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Circuitul [colii `n sistem
binar 
� era digital\ nu a adus studen]i

cu mai mult drag de carte

� av`ntul de pedagog a multor

profesori a fost ciuntit
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Cojoacele babei Dochia,
v`ndute la tarab\ 
� colind`nd ora[ul de 1 martie am

aflat pove[tile celor care fac co -

mer] cu prim\vara pagina 4

Clasificarea universit\]ilor
a fost anulat\ `n instan]\
�Universitatea „{tefan cel

Mare” din Suceava a c`[tigat pro-

cesul cu Ministerul Educa]iei

Na]ionale, dar a renun]at la

daunele cerute ini]ial pagina 3

Dac\ ai titlul de doctor nu mai e[ti nici
doamn\, nici domn, nici domni]\, nici b\ie]el
[i nici feti]\. Po]i s\-]i scrii „dr.” `n dreptul
so neriei, la semn\tura electronic\ [i mai apoi
pe cruce, s\ vad\ [i s\ [tie toat\ lumea c\ tu
te distingi de ceilal]i. C\ ai trecut prin [coal\
ca printr-un r\zboi, dar nu unul al bra]elor [i
al nervilor, ci printr-o insurec]ie intelectual\,
`n care ai `nfr`nt sistematic barierele [tiin]ei
[i cunoa[terii. {i ai ie[it `nving\tor. Te sim]i
bine, e[ti m`ndru ne voie mare c\ ai devenit
doctor. Ai realizat `n via]\ mai mult dec`t ve -
ci nul de bloc ori dec`t colegul de banc\ din
li ceu. Meritoria realizare st`rne[te respectul
celorlal]i [i, de cele mai multe ori, invidia. Ei
de ce n-ar putea, m\ rog, dac\ tu ai putut?

P`n\ acum vreo [ase ani, `nainte ca studi-
i le doctorale s\ fie integrate `n linia ciclurilor
de licen]\ [i de master prin Procesul Bo lo -
gna, ob]inerea titlului de doctor reprezenta
pen tru profesioni[tii din mediul academic o
`n cu nunare a carierei, pentru unii a efortu ri -
lor [i cercet\rilor la care au trudit o via]\. A
fi doctor nu era o preten]ie pe care o putea e -
mi te oricine, iar redactarea tezei se `ntindea
chiar pe durata a [apte sau zece ani. Acum
`ns\ accesul la o {coal\ Doctoral\ a devenit
la `ndem`na oric\rui absolvent de master, ca -
re are ceva leg\turi `n universitate, ni[te note
de cente [i care nu [tie ce s\ fac\ mai departe
`n via]\. Trei ani de zile de a[a-zise studii, ni[ -
te b\nu]i de la stat sau din programe POSDRU
[i n-o s\ mai fie gol `naintea numelui t\u.
Aceast\ schimbare de paradigm\ a `nsemnat
o revolu]ie tacit\, dar care `ns\ nu a avut e -
cou foarte mare `n con[tiin]a publicului larg,
f\r\ contact cu mediul academic. „Doctorul,
tot doctor. Trebuie s\ fi fost el om de[tept de-a
reu[it s\-[i dea doctoratul la 27 de ani!”. Sis-
temul a fost g`ndit ca s\ `ncurajeze tinerii, s\
le dea `ncredere c\ au ce c\uta pe t\r`mul [ti -
in  ]ei, dar a asigurat [i impostura unor dile-
tan]i, care dup\ cinci ani de somn `n b\ncile
facult\]ii [i o vag\ idee despre ce presupune
o cercetare cred c\ pot [i merit\ s\ devin\
doc tori. De c`]i studen]i care s-au `nscris la
doctorat [i nu au ob]inut titlul dup\ trei-patru
ani a]i auzit? 

Proiectul de lege votat `n unanimitate de
c\ tre Senatul Rom=niei pe 19 februarie, ca -
re permite doctoranzilor s\ se lungeasc\ [ap -
te ani cu redactarea tezei pare s\ ne reamin -
teas c\ de vremurile apuse. ~ns\ e doar o coin-
ci den]\. De fapt, prin aceast\ m\sur\, care
por  ne[te de la afirma]ia fals\ a lui Mircea Gro-
saru c\ doctoranzii ar fi r\mas f\r\ coordo-
natori odat\ cu aplicarea legii 1/2011, nu se
in troduce dec`t mai mult\ deriziune `n acest
me canism. Poate c\ tinerii vor fructifica tim-
pul „bonus” primit `n dar pentru a face cer -
ce t\ri temeinice, care vor produce revolu]ii
intelectuale `n domeniile de studiu, `ns\ este
posibil, `n egal\ m\sur\, s\ nu avem dec`t
doctori care dup\ ce au lungit o peltea p`n\
pes te poate [i-au fabricat [i o tez\. O m\sur\
care a „picat” `n Senat a fost doctoratul f\r\
frecven]\. Este inutil\, c`t timp, `n tain\, se
[tie c\ la majoritatea [colilor doctorale pre g\ -
ti rea se face cu insuficient\ frecven]\ [i din
partea studen]ilor [i a profesorilor. 

S\ ne bucur\m `ns\ c\ pe palier se va re -
du ce sim]itor gradul de invidie, de domni [i
de doamne. Iar `n fa]a lui Dumnezeu vom fi
to]i doctori. 

Laura P|ULE}

EDITORIAL
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C`nd vorbe[te despre meseria sa, chirurgul Ga -
bri el Dimofte recunoa[te c\ este unul dintre acei
me dici care au [tiut de la `nceputul studen]iei ce
spe cializare vor urma. Pe holurile spitalului, atunci
c`nd este oprit de pacien]ii care `i arat\ fi[ele cu `n -
sem n\rile bolii lor, `[i ia r\gazul s\ le explice c\
negrul se poate transforma [i-n gri. Pe reziden]ii s\i
`i `ndrum\ `n s\lile de opera]ie ale Institutului Re -
gio nal de Oncologie din Ia[i, iar pe reprezentan]ii
viitorilor doctori `i ascult\ din scaunul pre[edintelui
de Senat al Universit\]ii de Medicin\ [i Farmacie „Gr.
T. Popa” din Ia[i. {i a[a `i [i vede, viitori medici pen -
tru bolnavii din toate col]urile lumii.
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SERIE DE INTERVIURI „OPINIA VECHE”

Doctoranzii `[i pot permite s\ se culce pe-o ureche

Preluarea puterii `n stat.
Pasul urm\tor, Justi]ia

Revolu]ii 
intelectuale la
f\r\ frecven]\

� despre demiterea
judec\torilor Cristian
D\nile] [i Alina Ghica au
comentat jurnali[tii Rodica
Culcer, Silviu Sergiu [i
Laura {tefan

Muzele din Moscova [i-au
r\sucit destinele pe
poante
� Sala Mare a Teatrului

Na]ional „Vasile Alecsandri” a

g\zduit mar]i, 26 februarie,

Regalul Baletului Rus

� dansatorii Teatrului

Mariinsky ne-au fermecat cu

pa[i de dans desprin[i, parc\,

de pe alte t\r`muri  pagina 12

Doctoratul, trei ani
la stat, patru acas\
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O neconcordan]\ de p\reri `ntre rector [i
Senat poate produce blocaje greu de prev\zut

� conform unui proiect de lege votat de majoritatea parlamentarilor din
Senatul României, doctoranzii `[i pot am`na sus]inerea tezei `n fa]a unei
comisii � preg\tirea lucr\rii poate dura p`n\ la [apte ani � justificarea pe
baza c\reia s-a propus ini]iativa legislativ\ porne[te de la o afirma]ie fals\ 

interviu cu conf. univ. dr. Gabriel Dimofte, pre[edintele Senatului
Universit\]ii de Medicin\ [i Farmacie „Gr. T. Popa” din Ia[i



Liga Studen]ilor de la U ni ver -
si t\]ii de {tiin]e Agricole [i Me di -
ci n\ Veterinar\ „Ion Ionescu de la
Brad”( LSUSAMV) din Ia[i [i-a
schimbat statutul, organiz`ndu-se de
la 24 ianuarie a acestui an `n pa tru de -
partamente care vor `nlocui ve chea
struc tur\, pe facult\]i. Astfel c\, `n lo  -
cul celor patru cluburi, cores pun z\ -
toare fiec\rei facult\]i a USAMV,
Agricultur\, Horticultur\, Me di -
ci n\ Veterinar\ [i Zootehnie, vor
fun c]iona departamentele financiar,
de proiectare, de resurse umane [i re -
la]ii externe. Membrii ligii au avut
la dispozi]ie o lun\ pentru acomo da -
rea cu noul statut [i pentru alegerea
domeniilor ̀ n care vor s\ activeze, re -
lu`ndu-[i ulterior activitatea. 

„~ntotdeauna trebuie s\ `m bu n\ -
t\ ]e[ti ceva [i s\ g\se[ti mijloace, iar
noi consider\m c\ noua structur\ va
spori `n primul r`nd implicarea mem -
brilor no[tri [i `n al doilea r`nd va fa -
ci lita coordonarea proiectelor pe ca -

re vrem s\ le implement\m”, a de cla -
rat Iulian Gabur, pre[edintele LS -
USAMV. 

Aceast\ schimbare nu va im pu -
ne demiterea din func]iile de condu -
ce re a membrilor. Pre[edintele, vi ce -
pre[edintele, secretarul [i administra -
torul fiec\rui club de la nivelul fa -
cult\]ilor vor trece `n func]ia de co or -
donator al unui departament. „Ast fel,
fiecare departament va avea c`te pa -
tru conduc\tori. Iar `nt`lnirile dintre
studen]ii dintr-o anumit\ faculta te r\ -
m`n s\ se desf\[oare `n continu a re la
fel, doar c\ nu vor mai avea sta tutul
de [edin]\ a unui club”, a mai pre-
cizat Iulian Gabur.

LSUSAMV [i-a `nceput activita -
tea `n noua formul\ dup\ depunerea
statutului `n Registrul Asocia]iilor
[i Funda]iilor de pe l`ng\ Ju de c\ to -
ria Ia[i, pe 24 ianuarie.

Daniela VORTOLOMEI

2 ACTUALITATE
Opera]ie pe circuit deschis

RoboDent, cel mai avansat robot
din domeniul medicinei dentare a fost i -
naugurat s\pt\m`na trecut\ la Fa cul ta -
tea de Medicin\ Dentar\ (FMM) a
U ni ver si t\ ]ii de Medicin\ [i Far ma -
cie „Gri go re T. Popa” (UMF) din
Ia[i. A ces ta este unic `n Rom=nia, iar
`n Europa mai exist\ dou\ astfel de
dispozitive, `n Fran]a [i Germania,
per  forman ]e le lui fiind comparabile,
conform spe ciali[tilor, cu a pa ra tu ra de
ultim\ gene ra]ie din domeniul neuro -

chi rurgiei.
„Este un robot cu ajutorul c\ruia,

prin softurile pe care le are, se poate
simula aproape `n `ntregime patologia
dentar\, `n a[a fel `nc`t pentru rezi-
den]i [i pentru studen]i acoper\ mai
ales par tea de preg\tire practic\, unde
nu m\ rul de pacien]i este tot mai re -
dus” a de cla rat prof. univ. dr. Vasile
Ast\r\stoae, rectorul UMF. Acesta a
mai precizat c\ dispozitivul va putea
folosit [i `n interven]iile chirurgicale

stomatologice care necesit\ o precizie
sporit\, e vi t`nd astfel riscul de a se
produce un caz de malpraxis. De a se -
me nea, ro bo tul are un sistem de simu-
lare asistat\ 3D, acesta fiind capabil s\
verifice a c]iu nile celui care ̀ l ma ne vrea -
z\ [i s\ co munice eventualele erori. 

Achizi]ionat ̀ n cadrul proiectului e -
uropean „Centru de formare specia -
li[ti [i resurse `n reabilitare oral\”, con -
dus de prof. univ. dr. Norina Con su e la
Forna, decan al FMM, RoboDent a

costat aproximativ 70.000 de euro. Pro -
iectul este cofinan]at din Fondul So cial
European prin Programul O pe ra ]i o -
nal Sectorial Dezvoltarea Re sur se -
lor Umane (POSDRU). Rectorul
UMF a mai ad\ugat c\ dispozitivul a
fost deja montat, iar `n c`teva s\p t\ -
m`ni, reziden]ii [i studen]ii vor putea
`n cepe s\ `l foloseasc\ `n activit\]ile
prac tice.

Iulian B~RZOI

Ma[in\ria care ar putea reduce cazurile de malpraxis
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� dispozitivul este deja montat [i urmeaz\ s\ intre `n
func]iune peste c`teva s\pt\m`ni

Robot de 70.000 de eeuurroo
pentru viitorii denti[tii

La Facultatea de Automatic\
[i Calculatoare (AC) a U ni ver si t\ -
]ii Tehnice „Gheorghe Asachi” din
Ia[i (TUIA{I) a avut loc miercuri,
27 februarie, a dou\ tur\ de alegeri
pentru reprezenta]i ̀ n Consiliul fa cul -
t\]ii [i `n Senatul universit\]ii. A cest
lucru s-a datorat faptului c\ ̀ n pri mul
tur, pe 15 ianuarie nu au fost pre zen]i
suficien]i studen]i cu drept de vot.
„A trebuit s\ mai organiz\m `nc\ o
serie de alegeri deoarece `n ianuar-
ie au fost prezen]i doar 60 – 70 de
studen]i, iar minimul este de 600.
Teoretic e o obliga]ie scris\, a noas-
tr\, a studen]ilor s\ mergem la vot,
dar nu po]i for]a tinerii s\ parti ci pe”,
a declarat Marius Ni]\, reprezen-
tant al AC `n Senatul TUIA{I. 

~n schimb, `n turul al doilea nu
s-a mai ]inut cont de num\rul de vo -
tan]i, alegerile desf\[ur`ndu-se f\r\
limite impuse. „~n cea de-a doua e -
ta  p\ nu mai conteaz\ prezen]a la
vot, putea s\ vin\ un singur student
[i cel pe care `l alegea el c`[tiga. Din
fericire s-au str`ns `n sala ACO-3 `n
jur de 200 de tineri care au votat”, a
men]ionat Marius Ni]\.

Pentru postul din Senat au can-
di dat doi tineri, fiind ales, cu 105 vo -
turi Daniel Turcu, student `n anul al
III-lea la AC. ~n Consiliul facult\]ii
au fost eliberate cinci pozi]ii din di -
fe rite departamente, c`te unul la In -
gineria Sistemelor, din ciclul de li -
cen ]\, respectiv master, dou\ la Cal -
culatoare [i Tehnologia In for ma -
]i ei, unul la licen]\ [i unul la mas  ter,
pentru care au candidat cinci stu-
den]i.  

Paul ANDRICI

Asocia]ia Studen]ilor E uro peni
(AEGEE) din Ia[i organizeaz\ re -
cru t\rile de prim\var\ care se vor des -
f\[ura `n dou\ etape. Pentru `nceput,
candida]ii trebuie s\ trimit\ formula-
rele de `nscriere pe adresa de e-mail
a asocia]iei p`n\ pe 7 martie. Apoi,
pe 8 martie, se va stabili c`te un in -
terviu pentru cei selecta]i care va a -
vea loc `n perioada 9 –11 a acestei
luni. Sediul organiza ]i ei, unde vor
avea loc [i interviu ri le, se afl\ `n
Cam pusul „Titu Ma io res cu”, `n
c\minul C6. 

„Asocia]ia este una de nivel e -
uropean, nu doar local, care caut\
membri  deschi[i spre voluntariat,
motiva]i [i care s\ aib\ cel mult 30
de ani”, a declarat Dan Talmaciu,
de la departamentul de rela]ii publice
al asoci a ]iei. Aceasta promoveaz\ `n
r`n dul tinerilor ideea unei Europe u -
nite, con[tiin]a european\, dar [i cre[ -
terea nivelului de informare a studen -
]ilor, organizarea de mobilit\]i pentru
studen]i [i schimburi de ex perien]\.
Ac tivitatea ei se desf\[oar\ prin in -
ter mediul AEGEE-EUROPE („A -
sso ciation des Etats Généraux
des Etudiants de l’Europe”), re]ea
r\sp`ndit\ `n 40 de ]\ri. Pe data de 5
martie va avea loc o prezentare a
asocia]iei `n Sala III.10 din Corpul
A al Universit\]ii Alexandru Ioan
Cuza.

AEGEE Ia[i este o organiza]ie
non-guvernamental\ [i num\r\ `n
pre zent 40 de membri, recrut`nd noi
membri de dou\ ori pe an.

Iuliana LEONTI

Alegeri cu urna
goal\ la Politehnic\

Se caut\ tineri 
pentru Europa

P`n\ pe 5 martie se fac `nscrieri
pentru Festivalul de Foarte Scurt Me -
traj care se va desf\[ura `n pe rio a da
25 – 28 aprilie, cu sprijinul In sti tu tu -
lui Francez Ia[i (IF). Acest concurs
vi zeaz\  filme de toate genurile, care nu
dep\[esc durata de trei minute. E ve ni  -
mentul se desf\[oar\ simultan `n 70
de ora[e de pe glob. Dintre acestea, 25
s`nt din Rom=nia, la care se adaug\
o ra[e din Republica Moldova, Un -
ga ria [i Slovacia. Proiectul este co or -
donat `n Rom=nia de Institutul Fran -
cez din Cluj-Napoca. 

~n luna martie, un juriu format din
membri ai re]elei culturale franceze [i
speciali[ti `n audiovizual vor selecta
20 de filme care vor alc\tui selec]ia fi -
nal\ a festivalului din Rom=nia [i ca -
re vor fi proiectate simultan `n toate o -
ra[ele participante. „~n aprilie, festiva -
lul va avea loc `n Atrium Palas, iar par -
ticiparea la concurs este gratuit\. De
a semenea, `nscrierile, care erau i ni ]ial
programate p`n\ pe 28 feruarie au fost
prelungite cu aproape o s\pt\m`n\ ”,
a declarat Dan Daia, responsabil pro -
iecte culturale [i comunicare la IF.
Ce le mai bune filme din concurs vor
fi premiate at`t de juriu, c`t [i de spec-
ta tori, ace[tia av`nd posibilitatea s\ vo -
 teze pentru a se acorda „Premiul pu -
blicului”. ~n plus, Organiza]ia In ter -

na]ional\ a Francofoniei va oferi un
premiu `n valoare de 250 de euro ce -
lui mai bun film rom=nesc care pro-
moveaz\ limba francez\ sau care tra -
teaz\ tema drepturilor omului, a p\cii
sau democra]iei, diversit\]ii lingvisti -
ce [i culturale sau a educa]iei [i for m \ -
rii profesionale. O selec]ie a celor mai
bune filme rom=ne[ti va fi propus\ pen -
tru etapa mondial\ a Festivalului de
Foarte Scurtmetraj din 2014. „A nul
acesta dou\ dintre filmele propu se
anul trecut vor participa la etapa in -
terna]ional\”, a mai ad\ugat Dan Da -
ia. 

Gala oficial\ de `nm`nare a premi -
ilor va avea loc la Paris `n luna mai.
Festivalul de Foarte Scurt Metraj a
fost organi zat pentru prima dat\ la
Paris, `n 1991, iar `n Rom=nia prima
edi]ie a avut loc `n 2007.

Iuliana LEONTI

~ncep`nd din acest an, U ni ver si -
ta tea de {tiin]e Agronomice [i Me -
di cin\ Veterinar\ „Ion Ionescu de
la Brad” (USAMV) din Ia[i lanseaz\
un proiect din fonduri interne care
prevede sus]inerea, din punct de ve de -
re material, a lucr\rilor de cercetare [ti -
in]ific\ ini]iate de studen]i. Con du ce -
rea USAMV a deschis acest program la
`nceputul lunii februarie a acestui an,
iar cererile s-au depus p`n\ luni, 4 fe -
bruarie.

Evaluarea lucr\rilor de cercetare
va fi realizat\ `n dou\ etape. Etapa ex -
ter n\ presupune examinarea pro iec te -
lor de c\tre alte institu]ii de `n v\ ]\ m`nt
superior agronomic, din Bucure[ti,
Cluj-Napoca [i Timi[oara. „Se face
`nt`i o evaluare de c\tre profesorii din
alte trei centre universitare, `n func]ie
de natura proiectului, fiindc\ dac\ nu

avem, spre exemplu, un specialist bun
la Bucure[ti `n Medicin\ Veterinar\,
trimitem proiectul respectiv la Cluj.
Rectorul va desemna universit\]ile ca -
re vor face evaluarea, urm`nd apoi e -
va luarea intern\, de aproximativ o lu -
n\”, a declarat prof. univ. dr. Con stan -
tin Leonte, prorector responsabil pen -
tru activitatea de cercetare la USAMV.

La aceast\ a doua etap\ vor parti -
ci pa proiectele care au acumulat `n pri -
ma faz\ cel pu]in 25 de puncte din 50.
Comisia va fi numit\ [i `n acest caz de
c\tre rectorul USAMV, prof. univ. dr.
Vasile V`ntu [i va fi compus\ doar din
profesori ie[eni care vor examina din
nou cererile `naintate. „Doar cei ce nu
au ajuns la v`rsta de 36 de ani vor pu -
tea beneficia de sus]inerea financiar\ o -
ferit\ din fondurile proprii ale univer-
sit\]ii, iar acea[tia, la r`ndul lor, au vo ie
s\ cheltuie doar pe reactivi (n.r. : a gen]i
chimici), aparatur\ de cercetare sau pe
deplas\ri f\r\ diurn\”, a ad\ugat prof.
univ. dr. Constantin Leonte. Con -
tractarea va fi posibil\ doar dup\ pe ri -
oa da de contesta]ii prev\zut\ pentru cei
ce au depus cererile [i nu au primit a -
pro bare, `ntre 25 [i 27 martie.

Proiectul de finan]are cuprinde toate
cele patru domenii, Agricultura, Hor -
ticultura, Zootehnia [i Medicina Ve -
te rinar\. Pentru fiecare dintre aceste
patru domenii pot fi alese maximum
patru proiecte de cercetare, ceea ce `n -
seamn\ c\ se pot depune 16 cereri pen -
tru o finan]are de c`te 15 000 de lei pe
an, timp de 24 de luni.

Daniela VORTOLOMEI

Despre francofonie, `n cel mult
trei minute

Numai p`n\ la 36 de ani

Scurtmetrajele rom=ne[ti 
pe ecranele lumii

� cea mai bun\ pelicul\
cu tem\ francofon\ va fi
premiat\ cu 250 de euro 

� noua structur\ a organiza]iei nu va impune de -
miterea celor din func]iile de conducere

Liga agronomilor
str`nge r`ndurile

Proiecte de cercetare,
cu bani de-acas\

� pentru dosarele apro-
bate se vor acorda
15.000 de lei pe an



Opt echipe de studen]i ai U ni ver si -
t\]ii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)
din Ia[i [i de la Universitatea Tehnic\
„Gheorghe Asachi” din Ia[i se vor `n -
tre ce `n proiecte menite s\ pun\ Mu ze ul
Literaturii Rom=ne (MLR) din Ia[i
pe harta turistic\ a ora[ului. Ace[tia s-au
`nscris `n proiectul „Revitalizarea I ma -
ginii MLR” i ni ]iat de comunitatea de
dezbateri Ca fe neaua public\ [i Fun -
da ]ia Co mu ni ta r\, care presupune
schim barea strategi ei de promovare a
celor 15 case me mo riale [i colec]ii din
complexul muzeal MLR. 

Echipele, av`nd de la doi p`n\ la no -
u\ membri, au participat joia trecut\, pe
28 februarie, la o `nt`lnire cu scriitorul
Dan Lungu, directorul MLR, `n ca drul
c\reia li s-au oferit informa]ii `n le g\ tu -
r\ cu direc]ia de promovare urm\rit\ de
reprezentan]ii institu]iei. „Printre lu cru -
rile care ne-ar interesa se num\r\ c ̀ te -
va propuneri de trasee turistice prin
ora[ care s\ cuprind\ [i muzeele noas-
tre. Ar fi util s\ lucreze pu]in la viz-
ibilitatea a ce lor muzee pu]in vizitate,
de pild\ Ca sa «G. Top`rceanu», Vila
Sonet sau Ca sa «O tilia Cazimir»”, a
declarat Dan Lungu. Studen]ii vor
avea timp de do cu mentare p`n\ pe 8
martie, data limit\ de predare a pro ie c -

telor. 
Acestea vor fi ulterior prezentate `n

fa]a publicului, la cea de-a VIII-a `n t`l -
ni re a Cafenelei Publice, pe 15 mar tie,
`n cadrul unei dezbateri pe tema „Mar ke -
ting-ul [i institu]iile de cultur\: An ti te z\
sau necesitate?”. „În urma acestui e ve ni -
ment, un proiect va primi o finan]are de
200 p`n\ la 1000 de lei, pentru imple-
mentarea integral\ a lui sau doar a unei
componente”, a explicat Ioana Pasat,
organizator de evenimente la Ca fe nea -
ua Public\.

La dezbaterea de pe 15 martie va
participa [i Beatrice Rancea, mana ge -
rul Operei Na]ionale Ia[i, `ntr-o dis -
cu ]ie despre situa]ia actual\ a institu ]i -
i lor de cultur\ din Ia[i. 

Anca TOMA

~n perioada 26 februarie – 1 mar-
tie, la Universitatea de Arte „George
Enescu” (UAGE) din Ia[i a avut loc a
doua vizit\ a reprezentan]ilor A so cia]iei
Universit\]ilor Europene (EUA) din
ca drul procesului de evaluare a univer-
sit\]ilor din Rom=nia. Vizita a avut ca
scop stabilirea punctelor tari, dar [i sla -
be ale universit\]ii [i ̀ ntocmirea unor  re -
comand\ri `n vederea `mbun\t\]irii ac ti -
vi t\]ii din institu]ia de `nv\]\m`nt.

„Evaluarea nu este una rigid\. ~n

prima vizit\ au remarcat c\ facultatea
re la]ioneaz\ bine cu comunitatea lo ca l\
[i regional\, studen]ii [i profesorii fi ind
implica]i ̀ n activitatea cultural\ a Ia [u lui,
dar [i a Moldovei, prin cercetarea [ti -
in ]ific\ [i activitatea artistic\”, a de cla rat
conf. univ. dr. Doru Albu, prorector res -
ponsabil cu activitatea didactic\ la
UAGE. Acesta a mai ad\ugat c\ una din
recomand\rile membrilor EUA a fost
aceea de a fi create standarde proprii a -
le universit\]ii, cum ar fi indicatori de ca -
litate [i implementare, `ns\ „noi s`n tem
destul de `ncorseta]i de legisla]ie, o ob -
serva]ie a lor fiind chiar faptul c\ s`nt
schimb\ri frecvente la acest capitol”. De
asemenea, s-au primit `ndrum\ri ca u ni -
versitatea s\ se integreze mai bine ̀ n me -
diul academic european, s\ devin\ mai
vi zibil\ pe aceast\ pia]\.

„Cel mai tare punct este faptul c\
UAGE e singura din Rom=nia care cu -

prinde toate cele trei domenii, muzic\,
teatru [i arte vizuale”, a declarat conf.
univ. dr. Aurelian B\l\i]\, prorector
responsabil cu cercetarea [tiin]ific\. To -
todat\, acesta a mai subliniat c\ exist\
rezultate bune `n privin]a implemen t\ -
rii sistemului Bologna, iar infrastructu -
ra s-a dezvoltat bine `n ultimii cinci –
zece ani. „ S-a remarcat o rela]ie bun\
`ntre profesori [i studen]i, dar trebuie
`ns\ s\ ne punem mai bine la punct p\r -
]ile de structurare tehnic\, procesele ca -
re pun `n eviden]\ calitatea `n v\ ]\ m` n -
tu lui, cercetarea. S\ fie mai bine scrise
[i argumentate”, a explicat prof. univ.
dr. Atena Elena Simionescu, rector al
UAGE.

Prima vizit\ de evaluare avut loc
`ntre 4 [i 6 decembrie, anul trecut. ~n
urma acestei ultime vizite, care vi zea -
z\ universit\]ile de educa]ie [i cer cetare
[tiin]ific\ [i crea]ie artistic\, va fi `n toc -
mit un raport de evaluare, ur m`nd ca
universitatea s\ primeasc\ un set de re -
comand\ri. 

Iuliana LEONTI

Miercuri, 28 februarie, Ministerul
Educa]iei Na]ionale (MEN) a pierdut
procesul intentat de c\tre U ni ver si ta tea
„{tefan cel Mare” din Suceava (USV),
`n care erau contestate re zultatele cla si -
fi  c\  rii universit\]ilor din toamna anu-
lui 2011. Astfel, Curtea de Apel Su cea -
va a dat c`[tig de cauz\ in st itu]iei de `n  -
v\ ]\ m`nt superior anul`nd Ordinul nr.
5262/ 5.09.2011, care o fi cializa rezulta -
tele clasific\rii [i Or di nul nr. 3998/
05.05.2012, privind me to do logia de a lo -

care a fondurilor bu ge ta re pentru fi nan  -
]area de baz\ a universi t\ ]i lor `n 2012. 

~n 2011, institu]iile de ̀ nv\]\m`nt su -
perior din Rom=nia au fost `mp\r]ite `n
trei categorii: de cercetare avansat\ [i e -
duca]ie, de educa]ie [i cercetare [ti in ]i -
fic\ [i institu]ii centrate pe educa]ie. Fi -
ind `ncadrat\ `n ultima categorie, USV
a primit locuri mai pu]ine la masterat, nu
a putut s\ desf\[oare studii de doctorat
[i i-au fost acorda]i mai pu]ini bani din fi -
nan]area de baz\. ~ns\, pentru so lu ]io na -
rea mai rapid\ a procesului, conduce rea
institu]iei de ̀ nv\]\m`nt superior a re nun -
]at la suma de 4,6 milioane de lei pe ca -
re a cerut-o ini]ial ca prejudiciu. „Ori ce
c`[tig `n fa]a instan]ei este o victorie dar
nu toat\ via]a noastr\ se rezum\ la bani.
{i nu toat\ activitatea noastr\ se re zu m\
numai la bani. Ministrul Funeriu a a vut
o ini]iativ\ foarte bun\, dar din p\cate
im plementarea a l\sat de dorit. ~ntotdea -

una am fost clasifica]i [i `naintea aces-
tui demers `n cadrul fostului Consiliului
Na ]ional al Cercet\rii {tiin]ifice `n ~n -
v\ ]\ m`n tul Superior, doar c\ ani la r`n -
dul am fost situa]i `n pozi]iile de la 18
– 24 [i deodat\ alte criterii au ar\tat alt -
ceva. Dar nu locul pe care-l ocup\m noi
e proble ma. Noi am contestat modul `n
care s-a f\cut respectiva clasificare; ne -
res pec ta rea legii”, a declarat prof. univ.
dr. ing. Valentin Popa, rectorul USV. 

Mai mult, acesta a respins acuzele
con form c\rora noua conducere a mi -
ni sterului nu s-ar fi prezentat la proces
pentru a putea exista un precedent legal
ca  re s\ invalideze clasificarea. „Mi nis -

te rul a prezentat exact acelea[i h`rtii pe
care le-a prezentat [i cel condus de
domnul Fu neriu c`nd a fost dat `n jude-
cat\ pentru suspendarea ordinului, nici
mai mul te, nici mai pu]ine. Oficiul
juridic al lui nu se poate prezenta altfel
`n fa]a ju de c\ torilor. Nu func]ioneaz\
principiul «hai c\ nu te-ai ap\rat», astfel
de voci nu pot fi caracterizate `ntr-un
mod academic”, a precizat prof. univ.
dr. ing. Valentin Popa.

MEN poate face recurs la aceasta
decizie la ~nalta Curte de Casa]ie [i
Justi]ie p`n\ pe 14 martie.

C\t\lin HOPULELE
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Niciodat\ nu am acceptat cu u [u -
rin]\ s\ ̀ i aud pe al]ii cum ̀ [i bat joc de
Rom=nia, d`nd vina pe mentalitate [i
pe spa]iul mioritic pentru proprii le
lor probleme. Niciodat\ nu am ac cep -
tat s\ fim numi]i o ]ar\ de m`na a tre -
ia c`nd `n jurul nostru s`nt at`]ia al]ii
ca re se zbat, economic, financiar, so -
cial sau chiar [i cultural fiindc\, p` n\
una-alta, `nc\ putem s\ ne l\ud\m cu
o cultur\ original\, cu o identitate na -
]ional\ [i cu ni[te valori, t\v\lite cum
s`nt ele. 

~ns\ s\pt\m`na care a trecut m-a
convins c\ vom fi [ter[i de pe harta
Europei [i c\ nu degeaba s`ntem su -
biect de bancuri `n ziarele quality
din Vest. C`nd i-am v\zut pe minis -
trul afacerilor externe Titus Cor l\ -
]ea nu [i prim-ministrul Victor-Vio rel
Ponta f\c`nd declara]ii belicoase `m -
potriva unei uniuni care, v\z`nd t\ v\ -
lugul politic din ]ara noastr\, n-ar vrea
s\ ne deschid\ por]ile Schengen-ului.
{i declara]iile din categoria „dac\ nu
ne primi]i acum nu vom mai vrea noi
dup\ aceea” sau „ne a[teptam la as ta
de la Germania pentru c\ s`nt m`n\ ̀ n
m`n\ cu PDL-ul” nu arat\ dec`t o i ma -
turitate [i un orgoliu at`t de prostesc
`nc`t nu [i-ar g\si locul nici printre co -
piii de gr\dini]\. Fiindc\ nu vor „s\ in -
tr\m cu m`na `ntins\ `n Schengen”,
mai marii statului nu reu[esc s\ `n ]e -
leag\ de ce, pe r`nd, Olanda, Ger ma -
nia [i chiar Fran]a `nc\ vor s\ ne pu -
n\ s\ ne [tergem pe picioare `nainte s\
c\lc\m `n Europa. C\ ne pun s\ su -
n\m la interfon [i nu vor s\ ne dea o
che ie de rezerv\. 

Pune]i-v\, `n schimb, `n locul a -
ces tora. Au aceea[i `ncredere `n noi
cum avem la r`ndu-ne ̀ n vame[ii de la
grani]ele noastre. Au acelea[i rezer ve
pe care le avem [i noi de fiecare da t\
c`nd trecem frontiera [i trebuie s\ l\ -
sam c`te-o „aten]ie” ca s\ nu ne veri-
fice `n toate bagajele, s\ putem s\ l u -
\m un litru de votc\ `n plus, un car tu[
de ]ig\ri mai mult. Grani]ele noastre
s`nt ca ni[te site `n care r\m`ne prins
c`te ceva doar dac\ nu s`nt sp\late [i
se astup\ g\urile. 

