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Sabin P\utza a sucit din
baghet\ a noua simfonie a
lui Beethoven 
� concertul vocal-simfonic de pe

8 martie, sus]inut la Colegiul Na-

]ional de Art\ „Octav B\n ci l\”

a fost ascultat de public `n de -

plin\ t\cere pagina 12

Femeile care [i-au pus
via]a `n gard\ 
�pentru doamnele care cunosc

limita dintre via]\ [i moarte, 

succesul `nseamn\ apropierea 

de pacien]i 

� aleg din instinct cum s\ `[i

`mpart\ via]a `ntre serviciu [i
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Librex 2013, cu dou\ 
premii mai s\rac
� nu au fost acordate distinc ]ii -

le pentru bibliofilie [i antologie

literar\

� au participat 143 de expozan]i{ti]i cazul studentului c\ruia `i pui un 5
din mil\ (de grij\ s\ nu-i distrugi iremediabil
viitorul), c`nd el merit\ undeva `ntre 3 [i 4,
spe r`nd c\ asta `l va `ncuraja s\ se pun\ cu
burta pe carte? Iar el, `n loc s\ zic\ bogda -
proste `n sinea lui [i s-o ia ca pe-un prilej de
a-[i schimba raportarea [i atitudinea fa]\ de
[coal\ [i `nv\]are, se `ntoarce `mpotriva pro-
fe sorului, s\-l `ntrebe de ce el a luat 5, c`nd
se a[tepta la o not\ peste 8, chiar 9, de ce nu
[i 10? A[a este [i Rom=nia `n raport cu U -
niu   nea European\. Ca un student repetent,
care refuz\ s\ `[i corecteze gre[elile [i mai
de gr a b\ ar r\m`ne cu restan]\ [i s\ scrie pe
Face book porc\rii despre profesor. Numai c\
`n cazul ]\rii noastre, mini[tri ai USL `[i de -
cla r\ public oprobriul fa]\ de UE [i Ger ma -
nia, cu a ei Angela Merkel cu tot, l\s`nd un
scuipat la grani]a intr\rii `n Schengen. „Da c\
voi nu ne vre]i, nici noi nu v\ vrem!”. Iaca,
f`s [i la naiba, cu MCV-ul, cu Uniunea, cu tot.

Unui student rebel nu-i pas\ de apre cie -
rea profesorului care `i spune c\ are proble -
me grave `n ceea ce prive[te asimilarea [i a -
pli carea unor no]iuni fundamentale, [mai
ales c\ munca lui pentru corectarea acestora
es te nu doar cvasi-inexistent\, ci este dublat\
[i de abateri seriose de la normele de con-
duit\ academic\. Nici Rom=niei conduse de
gu ver nul USL nu pare s\ `i pese c\ Ger ma -
nia s-a `ntors `mpotriva ei [i nu mai are de
g`nd s\ `i dea not\ de trecere `n Schen gen.
C\, mai mult, s-a format p`n\ [i un soi de co -
mi sie format\ din patru state care o s\ stea ca
portarii s\ apere mingile pe care e posibil s\
le mai trimitem `n poarta UE de comple zen ]\. 

Profesorul n-are curaj s\ se `nfrunte cu
studentul c`nd acesta `i cere socoteal\. Nici
UE cu Rom=nia. Dragi studen]i, s\ [ti]i c\
[coala nu o face]i pentru profesorii vo[tri, ci
pentru voi. Dragi reprezentan]i USL, nu cred
c\ neintrarea `n Schengen o s\ doar\ mai mult
Germania dec`t o s\ ne doar\ pe noi. S\ nu
ne mai umfl\m `n penele pe care nu le avem,
s\ d\m drumul cu `ncredere la sacrificii. S\
`ncepem s\ ne lep\d\m de ni[te personaje [i
de ni[te obiceiuri putrede, ca studentul care
`[i mai taie din statul pe Facebook [i zilele
de club. }in`nd cu din]ii de voicule[ti, d`nd
pomeni la pensionari, n-o s\ primim not\ de
trecere. M\surile de austeritate dor, dar s`nt
ne cesare ca un vaccin. Dac\ am putea s\ ne
educ\m s\ nu mai g`ndim de azi pe m`ine,
am putea s\ vedem c\ euro-scepticismul a -
ces ta este o form\ de miopie cras\, de ipo cri -
zie fa]\ de noi `n[ine. 

De la o v`rst\ este ru[inos s\ mimezi nai -
vi tatea, a[a `mi place s\ le spun studen]ilor
mei. De [ase ani de c`nd s`ntem membri ai
UE, cred c\ [tim la ce este bun\ p`inea asta
`n care am fost primi]i [i c`t de mult ne
hr\ne[te. Nu putem s\ spunem a[a, senini, c\
nu servim [i s\ ne boto[im c\ s`ntem ar\ta]i
cu degetul fiindc\ s`ntem corup]i. Nu e ca [i
cum am putea pretinde c\ nu este adev\rat
ori c\ am putea s\ [tergem cu buretele a ceas -
t\ tar\ ereditar\. ~ns\ am putea s\ `ncepem s\
muncim. Este Rom=nia preg\tit\ pentru Schen-
gen? Ni se spune c\, „tehnic” (mul]i nu [tim
ce semnific\ acest tehnic), da. Este studentul
preg\tit s\ ias\ din facultate, s\ `i d\m diplo-
ma ca s\ profeseze? Tehnic, nu. Dar cine spu-
ne c\ are nevoie de diplom\ pentru ceea ce el
de fapt, nu a vrut niciodat\ cu adev\rat s\ fac\?

Laura P|ULE}

EDITORIAL

Cultural

Personaj

este editat\ de studen]i ai
Departamentului de
Jurnalism [i {tiin]e ale
Comunic\rii [i se adreseaz\
exclusiv mediului academic.
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Scaunul de pre[edinte al Senatului la Universitatea Teh ni c\ „Ghe -
orghe Asachi” din Ia[i (TUIA{I) e a[ezat, pe jum\tate, `n Par la -
ment. Implicat `ntr-o politic\ pe care ar trebui s-o st\ p` neasc\ la
intrarea `n institu]ia de `n v\ ]\ m`nt superior, Anghel Stan ciu crede
c\ n-a p\rtinit nici pro fesoratul, nici puterea din spa tele pupitru-
lui, la Bu cu re[ti. O spune cump\tat, aleg`ndu-[i vorbele ca-ntr-un
dis curs preg\tit. ~n mijlocul celui de-al [aselea mandat de parla-
mentar, dup\ ce i-au trecut prin m`ini at`tea varian te ale Legii E -
du ca]iei [i nu numai, drumul de-acum al `n v\ ]\m`ntului `i pare
r\t\cit [i scopul studentului `n socie ta te `nc`lcit printre nevoi eco-
nomice fabuloase. Iar de la ca tedra Facult\]ii de Construc]ii [i
Ins tala]ii, inginerii ie[i]i de pe b\ncile [colii de dinainte de ’89 se
arat\ mai pu ter  nici, mai buni, dar nu pot pietrui drumul noilor
genera]ii la nesf`r[it.

paginile 8 -9 

SERIE DE INTERVIURI „OPINIA VECHE”

„~n felul acesta ne men]inem noi s\n\to[i [i tineri”

La periferia Europei, cu
degetul pe sonerie

Repeten]i `n
Schengen

� despre aderarea României
[i Bulgariei la spa]iul
Schengen au comentat jur-
nali[tii Adrian Cochino,
Gabriel Giurgiu [i Cristian
Pantazi

Unde ne st\ capul [i nu ne
intr\ picioarele 
� ]ara noastr\ st\ la col]ul in tr\-

rii `n spa]iul Schengen, a[ tep t`nd

b\garea de seam\ a Europei 

� Rom=nia se coco[eaz\

`ntruna 

Cum fac universit\]ile
ie[ene sport ca la carte
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Sper s\ apuc `n Parlament ziua `n care
un guvern va pune [coala pe locul meritat

� `n Campusul „Tudor Vladimirescu” se reg\sesc mai multe terenuri `n aer
liber � la Agronomie studen]ii pot practica gratuit orice sport doresc 
� cei de la „Cuza” trebuie s\ caute iarna alte s\li, fiinc\ universitatea nu
are nici una acoperit\ � cei de la Arte `[i `mpart spa]iile cu cluburile
sportive � la Medicin\, o sal\ este destinat\ b\ie]ilor [i alta fetelor 
[i studen]ilor de la Farmacie

interviu cu prof. univ. dr. Anghel Stanciu, pre[edintele Senatului
Universit\]ii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Ia[i
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2 ACTUALITATE
A mai trecut un test european

Reprezentan]ii Universitat\]ii de
Me dicin\ [i Farmacie „Gr. T. Popa”
(UMF) din Ia[i au f\cut public raportul
Comisiei de Evaluare din partea A so -
cia]iilor Universit\]ilor Europene
(E UA), mar]ea trecut\, pe 5 martie. Con -
cluziile raportului scot `n eviden]\ fap -
tul c\ institu]ia de `nv\]\m`nt superior
este, `n momentul de fa]\, lider re gio -
nal [i na]ional `n educa]ie medical\.

Unul din punctele tari identificate `n
urma chestion\rii studen]ilor este cali ta -
tea informa]iilor `nv\]ate [i posibilita tea
de a participa la activit\]i de cercetare
me dical\. „~n raport a fost subliniat un
ata[ament al tinerilor fa]\ de universita -
te, cu alte cuvinte, exist`nd un sentiment
de comuniune. Membrii comisiei au fost

impresiona]i de maturitatea studen ]i lor
no[tri, care s`nt cei mai buni am ba sa dori
ai universit\]ii”, a declarat prof. univ. dr.
Vasile Ast\r\stoae, rectorul UMF. De
asemenea, echipa de evaluare a a pre -
ciat patrimoniul bibliografic al univer -
sit\]ii, `ns\ a recomandat implemen ta -
rea unor resurse electronice de docu-
mentare pentru studen]i, doctoranzi [i ca -
dre didactice.

Ace[tia au analizat [i gradul de dez -
voltare a ariilor de cercetare [i de a tra ge -
re a grupurilor de cercet\tori indepen-
dente. „Observa]ia pe care o face co mi -
sia legat\ de cercetare este c\ trebuie
s\ identific\m acele plaje de ni[\ `n cer -
cetare. Cu alte cuvinte, s\ ne concentr\m
pe anumite domenii care s`nt neaco pe ri - te `n acest moment [i s\ adun\m `n ju rul

nostru cercet\tori care s\ nu fie numai
din interiorul ]\rii ci [i speciali[ti de la
nivel global”, a ad\ugat prof. univ. dr.
Vasile Ast\r\stoae.

Cele dou\ vizite ale echipei de e xa -
minare au avut loc `n 2012, `ntre 24 – 26

iunie [i 28 – 31 octombrie. Rezultatul
raportului de evaluare atest\ faptul c\
UMF se `ncadreaz\ `n categoria de
univer sit\]i de cercetare avansat\ [i e -
du ca ]ie. 

C\t\lina DOBROVICEANU

Studen]ii s`nt mul]umiti de activit\]ile practice
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~n coloan\,
adunarea

� `n urma evalu\rii, universitatea a fost sf\tuit\ s\
ofere studen]ilor resurse de documentare electronice

Medicina, `ndemnat\ s\-[i caute cercet\tori

~n perioada 6 – 7 martie, Casa
de Cultur\ a Studen]ilor (CCS) din
Ia[i a g\zduit prima edi]ie a T`r gu lui
de Internship-uri Interna]ionale
AI E SEC. Cei interesa]i au putut tri -
mite CV-uri pe adresa de e-mail a or -
ganiza]iei sau la standurile din CCS `n
zilele de desf\[urare a evenimentului.
„Pe baza CV-ului noi `i contact\m [i
stabilim un interviu `n care le tes t\m
engleza cu c`teva `ntreb\ri, apoi sta -
bilim c`teva detalii cu privire la ]ara [i
perioada `n care vor s\ plece, dar [i
do meniile de care s`nt interesa]i”, a
declarat Elena Grap\, coordonatoa -
rea evenimentului. O persoan\ poa te
a pli ca pentru mai multe internship-uri
`n acela[i timp, urm`nd ca un mem-
bru AI ESEC s\ o ajute `n alegerea
unuia.

„Ca s\ fii eligibil pentru un in -
ter nship trebuie s\ ai motiva]ie, s\ [tii
destul de bine engleza scris\ [i vorbi -
t\ [i conteaz\ [i experien]a profesi o -
nal\. ~ns\ asta depinde de compania la
ca re e[ti trimis”, a ad\ugat Elena
Gra p\. Platforma online a AIE SEC
are peste 2000 de internship-uri, iar
perioada unei astfel de deplas\ri du -
reaz\ ̀ ntre trei [i 18 luni. Studen]ii tre -
buie s\ pl\teasc\ o tax\ care variaz\ ̀ n
func]ie de domeniul ales. „Pe e du ca -
]ie taxa maxim\ este de 160 de eu ro,
iar pe celelalte domenii cum ar fi mar -
keting sau IT este de 320 de euro”,
a explicat Elena Grap\. Taxa este fo -
losit\ pentru a administra platforma
AIESEC, pentru c\ s`nt necesari
600.000 de euro anual, la nivel in ter -
na]ional. 

Prin intermediul unei re]ele in ter -
na]ionale [i a acestei baze de da te,
AIESEC ofer\ oportunitatea de par -
ticipare la programe de internship
`n cele peste 113 ]\ri din care pro -
vin membrii organiza]iei.

Iuliana LEONTI

Scurtmetrajele „Chefu’”, „Co li -
via”, „Lord” [i „Valuri” semnate de
regizorul Adrian Sitaru vor fi pro iec -
tate joi, 14 martie, la Casa de Cul tu -
r\ a Studen]ilor din Ia[i, `ncep`nd
cu ora 19.00. Produc]iile realizate `n -
tre 2007 [i 2012 au fost distinse cu
pre mii la festivaluri interna]ionale
de film.

„Aceste scurtmetraje au fost de -
ja proiectate la Sibiu [i urmeaz\ s\ fie
vizionate [i de spectatorii din Deva,
Ti mi[oara, Oradea sau Cluj, pre ce d`nd
lansarea `n cinematografe a filmului
«Domestic» din 22 martie, care va
ajunge [i la Ia[i. ~n aceste patru pro-
duc]ii se g\sesc pove[ti amuzante
despre oameni [i animalele cu care se
`nconjoar\, asem\n\toare cu cele din
pelicula care urmeaz\ a fi lansat\”,
au declarat reprezentan]ii casei de
produc]ie 4 Proof Film. Cele patru
ma teriale vor fi, a[adar, un preambul
la lungmetrajul „Domestic”, o pro-
duc]ie pe care criticii o descriu ca fi -
ind crud\, suprarealist\ [i totodat\
amuzant\.

Produc]iile „Valuri” [i „Co li vi a”
au fost nominalizate la peste 100 de
festivaluri interna]ionale [i au ob ]i nut
peste 25 de premii fiecare, cel din ur -
m\ fiind distins la cea de-a [aizecea
edi]ie a Festivalului Interna]ional
de Film de la Berlin. Lungmetrajul
„Domestic” este a treia produc]ie de
acest fel regizat\ de Adrian Si ta ru,
dup\ „Pescuit sportiv” [i „Din dra -
goste cu cele mai bune in ten]ii”,
lansate `n 2008, respectiv 2011.

C\t\lina DOBROVICEANU

T`rg de meserii
la tax\

Oameni [i animale,
`n decupaje 

Managerul Operei Na]ionale Ro -
m=ne (ONR) din Ia[i, Beatrice Ran -
cea, s-a `nt`lnit s\pt\m`na trecut\, mier -
curi, 6 martie, cu studen]ii Uni ver si -
t\ ]ii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)
din Ia[i. Evenimentul a avut loc `n
Aula Magna „Mihai Eminescu” a
universit\]ii, de la ora 18.00 [i a prile-
juit, timp de dou\ ore, un dialog `ntre
invitat [i studen]ii participan]i, despre
starea institu]iei de cultur\ ie[ean\ [i
despre ce presupune 

Moderatorul `nt`lnirii, conf. univ.

dr. Nicolae Cre]u a precizat c\ scopul
evenimentului ascunde „o inten]ie pe -
dagogic\, pentru c\ un profesor de lite -
ratur\ este cel mai potrivit s\ conduc\
studen]ii la expozi]ii, concerte sau spec -
tacole [i literatura este cea mai a pro -
piat\ de art\”. Managerul ONR Ia[i
le-a vorbit studen]ilor despre carier\
[i despre determinarea de care trebuie
s\ dai dovad\  atunci c`nd vrei s\ real-
izezi ceva. „La Ia[i m\ simt din ce `n
ce mai mult ca acas\, indiferent dac\
am fost `nt`mpinat\ cu dragoste sau

cu r\ceal\. Exist\ momente c`nd ai
senza]ia c\ nu mai e nevoie de tine `n
acel loc, `ns\ atunci c`nd e[ti mai des-
curajat vine un semn de la Dum ne zeu.
{i te `nt`lne[ti cu o persoan\ pe strad\
care `]i mul]ume[te pentru ceea ce
faci pentru public [i schimb\ totul”, a
declarat Beatrice Rancea.

