal, ai fi pierdut frumos.

C\t\lin HOPULELE

Scor la pauz\

Fotbal la
crati]\

� Olimpia Cluj s-a cali-
ficat `n optimi le celei mai
prestigioase competi]ii
inter-cluburi

„Grabbers”(2012)
Regia: Jon Wright
Gen: Comedie, SF



Dup\ ce `n timpul zilei zona a
fost ocupat\ de corturile asocia ]i il or
studen]e[ti, `n ultima duminic\ `na -
in te de `nceperea cursurilor, pe sc\ -
ri le Corpului B de la Universi ta tea
Alexandru Ioan „Cuza” s-au ̀ n ghe-
suit elevi, boboci [i studen]i. Seara a
`nceput cu c`teva piese folk fredo-
nate de tineri `mpreun\ cu Cosmin
Vaman [i Alexandra Andrei, nu
`nainte `ns\ de a se c`nta imnul bo -
bo  ci lor, „Bun venit la UAIC”. Ale ea
[i esplanada universit\]ii au contin-
uat s\ se umple de lumea atras\ de
muzica din boxe [i chiar dac\
Smiley nu urcase `nc\ pe scen\,
`ntreaga zon\ s-a umplut p` n\ la
refuz, oblig`ndu-i pe tinerii mai
inventivi s\ se ca]ere pe cl\dirile [i
gardurile din jur. 

Dac\ pe folk doar s-a stat [i s-a
b\ut bere pe ascuns printre co pacii
p\rcule]ului de l`ng\ scen\, Smiley
a reu[it s\-i trezeasc\ [i pe cei mai
anemici din public. Un cor de chio -
te [i ]ipete din partea fetelor l-au pri -
mit pe c`nt\re] atunci c`nd acesta a
`nceput s\ vor beasc\ `n microfon. O
feti]\ blon d\ de p`n\ `n trei ani[ori,
cu p\rul prins `n dou\ codi]e [i cu
obrajii rumeni, a ̀ nceput [i ea s\ apla-
ude [i s\ c`nte de pe umerii tat\lui ei.
Nu e mai mare de-o [chioap\ `ns\,
ca [i Smiley, c`nt\ c\ are „bani de
dat” [i „datorii la stat”.

~n spatele p\rintelui pe umeri cu
feti]a blond\ [i buc\lat\, chiar l`ng\
f`nt`na artezian\, cel mai g\l\gios
grup e format dintr-o du zi n\ de li -
ce eni. C`]iva dintre ei `ncearc\ s\ dan -

seze, al]ii se `m ping sau se joac\ de-a
prinselea, iar un cuplu se s\rut\ l`n g\
trunchiul unui brad, pe `ntuneric, ce -
va mai departe de ochii cole gilor lor.
Pe `ntuneric, singurele be curi care
lumineaz\ zona s`nt cele de la scen\,
restul esplanadei fiind `m br\ ]i[at\
de noapte. L`ng\ elevi, pe marginea
f`nt`nii arteziene `[i g\ sesc loc c`]iva
studen]i `nt`rzia]i care scot din
hanorace dou\ peturi de bere. Nu
bag\ `n seam\ concertul, ci `ncep s\
discute de-ale lor.

Smiley e mai mare prin
binoclu

La c`teva dintre geamurile de la
etajul I din Corpul B, at`rn\ ni[te
picioare. Trei studen]i teme rari, `n -
ghe sui]i probabil de mul]i mea de pe
sc\ri, [i-au g\sit refu giu pe perva zu -
rile late. Aplaud\ [i c`n t\ ca to]i cei -
lal]i, `ns\ mai arunc\ c`te o privire
comp\ti mi toare la neferici]ii care se
`nghesuie la picioarele lor. De ni c\ -
ieri, `[i face apari]ia un b\rbat trecut
de v`rsta a doua, `mbr\cat complet `n
negru [i camuflat bine de `ntu ne ri cul
de afar\. Are un binoclu ag\]at la g`t
pe care ̀ l duce din c`nd ̀ n c`nd la ochi
ca s\-[i apropie scena, dar si fe]ele
celor din mul]ime. Ai zice c\-i un
ornitolog r\t\cit privind dup\ p\s\ri
de noapte.

Odat\ cu urm\toarea pies\
„Preocu pat cu gura ta”, `[i face loc
prin mul ]ime cu coatele [i cu coar -
nele unei biciclete ro[ii, o fat\
plinu]\ `mbr\ ca t\ cu un tricou larg,
alb [i cu un desen indescifrabil. Are
privirea pier dut\, de parc\ a[teapt\
pe cineva, dar cum nu o `nt`mpin\
nimeni se `n toar ce pe drumul pe care
a venit, `n ghio n tind din nou pe toat\
lumea. Dup\ ce aceasta a disp\rut `n
mul]ime, este anun]at [i sf`r[itul
concertului, dar nu `nainte ca
Smiley s\ `ncerce s\ ghi ceasc\ c`]i
boboci se ascund `n mul ]i me. Nu
reu [e[ te s\ le afle num\rul `ns\ `i
sf\tu ie[te totu[i s\ nu se `n grijoreze
da c\ `n loc de trei ani de facultate
vor face cinci. Astfel, el s-a putut
distreze mai mult, chiar dac\ p\ rin -