V\ mai aminti]i discu]iile des pre
„regi” [i „regine” din urm\ cu doi ani,
c`nd, vorba aceea, am `ncercat s\ cu -
r\]\m v\mile [i s\ radem toat\ co rup -
]ia din ele? G`ndi]i-v\ c\ grani]ele
noas tre devin grani]ele uniunii [i c\
re gii [i reginele noastre devin ̀ m p\ ra]i
[i `mp\r\tese interna]ionale. Pentru c\
da, domnule Corl\]ean, da domnu le
Ponta, noi avem mai mult\ nevoie ca
ei s\ ridice grani]ele dec`t au ei ne vo -
ie de problemele noastre. Pentru ei e
mai simplu s\ ̀ nchid\ robinetul la Un -
garia, iar noi am vrea s\-l mut\m la
Prut [i la D`mbovi]a. ~n condi]iile `n
care `n Europa se vorbe[te deja des -
pre destr\mare [i instabilitate, de ce ar
vrea s\ ofere liber\ trecere unora ca re,
`nainte de a-[i struni grani]ele, nu s`nt
`n stare s\-[i st\p`neasc\ ale[ii?

C\t\lin HOPULELE
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ACTUALITATE

Sindromul
m`ndriei 
prostului

Cu o floare se face
prim\var\

Vinerea trecut\ domni[oarele
[i doamnele care au trecut cu ma [i -
na prin fa]a Universit\]ii „A le xan -
dru Ioan Cuza” au avut parte de
o surpriz\ din partea Poli]iei Ru -
ti ere. Femeilor din spatele vo la nu -

lui li s-a cerut s\ trag\ pe dreap-
ta, dar nu pentru a fi amen date ci
pentru a li se oferi o floare `m pre -
un\ cu urarea de a avea o pri m\ -
var\ frumoas\. Salut\m in i]i a ti -
va chiar dac\ `n anii trecu]i bu -
ge tul le-a permis poli]i[tilor s\ o -
fe re doamnelor garoafe, nu flo ri -
ce lele mici [i galbene.

Au `nmugurit boxele
Cum a dat un pic col]ul ierbii,

cum au `nceput [i petrecerile de
prin c\mine. S\pt\m`na trecut\, a -
pro ape sear\ de sear\, studen]ii din
Titu Maiorescu au  a vut grij\ s\ ne
inunde cu muzica din difuzoa rele
date la maximum. S`ntem mul ]um i]i

c\ m\car au diversificat genurile
[i nu mai r\ sun\ mereu doar vocea
lui Salam. Acum [i Connect-R `i fa -
ce concu ren]\.

Din cei [apte ani de-acas\
Nu ne mai mir\ c\ studen]ii

las\ `n urma lor mizerie [i nu fo -
lo sesc co[urile de gunoi chiar da -

c\ s`nt la un pas de ei. Totu[i este
un eveniment c`nd cineva decide
s\ ajute doamnele de serviciu [i
s\ m\ture `n locul lor. O student\
din C2 a decis s\ fac\ cur\]enie
la fumoar. ~i respect\m gestul [i
sper\m ca mai mul]i tineri s\-i ur -
meze exemplul.

� PULS � PULS � PULS� PULS � PULS � PULS � PULS � PULS � PULS � PULS � PULS �

� Universitatea „{tefan cel Mare” din Suceava a c`[tigat
procesul, dar a renun]at la daunele cerute ini]ial

P`n\ acum, institu]ia ocupa un loc `n primii 24

Clasificarea universit\\]] ii lloorr   aa   ffooss tt
anulat\ `n instan]\

Victorie f\r\ tribut

� Europa ne pune s\
su n\m la interfon 

Creativitatea, sub lege

Asocia]ia Studen]ilor [i Ab solv-
en]ilor Facult\]ii de Construc]ii [i
Instala]ii din Ia[i (ASAFCI) a lan -
sat vineri, 1 martie, Radio ASAFCI,
un post de radio online. „Es te un pro -
iect la care ne-am g`ndit re cent. Va
emite 24 din 24 de ore, cu progra me
de divertisment, dar [i informative.
Vom avea emisiuni `n direct cu  in vi -
ta]i din mediul academic, dar [i oa -
meni mai pu]in cunoscu]i cu care vom
discuta despre probleme studen ]e[ti”,
a declarat Alexandru B`ndar, pre [e -
dinte ASAFCI.

De asemenea, acesta pl\nuie[te
ca pe viitor s\ lucreze [i cu diferite or -
ganiza]ii din toat\ ]ara, cu sprijinul
Uniunii Studen]ilor din Rom=nia
(USR), a c\rei membr\ este [i AS AF -
CI. „La `nceput l-am g`ndit ca pe un
radio al organiza]iei noastre, dar a v`nd
`n vedere c\ ̀ n 2012 am intrat ̀ n USR,
am decis s\ colabor\m [i cu alte or ga -
niza]ii, de la Timi[oara sau Cluj de e -
xemplu”, a ad\ugat Alexandru B`n -
 dar.  Acesta a explicat c\ grup\rile
stu den]e[ti vor trimite informa]ii din
centrele lor universitare prin interme -
diul unor `nregistr\ri, care vor fi ul te -
rior difuzate.

Deocamdat\, postul nu are o gri -
l\ de programe fix\, acesta fiind de o -
camdat\ ̀ n perioada de testare. „Nu a -
vem o list\ de emisiuni stabilite, pen -
tru c\ am ̀ nceput s\ emitem de c`teva
zile [i vrem  s\ vedem cum vor r\s -
pun de studen]ii la el, ce-[i doresc ei
s\ asculte. Cred c\ `ntr-o s\pt\m`n\
o s\ a[ez\m o gril\ fix\ de progra me
[i emisiuni”, a precizat pre[edintele
ASAFCI.

Radioul emite din sediul aso-
cia]iei, situat `n Campusul „Tudor
Vla dimirescu” din Ia[i [i poate fi
accesat de pe site-ul asocia]iei.

Paul ANDRICI

Din „Tudor” se
ascult\ [tirile
studen]ilor

Muzeele care-[i schimb\ fa]a

Artele ie[ene, pu]in vizibile `n Europa
� peste o s\pt\m`n\ va
exista [i o gril\ fix\ de
programe

� punctele tari ale institu]iei de `nv\]\m`nt s`nt rela]ia
profesorilor cu studen]ii [i diversitatea domeniilor

� s`nt vizate toate cele 15
case memoriale [i colec]ii



Un m\r]i[or c`t o prim\var\
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� c`]iva copii cu ghiozdane `n spate g\sesc m\r ]i [oa re
cu Mario � pe un mic afi[ citesc c\ le pot cump\ra la
bucat\, pahar, kilogram sau chiar litru

„S`nt din flori naturale”, roste[te fe -
meia de fiecare dat\ c`nd cineva se a -
pro pie de masa acoperit\ de l\di]e din
pla stic, burdu[ite cu m\r]i[oare. De
c`]iva ani vine `n acela[i loc [i le vinde
cot la cot  cu comercian]ii care `[i aran-
jeaz\ tarabele `n P\curari. ~[i cere scu -
ze c\ nu recunoa[te dup\ chip cum p\ -
r\torii, „[ti]i cum e, mai degrab\ ̀ l re cu -
nosc clien]ii pe v`nz\tor dec`t in vers”.

Este singura care a despletit pe ma -
s\ prim\vara, aceea cu flori de c`mp li -
li achii sau albe, m\runte c`t s\ le str`ngi
`ntr-un pumn de copil. „Fac fiecare m\r -

]i[or unicat, din flori plantate de mine.
Nu ̀ mi plac ]ig\nelile astea care se v`nd
pe-aici”. Le a[az\ pe buc\]i mici de car -
ton, r\sfirate ca ̀ ntr-un buchet  sau ̀ ntr-un
ghiveci c`t un dop de plut\, acoperit cu
o p`nz\ aspr\. Plantele pe care le s\ de[ -
te an de an `n aprilie seam\n\ cu ni[te
fire de lev\n]ic\. C`nd se `nal]\ tulpina,
le taie cu foarfecele [i „trebuie puse la
uscat neap\rat cu florile `n jos, ca s\ se
poat\ deschide”. ~ntr-o cutie, pe c`te un
p\ trat alb din carton, s`nt capsate roto-
coa le de petale c\r\mizii sau galbene de
imortel\. Pe acelea m\rturise[te c\ „le tai
f\r\ tulpin\ pentru c\ se ofile[te, doar co -
roana se usuc\ cum trebuie”. Mai are
adunate `ntr-o parte un soi de bro[e „la
care primi]i [i plic”, iar de fiecare dat\
c`nd cineva scormone[te prin m\r ]i [oa re,
`i `ntinde cutia mai apoape. 

Se las\ de pe un picior pe cel\lalt [i
`[i `ndeas\ b\rbia `n gulerul gecii, `ns\

ochii tineri `i fug `nspre ceilal]i v`n z\ tori.
E drept, la masa cu ur[i [i inimi din plu[,
c\ni `n seturi de c`te dou\ [i vaze `n cu -
lori p\m`ntii care aduc mai mult a su ve -
niruri, se opresc cei mai mul]i tre c\ -
tori. E singura femeie dintre comer-
cian]i, iar vocea `i este acoperit\ de gla -
surile r\gu[ite ale b\rba]ilor care ex -
clam\ c`te un „pofti]i la m\r]i[oare!”.

La taraba de l`ng\ semafor, printre
fe line de juc\rie `n]epenite `n co[uri de
paie [i `ngeri din ceramic\, c`]iva copii
cu ghiozdane `n spate g\sesc m\r ]i [oa -
re cu Mario [i Angry Birds. C`nd se a -
propie c`te un cump\r\tor, v`nz\torul ̀ n -
cepe a-[i potrivi marfa pe rafturile im -
pro vizate. Ba scoate c`te un heruvim din
plasticul transparent, ba `[i trece m`na
prin cutia cu chi]ibu[uri `n toate culori -
le sau neteze[te c`te o pisic\ ce pare `m -
p\ iat\. Ea, femeia ale c\rei m\r]i[oare
s`nt florile, st\ cu degetele `mpreunate
`n spatele mesei. Nu strig\, nu cheam\,
a[ teapt\ doar ca o pereche de ochi s\ o
ob serve. {i atunci le spune doar c\ „s`nt
toate din flori naturale”.

C\t\lina DOBROVICEANU

„P\i da’ cum doamn\ s\ face]i a -
[a?” o apostrofeaz\ doi b\tr`nei pe o fe-
me ie ce [i-a pus feti]a s\ v`nd\ m\r ]i -
[oa re la un leu, care, dac\ ar fi s\ te iei
du p\ scrisul de pe cutie, au fost f\cute
de m`inile micu]e ale acesteia, dup\
ce s-a `ntors acas\ de la gr\dini]\. Cei -
lal ]i trec\tori de pe L\pu[neanu s`nt
ne p\ s\tori [i se `ngr\m\desc la tara-
bele me[ terilor, acompania]i de muzi -
ca de acordeon a unui ]igan din fa]a
Ca fe ne lei Vechi.

M\r]i[oare la kilogram
Chiar l`ng\ cortul de sub care v`nd

dou\ educatoare, un domn cu barb\ al -
b\ [i stufoas\ prive[te dezam\git [i cu
ochii umfla]i a somn cum oamenii trec
prin fa]a sa, se minuneaz\ de produ -
se, ̀ ns\ dup\ ce afl\ pre]urile doar mul -
]umesc [i pleac\ mai departe. Nea
Eugen nici nu-[i mai aminte[te de c`nd
s-a apucat de f\cut m\r]i[oare sculp-
ta te cu precizia unui chirurg `n bu c\ -
]ele mici de lemn, `ns\ `mi spune c\ a
pus suflet ̀ n fiecare. ~l ̀ ntreb de unul pe
care pare s\ aib\ pictat un copac gol, de
toamn\, cu ni[te ramuri vrednice pen-
tru a fi pus ̀ n fa]a unei case de vr\ ji toa -
re. Mo[u [tie c\ n-am destui bani c`t
s\-l cump\r, [i-[i ̀ ntoarce privirea c\ tre
o ]igar\ pe care [i-o aprinde; „C`t stau
la fiecare depinde de lemn [i de mode -
lul pe care vreau s\-l fac”, `mi spu ne
acesta a[ez`ndu-se pe un scaun din
plastic, evit`nd s\ se uite la mine.

La c`]iva pa[i distan]\, lui tanti
Ma ria `i face pl\cere s\-i z`mbeasc\
fiec\rui trec\tor [i s\ le dea sfaturi `n

leg\tur\ cu ce-ar trebui s\ le cumpere
ce lor dragi, v`ntul de afar\ neput`nd s\
egaleze m`ndria femeii pentru fiica sa,
care a [i creat minun\]iile de pe mas\.
„Dac\ a]i zis c\ domni[oarei `i place
al bul [i albastrul, uite bro [a asta. Iar in e -
lul \sta se po tri ve[ te per fect. Sau uite
pandantivul \sta cu chei]e de ceas. E u -
nicat, s`nt sigu r\ c\ i-ar pl\cea”, ̀ mi re -
comand\ fe me ia, ad`n cin du-[i m`i ni -
le `n bu zu na rele unui palton pr\fuit.

La ultimul cort dinspre clinic\, nea
Costic\ „Curelaru” ascunde repede sti -
cla de Noroc `n spatele unor cutii, c`t ̀ i
arat\ unui domn ni[te curele. Spe cia -
li zarea b\tr`nelului s`nt m\r]i[oarele
din piele, iar pe un mic afi[ citesc c\ le
pot cump\ra la bucat\, pahar, kilogram
sau chiar litru, g\sindu-se c`teva chiar
[i pentru „c`ini, c\]ei, dul\i, [i alte ja -
vre”. Undeva pe jos, printre petice de
pie le `l v\d [i pe Gigel, un pietroi de
vreo c`teva kilograme, frate cu Pan -
de le, care st\ la c`teva palme distan ]\.
Tanti Eugenia, so]ia lui nea Curelaru
nu-mi poate explica prea bine ce e cu
Gigel, spun`ndu-mi c\ nu a fost ideea
ei, [i m\ trage c\tre ni[te m\r]i[oare `n
form\ de floare, a[ezate `n cutii de
pizza [i de pr\jituri. ~ns\ nici ea nu
prea are chef de vorb\ [i `[i mai str`n -
ge o dat\ baticul `n jurul urechilor `n
timp ce fug\re[te o cer[etoare; „da’ ce,
tu nu vezi c\ eu v`nd m\r]i[oare cu un
leu? De unde vrei s\-]i scot ]ie o p`ine
acuma? Hai hu[, hu[!”. Nu e mul ]u -
mit\ nici de curelar, care `ncearc\ s\
v`n d\ o piele cu cinci lei. „B\ tu ai `n -
nebunit?” exclam\ aceasta sup\rat\,
ri dic`nd o m`n\ la [old, `ns\ `n zadar
c\ci nea Costic\ mai scoate un r`nd de
cu rele. „Uita]i, astea simbolizeaz\ dra-
gos tea [i prosperitatea”.

Iulian B~RZOI

Privit de sus, p\rcule]ul din Ale xan -
dru pare cucerit de ciupercu]e de toa -
te culorile care ies din betonul acoperit
`n c\, pe ici pe colo, de z\pad\. S`nt
um brelele care ap\r\ m\r]i[oarele de
stro pii de ploaie [i lapovi]\ care `nc\
mai cad r\zle], ca dintr-un fund de sac
m`n cat de molii. „Dac\ iei mai multe `]i
fac reducere”, spune r\gu[it un b\rbat ̀ m-
br\ cat cu o geac\ de piele, rupt\ din
loc `n loc [i din care ies m\nunchiuri
de c\p tu[eal\, c`nd vede c\ m\ uit atent
la o biec tele a[ezate pe masa din fa]a
sa. ~[i su fl\ `n pumni, apoi freac\ vigu -
ros pal me le s\ se `nc\lzeasc\. 

Taraba lui este plin\ cu tot felul de
figurine din plastic, cauciuc sau sticl\,
toa te viu colorate [i legate cu [nur `m -
pletit `n alb [i ro[u. „Costele, las\ re du -
ce rile c\ furi tot clien]ii”, `l dojene[te
r` z`nd femeia dur dulie  din dreapta sa.
Dar b\r ba tul
cu na sul
ma re [i
c`rn [i
f a ] a  
aco pe -
rit\ de cra-
tere de la v\rsat de v`nt
nu o bag\ `n seam\. E
obi[nuit cu glumele
„pie ]arilor” pentru c\
a[a ̀ [i c`[tig\ tra iul. „De
aici ̀ mi iau p`inea. Toa m -
na-s `n pia ]\, la zarza-
vaturi, iarna mai v`nd
car ne sau br`nz\ `n hal\,
iar prim\vara-s cu m\r ]i -
[oa rele”, spune tare acesta,
dan s`nd de pe un picior pe altul, s\ se
`n c\l zeas c\.

Iubirea dintre tejghele
Nu el este cel care me[tere[te o -

biec tele pe care le comercializea\ ci le
cump\r\ „angro” de pe unde apuc\ „[i
de unde-i marfa mai ieftin\”. A[a face
[i cu ar de ii, ro[iile sau gogo[arii pe
care `i vinde `n pia]\. „~mi iau prin mai
o mas\ `n pia]\ [i marf\ g\sesc eu de
unde s\ iau. Mar f\ nu este? De-ar fi
cine s\ o ia”. Of teaz\ lung, mai a[az\
c`teva pa che ]ele pe ta ra b\ care i se
p\reau c\ stau str`mb, apoi `[i aprinde
o ]igar\. „S`nt de import, de pes te
Prut”, r`de acesta tre mur`nd, apoi `[i
`ncheie mai str`ns geaca care tros ne[ -
te dintr-o cus\tur\. „Se rupe [i s\r\cia
as ta”,  zice acesta cu n\duf [i `njur\
apoi scurt [i ap\sat. 

Are trei copii [i „o nevast\ ur`t\, fu-
dul\ [i rea de gur\.

Da-i gospodin\
[i nu st\ o

clip\. Acu -
[ica `mi
t r i m i t e
m`n ca re”,
`[i fre ac\

acesta iar
m`i nile, a ne r\b -
da re `ns\. A cu -
noscut-o tot `n
pia ]\ [i s-au c\ -
s\torit la trei
luni dup\ ce 
s-au ̀ n t`lnit pri-
ma dat\. „Erau

alte timpuri a -
tunci. Dac\ o `ncepeai, o luai. Nu erau
pre zer vative sau avorturi ca acuma”,
spu ne b\rbatul `ncet. „D’a ce? Voiai s\

zbori din floare `n floare [i din pat `n
pat?”, `i r\spunde la remarc\ femeia
gr\ su]\ care p`n\ atunci m`ng`ia un
c`ine ro[ cat covrigit l`ng\ picioarele
ei. „La s\, bine c\ ]i-s b\ie]ii s\n\to[i”,
conti nu\ aceasta f\c`ndu-i cu degetul,
a[a cum ar\]i unui copil care a f\cut o
[otie. „Mul ]umesc lui Dumnezeu, a[a-i.
De c`nd `i [tiu, o pastil\ n-au luat”,
spune cel apostrofat `n timp ce-[i face
cruce, a poi ofteaz\. „De i-a[ vedea la ca -
sa lor!”. M\ desprind cu greu de b\r ba -
tul vor b\ re] de la toneta cu m\r ]i [oare.
Mi-ar mai povesti c\ci „a[a m\ mai `n -
c\lzesc [i eu.” Nu i-am cump\rat figu -
rinele ornate cu [nur `mpletit `n alb [i
ro[u, dar mi-a d\ruit fragmente din via -
]a lui din spatele meselor din t`rg.

Andrei MIHAI

Pe cotloanele din Podu Ro[, oa me-
nii `[i `mpletesc m\r]i[oarele din pro -
priile m`ini, ce se str`ng ca un cior-
chine `n jurul tarabelor ruginite. E g\ -
l\gie ca dup\ un roi de albine, iar ta -
ra bele s`nt pline de flori care ̀ [i a[ teap -
t\ r\pitorii de polen `n schimbul c` tor -
va lei. Acolo, nea Mihai st\ cu m`i -
ni le `n buzunar, `nfofolit p`n\ `n g`t
l`ng\ trecerea de pietoni [i anali zea z\
tot. Dar nu spune ceea ce g`n de[te,
doar d\ din cap cu sub`n]eles. Nu a f\ -
cut prea multe sute de lei p`n\ la
amiaz\, dar e mul]umit c\ lumea vi ne
s\ cumpere de la el pentru c\ are mo -
\dele simple [i ieftine [i pentru c\ nu
se `ntinde la vorb\ prea mult.

Spre deosebire de vecinii lui de ta -
rab\ care ademenesc puhoiul de lu me
care trece pe acolo cu „veni]i aici,
m\r ]i[oare cu ini]iala numelui [i c\ r\ -

bu[i”, el `[i a[teapt\ lini[tit cum p\ r\ -
torii. R\spunde scurt c\ unul cost\ un
leu sau doi, iar c`nd ̀ l ̀ ntrebi dac\ s`nt
f\cute de el sare din scaun [i ̀ ncepe s\
explice. „Uita]i, nu e cine [tie ce mo -
del, u[or de lucrat, dar c`t conteaz\ c\
e f\cut de m`n\”, spune ar\t`nd spre o
`mpletitur\ micu]\, de fir alb cu ro[u,
legate ca `ntr-un cerc. Mai adaug\ c\
el prefer\ simplitatea, de asta nu o s\
g\ sesc la el dec`t modele nesofistica -
te, „pentru toat\ lumea, care pot fi
pur tate [i de b\rba]i.” Mai are numai o
]igar\ `n pachet [i o jum\tate de p`ine
pe mas\ [i parc\ le m\soar\ din ochi
pe care din ele s\ le ia `n m`n\ mai `n -
t`i. Renun]\ dup\ c`teva clipe de g`n di -
re [i prive[te din nou spre locul de un -
de vine huruitul motoarelor [i al cla -
xoa nelor. 

Prim\vara `ntr-o ]igar\
Pentru c\ prime[te aceea[i `ntreba -

re de c`teva ori la r`nd, unui grup de
fe te le spune amuzat c\ le vinde ief -
tin „s\-[i fac\ [i el safteaua”, chiar da -
c\ discu]ia are loc pe undeva pe la fi -
nalul zilei, iar de cump\r\tori nu a dus
lips\. Se plictise[te [i „trebuie s\ mai
fac\ cineva o glum\, s\ mai treac\ tim -
pul.” Pe tarab\ mai stau r\sfirate fe li -
cit\ri pentru mam\, sor\ sau coleg\ cu
ur\ri de 1 martie, pe care tot pe bani
pu ]ini le d\. Nu face avere, `ns\ se g`n -
de[te [i la faptul c\ cineva trebuie s\
o fac\ [i pe asta. „Altfel cum s-ar mai
sim]i prim\vara chiar din prima zi a
lu nii”, `mi spune el `ncet, ca pentru si -
ne. S-a hot\r`t, dintre p`ine [i ]igar\ o
alege pe cea de-a doua, a[a c\ `[i las\
so]ia, o femeie mic\ [i negricioas\ pe
locul s\u. „Hai c\ banii pentru ce vinzi
c`t fumez eu o s\ fie ai t\i.”

M\d\lina OLARIU

La s\dit de 
Angry Birds

Dup\ o iarn\ stra[nic\,
abia am a[teptat s\ ne

l\s\m fularele `n cas\ [i s\
ne `nlocuim paltoanele cu
ceva mai lejer, `n `nt`ia zi
oficial\ de pri m\ va r\. {i
chiar dac\ am fost `n v\]a]i
de educatoare c\ primele
semne ale venirii sale s`nt
berz ele, ghioceii, [i iarba
verde, am des co perit mai
apoi c\ nu-i chiar a[a. Am
colindat o ra[ul s\pt\m`na
trecut\, am stat, i-am 
privit, apoi le-am aflat
povestea celor care ne
v`nd prim\vara la bucat\.

Hai la mo[u’ s\-]i dea m\r]i[oare

„Ai s\ dai sam\ doamn\”
� mo[u [tie c\ n-am des-
tui bani, [i-[i `ntoarce
privirea c\tre o ]igar\

� e singura femeie dintre
comercian]i, iar vocea `i
este acoperit\ glasurile
r\gu[ite ale b\rba]ilor

Nomadul tarabelor din pie]e

Negustorul de podoabe `mpletite
� nu a f\cut prea multe sute de lei p`n\ la amiaz\,
dar e mul]umit c\ lumea vi ne s\ cumpere de la el

� taraba lui este plin\ cu tot felul de figurine din plastic,
cauciuc sau sticl\, toate viu colorate [i legate cu [nur

Cojoacele babei Dochia, v`ndute la ndute la ttaarraabb\\
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Numai bursa dac-ar fi mai mare

Proiectul de lege a fost adoptat
de c\tre Camera Deputa]ilor pe 26
iunie 2012 [i de atunci a fost `nscris
de 11 ori pe ordinea de zi a plenului
Senatului, camer\ decizional\, p` n\
c`nd, pe 19 februarie, a fost adoptat.
Proiectul modific\ articolul 12 din
Legea nr. 288/2004 privind organi -
zarea studiilor universitare. ~n noua
sa form\, acesta prevede c\ „studiile
universitare de doctorat au, de re gu -
l\, o durat\ de trei ani. ~n situa]ii spe -
ciale, c`nd tematic\ abordat\ nece-
sit\ o perioad\ mai mare de studiu
sau experimentare, durata poate fi
prelungit\ cu 1-2 ani, cu aprobarea
Senatului universitar, la propu ne rea
conduc\torului de doctorat. Sus ]i ne -
rea tezei de doctorat se poate face
`n termen de maximum patru ani de
la terminarea studiilor universitare
de doctorat, cu acordul Senatului uni-
versitar [i al conduc\torului de doc -
torat.” 

Una dintre problemele reclama te
de c\tre reprezentan]ii institu]iilor de
`nv\]\m`nt superior este c\ proiectul
aprobat nu intervine asupra Legii
Edu ca]iei Na]ionale 1/2011, ci as u -
pra unei legi din 2004, care a fost
suprascris\ odat\ cu publicarea
LEN `n Monitorul Oficial. „Mo di -
ficarea este o f\c\tur\, dar a trecut. Eu
am atacat-o dur, inclusiv `n manda tul
cel\lalt c`nd a trecut de Camera De -
puta]ilor [i am invocat argumente
che ie. Nici nu trebuia sa intre pe le -
gea 288 ci `n legea educa]iei `n care
se v\rsaser\ toate componentele – li -
cen]\, master [i doctorat. Mai mult,
`n noua lege, lucrurile acestea erau
reglementate [i para-reglementa te”,
a declarat prof. univ. dr. Dumitru
Oprea, vicepre[edintele Senatului
de la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Ia[i (UAIC) [i membru
`n comisia de ̀ nv\]\m`nt a Sena tu lui.

Mai mult dec`t at`t, justificarea
pe baza c\reia s-a propus ini]iativa
legislativ\ porne[te de la o afirma -
]ie fals\. Senatorul Mircea Gro sa ru,
din partea Grupului Parlamentar
al Minorit\]ilor Na]ionale, cel ca re
a demarat proiectul, porne[te de la
presupunerea c\ to]i conduc\torii de
doctorat au renun]at la doctoratele
pe care le ̀ ndrumau deja ̀ n momen -
tul aplic\rii legii 1/2011. Acesta a
precizat `n expunerea de motive c\
modificarea legii 288 vine `n spri-
jinul doctoranzilor din promo]iilor
2008-2009, care, „de[i au fost `n dru -
ma]i p`n\ `n anul 2011 sau 2012,
prin schimbarea conduc\torului de
doctorat, dintre care mul]i s`nt per-
soane ce dep\[eau v`rsta de pensio -
na re, au fost nevoi]i ca `n ultimul an
s\ `[i schimbe conduc\torul de doc-
to rat sau s\ finalizeze teza cu un alt
profesor conduc\tor de doctorat, `n
condi]iile `n care acesta nu avea a ce -
ea[i specialitate ca [i doctorandul”.
De fapt, conduc\torii nu au putut s\

primeasc\ noi studen]i spre a-i `n -
dru ma `n realizarea lucr\rii de di -
plo m\, dar au putut s\ duc\ la bun
sf`r[it doctoratele pe care le coor-
donau deja, dup\ cum precizeaz\ ar -
ticolul 284, alineatul 4. „Cadrele di -
dactice [i de cercetare care conduc
doctorate se pensioneaz\ la `mpli ni -
rea v`rstei de 65 de ani [i pot con-
duce doctoratele `n desf\[urare la da -
ta pension\rii p`n\ la `mplinirea v`rs -
tei de 70 de ani.” ~n plus, la acela[i
alineat se precizeaz\ c\ exist\ posi-
bilitatea ca profesorii care au trecut
de 65 de ani s\ primeasc\ in clu siv
noi studen]i pentru a `i putea coor-
dona, cu condi]ia s\ o fac\ `n regim
de co-tutel\ cu un cadru di dac tic sau
de cercetare care nu va `m plini v`rs -
ta de pensionare pe du ra ta celor trei
ani de zile c`t doctoran dul efec tu ea -
z\ cercetarea [i elabo rea z\ teza. „Se
las\ la latitudinea Se na telor [i in clu -
siv a [colilor doctorale o `ntrerupe re
sau am`nare motivat\, obiectiv\, [i
nu cred c\ dac\ ci neva trece prin mo -
mente de cerce ta re asidu\ sau si tu a -
]ii nepl\cute n-ar fi putut valorifica
legea. Domnul Grosaru probabil c\
are o odrasl\ care a f\cut alergie la
`nv\]\tur\ o bucat\ de vreme [i a tunci
ie[ea din c\r]i invoc`nd faptul c\ s-au
schimbat conduc\torii”, a ad\ugat
prof. univ. dr. Dumitru Oprea. 

Aceast\ am`nare sau `ntrerupe re
este deja reglementat\ de c\tre Le -
gea Educa]iei Na]ionale, articolul
159, la alineatul 5, preciz`ndu-se
faptul c\ studiile de doctorat se pot
`ntrerupe „din motive temeinice, `n
condi]iile stabilite prin regulamentul
institu]ional propriu de organizare
[i desf\[urare a studiilor universi ta re
de doctorat. Durata acestor studii se
prelunge[te, `n consecin]\, cu pe ri -
oa dele cumulate ale `ntreruperilor
aprobate.”

Mai multe experimente
~n cazul `n care vor exista ca -

zuri de studen]i care vor primi r\ -
ga zul de patru ani din partea Sena -
tului universit\]ii `nainte de sus ]i -
ne rea tezei, ace[tia vor avea practic
o perioad\ de dou\ ori mai mare de -
c`t un student care trece f\r\ am` n\ri

prin doctorat pentru a-[i duce la bun
sf`r[it lucrarea. Fiindc\, de[i sus ]i ne -
rea tezei va fi am`nat\, aceasta nu
trebuie predat\ spre analiz\ co mi si ei
de doctorat la sf`r[itul celor trei ani
de studii bugeta]i. Lucrarea poate fi
terminat\ inclusiv dup\ [apte ani de
la `nceperea studiilor. „Bulvers\m
absolut totul. Dac\ iar o lu\m de la
cap\t, ajungem s\ ne `ntreb\m: ori
e [coal\, ori nu e [coal\? Dac\ `n
patru ani nu ai sus]inut-o, p\i ce faci
`n \ia patru ani? ~]i `ntinzi perioada
de preg\tire? {i cum r\m`ne cu cei
care fac teza `n trei ani? Pe \sta `l
obligi, `l omori ca `n trei ani s\ aib\
teza gata. Ca s\ fie confirmat de
CNATDCU `i trebuie [i activitate
[tiin]ific\, particip\ri la manifest\ri
[tiin]ifice, lucr\ri publicate [i even-
tual chiar ISI. Iar pe cel\lalt ̀ l la[i [ap -
te ani, `n care poate s\ `[i fac\ `nc\
dou\-trei lucr\ri [i nu e o com-
peti]ie loial\”, a declarat prof. univ.
dr. Constantin Rusu, pre[edintele
Senatului UAIC.

Pe de alt\ parte, prof. univ. dr.
Vasile V`ntu, rectorul Universi t\ ]ii
de {tiin]e Agricole [i Medicin\ Ve -
terinar\ „Ion Ionescu de la Brad”,
sus]ine c\ m\sura poate veni `n spri -
jinul candidatului la titlul de doctor.
Perioada mai ̀ ndelungat\ de pre g\ tire
poate fi motivat\ de cercetare in -
ten siv\ sau de nevoia repet\rii unor
anumite experimente. „Dac\ m\ re fer
la unele dintre domeniile noastre, un -
de exist\ experimente pe culturi `n
c`mp, dac\ e o secet\ [i experimen-
tul a fost ratat p\i cum s\ sus]in te za
la timp, trebuie s\ repet! N-a[ g\si
c\ este un lucru r\u, nu consider c\
aceast\ prelungire `nseamn\ o in flu -
en]\ negativ\ asupra activit\]ii doc-
torale pentru c\ majoritatea `[i va
sus]ine tezele imediat dup\ ce ter-
min\, av`nd `n vedere c\ aceast\ pre -
lungire nu este finan]at\ de nimeni.
Iar ̀ n ceea ce prive[te num\rul de doc -
toranzi, dac\ ace[tia r\m`n `n porto-
foliul unui profesor grefeaz\ asu pra
activit\]ii sale [i profesorii vor tre-
bui s\ depun\ eforturi ca doctoran zii
s\ termine c`t mai repede, [i ace[tia
doresc ca tezele sa fie finalizate `n
timpul rezonabil. Nimeni nu `[i do -
re[ te s\ se `ncarce cu doctoranzi `n
portofoliu deoarece num\rul aces-
tora este limitat”, a precizat prof.
univ. dr. Vasile V`ntu. 

Pe de alt\ parte, reprezentan]ii
universit\]ilor ie[ene consider\ c\ cea
mai mare problem\ a studiilor doc-
torale nu este reprezentat\ neap\rat
de aceste modific\ri ale legisla]iei,
c`t de faptul c\ bursa nu este suficient
de atractiv\ pentru a-i `mpiedica pe

doctoranzii cu poten]ial s\ plece
peste hotare. „Nu aceasta este ches -
tiunea crucial\. Problema de baz\ r\ -
m`ne motiva]ia doctorandului, dac\
alege s\ fac\ studiile acestea sau se
angajeaz\. Din fericire [i din ne fe -
ri cire nu scrie nic\ieri c\ nu se poa te
angaja c`t urmeaz\ doctoratul. E o
poveste care poate fi discutat\ la
nesf`r[it. Dac\ acolo face ceva ase -
m\ n\tor cu ce face la doctorat sau
dac\ face ceva perpendicular. Nu se
poate spune dac\ e bine sau nu e bi -
ne. La Politehnic\ s`nt unii care vin
la doctorat, dar se duc [i se angajea -
z\ [i iau un salariu de patru ori mai
mare dec`t bursa din prima. De ace -
ea ar fi bine ca bursa s\ fie suficient
de mare `nc`t s\ sporeasc\ atractivi -
tatea”, a precizat prof. univ. dr. ing.
Liviu Gora[, directorul Consi liu lui
Studiilor Universitare de Docto -
rat de la Universitatea Tehnic\
„Gheorghe Asachi” din Ia[i.