Motivat de concep]ia filozofului
german Arthur Schopenhauer, a nu -
me c\  „lumea este o manifestare a vo -
i n]ei”, prof. univ. dr. Vasile I[an, rec-
torul UAIC a punctat faptul c\ „pu -
terea inten]iei alimenteaz\ ideea c\
Beatrice Rancea a reu[it s\ impun\
in stitu]ia public\ ie[ean\ pe un traiec-
toriu firesc, meritat de oamenii care o
slujesc [i care vor s\ se afirme prin ac -
tele artistice de o excelent\ calitate”.
Managerul ONR Ia[i consider\ c\ re -
zul tatele muncii sale vin din convin-
gerea c\ Ia[ul trebuie s\ de]in\ un loc
c`t mai sus din punct de vedere al fe -

lu lui ̀ n care este tratat\ arta. „Nu m-am
pozi]ionat ca un salvator la Oper\.
Am remarcat c\ a crescut num\rul ti -
ne rilor prezen]i `n s\ile de spectacol [i
de aceea trebuie s\ ajut\m tinerii, s\-i
descoperim, s\-i `ncuraj\m”, a a d\ u -
gat Beatrice Rancea. Referitor la a -
cest subiect, tinerii au adresat `n tre b\ri
despre cum pot fi dep\[ite cele mai di -
ficile momente din via]\, despre pute rea
de a `nvinge un refuz sau despre cum
poate fi alimentat\ corect puterea de
convingere `n cazul `n care te afli la
conducerea unei institu]ii culturale.

Potrivit conf. univ. dr. Nicolae
Cre]u, `nt`lnirea – dialog a fost o ur -
mare a invita]iei lansate de regizorul
Andrei {erban la avanpremiera celor
dou\ spectacole puse `n scen\ la Ia[i,
„Indiile Galante” [i „Troienele”. E -
ve nimentul a fost organizat de Ca te -
dra de Literatura rom=n\ „Ga ra bet
Ibr\ileanu”.

M\d\lina OLARIU

La sf`r[itul s\pt\m`nii trecute,
aproximativ 400 de elevi de liceu au
par ticipat la faza jude]ean\ a Con cur su -
lui de Matematic\ Aplicat\ „Adolf
Hai movici”. Competi]ia a fost organi -
za t\ de Facultatea de Construc]ii de
Ma[ini [i Management Industrial
(FC MMI) de la Universitatea Teh -
ni c\ „Gheorghe Asachi”, `n colabo-
rare cu Inspectoratul {colar Ju de ]ean
(ISJ) [i Colegiul Tehnic „Gheorghe
Asachi” `n zilele de 9 [i 10 martie.
„Com peti]ia se afl\ la cea de-a XVII-a
edi]ie [i se adreseaz\ e le vi lor de liceu.
Con cursul a fost `mp\r]it pe patru do -

me nii, tehnic, uman, servicii [i [tiin]e a-
le naturii. Pentru fiecare an de liceu,  s-a
elaborat c`te un set de patru su biecte,
re alizate la Ia[i de c\tre profesori de
li cee”, a declarat prof. univ. dr. Gheor -
ghe Nag`], decanul FCMMI.

Decernarea diplomelor c`[ ti g\ to ri -
lor a avut loc duminic\, 10 martie `n
Amfiteatrul „Constantin Pico[” al
FCMMI. „Din cei 400 de elevi `n -
scri[i, au dat ieri tezele 310 iar dintre
ace[tia, am premiat 163. De asemenea,
primii trei c`[tig\tori ai fiec\rui profil
au fost ale[i s\ alc\tuiasc\ echipa care
va reprezenta Ia[ul la faza na]ional\, de
pe 9 mai. Av`nd `n vedere c\ au fost
patru clase cu c`te patru profiluri fi -
ecare, asta `nseamn\ c\ 48 dintre ei ne
vor re prezenta”, a explicat decanul
FCMMI. Pe profilul uman, Mariana
Nastasiu, de la Colegiul Na]ional
„Garabet I br\ ileanu” a ob]inut punc-
tajul ma xim, de 28 de puncte. 

C`[tig\torii vor avea parte [i de di -
f  erite beneficii din partea FCMMI.
„Le vom oferi celor cu premii avanta-
je la concursul de admitere la faculta tea
noastr\, ace[tia put`nd intra f\r\ s\ dea
concurs iar cei cu men]iune vor primi
dou\ puncte la media final\”, a preci -
zat decanul FCMMI. De asemenea, al -
te 16 burse profesionale vor fi acord a -
te de c\tre facultate studen]ilor din a -
nul I, dac\ au fost premia]i la Con  cur -
sul „Adolf Haimovici”.

Cei 48 de elevi care vor alc\tui e -
chipa Ia[ului vor participa la faza na ]io -
nal\ a competi]iei, care avea loc pe 9
mai  la FCMMI.

Paul ANDRICITinerii, premia]i de decan

Despre art\ [i carier\, de pe
scena Operei din Ia[i

� Beatrice Rancea a ]inut un discurs despre carier\ [i
despre determinarea de care trebuie s\ dai dovad\
atunci c`nd vrei s\ realizezi ceva

Politehnica a ales
speciali[tii `n cifre din licee

� 48 de elevi vor
reprezenta Ia[ul la com-
peti]ia na]ional\

Con silierul pentru pres\ [i cul tu -
r\ al Ambasadei Statelor Unite ale
A mericii la Bucure[ti, directorul
Cen trului Cultural American, Bruce
Kleiner a fost prezent la U ni ver si ta  -
tea „A lexandru Ioan Cuza” din Ia[i,
mier  curi, 6 martie, `ntr-o `nt`lnire cu
studen]ii. ~ncep`nd cu ora 10.00, `n
Sala „Ferdinand” a universit\]ii, a -
ce [tia au purtat o discu]ie cu oficialul
a merican, `n cadrul conferin]ei intitu-
la te „Ieri jurnalist, azi diplomat: pro -
vo c\rile [i statisfac]iile vie]ii `n De -
par ta mentul de Stat al SUA”.

Bruce Kleiner a oferit c`teva re -
co mand\ri despre obiectivitatea `n jur  -
nalism, invitatul sf\tuindu-i pe stu-
den]i s\-[i as culte de fiecare dat\ cu
mare a ten ]ie interlocutorul, s\ anal-
izeze critic toa te informa]iile pe care
le primesc, pentru ca `n final s\ poat\
avea certitudinea c\ informa]iile s`nt
co recte. Con si lie rul a prezentat pagina
de Facebook a Am basadei SUA, su -
bliniind importan ]a prezen]ei `n me -
diul online `n co municarea cu publicul
t` n\r. Di plo ma tul a antrenat [i o dis -
cu ]ie personal\, vorbind despre „pe ri -
oada aceea `n ca re termini toate studi-
ile [i n-ai nici o i dee unde o s\ te duc\

via]a”, sf\ tu in du-i pe studen]ii pre zen]i
s\-[i ur me ze instinctele, amintind des -
pre c\ l\ to ri ile sale din jurul lumii.

„Am lucrat patru luni ca me sa ger
pe biciclet\ ca s\ economisesc destui
bani s\ pot c\l\tori doi ani”, a po -
ves tit invitatul. El a mai men]ionat c\
experien]ele tr\ite ulterior `n Africa
l-au impresionat prin modul `n care
i-au dezv\luit schimb\rile culturale de
pe un continent pe altul. „Pe vremea
aceea, `n Ghana, h\r]ile erau foarte
proaste [i am mers pe jos prin tot fe -
lul de sate. {i c`nd ajungeam `ntr-u nul,
eram `nconjurat de mase de copii,
to]i vroiau s\ m\ ating\. Eram prima
persoan\ alb\ pe care ace[tia o
v\zuser\ vreodat\. {i la fel ca aici, la
Universitate, a trebuit s\ merg s\ vad
«rectorul», [eful de trib” , [i-a a min tit
invitatul.

Diplomatul Bruce Kleiner a mai
participat s\pt\m`na trecut\ [i la o
discu]ie despre „Social Media `n in te -
riorul Ambasadei Americane”, din ca -
drul evenimentului „PR OUTlook”
organizat de Asocia]ia PRIME.

Iulian B~RZOI

� diplomatul Bruce Kleiner le-a vorbit studen]ilor
despre p\strarea obiectivit\]ii `n jurnalism

Din America `n 
Africa, pe biciclet\



Facultatea de Informatic\ de la
Universitatea „Alexandru Ioan Cu -
za” (UAIC) din Ia[i [i Asocia]ia Stu -
den]ilor Informaticieni Ie[eni (ASII)
organizeaz\ cea de-a treia edi]ie a
Concursului Na]ional de Infor ma ti c\
FII Competition. Acesta se va des f\ -
[ura `n perioada 31 martie – 2 iunie, iar
`nscrierea se face `ncep`nd cu data de
11 martie. 

~n acest an, organizatorii se a[teap t\
s\ participe un num\r de 1500 de elevi
[i studen]i, pe parcursul etapei online
de calificare [i 80 de concuren]i la eta pa
final\, care va avea loc la Ia[i. „Dac\
urm\rim cum s-au desf\[urat ultimele
dou\ edi]ii, din 2011 [i 2012, putem
observa c\ a crescut at`t num\rul par-
ticipan]ilor, c`t [i al partenerilor”, a de -

clarat Cosmin Aiftimie, pre[e din tele
ASII.

Tinerii informaticieni `[i propun s\
`ncurajeze participan]ii s\ `[i valorifice
g`n di rea algoritmic\, analitic\, artistic\
[i esteti c\ [i s\ `[i sus]in\ `n public pro-
pria lu crare. Organizatorul edi]iei din
anul 2012, Lucian }uc\ a precizat c\
edi]ia anterioar\ a p\strat structura cla-
sic\, care a constat `n dou\ etape, una
de dezvol tare online, `n care partici-
pan]ii au ela bo rat proiectele [i le-au tri -
mis comisiei de evaluare, urmat\ de
cea final\ de la Ia[i. „Tot atunci am in -
trodus o nou\ sec ]iune, cea de Se cu ri ta -
tea Informa]iei ca re const\ `n re a li za rea
unor teme [i pro iecte la un interval de
timp regulat, te ma final\ urm`nd s\ fie
prezentat\ `n ca drul unei confe rin ]e”, a
precizat aces ta.

Pe l`ng\ sec]iunile introduse anul
trecut, exist\ [i cea de Tehnologii Web,
care presupune preg\tirea unei apli-
ca]ii web dup\ o tem\ dat\, `ntr-o pe -
rioa d\ de dou\ luni. Pentru Algori t mi c\

[i Programare, participan]ilor le vor
fi propuse probleme din programa cla -
se lor a IX-a – a XI-a, cu profil intensiv
informatic\, iar la sec]iunea de Art\
Digital\ probele vor varia de la schi]e
p`n\ la materiale manipulate digital. Pen -
tru fiecare sec]iune, concuren]ii vor fi
organiza]i `n echipe de maximum trei
membri, excep]ie f\c`nd cea de Teh -
no logii Web, unde s`nt necesari cel
pu]in doi participan]i. „Ne dorim s\ cre-
\m parteneriate cu centrele universi ta re
[i unit\]ile preuniversitare. Astfel, vom
organiza cinci conferin]e [i prelegeri
sus]inute de trainerii ASII [i cadre uni -
versitare”, a declarat Cosmin Anu]a,
coordonatorul proiectului.

Subiectele [i solu]iile vor fi pro-
puse [i evaluate de o comisie format\
din profesori universitari [i preuniver-
sitari, precum [i de reprezentan]i ai unor
companii IT. La edi]ia de anul trecut,
la etapa de dezvoltare online au partici -
pat 1349 de tineri din toat\ ]ara, iar pen -
tru etapa final\, Ia[ul a g\zduit 74 de
concuren]i.

M\d\lina OLARIU

Studen]ii Facult\]ii de Ma te ma ti c\
de la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” (UAIC) din Ia[i nu vor mai
participa anul acesta la Concursul In -
ter na]ional de Matematic\ al Stu -
den ]ilor „South-Eastern European
Mathematical Olympiad for Uni ver -
sity Students” (SEEMOUS). Acesta
se va desf\[ura ̀ n perioada 21 – 25 mar -
tie 2013 la Atena, `n Grecia [i este de -
dicat studen]ilor de la specializ\rile de
matematic\ din universit\]ile euro pe ne.

Anul acesta din partea institu]iilor
de ̀ nv\]\m`nt superioare din Ia[i vor par-
ticipa [ase studen]i de la Univer si ta -
tea Tehnic\ „Gheorghe Asachi” din
Ia[i (TUIA{I). „Facultatea de Ma te -

ma tic\ (n.r.: de la UAIC) nu este ofi-
cial implicat\ `n concursul SEEMOUS,
`ntruc`t, la nivelul decanatului, s-a ho -
t\ r`t c\ trebuie s\ facem efortul de a-i
orienta pe studen]ii no[tri, cei foarte
buni, de a-i `ndruma [i sprijini `n activi -
tatea de cercetare [i mai pu]in `n cea
com peti]ional\”, a declarat conf. univ.
dr. Marius Durea, prodecanul Facul t\ -
]ii de Matematic\ de la UAIC. Aces ta
a mai explicat c\ studen]ii care vor s\
participe, totu[i, la concurs, pot s\ o fa -
c\ f\r\ s\ beneficieze, `ns\ de pre g\ ti rea
sau de sprijinul financiar al facult\]ii.

Pe de alt\ parte, la TUIA{I au fost
deja selecta]i, prin examen, [ase stu-
den]i, to]i fiind `n anul al II-lea de facul -

tate. Nu au fost admi[i studen]i din
anul I, consider`ndu-se c\ ace[tia nu s`nt
suficient de preg\ti]i pentru o astfel de
competi]ie. „Cu ace[ti [ase concuren]i
deja se lucreaz\ de patru ori pe s\p t\ -
m`n\ timp de c`teva ore. Uni ver si tatea
suport\ toate cheltuielile, iar pro fesorul
delegat care o s\ `nso]easc\ echi pa noas -
tr\ este lect. univ. dr. Marcel Ro man”, a
declarat lect. univ. dr. Mihai Ispas.

Prima competi]ie SEEMOUS a avut
loc `n 2007, iar printre ]\rile care par-
ticip\ se num\r\ [i Rusia, Ucraina, A -
zerbaidjan, Bulgaria, Albania, Ci pru,
Spania, Suedia [i Polonia. Anul tre-
cut, `n palmaresul TUIA{I a fost adu s\
medalia de argint. 

Daniela VORTOLOMEI

Edi]ia de anul acesta a T`rgului In -
terna]ional de Carte „LIBREX. Pri -
m\ vara c\r]ilor la Ia[i” s-a `ncheiat
duminic\, 10 martie. Evenimentele cu -
prinse `n programul edi]iei cu num\rul
al XXI-lea au `nceput miercuri, pe 6
martie, printre acestea num\r`ndu-se
146 de lans\ri de c\r]i, reviste [i parti-
turi muzicale, precum [i o serie de alte
manifest\ri culturale. Astfel, `n incinta
S\lii Polivalente [i la Casa C\r]ii din
Ia[i au avut loc recitaluri poetice, spec -
tacole de teatru, expozi]ii de grafic\ [i
pictur\, proiec]ii de film [i concursuri.
„Fa]\ de anii trecu]i s-au `nmul]it eve -
ni mentele culturale conexe. De exemplu,
a avut loc pentru prima dat\ concursul
«Micul Prin]», pentru copii. Astfel de
manifest\ri au ar\tat mai bine acum
fa]\ de 2012, de exemplu”, a declarat

scriitorul Ioan Holban, director al Tea -
trului pentru Copii [i Tineret „Lu -
cea f\rul” Ia[i [i pre[edintele comisiei
de jurizare pentru premiile LIBREX
2013. 

Acesta a explicat c\ dou\ dintre
premii nu au fost acordate `n edi]ia a
XXI-a, astfel `nc`t s-au `nm`nat doar
14 distinc]ii unor edituri [i autori re -
pre zentativi pentru promovarea litera-
turii `n ultimul an. „La nivel de ofert\
de carte, pot spune c\ a fost o edi]ie mai
consistent\ `n ceea ce prive[te editurile
albaneze, islamiste, evreie[ti, de aceea
am introdus [i un premiu nou, «Petru
Caraman» pentru multiculturalitate,
acordat Asocia]iei Liga Albanezilor din
România, de la Bucure[ti. Cred c\ lu -
crul acesta se va perpetua [i la vi i toa -
re le edi]ii. Num\rul mare de c\r]i de
specialitate, [tiin]ifice de la editurile uni -
versitare ne spune ceva despre publi cul
pe care-l g\sesc editurile la Ia[i”, a ad\ -
ugat Ioan Holban. 