]ii nu au fost cei mai ferici]i. 
„Oficial `mi merge bine, chiar

`mi merge bine” e ultimul refren c`n -
tat de Smiley, melodie ce st`rne[te
aplauzele [i chiotele mul ]imii de oa -
meni aduna]i pe espla nada din fa]a
Corpului B. Dup\ ce artistul a co-
bo r`t de pe scen\, un grup de fete din
spatele meu au `nceput s\ ofteze. Mai
voiau s\-l asculte m\car pentru `nc\
ju m\ tate de or\, dar cum toat\ lu -
mea se `ndrepta spre ie[irea din p\r -
cu le], s`nt nevoite [i ele s\ plece.
Doi b\ie]i nu se pot des p\r]i `ns\ de
scen\ nici dac\ ar vrea, deoarece `n -
c\ se chinuie s\ coboare dintr-un co -
pac de l`ng\ aceasta. Lor nu prea le-a
mers bine `n seara asta.

Andrei MIHAI

Fanii muzicii rock nu se las\ spe-
ria]i prea u[or atunci c`nd eroii lor
„mai gust\” din c`te-un praf, o ieder\
sau o licoare nou\, iar apoi vin s\ `i
legene cu `nc\ o balad\. ~ns\ c`nd `[i
`njur\ sus]in\torii, dau cu chitara de
p\m`nt p`n\ se face ]\nd\ri sau sufer\
c\deri nervoase `n plin spectacol, se
cam schimb\ partitura. 

~ntr-un acces de furie, solistul
tru pei Green Day, Billie Joe Arm-
strong, s-a oprit m`nios din c`n tat `n
mijlocul melodiei „American Idi ot”,

pentru c\ i s-ar fi t\iat din timpul pe
care-l mai avea r\mas p`n\ la sf`r [i -
tul concertului. Afla]i la un festival
`n Las Vegas, celor de la Green
Day li s-a scurtat playlist-ul pentru
ca un alt artist s\ poat\ intra mai
repede pe scen\. Iar asta nu prea i-a
priit lui Billie Joe, cel c\ruia nu `i
s`nt str\ine astfel de ie[iri. {i, com-
parat cu Johnny Ra mone, chitaris-
tul trupei Ramones `n ceea ce pri -
ve[te limbajul sau a gre sivitatea, vo -
calistul trupei Green Day [i-a `nce -
put cuv`ntarea prin a-[i spune ofu-
rile mai `nt`i organizatorilor, c\rora
le-a urlat sus [i tare „Eu c`nt din
1988, iar voi `mi spune]i c\ mai am
doar un afurisit de minut!”. 

Publica]iile americane au specu-
lat c\ de vin\ ar fi fost narcoticele `n
combina]ie cu alcoolul [i Usher, cel
care le-ar fi „furat” membrilor de la
Green Day dou\zeci de mi nu te din
recital. Cum incidentul de la Las
Vegas a co incis cu apro pie rea lans\rii
noului album, Uno, ce fa ce parte
dintr-o trilo gie de materiale disco gra -

fice, Billie Joe a f\cut cu nos cut\
presei decizia de a se in terna `ntr-o
clinic\ de dezinto xi ca re, `n spe ran]a
c\ fanii vor fi mai indulgen]i la ur m\ -
toarea sa apari ]ie.

Acela[i Billie Joe Armstrong
[i-a `ncheiat monologul, `nainte de a
ie[i din vizorul mul]imii, cu un „Eu
nu s`nt vedet\ pop sau vreun Justin
Bieber!”, revolt`ndu-i pe admiratorii
`nfoca]i ai adolescentului, care au anun-
tat c\ vor s\-l dea `n ju decat\ pe
punk-rocker. 

Doar supersti]io[ii s\-l mai nu -
mea sc\ pe Billie Joe „cobitor” `n
ceea ce prive[te injuriile aduse lui
Bieber. Pentru c\ urm\torea apa ri ]ie
a t`n\ rului c`nt\re] s-a l\sat cu r\u de
mare `n timpul spectacolului din
Arizona, de la care Bieber a ie [it `n
fug\, dup\ ce s-a `ntors cu spa tele la
public, fiind pe punctul de a vomita
pe scen\. 

M\d\lina MORARU
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„Sta]i pe loc s\ v\ num\r pe to]i!”

� nu e mai mare de-o [chioap\ `ns\, ca [i artistul, c`nt\ c\ are „bani de dat” [i
„datorii la stat � un cor de chiote [i ]ipete din partea fetelor l-au primit pe c`nt\re]

Am eu fa]\ de Justin Bieber?

� Billie Joe a f\cut cunoscut\  presei decizia de a se
interna `ntr-o clinic\ de dezintoxicare

Duminic\ sear\, `nainte de deschiderea anului
universitar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

din Ia[i [i-a adunat bobocii pentru un concert `n aer
liber. Tineri de toate v`rstele s-au `nt`lnit pe sc\rile [i
esplanada corpului B din Copou de la ora 19.00 nu
pentru cursuri, ci pentru a dansa [i c`nta `mpreun\
cu Smiley. Pentru c\ `n prima zi de studen]ie, univer-
sitatea le-a adus petrecerea mai aproape de
c\mine.

{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.

»

Smiley num\r\ bobocii lui „„CCuuzzaa””