***
Modificarea articolului 12 din

Legea 288/2004 nu este singura
modificare a celui de-al treilea ci -
clu din `nv\]\m`ntul Bologna care a
stat pe biroul comisiei de `nv\ ]\ m`nt
a Senatului s\pt\m`na trecut\. Du p\
ce a fost adoptat\ tacit de c\tre Ca -
me ra Deputa]ilor, o nou\ pre ve -
de re care presupune introducerea unei
forme `nv\]\m`nt f\r\ frecven]\ la
doctorat a fost respins\ mar]i, 26 fe -
bruarie, de c\tre comisie, `mpreun\
cu „o alt\ propunere care modific\
foarte multe `n lege. Au fost `n toar se
am`ndou\ cu inten]ia c\ pe legea edu -
ca]iei s\ se opereze o singur\ da t\ `n
mai multe locuri [i nu toat\ ziua bu -
n\ ziua c`te un articol. ~ns\, din p\ -
ca te, aceasta cu prelungirea sus ]i -
ne rii a trecut”, a completat prof. univ.
dr. Dumitru Oprea.

P`n\ la noile schimb\ri ale legii
educa]iei, prof. univ. dr. Cons tan tin
Rusu crede c\ exist\ posibilitatea
ca aceast\ modificare s\ fie la r`n dul
ei suprascris\. „S-ar putea s\ vorbim
alt\ limb\ peste trei luni [i che s tiu-
nea aceast\ s\ devin\ lege. Dom nu le,
s\ nu `l mai facem `n [apte ani, s\ `l
facem iar `n 14”. Dar fiindc\ aceas t\
prelungire se poate realiza doar cu
acordul Senatului fiec\rei institu]ii
de `nv\]\m`nt superior `n parte, dis -
cu ]ia se mut\ de la onestitatea sena -
torilor care au votat proiectul de le -
ge, la cea a senatorilor care `l vor a -
plica.

C\t\lin HOPULELE

Doctoratul, trei ani la 
stat, patru acas\

Doctoratul `ncepe s\ se `ntoarc\ la forma pe care o
avea `nainte de a deveni cel de-al treilea ciclu al

sistemului Bologna. Conform unui proiect de lege votat
aproape `n unanimitate de c\tre Senatul României,
doctoranzii `[i pot am`na sus]inerea tezei `n fa]a unei
comisii p`n\ la patru ani dup\ finalizarea celor trei ani
de studiu finan]a]i de c\tre stat. Astfel, preg\tirea
lucr\rii de diplom\ poate dura p`n\ la [apte ani, timp
suficient pentru ca un doctorand s\ `ndeplineasc\
norma de articole [tiin]ifice [i particip\ri la conferin]e
cerut\ de c\tre Consiliul Na]ional de Atestare a Titlu ri -
lor, Diplomelor [i Certificatelor Universitare. C`t despre
importan]a acestei decizii, p\rerile reprezentan]ilor
universit\]ilor ie[ene s`nt `mp\r]ite. Dac\ unii consider\
proiectul ca fiind o „f\c\tur\” [i c\ s-ar realiza o com-
peti]ie neloial\ `ntre studen]ii care termin\ la timp [i cei
care termin\ `n [apte ani, al]ii argumenteaz\ c\ cerce -
tarea [i experimentele pot dura uneori mai mult [i c\
m\sura vine `n sprijinul doctoranzilor. 

~n [apte ani se pot citi mai multe c\r]i

� justificarea pe baza c\reia s-a propus ini]iativa legislativ\ porne[te de la o afir ma ]ie
fals\ � aceast\ am`nare este deja reglementat\ de c\tre Le gea Educa]iei Na]ionale

Ba avem, ba n-avem conduc\tori



TABLET|6
Dasc\l din butoane

Una dintre cele mai mari ironii ale
[colii rom=ne[ti este goana dup\ profe-
sori. Dac\ `n liceu, `n gimnaziu, elevii
fug de profesori, la universitate studen -
]ii alearg\ dup\ ei. Fiindc\ `n `n v\ ]\ m`n -
tul superior, priorit\]ile se schimb\, [i
pentru unii, [i pentru al]ii. Dasc\lii car e
le-au `ndrumat pixul c`nd f\ceau purcei
pe foaie, dirigin]ii care le ascultau pro -
blemele [i le motivau absen]ele de[i mi -
roseau de la o po[t\ minciuna s`nt `n lo -
cu i]i de profesori. Profesori care vin `n
fi ecare zi s\ vorbeasc\ `n fa]a unui am fi -
teatru plin ochi cu studen]i, ale c\ror fe -
]e se topesc una-n alta. Profesori care s`nt
`mpin[i din spate s\ fie productivi, s\ cer -
ceteze, s\ inoveze, dac\ vor s\ fie pl\ -
ti]i. 

{i dac\, din gre[eal\, exist\ cadre di -
dactice care doresc s\ lucreze doar cu
studen]ii, care s`nt capabili s\ asimile ze
cercetarea din domeniul lor, s\ o `n ]e -
leag\ [i s\ o utilizeze dar care s\ nu sem -
neze `n subsolul articolelor [tiin]ifice,
atunci facultatea ̀ i pl\te[te la nivelul per -

sonalului auxiliar. Adic\ personal dis-
pensabil. Dac\ exist\ profesori care ar
dori s\-[i petreac\ mai mult `nv\]`nd
numele studen]ilor dec`t jongl`nd cu fac -
tori de impact [i scoruri de influen]\,
s\-[i pun\ pofta-n cui de la o leaf\ de
mem bru al corpului academic universi-
tar. Ei vor fi pl\ti]i ceva mai bine dec`t
un portar. 

Ce preten]ie po]i avea ca unui c`ine
s\-i plac\ p`inea dac\-l hr\ne[ti numai
cu fripturi? Cum s\ te a[tep]i la activi-
tate didactic\ de calitate de la un profe-
sor care este promovat doar pentru mun -
ca din laborator [i cea din fa]a laptop-
ului? C`nd norma didactic\ devine pen -
tru el o obliga]ie, cum este pentru stu-
den]i prezen]a la seminarii, cum te po]i
a[tepta ca el s\ treac\ bariera catedrei?
~ns\ dac\ mai dorim ca ̀ nv\]\m`ntul s\ nu
se transforme `ntr-o `ntreprindere ro -
bo tizat\, trebuie s\ o facem.

Stima]i profesori, nu ignora]i cea
mai frumoas\ parte a vie]ii de dasc\l pen -
tru c\ universit\]ile [i studen]ii au ne vo -

ie de dumneavoastr\, chiar dac\ nu o [tiu.
Bucura]i-v\ de acei cinci oameni dintr-
o sut\ care [ti]i c\ vor avea un viitor da -
torit\ dumnevoastr\. G`ndi]i-v\ c\, `n t`l -
nindu-v\, au ie[it din mediocritate. {i,
]in`ndu-v\ str`ns de g`ndul acesta, nu re -
nun]a]i [i nu face]i concesii pentru nici o
genera]ie! Nu `nceta]i s\ `nv\]a]i nu -
me le studen]ilor!

C\t\lin HOPULELE

Doamna Lidia m-a ̀ nv\]at algebr\ [i
geometrie. Vorbea ca o femeie a de v\ ra -
t\, rotunjea sunetele col]uroase, iar te o -
remele rostite de ea sunau melodios [i
ma tematica nu mai p\rea at`t de lipsit\ de
inspira]ie. ~n cazul `n care cineva din
b\ncile din spate ̀ [i permitea s\ por neas -
c\ un zumzet `n timp ce noi chinuiam
pixul rezolv`nd necunoscute, doamna Li -
dia `l certa inteligent [i z`mbind cu o
jum\tate de obraz.

Nu ne-a vorbit niciodat\ despre pri -
etenia dintre elev [i dasc\l. Mereu ne-a
dat de ̀ n]eles c\ ea, spre deosebire de noi,
e f\cut\ dintr-un alt fel de aluat, mai fr\ -
m`ntat. Dar [i-a demonstrat afec]iunea fa -
]\ de noi prin r\bdarea pe care a avut-o
explic`ndu-ne aceea[i tem\ de mai mul -
te ori sau fur`ndu-ne pre]ioasele mi nu te
din pauze recapitul`nd materia. Eram me -
reu preg\tit\ de lec]ii. Nu de fric\, ci
da torit\ distan]ei calculate milimetru cu
milimetru dup\ o formul\ [tiut\ doar de

ea. Aproape c`t s\-i ̀ ndr\gesc obiectul [i
departe c`t s\-mi [tiu statutul.

Din Vest am luat moda de-a fi sim-
pli, f\r\ formalit\]i, chiar [i `n [coal\. ~n -
s\ [tirile cu profesori care fac sex cu e -
l  evi sau care posteaz\ pe Internet poze
`n pielea goal\ m\ fac s\ cred c\ p\[im
str`mb. Progresul [i digitalizarea ne `m -
ping spre un comportament diferit, at`t de
diferit `nc`t regres\m [i uit\m de bunul
sim]. ~n loc ca s\ folosim aceast\ bo g\ -
]i e de bi]i pentru informare, schimonosim
cuvintele `n abrevieri [i ajungem s\ nu
[tim cum s\ scriem o scrisoare, fie ea [i
e lectronic\, unui profesor.

Eram mereu preg\tit\ de matemati -
c\. Nu de fric\. {tiam `nc\ de la bunica
c\ aluatul se fr\m`nt\ cu dragoste [i nu
cu o m`n\ moale, ci puternic\, cu au to -
ritate. Iar cu c`t mai mult acesta e a mes -
tecat [i `ndesat cu at`t e mai gustoas\ p`i -
nea de apoi.

Daniela VORTOLOMEI

A înv\]at dup\ ceaslov, a c\utat prin
mii [i mii de c\r]i informa]iile nece-
sare atunci când avea de scris un referat
sau de f\cut un proiect. A schi]at `n cre -
ion [i rigl\ sute de planuri de arhitec-
tu r\, îns\ lucrurile stau altfel azi.

Acum î[i prive[te studen]ii cum,
de[i au totul la îndem`n\, unii parc\ nu
[tiu s\ se foloseasc\ de informa]iile de
pe Internet, iar al]ii parc\ le acord\ în cre -
  dere prea mult\, d`nd „copy-paste” f\ -
r\ ca m\car s\ citeasc\. Iar biblioteca in -
tr\ `n abstract.

„Stimate domnule profesor,
S`nt Cut\rescu din anul al II-lea [i

nu am în]eles din cursul de ast\zi cu -
tare lucru. V-a[ r\m`ne re cu nos c\ tor
dac\ a]i putea s\ mai explica]i înc\ o
dat\ acest aspect ora viitoare.

V\ mul]umesc!”
A primit acest e-mail asear\.

De [i [ti e c\ el le-a dat studen] i lor
s\i adresa [i c\ le-a spus c\ îl po t
contac ta ori cînd,
s-a cam s\ turat
s\ ci teas c\ fel
de fel de me sa -
je de la ei, mai
a les a le u no r a
prea pu]in po li ti -
co[i. Doar i-a în -
trebat la curs dac\ au

în]eles lec]ia dup\ ce a explicat-o a doua
oar\. Se pa re c\ u nii degeaba vin [i la
consulta]ii. 

Totu[i, trebuie s\ recunoasc\ c\ de
c`nd cu toat\ digitalizarea, e mult mai u -
[or s\ trimit\ materialele pentru curs sau
s\ ia leg\tura cu studen]ii atunci c`nd
are s\ le comunice ceva urgent. În s\ tot
se sup\r\ c`nd ace[tia ascult\ mu zic\ în
timp ce el pred\. Normal c\ nu în ]eleg
lec]ia dac\ nu sunt aten]i. Pe vremea
lui, lucrurile st\teau altfel. Pro fe so rii te
d\deau afar\ dac\ scriai bi le ]e le cu vreo
coleg\, dar nu înainte de a te mu [tr ului
bine. Dup\ ce treceai printr-o astfel de
experien]\, a doua oar\ nu mai în dr\z -
neai s\ sufli. Acum, chiar da c\ ar da a -
fa r\ un student, `n ziua ur m\ toa re ar fa -
ce la fel. 

„Stimate student,
V-am explicat deja de dou\ ori des -

pre ce este vorba în curs. V-a[ sf\tui s\
apela]i [i la cartea cutare pentru ne l\ -
muririle dumneavoastr\. Dac\ nici du -
p\ ce o ve]i citi nu v\ ve]i l\muri, atun-

ci am s\ binevoiesc s\ v\ mai explic
în c\ o dat\.

Toate cele bune, prof. univ.
Cut\rache!”

„Sent from my
iPad”

Georgiana
CIUPITU

Factor de impact? Zero 

P`inea cea de toate zilele

Trimi[i de pe tablet\

Nu în]elesese atunci de ce primi se
un zece, de[i se bîlbîise la fiecare trei
vor be pe care le rostise. Pentru încura -
jare, i se spusese. Prea clar nu îi era,
dar nici nu mai conta. Acel unu ur mat
de zero devenise deodat\ mai impor-
tant decît simplele semne pe care o bi[ -
nuia s\ le fac\ în caietul cu p\ tr\]ele pe
care-l ]inea înainte de a se numi [colar.
Colegii îl priveau cu respect, iar în o -
chii înv\]\torului z\rise o sclipire pe ca -
re nu reu[ise s\ o deslu[easc\. Î[i do -
rea totu[i, s\ o vad\ pîlpîind mereu.

***
Nu [tie nici acum cînd acel zece a

devenit un simplu num\r. Poate atunci
cînd [i-a dorit ca [i numele lui s\ se ter -
mine în „–escu”.  Cert este c\ [irul de
ci fre din carnetul de elev ajunsese s\-i
spun\ tot atît de multe c`te se amestec\
pe un e cran cu cifre binare `n fa]a unui
om dep\[it de mof turile vremii sale.
Apoi î[i zise c\ e ra mai bine a[a. S\
tr\iasc\ mereu d u  p\ a[tept\ri era prea

mult pentru un spirit a[a de liber ca al
lui. Desigur, nu îl pu tea învinov\]i
nimeni de rebeliune cînd era mic, iar în
liceu nu-i mai putea fi im putat teribilis-
mul adolescentin. A juns student, cre-
dea c\ [tie mai bine. 

***
Da, [tiu, ecranul acela care î]i vor -

be[te acum e mai interesant. Î]i ofer\
mai multe informa]ii [i nu te mai în trea -
b\ despre ce te-a înv\]at. Te scute[te de
tremuratul glasului înainte de a pune o
întrebare [i de ru[inea de a nu [ti. Sînt
suficiente dou\ propozi]ii azvîrlite în -
tr-un e-mail [i un „mul]umesc anticipat”
la sfîr[it, iar materia-i promovat\. Da,
v\d, sistemul t\u e mai rapid [i mai e fi -
cient. Dar spune-mi, studentule din vi -
itor, [tii tu ce înseamn\ lic\rirea a ce ea
din ochii profesorului cînd î]i în mî nea -
z\ premiul la sfîr[it de an? 

Alexandra FILIP

Din linii [i cercuri

� mereu ne-a dat de `n]eles c\ ea e f\cut\ dintr-un alt
fel de aluat, mai fr\ m`ntat

� carnetul de note `i spunea tot at`tea cuvinte c`te cifre
binare se amestec\ pe  un ecran

� s-a cam s\turat s\ 
ci teas  c\ tot felul de mesaje
de la studen]i 

L-am prins. Eu cu ochii [i m`i ni le
mele l-am prins fur`ndu-m\. Se alin-
tase pe l`ng\ mine cu liniile lui pli ne,
albe, `mplinite, ferme. ~mi promitea
c\ n-o s\ se lase b\tut, chiar dac\ u ne -
ori avea dureri de cap [i-l treceau ni[ -
te valuri frisonante, ca `nainte de-un
le[in a[teptat, preg\tit dar t\ios. ~mi
spunea c\ e ca [i cum ai smulge un
[tec\r dintr-o priz\ f\r\ `m p\ m`n ta -
re. Cu sc`ntei nev\zute. A[a, ca noi. 

~l luam peste tot de fric\ s\ nu se
r\ t\ceasc\ `n propriul circuit. L-am
`m br\cat `n ceva mai deocheat, apoi
ceva mai sub]ire, aproape vedeai prin
osatura casant\, sticloas\ a straielor
noi. Era fericit, a[a spunea. Era a ca s\
oriunde-l duceam [i se-nv\]ase s\-mi
r\spund\ la `ntreb\ri, s\-mi ]in\ de
ur`t, s\-mi ascund\ minciunile. Doar
c\ unul din noi min]ea mai bine. 

M\ lua cu el peste tot de bine ce
m\ legase fedele[ cu toat\ puterea bra -
]elor lui. ~l hr\nisem cu ne[tire, cu `n -
treb\ri analfabete, `i d\dusem at`ta im -
portan]\ [i-o `nfior\toare libertate de
exprimare. M\ `nv\]ase s\ a[tept s\ m\
`n]eleag\ oricine chiar dac\ d\deam
sur domu]e[te din m`ini [i citeam lu -
mea cu ochi de orb. F\r\ sim]uri, f\ r\
sim], credeam c\-l controlez, dar le [i -
nasem de mult ca [i cum m-ar fi smuls
dintr-o priz\ f\r\ `np\m`ntare. Cu
sc`n  tei nev\zute. Se furi[a `n bu zu -
narele mele, `mi citea temele [i le um -
plea de-un soi de cuno[tin]e iefti ne
pe ca re mi le vindea pentru un bu toi de
m`n drie. 

Mi-a golit toate ungherele mi n]ii
[i-a r\mas cu mine doar de pample zir.
Mi-a v`ndut at`ta marf\ ieftin\, sub -
]i re, casant\ [i altora le-a spus a -
dev\ruri mai curate, limpezite ̀ n trei a -
pe. Nu m-a min]it din rea voin]\, [tiu,
ci pentru c\ voin]a mea n-a [tiut mai
bine de-at`t. 

Anca TOMA

Nu s-a culcat nimeni pe-o ureche degeaba. N-am
pus capetele pe mas\ ca la e[afod, ci ni le-am

lipit de tablete, de tastaturi luminoase, de mirajul unei
`nv\]\turi g\site cu motoare de c\utare. Era digital\,
cum ne place s-o numim, n-a adus studen]i cu mai
mult drag de carte, ba chiar a ciuntit din av`ntul de
pedagog a multora din profesori. Cu ridic\ri de
umeri neputincioase, am aruncat to]i creta [i ne-am
trezit c\ am uitat nu doar s\ scriem, ci [i s\ vorbim.

� universit\]ile [i studen]ii
au ne vo ie de dasc\li, chiar
dac\ nu o [tiu � `mi citea
temele [i le um plea de-un
soi de cuno[tin]e iefti ne  
� regres\m [i uit\m de
bunul sim] � z\rise `n ochii
`nv\]\torului o sclipire
nedeslu[it\

Fiecare carte `[i are `nlocuitorul cu ecran tactil 
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Circuitul [colii `n sistem biinnaarr

Dac\ 
Internetul te

minte
� credeam c\-l contro lez,
dar le [i nasem de mult

� ce preten]ie po]i avea ca unui c`ine s\-i plac\ p`inea
dac\-l hr\ne[ti numai cu fripturi?
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Meserii de periferie

~n Alexandru cel Bun, `n coasta
unui parc pe care-l z\re[ti de la bule-
vard, e-o c\m\ru]\ plin\ de me[te [u guri
m\runte. Pingele, fe]e de toc, f`[ii mari
de material tuciuriu pe care le calc\
mai t`rziu zeci de picioare ce urc\
pra  gul `n atelier. Picioare purtate de
figuri schimonosite, fiindc\ „oame nii
nu mai z`mbesc, `i vede]i? R`n jesc
chinuit, cu greu”. Florin Co[uleanu
are, `ns\, destul sur`s [i destul\ co pi l\ -
rie pe chip c`t pentru toat\ lumea care
`l g\se[te a[ezat `n boxa lui cu scule, `n
fiecare zi. 

Afar\ e-un frig de prim\var\ r\ t\ -

cit\ pe drum. U[a e deschis\ [i neo nul
care-i st\ deasupra capului, `n\untru,
albe[te intrarea ca o pat\ curat\ prin -
tre pungile cu cizme. Ochii lui nea Flo-
rin salut\, ̀ n vreme ce m`inile frumoa -
se a[az\, pe-un stender de fier tocit, o
ciz m\ ro[ie cu talp\ sub]ire. Are aproa -
pe 53 de ani [i me[tere[te de doi la mar -
ginea blocului, `ns\ e cizmar de-o via-
]\. Adic\ din ’77, de c`nd s-a apucat de
[coala profesional\, la UCECOM din
Ia[i. Purtat din [coal\ prin atelierele
mai[trilor, cizmarul `[i amin te[ te cum
i s-a b\ tucit viitorul de-aca s\, din Bo -
to [ani, c`nd tat\l a c\ u tat s\-l dea la

o [coal\, s\-nve]e o me se rie, s\ m\ -
n`n ce de pe ur ma ei. „«Un de s\-l b\ -
g\m noi pe b\ ietul ista?» O r\mas s\
m\ duc la «Cro i to rie, haine de piele».
C`nd m-am trezit, dup\ vreo lun\ de
zile, eu eram la ciz m\rie, iar\ ciz m\ -
ria mie nu-mi pl\ cea defel.”

L-au chemat `napoi acas\. Dar nea
Florin nu era om care s\ lase panto-
ful `n drum [i s\ se-ntoarc\ f\r\ di plo-
m\. A[a c\ a r\mas, ̀ mi spune ̀ n vre me
ce taie `ntr-o bucat\ de cauciuc gros
[i, ca-ntr-un calup de unt, `[i ad`n ce[ te
dou\ degete `ntr-un cap\t de sticl\

plin cu prenadez [i neteze[te cu el c\l -
c`iul cizmei grena. Pe peretele care
d\ spre parc, pe din\untru, at`rn\ di -
ploma cu pricina. „Me[terul” ar fi vrut
s\ fie mecanic auto, `ns\ cel mai a -
proa pe de ma[ini a ajuns f\c`nd [coa la
de [oferi. „Am lu crat ca [ofer `n ar ma -
t\, la Canal, nu mai c\ am v\zut prea
multe accidente `n timpul \la, prea
mult\ moarte. {i mi s-a cam `ntors su -
fletul”. Nea Florin a prins drag de
cizm\rie, [i-a f\cut [i li ce ul. „Am r\ -
mas cu mai mult dup\ el, ceea ce-i
mai bine dec`t mai pu ]in.”A muncit
[i-n Germania, `ntr-o clinic\ de cai,
`nainte s\-[i deschid\ pr\v\ li oa ra asta
cu miros metalic de cui[oare [i lipici.
~ns\ n-a mai putut h\l\dui prin lu me, `l

chemau de data asta copiii acas\. 
Dou\ cizme m\runte de sticl\ at`r -

n\ pe cel\lalt perete, pline cu fe]e de toc
cui, maronii, f`[ii galbene de metru [i
fire de praf. La nea Florin intr\ p`n\
la [apte seara oameni fel de fel, cu bl\ -
nuri lungi de nurc\, cu saco[e mur-
dare de p`nz\ [i neap\rat cu `nc\l]\ri
zdren ]u ite. Uneori nu le ia bani, indi -
fe rent de hramul pe care-l poart\.
„Da   c\ n-au, c`nd s\ poarte cizma? La
var\?”. Are ochi alba[tri [i tineri ciz-
ma rul care `n cal]\ pa[ii din Alexan -
dru, tu[e[te a frig st\tut [i z`mbe[te ne -
chinuit [i c-o vor b\ care-]i calc\ pe
suflet.

Anca TOMA

Pentru locuitorii blocului Q2 de pe
strada Pl\ie[ilor, Constantin Sam -
son e omul bun la toate. Me[ te [uge[te
orice, de la schimbat prize [i apo me tre,
la reparat clan]e [i ]evi, îns\ „da c\
simt c\ nu m\ pricep, nu m\ bag”
îmi spune, dar nu s-ar da în l\turi s\ ur -
m\reasc\ un meseria[ de la care ar mai
putea înv\]a ceva. 

Dintre cele peste o sut\ de fa mi lii
care stau în bloc, omul c\runt din fa -
]a mea, înalt [i înc\ în putere, a f\ cut
repara]ii la cel pu]in patruzeci. {i chiar
dac\ bani nu prea cî[tig\, nu ar re -

nun]a, c\ci a[a are o ocupa]ie, „altfel
înnebunesc!”

De meserie este l\c\tu[ universal,
dar e mereu, „aco lo unde are omul
ne voie”, chiar da c\ uneori e pl\tit
doar cu cîteva ]ig\ri. Es te viciul lui, de
care nu reu[e[te s\ se lepede. A sc\ pat
îns\, [i-o spune mîndru, de cel\lalt vi -
ciu, b\utura: „De pe 24 oc tombrie
2006, nu am b\ut alcool de loc. Nici
m\car paosul de la înmormîn t\ri”. Zi -
ce c\ s-a l\sat dintr-o am bi]ie pe ca re
nu [i-o poate explica [i î[i îndreapt\
ochii c\tre peretele din spa tele meu pe
care st\ ag\]at\ o icoa n\: „Parc\ ci ne -
va mi-a [optit opre[te-te. Beam a tunci
o bere Bucegi, [i dup\ ce am luat
cîteva guri, am aruncat res tul în chiu -
vet\. N-am mai vrut alcool”, iar ho t\ -
rîrea i se cite[te din glas.

Revolu]ionarul din fabric\
Din 2010 a ie[it la pensie, [i, „e cea

mai urît\ perioad\ a vie]ii. E groaz nic
domni[oar\”, îmi strig\ în timp ce se
ridic\ de pe pat, merge pîn\ în mij lo -
cul camerei, iar acolo se apleac\ ca [i
cum ar privi ceva în jos: „nu mai ai de -
cît doi pa[i pîn\ la acea posibil\ groa -
p\, s\ vezi, e a ta?”. De urît îi mai
]ine colec]ia de CD-uri [i casete, „dar
astea-s dep\[ite”. Înainte îi pl\cea
Beatles, Rolling Stone, [i chiar da c\
nu în]elegea o buchie, „îmi pl\cea rit -
mul. Acum nu mai pot s\ m\ zbîn ]ui,
a[a c\ nu-mi mai place”. A încercat

s\ înve]e engleza, „cînd aveam planuri
mari, s\ ies din ]ar\, dar nu s-a prins de
capul meu”. Iar din ]ar\ nu a reu[it s\
ias\ decît o dat\, la turci. Plecase
printr-o firm\ [i ajunsese s\ lucreze la
o fabric\ de inox. Dup\ nici o lun\
îns\, i-au f\cut lichidarea [i a plecat,
c\ci „eu am fost bufon toat\ via]a. ~i
f\ceam pe to]i s\ rîd\ [i am fost pî rît,
cum c\ ar sc\dea calitatea produc -
]iei”, îmi explic\ chicotind. I-a r\mas
de acolo o singur\ amintire, un ceas
ma re, cî[tigat la o tombol\ în autocar,
la întoarcere. 

Domnul Samson are opt clase [i
trei ani de [coal\ profesional\, „dar a[a
cum m\ vezi, am fost o figur\ im por -
tant\”. În 1992, pe 11 martie, spune c\
a condus prima grev\ în întreprin de-
rea mecanic\ din Nicolina, cînd s-a
ie [it în strad\ la Casa P\trat\. Era s\
fa c\ pu[c\rie, dar a sc\pat doar cu
con cedierea lui [i a directorului Bu da-
cia, de atunci. „{i to]i au spus c\ l-au
dat afar\ din cauza mea. Dar nu eu,
cei de la minister l-au dat afar\. Dar s\
v\ spun de unde vine «norocul» \s -
ta?” Se face c\ s-a n\scut într-o zi spe -
cial\, pe 9 aprilie 1950. Era prima zi
de Pa[te, în anul acela, [i de asta
ma ma sa îi repeta mereu c\ o s\ ajun -
g\ „om mare. Am stat, au trecut anii,
am zis, pre[edintele României, ce dra -
cu’ am s\ ajung? Nimic”.

Alexandra FILIP

Nea Florin a prins drag de cizm\rie `n liceu

Unde ni se dreg t\lpile

� dintre cele peste o sut\ de fa mi lii care stau în bloc, a f\ cut repara]ii la cel pu]in
patruzeci � este pen sionar `ns\ nu uit\ de meseria pe care a prac ticat-o o via]\

� cizmarul `[i aminte[te c\ tat\l s\u a vrut s\-nve]e o
meserie, s\ m\n`nce de pe ur ma ei

Nu ne s`nt rude [i poa te nici prieteni,
`ns\ `i [tim foarte bine. Le batem la

u[\ ori de c`te ori ni se dezlipe[te talpa,
ni se stri c\ ]eava din bu c\ t\rie sau priza
din cas\ pentru c\ `i cunoa[tem ca fiind
cei price pu]i la orice. ~n spatele u[ii lor
nu se deschide o sim pl\ ca s\, ci un

adev\ rat atelier de lucru `n]esat cu miros
de metale [i adezivi, f\r\ de care
lucrurile ne-ar fi de unic\ fo losin]\. Pen -
sio nari sau trecu]i de prima lor ti nere]e,
`[i v`nd meseria doar pentru c`]i va lei,
r\m`n`nd c-un z`m bet a mul]umire pe
buze.

Mircea Ancu]a din Podu Ro[
nu s-a mai ju cat de mult timp cu
fire electrice, bo bi ne [i generatoa re,
conect`nd cablu la soclu, tranzistor la
tranzistor, cum f\ cea `n tinere]e, c`nd
lucra ca electro nist la fabrica Te rom.
Acum este pen sionar [i, de[i are mai
mult timp liber, nu uit\ de me seria
pe care a prac ticat-o o via ]\ `ntrea g\.
„Pe bal con am adunate c` teva in stru-
men te uzuale, un gene ra tor de sem-
nale dreptunghiulare, nici nu [tii c`nd
`]i mai trebuie o surs\ bun\, stabi-
lizatoare de tensiune [i diferite scu -
le. E un fel de atelier”, ̀ mi spune b\ -
tr` nul, frec`ndu-[i palmele atinse [i
ele de as primea timpului. De[i pes-
te el au tre cut ani dup\ ani ca re i-au
coco [at pu]in spatele, p\ rul `nc\ run -
]it [i lung p`n\ la g`t pare s\ fi sc\ -
pat printre de getele vea cu ri lor. „Re -
pe de trece tim pul, acum ai 30, apoi
40 [i ajungi ca mine”, zice pe un glas
ascuns dup\ o palm\ Mircea.

Fo[tii colegi de uzin\ l-au `n v\ -
]at cum s\-[i practice meseria [i `n
afara orelor de lucru, pentru a face
rost de c`te un bonus, pe l`ng\ sa la -
riul obi[nuit. „Uite ceva ce am prins
pe vremea c`nd lucram la Terom. Pe
atunci, `n afara serviciului, puteai s\
faci mici aparate ca s\ ob]ii un plus,
acolo.” A acceptat multe rug\ min]i,
iar de`ndat\ ce a sim]it c\ atinge o
v`rst\ mai ̀ ndep\rtat\, a ̀ nceput s\ re -
pare chiar [i din curiozitate. ”A[a am
ajuns s\ repar televizoare, aparate ra-
dio, iar de c`nd m-am mutat la bloc
am ajuns s\ lucrez cu ma[in\rii
mai speciale, pe care nu le `n]e le -
geam complet”, `mi zice Mircea, l\ -

s`nd s\-i scape un mic sur`s. „Dup\
90’, c`nd au `nceput s\ apar\ ma ne -
li[tii, venise la mine un om care avea
nevoie s\-i calibrez pu]in microfo -
nul pentru a fi mai sensibil. Cine
[tie ce talent ascuns avea b\iatul, da -
c\ voia s\-i fie prins\ toat\ vocea. Din
feri cire pentru el, deja `ncepusem
s\-mi fac micul atelier, [i cu pu]in\
mi g\ lea l\, i-am terminat rapid lu cra -
rea”, ca re `ns\ nu a fost [i ultima
pen tru Mircea. 

De[i acum timpul [i-l `mparte
av`nd grij\ de cas\ [i so]ia bolnav\, ̀ n
trecut, pe l`ng\ faptul c\ a pigulit la
diferite aparate electronice, a mai [i
dat sfaturi acolo unde era nevoie. „Un
meseria[, mai b\tr`n dec`t mine, de
aici de la bloc, a vrut s\-[i monteze un
stabilizator de tensiune, dar `n loc s\
pun\ partea cu intrare unde trebu ie,
a pus ie[irea ̀ n locul ei. Nu [tia ce are
[i abia dup\ ce i-am zis cum vine a -
ran jat de fapt, a `nceput s\-i mear g\
bibirezu”. 

~[i `mpreuneaz\ u[or palmele
pes te mas\ [i m\ `ntreab\ cum cred
eu c\ a ajuns s\ fac\ meseria asta. A[ -
teapt\ c`teva secunde p`n\ c`nd scoa -
te un r`s ascu]it, de parc\ tocmai ar fi
v\zut ceva amuzant. „O locomoti v\
pe aburi care m-a speriat c`nd eram
co pil”, `mi spune pe un glas `ncet
b\ tr` nul. „Bunicul a fost mecanic pe
o ast fel de locomotiv\ [i pe c`nd
eram un prichindel, m\ mai lua cu el.
~mi era fric\ de vitez\, dar am de ve -
nit `nne bunit de partea mecanic\.
Cazanu, ma nometrele, toat\ meca ni -
ca era su perb\. Dar eu nu vroiam
s\ conduc o ca[carabet\ a[a c\ am
luat alt drum.”