Edi]ia de anul acesta i-a avut printre
invita]i pe Alte]a Sa Regal\, Princi-
pe le Radu al Rom=niei, scriitorii Ca ssi -
an Maria Spiridon, Lucin Vasiliu, Dan
Lungu, precum [i o serie de profesori
din mediul universitar [i preuniversitar.
De asemenea, a existat [i o campanie de
promovare a autorilor noi, fiind de sem-
na]i doi autori ai zilei, Mihaela G=r lea
[i Eliza Macadan, pe 8 [i 9 martie. ~n
leg\tura cu prezen]a unui num\r mare de
expozan]i de carte religioas\, scriitorul
Ioan Holban a men]ionat c\ „a fost,
`ntr-adev\r, o edi]ie bogat\ `n acest sens,
`ns\ asta nu e o noutate pentru t`rg, ci se
`nt`mpl\ de aproape 15 ani, pentru c\

Ia[ul este un pol spiritual important”.
Acesta a apreciat c\ LIBREX 2013 a
avut parte de o mai bun\ reprezentare
`n ceea ce prive[te traducerile din limbi
clasice, Editura Universit\]ii „Alex -
an dru Ioan Cuza” din Ia[i primind
Premiul „{araga” pentru cea mai
importan\ edi]ie critic\, titlul „Do sof -
tei. Parimiile preste an (Ia[i, 1683)”. 

Anul acesta, T`rgul Interna]ional
de Carte a adus la Ia[i 143 expozan]i
de carte, art\, muzic\, papet\rie [i ju c\ -
rii din Rom=nia [i Republica Mol -
dova. 

Anca TOMA
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Din s`nul femeilor s-au al\ptat
at`t arta c`t [i distrugerea. ~n ele poar -
t\ emblema sensibilit\]ii, a frumo-
sului, a na[terii [i a vie]ii, a c\ mi -
nu lui, a familiei, a stabilit\]ii [i a pa -
siunii. A iubirii. Embleme care me -
rit\ ap\rate [i pentru care merit\ s\
lup]i din r\sputeri. Asta s-a [i `n -
t`m plat. ~n numele femeilor s-au pur -
tat r\zboaie, s-au pierdut vie]i, s-a
omor`t [i s-a nimicit, iar ele au ajuns
s\ fie ar\tate cu degetul [i s\ fie a -
so ciate cu durerea, suferin]a, ne ̀m -
plinirea sau hazardul.

Aceast\ dihotomie a alimentat
milenii la r`nd societatea, sub toate
formele sale. V\zut\ mai mult ca
fiind o posesie sau urcat\ la rang de
ideal, femeia a fost dintotdeauna pe
o pozi]ie privilegiat\, aparte. As t\zi
`ns\ trebuie s\ ajungem la conclu zia
c\ femeia trebuie eliberat\. De toa te
preconcep]iile, de legende, de isto-
rie [i de idealuri. Trebuie ajutat\ s\
coboare de pe soclul pe care a fost
cimentat\ at`tea mii de ani, dar nu
trebuie adus\ `n genunchi. 

Pentru c\ prin parada aceast\ co-
mercial\ interna]ional\, care poar t\
pe r`nd haina de 8 martie sau de
Valentine’s Day, nu se aduce dec`t
batjocur\ asupra lucrurilor pe care
le-a reprezentat dintotdeauna feme ia.
~necat\ `n r`uri de ciocolat\, sufoca -
t\ de nenum\ratele scrisori de dra -
gos te, de iubire, afec]iune sau a pre -
ciere [i dobor`t\ de cascadele de
trandafiri, aceasta a sucombat [i s-a
l\sat betonat\ [i mai tare pe acel
soclu al prejudec\]ilor. 

{i, odat\ cu ea, au picat comuni -
t\]i `ntregi. Priveam fe]ele nave ti[ -
tilor care se `ntorceau cu trenul spre
cas\, de 8 martie. ~n pumnul drept
str`ngeau un ambalaj mototolit, c`nd
creponat, c`nd transparent, cu o floa -
re care at`rna molatec `nspre po dea -
ua tremur`nd\ a trenului. Se uitau cu
dispre] la floarea din m`n\, cu ur\
par c\, fe]ele ̀ mb\tr`nite [i ridate schi -
monosindu-se `n rictusuri care mai
de care mai `nsp\im`nt\toare. Pe ei
nu avea nevoie nimeni s\ `i `nve]e
cum s\-[i iubeasc\ [i s\-[i aprecie ze
femeile. Exist\ `ntre ei un contract
social mai sf`nt dec`t orice le g\ m`nt
`n fa]a lui Dumnezeu sau a ori c\ rui
tribunal. Un contract care nu se in -
va lideaz\ [i care e sigilat prin p\ -
m`nt [i prin mo[tenitori.

Pe ace[ti b\rba]i nu era nevoie
s\-i `mping\ de la spate societatea
[i s\ le impun\ o rutin\. Nu era ne -
voie nici de o zi ca s\ le spun\ cum
[i de ce trebuie s\ se comporte alt-
fel. Dar zilele acestea s-au n\scut din
nesiguran]a noastr\. ~ntr-o lume `n
care vorbim despre egalitate am ajuns
s\ promov\m stereotipurile de gen
ca pe ni[te colaci de salvare.

C\t\lin HOPULELE 

{ah - mat

ACTUALITATE

R\t\ci]i `n
Mart(i)e

Ho]i f\r\ maestru
Vineri, de 8 martie, trei busturi

din Parcul Expozi]iei din Copou
au fost furate. Statuile lui Barbu
De lavrancea, Ciprian Po rum bes -
cu [i Nicolae Gane au disp\rut de
pe soclurile lor de[i c`nt\resc mai
bine de o sut\ de kilograme. Ne

`ntreb\m cum au reu[it ho]ii s\ le
dea jos [i s\ le mai [i care. Pentru
c\ mai s`nt c`teva busturi pe care
am pus [i noi ochii, fiindc\ pre]ul
bron zului pare a fi ̀ n urcare. Doar
c\ lacomi cum s`ntem vom `ncer-
ca s\ o d\m jos pe cea cu Mihai Vi -
teazu c\lare.

Pieton, caut trotuar
Cum a dat un pic c\ldura cum au

`nceput iar lucr\rile `n Ia[i. De da ta
asta ]inta muncitorilor `n betoane
a fost un trotuar de pe {tefan. A ce[ -
tia au avut grij\ s\ sf\r`me `n a[a
hal asfaltul `nc`t nu se mai poate
circula deloc, astfel c\ oamenii s`nt

nevoi]i s\ mearg\ pe [osea. ~n ]e le -
gem c\ trebuie s\ munceasc\ [i ei,
s\ le `nainteze vechimea, economi a
s\ creasc\, dar m\car str\zile stri-
cate anul trecut s\ le mai repare.

S\rb\torita cert\rea]\
De Ziua Femeii, probabil pen -

tru c\ nu a primit flori, o t`n\r\

s-a certat cu un v`nz\tor de flori.
Motivul a fost acela c\ de 8 martie
florile trebuiau oferite [i nu v`n du -
te. De ru[ine, b\rbatul a l\sat ca -
pul `n p\m`nt, [i-a str`ns l\di]a cu
zambile [i s-a mutat pe alt trotu-
ar. Ne `ntreb\m dac\ t`n\ra a
primit totu[i floarea [i ce b\rbat
a avut curajul s\ i-o ofere.

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

� nu au fost acordate distinc]iile pentru bibliofilie [i
antologie literar\ � au participat 143 de expozan]i

Multe dintre standuri au fost dedicate c\r]ilor religioase

Librex 2013, cu dou\ pprreemmii ii   mmaaii   ss\\rraacc
A trecut prim\vara c\r]ilor

� as t\zi trebuie s\
ajungem la conclu zia c\
femeia trebuie eliberat\

Proiec]ia de gal\ a filmului „Po -
zi]ia copilului”, `n regia lui C\lin
Peter Netzer, va avea loc la Ia[i,
joi, 14 martie. Lungmetrajul premiat
cu Ursul de Aur la Festivalul In -
ter na]ional de Film de la Berlin
va rula la Cinema City, `n incinta
complexului comercial Iulius Mall.

„La eveniment vor participa re -
gizorul C\lin Peter Netzer [i actri]a
Nata[a Raab, iar dup\ proiec]ie vor
discuta cu spectatorii despre pe li -
cu l\. Filmul se g\se[te deja `n ci -
nematografe [i poate fi vizionat `n -
cep`nd cu ora 19.00, iar dac\ s\p -
t\m`na aceasta se observ\ un in te -
res din partea publicului, va r\ m` ne
`n grila de difuzare”, a men]ionat
Florentina Ciuverc\, responsabil
cu rela]ii publice pentru filmul „Po -
zi]ia copilului”. Premiera na]ional\
a avut loc luni, 4 martie, la Teatrul
Na]ional din Bucure[ti [i din 8
martie pelicula poate fi vizionat\
`n 35 de cinematografe din 20 de
ora[e din ]ar\, urm`nd s\ fie pro iec -
tat\ [i `n Fran]a, Germania, Aus -
tria sau Australia. Filmul este cel
de-al treilea lungmetraj regizat de
C\lin Peter Netzer, iar `n rolurile
principale joac\ actorii Lumini]a
Gheorghiu [i Bogdan Dumitrache. 

Prima produc]ie de mare `ntin-
dere a regizorului rom=n, „Maria”,
a fost premiat\ ̀ n 2003 la Fes ti va lul
Interna]ional de la Locarno, iar
lungmetrajul „Medalia de onoare”
a fost distins la Festivalul Inter -
na ]ional de Film de la Torino.

C\t\lina DOBROVICEANU

„Pozi]ia 
copilului”, pe
ecranele lumii

Competi]ie `n sistem binar

Matematica de la „Cuza” nu merge la olimpiad\
� premiera na]ional\ a
avut loc pe 4 martie, la
Teatrul Na]ional din
Bucure[ti 

� la TUIA{I au fost deja selecta]i pentru concurs, prin
examen, [ase studen]i din anul al II-lea 

� anul trecut s-a introdus
o nou\ sec]iune,
Securitatea Informa]iei
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Scrie `n bro[ur\ c\ `n cincizeci
de minute de Tae-Bo ajungi s\ arzi
p`n\ la 500 de calorii, [i cu g`ndul
\sta `n minte m\ `ndrept c\tre re cep -
]ia situat\ la intrarea s\lii de fitness
Armony Gym, de l`ng\ Moldova
Mall. La Tae-Bo nu `]i trebuie pro -
gramare, este suficient s\ te pre zin]i
la sal\, cu 15 lei c`t cost\ o [edin]\
[i cu adida[ii `n rucsac. „~n rest, pu -
te]i veni `mbr\cat\ cum dori]i”, mi
se spusese la telefon, mai de vre me,
`n acea zi. Apoi, `]i spui numele [i
pl\te[ti. Dar, dac\ se `nt`mpl\ s\
mergi pentru prima dat\ acolo, dom -
ni[oara de la recep]ie `]i z`mbe[te
larg [i `ng\duitor, [i `]i permite s\
pl\te[ti la sf`r[itul sesiunii. „Vede]i
cum e [i, dac\ v\ place, pute]i s\ v\
face]i abonament lunar”, `mi spu ne
aceasta, `ndrum`ndu-m\ spre vestiar.

~n sala plin\ de femei, [edin]a de
Tae-Bo a `nceput deja. To]i sar ener -
gic pe un suport pentru picioare, dar
c`nd `ncerc s\ iau [i eu unul, acesta
se desface ̀ n dou\, sco]`nd un su net
suficient de puternic c`t s\ `l fac\
pe antrenor s\ vin\ la mine. {i, f\r\ a
spune un cuv`nt, acesta ̀ l repar\, apoi
continu\ s\ dirijeze persoanele din
sal\. Iar eu m\ `ndrept spre locul
r\mas liber, `ntr-un col] din spate,
l`ng\ o box\ mare de unde iese o
muzic\ de club [i `ncerc s\ imit
mi[c\rile fetei din fa]a mea. 

Dup\ vreo cincisprezece minu -
te de s\rit pe suport, c`nd pi cioa re le
`ncep s\ tremure, s`ntem `ndemna te
s\ lu\m o saltea. ~ns\ nu este un mo-
ment prielnic pentru a sta jos, de oa -
rece imediat `ncepe setul de ab do-
me ne simple, abdomene pe-o par -
te, abdomene cu ridic\ri de trunchi
[i `nc\ vreo c`teva, mult prea dificil
de executat. Pentru mine [i pentru
o femeie `ntre dou\ v`rste, fardat\
colorat [i a[ezat\ `n primul r`nd.
„{i un’, doi, trei...” p`n\ la opt, se
trece la lucratul membrelor. Dup\
c`teva minute, gata. Alte femei in tr\
`n sal\, a[tept`nd s\ fie dirijate de
acela[i antrenor. Acesta `ns\ este
la recep]ie unde se pl`nge de prea
mul]i clien]i arabi. „Majoritatea s`nt
a[a, dac\ nu i-am mai primi, de un -
de ne mai lu\m salariile?”, `i arun c\
domni[oara de la recep]ie, dup\ ca -
re se `ntoarce z`mbind la mine: „v-
a]i r\zg`ndit, dori]i un abonament
lunar?”. Schi]ez un „nu” scurt [i
m\ reped afar\ spre primul taxi,
c`t `nc\ m\ mai ]in picioarele.

Alexandra FILIP

Am ascultat sfatul stu-
dentelor care vorbesc

la toate col]urile de noile
s\li de fitness `n care se
prefac `n canguri sau `n
care danseaz\ ca `n
videoclipurile de pe MTV.
A[a c\ am decis s\
mergem s\ ardem c`teva
calorii, [i am ajuns s\
dans\m din Dijon p`n\ `n
Australia.

U[a s\lii de antrenament de la Kan -
goo Jumps Club Ia[i se deschide cu
un clic zdrav\n, în timp ce din interi-
or ies istovite fetele de la avansa]i, îm -
pinse de aburii [i c\ldura din\untru.
Purpuriul din obrajii lor tr\deaz\ e xer -
ci]iul fizic intens la care au fost su pu se.
Cu Kangoo Jumps nu e de joac\.  „Am
46 de ani [i îmi e mai greu s\ sl\besc
acum. Voi, fetelor, s`nte]i tinerele, ave]i
toate [ansele”, roste[te, respirînd zgo-

motos, una dintre cele ie[ite. De[i are
jum\tate din vîrsta doamnei, Alessia,
una din camaradele noastre de la în ce -
p\tori, e sceptic\. Ar fi vrut ca dup\ trei
[edin]e de exerci]ii pe ghetele s\lt\ re ]e
s\ se cunoasc\ ceva. Nu a ajuns îns\
s\ vad\ vreun rezultat pîn\ acum.

Se urc\ pe înc\l]\rile masive în dîr -
jit\. Fa]a-i buc\lat\, încadrat\ de oche -
lari, la care nu vrea s\ renun]e în tim-
pul antrenamentului, exprim\ ner\b da -
re. În acela[i timp, Beatrice, instruc-
toarea, încearc\ s\ ne fac\ s\ ne des-
tindem, de[i este suficient s\ observ
c\ picioarele mele s`nt printre pu ]i ne le
nesigure din sal\ pentru a nu-i lua în
seam\ sfaturile. Dou\ rînduri mai în
fa]\ Alessia se descurc\ f\r\ proble me,

[i împreun\ cu celelalte fete din sal\,
las\ impresia c\ s`nt canguri în habi-
ta tul natural. 

T\lpi în fl\c\ri
Dac\ întorc capul la dreapta, dau

de Cornelia. În timp ce m\ zbat pentru
a-mi ]ine echilibrul precar, pentru a du -
ce la cap\t un exerci]iu incomod, ea
nu schi]eaz\ nici un gest. Antre noa rea
ne solicit\ [i mai mult, cu un exerci]iu
parc\ desprins din c\r]ile de yoga. Pe
cînd fetele din sal\ încep s\ se de ze -
chi libreze [i s\ renun]e la pozi]ia care
î]i face ca t\lpile [i mu[chii coapsei s\
î]i ia foc, Cornelia î[i ]ine trupul ne clin -
tit. Mîinile-i s`nt împreunate a ru g\ -
ciu ne, iar ochii, închi[i. Nu e distras\

de încerc\rile noastre repetate de a ne
redresa pozi]ia. 

„S\ v\ fie de bine” e semnalul dat
de instructoare c\ ora de antrenament
s-a terminat. Alessia e toat\ ro[ie la
fa]\, dar efortul pare s\ îi fi curmat
pu]in din scepticismlul ini]ial. E pe
drumul cel bun, „deja la a patra [e din -
]\ se simte altfel”. Oglinzile ce îm bra -
c\ pere]ii de jur-împrejur înf\]i[eaz\
trupuri obosite, dar mul]umite c\ au
sc\pat de efort [i picioare eliberate de
ghetele grele. „Mai vii la Kangoo?”,
m\ întreab\. Nu apuc s\ m\ gîndesc
la r\spuns, c\ mi-o taie cu un „ar tre-
bui. Sedentarismul e o boal\, iar leacul
ei nu e tramvaiul”.

Ana SIPO{

Boxele se zbat pe ritmurile mu zi cii
pe care dansau tinerii prin cluburi cu
vreo doi ani `n urm\. Printre acestea
se aude [i zgomotul `nc\l]\rilor spe-
ciale ce se lovesc de podea. S`ntem
vreo dou\zeci de femei `ntr-o sal\ `n -
con jurat\ de oglinzi, iar `n picioare
avem un fel de role cu c`te un resort
fiecare `n loc de rotile. 

E cursul pentru `ncep\tori la Kan-
goo Jumps Club Ia[i, o sal\ pe o str\ -
du]\ din spatele Mitropoliei, iar nou
venite s`ntem eu, Ana [i Anda. Pen -
tru ca s\ ̀ nv\]\m cum s\ ne ]inem echi -
librul, ne lipim cu toat\ co loa na verte -
bral\ de perete cu pi cio a re le fixa te la
ni velul umerilor [i pu]in `n doite. „As ta
e pozi]ia pe care trebuie s-o ave]i toat\
sea ra. Sim]i]i? Ab do me nul e ̀ ncordat!”
ne spune instructoa rea Beatrice, care
e mic\ de statur\ [i ca re ]ine spatele
perfect drept. Iar pe fa ]a-i serioas\,
aproape sever\, r\sare c` te un sur`s
prietenos [i cald care te ia prin sur-
prindere [i te face s\-i z`m be[ti `napoi
involuntar. {i pentru c\ are buzele
sub]iri, i se v\d to]i din]ii albi [i drep]i
c`nd r`de. ~ntre timp, o blond\, tre-
cut\ de tinere]e, se pl`nge unei pri-
etene c\ `i este fric\ s\ nu tu[easc\ la
care aceasta din urm\ `i r\spunde im -
pe rativ „nu tu[i!”. Dup\ [edin]\ `ns\,
am v\zut-o afar\ cu `nc\ dou\ colege
sorbind din  ]igar\ p`n\ la filtru timp
de un minut.

Beatrice d\ muzica mai tare iar noi
ne aranj\m ̀ n r`nduri [i m\sur\m spa ]iul
din jur exact ca la ora de sport, `n tin -
z`nd m`inele lateral [i rotindu-ne. Da c\

la `nceput `mi f\ceam griji c\ startul la
]op\ieli `nt`rzia cu un sfert de or\, du p\
dou\zeci de minute eram gata s\ re-
nun] la mi[carea ritmat\ [i extenuant\.
Exerci]iile cu „bocancele” ini]ial u[oare
`mi p\reau, de fapt, o tortur\ care ̀ [i im-
pune s\ ridici greut\]i cu picioarele.
Beatrice, cu toate c\ st\ cu spatele la
noi, ne vede datorit\ oglinzii care aco -
per\ peretele `ntreg [i ne aminte[te de
abdomenul care trebuie ]inut `ncordat.
Iar pentru c\ fa]a mea devine mai mult
sup\rat\ dec`t serioas\ atunci c`nd
s`nt concentrat\ la ceva, instructoarea
`mi z`mbe[te de fiecare dat\ c`nd col -
]u rile gurii mele se las\ `n jos. Abia pe
la sf`r[it am `n]eles c\ trebuie s\ nu -
m\ r\m mi[c\rile pe care le face ca s\
nu ne `ncurc\m [i asfel reu[im s\ s\ -
rim toate `n acela[i ritm. Iar g\l\gia
produs\ de trop\ial\ `mi aduce amin te
de un mar[ militar `n care pa[ii s`nt
nu m\ra]i din patru `n patru. 

Dup\ 45 de minute, din hainele
noastre po]i s\ storci ap\, iar pielea
lui Beatrice luce[te de parc\ ar fi uns\
cu ulei. ~ndat\ ce ne oprim din dans
toate ne tragem `n primul r`nd la sti-
clu]ele cu ap\. Cornelia, care a trecut
abia de a patra [edin]\, m\ `ntreab\ da -
c\ mi-a pl\cut, la care eu `i r\spund c\
a fost vesel. Iar ea, fiind o femeie cu
forme generoase [i rotunjit\ pe [ol duri,
`mi zice la r`ndul s\u desf\c`nd m`i -
nile cu o ur\ ce i se cite[te `n voce „te
vei `ngr\[a [i vei veni de nevoie, nu
de chef”.

Daniela VORTOLOMEI

Cinci foarfece `nainte. Cinci `na -
poi. Cinci biciclete pe fa]\, combi-
nate cu tot at`tea pe spate, c`teva fan -
d\ri, dou\ trei rotiri ale g`tului [i `n -
ce pem. Este ora 19.00 iar în sala de
sport Cite Maret de la Univer si ta tea
Bourgogne din Dijon este progra-
mat cursul de regaetton. ~n fa]\, Anne,
profesoara de regaetton, iar `n spa -
tele ei, noi, studentele, aranjate pe
ze ce r`nduri, astfel `nc`t s\ o vedem
[i pe ea [i pe noi `n oglind\ [i pe fun -
dal o melodie `n portughez\ din care
nu am `n]eles dec`t primul cuv`nt
„Aten]ie”. 

Unu: [oldul drept `nainte, m`na
dreapt\ `n p\r [i c`nd `ncepe primul
vers ne ap\s\m lent capul pe o par te,
zguduim tot trupul, ca un cutremur,
[i la doi s\rim cu zgomot [i ne con-
centr\m pe fund. Datul din fund o
nemul]ume[te pe Anne, care, ime-
diat, opre[te muzica [i ne explic\ co -
lorat cum trebuie s\ ne mi[c\m pos-
teriorul ca s\-i fie pe plac. „Fetelor
vreau s\ fi]i sexi. G`ndi]i-v\ c\ atunci
c`nd v\ vede cel mai tare tip din club
f\c`nd mi[carea asta trebuie s\ zic\
«wow!» [i s\ vin\ la voi”. Dup\ ce-am
auzit noi de cel mai tare tip din club,
altfel st\ treaba, [i, `n oglind\, se v\d
numai funduri obraznice, iar Anne
z`mbe[te satisf\cut\ [i ne aplaud\. Ga -
ta cu „f`], f`]” [i parc\ `ncepe [i nou\

s\ ne plac\ dansul s\lbatic [i f\r\ noi -
m\ la care ne-am prins. 

„Al treilea pas trebuie s\ fie la
fel de senzual [i cuceritor ca [i cel
de-al doilea”, ne zice coregrafa, `n
timp ce-[i potrive[te tricoul, astfel
`nc`t decolteul s\ ne atrag\ aten]ia.
E timpul s\ ne arcuim spin\rile [i s\
scoatem aproape ostentativ pieptul
`n fa]\ ca mai apoi s\-l juc\m `na in te
[i ̀ napoi ca ̀ ntr-un meci de ping pong.
Repet\m c`teva minute mi[carea p` n\
simt cum `mi trosnesc c`teva coaste
[i inele, iar c`nd Anne ne aplaud\, e
semn c\ am nimerit-o [i trecem mai
departe. ~ns\ volumul de la boxe
este at`t de ridicat `nc`t nu auzim ce
elemente urmeaz\ s\ combin\m [i
deja `n oglind\ se vede cum unele
fete s`nt `n urm\ cu c`teva mi[c\ri.
Anne `ns\ nu bag\ de seam\ [i con-
tinu\ s\ vorbeasc\ [i s\ danseze a -
proape singur\. Noroc de cele dou\
colege de trup\ ale sale, care i se
al\tur\ din c`nd `n c`nd, pentru c\ sa -
la e prea plin\ [i Anne abia reu[e[te
s\ coordoneze c`teva r`nduri. 

Spre final, profesoara ne `m par te
`n grupe de c`te cinci [i ne pune s\-i
ar\t\m ce-am `nv\]at, iar, unde `nc\
mai sc`r]`ie ceva, se al\tur\ echipei,
p`n\ c`nd pa[ii s`nt executa]i perfect.
~nainte de plecare, ne `ntindem pe
podea, inspir\m ad`nc, ridic\m m`i -
ni le sus, expir\m, l\s\m m`inile pe
l`n g\ corp [i `nchidem ochii. S`ntem
`n club, dans\m [i `n spatele nostru
se aude „wow!”

Iulia CIUHU

� dup\ 45 de minute, din hainele noastre po]i s\ storci
ap\ � antre noa rea ne solicit\ [i mai mult, cu un exer-
ci]iu parc\ desprins din c\r]ile de yoga

� imediat `ncepe setul de
ab do me ne `n pozi]ii mult
prea dificil de executat

Cu teni[ii `n
spinare

~n pa[i de cangur
� Cornelia î[i ]ine trupul
ne clin tit. Mîinile-i s`nt
împreunate a ru g\ ciu ne,
iar ochii, închi[i

� repet\m c`teva minute
mi[carea p` n\ simt cum
`mi trosnesc c`teva coaste
[i inele

„Nu m\ dau jos `ntreag\ de pe arcurile astea”

� g\l\gia produs\ de trop\ial\ `mi aduce amin te de
un mar[ militar

Lec]ii de dans pe portative haotice

Mar[ul nevoia[elor
s\ritoare

{tim, nu [tim, important e s\ ne mi[c\m

Obr\znicie la oglind\
Corespondent din Dijon
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Dintre toate campusurile din Ia[i,
cea mai mare baz\ sportiv\ se re  g\ se[ -
te la Agronomie. Cu un teren de tenis,
trei de fotbal [i unul de rugby, acestea
se `ntind pe o suprafa]\ mai mare de
15.000 de metri p\tra]i. ~ntregul com-
plex sportiv al Universit\]ii de {ti in ]e
Agricole [i Medicin\ Veterinar\ „Ion
Ionescu de la Brad” din Ia[i (USAMV)
a fost renovat `n 2005 printr-un pro iect
realizat `mpreun\ cu Ministerul Edu -
ca]iei. Pe l`ng\ terenurile `n aer liber,
studen]ii mai au la dispozi]ie [i o sal\
cu o suprafa]\ de 320 de metri p\tra]i,
`n care pot juca baschet sau volei, `n
sal\ `nc\p`nd aproximativ 70 de stu-
den]i, care, de altfel, este [i limita de
tineri pe care cele dou\ cadre didacti ce
supraveghetoare `i pot `ndruma `ntr-o
or\. Tot aici mai exist\ o sal\ de fitness
[i una de for]\, ambele complet utila te,
dar [i o saun\ destinat\ doar studen ]i -
lor ce particip\ regulat la competi]iile
sportive.

„Avem aici `n campus un ade v\ rat
complex sportiv. Unul dintre cele mai
mari din Moldova, cred. Mai vin la
noi [i cadre didactice de la Facultatea
de Sport de la Cuza ca s\-[i sus]in\ ora,
dar [i de la liceele din Ia[i. Ne m`n drim
cu faptul c\ tinerii no[tri pot practica
orice sport f\r\ a fi obliga]i s\ pl\ teas -
c\ ceva. E mai bine s\ `i avem aici, s\
`i putem supraveghea, ca ace[tia s\ nu
fie tenta]i s\ fac\ tot felul de prostii”,
a declarat asist. univ. dr. Florin Mura -
riu, de la catedra de Educa]e Fizic\
[i Sport a USAMV. 

Pentru c\ ̀ n primii doi ani de facul -
tate cursurile de sport s`nt obligatorii,
to]i studen]ii de la Agronomie folo -
sesc facilit\]ile complexului, primind la
sf`r[itul semestrului c`te dou\ credite
dac\ promoveaz\. USAMV este [i sin -
gura institu]ie de `nv\]\m`nt superior
unde tinerii pot reveni [i `n afara pro-
gramului f\r\ s\ pl\teasc\ taxe de in -
tra re sau de ̀ nchiriere. Excep]ie face doar
ziua de miercuri, c`nd sala este rezer-
vat\ doar cadrelor didactice. „La noi
la facultate fac sport de la rector p`n\
la studen]i. ~n felul \sta ne men]inem

[i noi s\n\to[i [i tineri”, a completat
asist. univ. dr. Florin Murariu. Pe te -
renurile [i `n s\lile din Agronomie pot
veni [i studen]i de la alte universit\]i,
`ns\ ace[tia trebuie s\ pl\teasc\ o ta x\.
Spre exemplu, terenul de sport poate
fi `nchiriat doar dup\ ora 18.00, c`nd
se `ncheie programul didactic, pentru
100 de lei pe or\. Tot `n afara progra-
mului didactic se mai desf\[oar\ `n
s\lile respective [i competi]ii spor ti ve.
„Chiar acum c`]iva ani am organizat
p`n\ [i un concurs de hipism. Nu lip-
sim nici de la competi]iile sportive [i
mereu ne `ntoarcem cu premii c`[ti ga -
te de studen]ii no[tri”, a conchis asist.
univ. dr. Florin Murariu.

Iarna, sport prin vecini
Spre deosebire de baza sportiv\ din

campusul USAMV, cea a Uni ver si -
t\ ]ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i
(UAIC) apar]ine Facult\]ii de Edu -
ca ]ie Fizic\ [i Sport (FEFS). Aici,
studen]ii beneficiaz\ de o „baz\ spor -
ti v\ `n aer liber bun\. Dac\ am fi `ntr-
o zon\ geografic\ `n care s\ avem c\l -
du r\ 12 luni din 12, ar fi bine. Avem
cel mai bun teren de fotbal din ora[, te -
ren sintetic de handbal, te ren de bas -
chet pe care se poate juca [i vo lei [i
tenis, dar [i teren de tenis de c`mp. Pro -
blema e ce facem ̀ n lunile de iar n\. Uni -
versitatea n-are nici o sal\ de sport. A -
vem doar una de fitness [i una de cul-
turism”, a declarat prep. univ. drd. Pe -
trea Renato, responsabil cu s\lile de
fitness [i culturism de la UAIC.

Pe terenurile de sport `n aer liber
s`nt primi]i doar studen]ii de la FEFS
precum [i studen]ii altor facult\]i care
au `n orar ore de sport. C`t despre sala
de fitness, studentele universit\]ii, `n
afara orelor, mai pot veni `nc\ o dat\
pe s\pt\m`n\, gratis. „~mi place s\ vin
aici [i s\ mai fac mi[care `mpreun\ cu
prietenele mele, `ns\ din p\ ca te e cam
`ngr\m\dit”, a declarat An dre ea Mi -
ron, student\ `n anul al II-lea la Fa -
cul tatea de Drept. Amenajat\ `n lo -
cul unei foste magazii, `n sala de fit -
ness `ncap aproximativ 40 de studen] i.

„Noi s`ntem universitatea num\rul unu
din ]ar\. Nu s`ntem universitatea nu [tiu
care. Cu oameni de[tep]i, dar bolnavi,
nu faci performan]\. Trebuie s\ ai [i oa -
meni s\n\to[i, iar s\n\tatea nu se c`[ -
ti g\ prin medicamente. Se c`[tig\ prin
sport”, a precizat prep. univ. drd. Pe -
trea Renato.

Singura sal\ care este dat\ spre `n -
chiriere este cea de culturism, dar doar
dup\ `ncheierea cursurilor studen]ilor
de la FEFS care urmeaz\ aceast\ spe-
cializare. Ei pot folosi aparatura gra-
tuit de la 8.00 la 12.00, iar pentru a
sta p`n\ la 17.00 au nevoie s\ `[i fac\
abonamente. Pre]ul unui abonament
pentru un t`n\r de la „Cuza” este de
45 de lei, pentru restul doritorilor fiind
de 55 de lei. ~n medie, num\rul celor
care vin constant la sal\ este de 15-20
de persoane. „Sindromul acestasta cu
sala poate p\li pe oricine, dar nu ]ine
la to]i. De aceea, `i l\s\m a[a o zi –
dou\ gratis, ca s\ vad\ cum e. C\ eu
dac\-i dau pe urm\ abonament [i-i tai
chitan]a, eu nu mai pot s\-i dau banii
`napoi. Am mai p\]it din astea «mi-am
rupt m`na», «nu-mi place, vreau bani
`napoi». Eu [tiu c\ exist\ reclama aia
la televizor cu s`nt cet\]ean european
[i am drepturi. Dar eu nu pot s\-]i dau
banii `napoi c\ i-am pus pe chitan]\,
ce s\ fac s\-]i achit din banul meu? De
aia `i l\s\m s\ fie ferm convin[i, si abia
apoi le facem abonament”, a comple-
tat prep. univ. drd. Petrea Renato.

~n schimb, studen]ii de la FEFS tre -
buie s\ mearg\ iarna la alte s\li, fiind c\
universitatea nu are una care s\ fie a -
co perit\. Iar fiindc\ `n `n orarul aces-
tora se reg\sesc ore de `not, baschet,
sau fotbal, c`nd se r\ce[te vremea afa r\,
profesorii trebuie s\ `nchirieze alte s\li
pentru a-[i putea sus]ine orele. De exem -
plu, orele de baschet se ]in la Agro no-
mie, cele de handbal [i atletism ̀ n Cam -
pusul „Tudor Vladimirescu”, la sala
Gr\dinari, iar cele de volei `n Sala
Polivalent\ Penicilina. 