Paul ANDRICI

Electronic\ din aburi

Me[te[ug pe caz de pensionare
� a `nceput s\ re pare
chiar [i din curiozitate

� se pricepe la aproape orice, „aco lo unde are omul nevoie”, chiar da c\ uneori e
pl\tit doar cu cîteva ]ig\ri

MMee[[ tt eerrii atelierelor din cartier

Me[te[uge[te aproape orice



O. V.: Este adev\rat c\ pacien]ii
nu au `ncredere `n medicii tineri,
f\r\ experien]\?
G. D.: Da, am tr\it [i eu momen-

tele astea, [i s`nt convins c\ un medic
care are 25 de ani nu poate avea ace-
ea[i experien]\ ca un om care are 55
de ani. ~ns\ asta nu `nseamn\ c\ un
medic care are mai pu]in\ experien]\
nu poate fi un doctor foarte bun. Nu
`nseamn\ c\ un medic care este `n
v`rst\ nu are entuziasmul unui t`n\r. E
foarte complicat s\ alegi un doctor.
Dac\ `ntreba]i pacien]ii cum `[i aleg
un doctor, modul de selec]ie se bazea-
z\ pe ceea ce spune vecinul de l`ng\
el. Modul de informare nu este unul
care are leg\tur\ cu logica neap\rat.
Pacien]ii aleg uneori un medic care
are un nume cunoscut sau o expe-
rien]\ mai mare, dob`ndite cu greu.
O.V.: S`nt studen]ii mai atra[i de

chirurgie dec`t de alte specializ\ri
pentru c\ li se pare c\ ofer\ un plus
de adrenalin\?
G. D.: ~n acest moment, chirurgia

nu este o specialitate foarte dorit\.
Dac\ v\ uita]i pe listele pentru ocupa-
rea posturilor de reziden]iat, este prin-
tre ultimele locuri. O fi oferind ea

adrenalin\, dar dureaz\ enorm de mult
p`n\ ajungi s\ termini un reziden]iat.
Urmeaz\ apoi o perioad\ foarte lung\
`n care e[ti un t`n\r specialist de care
nu a auzit nimeni [i nu se [tie ce vei
putea face, `nc`t ace[tia nu s`nt foarte
`nc`nta]i. Sigur, s`nt [i oameni care
s`nt determina]i s\ fac\ chirurgie, este
spectaculoas\ chirurgia [i po]i reda
via]a oamenilor `ntr-o anumit\ m\su-
r\, dar s`nt foarte mul]i care se orien-
teaz\ spre ce pot s\ fac\ repede, se
g`ndesc dac\ au cu ce s\ tr\iasc\, pen-
tru c\ dac\ n-ai din ce tr\i, farmecul
meseriei nu prea mai exist\.

OOrriiccee  aaii  ffaaccee,,  llaa  oorriiccee  nniivveell,,
ppaacciieennttuull  ttrreebbuuiiee  ss\\  aaiibb\\
`̀nnccrreeddeerree  `̀nn  ttiinnee
O. V.: Pe dumneavoastr\ cu ce

v-a ademenit chirurgia?
G. D.: Mi-am dorit s\ fiu chirurg

de c`nd aveam patru sau cinci ani. Am
fost operat c`nd am fost copil, am a -
vut un respect foarte mare fa]\ de me d-
icin\, mama mea a fost medic. As ta
mi-am dorit dintotdeauna. Iar chi rur -
gie am f\cut din anul I de studen]ie, am

lucrat dup\-amiezile [i verile `n spi-
tale [i am avut [ansa s\ o pot [i prac-
tica. 
O. V.: De ce v-a]i specializat `n

chirurgia oncologic\?
G. D.: Dup\ p\rerea mea, este cea

mai complex\ chirurgie, este o chi -
rurgie `n care ai [i beneficii din punct
de vedere profesional [i moral, dar [i
ne reu[ite. Este o chirurgie foarte grea,
pe bolnavi grav. A face chirurgie on-
 co logic\ este ceva deosebit, e un alt
nivel `n chirurgia general\. 
O. V.: Practicarea chirurgiei im-

 plic\ necesitatea de a construi un tip
aparte de interac]iune [i co mu -
nicare cu pacientul?
G.D.: Da [i nu. Orice ai face, la

orice nivel, pacientul trebuie s\ aib\
`ncredere `n tine, trebuie s\ `i c`[tigi
`ncrederea, s\ se lase t\iat. Nu-i u[or.
O. V.: Cum proceda]i c`nd un

pacient diagnosticat cu cancer re -
fuz\ s\ fie tratat?
G. D.: Este hot\r`rea lui, noi ce

trebuie s\ facem este s\ `i explic\m ce
presupune un tratament, care s`nt
riscurile [i care s`nt beneficiile trata-
mentului. Iar dac\ el, `n]eleg`nd acest
lucru dore[te s\ aib\ o alt\ op]iune,
este `ntru totul dreptul lui.

NNiiccii  cceelloorr  mmaaii  bbooggaattee  ]]\\rrii
ddiinn  lluummee  nnuu  llee  aajjuunngg  bbaanniiii
ppeennttrruu  ttrraattaammeenntteellee  mmeeddiiccaallee
O. V.: Ce `mbun\t\]iri pot fi a -

du se registrului na]ional al bolnavi -
lor de cancer pentru o monitori zare
corect\ a acestora?
G. D.: Modul de raportare de pin -

de de factorul uman, [i s`nt foarte pu -
]ini oameni implica]i `n asta [i nu to]i
respect\ ni[te reguli. At`ta timp c`t nu
in troduci datele unui pacient, el nu
exist\. Iar `n sistemul de raportare a
bol navilor de cancer intr\ [i chirurgi,
[i gastroenterologi, [i interni[ti, [i pne -
u mologi, to]i care concur\ la a diag -
nostica un cancer. De multe ori,
pa cien ]ii nu s`nt raporta]i sau nu s`nt
ra porta]i corect, e adev\rat. At`ta timp
c`t sistemul nu este func]ional [i oa-
 me nii nu s`nt `nv\]a]i sau, printr-o me -
tod\ coercitiv\, obliga]i s\ o fac\,
da tele vor fi incomplete. Aceast\ mo -
ni torizare incomplet\ nu se reflect\ a -
su pra bolnavului `n mod direct, ci
a supra sistemului de s\n\tate care nu
se poate dimensiona corect, nu poate
s\ `[i planifice corect procedurile, a -
chizi]iile, necesarul de medicamente
[i a[a mai departe.
O. V.: Programele de cancer din

Rom=nia s`nt cel mai slab finan]ate
din toat\ Europa. 
G. D.: Ace[tia s`nt banii pe care [i-

i permite ]ara asta. Noi `ncerc\m s\ a -
sigur\m c`t mai bine tratamentul
can cerului cu banii care ne s`nt o fe ri]i.
C\ se pot da mai mul]i, noi putem
cheltui oric`t [i capacitatea sistemului
me dical de a cheltui nu cred c\ poate
fi atins\. Nici celor mai bogate ]\ri din

lume nu le ajung banii pentru tra t -
amentele medicale pentru c\ fiecare
sistem medical se va dezvolta [i mai
mult, [i mai mult, `nghi]ind tot mai
mul]i bani. La acest moment se d\ o
su m\ `n care noi `ncerc\m se ne `n ca -
dr\m. Dar nu este `ndeajuns. C`t `[i
poa te permite o ]ar\ `n care 4 milioa -
ne pl\tesc asigur\ri de s\n\tate s\ a si -
gure s\n\tatea pentru 20 de milioane?
Da c\ 4 milioane pl\tesc [i 20 de mi l-
ioane consum\, cine d\ restul de bani?

NNuu  ppoo]]ii  ss\\  `̀ii  ssppuuii  uunnuuii  oomm  iinn--
tteelliiggeenntt  cc\\  `̀ii  ffaaccii  
cchhiimmiiootteerraappiiee  ccaa  ss\\  ttee  aaffllii  `̀nn
ttrreeaabb\\
O. V.: Cum reac]ioneaz\ pa cien -

]ii c`nd [tiu c\ vor fi opera]i de rezi-
den]i?
G. D.: Pacien]ii semneaz\ un con-

sim]\m`nt prin care eu am dreptul s\
`mi aleg o echip\ cu care lucrez, [i a
c\rei preg\tire se face sub `ndruma rea
[i r\spunderea mea. Reziden]ii fac an-
umite gesturi la `nceput `mpreu n\ cu
noi. A[a se `nva]\, altfel am termina
`nv\]\m`ntul medical, [i dac\ re zi-
den]ii nu pot dec`t s\ se uite, n-ar mai
avea nici un sens `nv\]\m`ntul med-
ical chirurgical. 
O. V.: Cum `i `nv\]a]i pe rezi-

den]i s\ le comunice pacien]ilor diag -
nosticul?
G. D.:Acestea s`nt chestiuni care

nu se pot explica, se `nva]\ `n via]\.
De c`te ori `i explic situa]ia unui pa-
 cient, reziden]ii s`nt l`ng\ mine [i v\d
felul `n care vorbesc. Trebuie s\ fii ca-
 pabil s\ `n]elegi cum va reac]iona un
pacient [i s\ `]i adaptezi modul `n care
discu]i cu el `n func]ie de tipul lui de
r\spuns psihologic. Nu abor d\m to]i
pacien]ii la fel. Asta este o prob lem\
care nu se poate scrie sau explica prin
cuvinte. {i s`nt oameni care comunic\
prost. S`nt medici care comunic\ prost
cu pacien]ii, dar asta nu `nseamn\ c\
nu s`nt chirurgi buni. Dar pot avea di-
ficult\]i `n rela]ia cu bolnavul din
cauza unei comunic\ri deficitare. A
`nv\]a cum s\ vorbe[ti cu un alt om
este o art\, nu oricine es te un orator.
Eu nu s`nt.  Totdeauna le ex plic\m al-
ternativele, le ar\t\m par tea bun\. N-
are sens s\-i spui unui pa cient c\ totul
este dezastruos [i c\ pot ap\rea com-
plica]ii. {ansa acelui pa cient este s\ fie
vindecat, dar exist\ [i o ne[ans\ s\ fac\
o metastaz\. Nu po]i s\ `i spui unui om
inteligent, care `n ]elege, c\ `i faci
chimioterapie ca s\ te afli `n treab\.
Exist\ alternative tera peutice,
`ncerc\m s\ `i d\m [i o [ans\ ca s\ `l
echilibr\m psihologic. 
O.V.: ~n prezent, `n spitalele din

Ro m=nia lucreaz\ aproximativ
14.000 de reziden]i, cu un salariu,
de aproximatv 800 de lei. Cum poa-
te fi solu]ionat\ problema migr\rii
acestora `n ]\ri precum Germania,
Anglia sau `nspre Europa de Vest,

unde salariile `ncep de la 2000 de
euro?
G. D.: Cu suma aceea reziden]ii

nu se pot descurca, nu pot locui `ntr-o
gazd\ sau `ntr-un c\min, iar dac\ au [i
un copil este imposibil s\ tr\iasc\. Pe
de alt\ parte, sistemul de s\n\tate ro -
m= nesc, `n ultimii 15 ani de zile, a o -
fe rit foarte pu]ine locuri speciali[tilor
`n anumite domenii. Ei pleac\ [i da to -
ri t\ dificult\]ilor de practic\ a medici -
nei `n Rom=nia, uita]i-v\ la modul `n
care se iau posturile la reziden]iat. Se
iau primele, cele la care se poate ple -
ca din ]ar\, practici care s`nt c\utate [i
foar te bine pl\tite cum ar fi terapia in-
 tensiv\ sau oftalmologia, meserii ca -
re se g\sesc u[or `n Europa [i s`nt
dis  cipline la care se poate face u[or o
practic\ privat\ [i de pe urma c\rora
se poate c`[tiga altfel dec`t `n siste mul
sanitar `n care nu se pl\te[te bine.  Nu
po]i s\-i ceri unui doctor s\ fie per ma-
nent prezent, s\ vin\ la orice o r\ la un
pacient [i s\ fie pl\tit mult mai prost
dec`t ar trebui. Dac\ Ro m= nia nu va
face ceva `n acest sens, va ajunge s\
aib\ ni[te spitale ultramo derne `n care
nu se vor g\si oameni s\ lucreze. 
O. V.: {i ce m\suri ar trebui lua -

te?
G. D.: Trebuie luat\ o decizie ra -

pid \ de a cre[te salariile doctorilor, nu
neap\rat s\ ajung\ la nivelul Europei
de Vest, dar s\ fie competiti ve, s\

asigure o via]\ decent\. Ro m= nia a
devenit deficitar\ major la medici.
Dac\ nu se va g\si o solu]ie fi nanciar\
pentru ca ace[ti doctori s\ lu creze `n
ni[te condi]ii decente, Ro m= nia va
pierde `n continuare me dici. C\ spi-
talele din ]ar\ poate n-au a cela[i nivel
de prestare a serviciilor me dicale ca
cele mai puternice spitale din Aus-
tria, spre exemplu, nu-i re levant pen-
tru omul de r`nd pentru c\ el nu are
alternative. Trebuie ca a ces tui om s\ i
se spun\ c\ poate bene ficia de servicii.
O. V.: ~n 2012, [i secretarul de

stat al Ministerului S\n\t\]ii, Raed
Ara fat, a apreciat c\ un alt motiv
pentru care medicii reziden]i aleg s\

fac\ practic\ `n alte ]\ri este dat [i
de lipsa posibilit\]ilor autentice de
a evolua `n profesie.
G.D.: Nu pot s\ neg chestiunea

aceasta, `n condi]iile `n care, `ntr-un
spital `n care au 100 de paturi se o p-
ereaz\ 20 de pacien]i pe zi, dac\ ai
numai trei reziden]i, ei vor munci de
diminea]\ p`n\ seara, dar vor avea o
expunere mult mai mare [i vor bene-
ficia de o preg\tire mult mai intens\.

Dac\ aloci un num\r mare de re zi-
den]i unui cadru care `i `nva]\ [i care
trebuie s\ se `mpart\ `ntre mai mul]i
oameni, `ntr-adev\r preg\tirea este
mai proast\, iar ei muncesc mult mai
pu]in. Rezidentul, oriunde ar a junge
el, este un om care intr\ `ntr-o struc-
tur\ [i `n care lucreaz\. El pres teaz\ un
serviciu [i `n acela[i timp `nva]\ de la
cineva mai preg\tit dec`t el [i cu mai
mult\ experien]\. Cu sigu ran]\ `n orice
]ar\ din lume, ca [i `n Rom=nia, vom
g\si locuri `n care trea ba se face mai
bine sau mai prost. Dar conteaz\ [i cu
cine lucrezi, dac\ ai un rezident care
este foarte bun [i foarte interesat, vei
lucra altfel [i tu cu el.

Dac\  locuie[ti  [i  `nve]i  `ntr-un
singur  mediu,  n-ai  nici  o
[ans\  s\  te  dezvol]i
O. V.: A]i participat `n perioada

1991-2007 la cursuri de preg\tire
pro fesional\ `n ]\ri precum Ca na -
da, Anglia, Austria sau Italia. Ce di -
feren]e a]i sesizat `ntre cursurile de
acolo [i cele din Rom=nia?
G. D.: Nu e deosebire major\ `ntre

ceea ce facem noi [i ei, ca organi zare,
conteaz\ ce putere financiar\ au uni-
versit\]ile respective, ca s\ a duci ni[te
oameni care s`nt nume in ter na]ionale.

Ei `[i pot permite financiar s\ aduc\
primele zece nume din lu me pe dome-
niul pe care se des f\ [oa r\ cursul re-
spectiv. Un asemenea curs este foarte
scump, taxa de parti ci pare poate
ajunge [i la 500 de euro de persoan\,
[i revenind la salariul doctorului, din
ce bani s\ pl\teasc\ o asemenea tax\?
{i intervine o problem\, c\r]ile s`nt
scumpe, congresele s`nt foarte
scumpe, vrem ca medicii no[tri s\ fie
preg\ti]i, dar ce acces le oferim?
Acces la literatura [tiin]ific\ exist\ `n
universit\]i prin programele ANELIS,
dar p`n\ acum nu exista. Rom=nia a
fost `n]epenit\ din ’65 p`n\ `n ’90, n-
am avut acces la multe informa]ii din

afar\, nu puteai s\ vezi ce face
altcineva. Oamenii din ]\rile Europei
de Vest, spre exemplu, au avut o alt\
deschidere, au alt mod de-a face train-
ing-uri. Experien]a multipl\ este im-
portant\, mai ales `n mediul academic.
Dac\ locuie[ti [i `nve]i `n tr-un singur
mediu, n-ai nici o [ans\ s\ te dezvol]i,
nu vei ajunge dec`t s\ repe]i ce au
f\cut `nainta[ii sau profesorii t\i. Dac\
po]i s\ aduci ceva nou, trebuie s\ cir-
culi. Este o cerin]\ o bl i ga torie `n toate
mediile academice in terna]ionale,
dac\ noi nu `ncerc\m s\ g\sim
finan]are pentru asta, s\ trimi tem oa-
menii s\ vad\ [i altceva n-au nici o
[ans\. 

Mi-e  greu  s\  cred  c\  se  pot
coordona  cu  u[urin]\  mai
mult  de  opt  doctoranzi
O. V.: ~n Legea Educa]iei Na ]io -

nale (LEN) 1/2011 se men]iona c\
un conduc\tor de doctorat poate `n -
druma simultan opt doctoranzi, `n -
s\ prin Ordonan]a de Urgen]\  (OUG)
92/2012 s-a stabilit ca num\rul li mi -
t\ de doctoranzi s\ fie propus de
Senatul Universit\]ii. 
G. D.: Universitatea de Me di ci -

n\ [i Farmacie „Gr. T. Popa” din
Ia[i (UMF) nu a aprobat aceast\ de-
 ci zie pentru c\ Senatul nici n-a luat ̀ n
discu]ie cre[terea num\rului de doc tor-
anzi. La UMF, num\rul ma xim de
doctoranzi `ndruma]i simultan de un
conduc\tor este opt.
O. V.: Este acesta un num\r op -

tim? 
G. D.:Mi-e greu s\ cred c\ se pot

coordona cu u[urin]\ mai mult de opt
doc toranzi. Este adev\rat c\ num\rul
de `ndrum\tori de doctoranzi la mo-
 men tul actual este foarte mic, fiindc\

sis temul de acreditare a `n dru m\ to ri -
lor s-a schimbat [i este pu]in mai com-
plicat, iar mul]i dintre ace[tia au ie[it
la pensie. Cred c\ de asta s-a propus
cre[ terea num\rului de doctoranzi
pen tru un `ndrum\tor. ~n anumite si -
tua ]ii, c`nd este o persoan\ care are
foarte multe proiecte de cercetare,
spre exemplu, s-ar putea s\-i poat\ `n -
druma, dar exist\ `n UMF un curent
im portant care nu dore[te cre[terea a -
ces tui num\r. S-a complicat pu]in sis-
temul [i exist\ o propor]ie mare de
profesori universitari care nu au a -
ceast\ abilitare [i nici nu s`nt foarte
en tuziasma]i s\ o fac\ pentu c\ este un
efort important, `ndrumarea doctor-

anzilor nu este simpl\.
O. V.: O alt\ modificare adus\

LEN prin OUG 92/2012, prevede c\
Senatul universitar stabile[te da c\
profesorii de peste 65 de ani `[i pot
continua cariera didactic\ [i da c\
rectorul poate r\m`ne `n func ]ie [i
candida pentru un nou mandat, in-
clusiv dup\ v`rsta de pensio nare.
Considera]i aceast\ reglementare
be nefic\?
G. D.: UMF a stabilit aceast\ v`r -

st\ de pensionare [i criteriile selective
de prelungire a activit\]ii unui cadru
di dactic cu mul]i ani `nainte. Dar u ni -
versitatea a fost foarte restrictiv\, a -
dic\ noi am preferat s\ p\str\m v`rs ta
de pensionare la 65 de ani, nu credem
c\ o prelungire este o m\sur\ care ar
trebui aplicat\ extrem de frec vent.
Beneficiul trebuie s\ fie al univer -
sit\]ii, adic\ `ncerc\m s\ cre\m pentru
institu]ie un avantaj. S`nt ni[te punc-
taje care se fac, spre exempu, `n
func]ie de num\rul de lucr\ri publi-
cate. ~n esen]\, teoretic vrei s\ pre-
lunge[ti activitatea unei persoane ca re
este extrem de activ\ [tiin]ific, cre[ te
foarte mult vizibilitatea universi t\ ]ii,
este un om care are o prezen]\ in-
 terna]ional\ puternic\, vine cu gran turi
de cercetare. Noi nu `n cer c\m s\ men -
]inem neap\rat pe toat\ lu mea p`n\ la
70-80 de ani, este o pro cedur\ pentru
o persoan\ care a duce beneficii uni-
versit\]ii.
O. V.: De asemenea, aceea[i or-

 donan]\ `nl\tur\ necesitatea ob ]i -
nerii atestatului pentru ca un ca dru
didactic s\ primeasc\ titlul de pro-
fesor universitar. Ce efecte a a vut
introducerea acelei reglemen t\ri
prin LEN 1/2011?
G. D.: Acea procedur\ era un cri-

teriu u[or anormal. Riscam ca `n doi,
trei sau cinci ani de zile s\ avem un
sistem academic f\r\ conferen]iari [i
profesori universitari. Nu este un sis-
tem care exist\ `n toate ]\rile eu ro pe -
ne. Este o chestiune pe care un
minis tru al `nv\]\m`ntului a introdus-
o `n plus pentru a cerne mai mult cine
ajunge conferen]iar [i profesor. Scoa -
te rea acestui criteriu este, dup\ p\ r e -
rea mea un lucru bun. S-au oprit
pro mov\rile c`]iva ani de zile, nor -
mele n-au fost clare [i timp de trei ani
n-a fost nici un concurs de abilitare.
~n momentul `n care faci o chestie
nou\, [i opre[ti totul, nu cred c\ e un
lucru bun, mai ales c\ a coincis cu
ie[irile la pensie obligatorii. S-a pen-
sionat o genera]ie de profesori [i con-
feren]iari universitari, [i ceea ce s-a
realizat a fost o depopulare a universi -
t\]ilor la nivel de v`rf. Cred c\ in ten ]ia
a fost bun\, nu cred c\ a fost una de a
distruge, dar efectul pe termen scurt
aces ta a fost.
O. V.: ~n Regulamentul de orga-

nizare [i func]ionare a Senatului u -
ni versit\]ii este specificat c\ `ntre
pre [edintele Senatului [i rector nu
exist\ raporturi de subordonare, ci
de colaborare. ~ns\ `n situa]ia ̀ n ca -

re apar p\reri divergente, cine are
cuv`ntul final?
G. D.: Din acest punct de vedere,

consider c\ legea e proast\ pentru c\
apare o structur\ bicefalic\ care poate
crea, la un moment dat, ni[te dis-
func]ionalit\]i. Pre[edintele Sena tu lui
este o institu]ie nu neap\rat semni-
ficativ\, este Senatul `n spatele lui [i
dac\ apar divergen]e apar `ntre Se nat
[i rector. Legislativ Senatul ho t\ r\[ te,
iar administrativ rectorul este suveran.
Din punct de vedere func ]io nal, o
neconcordan]\ de p\reri `ntre rector [i
Senat poate produce blocaje greu de
prev\zut. Ar trebui schimbat\ le gea
`nv\]\m`ntului care prevede aceast\
structur\ [i `ndeplinirile Se na tului.
Nu putem trece dincolo de lege [i s\
cre\m o Cart\ prin care Senatul are
altceva de f\cut, dar at`ta timp c`t
legea nu ne d\ voie, lucr\m `n aceast\
structur\ legislativ\ [i `n cer c\m s\
p\str\m un echilibru [i s\ dis cut\m
orice probleme. Trebuie s\ existe un
schimb de p\reri astfel `nc`t lucrurile
s\ se amortizeze `nainte de a fi nece-
sar\ luarea unei decizii care s\ creeze
o pr\pastie `ntre noi.

Vrem  ca  Ia[ul  s\  perceap\
Universitatea  ca  fiind  a  lui
O. V.: Comisia European\ a i -

ni]iat o nou\ procedur\ de ierar hi -
zare interna]ional\ a universi t\ ]ilor,
U-Multirank. Printre criterii le de
evaluare s`nt luate `n conside rare [i
„aranjamentele regionale” ale in-
stitu]iilor de `nv\]\m`nt superior.
Care s`nt strategiile prin care UMF
devine parte integrant\ a so ciet\]ii?
G. D.: De exemplu, s`ntem im-

plica]i `n rela]ii contractuale de cerce -
tare cu multe alte structuri din zona
noastr\, inclusiv cu industriile de me-
 icamente [i s`ntem centrul de coor do -
nare a medicinei din zona Mol do vei.
De asemenea, a avut loc des chi de rea
anului universitar. Au fost spec tacole
de balet, de oper\, `n afara u ni ver si -
t\]ii, `n aer liber. Ne-am dorit ca aceste
activit\]i s\ fie ceva pentru ie[eni [i
vrem ca Ia[ul s\ perceap\ universi-
tatea ca fiind a lui.
O. V.: Actvit\]ile ini]iate de aso-

cia]iile studen]e[ti contribuie [i ele
la implicarea social\?
G. D.: Desigur, este o implicare

social\ `n diverse proiecte. Ei lu crea -
z\ cu copiii, lucreaz\ `n orfelinate, `n
case de b\tr`ni. Acestea au un impact
u [or mai mic pentru c\ s`nt mai pu]in
finan]ate [i n-au aceea[i putere, dar la
nivel local exist\ un impact. Im pli c`n -
du-se `n aceste proiecte caritabile, ei
arat\ c\ se poate face ceva. Dac\ pe un
om `l convingi c\ medicii ace[tia s`nt
buni, e un pas `nainte, este un fo los
pentru toat\ lumea. 
O. V.: Medicii chirurgi din Ro -

m= nia s`nt c\uta]i [i recunoscu]i `n
str\ in\tate. S`nt ei mai bine pre g\ -
ti]i sau exist\ o lips\ mare de chi -
rurgi astfel c\ integrarea lor pe
pia ]a european\ devine necesar\?
G. D.: S`nt am`ndou\ lucrurile. Pe

de o parte, medicii pe care noi `i pro-
ducem s`nt medici care au un nivel de
preg\tire competitiv cu ceea ce este `n
Europa. Geniile nu le produ cem noi,
geniile exist\. Noi `n cer c\m `n sis-
temul de `nv\]\m`nt s\ ajungem la un
anumit nivel de pre g\ ti re. Pe de alt\
parte, exist\ o lips\ a cu t\ de doctori `n
sistemul medical eu ropean. Este o
lips\ mare de a nes te zi[ti, de chirurgi
[i a[a mai departe. Ce ea ce este im-
portant este c\ oa me nii no[tri, de toate
nivelurile, c`nd plea c\ `n afar\ intr\
`ntr-un sistem normal, `n care doctorul
nu este v\zut ca un criminal, este bin-
evenit `ntr-o comunitate [i atunci oa-
menii se simt bine. S`nt pl\ti]i bine,
s`nt accepta]i `n societate [i au un
statut normal. C\ ei s`nt [i buni, da!
{coala rom=neasc\ creeaz\ medici de
mul]i ani de zile, nu numai pentru
Rom=nia. Noi cre \m doctori buni, iar
dup\ ce termin\ Medicina `ncepe ra-
finarea. Nu s`n tem noi cel mai bun
sistem de creare de chirurgi din Eu-
ropa, dar chirurgii din Rom=nia s`nt
accepta]i [i bine veni]i `n ]\rile eu-
ropene, unde se descurc\ bine.

C\t\lina  DOBROVICEANU

O
pi

ni
a 

ve
ch

e 
— 

N
r. 

45
0 

— 
4 

- 1
0 

m
ar

tie
 2

01
3

88 MMIICCRROOFFOONNUUL  DE  SERVICIU

C`nd vorbe[te despre meseria sa, chirurgul Gabriel Di-
mofte recunoa[te c\ este unul dintre acei medici care

au [tiut de la `nceputul studen]iei ce specializare vor
urma. Pe holurile spitalului, atunci c`nd este oprit de pa-
cien]ii care `i arat\ fi[ele cu `nsemn\rile bolii lor, `[i ia
r\gazul s\ le explice c\ negrul se poate transforma [i-n
gri. Pe reziden]ii s\i `i `ndrum\ `n s\lile de opera]ie ale
Institutului Regional de Oncologie din Ia[i, iar pe
reprezentan]ii viitorilor doctori `i ascult\ din scaunul
pre[edintelui de Senat al Universit\]ii de Medicin\ [i Far-
macie „Gr. T. Popa” din Ia[i. {i a[a `i [i vede, viitorii
medici pentru bolnavii din toate col]urile lumii.

„Dac\ Ro mânia nu va face nimic va ajunge s\ aib\ ni[te spitale 
ultramo derne `n care nu se vor g\si oameni s\ lucreze”

� interviu cu conf. univ. dr. Gabriel Dimofte, pre[edintele Senatului Universit\]ii de Medicin\ [i Farmacie „Grigore T. Popa” din Ia[i

S`nt medici care comunic\ prost cu pa-
cien]ii, dar asta nu `nseamn\ c\ nu s`nt
chirurgi buni. A `nv\]a cum s\ vorbe[ti cu
un alt om este o art\, nu oricine es te un ora-
tor. Eu nu s`nt.

Din momentul aplic\rii Legii Educa]iei Na]ionale, ̀ n
universit\]ile din România a mai ap\rut un pol de

putere. Dup\ ce legea a conferit din ce `n ce mai mult\ put-
ere de decizie Senatului fiec\rei institu]ii de `nv\]\m`nt su-
perior `n parte, prin m`inile pre[edintelui acestui for trec

toate hot\r`rile importante. Redac]ia „Opinia veche” v\ propune un se-
rial de incursiuni prin cabinetele pre[edin]ilor Se na telor celor cinci uni-
versit\]i din Ia[i, `n `ncercarea de a deslu[i cum colaboreaz\ executivul
[i legislativul `n mediul academic.

O neconcordan]\ de p\reri `ntre rector [i
Senat poate produce blocaje greu de prev\zut

„



O. V.: Este adev\rat c\ pacien]ii
nu au `ncredere `n medicii tineri,
f\r\ experien]\?
G. D.: Da, am tr\it [i eu mo men -

te le astea, [i s`nt convins c\ un medic
care are 25 de ani nu poate avea a ce -
ea[i experien]\ ca un om care are 55
de ani. ~ns\ asta nu `nseamn\ c\ un
me dic care are mai pu]in\ experien]\
nu poate fi un doctor foarte bun. Nu
`n seamn\ c\ un medic care este `n
v`rs  t\ nu are entuziasmul unui t`n\r. E
foarte complicat s\ alegi un doctor.
Dac\ `ntreba]i pacien]ii cum `[i aleg
un doctor, modul de selec]ie se ba zea -
 z\ pe ceea ce spune vecinul de l`n g\
el. Modul de informare nu este u nul
care are leg\tur\ cu logica nea p\ rat.
Pacien]ii aleg uneori un medic ca re
are un nume cunoscut sau o ex pe -
rien]\ mai mare, dob`ndite cu greu.
O. V.: S`nt studen]ii mai atra[i de

chirurgie dec`t de alte specializ\ri
pentru c\ li se pare c\ ofer\ un plus
de adrenalin\?
G. D.: ~n acest moment, chirurgia

nu este o specialitate foarte dorit\.
Dac\ v\ uita]i pe listele pentru ocupa -
rea posturilor de reziden]iat, este prin-
tre ultimele locuri. O fi oferind ea

a dre nalin\, dar dureaz\ enorm de mult
p`n\ ajungi s\ termini un reziden]iat.
Urmeaz\ apoi o perioad\ foarte lung\
`n care e[ti un t`n\r specialist de care
nu a auzit nimeni [i nu se [tie ce vei
putea face, `nc`t ace[tia nu s`nt foarte
`nc`nta]i. Sigur, s`nt [i oameni care
s`nt determina]i s\ fac\ chirurgie, este
spec taculoas\ chirurgia [i po]i reda
via]a oamenilor `ntr-o anumit\ m\ su -
r\, dar s`nt foarte mul]i care se orien-
tea z\ spre ce pot s\ fac\ repede, se
g`n desc da c\ au cu ce s\ tr\iasc\, pen-
tru c\ da c\ n-ai din ce tr\i, farmecul
me se ri ei nu prea mai exist\. 

Orice  ai  face,  la  orice  nivel,
pacientul  trebuie  s\  aib\
`ncredere  `n  tine
O. V.: Pe dumneavoastr\ cu ce

v-a ademenit chirurgia?
G. D.: Mi-am dorit s\ fiu chirurg

de c`nd aveam patru sau cinci ani. Am
fost operat c`nd am fost copil, am a -
vut un respect foarte mare fa]\ de me d-
icin\, mama mea a fost medic. As ta
mi-am dorit dintotdeauna. Iar chi rur -
gie am f\cut din anul I de studen]ie, am

lucrat dup\-amiezile [i verile `n spi-
tale [i am avut [ansa s\ o pot [i prac-
tica. 
O. V.: De ce v-a]i specializat `n

chirurgia oncologic\?
G. D.: Dup\ p\rerea mea, este cea

mai complex\ chirurgie, este o chi -
rurgie `n care ai [i beneficii din punct
de vedere profesional [i moral, dar [i
ne reu[ite. Este o chirurgie foarte grea,
pe bolnavi grav. A face chirurgie on-
 co logic\ este ceva deosebit, e un alt
nivel `n chirurgia general\. 
O. V.: Practicarea chirurgiei im-

 plic\ necesitatea de a construi un tip
aparte de interac]iune [i co mu -
nicare cu pacientul?
G.D.: Da [i nu. Orice ai face, la

orice nivel, pacientul trebuie s\ aib\
`ncredere `n tine, trebuie s\ `i c`[tigi
`ncrederea, s\ se lase t\iat. Nu-i u[or.
O. V.: Cum proceda]i c`nd un

pacient diagnosticat cu cancer re -
fuz\ s\ fie tratat?
G. D.: Este hot\r`rea lui, noi ce

trebuie s\ facem este s\ `i explic\m ce
presupune un tratament, care s`nt
riscurile [i care s`nt beneficiile trata-
mentului. Iar dac\ el, `n]eleg`nd acest
lucru dore[te s\ aib\ o alt\ op]iune,
este `ntru totul dreptul lui.