C`t despre studen]ii de la Uni ver -
sitatea de Arte „George Enescu”, a -
ce[tia beneficiaz\ de o sal\ situat\ `n
Copou, l`ng\ de liceul Garabet I-
br\ ileanu, `n care tinerii pot juca bas -
chet, badmington, tenis de mas\, vo -
lei sau minifotbal. L`ng\ sal\, studen]ii pot
juca tenis de c`mp pe zgur\, pe unul
dintre ele trei terenuri. „Noi mai `m -
p\r ]im [i cu Clubul Sportiv Unirea ni[ -
te ore `n sala de sport, un teren de afa -
r\ este al lor, dar ne descurc\m. Deci
studen]ii no[tri se bucur\ de o sal\ de
sport, `n compara]ie cu studen]ii co le -
gi lor mei de la FEFS, care nu au o sala
de jocuri sportive. Ace[tia mai ve neau
[i la noi s\ fac\ volei sau bas chet”, a
declarat lect. univ. dr. Cristina Le [e,
de la catedra de Educa]ie Fizic\ [i
Sport.

De asemenea, studen]ii de la Arte
pot merge [i la o sal\ de for]\, av`nd
acces gratuit trei zile pe s\pt\m`n\. Pen -
tru o or\ pe terenul de tenis de c`mp,
tinerii trebuie s\ pl\teasc\ zece lei pe
or\, tariful celor `n afara universit\]ii
fiind de 20 de lei.

Proiecte cu bani de acas\
Studen]ii de la Universitatea de

Medicin\ [i Farmacie „Grigore T.
Popa” (UMF) `[i desf\[oar\ activi-
tatea `n dou\ s\li separate. Una este

destinat\ b\ie]ilor, iar cealalt\ fetelor
[i studen]ilor de la Facultatea de Far-
macie. La aceasta, situat\ `n apro pie re
de universitate, vin aproximativ 20 de
studen]i, iar dot\rile s`nt minime. Ti -
ne rii au acces doar la covora[e pentru
yoga, la mingi [i rachete de tenis. De
asemenea, exist\ [i un teren descoperit
pe care se pot practica fotbalul [i te ni -
sul pe gazon artificial. Accesul la a -
ces ta `n afara orelor de curs se face
con tra-cost, reducere av`nd numai stu -
den]ii de la UMF. „Aici, se sus]in ore
zilnic, de diminea]a de la opt, p`n\ sea-
ra la [apte. ~n primii doi ani de studiu
s`nt obligatorii orele de sport, iar uni-
versitatea noastr\ are mul]i studen]i,
deci s`ntem mereu ocupa]i”, a de cla rat
asist. univ. dr. Gynetta Vanvu de la
catedra de Educa]ie Fizic\ [i Sport a
UMF.

Cealalt\ cl\dire, situat\ `n T`rgu
Cucu, a fost construit\ `n anul 1923,
`ns\, de[i ̀ n 2007 s-au ̀ nceput ni[te pro -
iecte de consolidare ale cl\dirii, deo-
camdat\ nu s-a pornit nici o repara]ie.
Corpul are aproximativ 200 de metri
p\tra]i, `n care-[i fac loc s\pt\m`nal cir -
ca 600 de tineri ce particip\ la activ-
it\]i sportive. „Dot\rile s`nt ca la o
sal\ normal\. Mingi, vestiare, co[uri
de baschet, b\ncile pe care s\ se odih -
neasc\, corpuri sanitare, parchetul ca -
re este proasp\t vopsit, etc. Am cam 30
de studen]i la o or\, dar `n sal\ `ncap
mai mul]i”, a declarat asist. univ. dr.
Anton Pris\cari de la catedra de
Educa]ie Fizic\ [i Sport a UMF.
Conducerea UMF a realizat [i studii
de pre-fezabilitate pentru constuc]ia unei
cl\diri noi, care va beneficia de un
bazin de `not, sal\ de sport [i una pen-
tru activit\]ile didactice sportive. Deo -
camdat\, proiectul este pus `n a[ tep ta re,
deoarece nu a primit finan]are de la
Ministerul Educa]iei Na]ionale, `ns\
UMF vrea s\ investeasc\ 100.000 de
euro din fonduri proprii `n acesta. 

Venituri de
4.000 de lei
pe zi

Spre
deosebire
de restul
c a m  p u  -

surilor, `n
„ T u  d o r

Vladimirescu”
se reg\sesc cele
mai multe ter e -
nuri `n aer liber.

~n afar\ de cele cinci
deja existente, po -
litehni[tii vor pu -
tea bate min gea

din iunie pe un teren realizat `n ca drul
unui proiect cu o finan]are european\
de 500.000 de euro, care va fi acoper-
it [i va beneficia de tribune [i vestiare.
„Chiar am vorbit cu Florin Prunea [i
cred c\ la inaugurare o s\ vin\ [i echi -
pa Poli Ia[i. Terenul are o suprafa]\
util\ de 1.920 de metri p\ tra]i”, a de -
clarat ing. Bogdan Bu dea nu, direc-
tor adjunct al Direc]iei Servicii Stu -
den]e[ti (DSS) de la Univer si ta tea
Tehnic\ „Gheorghe Asachi” din
Ia[i (TUIA{I).

~n func]ie de zi, terenurile s`nt ocu-
pate de la opt diminea]a p`n\ la [a se
seara de c\tre studen]ii din anul I [i al
II-lea ce au ore obligatorii de sport,
dup\ care, acestea r\m`n libere pentru
`nchiriat. Iar ele s`nt deschise [i `n va -
ca n]\, [i „chiar producem venituri foar -
te bune. ~n medie, cred c\ undeva pe
la trei-patru mii de lei pe zi”, a com-
pletat directorul ajunct al DSS. Pe par -
cursul celor aproximativ dou\ ore c`t
dureaz\ o [edin]\ de sport, `n baza spor -
tiv\ din „Tudor” s`nt prezen]i aproape
300 de studen]i. C`nd nu s`nt pe teren,
ace[tia stau `n interiorul celor dou\
s\li din apropiere. Cea mai nou\ dintre
ele a fost dat\ spre folosin]\ `n 2005.
„Aceasta are un teren pe care se poate
juca fotbal, baschet, volei, sau alte spor -
turi cu mingea. Al\turi e o sal\ de fit-
ness [i aerobic pentru fete, iar, la etaj,
o sal\ de for]\ pentru b\ie]i. S\lile s`nt
echipate complet, cu vestiare, ap\ cal -
d\ curent\, du[uri, tot ce este ne voie”
a explicat ing. Bogdan Budeanu.

Pentru ingineri, pre]ul unei ore la
fitness `n afara orelor de sport e de 3
lei, iar pentru `nchirierea s\lii aco pe ri -
te trebuie s\ pl\teasc\ 60 de lei pe or\,
`n timp ce persoanele din exterior scot
din buzunar 45 de lei pentru un abona-
ment de o lun\ la fitness, res pec tiv
120 de lei pe or\ la sala de jo curi.

Cel de-al doilea spa]iu sportiv de la
TUIA{I este „vechi ca universitatea”,
`ns\ are un teren de baschet, camere
`n care se poate juca ping-pong [i s\li
de aerobic. De asemenea, acesta se
afl\ `ntr-un program de reabilitare din
banii universit\]ii de 2.5 miloane de
lei, unde, printre altele, se va realiza
[i o saun\, preconiz`ndu-se c\ `n dou\
luni [i jum\tate construc]ia va fi gata.
„Chiar ]inem ca studen]ii s\ aib\ o
via]\ s\n\toas\ [i o via]\ sportiv\, fiin d -

c\ p`n\ la urm\ sportul `]i d\ [i o
anumit\ disciplin\ a vie]ii.
Trebuie s\ ai grij\ c\ dac\
`l scapi pe student numai

`n camer\, pe calculator, el stilul \sta
de via]\ [i-l formeaz\. De aceea, ei tre -
buie s\-[i recreeze pu]in creierul `n
afara orelor, la un sport de echip\”, a
conchis directorul adjunct al DSS. 

Iulian B~RZOI
Andrei MIHAI

Cum fac universit\]ile
ie[ene sport ca la carte

De la s\lie acoperite la cele de for]\, conducerile
institu]iilor de `nv\]\m`nt superior `ncearc\ s\ le

ofere tinerilor o alternativ\ la „statul `n fa]a calcula-
torului”. Dac\ la Agronomie studen]ii pot practica
orice sport doresc, gratuit, folosindu-se de facilit\]ile
universit\]ii, cei `nscri[i la „Cuza”, trebuie s\ caute
iarna alte s\li fiindc\ universitatea nu are nici una
acoperit\. Iar dac\ doresc s\ o foloseasc\ pe cea de
fitness sau de culturism `n afara programului didactic,
trebuie s\ pl\teasc\ aceea[i tax\ ca cei din afara
institu]iei de `nv\]\m`nt superior, beneficiind cel mult
de o mic\ reducere. Cei de la Arte `[i `mpart s\lile cu
clu burile sportive `n timp ce at`t Medicina c`t [i
Politehnica lucreaz\ la construirea unora noi, la
finalizarea c\rora sper\ ca studen]ii s\ se mai spe-
cializeze `ntr-o disciplin\ „dat\ de sport, o anumit\
disciplin\ a vie]ii”.

Terenurile sintetice au c\utare inclusiv noaptea

� `n Campusul „Tudor Vladimirescu” se reg\sesc cele mai multe terenuri `n aer liber
� studen]ii de la Arte pot merge gratuit la o sal\ de for]\ trei zile pe s\pt\m`n\
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Fiecare cu Schengen-ul lui

Exist\ lumi `n care nu-nc\pem. Avem nasul prea
lung, mintea prea scurt\, a[tept\ri prea mari. {i-a -

[a cum România st\ acum la col], a[tept`nd b\garea
de seam\ a Europei, a[a fiecare din noi are un loc de
care n-a reu[it niciodat\ s\ apar]in\. Un loc `n care
nepotrivirea se m\soar\ `n priviri nesuferite [i-ntr-o
speran]\ oarb\ c\ cineva ne va da [i nou\ o cheie. 

� beciul devenise prea vechi, prea periculos a[a c\ l-au `n chis � medicii tineri se ui t\
cu jind la statele de plat\ ale spita le lor din Vest � nimeni nu ne oferise credit pentru
c\ am fost în tr-atît de fraieri încît l-am epuizat pe al nostru din start

Po]i s\ fii lepros [i oamenii s\ te
iu beasc\. Fiindc\ ai r\mas om sub o
piele care nu-]i mai apar]ine. Fiindc\
nu mai ceri cine [tie ce milostivire dum -
nezeiasc\, de[i mai crezi, ̀ nc\, ̀ n Dum -
nezeu. {i po]i s\ fii mai ur`t dec`t ori -
ce ran\ ro[ie c`nd sufletul ]i-e lepr\ ori -
unde-ar merge.

Rom=nia noastr\ e cea de-acum,
nu de m`ine [i e bolnav\. E cea pr\ fu ri -
e, nu cea `n care tot a[tept\m s\ se a -
[e ze „pacea verde”. M`inile jos, ochii
pe h`rtie [i urechile c\scate! }ara asta
e b\tut\ cu-n f\c\le] gros [i aspru. A -
cum. A fost [i ieri, m\ tem c\ va fi [i
m`i ne [i-ntre astea dou\ linii de timp,
ea se coco[eaz\ `ntruna, de[elat\ de cio -

megele europene. Dar chiar [i-a[a, spe -
tit\, face scandal, se r\]oie[te la ghi oa -
ga tor]ionarilor [i-[i zg`rie singu r\ r\ ni -
le, ca un copil care-[i jupe[te ur me le
verii pe de genunchi. Din unghiul \s ta,
Ro m=nia e un ]`nc obraznic care-[i pri -
me[te pe drept statul la col]. 

~ns\ are oameni `ntr-`nsa c\rora nu
trebuie s\ le negi Schengen-ul ca s\-i
]ii departe de ni[te realit\]i `n care-ar
trebui s\ poat\ fi. Presa noastr\ are gust
s\lciu [i `[i schimb\ singur\ numele din
vreme-n vreme, dedic`ndu-[i de ceva
timp catastife groase cu omagii smior -
c\ite. ~[i `ngroap\ singur\ viitorul [i se
uit\ `n afar\ cu ciud\, cu g`ndul la fu -
rat sau cu mil\ de sine. Liceenii se ui t\
[i ei, dar la universit\]ile din Oc ci dent,

cu poft\, cu amar dac\ nu pot ajunge
la ele [i cu m`ndrie dac\ pot. Stu den ]ii
se-ntreab\ dac\-i prea t`rziu s\ plece,
p\rin]ii se `ntorc din c`nd `n c`nd s\ ri -
dice case peste r\nile m`inilor mun ci -
te cine-[tie-unde. Medicii tineri se ui t\
cu jind la statele de plat\ ale spita le -
lor din Vest. Ne uit\m to]i peste tot,
nu mai la noi nu. 

Casa noastr\ nu ne mai place, le p  -
ra ne m\n`nc\ sufletul [i ne-nchide `n -
tr-un lung „degeaba”. Rom=nia e-un
copil ]`fnos, dar bolnav. Iar noi, le pro[ii
cu r\nile zg`nd\r`te, s`ntem mai de parte
de ]ara noastr\ dec`t de orice Schen gen.

Anca TOMA

L-am ochit de departe.  N-a veam
cum s\ nu-l z\resc, era buluc [i a gi ta -
]ie la poarta lui de zile întregi. Mi-am
luat doar telefonul, pentru c\ mi-au
spus c\ în cur`nd e posibil s\ nu mai
avem nevoie de buletin pentru a ne
legitima la intrare. A[a c\ am pornit
încrez\tor într-acolo. Spre t\rîmul un -
de toate se promit. Pe drum mi-am
dat seama c\ nu [tiam multe despre
el. „Las’ c-oi afla acolo”, continuam
în aceea[i not\ pozitiv\. 

În fapt, nu aveam s\ aflu prea
mul  te. Mi-am cr\pat pozitivismul [i
încrederea de por]ile de la intrare.
Mi-au cerut buletinul sau parola. Am
dat s\ le explic de ce nu le am. În
zadar, hot\rîrea lor era ferm\. Cum
telefonul era tot ceea ce aveam la în -
demîn\, am „sunat un prieten”. Am
zis s\ sun un bulgar, c\ sigur are a -
ce ea[i dilem\ ca a mea, m\car s\ c\  -
ut\m solu]ia împreun\.

Nici el n-avea parola, a[a c\ am

în ceput s\ sun\m amici de prin alte
]\ri, din toate neamurile [i na]iile glo -
bului. Unii nu [tiau de existen]a u nui
astfel de t\rîm, al]ii nici m\car nu e -
rau interesa]i de el. Se credeu prea
im portan]i pentru a se buluci la por -
]ile lui, [i oricum nu ar fi avut ne vo -
ie de el. Al]ii ne-au închis telefonul
în nas, c\ „s\ ne c\ut\m singuri so -
lu ]ia”. Am înro[it tastatura telefoa -
n e lor, pîn\ cînd am r\mas f\r\ credit.

Mai tîrziu, punînd cap la cap toa -
te i]ele, am aflat c\ nimeni nu ne
oferise credit pentru c\ am fost în -
tr-atît de fraieri încît l-am epuizat pe
al nostru din start. La o adunare o fi -
cial\, paznicii por]ilor au argumentat
c\ au vrut s\ vad\ dac\ suntem în sta -
re s\ ne d\m seama singuri care s`nt
problemele noastre. Nu am f\cut-o.
Nici prin cap nu ne-a trecut. Nu s-a
g`n dit nimeni c\ parola e „co rup ]i e”.

Ana SIPO{

~n urm\ cu vreo doi ani [i ceva de
zile, Alexandru zg`ria eticheta unei
sticle bere f\r\ alcool `n Vatican. Cr`[  -
ma era o cl\dire galben\, p\tr\]oas\, as -
cuns\ `n spatele bisericii catolice din
ora[ul de la grani]a cu Ucraina, Si ret.
Alexandru era poli]ist de frontier\ de
mai bine de zece ani. El era unul din-
tre pu]inii pe care nu i-a s\ltat DNA-
ul, DGA-ul, DIICOT-ul sau ce alte
D-uri de combatere ale criminalit\]ii
[i-au parcat dubele, l`ng\ cele ale te le -
viziunilor, `ntr-o diminea]\ frigu roa -
s\, `n punctul de trecere a frontierii. 

Alexandru avea un salariu de 10

milioane de lei pe lun\. ~mi spunea
ce va de ni[te sanc]iuni pe care le-a pri -
mit la un moment dat, dar n-am `n ]e -
les dac\ e din cauza diabetului care-l
macin\ sau pentru c\ a f\cut [i el c` -
te va m\g\rii. Probabil c\ nici el nu e
„cu rat”, dar nici n-a pretins c-ar fi. ~n
cele trei sferturi de or\ c`t am vorbit,
nu mi-a povestit despre dreptate sau
justi]ie, ci despre familiile colegilor
s\i. 