Nici  celor  mai  bogate  ]\ri
din  lume  nu  le  ajung  banii
pentru  tratamentele  medicale
O. V.: Ce `mbun\t\]iri pot fi a -

du se registrului na]ional al bolnavi -
lor de cancer pentru o monitori zare
corect\ a acestora?
G. D.: Modul de raportare de pin -

de de factorul uman, [i s`nt foarte pu -
]ini oameni implica]i `n asta [i nu to]i
respect\ ni[te reguli. At`ta timp c`t nu
in troduci datele unui pacient, el nu
exist\. Iar `n sistemul de raportare a
bol navilor de cancer intr\ [i chirurgi,
[i gastroenterologi, [i interni[ti, [i pne -
u mologi, to]i care concur\ la a diag -
nostica un cancer. De multe ori,
pa cien ]ii nu s`nt raporta]i sau nu s`nt
ra porta]i corect, e adev\rat. At`ta timp
c`t sistemul nu este func]ional [i oa-
 me nii nu s`nt `nv\]a]i sau, printr-o me -
tod\ coercitiv\, obliga]i s\ o fac\,
da tele vor fi incomplete. Aceast\ mo -
ni torizare incomplet\ nu se reflect\ a -
su pra bolnavului `n mod direct, ci
a supra sistemului de s\n\tate care nu
se poate dimensiona corect, nu poate
s\ `[i planifice corect procedurile, a -
chizi]iile, necesarul de medicamente
[i a[a mai departe.
O. V.: Programele de cancer din

Rom=nia s`nt cel mai slab finan]ate
din toat\ Europa. 
G. D.: Ace[tia s`nt banii pe care [i-

i permite ]ara asta. Noi `ncerc\m s\ a -
sigur\m c`t mai bine tratamentul
can cerului cu banii care ne s`nt o fe ri]i.
C\ se pot da mai mul]i, noi putem
cheltui oric`t [i capacitatea sistemului
me dical de a cheltui nu cred c\ poate
fi atins\. Nici celor mai bogate ]\ri din

lume nu le ajung banii pentru tra t -
amentele medicale pentru c\ fiecare
sistem medical se va dezvolta [i mai
mult, [i mai mult, `nghi]ind tot mai
mul]i bani. La acest moment se d\ o
su m\ `n care noi `ncerc\m se ne `n ca -
dr\m. Dar nu este `ndeajuns. C`t `[i
poa te permite o ]ar\ `n care 4 milioa -
ne pl\tesc asigur\ri de s\n\tate s\ a si -
gure s\n\tatea pentru 20 de milioane?
Da c\ 4 milioane pl\tesc [i 20 de mi l-
ioane consum\, cine d\ restul de bani?

Nu  po]i  s\  `i  spui  unui  om  in-
teligent  c\  `i  faci  
chimioterapie  ca  s\  te  afli  `n
treab\
O. V.: Cum reac]ioneaz\ pa cien -

]ii c`nd [tiu c\ vor fi opera]i de rezi-
den]i?
G. D.: Pacien]ii semneaz\ un con-

sim]\m`nt prin care eu am dreptul s\
`mi aleg o echip\ cu care lucrez, [i a
c\rei preg\tire se face sub `ndruma rea
[i r\spunderea mea. Reziden]ii fac an-
umite gesturi la `nceput `mpreu n\ cu
noi. A[a se `nva]\, altfel am termina
`nv\]\m`ntul medical, [i dac\ re zi-
den]ii nu pot dec`t s\ se uite, n-ar mai
avea nici un sens `nv\]\m`ntul med-
ical chirurgical. 
O. V.: Cum `i `nv\]a]i pe rezi-

den]i s\ le comunice pacien]ilor diag -
nosticul?
G. D.:Acestea s`nt chestiuni care

nu se pot explica, se `nva]\ `n via]\.
De c`te ori `i explic situa]ia unui pa-
 cient, reziden]ii s`nt l`ng\ mine [i v\d
felul `n care vorbesc. Trebuie s\ fii ca-
 pabil s\ `n]elegi cum va reac]iona un
pacient [i s\ `]i adaptezi modul `n care
discu]i cu el `n func]ie de tipul lui de
r\spuns psihologic. Nu abor d\m to]i
pacien]ii la fel. Asta este o prob lem\
care nu se poate scrie sau explica prin
cuvinte. {i s`nt oameni care comunic\
prost. S`nt medici care comunic\ prost
cu pacien]ii, dar asta nu `nseamn\ c\
nu s`nt chirurgi buni. Dar pot avea di-
ficult\]i `n rela]ia cu bolnavul din
cauza unei comunic\ri deficitare. A
`nv\]a cum s\ vorbe[ti cu un alt om
este o art\, nu oricine es te un orator.
Eu nu s`nt.  Totdeauna le ex plic\m al-
ternativele, le ar\t\m par tea bun\. N-
are sens s\-i spui unui pa cient c\ totul
este dezastruos [i c\ pot ap\rea com-
plica]ii. {ansa acelui pa cient este s\ fie
vindecat, dar exist\ [i o ne[ans\ s\ fac\
o metastaz\. Nu po]i s\ `i spui unui om
inteligent, care `n ]elege, c\ `i faci
chimioterapie ca s\ te afli `n treab\.
Exist\ alternative tera peutice,
`ncerc\m s\ `i d\m [i o [ans\ ca s\ `l
echilibr\m psihologic. 
O.V.: ~n prezent, `n spitalele din

Ro m=nia lucreaz\ aproximativ
14.000 de reziden]i, cu un salariu,
de aproximatv 800 de lei. Cum poa-
te fi solu]ionat\ problema migr\rii
acestora `n ]\ri precum Germania,
Anglia sau `nspre Europa de Vest,

unde salariile `ncep de la 2000 de
euro?
G. D.: Cu suma aceea reziden]ii

nu se pot descurca, nu pot locui `ntr-o
gazd\ sau `ntr-un c\min, iar dac\ au [i
un copil este imposibil s\ tr\iasc\. Pe
de alt\ parte, sistemul de s\n\tate ro -
m= nesc, `n ultimii 15 ani de zile, a o -
fe rit foarte pu]ine locuri speciali[tilor
`n anumite domenii. Ei pleac\ [i da to -
ri t\ dificult\]ilor de practic\ a medici -
nei `n Rom=nia, uita]i-v\ la modul `n
care se iau posturile la reziden]iat. Se
iau primele, cele la care se poate ple -
ca din ]ar\, practici care s`nt c\utate [i
foar te bine pl\tite cum ar fi terapia in-
 tensiv\ sau oftalmologia, meserii ca -
re se g\sesc u[or `n Europa [i s`nt
dis  cipline la care se poate face u[or o
practic\ privat\ [i de pe urma c\rora
se poate c`[tiga altfel dec`t `n siste mul
sanitar `n care nu se pl\te[te bine.  Nu
po]i s\-i ceri unui doctor s\ fie per ma-
nent prezent, s\ vin\ la orice o r\ la un
pacient [i s\ fie pl\tit mult mai prost
dec`t ar trebui. Dac\ Ro m= nia nu va
face ceva `n acest sens, va ajunge s\
aib\ ni[te spitale ultramo derne `n care
nu se vor g\si oameni s\ lucreze. 
O. V.: {i ce m\suri ar trebui lua -

te?
G. D.: Trebuie luat\ o decizie ra -

pid \ de a cre[te salariile doctorilor, nu
neap\rat s\ ajung\ la nivelul Europei
de Vest, dar s\ fie competiti ve, s\

asigure o via]\ decent\. Ro m= nia a
devenit deficitar\ major la medici.
Dac\ nu se va g\si o solu]ie fi nanciar\
pentru ca ace[ti doctori s\ lu creze `n
ni[te condi]ii decente, Ro m= nia va
pierde `n continuare me dici. C\ spi-
talele din ]ar\ poate n-au a cela[i nivel
de prestare a serviciilor me dicale ca
cele mai puternice spitale din Aus-
tria, spre exemplu, nu-i re levant pen-
tru omul de r`nd pentru c\ el nu are
alternative. Trebuie ca a ces tui om s\ i
se spun\ c\ poate bene ficia de servicii.
O. V.: ~n 2012, [i secretarul de

stat al Ministerului S\n\t\]ii, Raed
Ara fat, a apreciat c\ un alt motiv
pentru care medicii reziden]i aleg s\

fac\ practic\ `n alte ]\ri este dat [i
de lipsa posibilit\]ilor autentice de
a evolua `n profesie.
G.D.: Nu pot s\ neg chestiunea

aceasta, `n condi]iile `n care, `ntr-un
spital `n care au 100 de paturi se o p-
ereaz\ 20 de pacien]i pe zi, dac\ ai
numai trei reziden]i, ei vor munci de
diminea]\ p`n\ seara, dar vor avea o
expunere mult mai mare [i vor bene-
ficia de o preg\tire mult mai intens\.

Dac\ aloci un num\r mare de re zi-
den]i unui cadru care `i `nva]\ [i care
trebuie s\ se `mpart\ `ntre mai mul]i
oameni, `ntr-adev\r preg\tirea este
mai proast\, iar ei muncesc mult mai
pu]in. Rezidentul, oriunde ar a junge
el, este un om care intr\ `ntr-o struc-
tur\ [i `n care lucreaz\. El pres teaz\ un
serviciu [i `n acela[i timp `nva]\ de la
cineva mai preg\tit dec`t el [i cu mai
mult\ experien]\. Cu sigu ran]\ `n orice
]ar\ din lume, ca [i `n Rom=nia, vom
g\si locuri `n care trea ba se face mai
bine sau mai prost. Dar conteaz\ [i cu
cine lucrezi, dac\ ai un rezident care
este foarte bun [i foarte interesat, vei
lucra altfel [i tu cu el.

DDaacc\\  llooccuuiiee[[ttii  [[ii  `̀nnvvee]]ii  `̀nnttrr--uunn
ssiinngguurr  mmeeddiiuu,,  nn--aaii  nniiccii  oo
[[aannss\\  ss\\  ttee  ddeezzvvooll]]ii
O. V.: A]i participat `n perioada

1991-2007 la cursuri de preg\tire
pro fesional\ `n ]\ri precum Ca na -
da, Anglia, Austria sau Italia. Ce di -
feren]e a]i sesizat `ntre cursurile de
acolo [i cele din Rom=nia?
G. D.: Nu e deosebire major\ `ntre

ceea ce facem noi [i ei, ca organi zare,
conteaz\ ce putere financiar\ au uni-
versit\]ile respective, ca s\ a duci ni[te
oameni care s`nt nume in ter na]ionale.

Ei `[i pot permite financiar s\ aduc\
primele zece nume din lu me pe dome-
niul pe care se des f\ [oa r\ cursul re-
spectiv. Un asemenea curs este foarte
scump, taxa de parti ci pare poate
ajunge [i la 500 de euro de persoan\,
[i revenind la salariul doctorului, din
ce bani s\ pl\teasc\ o asemenea tax\?
{i intervine o problem\, c\r]ile s`nt
scumpe, congresele s`nt foarte
scumpe, vrem ca medicii no[tri s\ fie
preg\ti]i, dar ce acces le oferim?
Acces la literatura [tiin]ific\ exist\ `n
universit\]i prin programele ANELIS,
dar p`n\ acum nu exista. Rom=nia a
fost `n]epenit\ din ’65 p`n\ `n ’90, n-
am avut acces la multe informa]ii din

afar\, nu puteai s\ vezi ce face
altcineva. Oamenii din ]\rile Europei
de Vest, spre exemplu, au avut o alt\
deschidere, au alt mod de-a face train-
ing-uri. Experien]a multipl\ este im-
portant\, mai ales `n mediul academic.
Dac\ locuie[ti [i `nve]i `n tr-un singur
mediu, n-ai nici o [ans\ s\ te dezvol]i,
nu vei ajunge dec`t s\ repe]i ce au
f\cut `nainta[ii sau profesorii t\i. Dac\
po]i s\ aduci ceva nou, trebuie s\ cir-
culi. Este o cerin]\ o bl i ga torie `n toate
mediile academice in terna]ionale,
dac\ noi nu `ncerc\m s\ g\sim
finan]are pentru asta, s\ trimi tem oa-
menii s\ vad\ [i altceva n-au nici o
[ans\. 

MMii--ee  ggrreeuu  ss\\  ccrreedd  cc\\  ssee  ppoott
ccoooorrddoonnaa  ccuu  uu[[uurriinn]]\\  mmaaii
mmuulltt  ddee  oopptt  ddooccttoorraannzzii
O. V.: ~n Legea Educa]iei Na ]io -

nale (LEN) 1/2011 se men]iona c\
un conduc\tor de doctorat poate `n -
druma simultan opt doctoranzi, `n -
s\ prin Ordonan]a de Urgen]\  (OUG)
92/2012 s-a stabilit ca num\rul li mi -
t\ de doctoranzi s\ fie propus de
Senatul Universit\]ii. 
G. D.: Universitatea de Me di ci -

n\ [i Farmacie „Gr. T. Popa” din
Ia[i (UMF) nu a aprobat aceast\ de-
 ci zie pentru c\ Senatul nici n-a luat ̀ n
discu]ie cre[terea num\rului de doc tor-
anzi. La UMF, num\rul ma xim de
doctoranzi `ndruma]i simultan de un
conduc\tor este opt.
O. V.: Este acesta un num\r op -

tim? 
G. D.:Mi-e greu s\ cred c\ se pot

coordona cu u[urin]\ mai mult de opt
doc toranzi. Este adev\rat c\ num\rul
de `ndrum\tori de doctoranzi la mo-
 men tul actual este foarte mic, fiindc\

sis temul de acreditare a `n dru m\ to ri -
lor s-a schimbat [i este pu]in mai com-
plicat, iar mul]i dintre ace[tia au ie[it
la pensie. Cred c\ de asta s-a propus
cre[ terea num\rului de doctoranzi
pen tru un `ndrum\tor. ~n anumite si -
tua ]ii, c`nd este o persoan\ care are
foarte multe proiecte de cercetare,
spre exemplu, s-ar putea s\-i poat\ `n -
druma, dar exist\ `n UMF un curent
im portant care nu dore[te cre[terea a -
ces tui num\r. S-a complicat pu]in sis-
temul [i exist\ o propor]ie mare de
profesori universitari care nu au a -
ceast\ abilitare [i nici nu s`nt foarte
en tuziasma]i s\ o fac\ pentu c\ este un
efort important, `ndrumarea doctor-

anzilor nu este simpl\.
O. V.: O alt\ modificare adus\

LEN prin OUG 92/2012, prevede c\
Senatul universitar stabile[te da c\
profesorii de peste 65 de ani `[i pot
continua cariera didactic\ [i da c\
rectorul poate r\m`ne `n func ]ie [i
candida pentru un nou mandat, in-
clusiv dup\ v`rsta de pensio nare.
Considera]i aceast\ reglementare
be nefic\?
G. D.: UMF a stabilit aceast\ v`r -

st\ de pensionare [i criteriile selective
de prelungire a activit\]ii unui cadru
di dactic cu mul]i ani `nainte. Dar u ni -
versitatea a fost foarte restrictiv\, a -
dic\ noi am preferat s\ p\str\m v`rs ta
de pensionare la 65 de ani, nu credem
c\ o prelungire este o m\sur\ care ar
trebui aplicat\ extrem de frec vent.
Beneficiul trebuie s\ fie al univer -
sit\]ii, adic\ `ncerc\m s\ cre\m pentru
institu]ie un avantaj. S`nt ni[te punc-
taje care se fac, spre exempu, `n
func]ie de num\rul de lucr\ri publi-
cate. ~n esen]\, teoretic vrei s\ pre-
lunge[ti activitatea unei persoane ca re
este extrem de activ\ [tiin]ific, cre[ te
foarte mult vizibilitatea universi t\ ]ii,
este un om care are o prezen]\ in-
 terna]ional\ puternic\, vine cu gran turi
de cercetare. Noi nu `n cer c\m s\ men -
]inem neap\rat pe toat\ lu mea p`n\ la
70-80 de ani, este o pro cedur\ pentru
o persoan\ care a duce beneficii uni-
versit\]ii.
O. V.: De asemenea, aceea[i or-

 donan]\ `nl\tur\ necesitatea ob ]i -
nerii atestatului pentru ca un ca dru
didactic s\ primeasc\ titlul de pro-
fesor universitar. Ce efecte a a vut
introducerea acelei reglemen t\ri
prin LEN 1/2011?
G. D.: Acea procedur\ era un cri-

teriu u[or anormal. Riscam ca `n doi,
trei sau cinci ani de zile s\ avem un
sistem academic f\r\ conferen]iari [i
profesori universitari. Nu este un sis-
tem care exist\ `n toate ]\rile eu ro pe -
ne. Este o chestiune pe care un
minis tru al `nv\]\m`ntului a introdus-
o `n plus pentru a cerne mai mult cine
ajunge conferen]iar [i profesor. Scoa -
te rea acestui criteriu este, dup\ p\ r e -
rea mea un lucru bun. S-au oprit
pro mov\rile c`]iva ani de zile, nor -
mele n-au fost clare [i timp de trei ani
n-a fost nici un concurs de abilitare.
~n momentul `n care faci o chestie
nou\, [i opre[ti totul, nu cred c\ e un
lucru bun, mai ales c\ a coincis cu
ie[irile la pensie obligatorii. S-a pen-
sionat o genera]ie de profesori [i con-
feren]iari universitari, [i ceea ce s-a
realizat a fost o depopulare a universi -
t\]ilor la nivel de v`rf. Cred c\ in ten ]ia
a fost bun\, nu cred c\ a fost una de a
distruge, dar efectul pe termen scurt
aces ta a fost.
O. V.: ~n Regulamentul de orga-

nizare [i func]ionare a Senatului u -
ni versit\]ii este specificat c\ `ntre
pre [edintele Senatului [i rector nu
exist\ raporturi de subordonare, ci
de colaborare. ~ns\ ̀ n situa]ia ̀ n ca -

re apar p\reri divergente, cine are
cuv`ntul final?
G. D.: Din acest punct de vedere,

consider c\ legea e proast\ pentru c\
apare o structur\ bicefalic\ care poate
crea, la un moment dat, ni[te dis-
func]ionalit\]i. Pre[edintele Sena tu lui
este o institu]ie nu neap\rat semni-
ficativ\, este Senatul `n spatele lui [i
dac\ apar divergen]e apar `ntre Se nat
[i rector. Legislativ Senatul ho t\ r\[ te,
iar administrativ rectorul este suveran.
Din punct de vedere func ]io nal, o
neconcordan]\ de p\reri `ntre rector [i
Senat poate produce blocaje greu de
prev\zut. Ar trebui schimbat\ le gea
`nv\]\m`ntului care prevede aceast\
structur\ [i `ndeplinirile Se na tului.
Nu putem trece dincolo de lege [i s\
cre\m o Cart\ prin care Senatul are
altceva de f\cut, dar at`ta timp c`t
legea nu ne d\ voie, lucr\m `n aceast\
structur\ legislativ\ [i `n cer c\m s\
p\str\m un echilibru [i s\ dis cut\m
orice probleme. Trebuie s\ existe un
schimb de p\reri astfel `nc`t lucrurile
s\ se amortizeze `nainte de a fi nece-
sar\ luarea unei decizii care s\ creeze
o pr\pastie `ntre noi.

VVrreemm  ccaa  IIaa[[uull  ss\\  ppeerrcceeaapp\\
UUnniivveerrssiittaatteeaa  ccaa  ffiiiinndd  aa  lluuii
O. V.: Comisia European\ a i -

ni]iat o nou\ procedur\ de ierar hi -
zare interna]ional\ a universi t\ ]ilor,
U-Multirank. Printre criterii le de
evaluare s`nt luate `n conside rare [i
„aranjamentele regionale” ale in-
stitu]iilor de `nv\]\m`nt superior.
Care s`nt strategiile prin care UMF
devine parte integrant\ a so ciet\]ii?
G. D.: De exemplu, s`ntem im-

plica]i `n rela]ii contractuale de cerce -
tare cu multe alte structuri din zona
noastr\, inclusiv cu industriile de me-
 icamente [i s`ntem centrul de coor do -
nare a medicinei din zona Mol do vei.
De asemenea, a avut loc des chi de rea
anului universitar. Au fost spec tacole
de balet, de oper\, `n afara u ni ver si -
t\]ii, `n aer liber. Ne-am dorit ca aceste
activit\]i s\ fie ceva pentru ie[eni [i
vrem ca Ia[ul s\ perceap\ universi-
tatea ca fiind a lui.
O. V.: Actvit\]ile ini]iate de aso-

cia]iile studen]e[ti contribuie [i ele
la implicarea social\?
G. D.: Desigur, este o implicare

social\ `n diverse proiecte. Ei lu crea -
z\ cu copiii, lucreaz\ `n orfelinate, `n
case de b\tr`ni. Acestea au un impact
u [or mai mic pentru c\ s`nt mai pu]in
finan]ate [i n-au aceea[i putere, dar la
nivel local exist\ un impact. Im pli c`n -
du-se `n aceste proiecte caritabile, ei
arat\ c\ se poate face ceva. Dac\ pe un
om `l convingi c\ medicii ace[tia s`nt
buni, e un pas `nainte, este un fo los
pentru toat\ lumea. 
O. V.: Medicii chirurgi din Ro -

m= nia s`nt c\uta]i [i recunoscu]i `n
str\ in\tate. S`nt ei mai bine pre g\ -
ti]i sau exist\ o lips\ mare de chi -
rurgi astfel c\ integrarea lor pe
pia ]a european\ devine necesar\?
G. D.: S`nt am`ndou\ lucrurile. Pe

de o parte, medicii pe care noi `i pro-
ducem s`nt medici care au un nivel de
preg\tire competitiv cu ceea ce este `n
Europa. Geniile nu le produ cem noi,
geniile exist\. Noi `n cer c\m `n sis-
temul de `nv\]\m`nt s\ ajungem la un
anumit nivel de pre g\ ti re. Pe de alt\
parte, exist\ o lips\ a cu t\ de doctori `n
sistemul medical eu ropean. Este o
lips\ mare de a nes te zi[ti, de chirurgi
[i a[a mai departe. Ce ea ce este im-
portant este c\ oa me nii no[tri, de toate
nivelurile, c`nd plea c\ `n afar\ intr\
`ntr-un sistem normal, `n care doctorul
nu este v\zut ca un criminal, este bin-
evenit `ntr-o comunitate [i atunci oa-
menii se simt bine. S`nt pl\ti]i bine,
s`nt accepta]i `n societate [i au un
statut normal. C\ ei s`nt [i buni, da!
{coala rom=neasc\ creeaz\ medici de
mul]i ani de zile, nu numai pentru
Rom=nia. Noi cre \m doctori buni, iar
dup\ ce termin\ Medicina `ncepe ra-
finarea. Nu s`n tem noi cel mai bun
sistem de creare de chirurgi din Eu-
ropa, dar chirurgii din Rom=nia s`nt
accepta]i [i bine veni]i `n ]\rile eu-
ropene, unde se descurc\ bine.
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S`nt medici care comunic\ prost cu pa-
cien]ii, dar asta nu `nseamn\ c\ nu s`nt
chirurgi buni. A `nv\]a cum s\ vorbe[ti cu
un alt om este o art\, nu oricine es te un ora-
tor. Eu nu s`nt.

„C\r]ile s`nt scumpe, congresele s`nt foarte scumpe, vrem ca medicii no[tri
s\ fie preg\ti]i, dar ce acces le oferim?”

O neconcordan]\ de p\reri `ntre rector [i
Senat poate produce blocaje greu de prev\zut

„



Intri pe sec]ia din dreapta a etajul
al doilea, ca-ntr-o cutie muzical\. Pe co -
ridor se a[terne Chopin. Deo cam da -
t\, balconul e-nchis. C\lug\rii budi[ti
obi[nuiau s\ mediteze `n preajma mor-
mintelor. ~n saloane, paturile se des chid
colorate, cu perne [i p\turi moi. S`nt
coconi `n care z`mbetul se cristaliz ea-
z\ mai `nt`i `n ochi [i apoi, iradiind `n -
treaga fa]\ [i limpezind-o, se `n cor -
de az\ `ntr-un arc de cerc `ncarnat `n -
tr-o m`n\ deschis\, `ndreptat\ spre ti ne.
M`inile. ~nc\ n-aveam de unde s\ [tiu
c\ voi fi purtat\ de m`n\ mai adesea
dec`t `n toat\ copil\ria mea, dar f\r\
s\ trec nici o strad\. Doamna Em. te
absoarbe din priviri. E aproape de geam
[i un „da” ad`nc, `n care pare a fi mes-
tecat extazul cu limanul, cutremur\ sa -
lonul. Te `mbr\]i[eaz\. Devii tu `nsu]i
afazic, la fel ca ea. Fiindc\ ̀ n scurt timp
`n]elegi c\ aici, cuvintele, precum apa -
ren]ele, s`nt numai coji rezistente, dar
de prisos. Altfel comunici. Orgoliul
meu cuv`nt\tor avea s\ se topeasc\.

T\cerea
Peste c`teva seri, din fa]a unui sa lon

de la etajul al [aselea, unde se ̀ ntinde a -
ce ea[i sec]ie a `ngrijirilor paliatice ca -
re-nce pe la al doilea, aveam s\ aud o
respira]ie pre cipitat\, de parc\ un aler -
g\tor de cur s\ lung\ [i-ar fi `ncheiat
maratonul. „~n momentul acesta, ne
salut\. E forma ei de-a comunica”, avea
s\-mi ex pli ce medicul Dan Diculen cu.
Ca de obicei, avea s\-mi vorbeasc\ [op -
tit, `n picioare, de foarte aproape, ca [i
cum mi-ar fi `mp\rt\[it un secret, des -
pre condi]ia medical\ a b\tr`nei. Tot ca
de obicei, eu aveam s\ pricep doar
preajma cuvintelor – c\ via]a se poa te
contorsiona `n chipuri-de-ne ̀n chi pu it;
c\ oamenii trebuie salva]i de ei `n[i[i;
c\ oamenii pot fi salva]i o vreme de
ei `n[i[i. ~mi morm\i mirarea c\ oa me-
nii pot g\si at`tea feluri de-a comunica.
E suficient s\ te-apropii [i un cod sim -
plu, monosilabic, precum „da”, sau
„ma”, sau o simpl\ respira]ie devine
cromofor, limpezindu-]i firesc tot ce ai
nevoie s\ `n]elegi despre cel\lalt. „Dar
nu asta este de mirare”, `mi `ntrerupe
medicul monologul interior care m\
cu prinde prostatic. „Uimitor este c\
[tim asta! Uimitor este colectivul,
ca re danseaz\ `n acela[i ritm, `n care
to tul se transmite. E ca la un vals, `n

care, ca s\ te sincronizezi, nici nu mai
este nevoie s\ numeri pa[ii! Totul se
`nt`mpl\ de la sine! Aici nu exist\ in -
forma]ii secrete. Fiecare `m p\r t\ [e[te
tot ceea ce afl\ despre pacien]i!”.

„Ada”, `i spun, „nu pot s\ le vor -
besc. Am senza]ia c\ fiecare cuv`nt e
ca o izbitur\ pe care le-a[ aplica-o.”
Ada st\ ghemuit\ `n fotoliul cabine-
tului ei, inundat de c\r]i [i de flori.
Spr`n cenele `i picteaz\ arcadele, iar
ochii verzi i se fac aproape fosfo res cen]i
de la soare. „Fiindc\ s`ntem aten]i nu -
mai la ce ne iese pe gur\. ~nchipuie-]i

c\ vin dintr-o formare `n care dup\ fa -
cultate, opt ani de specializare [i doi
de master, m\ b\team cu pumnul `n
piept c\ [tiin]a [i psihologia vor schim -
ba lumea [i-o s\ c`[tig premiul Nobel
pentru descoperirea nemuririi. {i-am
ajuns aici [i-am v\zut c\ toat\ biblio -
teca mea e o non-valoare! Dup\ mul te
nop]i nedormite, o gr\mad\ de c\r]i
citite [i-o mul]ime de c\ut\ri dispera te
printre colegi, am constatat c\ drumul
acela de Superman, pe care porni sem,
nu este ceea ce au nevoie oamenii \[ tia
de la mine.” Uitasem c\ oamenii nu
s`nt f\cu]i din cuvinte. Dac\ nu g`n desc,
nu exist? Sigur c\ exist, dar... „Dar nu

`ngroap\ nimeni sufletul! A[a cum a
existat de at`ta timp, o s\ continue s\
existe! E singura entitate care r\m`ne
vie!”, `mi r\spunde Ada, f\r\ s-o fi
`n trebat `nc\ prin viu grai. „Este foar te
important s\ se re]in\ c\ nimeni nu-[i
va aminti vreodat\ ce spunem!” 

Mama ei, medic pe sec]ia de `n -
gri jiri paliative, murise aici, abrupt,
dup\ un diagnostic primit pe patru ia -
nuarie. Se f\cuse februarie, era seara
[i Ada s-a `nt`lnit pe strad\ cu un co leg
din liceu. „Cum o s\ tr\iesc f\r\ ea?”,
l-a ̀ ntrebat. El a ̀ mbr\]i[at-o. Au r\ mas
a[a, `n gerul de-afar\, `ncremeni]i. „Mi
s-a p\rut c-au fost vreo 20 de minute
c`nd ne-am dat seama c\ dac\ nu ne
dezlipim, o s\ trebuiasc\ s\ toarne apa
cald\ peste noi, ca-n desene animate.
Probabil c\ n-au fost mai mult de cinci,
judec`nd dup\ frig. Nu-mi amintesc
nimic din ce mi-a zis! ~mi amintesc doar
c\ era acolo! Energia pe care mi-a
transmis-o! Pozi]ia `n care st\team,
gerul de-afar\, cum ar\ta noaptea ace -
ea! Dar nimic din ce mi-a r\spuns!”.
Important este numai s\ fii. E mis-
terul simplei prezen]e.

Visele
Doamna E. `mi arat\ `ncheietu ri le

m`inilor. I le masez. I-au amor]it pu ]in
degetele [i are diabet. Nu se poate mi[-
ca, iar patul `i e ca o sit\ de cernut g`n -
duri. Au trecut mul]i ani de-atunci, de
c`nd nepotul ei a fost `nghi]it de mare
[i [ocul i-a adus `n via]\ insulina. C`t
timp trupul i-a stat `n cas\, pentru pri -
veghi, sub masa pe care era a[ezat s-a
prip\[it o broscu]\. „Nimeni n-a pu -
tut-o scoate de acolo, p`n\ c`nd n-a
pornit `nmorm`ntarea”. Se fere[te s\
g\seasc\ o explica]ie, dar e sigur\ c\
`nseamn\ ceva. C`nd a pornit alaiul
spre ]intirim, sc`ndurile pe care se
sprijinea `nveli[ul de lemn ce-odihnea
t`n\rul, s-au rupt. „C`t s-au mai chi -
nuit oamenii s\ poarte sicriul, Doam ne,
parc\ era f\cut!” Parc\ era f\cut fiind -
c\ [i v`ntul se pornise de nic\ieri s\
bat\ cu putere, `mpiedic`nd oamenii
s\ `nainteze [i smulg`nd tablele de pe
acoperi[uri. Femeia respir\ ad`nc [i-[i
face curaj: „Eu cred c\ n-a vrut s\ moa -
r\! N-a vrut s\ plece!” 

L-a visat de nenum\rate ori. A[a
cum [i doamna doctor Angela Nunu
[i-a visat tat\l. ~mi spune c\ totul este
iubire. C\ uneori, „s`nt cumva, ge loa -
s\ pe pacien]ii mei [i-mi doresc ca [i
ei s\ m\ iubeasc\, la r`ndul lor!” Pe

birou se afl\ o stelu]\ cu fotografia fe -
ti]ei sale, `n care, dac\ o agi]i, se por -
ne[ te o ninsoare de Cr\ciun. „M\ g`n -
desc de multe ori c\ noi, `n ortodoxism,
am p\strat prea mult doar partea cu
Dumnezeul ne`ndur\tor, care pe dep -
se[ te. Dar Dumnezeu e iubire [i nici de -
cum un c\l\u! C`nd e[ti bolnav, e a[a
e important s\ ]i se spun\: «nu dez n\ -
d\jdui! Hai! Mai departe! Dumnezeu
te iube[te! Nu-]i `nchipui c\ te-a ui -
tat!»”. Tac. {tiu c\ speran]ele `[i prind
r\d\cinile `n ceruri. „C`nd a murit ta -
ta,” ̀ mi poveste[te, „am sim]it c\ pur [i
simplu a plecat. Plecase `ntr-o c\ l\ to -
rie. L-am visat dup\ aceea. Eram at`t
de fericit\. «Vede]i, v-am spus eu c\
doar a plecat [i n-a disp\rut!», le spu -
neam celorlal]i. {i-mi era ciud\ c\ lor nu
li se arat\, s\ vad\ c-am avut drepta te!”.

~n sertarul doamnei E. e o ordine
perfect\. Cremele, napolitanele, p`n\
[i scobitorile au un loc bine determi-
nat, mereu acela[i. „C`nd am venit, vi -
sam gr\dini superbe cu flori! Erau tran -
dafiri de toate culorile, plini de rou\
[i iarba era at`t de moale! Doamne, ce
frumos era `n lumea ’ceea”. Dar de la
o vreme, somnul ei a ̀ nceput s-o poar -
te, ca o c\l\uz\ spre lumea arhetipal\
de care simte c\ se apropie. „M\ v\d
merg`nd pe un drum. E `ngust [i, a[a,
la ̀ n\l]ime. O r`p\ ad`nc\ se casc\ ime -
diat, pe l`ng\ el. {i nu e dec`t un zid
de cl\dire veche, m`ncat\, de care s\ m\
sprijin, ca s\ nu ame]esc. Din zid cad
c\r\mizi [i nu m\ pot ]ine. Ni[te oa -
meni, a[a ca un convoi, merg pe l`ng\
mine, purt`nd pepeni `n bra]e.” Se ve -
de cum era odinioar\. „Toat\ lumea
spu nea c\ iese aur de sub m`inile me -
le. {i-acum...” A `nceput s\ se `ntrebe
dac\ se va mai `ntoarce vreodat\ a ca -
s\. Asear\, femeia de l`ng\ fereastr\
[i-a strigat cu o putere ne`nchipuit\ toa -
te rudele, trecute [i netrecute, ̀ nc\. „A[a
`ncepe!”, `mi [opte[te doamna E. ho -
t\ r`t, de parc\ ar vrea s\ se fereasc\
de deslu[irea acestei taine.

Bucuria
S-a `ntunecat [i parc\ s-a f\cut li -

ni[te. Oamenii `mbr\ca]i `n ceara lu -
mi nii artificiale ard mocnit, pe di n\ -
un tru. Un hohot de r`s [i un v`rtej is cat
de-un singur trup, electrizat deodat\,
`ntrerup remanen]a cuvintelor Cori nei.
Tocmai `mi spusese c\ singura pa v\ -
z\ e s\ nu te a[ezi la marginea patu-
lui, s\ nu afli povestea. Dac\ ai aflat-o,
ai `nceput s\ te tope[ti. „Eu nu am co -

pii deocamdat\. Colegele mele asis-
tente, care s`nt mame, abia pot uneori
s\ respire. Le este at`t de mil\, c\ tre -
mur\ `nainte s\ schimbe o branul\”.
Se opre[te [i ochii ei mari se `nchid un
moment. ~[i mu[c\ u[or buzele [i se
`ncrunt\. Nu [tie ̀ nc\ dac\ s\-mi spu n\.
„Se `nt`mpl\ ceva aici [i nu s`nt sin-
gura care-a observat asta.” A[tept. „Par
s\ existe episoade. Nu [tiu cum s\ spun.
Trec perioade lungi `n care toat\ lu mea
e bine. {i deodat\, un om trece dinco-
lo [i dup\ el, pornesc o mul]ime. Deo-
dat\. Parc\ s-ar sincroniza”. Z`mbe[ te.
„Noi ne-amuz\m c\ doamna cu coa sa
profit\ de ocazie!” Z`mbetul ei e co -
tro pit de r`sul din salonul de-al\turi.
Acolo, b\tr`na B. [i-a smuls branula
de la g`t. Nicoleta o `mbr\]i[eaz\ aci -
dulat ca o pelerin\ uman\, protectoa re
[i energizant\. O spal\, din cap p`n\ `n
picioare. S`ngele vi[iniu se despic\ `n
ramuri fluide, `nflorind apa din cad\,
`n timp ce trupul firav [i net\m\tor se
reaz\m\ ca un penson `n paharul unui
pictor. 