Dar se apropia ora trei, soarele ier -
natic `ncepea s\ se ascund\ `n spatele
turlei bisericii catolice [i Alexandru
se preg\tea s\ intre `ntr-o tur\ de zece
o re. Dar `nc\ `mi povestea. Cu o s\p t\ -
m`n\ `nainte, dou\ JEEP-uri blindate
tre cuser\ `n tromb\ prin zona verde
(bucata de teren care leag\ dou\ pun cte
vamale). Urm\rirea a durat aproape o
or\, iar poli]i[tii de frontier\, dota]i cu
ma[ini g\urite de gloan]e, cu cauciucu -
rile distruse [i mult prea r\sfira]i ca s\
asigure toat\ zona, au g\sit unul din-
tre JEEP-uri `nfipt `ntr-un st`lp. Ce l\ -
lalt a trecut f\r\ probleme. Cu dou\ s\p -
t\m`ni `nainte, un „iepure” - de regul\
o ma[in\ sport, foarte manevrabil\, fo -
losit\ pentru a atrage aten]ia gr\ ni ce -
ri lor `n timp ce prin punctul vamal
ve  neau al]ii, „cu treburi serioase” - a
rupt-o prin punctul de frontier\ [i a a -
juns `n Siret. Pe trecerea de pietoni a
m\turat o feti]\ de cel mult zece ani
care mergea la [coal\. 

Alexandru st\tea `n fa]a mea [i
se uita lung la cea de-a doua sticl\ de
bere f\r\ alcool pe care o terminase.
Se g`ndea la multe lucruri, printre ele
nu era data la care Rom=nia o s\ in tre
`n spa]iul Schengen [i el o s\ devin\
paz nicul Uniunii. Prost echipat, prost
pl\tit, ar\tat cu degetul prin ora[ [i scos
]ap isp\[itor de c\tre o ]ar\ `ntreag\,
Alexandru se ruga m`nios, `n spatele
bi sericii, s\ treac\ [i ziua de m`ine f\ -
r\ s\-l omoare nimeni.

C\t\lin HOPULELE

Unde ne st\ capul [i nu ne intr\ picioarele

Pielea care ne doare
� ]ara noastr\ se coco[eaz\ `ntruna, de[elat\ de
ciomegele europene

N-am g\sit codul
pentru `nt`rzia]i

� mi-am cr\pat pozitivismul [i `ncrederea de por]ile
de la intrare

� `n trei sferturi de or\, nu mi-a vorbit despre dreptate
sau justi]ie, ci despre familiile colegilor s\i

~n to]i cei [apte ani de c`nd st\tea
`n casa bunicilor de la ]ar\, Alin co tro -
b\ise prin toate col]i[oarele [i cotloa ne -
le pe care le putea g\si `n s\la[ul b\ tr` -
nilor care avuseser\ grij\ de el de la na[ -
tere. Nu-[i cunoscuse niciodat\ p\ rin ]ii,
pe ambii `i pierduse de mic, `ns\ `i ve -
dea la fa]\ `n pozele ]inute la loc si gur
`n dulapurile din lemn uscat. Tat\l era
un str\in, venit dintr-un ora[ `n de p\r tat
unde o cunoscuse pe mama, o femeie
mi cu]\ de statur\, c\reia Alin `i ob ser va
`n totdeauna p\rul scurt, care o f\cea s\
semene cu un b\iat.

Odat\ o ̀ ntreb\ pe bunica lui des pre
asta [i ea `ncepu s\-i povesteasc\ de toa -
te n\zb`tiile [i despre firea ei cu ri oa s\,
cum nu putea s\ stea locului nici do u\
secunde f\r\ s\ se uite prin toate col ]i -
[oarele [i cotloanele casei. Sem\na cu
el. Dar `ntr-o zi, b\iatul afl\ despre un
loc c\ruia ̀ nc\ nu-i d\duse t`rcoale, pen -
tru c\ `i era prea fric\ el. „La fel [i mai -

c\-ta, se temea s\ coboare sc\rile p`n\
`n beci. Abia la opt opt ani a cobor`t [i
ea, c`nd o trimis-o bunic’t\u s\ aduc\
ce va.” ~n acel moment, pe Alin `l tre cu
un g`nd simplu, s\ izbuteasc\ la [apte
ani ce ea ce mama lui reu[ise la o v`rst\
mai ` na i ntat\.

A doua zi, extaziat [i terifiat `n a -
ce l a[i, plec\ `n c\utarea pivni]ei b\ tr` -
ne[ti. Nu [tia pe unde poate s\ fie sau de
unde s\-[i `nceap\ expedi]ia. Dup\ c` te -
va ore petrecute umbl`nd prin ne cu nos -
cut, ̀ l ̀ ntreb\ ̀ n sf`r[it pe bunicul lui un -
de se afl\. Acesta, pu]in mirat la ̀ n ce put,
`[i d\du seama despre ce vorbe[te [i-l
du se la un morman de pietre care a co -
pereau o intrare. Beciul devenise prea
vechi, prea periculos a[a c\ l-au `n chis.
Alin, disperat, `ncepu s\ ridice pia tr\
dup\ piatr\, bolovan dup\ bolovan, dar
ajunsese la un moment dat la buc\]i
mari, pe care nu le mai putea urni. An
de an, `ns\, el se mai `ntoarce la gura
be ciului [i mai mut\ c`te o piatr\. C`t
poa te.

Paul ANDRICI 

Miroase a alcool [i a b\tr`ne]e.
M`i nile `i s`nt vine]ii de la v`ntul as -
pru care `i [uier\ prin ogeac. ~i [u ie -
r\ a frig [i-l doare capul de la at`ta
dor. La munc\ nu-l prime[te ni meni.
Parc\ se tem de el. Dar nu [tie de
ce pentru c\ nici el nu [tie unde `i
e cruzimea.To]i `i zic ca haina `i e
prea zdren]uit\. Nici un petic de bu -
n\voin]\ nu prime[te de nic\ieri. {i
a[a, ca de nic\ieri, se simte [i el. La
sap\ `i pl\cea. S\ simt\ p\m`ntul la
picioarele lui. Dar nu a[a ̀ [i poate g\ -
si un rost. S\ fie om `n toat\ firea.
Dar nu-i d\ nimeni o [ans\. Bate din
u[\ `n u[\ cu degetele care `i s`nt
deja tocite de la necaz. 

Degeaba. C\ oamenii s`nt plini
de prejudec\]i. Ca roiul de viespi. Te
`n]eap\ a[a f\r\ vin\. Ca-ntr-un cuib
stau aduna]i [i `[i umfl\ bur]ile. {i
al]ii se simt ca o mireas\ c\reia i se
fur\ banii din s`n. Exact ca Vasile.
Care se leag\n\ a dezn\dejde st`nd
`ntr-o sal\ care r\sun\ a gol. Cos tu -
me le oamenilor cu privirea dreapt\
din jurul lui `l intimideaz\. ~[i scoa -
te haina [i `mpr\[tie un miros de
colonie de pe tarab\. Dar nu pentru
mult timp pentru c\ numai c`teva
vorbe ]epene `l fac s\-[i trag\ f`[ul
`napoi pe el [i s\ se `ndrepte spre
u [\. {i a[a tot `n v`ntul aspru de a -
fa  r\ a ajuns. Dar de data asta nu-i mai
sufla prin ogeac. Ci printre g`n du -
ri le care `l ap\sau greu pe inim\. 

***
Dar Vasile, un om cu at`ta spe -

ran]\, nu [tie c\ tr\im vremuri `n ca -
re ura a devenit cel mai sincer sen -
timent. Nu [tie c\ ura instig\, ura re -
zolv\ [i ne `ngroap\ iubirea. {i ura
asta ne pune bariere [i cea]\ pe ochi.
{i a[a oamenii \[tia ca Vasile `[i pierd
speran]a `n gunoi. Dar el `nc\ `[i fa -
ce dreptate cu vorba bun\ [i cu foi -
]a de ]igar\. 

Iuliana LEONTI

Vasile,
s\racu’

� oamenii s`nt plini de
prejudec\]i, te `n]eap\ ca
un roi de viespi

Da]i bolovanii din drum
� sem\na cu mama lui,
curios [i f\r\ de stare

Vajnicii no[tri paznici

El era unul din cei pu]ini pe care
nu i-a s\ltat autorit\]ile
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Grija ca meserie

Femeile care [i-au pus via]a `n gard\
� fosta mili ta   r\ a lucrat [i ca genist, av`nd rolul de a
de zamorsa bombele r\mase pe teritoriul ]\rii din Al
Doilea R\zboi Mon di al � fiind chi rurg toraco- pulmonar
a `nv\]at s\ pre ]uiasc\ via]a altfel

„Ei, [tii ce `nseamn\ succesul?” m\
`ntreab\ cu un z`mbet care poate `n c\l -
zi p`n\ [i cea mai rece inim\ de om, `n
timp ce dintr-un sertar plin cu acte [i do-
sa re scoate un m\r]i[or sub forma unui
pergament. L-a primit de la unul dintre
cei mai tineri voluntari, iar printre r`n -
duri citesc c\ îi mul]ume[te pentru `n -
credere, generozitate [i grija pe care di -
rectorul Crucii Ro[ii din Ia[i o are pen -
tru to]i copiii ei de la filial\. Iar ace[ tia
din urm\ nu s`nt pu]ini, deoarece, du p\
cum `mi spune femeia, cei mai ti neri
de c`t ea `i s`nt fii. „S\-]i mul ]u meas c\
cineva pentru c\ l-ai ajutat. Pen tru mi -
ne, acesta este adev\ratul succes, dar [i
cea mai mare satisfac]ie”.

Doamna Virginica Beldean s-ar fi
putut face foarte bine o [lefuitoare de
nes temate. ~i place s\ vad\ ce e mai fru -
mos `n oameni, descos`ndu-le atent no -
durile l\sate de durere [i suferin]\, cu
aceea[i grij\ pe care un arheolog o are
atunci c`nd descoper\ o comoar\ pier -
dut\. ~n schimb, a vrut s\ demonstreze
c\ este o femeie puternic\, iar `n 1973
a intrat ca ofi]er la catedra mi litar\. {i,
de[i aici a r\mas 17 ani, aceasta `mi

m\r turise[te c\ `n tot acest timp s-a
sim]it ca o student\. „M\ `m br\ cam [i
`mi f\ceam p\rul asemenea cursante lor
mele”. 

~ns\ experien]ele cele mai in ten se
le-a avut c`nd a fost pus\ fa]\ ̀ n fa]\ cu
dispozitivele artizanale. Fosta mili ta   r\
a lucrat [i ca genist, av`nd rolul de a de -
zamorsa bombele r\mase pe teritoriul
nostru din Al Doilea R\zboi Mon di al.
„Pericolul m-a `nv\]at s\ pre]uiesc via -
]a [i s\ m\ bucur de tot ce e frumos. ~n
special de copii”, recunoa[te directoa -
rea. Amintindu-[i de o [tire `n care un
pompier a resuscitat o pisic\, se vede
du p\ ochii s\i c\ ̀ i este dor de uniforma
de ofi]er. „Militarul nu are doar un suf -
let bun, dar este [i un tovar\[ bun de via -
]\.”

O genera]ie cu speran]\
Dup\ ce s-a pensionat, Virginica

Bel dean s-a al\turat Crucii Ro[ii, des  -
criind c\ cel mai mare rol al s\u este de
a „alina suferin]a oamenilor”. Nu de
pu ]ine ori a fost cazul s\ mearg\ `n ini -
ma n\pastelor [i s\-[i lase um\rul unor
ne cunoscu]i pentru a pl`nge. A avut r\b -

dare pentru fiecare suflet chinuit: le-a
ascultat ofurile, le [tie pove[tile tu tu ror
b\tr`nilor ai c\ror copii muncesc ̀ n str\ -
in\tate, iar la final le-a dat sfa turi p\ rin -
te[ti. Aici [i-a format cea de-a doua fa -
milie, ̀ n care cea mai mare m`n drie a sa
s`nt tinerii. ~i place s\ stea `n preaj ma
lor, s\ fure din elanul [i ener gia lor, iar
la schimb s\ le predea lec]iile pe care
le-a `n v\ ]at. „Eu am foarte mare `n cre -
dere ̀ n genera]ia voastr\. E o mare gre-
[eal\ s\ generaliz\m, s`nte]i at`]ia co pii
de[ tep]i [i frumo[i peste tot. Noi aici ̀ n-
cer c\m s\ le form\m acestora [i o la tu  -
r\ a suf letului, iar prin simplul fapt c\
ei se v\d eficien]i f\c`nd o treab\, pen -
 tru ei `n seam n\ mult”. 

De c`nd este la Crucea Ro[ie, u[a
fostei ofi]ere a stat mereu deschis\. Fie
c\ peste pragul ei au trecut oameni r\  -
ma[i pe str\zi, femei cu unsprezece co-
pii acas\ sau b\rba]i cu coada `ntre pi -
 cioare pentru c\ au r\mas f\r\ servi-
ciu, aceasta le-a oferit tuturor ce a pu -
tut. {i chiar dac\ nu a avut o sup\ cal -
d\ pen tru toat\ lumea, Virginica Bel -
dean le-a dezv\luit un secret: oric`t
de amar este gustul p`inii la un leu, ei nu
s`nt niciodat\ singuri.

Iulian B~RZOI

Genistul sufletelor r\t\cite

Profesie sub b\t\i de inim\

� `i place s\ vad\ ce e mai fru mos `n oameni,
descos`ndu-le atent no durile l\sate de durere [i suferin]\

~nainte s\ trec pragul Sec]iei de
Chi  rurgie Pulmonar\, doctorul Gri -
go rescu, [eful clinicii, m\ ia de m` n\,
ca pe un copil mic, [i m\ conduce `ntr-o
rezerv\. Iar eu `i urmez pa[ii ademe ni -
t\ de par fumul moale care las\ o tre n\
de t\ rie dulceag\ pe culoarul Clinicii de
Chi rurgie Toracic\. Doctorul care
mi-a cuprins m`na cu palma-i cald\ e,
de fapt, o femeie trecut\ de patruzeci de
ani, cu o privire de un negru m\sliniu [i
cu p\rul brunet, care abia-i ajunge p` -
n\ la umeri. Spr`ncenele-i arcuite [i bu -
zele un pic plinu]e, desenate pe tenul
aproa pe perfect, par c\ lumineaz\.

Cristina Grigorescu este chi rurg
toraco-pulmonar de 18 ani care desfa -
ce `n me die c`te 45 de piepturi pe lu n\
„adi c\ c`te dou\ pe zi, asta e mult pen -
tru chi rugia de pl\m`ni, c`nd ̀ n anii ’80
se f\ceau c`te dou\ sute pe an, acum

se fac c`te 1400”, [i `n fiecare „sut\”
spu   s\ se simte o m`ndrie [i o mul ]u mi -
re. ~n al doi lea an dup\ Revolu]ie, c`nd
a aplicat la reziden]iat, a prins unul di n -
tre cele cinci locuri pe toat\ ]ara, iar as -
t\zi a a juns s\ fie unul din cei doi chi -
rurgi din ̀ ntreaga Rom=nie care fac ti -
mecto mie video toracoscopic\ (n.r.: in -
terven]ie pe timus), ceea ce ̀ nseamn\ c\
pacientul nu r\m`ne cu cicatrici pe
piept, doar cu c`teva semne ̀ n zona axi  -
lei.

~n fiecare dintre toate cele [apte
nop ]i de gard\ pe care le are lunar, ci -
te[te materiale profesionale sau [tiri din
domeniul de care se ocup\ cu drag, cu
acele „b\t\i de inim\”. ~n ]ar\ s`nt doar
25 de femei care ajut\ bolnavii s\ res -
pire cu pieptul plin doar din t\ietura
unui bisturiu. „N-a fost ideea c\ s`nt fe -
meie `n chirurgie, pro ble ma a fost

care-i cel mai bun”, `mi spu ne docto rul
cu m`inile `mp\cate pe ge nunchi. Ca s\
se impun\ ̀ n profesia sa nu a l\sat ni cio -
dat\ s\ se observe c\ es te obosit\, de[i
era fr`nt\. Nu a avut par te nici de con -
cediul de maternitate cum se cade, s-a
`ntors `n sala de opera]ie du p\ zece zi -
le de la na[tere. Iar mai t`r ziu, pentru c\
so]ul era la Bucure[ti, ve nea cu fata la
spital [i o l\sa `n grija asisten telor `n
timp ce reanima o nou\ pe re che de pl\ -
m`ni. „S`ntem prietene, are no u\ ani
[i jumate, `nc\ e u[or”, r`de Cris ti na.
Fiica sa ̀ [i alege hainele pe care le poar -
t\ [i m`ncarea, chiar [i la restaurant
fa ce singur\ comanda. ~ns\, `mpreun\
cu mama sa g\te[te, `nva]\ cuvinte noi
at`t `n rom=n\ c`t [i `n englez\ juc`nd
Scrabble. 

Rezisten]a fizic\ pe care o are „e na -
tiv\”, iar pe cea psihologic\ a deprins-
o `n timp [i e convins\ c\ nu soarta a
f\ cut-o [ef, `ns\ superioritatea `n g`n di -
re. „Ca s\ fii primul trebuie s\ [tii cel

mai mult [i s\ demonstrezi asta”. Cris -
ti na se relaxeaz\ cel mai mult `n art\.
A cas\ are toat\ editura Meridiana [i a
ci tit `n `ntregime cele trei sute de volu -
me „n-am stat s\ m\ uit la ele [i s\ le
[terg de praf”. Iar din profesia sa a `n -
v\]at s\ pre ]uiasc\ via]a altfel „limita
din tre via ]\ [i moarte uite at`ta-i”, `mi
spu ne ri di c`nd m`na cu degetul mare
lipit de cel ar\t\tor printre care abia se
strecoar\ o f`[ie de lumin\.

Pe masa de opera]ie deja o a[ teap -
t\ un pacient intubat, iar colegii tot mai
des deschid u[a rezervei `n care st\m.
Pen tru c\ nu e timp de pierdut, docto -
rul Grigorescu m\ conduce din clini c\
cu acela[i chef de discu]ie. „Nu se ope-
reaz\ cu sexul, ci cu m`inile [i cu cre -
ierul”.

Daniela VORTOLOMEI

Pentru femeile care
cunosc limita dintre

via]\ [i moarte, succesul
`nseamn\ apropierea
de pacien]i sau de cei
care au nevoie de aju-
tor. Aleg din instinct s\
`[i `mpart\ timpul `n
mod egal `ntre familie [i
serviciu, asemenea unei
deprinderi de care nu s-
ar putea lipsi. {i chiar
dac\ uneori le e greu
s\ `[i termine ziua cu
z`mbetul pe buze, `[i
resusciteaz\ sursele de
energie `n miezul fami-
liei.

Dac\ ai intrat, po]i s\ ̀ ncepi s\ nu
mai respiri. Po]i s\ sim]i, ce-i drept,
doar undeva `n g`nd, via]a de aici.
La UPU, adic\ Unitatea de Pri mi re
Urgen]e a Spitalului „Sf. Spiri don”
din Ia[i, gre[eala miroase `n]ep\tor, ca
un o]et dulce, ardeiat. Binele, at`t c`t
poate el s\ se-mplineasc\, e plin de
iod, de bandaje [i poart\ halate fruc -
tate, verzi, albastre, roz. De Diana
Cim  poe[u [tie s\-]i spun\ aproape ori -
ce bolnav, de[i nimeni nu-i obi[nuit
cu `ntreb\ri `n cap\tul \sta de spital. E
o li ni[te zgomotoas\ aici, iar SMURD-
ul ie[ean e m`nuit de multe m`ini, me -
reu ale aceluia[i om.

„Toat\ lumea prime[te 100% din
mine; `n general mi se spune c\ da c\
m-a[ clona ar fi la fel. S-ar ocupa toa -
te de to]i, mai pu]in de mine”. ~n bi ro -
ul din Policlinica mare, din spatele
Sta tuii Independen]ei, s`nt pu]ine
flori de 8 martie, `ns\ e-un lucru `n [e -
l\tor. „Am primit ceva mai multe de -
c`t o flor\rie”, `mi spune Diana Cim -
poe[u, o femeie care aduce [i de zi ua
ei cu un copil ocupat. Jocul, `ns\, nu
mai seam\n\ cu basmele „de-a docto -
rul” de pe vremea c`nd o cre[teau bu -
nicii.

A ales s\ se `mpart\ `n zecimi cu
ace la[i chip. De 8 martie s-a trezit la
5.00, poate mai t`rziu dec`t `n alte zile
[i-a `nceput s\-[i tr\iasc\, pe r`nd, vie -
]i le. A r\spuns la e-mail-uri, a cum -
p\ rat flo ri pentru profesoarele de li -
ceu ale „pu[tiului” ei, a dat un 9.67
noului [ef UPU al Spitalului Mi li tar,
la examen. „E o m`ndrie s\ dai ase -
me nea note, pentru c\ sim]i c\ treci ̀ n
ei ceea ce ai muncit tu s\ `n ve]i. Asta
e, p` n\ la urm\, a doua me nire a mea,
s\ ajut in direct, prin ei.”

~n birou e curat [i alte dou\ doam -

ne, ̀ n halate albe, buchisesc un vraf de
documente. Medicul n-ar avea timp s\
vorbeasc\ despre via]\, dar se op re[-
te negre[it, `[i `mpreuneaz\ m`inile [i
prive[te `ntreb\tor. E `nv\]at\ s\ r\s -
pun d\. „Tot azi am evaluat c`]iva pa -
cien]i, printre care [i cele cinci victi -
me ale accidentului din Bucium.” A  -
poi [i-a sunat pu[tiul, s\ vad\ „c`nd
ie se de la matematic\”. Diana Cim -
poe[u are `n trup [i-n ochi un soi de
imu nitate. O tr\inicie cald\ a sufletu -
lui ̀ n fa]a vie]ii mutilate de gre[elile al -
tora. Va pleca `n cur`nd dup\ b\iat [i
vor merge la bunica. Pentru un 8 mar -
tie `n fug\, dar tihnit. Iar s`mb\t\ e a[ -
teptat\ `n Bucure[ti, pentru un alt exa -
men al unor medici speciali[ti. „~mi
pla ce s\ c\l\toresc, de[i, dac\ te g`n -
de[ti strict la formarea medicinei de
ur gen]\, trebuie s\ fii mereu `n gar d\,
s\ fii aici. ~ns\ nu po]i s\ te rupi de ce
se `nt`mpl\ `n lume.”

A f\cut [i Facultatea de Psiho lo -
gie, dup\ Medicin\, pentru c\ a sim -
]it c\ nu avea destul c`t s\ fie profesor,
c`t s\ ajung\ `n inima pacien]ilor f\ r\
s\ le ating\ r\nile. Renun]ase la ideea
de a fi profesor de limba rom=n\ sau
de matematic\ atunci c`nd bunica, pe
care-o nume[te mereu „mam\”, i-a
spus c\ „e mai bine doctor la ]ar\ de -
c`t profesor la ]ar\”. I-a r\mas `n g`nd
vorba ei [i-a mul]umit lui Dum ne zeu
pentru ea. Acolo, `n minte, cuvintele
se `mpleticesc cu oamenii [i lucrurile
pe care trebuie s\ le spun\, s\ le fac\
`n fie care zi. Se va `ntoarce `n sa loa -
ne le cu aburi de iod [i r\ni, ̀ ns\ p`n\ a -
tunci trebuie s\ fac\ tema la englez\
cu pu[tiul. {i asta nu doar de 8 mar-
tie.

Anca TOMA

Bandaj dintr-o
rug\ciune

� medicul n-ar avea timp s\ vorbeasc\ despre via -
]\, dar se op re[ te negre[it

„Trebuie s\ fii mereu `n gard\, nu po]i s\ te rupi de lume”

� rezisten]a fizic\ pe care o are „e na tiv\”, iar pe cea
psihologic\ a deprins-o `n timp



OPINIA VECHE: ~n ciuda a ceea
ce prevede articolul 8 din Legea Edu-
ca]iei Na]ionale, din 2011, anul acesta
`nv\]\m`ntul a r\mas cu ceva mai mult
dec`t jum\tate din acel 6% din produ-
sul Intern Brut (PIB) promis. Vor fi [i
consecin]ele de dou\ ori mai puternice?

ANGHEL STANCIU: Cercet`nd is-
toria aloca]iilor bugetare pentru `nv\]\-
m`nt, am constatat c\ investi]ia `n resursa
uman\ este capital\ pentru dezvoltarea
]\rii. Pe aceast\ linie am ajuns s\ cuprin-
dem, `n ’95 – ’96, 4% din PIB pentru `n-
v\]\m`nt. {i `n 2003, cu ministrul
Andronescu, s\ prevedem acel 6%.A fost
o `mplinire, un succes a unei lupte duse
de 15 ani. Din p\cate, am observat c\
toate partidele care au fost `n opozi]ie au
pl`ns pe um\rul `nv\]\m`ntului. {i c`nd au
venit la putere, nu doar c\ nu au mai pl`ns
ci ne-au f\cut pe noi s\ pl`ngem. Prima
dat\ c`nd trebuia aplicat acel 6% a fost `n
timpul guvern\rii T\riceanu, ministrul E-
conomiei [i Finan]elor era atunci Varu-
jan Vosganian, care a ap\rut cu o
Ordonan]\ de Urgen]\ ce a am`nat ter-
menul, din 2007 pe 2008. ~n urm\torul an,
c`nd era ministru domnul Adomni]ei, s-a
acordat un procent apropiat de 6%. Dup\
schimbarea guvern\rii, sumele au sc\zut
spre 4%, chiar 3%, unde este [i ast\zi. In-
dustrie nu mai avem, agricultura este la
p\m`nt, cultura este dup\ ea [i cred c\ sin-
gura [ans\ este for]a de munc\, educa]ia,

`nv\]\m`ntul. Cu acestea putem „bate”
Vestul. De aceea, cred c\ dac\ vommerge
cu o investi]ie de 600 – 700 de dolari pe
student `n raport cu 10.000 – 12.000 de
dolari pe student, e clar c\ ne vom plasa
singuri `n afara casei comune europene.
~n cas\ vor locui boierii [i servitorii, afar\
vor sta paznicii, iar noi s-ar putea s\ n-
avem acces niciunde. Nu pricep
`nc\p\]`narea voit\ de a nu da o [ans\
tinerei genera]ii, c`nd noi, cei de peste 60
de ani acum, deja am avut o parte irosit\
[i una dat\ pe apa s`mbetei, dup\ criteriile
reformei. Am reformat tot p`n\ o s\ d\m
ortul popii. Sper s\ apuc ziua `n Parla-
ment c`nd voi fi bucuros c\ un Guvern
care a trecut prin [coal\ va pune [coala pe
locul meritat. O astfel de atitudine o con-
sider un atentat la siguran]a na]ional\.

O.V.: {i cum se va vedea acest 3,14%
`n universitate?

A.S.: Efectele se vor vedea, pentru c\
`n perioada `n care s-a aprobat peste 5%
din PIB s-au demarat multe investi]ii `n
[coli, reabilit\ri. S-a investit `n cl\dirile
universit\]ii, Corpul R (n.r. al Facult\]ii
de Construc]ii [i Instala]ii de la TUIA{I)
fiind un exemplu. S-a investit `n labora-
toare, `n cercetare, unde legea prevede 1%
din PIB [i acum avem cam 0.18%. Avem
mai mult acum pentru platforma laserului
de la Turnu M\gurele, care ia cei mai
mul]i bani, dar `n rest e un buget de
supravie]uire, care las\ cadrele didactice

tot la nivel de „coate-goale”. La Univer-
sitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)
se vorbe[te de incapacitate de plat\. La noi
salariile au fost mai mici, a fost mai
zg`rcitConsiliul deAdministra]ie. Cerc-
etarea are de suferit, investi]iile s`nt
`nghe]ate [i eu nu v\d un pas `nainte posi-
bil. Programele POSTDOC se `ncheie, ca
s\ nu mai spun de programele doctorale,
pentru care abia acum s-a dat drumul la
bani prin acele POSDRU-uri (n.r.: Pro-
gramul Opera]ional Sectorial al Dez-
volt\rii Resurselor Umane), dup\
patru-cinci luni de `nt`rziere.

O.V.: Totu[i, ministrul delegat pen-
tru `nv\]\m`nt superior [i cercetare,
Mihnea Costoiu, a vorbit la Ia[i despre
un nou program de burse doctorale fi-
nan]at prin POSDRU, v\zut ca o solu-
]ie pentru plata [i chiar majorarea
acestor burse p`n\ la 2.200 de lei. Cre-
de]i c\ s-armai implica universitatea `n
proiecte la care rambursarea s-a f\cut,
`n unele insitu]ii de `nv\]\m`nt superior,
cu `nt`rzieri de peste un an?

A.S.: Nu cred c\ va exista prea mult
entuziasm `nspre ele. P`n\ acum, la TU-
IA{I, bursele pentru doctoranzi s-au acor-
dat din venituri extrabugetare ale
universit\]ii, bani interni, deci. Nu am
putut investi `n alte zone, e drept. Dar s`nt
universit\]i, cum este [i cazulUAIC, care
au f\cut `mprumuturi `n banc\, ori banca
cere dob`nzi, acestea nefiind eligibile pen-
tru rambursare prin POSDRU. Sper, to-
tu[i, s\ se `n]eleag\, la nivelul universit\]ii
noastre, c\ un astfel de program este o
posibilitate pentru doctoranzi s\ termine
[i al treilea ciclu de studii.

O.V.: Deci cum se va rezolva p`n\ la
urm\ plata acestor burse?

A.S.: Prin accederea la aceste pro-
grame europene, cu sau f\r\ entuziasm.

AA  ooffeerrii  ppee  ttaavv\\  uunniivveerrssiitt\\]]iilloorr
ttiinneerree  cceeeeaa  ccee  ss--aa  oobb]]iinnuutt
`̀nnttrr--oo  ssuutt\\  ddee  aannii  pprriinn
ttrraaddii]]iiee,,  ee  oo  ggrree[[eeaall\\

O.V.: Cum a supravie]uit universi-
tatea `nt`rzierilor la plata cererilor pen-
tru proiectele finan]ate POSDRU?

A.S.: Printr-o gestionare administra-
tiv\ bun\, dar nu doar `n interesul ca dre lor
didactice. Consiliul de administra]ie, con-
dus de prof. univ. dr. Ion Giurma, a g\sit
un echilibru `ntre cre[terile salariale ale
cadrelor didactice tinere, c\rora li s-au dat
procente `n plus fa]\ de profesorii cu ex-
perien]\ [i bursele doctorale. S-a reu[it, ̀ n
acest fel, s\ se ob]in\ un surplus de a -
proape 80 de miliarde de lei vechi pe c`nd,
`n alte universit\]i, salariile au fost chiar
cu 50% mai mari dec`t la TUIA{I. Iar
pentru burse doctorale s-au `mprumutat
din b\nci. Noi n-am luat din afar\, am
cheltuit din interior. 

O.V.: Clasificarea f\cut\ de Aso cia -
]ia Universit\]ilor Europene (EUA) a
fost anulat\ `n urma procesului c`[tigat
de Universitatea „{tefan cel Mare” din
Suceava. }in`nd cont de faptul c\ a -
ceas t\ ierarhizare nu a avut, concret,
efecte asupra finan]\rii, se mai justifi c\
`ntregul proces prin care a trecut uni-
versitatea pentru evaluare?

A.S.: Clasificarea universit\]ilor, cu -
prins\ `n Legea 1/2011, ca idee, nu a fost
un lucru r\u. Eu unul am sus]inut ca pri ma
s\ se fac\ cu ajutorul exper]ilor ro m=ni,

urm`nd ca mai apoi s\ fie `n cre din]at\
celor str\ini. Colegul meu, deputatul
Marius Sp`nu, a sus]inut ca prima clasi-
ficare s\ se fac\ cu exper]i str\ini. A r\mas
aceasta [i s-au n\scut multe co men tarii pe
l`ng\ cele trei categorii `n care au fost
`mp\r]ite institu]iile de `n v\ ]\ m`nt supe-
rior. TUIA{I, `mpreun\ cu UAIC [i UMF
s`nt de tip A [i nu au ]ipat. Celelalte, de tip
B [i C, `n ultima categorie intr`nd majori-
tatea universit\]ilor private, au contestat,
evident, pentru c\ acest proces nu a fost
unul transparent. C`nd s-a schimbat con-
ducerea [i a venit ministrul Andronescu
nu s-a g\sit documenta]ia care a n\scut
aceast\ clasificare, de[i, subsecvent, pro-
cesul acesta presu pu nea [i aducerea de
diferen]e `n finan ]a re. Nu at`t la cea de
baz\, c`t la cea comple mentar\ [i de cerc-
etare. A face o clasificare [i a da posibili-
tatea noilor universit\]i s\-[i dezvolte
capacit\]ile `n timp e un lucru ̀ ncurajator.
Dar a oferi pe tav\  ceea ce s-a ob]inut
`ntr-o sut\ de ani prin tradi]ie, prin com-
peti]ie, e o gre[eal\. 

EExxiisstt\\  oo  tteennddiinn]]\\  ddee  aa  `̀nnvv\\]]aa
ssttuuddeennttuull  cc\\  ttoottuull  eessttee  bbaannuull

O.V.: Se pune problema unei noi
pro ceduri de ierarhizare interna ]io na -
le, U-Multirank, pe alte criterii. E vorba
de reputa]ia `n cercetare, calita tea pre -
d\rii [i `nv\]\rii, orientarea in ter na ]io -
nal\, succesul `n transferul de
cu no[ tin ]e [i angajamentul regional.
Ur m\ rind, spre exemplu, ultimul punct,
cum s-ar prezenta universitatea la ni -
vel de implicare `n via]a ora[ului?