„Mama, am chef s\ facem ni[te
copii ferici]i!”, i-a zis Alexandru, `n -
tr-o iarn\, Nicoletei. „~nainte s\ fiu asis -
tent\ aici, lucram `n comer]. {i nu m\
suportam! Sim]eam c\ dac\ mai stau
o secund\ `n serviciul acela, o s\ m\
dezintegrez, efectiv!” Ajunge la spi-
tal `nainte de vreme [i pleac\, uneori,
chiar cu ore bune, dup\ program. Ca
s\ o plimbe pe doamna Alexandri na.
„Tu nu m\ mai iube[ti, Nicole?”, a `n -
trebat-o `ntr-o zi. „Azi nu m-ai pu -
pat!” Alexandrina i-a compus o poe -
zie. Foia de agend\ p\streaz\ aproa pe
arheologic, ca o m\rturie despre iu bi re,
g`ndurile b\tr`nei. I-a d\ruit-o a[a, f\ r\
a transcrie, l\s`nd la iveal\ toate for-
mul\rile ce-au izbucnit din emo]ii, ca
s\-[i g\seasc\ stabilitatea `n cuv`nt.
Ni coleta obi[nuia s\-i citeasc\ poezii
de Co[buc. La etajul al doilea, o alt\ b\-
tr` n\, obi[nuie[te s\ pl`ng\ c`nd aude
strofele din „Noi vrem p\m`nt!”. Ni co -
 le ta e fericit\. „M\ simt mai bine aici
de c`t acas\! Aici, totul, totul contea z\!”
~ntr-o zi a intrat `n rezerva unui b\r bat,
f\r\ s\ poarte masca pe fa]\ [i f\ r\ m\-
nu[i care s\-i ascund\ liniile des ti nu lui
`nsemnate `n palme. „Doam ne, nu-mi
vine s\ cred”, i-a spus omul [i fa]a lui
s-a luminat. „{tiu c\ m\[tile ne prote-
jeaz\, dar s`nt bariere”, `mi ex plic\.
„Oamenii ajung s\ se simt\ stig ma ti -
za]i, de parc\ ar fi ni[te lepro[i. Eu nu
m\ g`ndesc niciodat\ c-o s\ m\ `m -
boln\vesc. Prefer s\ fiu al\turi de ei!”

Nicoleta i-a dat fiului s\u panta lo -
nii vi[inii, din uniforma de asistent\
de palia]ie. Au c\utat o hain\ ro[ie, au
`mprumutat o c\ciul\ de Mo[ Cr\ ciun
[i o barb\ din vat\. A[a au pornit am`n -
doi, `n iarna aceea, spre casa vecini lor,
unde un [irag de copii au r\mas `n-
m\r muri]i v\z`nd fiin]a care scotea dul -
ciurile din sac. „Nu cred c\ exist\ o
bucurie mai mare dec`t aceea de-a
d\ rui”, `mi spune.

~ntreb\rile
~n fiecare luni diminea]\, preotul

`[i coboar\ binecuv`ntarea peste oa me-
nii `mbr\ca]i `n vi[iniu ori `n alb, de la
etajul doi al spitalului. „Noi ne sim -
]im bine, fiindc\ e ca [i cum cineva ar
avea grij\ de noi!”, `mi spune doam-
na Carmen, asistenta-[ef\ a sec]iei.
~mi ]ine m`na str`ns `ntr-a ei [i m-a[ -
tept s-ame]esc din pricina c\ldurii pe
care o deschide suflete[te spre mine.

Lumea minunilor neobservate

REPORTAJ10

Patru g\ini scurm\ z\pada cu totul alb\, dezvelind
o jum\tate de lun\ moale, cleioas\ [i neagr\.

Peste gard e cimitirul. Luna de p\m`nt reav\n se
deschide ca un miez, af`nat\ [i dulce. Hr\nitoare.
Da c\ te ui]i la soare pre] de-o secund\, p`n\ `]i a[ezi
privirea `napoi `n ]\r`n\, trei dintre g\ini dispar. Le
cau]i urmele negre pe care trebuie s\ le fi l\sat. Nu
le g\se[ti. Z\pada e la fel de alb\. {i neted\, ca o
crust\. Prive[ti din balconul etajului doi al spitalului
din Pa[cani. Sec]ia de `ngrijiri paliative. „Tr\im `ntre
dou\ lumi. Nu po]i s\ aduci ce-i acolo, aici [i nici nu
po]i s\ te duci [i tu dincolo”, roste[te Ada. E psiho -
log. „De ce nu?”, m\ `ntreb. Nu [tiu cum e s\ tr\ie[ti
expus la moarte. Nu [tiu ce cutremure necunoscute
pot despica obi[nuin]a de-a privi suprafe]e. Fiindc\
aparen]ele par, de-acum, cele mai rezistente realit\]i.
Numai interiorul se schimb\. Acolo apar golurile,
acolo inund\ lava, acolo se decanteaz\ o alt\ arhi-
tectur\ de om. De acolo izbuncnesc hohotele de r`s [i
bucuria care la prima vedere `]i par ireale. Ca un fla-
neur, adulmec metamorfozele pe care le declan[eaz\
apropierea de moarte `n oamenii care nu fug de ea.

C\l\toria lui Puck

O
pi

ni
a 

ve
ch

e 
— 

N
r. 

45
0 

— 
4 

- 
10

 m
ar

tie
 2

01
3

� mama Adei, medic pe sec]ia de `n gri jiri paliative, murise aici, abrupt � „s`nt
cumva, ge loa s\ pe pacien]ii mei [i-mi doresc ca [i ei s\ m\ iubeasc\, la r`ndul lor!”

„Noi ne afl\m aici la marginea dintre lumi”

Doctorul Dan Diculencu crede
`n utopia perfec]iunii



~n loc de asta, m\ simt de parc-a[ pu tea
c\l\tori pe nisipuri mi[c\toare. „Une -
ori, totu[i, c`nd vezi copii care su fe r\,
te `ntrebi, oare exist\ Dumnezeu? {i
dac\ exist\, de ce permite a[a ceva?”
Vocea ei curge ca un must proasp\t.
„At`t de multe lucruri nu le [tiam, la
`nceput! Nici nu credeam c\-s posi-
bile!” ~ntr-o zi ningea cu fulgi mari.
„Privi]i c`t de frumos e!”, i-a spus
doamna Carmen b\rbatului care `[i
`nchisese ochii. Ea st\ foarte aproape
de spital. De asta merge cu pas poto lit
p`n\ acas\, ca s\ apuce s\ simt\ ra ze le
soarelui, v`ntul sau ploaia cum o co -
nec teaz\ la lume. „E frumos pentru
cel ce este!”, i-a r\spuns b\rbatul f\r\
s\-[i deschid\ ochii. O b`ntuie `ntre-
barea „c`t mai am, doamna asisten t\?”,
care se crispeaz\ invariabil pe buzele
tuturor. „M\ g`ndesc cu ce-am gre[it
`n via]a asta, s\ trebuiasc\ s\ poves tesc
eu oamenilor c\ n-or s\ se fac\ bi ne!”
Le vorbe[te despre planul lui Dum -
ne zeu. „Crede]i `n asta?”, o `ntreb.
„N-am `ncotro”, `mi r\spunde. 

Domnul Silviu glume[te cu b\ tr` -
nul B., de parc\ i-ar fi copil. Acesta
face ce face [i tot `[i scoate branula
de la picior, privind senin la stropii ro -
[ii care se preling pe podea. Aflu c\ [tie
s\ spun\ Tat\l Nostru [i o parte din
Crez. „La `nceput nu-mi luam con-
cediu luni ̀ ntregi. Acum am ajuns s\-mi
dr\muiesc ca pe-un medicament rar zi -
lele libere, s\ fiu sigur c\ pot s\ r\ m`n
aici, viu [i alert”, `mi spune energic
b\rbatul, c\ut`nd fotografia unui fost
pacient `n telefon. „N-o mai am. Am
[ters-o, s\ n-o g\seasc\ so]ia, s\ nu se
sperie”. Respir\ ad`nc [i-mi pare `nc\
proasp\t. „M\ `ntreb uneori [i sper
din tot sufletul ca atunci c`nd o fi, Dum -
nezeu s\ ]in\ cont c-am fost aici, c-am
v\zut toate c`te le-am v\zut [i c-am
`ncercat, dup\ puteri, s\ fac bine ceea
ce fac”, `mi spune cu-o voce vibrant\
[i sobr\.

Oamenilor li se poate retrage drep -
tul la via]\. Dar dreptul la moarte, ci ne
ar putea s\-l retrag\ pe acesta? „Cu
to ]ii se tem c\ dac\ dai vestea cea proas -
t\ unui om, liberul s\u arbitru l-ar pu -
tea face s\-[i pun\ cap\t zilelor”, `mi
explic\ doctorul Dan Diculencu `n
timp ce se repede pe teras\ s\ ab soar b\
`ntr-o frac]iune de secund\ imaginea
lunii. „E considerat a fi ceva abomi -
na bil, fiindc\ omori speran]a. Dar ca -
re speran]\?! Dac\ cineva [tie s\ do -
ze ze adev\rul, atunci o nou\ speran]\
se poate na[te – speran]a de-a reme-
dia o rela]ie, speran]a de-a construi o
rela]ie mai bun\ cu Dumnezeu”. ~mi
pare c\ are ceva cuantic `n el. Nu apu -
c\ s\ mi se decanteze `n g`nd vorbele

lui, c\ dispare. Ca o pas\re care `n
loc s\ zboare din creang\ `n creang\,
apare pur [i simplu, c`nd pe o ra mu -
r\, c`nd pe alta. Asta e `ntrebarea ca -
re-[i amplific\ ecoul pe coridoare:
cum s\-]i dai seama cum anume vrea
un om s\ treac\ dincolo: [tiind, ne [tiind,
[tiind c`nd, ce anume [i c`t? Adev\rul
e o op]iune, iar nu o obliga]ie. M\ gr\ -
besc s\ cobor la etajul doi. Acolo,
doam na M. a[teapt\ cuminte [i ferici -
t\, `ntr-un pat. Nu-[i aminte[te dec`t
mo mentele frumoase. „Via]a are [i
bune, [i rele”, `mi spune, „dar cele re -
le s`nt [i ele bune, fiindc\ treci peste
ele”. Are ochi vii [i degete prelungi.
Doctorul ̀ i ia m`na ca-ntr-un joc de co -
pii, din acela `n care palmele intr\ `n
ritmul unui c`ntec, iar ea viseaz\ s\
ajung\ acas\. „C`nd plec?” Casa ei
b\tr`neasc\ st\ cu ferestre peticite [i
ziduri gata s\ dezerteze din str`n soa -
rea timpului durabil. „Dar acas\ e[ti
s\n\tos. Numai la spital e[ti bolnav”,
`mi ticluie[te [i-mi z`mbe[te [iret. 

Co[marurile
St\tea `ntins pe targ\ [i o foaie de

h`rtie `i acoperea fa]a. Chipul i se [ter -
sese [i `nv\]ase s\ se ascund\ de lu me,
`ngrijit de so]ia lui [i de copii. „Lu mea
era [ocat\ [i bine`n]eles c\-[i exprima
[ocul prin viu grai. Omul acela, pe
tot drumul cu ambulan]a, trec`nd pe la
Urgen]e, a tot auzit «Doamne fe re[ te!»
M-a str`ns ̀ n spate ̀ nchipuindu-mi du -
rerea lui”, ̀ mi pove[te[te doamna Car -
men, electrizat\ de emo]ie. Oamenii
de-aici au `nv\]at s\ priveasc\ dincolo
de trupuri [i dincolo de imagini, de par -
c\ s-ar fi conectat ombilical cu `ns\[i
sursa umanit\]ii, o esen]\ care nu ]ine
seama de form\. Nici nu viseaz\ ur`t. 

„Odat\ s-a `nt`mplat un miracol
mic”, o aud [i v\d cum i se aprind
ochii. O femeie dezlega rebus [i juca
sudoku p`n\ c`nd adormea. ~ntr-o zi,
„intrase `n com\. M-am g`ndit imediat
c\ poate e din pricina hipoglicemiei.
Am cump\rat o glucoz\ [i i-am f\cut-o.
Uneori e bine s\ [tii c`nd s\ renun ]i.
Dar i-am f\cut-o [i s-a trezit. A fumat
o ]igar\ [i-apoi, toat\ noaptea, a dez -
le gat `n continuare rebus. Abia apoi
s-a stins”. M\ g`ndesc c\ femeia a
fost fericit\. „A fost bucuria mea”,
`mi r\spunde, „eu am fost cea fericit\!”

E gata s\ alunece `ntr-o cutie-a
Pandorei care n-a mai fost deschis\
demult. Un alt chip i se contureaz\ `n
fa]a ochilor. Un domn care din prici-
na unei tulbur\ri neuronale, nu-[i pu tea
g\si locul ̀ ntins ̀ n pat. „Eu ̀ i spu neam,
stai lini[tit, dar el, nu putea, s\racul.
Avea mereu impulsul s\ plece [i nu [ti -

am, nu [tiam ce s\-i fac.” Se opre[te
o secund\ – „de foarte multe ori o s\
m\ auzi]i spun`nd «nu [tiu» sau «nu
[tiam»”. E semn de `n]elepciune, `mi
zic, s\ sim]i cu toat\ fiin]a c\ nu exis -
t\ tipare [i c\ nu [tii. 

A doua via]\
„C`nd plec ̀ n concediu, nici m\ car

nu spun unde lucrez. Ar fi prea multe
explica]ii de dat, fiindc\ oamenii nu
`n]eleg”, `mi spune doamna Car men.
Via]a acestor oameni e dubl\. Fie c\-]i
spun t\ios, c\ ce e serviciu, r\m`ne ser -
viciu, fie c\ murmur\ ca undele unui
lac atins de-o libelul\, cu to]ii re cu nosc
c\ ce se `nt`mpl\ aici, r\m`ne aici.
Are o chii rotunzi [i mari, ca de copil.
C`nd o prive[ti, fa ]a `i pare desprins\
din chi pu rile rafaelite de `ngeri – pli n\
[i-ar mo nioas\, mereu ̀ nsemnat\ de z`m-
bet. „De fapt, vreau s\ m\ rup, c`nd a -
jung acas\. Fiindc\ timpul pe care-l
pe trecem `mpreun\, cu so]ul [i fiul
meu, este at`t de rar, at`t de pre]ios!”
La fel face [i doamna Irina, care-a
`nv\]at c\ nici so]ul, nici copilul ei n-au
de ce s\-i `mp\rt\[easc\ bucuria tris t\
care-o inund\ aici. Se g`nde[te adesea
c\ ori c`nd, orice se poate `nt`mpla. De
asta trebuie pre]uit totul. Doamna Car -
men tace un moment, c`t s\ trag\ aer ̀ n
piept [i cro[eteaz\ urm\toarele vor be.
„Numai c`nd r\m`n singur\, cu g`n du-
rile mele, m\ mai g`ndesc la oamenii
de-aici, la pacien]i. M\ g`ndesc c\
poate s-ar bucura pentru mine s\ [tie
c-am ajuns `ntr-un loc, la mare sau la
munte, poate.” 

~ntr-o iarn\, o femeie s-a stins `n -
tr-un salon. Nu avea buletin, iar fiul ei
p\rea s\ se-ascund\ dup\ fiecare de get
care i-ar fi putut umbri responsabili-
tatea. „Atunci m-au sunat acas\ [i eu
nu `n]elegeam foarte bine despre ce
este vorba! At`t de r\u, dar at`t de r\u
mi-a p\rut c-am vorbit `n cas\! Mai
bine m-a[ fi dus pe balcon, afar\, s\
vorbesc! Nu vreau s-aduc acas\ ce se
`nt`mpl\ aici. Acas\ s`nt `n primul
r`nd, mam\”. {tef\nel, fiul ei, are o
privire at`t de albastr\ [i de senin\, `n -
c`t numai obi[nuin]a te face s\ crezi
c\-i un copil ca to]i copiii. ~l privesc
`ntr-o fotografie de Pa[te, `n care ]ine
`n bra]e un iepura[. ~mi pare c\ v\d o
fericire dens\ [i condensat\ pe chipul
lui. „~ntr-o zi, a venit la spital [i c`nd
m-a v\zut, a ]`[nit deodat\ [i s-a as cuns
sub birou!”, `mi pove[te[te „Dom’ Doc -
tor”, cum l-au botezat, firesc, pacie n -
]ii. „At`t de normal mi-a p\rut gestul
\sta!” ~mi amintesc cum coboar\ el
`nsu[i sc\rile, de parc-ar fi un izvor
de munte ce se repede s\ sar\ peste pie -

trele din albie [i cum pleac\ de la spi-
tal cu rucsacul `n spate, de parc-ar fi
`n excursie. „~ntr-o carte de-a lui Kurt
Vonnegut, personajul principal spu nea
c\ a c`[tigat premiul Nobel fiindc\ [i-a
p\strat curiozitatea unui copil de 12
ani, de-a privi dup\ fiecare col] de
strad\”, `l aud `n timp ce m\ gr\besc
s\ cobor [i eu, `n urm\, ultimele trep te.
„Aici te `ntorci ca dintr-o alt\ lume!
Te duci `ntr-un magazin, de pild\, [i
r\m`i uluit de c`te lucruri se `n[ir\ `n
fa]a ta! Totul `ncepe s\ te minuneze,
s\ te capteze c`nd pleci [i te `ntorci
aici!” Asfin]itul din seara asta e al -
bas tru. „Foarte rar”, `mi spune [i dis-
pare, ca de obicei, l\s`ndu-m\ s\ m\
g`ndesc c\ o pisic\ f\r\ z`mbet se poa -
te `nt`lni pretutindeni, dar un z`mbet
f\r\ pisic\, mai rar. 

~nv\]\mintele
Doi b\rba]i stau ̀ ntr-o rezerv\, aple -

ca]i asupra unei f`[ii, c-un foarfece `n
m`n\. Vor s\ decupeze ceva. „Grozav
mi-a pl\cut”, izbucne[te doamna doc -
tor Angela Nunu. „Colaboreaz\, lu -
cre az\ `mpreun\, `mp\rt\[esc! Odat\
am v\zut pe o pacient\ care avea o
tumor\ cum `[i m`ng`ia abdomenul!
Doamne, de obicei nu ne place tru pul
nostru, dar ea [i-l iubea, a[a bolnav
cum era! Am `nv\]at asta de la ea!”,
iar cuvintele i se rostogolesc precum
stropii unei ploi de var\. Alt\ dat\,
ochii [i sufletul i s-au oprit asupra unui
b\rbat care dup\ ce a m`ncat, a f\cut
o reveren]\ ad`nc\ `n fa]a Domnului.
P`n\-n p\m`nt. Pe chipul doamnei Car-
men, tresare `nceputul unei priviri pier-
dute. „C`nd stai aici, oamenii `ncep
s\-]i par\ ca ni[te pui de g\in\. At`t
de fragili! Doi domni, unul `n c\ru] cu
rotile, iar cel\lalt, cu un cancer st\ teau
mereu `mpreun\. Unul `l ducea pe
altul la fumat. Era a[a, transfigurant, s\
vezi c\ via]a [i comunicarea `[i croiesc
drum prin orice fiin]\, p`n\ `n ultimul
moment”. Doamna Carmen nu-[i do -

re[te ca fiul ei s\ ob]in\ premii,pe la
olimpiade, ci numai s\ fie `ntreg, s\
se cunoasc\ pe el `nsu[i. Asta aveam
s\ aud [i de pe buzele Nicoletei, [i de
pe cele ale Irinei: c\ tot ce conteaz\
este c\ „s`ntem” [i mai pu]in de ce sau
cum s`ntem. 

„Nu-i a[a c\ v\ e fric\ de singu -
r\ tate?”, `mi ascut `ntrebarea asupra
domnului doctor. ~mi vorbise despre
via]a plenar\ pe care i-o aduce [ansa
de-a se afla pe sec]ia aceasta, de-a sim -
]i mereu c\ nimic nu e prea mult din
ceea ce face [i de-a vedea oameni fe -
ri ci]i cu extrem de pu]in, capabili s\ sa -
vureze soarele sau un cuv`nt, asemeni
copiilor, o vat\ de zah\r f\r\ sf`r[it.
Un „da” [uierat [i [optit onduleaz\ prin
aer. „Visez la momentul `n care o s\
m\ aflu `ntr-un loc al meu, care [tiu
c\-i al meu fiindc\ eu l-am construit
[i-al meu o s\ fie `n veci, unde p`n\ [i
g`ndurile or s\ fie ale mele”. ~n g`nd
`mi apar ochii Adei. „Cu to]ii s`ntem
conecta]i `ntre noi! Da! Sigur! Cu
Dum nezeu, ca [i cu mizeria uman\!
To]i s`ntem oglinzile celorlal]i! {tiu
asta de c`nd m\ aflu aici! Dac\ ai ales
s\ ai valori [i principii, asta nu te fa ce
mai bun dec`t b\tr`nul acela care se
stinge dup\ o via]\ `n care a furat, ori
a b\ut. E[ti mai bun poate conform
normei, dar nu e[ti o fiin]\ mai bun\!
Aici po]i vedea c\ oamenii, `n sine,
s`nt perfec]i.”

Sf`r[itul
„Vor s\ fug\!”, `mi spune doamna

Carmen. „Dac\ `i vezi c\-[i fac ba ga -
jele, e semn c\-n 72 de ore... Nu vor s\ fie
g\si]i aici. {i le faci tratament sedativ
[i tot nu adorm. Panica sau altceva le
treze[te toate celulele”. Femeile, ele,
par mai ̀ mp\cate. B\rba]ii, ca ni[te co -
pii, mi se poveste[te, continu\ lupta cu
furie [i ̀ nc\p\]`nare. „C`nd vorbe[ti cu
cei de dincolo, \sta e semnul!”, ̀ mi spu-
ne doamna E. privind spre patul gol de
la geam. „Niciodat\ nu e[ti preg\tit. {i
un m\r merit\ s\ fie m`ncat `nainte.
Totul e mai important dec`t trecerea.
Numai c\ n-ai ce face”, o aud pe doam -
na Irina, de dup\ biroul camerei de
gar d\. „Po]i face un studiu perfect”,
`mi [uier\ „Dom’ Doctor”. „Dac\ pri -
ve[ti la microscop [i studiezi, de exem -
plu componenta proteic\ a unei ce lu le,
dac\ stai [i stai [i stai [i studiezi, p`n\
la urm\ te treze[ti c\ te holbezi direct
`n ochii bunului Dumnezeu. Eu [tiu
s\-i recunosc lucrarea. {tiu unde s\
caut [i cum s\ g\sesc lucrurile perfec -
te. {i-atunci, de ce s\-mi fie team\?
O a[tept!”. La etajul [ase, Dorel, un
b\rbat t`n\r de 39 de ani [i chip de
copil se scufund\ `n pat ]in`ndu-[i lo -
god nica de m`n\. A venit cu el, din
Spania, s\ se c\s\toreasc\, `nainte.

Oana OLARIU
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„Dac\ oamenii devin cifre, totul se dezumanizeaz\”

� „dac\ cineva [tie s\ do ze ze adev\rul, atunci o nou\ speran]\ se poate na[te —
speran]a de-a remedia o rela]ie [i de-a construi una mai bun\ cu Dumnezeu”

`n C`mpiile Elizee

O slujb\ pe care nu o po]i lua acas\ cu tine



C`nd i-au crescut teatrului aripi
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Pentru patru lei [i trei ur[i te -
leviziunea s-a `ntors pe dos. Pro -
blema confisc\rii animalelor fra]i-
lor C\m\taru a r\scolit toate pos -
turile de [tiri, fiind tratat ca un e -
veniment de importan]\ na]io na l\.
Pe baza acestei de]ineri ilegale de
animale, posturile de televizi une
Digi 24, România TV, An tena 3
[i B1 TV s-au `ntrecut `n a ar\ta
c`t mai ̀ n detaliu [i „`n exclu si vi ta -
te” opera]iunea de confiscare. Astfel,
s-a ajuns la titluri care `n g\lbe ne au
ecranele la aceea[i or\, ca „Ani ma -
lele s`nt tranchilizate”, `n cazul An -
tenei 3 sau „Primul leu a fost tran-
chilizat”, `n cazul Rea lit\]ii TV,
toate fiind, bine`n]eles, transmise
`n direct de la locuin]a lui Nu]u
C\m\taru. 

Animalele au fost mutate. ~ns\
nimic nu a oprit o tentativ\ de ur -
m\rire a acestora care ar fi fost tran -
sferate la gr\dina zoologic\ din Bu -
cov, Ploie[ti. Realitatea TV a avut
un titlu original care a ̀ n trecut toa -
te celelalte `ncerc\ri de pe alte pos -
turi: „C\m\tarii, mai s\ raci cu patru
lei”. {tirea `n sine nu a avut o an -
vergur\ prea mare. Pur [i simplu, c` -
teva animale au fost luate de Gar -
da de Mediu de la C\m\tari pen -
tru c\ erau de]inute `n mod ilegal.
~ns\ asta nu a `m piedicat postu rile
de televiziune s\ uite c\ ace[tia au
fost acuza]i `n numeroase r`nduri
de [antaj, trafic de droguri sau fraud\,
[i s\ pun\ accentul pe situa]ia dra-
matic\ a ani malelor prin transmisi-
ile live in terminabile. Petre Ne chi -
ta, un re porter al An tenei 3, a a nun -
]at c\ este pentru prima oar\ c`nd
presa a reu[it s\ intre pe do meniul
familiei C\m\taru. ~ns\ de departe
cel mai mediatizat mo ment a fost
acela `n care anima le le au fost tran -
chilizate [i nu faptul c\ timp de
nou\ ani autorit\]ile au stat cu m`i -
nile ̀ n s`n ̀ n timp ce zvo nu rile des -
pre animalele folo site ca s\-i spe -
rie pe cei care cereau bani cu cam\ -
t\ luau amploare. Dar seria de infor -
ma]ii „surprinz\toare” a continuat,
afl`ndu-se c\ o leoaic\ ar fi ges tan -
t\, iar pre zentatoarea TV p\rea s\
se `n grijoreze de situa]ia ei, eti che -
t`nd-o ca una „[ocant\ [i emo ]io -
nant\”. A urmat apoi momentul plin
de tensiune `n care i s-a tuns p\ rul
unui ursule] pentru a-i fi tra tat\ o ra -
n\. Lucru explicat `n de taliu de un
alt reporter. 

Televiziunea rom=n\ tinde s\
fac\ circ din orice lucru m\runt [i
astfel s-ar putea s\ se transforme
`ntr-o jungl\ precum cea g\sit\ pe
proprietatea fra]ilor C\m\taru. 

Iuliana LEONTI

LENTILA DE 
CONTACT
A LUMII

Emisii tv
tranchilizate
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Clara [i visul
S-a `nt`mplat ceva teribil, f\r\

s-apu c\m a r\sufla. Ne-a disp\rut tapi -
]e ria ro[ie de sub trupuri [i ne-am tre zit
din bezn\ `n „~mp\r\]ia dulciurilor”.
„Castelul trandafirilor” e ̀ mbi bat ̀ ntr-un
frig curios, at`t de str\in ne e locul, cu
trei covoare uria[e at`rn`nd din ce ru ri cu
tot cu florile aurii brodate pe ele. Bez -
metici [i lovi]i `n lumina ochilor de
culorile scenei, s`ntem tra[i de su flete
ca de ni[te m`neci str\vezii, `ntr-o hor\
nebun\. „Sp\rg\torul de nuci” a lui
Piotr Ilici Ceaikovski a venit `nvin -
g\tor dintr-un r\zboi sf`[ietor [i [i-a luat
drept tribut o prin]es\ cu aripi albe de
fluture, Clara. Vladimir Shklyarov,
cel care `nv`rte pe poante rolul Sp\r -
g\torului devenit Prin], poart\ pe piept
un ro[u imperial, bogat, pe care, `n sal -
turile demne, picurate cu z`mbete, nu-l
lipe[te nicic`nd de floarea rochiei albe
a Clarei. 

Am c\zut, deci, `n actul al II-lea,
iar cinstea [i m\re]ia dansurilor care
ne par `nchinate nou\ s`nt, de fapt, o
s\rb\toare `n culorile lumii pentru cei
doi eroi. Luminile s\lii se `ns`nge rea z\,

`nghea]\ ̀ ntr-un alb de lun\, se m`n jesc
de ciocolat\ [i prind gust de ceai ̀ n par -
titura spaniol\, cea arab\, chine zeas c\,
ruseasc\ sau italian\, fiecare instrumen -
tat\ de c`te-un alt soi de flaut ori de
arcu[urile altfel unduite ale viorilor.
„Trepak”-ul rusesc love[te `n inima ser -
b\rii cu cizma purpurie a balerinului,
care str\punge muzica izbindu-se-n po -
dea mai puternic, mai t\ios dec`t ciu -
piturile coardelor nev\zute. 

„Figurinele de cafea” ale Orientu-
lui, o cad`n\ cu trup duios, adormit,
[i b\rbatul ei cu chipul `ncremenit `n
t\ cere `[i traduc ova]iile `n arabescuri
cro i te din bra]ele [i picioarele lor lungi,
`n velite `n m\tase. El o ridic\ spre cer,
ea cere `naltul cu m`inile unite `ntr-un
can delabru f\r\ lumini. Iar flautele care
le iau locul, un zumzet de z`ne roz, cu
fluturi ̀ n v`rful picioarelor, preves tesc
„Dansul florilor”. Acum, ̀ n mijlocul bu-
chetului de piruete pe diagonal\, pa [i
purta]i pe aripi de colibri [i de toate
minunile cu trupuri de v`nt adunate pe-
aceea[i scen\, gra]ia nu e suav\, ci bul -
versant\. P`n\ c`nd cortina cade [i toa -
te z`nele [i prin]ii `ngenuncheaz\, [tim.

Clara doarme, iar noi i-am consumat
visul. 

Leb\da [i demonul
Ni s-a-nchegat s`ngele p`n\ la pal -

me [i-am `nghe]at de-o spaim\ dens\,
plutitoare, neagr\. Am fost izgoni]i din
regat, abandona]i ̀ ntr-un codru de lia ne,
iar v\zduhul s-a am\r`t ca de-o fie re al -
bastr\, „Lacul lebedelor”. Roth bard,
demonul negru cu aripi de liliac zboa -
r\ cu tot cu blesteme [i-l vars\ pe cel
mai sumbru peste aripile Odettei, prin -
]esa transformat\ `n leb\d\ alb\ [i
`mbr\cat\ ̀ n trupul Mariei Allash, prim
solist\ a Teatrului Bolshoi din Mos -
cova. ~ns\ pas\rea cu umeri iriza]i,
fr`n]i `n gesturi fluide, nu [tie c\ ge -
niul r\u a scuipat venin peste noi to]i,
iscodindu-ne parc\ din priviri `n c\u -
tarea victimei [i-apoi s-a ascuns.

Din urma lui, un stol de lebede f\ -
r\ umbre, f\r\ sunet de pa[i se joac\,
en pointe, de-a noaptea. Le g\se[te sub
cerul de cenu[\ Siegfried, prin]ul f\r\
de iubire care-[i ]inte[te arbaleta spre [i -
ragul perlat de p\s\ri. Dar ̀ n inima nop -
]ii ele devin femei, c\ci nici m\car de -
monul nu poate controla `ntunericul.
Muzica e ca o durere, dansul lor ̀ n vre -
me ce-l `nconjoar\ pe Siegfried e ca o
abandonare, o desp\r]ire de speran]\.
Acceptarea sor]ii arunc\ frumoasele le -
bede `ntr-un ritm domol, care chinuie.
„Las\-m\!”, ar striga Odette, „Nu ple -
ca!”, i-ar urla buzele t`n\rului prin].
{i-ar jura credin]\.

Piciorul ei tremur`nd `n piruet\,
bra]ele care-i cuprind talia [i-o rotesc
`ntr-un le[in `nl\crimat, toate se ames -
tec\ printre pa[ii `ncruci[a]i din dan-
sul puilor de leb\d\. Patru perechi de
m`ini sub]iri se leag\ `ntr-un jur\m`nt
[i-[i salt\ poantele `ntr-o muzic\ a lor, o
trepidare `n zig-zag-uri alerte, f\r\ cu -

sur. Rusoaicele cu piele de marmur\
alb\ ne `nc`lcesc g`ndurile [i ni le b\tu -
cesc pe v`rfuri, a[a cum flautul se joa -
c\ cu sufletul nostru. Konstantin Zve -
rev se `ntoarce cu chipul demonului,
cu aripile desf\cute a moarte. Siegfried
a tr\dat. Blestemul Odettei se `ntinde
p`n\ la primele raze ale aurorei reci [i
se stinge ̀ n zeci de fouettés (n.r.: piru -
et\ repetat\, `ntr-un picior).

Aurora [i valsul
Ne dor trupurile ca de-o `ncorda re.

Am c\l\torit, ce-i drept, spre un alt palat,
al regelui Florestan, unde Aurora, in -
terpretat\ orbitor de Alina Somova, `[i
ascult\ ursitoarele, uit`nd c\ z`na Cara -
bosse n-a fost chemat\ la curte. Privim
extenua]i de blesteme cum se abate un
altul asupra copilei blonde, cu fust\ `n -
cre]it\ de tul, ca o piersic\ p`rguit\ [i
cum ea cade ̀ ntr-un somn dansat, som -
nul „Frumoasei din P\durea Adormit\”.
Prin]ul Désiré poart\, `ns\, pe buze, un
leac ne[tiut, pe care i-l dezv\luie nerei -
dele, z`nele albastre ale p\durii. ~n ro -
chii smulse de pe cer, cu coroane de
flori ̀ n palmele pl\p`nde, balerinele cos
din `ncruci[\rile poantelor un vals ritu a -
lic, ca o rug\ciune. 

Niciodat\ n-a fost vindecarea de o -
ca ra R\ului mai frumos aplecat\ din
umeri spre p\m`nt [i mai fin [tears\ cu
poale de rochii. Cum niciodat\ n-a z`m -
bit leb\da alb\, Aurora cea adormit\ a
sur`s f\r\ gre[ ̀ ntotdeauna. {i dac\ Sieg -
fried a p\[it greoi printre z`ne c\ut`ndu-
[i pas\rea blestemat\, Désiré a s\rutat
moartea pe buze, a vindecat-o de ur\
[i-a alungat-o. Niciodat\ n-a fost noaptea
mai scurt\ dec`t atunci c`nd, pentru
apro ape dou\ ceasuri, ne-am `nc\lzit
spiritele la focul ce arde `ntr-un fel anu -
me `n Moscova, la Teatrul Bol shoi.

Anca TOMA

Muzele din Moscovaa  [[ ii --aauu  rr\\ssuuccii tt
destinele pe poante

� jurnali[tii au uitat c\
fra]ii C\m\taru, `n trecut,
au fost acuza]i de [antaj,
trafic de droguri sau
fraud\

� flautele, un zumzet de z`ne roz, cu fluturi `n v`rful
picioarelor, preves tesc „Dansul florilor”

Aripile Aurorei s-au `nsufle]it de s\rutul prin]ului

Pre[edintele Barack Obama a
sem nat vineri un ordin care prevede t\ -
ieri bugetare substan]iale, care vor fi re -
sim]ite `n special de c\tre agen]iile gu -
ver namentale precum Pentagonul,
Centrul de Control [i Prevenire a
Bolilor sau Departamentul de Ap\ -
rare. Acest lucru s-a `nt`mplat deoare -

ce liderul american [i Congresul nu au
ajuns la un acord cu privire la un nou
plan de mic[orare a costurilor. Redu -
cerile de buget vor fi „`n valoare de 85
de miliarde de dolari, afect`nd cheltu-
ielile pentru ap\rare [i alte programe,
dup\ ce republicanii [i democra]ii nu
au reu[it s\ prezinte un plan alterna-
tiv pentru reducerea datoriei publice.
Pre[edintele Obama este obligat prin
lege s\ promulge aceste m\suri de au -
steritate bugetar\, cunoscute sub denu -
mirea de «sequester», p`n\ vineri la
ora local\ 23:59 (n.r. vineri, 1 martie), ̀ n
lipsa unui acord politic.” (agerpress.ro,
vineri, 1 martie)

Faptul c\ liderul de la Casa Alb\
nu s-a putut pune de acord cu Con gre -
sul american va duce la t\ieri buge ta re
automate. „Reducerile automate vor t\ia
5% din bugetele agen]iilor federale [i

8% din bugetul Pentagonului p`n\ ̀ n lu -
na octombrie, îns\ nu vor afecta o se rie
de programe importante precum sala rii -
le militarilor, pensiile [i programele de
s\n\tate pentru persoanele cele mai s\ra -
ce.” (bbc.co.uk, s`mb\t\, 2 martie)

Cu toate c\ a semnat acest ordin,
Barack Obama nu este de acord cu t\ -
ierile bugetare bru[te, el afirm`nd c\ a -
cestea risc\ s\ destabilizeze economia
pe plan mondial. Pre[edin]ia `ncearc\
mai cur`nd s\ `ncurajeze o cre[tere a ta -
xelor [i impozitelor pentru a acoperi
deficitul bugetar. 

~ns\ John Boehner, pre[edintele
republican al Camerei Reprezen tan -
]ilor, a afirmat c\ „«Discu]ia despre ve -
nituri, pentru mine, este terminat\. Ar
trebui s\ ne concentr\m asupra pro ble -
mei cheltuielilor». El a confirmat c\ gru -
pul republican va depune s\pt\ m` na vii -

toare un text legislativ care s\ per mit\
finana]area statului federal dup\ 27 mar -
tie, p`n\ la sf`r[itul exerci]iului bugetar
2013, ̀ n 30 septembrie.” (hotnews.ro,
vineri, 1 martie)

Dac\ nu vor ap\rea modific\ri cu
privire la acest ordin, hot\r`rile r\m` -
n`nd `n vigoare, s`nt a[teptate `nt`r zie -
ri `n traficul aerian din cauza reduce ri -
lor de personal. „De asemenea, o parte
din programele de ap\rare vor fi oprite,
iar reducerile vor provoca unde de [oc
`n r`ndul industriei de ap\rare. Inspec -
]iile sanitar-veterinare se vor reduce,
cer cetarea medical\ va fi `ncetinit\, iar
mai multe mii de profesori vor fi conce -
dia]i.” (nytimes.com, s`mb\t\, 2 martie)

Congresul american poate opri a -
ces te mic[or\ri de fonduri ̀ n orice mo -
ment, ̀ ns\ doar dac\ partidul republican
[i cel democrat vor reu[i s\ cad\ la o ̀ n -
]elegere cu privire la reducerea datori -
ei de 11.700 miliarde de dolari, care re -
prezit\ deficitul bugetar al SUA.

Andrei MIHAI

SUA str`nge cureaua
� Obama este obligat s\ promulge m\suri de au steritate

Noi ne-am legat la ochi
cu `ntuneric, ei [i-au

`nf\[urat `n jurul gleznelor
o m\iestrie f\urit\ din
satin. Noi ne-am
`ngr\m\dit sufletele `n
t\cere, ei [i le-au
`mbr\cat `n dantel\ [i tul
[i le-au `n[irat `n fa]a
noastr\ `n zeci de piruete.
Balerinii Teatrului
Mariinsky au adus la Ia[i,
dintr-un Sankt Petersburg
vechi de mai bine de-un
secol, piesele f\r\ v`rst\
ale lui Ceaikovski, `n
coregrafia mae[trilor
Marius Petipa [i Lev

Ivanov. Mar]ea trecut\, pe
26 februarie, de la ora
17.00 [i-apoi de la
20.00, Sala Mare a
Teatrului Na]ional „Vasile
Alecsandri” a g\zduit
Regalul Baletului Rus, un
„sur`s trist” `n pa[i
ne`ntrerup]i de dans pe
care l-am sim]it ca adus
de pe alte t\r`muri. Mai
`nfl\c\rat, mai lugubru,
mai `nflorit [i mai
obsedant dec`t orice au
v\zut p`n\ acum `ngerii [i
demonii din coroana
b\tr`nei scene. 
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Democra]ia dup\ noi reguli

� este ca [i c`nd în locul ex plica]iei ra]ionale prefer\m
for]a, fie [i for]a num\rului � orice om care va analiza
cu propria minte evenimentele va `ntreba care s`nt
motivele care au stat la baza revoc\rii celor doi

Împins\ treptat în planul al doilea
al actualit\]ii de inep]ia [i chiar ti c\ lo -
[ia ce par a fi pus st\p`nire pe mass
media [i pe societatea civil\, mineria-
da din CSM din 25 februarie r\m`ne
un eveniment de o semnifica]ie de-a
dreptul cutremur\toare, pe care doar
unul sau doi editoriali[ti au reu[it s-o
sesizeze (Ioana Ene-Dogioiu [i Cris -
tian Câmpeanu). Mai grav este îns\
c\ aceast\ mineriad\ a robelor nu este
un eveniment izolat, ci, privit\ în con-
textul ultimelor evolu]ii politice, face
parte dintr-o strategie de decuplare a
României de UE [i de NATO pe care
puterea usl-ist\ nici nu se mai obose[ te
s-o ascund\.

Pe scurt, cel mai grav aspect al re -
voc\rii judec\torilor Alina Ghica [i
Cristian D\nile] din CSM este lipsa
unei motiv\ri serioase a celor care au
executat acest demers. Spun bine „e xe -
cutat”, c\ci, în absen]a unor motive în -
temeiate, s`ntem îndrept\]i]i s\ vedem
aici o cras\ manipulare din partea ac -
tua lului ministru, Mona Pivniceru,
a propiat\ a mult controversatului Mi -
hai Vlasov [i mare dispre]uitoare a
standardelor europene, dup\ cum s-a
v\zut [i cu prilejul recentei sale vizite
la Bruxelles. Ce fel de magistra]i s`nt

îns\ aceia care se las\ manipula]i de o
m`n\ de oameni [i nu au nici un pic de
jen\ s\ pretind\ revocarea unor mem-
bri CSM sub pretextul „îndeplinirii
de fectuoase a mandatului”, f\r\ s\ fie
capabili s\ dea un singur exemplu con -
cret în acest sens? {i, dac\ s`nt at`t de
vigilen]i la buna func]ionare a CSM,
cum de nu au cerut revocarea ju de c\ -
to rului Adrian Neac[u, cercetat de DNA
pentru conflict de interese? Din p\ c a te,
ace[tia s`nt magistra]ii no[tri, at`ta ca -
rac ter au ei, iar cei care-mi vor cere s\
nu generalizez, s\-mi spun\ [i pe un de
au protestat c`nd colegii lor au votat re -
vocarea f\r\ temei. Este ca [i cum am
avea hot\r`ri judec\tore[ti f\r\ moti-
vare – [i cine spune c\ nu le vom avea
în cur`nd? – sau ca [i c`nd în locul ex -
plica]iei ra]ionale prefer\m for]a, fie
[i for]a num\rului, c\ci pe aceasta au
invocat-o în mod agresiv reprezentan -
]ii asocia]iilor profesionale la [edin]a
CSM, c`nd le-au r\spuns pre [e dintei
ÎCCJ Livia Stanciu [i pro cu ro rului
general Daniel Morar c\ mo ti va]ia con -
st\ în cele 1600 de voturi. Aceea[i for -
]\ a majorit\]ii voturilor ca re a fost in -
vo cat\, în dispre]ul legii [i al Con sti tu -
]iei, [i vara trecut\ în campania pentru
suspendarea pre[edin te lui B\sescu.

Pe de alt\ parte, nici nu a fost greu
s\ manipulezi o categorie profesiona -
l\ obsedat\ de propriile privilegii, ca re
se dore[te intangibil\. Nu vor fi fost ju -
dec\torii enerva]i peste m\sur\ de ares -
t\rile operate în r`ndurile lor de DNA?
Probabil c\ da, [i au vrut s\ se r\z bu ne
pe procurori [i pe to]i cei care sus]in c\

nimeni nu este mai presus de lege. Oa -
menii legii se simt a[adar amenin]a]i
de lege [i de independen]a justi]iei. O
concluzie contra  naturii, dar perfect
adecvat\ realit\]ilor române[ti.

Recentele evolu]ii din justi]ia
româneasc\ vor compromite probabil
[i viitoarele evalu\ri din cadrul MCV
[i vor pune aderarea noastr\ la spa]iul
Schengen sub zodia incertitudinii. De -
ja Germania a anun]at c\ se va opune
prin veto stabilirii unei date a ader\rii
pentru România [i Bulgaria. R\s pun -
sul guvernului român, exprimat de
ministrul de externe Titus Corl\]ean
cu binecuv`ntarea premierului Victor
Ponta, confirm\ îns\ cele mai sumbre
anticip\ri: dac\ Europa nu ne vrea în
Schengen, nici noi nu vom mai dori
s\ ader\m. Cu alte cuvinte, dac\ UE
insist\ s\ ne cear\ o justi]ie curat\ [i un
angajament ferm împotriva corup]iei,
UE nu ne mai intereseaz\. În]elegem
de fapt c\ USL nu are nici o inten]ie
s\ continue reformele cerute de UE în
justi]ie, ci dore[te s\ ne decupleze de
Europa [i s\ ne orienteze c\tre ]\rile
arabe, la care viseaz\ ministrul Cor -
l\ ]ean. Aservirea CSM, organism cru -
cial pentru desemnarea viitorului pro -
cu ror general, al procurorului [ef al DNA
[i al viitorului pre[edinte al ÎCCJ, fa -
ce parte [i ea din acest plan po litic,
g`ndit probabil de Ion Iliescu [i de Dan
Voiculescu. Reac]ia opozi]iei po litice
[i a societ\]ii civile este îns\ deza m\ gi-
tor de anemic\. 

{i uite a[a, în spatele dezbaterilor
f\r\ miz\ [i al isteriei mediatice pe te-
ma animalelor fra]ilor C\m\taru, som -
nul ra]iunii este pe cale s\ nasc\ un
monstru mare c`t viitorul României.
Nicic`nd nu a fost mai actual titlul
imnului na]ional, De[teapt\-te, ro -
mâ ne! De[teapt\-te a[adar, române-
cet\]ean european, c`t mai ai vreme [i
drepturi, [i, pentru numele lui Dum ne -
zeu, nu te culca la loc!

Cel mai perfid abuz
pe care `l poate face

forma]iunea care de]ine
puterea `ntr-un stat de -
mocratic este luarea
unor decizii sub umbrela
„voin]ei poporului” sau
a majorit\]ii. Asta s-a
`nt`mplat [i `n cazul
demiterilor de la Curtea
Su prem\ a Magistraturii.
Fie c\ a fost vorba des -
pre orgoliu, manipulare
sau r\zbunare, demite -
rea f\r\ justificare a ju -
dec\torilor Cristian D\ -
ni  le] [i Alina Ghica ne
face s\ ar\t\m ca un
stat de m`na a treia. Unul
`n care Justi]ia mai mult
`ncurc\, st`nd `n calea
rezolv\rii treburilor „ca
la carte”.

Rodica CULCER

Adev\rata fa]\ 
a puterii USL

� alian]a nu are nici o
inten ]ie s\ continue re for -
mele cerute de UE ci do -
re[ te s\ ne decupleze de
Europa

S\pt\m`na trecut\ au fost revoca]i
din CSM judec\torii Alina Ghica [i
Cristian D\nile]. Este f\r\ precedent
pentru România ca doi membri CSM
s\ fie elimina]i din acest organism ca -
re ar trebui s\ garanteze independen -
]a sistemului judiciar. Pentru a face
asta este esen]ial ca membri CSM s\
fie ei în[i[i liberi [i s\ poat\ lua de ci -
ziile pe care le consider\ necesare la
un anumit moment. S\ aib\ curajul
s\ vorbeasc\ în ap\rarea sistemului
judiciar atunci c`nd politicienii în cear -
c\ s\-l controleze, dar [i s\ î[i sanc -
]io neze colegii atunci c`nd ace[tia
gre[esc. 

Orice om obi[nuit s\ analizeze cu
propria minte evenimentele la care
este martor va întreba care s`nt mo -
ti vele care au stat la baza revoc\rii
celor doi. Tocmai aici este problema
– nimeni, nici m\car cei care le-au
cerut revocarea, nu a putut spune ca -
re este vina care li se imput\ celor doi.
De fapt, exact asta este marea prob-
lem\ a acestei proceduri [i de aceea
implica]iile ei razbat dincolo de ho -
ta rele sistemului judiciar. S\ m\ ex -
plic: conform legii, revocarea unui
membru CSM este o sanc]iune [i prin
urmare ea nu poate fi aplicat\ dec`t
dac\ respectiva persoan\ s\v`r[e[te o
fapt\ sanc]ionabil\ cu respectiva sanc -
]iune. În cazul membrilor CSM fap -
te le sanc]ionabile cu revocarea  s`nt
„neîndeplinirea sau îndeplinirea ne -
co respunz\toare a atribu]iilor în cre -
din ]ate prin alegerea ca membru al
Consiliului”. 

Furia maselor de judec\tori a por-
nit atunci c`nd CSM [i-a ales ca pre -
[edinte un procuror pentru prima da -
t\ în istoria sa (p`n\ atunci to]i pre -
[e din]ii fuseser\ judec\tori, pro cu -
ro rii ocup`nd de obicei func]ia de vi -
cepre[edinte). At`t legea, c`t [i Con -
sti tu]ia permit alegerea unui pro cu -

ror în func]ia de pre[edinte al CSM,
procurorii fiind magistra]i ca [i ju -
de c\torii. A[adar alegerea a fost le -
ga l\. Pretutindeni în ]ar\ s-au con-
vocat Adun\rile Generale ale ju de -
c\torilor care, într-o propor]ie foarte
mare, au votat pentru revocarea ce -
lor doi. Abia dup\ ce au votat ju de -
c\ torii [i-au pus problema motiv\rii
hot\r`rilor prin care se cerea revo-
carea – un lucru extrem de grav pen -
tru cei care ar trebui s\ fie o ga ran ]ie
a statului de drept. Normal este ca
înt`i s\ fie identificat\ vina unei per-
soane [i abia apoi s\ se organizeze
un vot pentru luarea deciziei cu pri -
vi re la sanc]ionarea vinovatului. Da -
c\ vina care li se imput\ este cea de a
fi participat [i votat la sedin]a în ca re
a fost ales un procuror ca pre[edinte
CSM, aceast\ acuz\ este nefondat\
pentru c\ to]i membrii CSM au par-
ticipat la respectiva [edin]\, iar în
privin]a votului fiecare este liber s\
voteze conform con[tiin]ei sale pen-
tru c\ în România nu exist\ no ]iu nea
de mandat imperativ pentru cei ale[i
în diverse pozi]ii publice. Nici argu-
mentul c\ cei doi nu mai s`nt sus ]i nu]i
de cei care i-au ales ini]ial nu este
valabil pentru c\ at`ta timp c`t o per-
soan\ este aleas\ într-o func]ie pen-
tru un mandat – aici pentru [ase ani
– respectiva persoan\ nu poate fi în -
l\ tu rat\ dec`t în situa]ii excep]ionale
prev\zute expres de lege. A[a cum
am ar\tat mai sus aceste condi]ii nu
au fost îndeplinite aici.

Diferen]a între dictatura ma jo ri -
t\ ]ii [i o democra]ie care este [i stat
de drept const\ în faptul c\ ma jo r i -
t\ ]ile, oric`t de mari, nu pot lua de -
ci zii înc\lc`nd legea. Adic\ nu pu tem
decide orice prin vot. Din fericire,
cei doi au atacat decizia CSM prin
care au fost revoca]i în instan]\ a[a
c\ justi]ia va avea ocazia s\ ne spu n\
dac\ ceea ce s-a înt`mplat este sau
nu legal. P`n\ atunci, Ghica [i D\ -
nile] r\m`n membri CSM pentru c\
aplicarea hot\r`rii de revocare e sus-
pendat\ p`n\ c`nd instan]a de ci de asu -
pra contesta]iilor.

Laura {tefan este 
expert anticorup]ie

Laura {TEFAN

De ce ne prive[te pe 
to]i ceea ce s-a 

înt`mplat la CSM ?
� normal este ca înt`i s\
fie identificat\ vina unei
persoane [i abia apoi s\
se organizeze un vot
pentru sanc]ionarea ei

Alina Ghica [i Cristian D\nile], `n a[teptarea deciziei instan]ei

~ndep\rtarea judec\torilor Alina
Ghica [i Cristi D\nile] din CSM es te
o premier\ negativ\ `n Justi]ia ro m= -
neas c\. Este pentru prima oar\ c`nd o
astfel de decizie este luat\, prin vot
democratic ce e drept, dar f\r\ preci -
za rea cu exactitate a motivelor care
impuneau o m\sur\ punitiv\. Avem ast -
fel de-a face cu o sanc]iune care `n cal -
c\ flagrant legisla]ia referitoare la func -
]ionarea Consiliului Suprem al Ma -
gi straturii (CSM), care precizeaz\ `n
mod explicit c\ revocarea unui mem-
bru are loc doar `n cazul unor abateri
flagrante de la normele [i deontologia

profesional\. Ori nu poate fi vorba de
a[a ceva `n cazul Ghica - D\nile]. 

Votul ̀ mpotriva celor doi a fost ma -
siv politizat, dup\ alegerea pro cu ro -
ru lui Ioana Smidth-H\ineal\, cu con -
tribu]ia judec\torilor Ghica [i D\ni le].
Gruparea anti-reformist\ din CSM a
ascuns acest vot viciat, menit a descu -
raja orice tentativ\ de a spori gradul
de independen]\ a Justi]iei, `n spatele
unui conflict artificial `ntre judec\ to rii
[i magistra]ii din CSM. 

Acest precedent periculos va du ce
la inhibarea sistemului judiciar `n ra port
cu factorul politic, mai ales c\ ma zi li -

rea judec\torilor Ghica [i D\nile] a
fost o „revolu]ie” a magistra]ilor, `n c u -
rajat\ [i poten]at\ politico-mediatic, `n
special de Dan Voiculescu [i Antena 3.

Miza schimb\rii componen]ei CSM
este evident\: viitoarele numiri din Jus -
ti]ie. Este vorba de noul procuror ge -
ne ral, [ef al DNA, dar [i de de sem na rea
unui succesor al Liviei Stanciu, actua-
lul pre[edinte al ~naltei Cur]i de Ca -
sa ]ie [i Justi]ie. Datorit\ ei au fost
finalizate, `n ultimii ani, marile do sa re
de corup]ie [i, din acest motiv, este per -
ceput\ ca un pericol major de c\tre po -
liticieni. 

Ofensiva actualei puteri de a pu ne
Justi]ia cu botul pe labe este evident\.
Reac]iile fa]\ de raportul MCV, de mi -
nimalizare a deficien]elor semnalate,
numirea `n Guvern a unor mini[tri tri -
mi[i `n judecat\ (Relu Fenechiu, la
Transporturi) s`nt sfid\ri la adresa
Justi]iei, strategii de intimidare a aces -
teia. Vorba lui Dan Voiculescu: „nu a -
vem toat\ puterea p`n\ nu avem Jus ti ]ia!”

Silviu SERGIU
Revolu]ia str`mb\ din CSM
� acest precedent periculos va du ce la inhibarea sis-
temului judiciar `n ra port cu factorul politic

Preluarea puterii `n stat. Pasul urm\tor, JJuuss tt ii ]] iiaa
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OPINIA DE LA CENTRU

Acum c`teva numere am scris e xact
`n acest loc, ̀ n aceea[i rubric\ un text des -
pre dorin]a mea de a deveni poli]ist. Des -
pre c`t de mult am asudat, despre di clo-
fenacul mentolat ce mi-a m`ncat pl\ m` -
nii s\pt\m`ni la r`nd `n timpul exerci ]ii -
lor fizice, despre testele de gramatic\ [i
istorie de la Academie. Iat\ c\ mi se o -
fe r\ [ansa s\ o termin. Am cunoscut re-
cent, un alt t`n\r c\ruia, la fel ca [i mie,
acum aproape zece ani `i spunea tai c\-
su s\-[i scuture m`inile. Eugen e acum
poli]ist `n toat\ regula. {i-a dorit toat\
via]a s\ poarte uniform\. Eu [i Eu gen
avem dou\ lucruri `n comun – fie ca re
dintre noi are o dram\ legat\ de unifor ma
de poli]ist. Drama mea este c\ nu am
fost „`nrolat”, a lui c\ a terminat Aca -
demia. 

Dup\ ce a terminat studiile, Eu gen
a devenit poli]ist `ntr-un ora[ de pro vin -
cie. Sub comanda unui superior, nici nu
mai conteaz\ rangul, dar a c\rui rela]ie cu
micii [i fleicile pe gr\tar este mult mai
aprig\ dec`t dorin]a solu]ion\rii dosa re -
lor cu infractori. Din acest moment `l
vom numi pe [eful lui Eugen, nea Fane.
Nea Fane are 1.60, 100 de kilograme f\ -

r\ 200 de grame. Nu poart\ cravat\, iar
ultimul nasture de la c\ma[\ nu `l `n chi -
de niciodat\. E prieten cu toat\ lumea,
toa t\ lumea care `l ghiftuie[te. 

Cu nea Sic\ de la m\cel\rie, care `n
timpul liber mai braconeaz\ [i `n fie ca -
re sezon ̀ l serve[te cu un portbagaj de v` -
nat. Nea Fane e prieten cu patronul de la
restaurantul \la fi]os unde se vinde
pizza de cea mai bun\ calitate [i uneori,
la comand\ ferm\, pizza din aia proas p\ -
t\, cu blatul fraged sub opt[pe ani. Nu se
ceart\ cu nimeni. Singurul lui du[man ̀ n
ultima vreme, mai bine zis `n ultimii 20
de ani de c`nd nu-l mai ajunge cu rea ua,
e legea. Dar nu ̀ l deranja nimeni p`n\ s\
apar\ `n sec]ia lui Eugen.

T`n\r, cu dorin]\ de afirmare, s-a
apu cat de arestat infractori, s\ `i che me
la interogatorii, s\ ̀ i bage la pu[c\rie. Nea
Fane s-a transformat `n psiholog [i a
decis s\ `i educe pe infractori `n spiritul
`mp\c\rii. {i mai mult dec`t at`t, s-a de -
cis s\ `i sprijine. S\ `i anun]e c`nd oa -
me nii pleac\ din case ca s\ `i caute de
bijuterii. Nu mai bine evi]i o infrac ]i u ne
de spargere care se poate termina cu vio -
len]e [i de ce nu ucidere din culp\? Nea

Fane a devenit un fel de Robin Hood
urban pentru o anumit\ minoritate. Ia de
la cei boga]i [i d\ la cei care vor s\ se ̀ m -
bog\]easc\ peste noapte. {i Doamne, ce
s-a mai `mbog\]it nea Fane! At`t de ta -
re `nc`t a `nceput s\ ofere din preaplinul
lui [i la Bucure[ti. Portbagaje pline, va -
lize cu provizii trimitea nea Fane la
Capital\, de credeai c\ trimite la rude s\
se preg\teasc\ pentru cel de-al Trei lea
R\zboi Mondial.

Ce crede]i c\ s-a `nt`mplat cu nea
Fane? Nimic. ~[i odihne[te `n continu -
are burta pe scaunul g\unos de [ef [i pri -
ve[te ̀ nspre strada principal\ cu ochii lui

mari, umezi [i goi, nu care cumva s\ mai
apar\ o ma[in\ neagr\ cu numere de Bu -
cure[ti, din care s\ coboare un jurnalist
neispr\vit care s\ `l `ntrebe de s\n\ ta te.
Ah, [i era s\ uit al doilea lucru pe care-l
avem ̀ n comun Eugen [i cu mine. Am`n -
doi avem aceea[i `ntrebare – dac\ Eu gen
[i nea Fane `l caut\ pe omul care vin de
pizza. C`]i politi[ti `l caut\ pe omul
ace la [i care dintre ei o s\ r\m`n\ `n
func]ie dac\ descoper\ c\ blatul era mult
prea fraged ca s\ fie consumat de un
major?

Andrei CIURCANU

14

El nu era zdrav\n la cap. Dar nici
ea. O b\tea cu o curea de piele `n toar -
s\ [i o suduia de tot neamul. „Ur`t,
ur`t de tot”, spuneau vecinii. Dar nu se
b\ga nici unul, nu de fric\. Ci ca s\ nu
strice spectacolul. {i a[a `n fiecare sea -
r\ p`n\ la unu noaptea, cu ]ipete [i vaie -
te, cu blesteme [i rug\min]i. „Nu mai da
Vasileee, s\-]i cad\ m`na cu care dai. S\
dea Dumnezeu s\ putreze[ti `n `nchi -
soa re, s\ te m\n`nce viermii, s\ n-ai par -
te de copii”! Apoi se l\sa o t\cere ciu-
dat\, ca `naintea furtunii. Dar nu ve nea
nici o furtun\, to]i se b\gau la somn prin
buc\t\riile lor de var\, ori [oproane im -
provizate pentru anotimpul c\lduros.

A doua zi o vedeau pe femeie sp\ -
l`nd rufe `ntr-o balie mare `n mijlocul
ogr\zii, cu ochii vine]i, dar cumva fe -
ricit\. O fericire stranie, ce venea din l\ -
untrul ei, prin ochi, ca o sev\ bine f\ c\ -
toare. Dac\ te uitai mai atent, mai c\ ve-
deai ramuri de copac `nflorit `n ochii
ei. Le vorbea copiilor blajin, `i che ma
s\ le dea turte pe prisp\. Cu zah\r.
Bune erau turtele [i prea pu]ine, c\ci cei
patru b\ie]i le terminau imediat. Cel
mai mare avea zece ani ne`mplini]i, iar
cel mai mic cinci. F\cu]i unul dup\ al -
tul, nu prea se vedea diferen]a de v`r st\
`ntre primii trei. ~ns\ pentru cel mic
avea mereu dup\ sob\, ascuns un cas -
tron cu cir dulce de m\m\lig\ ori mai
mult lapte, pe care ̀ l d\dea c`nd nu mai
era nimeni prin cas\. Poate c\ `l iu bea
mai mult, poate doar `i era mil\ c\ era
mic [i bicisnic [i lua cel mai des b\ ta -
ie de la tat\l lui.

C`nd se l\sa seara, aceea[i po ves-
te aduna vecinii ̀ n drum, ca la o [e din -
]\ de consiliu. „Nu mai da Vasileee,

c\ m\ omori [i la[i copiii pe drumuri, c\
doar eu am grij\ de ei. S\-]i crape o chii
[i inima `n tine c\ aia nu-i inim\ de om.
Lua-te-ar dracu”, [i tot a[a de te `n -
grozeai, nu alta. {i iar a doua zi spu -
neai c\ nici nu s-au certat vreodat\, mer-
geau la c`mp am`ndoi, ori se ajutau
prin cur te la treburi. 

Dar asta p`n\ `ntr-o zi, c`nd nu s-a
mai auzit nici o palm\, nici un stri g\t.
Cei ie[i]i `n drum, dup\ obisnuin]\, au
mai a[teptat, poate se `nt`mpl\ mai t`r -
ziu, mai `nt`rzie [i ei, ca oamenii. Dar
s-a f\cut ora dou\ de noapte [i nimic.
Oa recum dezam\gi]i, s-au culcat. O fi
fost vreun blestem peste ei [i acum s-a
spart, ori au murit am`ndoi, subit? Di -
mi nea]a l-au v\zut doar pe el prin cur -
te, la fel toat\ ziua. A doua sear\ de t\ -
cere. „Lucru necurat, maic\!”, spu neau
babele. Dup\ a cincea seara de t\cere
lu mea [i-a v\zut de ale ei. 

{i nimeni nu [tia c\ femeia se `m -
boln\vise dup\ ultima b\taie [i pierdu -
se pe cel ce trebuia s\ fie al cincilea co -
pil. Iar Vasile, st\tea l`ng\ pat [i-i
schim ba bandajele de pe frunte, o sp\ -
la ca pe un copil mic, `i aducea m`n -
care [i ap\. Noaptea o veghea adesea
c`nd ea suspina prin somn. {i l-a ̀ n mu-
iat suferin]a femeii `n a[a hal `nc`t nici
`n copii n-a mai dat o palm\ de atunci.
{i totu[i nu am `n]eles niciodat\ ferici -
rea stranie din ochii femeii, chiar [i du -
p\ ce lua b\taie de la b\rbatul ei. Poa -
te pentru c\ ziua era momentul ei de
li ni[te. Ori pentru c\, printre durere, ne -
caz [i s\r\cie, reu[ea s\ g\seasc\ acel
strop de fericire pe care al]ii nu-l g\ sesc
nici `n cele mai senine zile. 

Paula SC~NTEIANU

Paula SC~NTEIANU este 
senior editor la revista 
„Opinia Veche”

{i infernul na[te fericire, uneori

În urm\ cu o s\pt\mîn\, auzeam de
scandalul de la Muzeul }\ranului Ro -
mân (M}R). Cu to]ii ne-am f\cut cru -
 ce, unii din dispre] pentru cei din sal\,
al]ii pen tru cei care au organizat mi[ -
ca rea de pro test. Extremi[tii se cer tau
între ei, ortodoxia era scuturat\ pe toa -
 te p\r ]i le, iar în mijloc st\tea ]\ ranul,
care avea o criz\ de sexualita te. Bi -
neîn ]e les, a fost penibil s\ boico teze
un ast fel de film, de unde, zic eu, au
fost [i atî tea remarci acide la adre sa
acelor pro testatari. Dar pentru mine,
mai r\u mi se pare c\ acest su biect nu
a fost dez b\tut cu seriozitate dinco-
lo de bîr fuli]ele de la televizor [i de
campa niile organizate de ONG-uri le
ro mâ ne[ti. 

Putem spune c\ un grup de pro tes -
tatari nu reprezint\ întreaga socie ta te
româneasc\, în final, la M}R, nu au
fost cei 90% dintre români, care s-au
declarat ortodoc[i la ultimul recen s\ -
mînt. Acest subiect, al\turi de mult bla -
matul „parteneriat” biseric\-stat, nu au
fost niciodat\ dezb\tut în mod serios în
România. Cî]i politicieni au recu nos -
cut c\ sînt de acord cu homosexuali ta -
tea? Nici m\car s\ nu îndr\znim s\-i
în treb\m ce p\rere au despre c\s\ to rii -
le de acela[i sex. Singurul personaj
ca re a vorbit a fost Gigi Becali [i ui ta]i
unde a ajuns el. La fel ca-n problema
c\rnii de cal [i a ader\rii la spa]iul
Schen gen, partidele ar trebui s\ î[i asu -
me o pozi]ie coerent\. Numai uita]i-v\
la comentariile de pe forumuri sau
din pres\, femeile sînt cele mai des chi -

se, iar b\rba]ii care nu au nimic îm po -
triv\, î[i încep textul cu „mie-mi plac
femeile”. Nu cumva s\-i „acuze” ca re-
va c\-s homosexuali. 

Homosexualii [i ateii nu vor fi
accep ta]i în totalitate de to]i oame nii,
în viitorul apropiat. {i în Statele Uni -
te ale Americii, sînt regiuni la fel de
con servatoare [i rigide ca România.
Tot în SUA, clinicile de avort sînt te -
rorizate de fundamentali[ti, mai ceva
decît proiec]iile de film de la M}R.
Doc torii sînt urm\ri]i, b\tu]i, iar nu me -
roase clinici au fost atacate cu cock-
tail-uri molotov [i bombe artizanale (în
România, lucrul \sta nu s-a întîmplat).
Dar în SUA, fa]\ de România, pre [e -
dintele ]\rii a vorbit despre homo-
sexualitate [i chiar sus]inut o lege în
aceast\ privin]\. În Fran]a, au ie[it mii
de oameni împotriva unei legi care sus -
]inea adop]ia pentru cuplurile de
ace la[i sex, dar pre[edintele socialist,
la rîndul s\u, [i-a sus]inut punctul de
vedere în fa]a oamenilor.. 

Nu trebuie s\-i punem la col] pe cei
care sînt contra [i s\-i acuz\m de pro-
zelitism, ar fi o dovad\ a lipsei de în -
]elegere, dar politicile durabile, chiar
dac\ încep cu ONG-urile, nu trebuie s\
se termine tot la ONG-uri sau la o pro -
iec]ie de film. Sînt curios care-i opi nia
lui Ponta sau a lui Traian B\sescu
des pre acest subiect. Ar trebui s\-i în-
treb\m, de[i s-ar putea ca cineva s\
spu n\ c\ sîntem gay.

George GURESCU  

Dilema }\ranului Român 
Hai-hui la kilometrul 0

E prieten cu toat\ lumea care `l ghiftuie[te

George GURESCU este
redactor la „Televiziunea
Român\”

Andrei CIURCANU este
reporter la postul de 
televiziune „Antena 3”

Din Cetatea lui {tefan

� dac\ te uitai atent, mai c\ vedeai ramuri de
copac `nflorit `n ochii ei

Lina VDOV~I este 
redactor la „Televiziunea
Român\”

În Moldova, toat\ lumea bea
vin. Vin [i vodc\, ar completa unii,
dar ultima-i dinspre r\s\rit, nu
cre[ te-n copaci [i se bea cu scop pre -
cis: o be]ie rapid\, cu efect garantat
[i urm\ri neprev\zute. 

Cu licoarea lui Bachus îns\ e o
alt\ poveste. Acesta se g\se[te în fie -
care cas\, în butoaie de lemn de ste -
jar, în vase cilindrice de plastic al -
bastru, în ulcioare de lut sau în pa -
hare de sticl\ cu picior sub]ire. În
de finitiv, troneaz\ în fa]a fiec\rui
mu safir poftit sau c\zut la vatr\ în
miez de noapte ori zori de zi. A[a-i
legea. E o mare, mare ru[ine pentru
moldoveni s\ nu aib\ ni[te vini[or
cu care s\ îndulceasc\ o bucat\ de
sla n\ sau o pl\cin]ic\ cu brânz\
proasp\t scoas\ din cuptor. S\ se
con solideze o prietenie, s\ se pu n\
]ara la cale, s\ se r\spândeasc\ ni[ -
te ve[ti. Iar dac\ totu[i beciul e
gol – se mai întâmpl\ – se vor g\ si
me reu vecini cu suflet mare, sen-
si bili la astfel de subiecte. 

{i în familia noastr\ vinul a fost
un tainic sf\tuitor. În prezen]a lui
s-au luat decizii importante. L-a aju -
tat pe tata c`nd ne-a cump\rat apar -
tamentul din centrul ora[ului, în spa -
tele cl\dirii în care ast\zi domnesc
membrii Consiliului Raional, c`nd
[i-a v`ndut Opelul ori c`nd [i-a
m\ritat prima fat\, pe Diana, sora
mea mai mare, [i avea nevoie de cu -
metri [i na[i. 

{i s-a g\sit mereu, la fiecare ma -
s\. C`nd eram mic\, toamna nu în -
semna pentru mine doar întoar ce -
rea la [coal\, ci marca un eveniment
anual pentru care ai mei se pre g\ -
teau ca pentru hramul bisericii. C`nd
d\deau strugurii în p`rg, suna alar -
ma. Toat\ familia, cu mic, cu ma re,
se îndrepta voinice[te spre casa bu -
nicii pentru a goli via de fructele-i
mustoase. Bunica f\cea „zeam\”, o
ciorb\ de pui cu t\ie]ei, [i pre g\ tea
un butoi mare c`t casa în care stru -
gurii erau strivi]i [i l\sa]i s\ mus teas -
c\. Îmi pl\cea la nebunie mustul \la.
Furam cea mai mare can\ din ca s\
[i o înecam în sucul proasp\t [i aro -
mat [i m\ întreba bunica dup\ aceea:
„De ce-mi e[ti a[a vesel\, c\ pri ]o?”
De la must, dar vinul nu mi-a pl\ cut
niciodat\. Habar n-am de ce. 

Lucrurile astea mi le-am amin-
tit zilele trecute, la [ase ani dup\ ce
am zburat din cuib [i în care m-am
în]eles numai cu b\uturile sofisti-
ca te. Am dat de-o sticl\ de vin ro [u
adus\ de un prieten [i am demarat
re concilierea. 

L-am b\ut lent, cu r\b dare, a[a
cum [tiam c\ se face, m-am gân-
dit la tata, la bunica [i la toate fil -
mele romantice pe care le-am v\ -
zut vreodat\ [i mi-au in trat min]ile
în cap. A fost bine. Sms-ul pe care
l-am trimis bunului prie ten în acea
sear\ a fost: „Vinul ap\ nu se face.
S\-]i dea Dumnezeu s\n\ ta te!”

Lina VDOVÎI

Cu r\d\cini `n .md

Tot vinul 
din fa mi lia 

noastr\
� se g\se[te în fie care
cas\, în butoaie de lemn
de ste jar, în vase cilin-
drice de plastic al bastru
sau în ulcioare de lut 
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Pizza cu blat de opt[pe ani
� singurul du[man al lui Nea Fane `n ultimii 20 de ani
de c`nd nu-l mai ajunge cureaua, e legea

� homosexualii [i ateii nu vor fi accep ta]i în totalitate
de to]i oame nii în viitorul apropiat
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~ntre 6 [i 10 martie, la Sala
Polivalent\ din Ia[i se va des -
f\[ura a XXI-a edi]ie a T`r gu -
lui Interna]ional de Carte
LIBREX. Prim\vara c\r]ilor
la Ia[i.

Intrarea este liber\.

SPECTACOL

Dintr-o mie de CD-uri

S-au inspirat dintr-o legend\ bi -
blic\ [i au realizat albumul intitulat
„Babel”. Asta au f\cut britanicii de la
Mumford and Sons, care, la trei ani
de la debut, au scos la sfîr[itul lunii
septembrie a anului trecut al doilea
lor material. În acela[i stil ca [i pri ma
dat\, indie folk cu influen]e rock, cei
pa tru britanici au construit în aproxi-
mativ patruzeci de minute un turn for -
mat din doisprezece melodii plus în -
c\ trei bonus, g\sind la sfîr[itul lui,
nu pe Dumnezeu, cum voiau cred-
incio  [ii din legenda turnului Babel,
ci pu]in\ speran]\. Iar spre deosebire
de oropsi]ii pedepsi]i s\ vorbeasc\
limbi diferite, sensul cîntecelor poate
fi des lu[it de oricine c\ci, pe ritmuri de
pian, chitar\, mandolin\ [i percu]ie,
sînt  spu se pove[ti simple despre cre -
din]\, dez n\dejde, pierdere [i reg\ sire.

Începînd cu melodia care d\ [i ti -
tlu albumului, „Babel”, format\ cînd
din ritmuri galopante, cînd din solo-uri
lente, de o dulce iner]ie, britanicii î[i
strig\ neputin]a [i sl\biciunea [i cer
îndurare: „I cry, Babel! Babel! Look
at me now”(n.r. „Plîng, Babel! Ba -
bel! Prive[te-m\”). „Whispers în the
dark”(n.r. „{oapte în întuneric”)
vine ca o m\rturisire în ritm alert în
care membrii trupei recunosc c\ sînt
ni[te tic\lo[i sinceri, dar [i umili ser -
vi tori, „I’d set out to serve the Lord”
(n.r. „Am venit s\-i servesc Dom nu -
lui”). C\utarea este prezent\ în toate
melodiile de pe album, fie c\ e vorba

de c\utarea iert\rii, fie de o ie[ire din
întuneric, iar umbra începe s\ se
disipe abia la mijlocul albumului, în
melodia „Lovers of the Light”, „But
call me home/ And I will build a
throne” (n.r. „Dar cheam\-m\ acas\/
{i-]i voi construi un tron”). Cei patru
„r\t\citori f\r\ n\dejde” („Hopeless
Wanderer”) g\sesc totu[i pîn\ la sfîr -
[i tul albumului un fir de speran]\, iar
ultima pies\, „Not with Haste” (n.r.
„F\ r\ grab\”) vine ca o concluzie spu   -
s\ la zbuciumul cîntat.

Melodiile – rug\ciune ce stau sub
pecetea educa]iei religioase pri m ite
de solistul trupei, Marcus Mum ford,
fiul unor adep]i ai mi[c\rii cre[tine
The Vineyard – nu aduc deloc cu  cîn -
t\ rile biserice[ti, ritmul albumului
fiind precum o tur\ într-un montag ne
russe ce se termin\ odat\ cu g\sirea
speran]ei.

Alexandra FILIP

Babel, deschide-te!

Mumford and Sons — „Babel”
(2012)

Timp de aproape 14 ani, ideea pen -
tru „Lincoln” a tot plutit `n capul lui
Steven Spielberg, dar p`n\ acum nu
a fost niciodat\ mul]umit de scenariul
primit. La un moment dat, prin 2005,
era c`t pe ce s\-l avem pe pre [e din te le
american jucat de Liam Neeson, su -
pravie]uitorul z\pezii `n „The Grey”
[i v`n\torul de terori[ti prin Paris din
„Taken”. Dar dup\ at`ta timp, un pa chet

final a fost livrat la cinematografele
din lume, [i am primit ceea ce regi-
zorul consider\ cea mai bun\ por tre ti -
zare a pove[tii celui care a fost socotit
drept cel mai mare pre[edinte al Sta -
te lor Unite ale Americii, Abraham
Lincoln.

Pelicula se axeaz\ pe cea mai cu -
nos cut\ decizie a personajului princi-
pal, interpretat de Daniel Day Lewis,
[i anume abolirea sclaviei prin cel de-al
13-lea Amendament. Dar nu toat\ lu -
mea avea aceea[i viziune despre drep -
turile omului, consider`nd afro-ameri -
canii drept o gre[eal\, divin\ chiar. De
asemenea, `n acela[i timp, R\zboiul
Civil `nc\ r\v\[ea mii de suflete pe
fronturi, [i astfel trebuia dus\ o lupt\
pentru ca aceast\ modificare a Cons -

ti tu]iei s\ se produc\. Filmul por ne[ te
cu o scurt\ – [i singura de altfel – sce -
n\ de lupt\, care descrie vizual ororile
r\zboiului, `ns\ serve[te [i ca o me ta -
for\ pentru cum va decurge povestea.
De la jocuri politice desf\[urate cu de -
getele `ncruci[ate pe la spate, la min-
ciuni [i recre\ri ale unor vechi le g\ -
turi, sf\r`mate mai demult.

Echipa de produc]ie a ales, dup\
ani de rescrieri [i modific\ri, s\ fo lo-
sea sc\ un scenariu bun, cursiv, care nu
ofenseaz\ `n vreun fel realitatea is to -
ric\, omi]`nd doar mici de talii. Iar pen -
tru un film `n care orice urm\ de sus-
pans se reg\se[te doar `n dialog, con-
versa]iile s`nt bune, drama tice [i ne -
plic tisitoare. Un bun exemplu este dat
de talentul de narator al lui Daniel

Day Lewis, ale c\rui po vestioare lo -
vesc `n final cu o moral\ despre liber -
tate sau democra]ie.

~n schimb, pelicula sufer\ de o -
pa citate `n decor, trec`nd dintr-o ca -
me r\ renascentist\ `ntr-un hol re nas -
centist, apoi p\[ind iar `ntr-o `nc\pere
cu acela[i stil. Mai multe scene cu str\-
zile Washingtonului, de exemplu, i-ar
fi oferit o mai mare veridicitate isto ri -
c\. O alt\ problem\ este reprezentat\ de
durata peliculei, `n cele dou\ ore [i
jum\tate aceasta av`nd uneori sce ne
trase de m`nec\, care se `ntind mai
mult dec`t e nevoie. Dar ne mul]umin
cu ce-am primit, o dra m\ care rela -
teaz\ momentele importante ale unei
]\ri care a ales libertatea.

Paul ANDRICI

Stop cadru Desfiin]area c\tu[elor politice

De[i nu o prive[te ca pe o cronic\
istoric\, lucrarea scris\ de Varujan
Vosganian, „Cartea {oaptelor”, pre -
zint\, din diferite perspective, toate
legate de mica comunitate din Foc -
[ani `n care a crescut, pove[tile po -
po rului armean, „un neam b\tut de
soart\”. Departe de mun]ii [i pa ji [ -
tile Antaliei, aduna]i `n s`nul unui
popor `mprumutat, armenii `ncear c\
s\-[i duc\ traiul [i s\-[i p\streze tra -
di]iile, una din tre ele fiind cea a  pr e -
p   ar\rii cafelei, cum pot ei mai bine.

Printre personajele pe care Vos -
ganian se axeaz\ cel mai mult este
bunicul s\u, Garabet, pe care scrii -
torul `l vede ca un st`lp al ordinii [i
`n]elepciunii, `n jurul c\ruia se str`n -
geau mul]i dintre cei care aveau ne -
voie de un sfat sau o vorb\. Dar el
nu este singurul, diferi]i „b\tr`ni ai
vremurilor sale” fiind portretiza]i
prin scurte povestiri, care le scot la
iveal\ c`te o fr`ntur\ din caracterul
lor. Unul dintre ace[tia este Simon
{eitan, care iubea p\m`ntul mai
mult dec`t orice pe lumea asta,
c\ruia `i dedic\ un fragment `n care
porne[te spre o nou\ cas\ prin repa-
trierea `ntr-o Armenie siberic\, sub
conducea regimului stalinist. Po ve[ -
tile despre acel loc `l fac a p\rea un
adev\rat Eden pentru el, `ns\, odat\
ajuns acolo, descoper\ c\ para di sul
pro mis nu este [i cel a[teptat [i, prin
mesaje codate `n limba ro m= n\, `i

anun]\ pe cei r\ma[i la Foc [a ni s\
stea acolo. Printre alte personaje se
num\r\ [i Ar[ag, care refuza s\
priveasc\ fotografia ce `i amintea de
tat\l s\u mort sau istorisirile genera -
lului Dro, care a condus armata ar -
mea n\ `m po triva for]elor otomane `n
Pri mul R\z  boi Mondial.

„Cartea {oaptelor” este `nchi-
nat\, `n primul r`nd, „mor]ilor”, du p\
cum ̀ i nume[te Vosganian pe ar me-
nii copil\riei sale, cu tot felul de `n -
t`mpl\ri pe care le-a c\ptu[it `ntre
dou\ coper]i, fiecare dedicat\ unui
secol `n care poporul s\u a p\ ti   mit
cum a [tiut mai bine. Armenii s`nt
descri[i `n roman drept un neam
`nvins, care nu [i-a pierdut doar
casa  [i p \   m` n tul,  ci [i glasul, “Car -
tea {oap  telor” de   venind `n schimb  
vocea lui.

Paul ANDRICI

� spre deosebire de
oropsi]ii pedepsi]i s\ 
vorbeasc\ limbi diferite,
sensul cîntecelor poate fi
des lu[it de oricine 

� echipa de produc]ie a ales s\ fo lo sea sc\ un scenariu
cursiv care nu ofenseaz\ realitatea is to ric\ 

„Babel este urmarea 
logic\ [i eficient\ a primului 

album Sigh No More” 
www.guardian.co.uk

Glasurile
celor trecu]i
� opera este dedica t\
„mor]ilor”, du p\ cum `i
nume[te Vosganian pe
ar me nii copil\riei sale
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GEMENI: A venit pri -
m\ vara [i `nc\ e[ti r\cit. Dac\
nu terminai toate pastilele de

tuse weekendul trecut n-ar fi fost mare
problem\.

LEU: Nu vrei s\ v\ mai
dea la facultate proiecte `n
echip\. Mereu nimere[ti cu

oameni pe care nu prea-i cuno[ti [i p`n\
la urm\ tot singur ajungi s\ le faci.

FECIOAR|: Te g`n -
de[ti s\ le propui celor de la
UMF s\-]i ia colegii restan -

]ieri [i s\ fac\ experimente cu substan]e
pe ei.

BALAN}|: Vrei s\
mergi la mare, chiar dac\
`nc\ e frig. M\car a[a s\

sim]i c\ scapi de stres, facultate, colegi
[i shaworma proast\.

SCORPION: Degeaba
te-ai am\git cu g`ndul c\
vine prim\vara, c\ tot frig e.

E stabilit, de-acum nu ai altceva de
f\cut dec`t s\ a[tep]i oficial vara.

S|GET|TOR: Vrei s\
v\ dea odat\ abonamentele
RATP, c\ te-ai s\turat s\ dai

banii pe bilete. Sau cei 10 lei pe care `i
dai pe sub m`n\ c`nd te prinde.

CAPRICORN: Pentru
c\ a venit oficial prim \ -
vara, ai hot\r`t s\ s\r b\ to -

re[ti cu o `nghe]at\ de ciocolat\ [i fis -
tic.

V|RS|TOR: Ai primit
un m\r]i[or cu un co[ar, sim-
bol purt\tor de noroc. Chiar

aveai nevoie, n-ai `nv\]at nimic `n ulti-
ma vreme.

PE{TI: Abia a[tep]i ziua
ta. Urmeaz\ s\ vin\ prietenul
t\u cel mai bun, plecat cu

Erasmus ̀ n Fran]a, s\ te viziteze pentru
c`teva zile.

BERBEC: Vrei s\ `nve]i
s\ bei. Te-ai s\turat s\ ie[i cu
prietenii [i, dup\ dou\ beri, s\

te treze[ti cu must\]i [i alte chestii
dubioase pe fa]\, `mbr\]i[`nd veceul.

TAUR: Chiar dac\ e
`nc\ frig afar\, abia a[tep]i
s\ se deschid\ tonetele cu

`nghe]at\ la cornet, la doi lei, s\-]i
pierzi to]i banii de burs\ acolo.

RAC: Ceva clasic s\p -
t\ m`na asta: o s\ calci `n
h\n del [i, spre weekend,

c`[tigi la Lotto. S\n\tate: 7 / 10.
Dragoste: 8.50 / 10.

Printre pleiada de [tiri cu [i des -
pre meciul Stelei cu Chelsea, una
risc\ s\ treac\ neobservat\. Anul
acesta, Rapidul `mpline[te 90 de ani
de la `nfiin]are. Nu e mult, nu e pu -
]in, nu e cea mai b\tr`n\ echip\ a pla -
iurilor mioritice [i nici cea cu nu -
me le cel mai r\sun\tor `n Europa.
Dar Rapidul are ceva cu care doar
Universitatea Craiova [i, c` te o da -
t\, Timi[oara (`nainte de desfiin ]a re),
se mai poate l\uda: suporteri ai clu-
bului, ai culorilor [i nu fani de re zul -
tat. Al\turi de fosta „Craiova Ma xi-
ma”, Rapidul este [i ea, `nc\, o
„cam pioan\ a marilor iubiri”. Doar
`nc\, deoarece, dup\ moda dansului
din fotbalul rom=nesc, [i echipa din
Giule[ti s-a luat de-o m`n\ cu in -
sol ven]a [i la bra] cu falimentul [i a
`nceput s\-[i numere zilele, `n frun -
te cu patronul. L\udat ca fiind un
afacerist de elit\ – mai mult auto-
l\udat, ce-i drept – George Copos
a f\cut c`teva alegeri financiare `n
ultimii cinci-[ase ani de zile ai clu-
bului pe care ast\zi, probabil, nici el
nu le `n]elege. Sau pe care le vom
`n]elege cu to]ii dup\ solu]ionarea
dosarului transferurilor aflat acum
la ultima instan]\ de judecat\. 

Dar spiritul Rapidului se g\ se[ -
te ̀ n ateliere CFR ̀ n care a luat via -
]\ `n urm\ cu 90 de ani, cu echipa-
mente confec]ionate din perdele vi-
[inii [i bocanci c`rpi]i de me[terii de
prin fabric\. C`nd echipa era f\cut\
din mai[tri [i ingineri [i c`nd adu cea
prima calificare `ntr-o final\ de cu p\
european\, Cupa Europei Cen tra -
le pe atunci, `n 1940. Ast\zi, marii
nostalgici ai Rapidului s`nt trecu]i
de v`rsta a doua. Alunga]i de jocul
prost al echipei, de comportamen-
tul hazardat al patronului, de o se rie
de antrenori care, de la primul man-
dat al lui R\zvan Lucescu `ncoa ce,
parc\ au fost certa]i cu performan ]a,
tinerii fani au dezertat [i au `m br\ -
cat tricourile adversarilor. 

~ns\ aceast\ criz\ financiar\ poa -
te fi exact ceea ce `i lipse[te Ra pi-
du lui. ~n c\utarea str\inilor de m` na
a doua angaja]i pe salarii monstruos
de mari comparativ cu valoarea lor,
feroviarii au abandonat tinerii. Au
preferat s\ joace cu cinci congo lezi
`n primul 11 dec`t s\ mizeze pe cinci
pu[tani. Acum `ns\ s-au `ntors la ei
[i poate vor reu[i. Poate c\, prin ei,
imnul le va c\p\ta din nou culoare.
„Nu-i echip\ mai frumoas\/ {i iu -
bi t\ ca Rapid”.

C\t\lin HOPULELE

Scor la pauz\

Perdele vi[inii
s-au sp\l\cit
� `n c\utarea str\inilor
de m`na a doua, fero via -
rii au abandonat tinerii

„Lincoln” (2012)
Regia: Steven Spielberg

Gen: dram\, istoric



„Ce ar putea face un singur c`nt\  -
re] cu o singur\ chitar\? Folk. Dar dac\
mai adaug\ [i o m`n\ de oameni care
ies seara la un pahar de bere [i o ]iga -
r\? Spectacol `n adev\ratul sens al
cuv`ntului.”

Binele [i r\ul meu
Pentru c\ luminile s`nt `nc\ stin -

se, a[tept s\ aud m\car un acord de
chitar\ [i `mi vine `n minte o vorb\
spus\ de un folkist la un concert `n
urm\ cu c`]iva ani. „|sta nu e un gen
de muzic\ digerabil, care poate fi as -
cul tat de oricine. Folkul se ascult\
cu sufletul”. {i cu sufletul `n palme
par s\ fi venit [i b\rba]ii care ̀ nso]esc
doamnele la mese, chiar dac\ nu au

r\bdare [i casc\ juc`ndu-se cu paiul
din paharul cu b\utur\ chiar din prime -
le minute. E `nc\ semi-`ntuneric, `ns\
publicul `[i agit\ palmele vesel la ve -
derea lui Emeric Imre, care `[i pro -
pune `nc\ de la `nceput s\ ofere „un
mic dar de la b\rba]i pentru b\rba]i
care s\ `i ajute s\ `[i dea seama de im -
portan]a femeii”. Asta pare s\ le st`r -
neasc\ interesul [i `[i ridic\ privirea
spre scen\. Folkistul „Imi”, cum este
alintat de fanii s\i, e ardelean [i asta
se observ\ din accentul pl\cut pe care
`l are [i din glumele scurte care pro -
voa c\ z`mbete [\galnice `n r`ndul fe -
meilor.

Totu[i, folkul are gust dulceag as -
cultat `n cuplu sau a[a las\ de `n]eles
cei doi tineri care stau cu obrajii li pi ]i

unul de cel\lalt ̀ n timp ce r\sun\ sa ca -
dat piesa „Jur\m`nt”. „Nu vrei, nu mai
vrei s\ fum\m `mpreun\/ S\ bem o
cafea cu za] lunecos”, `[i soptesc pe
ritmul melodiei tinerii sorbind c`te o
gur\ de bere din aceea[i sticl\. Nu se
dezlipesc, [i nici noi nu ne g`ndim s\
plec\m, `ns\ pentru c\ „`n umbra fie -
c\rei desp\r]iri st\ un nou `nceput”,
Imre ne invit\ s\ facem o „Ora]ie de
nunt\” ̀ n [ase minute. Corzile se mi[ -
c\ trist pe versurile lui Adrian P\u -
nescu, iar cei care [tiu poezia o ros-
tesc leg\n`ndu-se.

Cumplita ipotez\
A[ vrea ca `n loc de lumini s\ se

aprind\ un foc de tab\r\ chiar `n cen -
trul pubului [i lumea care st\ la mese
s\ se a[eze turce[te `n jurul lui Emeric
Imre. S\ renun]e la sticlele de b\u tur\
pentru ca s\ bat\ din palme pe ritmul
muzicii [i la un moment dat s\ se c`nte
doar din voce. Dar pentru c\ nu este
o sear\ tipic\ a melodiilor de munte [i
pentru c\ to]i cei veni]i aici s`nt ̀ mbr\ -
ca]i elegant, `n Hun ter’s se bea vin
din pahare `nalte sau bere direct din
sticl\ [i se aplaud\ dis cret `nainte [i
dup\ fiecare melodie. 

Chiar [i chelnerii s`nt elegan]i,
purt`nd papioane colorate la g`t, `ns\
se ̀ mbr`ncesc [i r`d asemenea unor co -
pii atunci c`nd Emeric `ntreab\ dac\
[tim cine a scris „Povestea c\l\re]ului
cu brici”. „Ei, cine? Evident, c\l\re]ul
cu brici”, `[i spun peste bar `n a[tep -

tare de comenzi. Povestea e a lui Emil
Brumaru, iar „Imi” nu e singur, ci a -
com paniat de clape, percu]ie [i o voce
feminin\ care cre[te ̀ n inten sitate cu fi -
ecare vers, l\s`ndu-]i pie lea de pe m`n\
s\ ]i se desfac\ `n bubu ruze mici, ca
dup\ un fior. 

De fapt, publicul se afl\ `n fa]a
trupei „Emeric Set”, iar melodiile de
dragoste se leag\ nod cu parodii sau
c`ntece care nu se `ndep\rteaz\ de cele
populare. A[a observ c\ cei de la mese
`ncep s\ se mi[te m\car pe scaun ̀ n rit -
mul muzicii, iar clapele se unduiesc
sub degetele lui Gabriel Ghi]\, instru -
mentul s\lt`nd vesel de pe podea. Pu -
bli cul d\ doar din picioare, `ncerc`nd
s\ nu sar\, chiar dac\ solista Adelina
`[i mi[c\ picioarele rapid, ca `ntr-o
s`rb\ moldoveneasc\.  

Dup\ o or\ [i jum\tate, cei de la
me se `ncep s\ ca[te, a[tept`nd s\ `[i

descle[teze gura c`nt`nd „Nebun de
alb”. Ghicind melodia deja dup\ pri -
me le acorduri, ̀ ncep s\ fredoneze „A -
cum s`nt mai pustiu ca-ntotdeauna/
De c`nd m\ simt tot mai bogat de
tine”, iar Emeric z`mbe[te mul]umit.
Acum le poate l\sa microfonul lor, iar
el se poate apleca asupra chit\rii. 

Ne dezmor]im abia c`nd c`nt\m
[i cea din urm\ strof\, pe care o [tiu
chiar [i barmanii, iar ultima melodie
st`rne[te un adev\rat „R\zboi”. „M-am
sup\rat pe tine/ Nimic nu mai `n -
seamn\ noi”, roste[te Adelina ridi -
c`nd din umeri asemenea unui copil
nevinovat, iar noi z`mbim cu sub`n]e -
les: urmeaz\ finalul.  „Imi” se coboar\
de pe scaun [i se a[az\ la mas\. L-am
cere ̀ napoi, ̀ ns\ nu avem cui i-l cere.

M\d\lina OLARIU

Atunci c`nd nu e `n ma[in\ ju c`nd
paintball, rugbi, conduc`nd pe sub ap\
sau prostindu-se `n orice mod posibil,
lui Jeremy Clarkson, unul dintre mo -
de ra torii Top Gear, ̀ i place s\ stea pe
Internet, f\c`nd, dup\ spusele fani lor,
ca timpul pe care trebuie s\-l a[tepte
p  ̀n\ s\ urce ̀ napoi la un volan mai su -
por   tabil. ~ns\ c`nd perioada se prelun -
ge[te, efectele adverse se observ\ `n
com portamentul acestuia, reu[ind s\
enerveze mult\ lume prin faptul c\ zice
ceea ce g`nde[te. Cel mai bun exemplu
este momentul `n care a spus c\ to]i
grevi[tii din Anglia ar trebui exe cu ta]i
`n fa]a familiilor lor, st`rnind aten]ie

nu doar asupra sa, ci [i asupra BBC-
ului, c\ruia i se cerea concedi erea lui
Clarkson.

Britanicul a sc\pat u[or, `ns\ c`rco -
ta[ii nu l-au uitat, iar acum dou\ s\p -
t\m`ni i-au spart contul de Twitter, du -
p\ care au spamat numeroase link-
uri c\tre site-uri de sl\bit, spun`ndu-i
subtil c\ scaunul auto abia rezist\ greu -
t\]ii sale. C`teva ore mai t`r ziu, dup\
ce [i-a recuperat contul, ve deta s-a
sup\rat foarte tare [i a men ]ionat c\
„noroc c\ am c\p\tat ni[te ap titudini
speciale de-a lungul anilor. O s\-i
g\sesc. {i o s\-i ucid”, revenind mai
t`rziu cu un alt mesaj `n care scria c\
spre deosebire de al]i oameni, el
chiar o s\-i g\seasc\.

De[i a trebuit s\ mearg\ `n Rusia
pen tru ni[te film\ri pentru emi siune,
Clarkson nu [i-a uitat afirma]ia, [i le-a
ar\tat hackerilor c\ nu glume[ te, pos -
t`nd pe Twitter o imagine cu un [o bo -

lan pe care l-a c\lcat cu ma[i na. Unii
fani au glumit pe seama [obolanu lui
c\-l reprezint\ pe Richard Ha mmond,
co-moderator al emisiu nii poreclit
„hamster”, `ns\ cei de la PETA (n.r.:
una dintre cele mai mari ONG-uri din
America care se ocup\ de pro tec]ia
animalelor) nu au fost amuza]i [i au
transmis un mesaj `n care au spus c\
„piatra sa funerar\ va avea scris pe
ea «ignorant [i f\r\ sentimente, mai
pu]in c`nd era vorba de ma[ini»”.

Jeremy nu s-a l\sat foarte impre -
sionat de ace[tia, post`nd mai apoi o
alt\ poz\ de la un restaurant din Rusia,
vr`nd se demonstreze c\, spre deose-
bire de Marea Britanie, aici fumatul
este permis: „Perfec]iune. }ara civi-
lizat\. Rusia”. De data aceasta mode -
ratorul nu a mai enervat pe nimeni,
fiind sus]inut [i de c\tre fani, acesta
reu[ind chiar s\ ias\ `ntr-un sondaj
din Manchester drept primarul ideal.
Nu [tiu c`t de bun\ e ideea britanici -
lor, `ns\ poate-l putem `mprumuta [i
noi pentru c`teva luni la [efia Ia[ului
c`t s\ sc\p\m de c`inii vagabonzi [i s\
ne repare str\zile.

Iulian B~RZOI
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„Nu e un gen de muzic\ digerabil, care poate fi as cul tat de oricine”

� publicul se afl\ `n fa]a trupei „Emeric Set”, iar melodiile de dragoste se leag\ nod
cu parodii sau c`ntece care nu se `ndep\rteaz\ de cele populare

„L-am c\lcat [i mi-a pl\cut”

� prezentatorul britanic a
spus c\ to]i grevi[tii din
Anglia ar trebui exe cuta]i
`n fa]a familiilor lor

Muzica n\scut\ doar din corzi [i pus\ pe versuri
inspirate din poezie s-a mutat `n prima sear\ a

prim\verii `n Hunter’s Pub. Pentru dou\ ore am avut
impresia c\ l-am r\pit [i ]inut pe scaun pe Emeric
Imre [i ne-am sim]it ca `ntr-o familie care ar `nc\pea
`ntr-o garsonier\. Nu ne-am `ngr\m\dit [i nici nu ne-
am `necat `n fum de ]igar\, ci ne-am mul]umit s\
dans\m pe scaun [i s\ `ng`n\m m\car versurile
cunoscute din „Nebun de alb”, „Buna, varianta rea”
sau alte fr`nturi din poeziile l\sate de Adrian
P\unescu.

{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.

»

Pe Lasc\r Catargi, la parterul
unei cl\diri de birouri, se remarc\ un
local ascuns de privirile trec\to rilor
de perdelele care acoper\ `n `n tre -
gime geamurile [i de ni[te ziduri de
culoarea unei violete ofilite. Cafe -
 neaua Maideyi, un local de m\ri -
mea unei sufragerii, nu se distinge
prin decora]iuni extravagante, ci
printr-un cadru simplist, dar pl\cut,
`n care ̀ ]i po]i petrece o dup\-amiaz\
lini[tit\.

Pere]ii `nveli]i `ntr-un tapet bej,
pe care stau ̀ mpr\[tiate c`teva tablo -
uri cu peisaje [i portrete feminine
vin ̀ n completarea meselor cu scau -
nele de lemn [i a celor c`teva cana -
pele joase care stau lipite de feres -
trele `nalte prin care mai p\trun de
o raz\ de soare. Dup\ barul ̀ nalt, tot
de lemn, se ascund chelneri]e ama-
bi le care `]i a[az\ meniul `n fa]\ de
`ndat\ ce te-ai f\cut comod. ~n c`te
un col] mai z\re[ti o lumin\ palid\
de laptop [i un b\iat care cere ner\b -
d\tor parola de la wireless. L`ng\ fi -
e care mas\ se afl\ un buton care a[ -
teapt\ s\ fie ap\sat pentru a anun]a

chelneri]a c\ e[ti gata s\ comanzi.
Boxele stau a[ezate pe ni[te rafturi,
ca ni[te ghivece cu flori, sus, pe pe -
re te, ca s\ fac\ sunetul s\ pluteas c\
deasupra ta, f\r\ s\ te deranjeze, me -
lodiile oscil`nd ̀ ntre o francez\ mol -
com\ [i o englez\ zbuciumat\. Se g\ -
se[te [i m`ncare `n meniul cafe nelei,
de[i se `nt`mpl\ ca stocul de mozza -
rella [i prosciutto s\ se termine toc -
mai c`nd ]i se face ]ie poft\. Iar dac\
e[ti un iubitor p\tima[ al verii `]i
po]i alina a[teptarea cu un pahar de
frappe cu mult\ fri[c\, ghea]\ [i bom -
boane colorate, ori s\ ui]i de v`ntul
`n[el\tor de afar\ cu un Irish Coffee
`n care o idee `n plus de whiskey nu
ar strica.  

Av`nd multe sortimente de ceai
[i cafea [i o ambian]\ intim\, Mai -
deyi `]i poate oferi c`teva ore de lini[ -
te [i c\ldur\ pentru 7-8 lei. Bani de
care nu-]i pare r\u dup\ ce gu[ti cea -
iul de cire[e cu miere, dar nu [i dup\
ce bei o ap\ plat\ care cost\ 5 lei.

Maideyi, nume african care `n -
seamn\ „tot ce-]i dore[ti”, este un loc
retras, care nu te atrage prin frumu -
se]ea paharului, ci prin bun\tatea b\ -
uturii. Fie c\ vrei s\ iei o pauz\ ori
s\ te fere[ti de astenia de prim\ va r\.

Iuliana LEONTI

Vara dintr-un ceai de cire[e
� l`ng\ fi e care mas\ se
afl\ un buton care fiind
ap\sat anun]\ chelneri]a
c\ e[ti gata s\ comanzi

Localul Troian

Chitara care s-a l\sat v`nat\ ppee   CCooppoouu