A.S.: S`nt dou\ tendin]e `n lumea uni-
versitar\. Exist\ tendin]a ini]ial\, a uni-
versit\]ii humboldtiene, `n care institu]ia,
ca un „turn de filde[”, creeaz\ `n plan
mental, al instruc]iei, un om cult, util so-
ciet\]ii, sie `nsu[i [i familiei lui. A ap\ rut,
`ns\, tendin]a din ce `n ce mai accentuat\,
a universit\]ii antreprenoriale, `n care a -
ceasta este privit\ ca fiind `n principal un
furnizor de servicii c\tre societate [i c\tre
individ. Prin prisma a ceea ce reprezint\,
`ntr-o societate de consum, individul, a di -
c\ un produc\tor de bunuri, o roti]\ `ntr-o
ma[in\rie a benzii rulante a lui Char lie
Chaplin. Totul este privit prin oglinda uti l-
itarismului. {i-atunci universitatea tre buie
s\ ias\ din turnul de filde[ [i s\ se in te-
greze, chiar [i `n lipsa fondurilor, pe pia]a
furnizorilor de servicii. Deci s\-[i de-
plaseze centrul de greutate de la formativ,
instructiv spre domeniul facerii de bani,
antren`nd [i studen]i, `nv\]`ndu-i din fac-
ultate c\ totul este banul. Nu optez pen tru
nici unul din aceste modele, ci pentru o
`mbinare, adic\ [coala universitar\ s\-i
dea studentului acele elemente care s\-l
`nnobileze ca om, s\-l diferen ]ieze de an-
imal, dar s\-i dea [i cu no[ tin ]ele necesare
integr\rii `ntr-o lume ne mi loas\ cu cei cu
`nclina]ii mai mult umanis te.

OOrriicc`̀tt  nnee--aarr  ppll\\cceeaa  ss\\
ssccooaatteemm  ppooee]]ii  [[ii  ffiilloossooffii,,  llaa
PPoolliitteehhnniicc\\  ttrreebbuuiiee  ss\\  aavveemm
[[ii  „„ttiinniicchhiiggiiii””

O.V.: Plasarea la mijloc ar fi op ]iu -
nea ideal\. Dar acum, efectiv, TUIA{I
este un turn de filde[ sau o „fabric\ de
bunuri”, cum spunea]i?

A.S.: Universitatea Tehnic\ este ca
Pendulul lui Foucault. Oscileaz\, rapor-
tat la facultate, la departamente. S`nt u ne -
le care accentueaz\ partea formativ\, `n
special cele de [tiin]e fundamentale, ma -
tematic\, fizic\, chimie. S`nt cele care
merg, `n ultimii ani, pe latura de cerce ta -
re, consultan]\, angrenare pe pia]a mun -
cii. {i s`nt profesori din unele facult\]i
care au propriile firme de consultan]\, de
proiectare [i chiar execu]ie [i care `[i re-
 cru teaz\ for]a de munc\ dintre fo[tii stu-
den]i, deci n-a[ putea spune c\
universitatea `n ansamblu poate fi catalo-
gat\ `ntr-un fel sau altul, dar s`nt cadre di-
dactice des pre care putem vorbi `n
termenii ace[ tia. Unii care `ncurajeaz\
ideea c\ trebuie s\-i dau studentului ceea
ce-i serve[te acum s\ [tie. ~n sensul de a-i
da acum un pe[te, nu a-l `nv\]a s\ pes-
cuiasc\. Eu prefer s\ nu-i dau pe[te ci s\-
l `nv\] s\ g`n deas c\. Nu vreau s\ fac
robo]ei care s\ ia din sertar manualul de
proceduri pe care l-a predat Anghel Stan-
ciu.

O.V.: Deci exist\ o con[tiin]\ a fap-
tu lui c\ studen]ii trebuie s\ se integre ze
pe pia]a muncii [i se ac]ioneaz\ ca a tare.

A.S.:Da, prin prisma acestui criteriu,
de implicare a universit\]ii `n mediul re-
gional `n care `[i desf\[oar\ activitatea,
unul din parametri de lucru, s\ spu nem
a[a, e gradul de integrare pe pia]a muncii
a absolven]ilor. Adic\, oric`t ne-ar pl\cea
s\ scoatem poe]i [i filosofi, la Po li teh nic\

trebuie s\ scoatem [i „tini chi gii”. E drept
c\ una este s\ predai arta tea trului [i alta
este s\ predai betonul armat – de[i poate
ai nevoie de o doz\ de poezie s\ te apropii
de acesta din urm\ –, care este [i rece [i
greu. Dar noi trebuie s\ ̀ n cer c\m s\-i spri-
jinim; dac\ nu s\ se angajeze, atunci s\-[i
deschid\ firme proprii. Pe vremuri, un
profesor de-al meu, domnul Nicolau, `mi
spunea c\ nu po]i face be ton precompri-
mat cu trei lope]i [i cinci ne califica]i. Dar
cu un inginer, un tehnician [i c`]iva
muncitori po]i deschide o fir m\ de con-
struc]ii [i nu s\ vinzi, li cen ]iat, la tarab\ `n
pia]\. La noi, `n preajma examenului de
licen]\, la Construc]ii, vin firme [i so-
licit\ preluarea de absolven ]i pentru
[antierele din ]ar\ [i pentru pro iectare, cu
oferte bune uneori [i `n [e l\ toare alteori.

Unii studen]i semneaz\ contracte `n anul
al III-lea, al IV-lea, pri mesc o burs\ [i s`nt
asigura]i c\ stau a co lo cinci ani. Dar la un
pre] care, dac\ l-ar ne gocia dupa ce ter-
min\, ar fi [i mai ma re. {i s`nt facult\]i
unde procentul acestor cazuri este [i mai
mare. M\ g`ndesc la cei de la Automa-
tiz\ri [i Calculatoare, unde e greu s\-i [i
]ii ̀ n facultate. E co no mia trebuie s\ se de-
scurce singur\, spun economi[tii no[tri. S\
apel\m, deci, la stat. Dar dac\ nu-i dai
statului ce-i trebu ie atunci c`nd trebuie,
cum po]i s\-l mulgi atunci c`nd el e ca o
vac\ stearp\?

O.V.: Spunea]i la un moment dat,
`n tr-un interviu, c\ atunci c`nd a]i ab-
solvit dumneavoastr\, posibilitatea de
angajare era limitat\ de grani]ele Ro -
m=niei. A]i fi plecat, `n alte condi]ii?

A.S.:Nu pot s\ spun c-a[ fi plecat sau
nu. ~n anul I de facultate am fost se lec -
]ionat s\ plec `n Fran]a, la Uni ver si tatea
Paris IV (n.r.: Université Paris-Sor -
bonne), dar p`n\ la urm\ a plecat
altcineva. Era perioada `n care a plecat [i
Petre Roman. Eram copil de la ]ar\ (n.r.:
din comuna Toporu, jude]ul Giurgiu) [i
singura mea „pil\” era munca. A[ fi vrut
s\ studiez [i dincolo, dar nu a fost posibil.
Nu regret dec`t `n sensul c\, acum c`nd e -
xist\ aceast\ deschidere, nu exist\ aceea[i
dorin]\ de perfec]ionare, de asimilare la
unii tineri pe care noi `i trimitem c`te
dou\-trei, chiar [ase luni `n Vest. Apare o
anumit\ blazare. Ca un ̀ ndemn [i nu ca un
regret, afirm acum c\ pia]a muncii e `n -
treaga Europ\. Practic, diplomele noas  tre,
prin libera circula]ie a meseriilor, s`nt val-
abile peste tot. Am putea s\ mar [\m cu
matematica, fizica, chimia, in gineria. Am
putea s\ mergem `n afar\ cu ceea ce ei nu
au, dar noi am putea fi. 

O.V.: Se observ\ tenta]ia Occi den -
tului [i acum, `n num\rul de `nscri[i de
la unele facult\]i. La Textile [i Piel\rie,
de exemplu, nu s-a `ndeplinit, ̀ n ulti mii
ani, cifra de [colarizare. Ce se va
`nt`mpla cu aceste specializ\ri?

A.S.: E clar c\ `nainte de 1989 a fost
o anumit\ ierarhizare a facult\]ilor pe zo -

ne de interes ale celor care voiau s\ dea
admitere [i era atunci Electrotehnica pe
pri mul plan, Mecanica, Chimia In dus -
tri al\, Textile [i Piel\rie, care era singura
facultate de profil din Rom=nia. De aici,
de la Ia[i, `[i tr\geau for]a de munc\ toate
fabricile de textile. Dup\ Revolu]ie au
ap\rut dou\ fenomene. A sc\zut dramatic
interesul pentru inginerie [i, simultan, au
ap\rut noi facult\]i. Una din marile fabrici
de textile era atunci UTA Arad. Or, acolo
s-a `nfiin]at o facultate de profil [i-atunci
tot poten]ialul facult\]ii de la Ia[i nu mai
atrage studen]ii a[a cum o f\cea `nainte.
Iar aceast\ tendin]\ a fost dublat\ de
atrac]ia facult\]ilor umaniste. Acum este
o criz\ de ingineri [i `ncepe s\ creasc\ in-
teresul pentru acest domeniu. Nu mai este
Electrotehnica pe primul loc, ci Facul-

tatea de Construc]ii, ur ma t\ de
Hidrotehnic\. {i-atunci, iat\ c\ noi tre-
buie totu[i s\ men]inem specializ\ri care
un an se fac, un an nu, pentru a nu dis p\ -
rea. S`nt facult\]i care `n comunism erau
sec]ii. Trebuie s\ le men]inem oarecum ar-
tificial, la nivel de avarie, pentru c\ dis-
pari]ia lor ar face imposibil\ reluarea
`n tr-o perspectiv\ `n care ar reveni. 

M-am  m`ndrit  c`nd  `n  clasa
mea,  de  la  ]ar\,  am  fost
primul  pionier  
O.V.: Finan]area, `n momentul de

fa]\, a r\mas la formula din 2008, pe
student echivalent. Dac\ absolven]ii de
bacalaureat s`nt atra[i de op]iunile din
str\in\tate sau nu s`nt tenta]i de oferta
Politehnicii, este automat afectat [i
bugetul universit\]ii.

A.S.: Bugetul este, efectiv, afectat
dac\ n-ai studen]i. Pentru c\ vechiul sis-
tem mergea pe cadru didactic, `n func]ie
de c`]i profesori, conferen]iari [i a[a mai
departe aveai. Acum ]i se aloc\ o sum\, pe
student echivalent, adic\ o c\ciul\ de bani.
Care mai apoi se dirijeaz\ spre facul tate, de
acolo spre specializ\ri [i acolo e posibil s\
nu ai grupe suficiente, destui studen]i `n
an. Aici e influen]at\ [i sa la ri zarea cadru-
lui didactic, care nu e fix\. ~n Legea
1/2011 s-a prev\zut c\ finan]area aceasta
pe student echivalent are [i efecte colat-
erale proaste. Dac\ `]i intr\ 100 de stu-
 den]i `n anul I, tendin]a natural\ a ca drului
didactic este s\-i duc\ mai departe. Pen-
 tru c\ dac\ trec doar 50%, [i sa la ri za rea va
fi t\iat\ `n jum\tate. {i tot a[a p`n\ la fali-
ment. Efectul colateral a fost, deci, o
sc\dere a calit\]ii preg\tirii studen ]ilor.
Tacit\.

O.V.: {i sesizabil\, deci.
A.S.: P\i cine-[i taie singur craca de

sub picioare? Dac\-i pici, r\m`i f\r\ sala -
riu. {i-atunci am propus s\ se ̀ nt`mple do -
u\ chestiuni. ~n primul r`nd, bugetarul [i
nebugetarul s\ nu fie pe patru ani, ci s\
migreze. S\ putem men]ine astfel finan ]a -

rea de baz\ [i salarizarea. {i a doua, ca re
e revolu]ionar\, spune c\ dac\ `n anul I au
intrat 100 de studen]i, aceast\ finan ]a re pe
care o primim pe cei 100 s\ fie men]inut\
patru ani. Eu scot zece din to]i, dar \[tia
zece s`nt cu adev\rat ingineri. Dac\ te duci
la École Nationale des Ponts et
Chaussées (n.r.:  {coala Na]ional\ de
Poduri [i Drumuri) din Fran]a, ei nu-]i
scot 1.000 [i ceva de ingineri pe an. {i le
asigur\ pe timpul facult\]ii o chestiune
care nou\ ne lipse[te [i e un lucru du re ros.
Unde se duc 400 [i ceva de studen]i `n
practic\ pe [antier? Ar fi [antiere mari, dar
de unde bani de transport, de cazare, lu-
cruri pe care ̀ nainte ni le permiteam. Pen-
tru toate practicile erau aloca]ii bu ge tare
separate. ~n Fran]a exist\ o lege care
oblig\ marile companii s\ primeasc\ stu-

den]i `n practic\. Am copiat [i noi `n pro-
por]ie de 90% aceast\ lege, dar lipsesc cei
care s-o aplice. G\sirea modalit\]ii de a
face practic\ e una din problemele care ne
preocup\ acum. 

O.V.: Dumneavoastr\ ca student n-
a]i sim]it astfel de lipsuri ale univer-
sit\]ii?

A.S.:Nu. ~n studen]ia mea, `ntre ’67 –
’72, practica din anul I, al II-lea [i-al III-
lea era a[teptat\. Era perioada cea mai
pl\cut\, pentru c\ se desf\[ura pe [antier
[i-]i alegeai locul dup\ medie. Eu am f\ cut
practic\ la N\vodari, dup\ aceea la Bu[ -
teni. Eram vreo [apte – zece studen]i [i
dura cam o lun\. Era, cumva, o ches ti u ne
strict profesional\ [i o ̀ mplinire personal\.
Nu cred c\ exist\ inginer constructor care
s\ nu-[i aduc\ aminte de pri ma practic\,
cea topografic\. Se dau mari cu teodolitul
(n.r.: instrument optic pentru m\surarea
unghiurilor orizontale [i verticale), cu
nivela [i `i `ntreab\ „ba be le” dac\ se
d\r`m\ ceva. Pentru c\ atunci c`nd apar
topografii `ntr-o zon\, ori se cons truie[te
ceva, ori se demoleaz\ [i ei dau explica]ii
doxe privind ceea ce au de g`nd s\ fac\,
dar de fapt ei nu fac dec`t un plan
topografic, o drumuire pentru practica lor.
Atunci luai contact cu profesia ta, `n acele
excursii de studiu, de la `n ce pu tul [i
sf`[ritul facult\]ii, pe [antiere.

O.V.: V-a]i implicat `n politic\ de-
 vreme, `n 1968. A]i sim]it c\ a]i sacrifi-
cat ingineria pentru politic sau invers,
undeva pe parcurs?

A.S.: De fapt, `n via]a politic\ m-am
implicat de la pionieri. Eram m`ndri a -
tunci, de[i probabil unii zic c\ le-a fost ru -
[ine. Eu m-am m`ndrit c`nd `n clasa mea,
de la ]ar\, am fost primul pionier [i m-am
dus la [coal\ cu cravata `nnodat\, iar pe
urm\ prins\ cu inel. Acas\ era de parc\ a[
fi primit ceva deosebit. Dup\ care am tre-
cut `n Uniunea Tineretului Comunist
citind, la vremea aceea, „A[a s-a c\lit
o]elul” (n.r.: titlu de Nikolai Os trovs ki)
[i alte scrieri din acestea „revo lu  ]ionare”,
care `nsufle]eau. Am fost pri mul membru
de partid f\cut `n facultate `n 1968. Re-
volta din 1989 am sim]it-o ca pe-o cioc-
nire teribil\ `ntre cei pe care-i [tiam
`ntr-un soi de talibanism comunist [i o
jum\tate mai nou libertarianist\, capi talist\
a lor. Am intrat apoi din nou `n po litic\,
una `n care totul se stricase, totul era bla-
mat, to]i erau capitali[ti convin[i, deodat\.
Ast\zi pot s\ spun c\ am reu[it s\ pun `n
scris procentul acela de 6%, pe care ni-
meni nu `ndr\zne[te s\-l dea jos, dar `l
am`n\. Am reu[it s\ dublez salariile pro-
fesorilor universitari, astfel `nc`t t\ ie ri le
nu s-au resim]it `n `nv\]\m`ntul superior.
M-au ̀ njurat conferen]iarii si celelalte cat-
egorii, dar le-am oferit o posibil i tate de ne-
plafonare. Dac\ aveau to]i acelea[i salarii,
de ce s-ar mai fi chinuit s\ fie profesori?
A[a, au o perspectiv\. 

O.V.: Ordonan]a de Urgen]\  (OUG)
92/2012, l\sat\ de fostul ministru E ca -
te rina Andronescu, ̀ nl\tur\ necesita tea
ob]inerii acelei abilit\ri pentru trece rea
la statutul de profesor universitar. Era
acel atestat o „barier\ profesional\”
at`t de greu de dep\[it?

A.S.: Eu m-am opus acestei abilit\ri
`n timpul discu]iilor. Aceast\ abilitate
exist\ `n Republica Moldova, ̀ n Ger ma-
 nia [i Rusia. Nu mi s-a p\rut fireasc\ pen-
tru c\ presupune urm\torul proces:
con feren]iarul `[i d\ doctoratul, are un
num\r de lucr\ri [i pe urm\ mai sus]ine o

tez\, `nainte se numea tez\ de docen]\,
`ntr-o limb\ str\in\ [i mai d\ [i o tax\ de
`n scri ere. Mi se p\rea artificial\. A r\mas,
`ns\, a bilitarea pentru ob]inerea calit\]ii de
con duc\tor de doctorat. 

Exist\  profesori  la  care  oa-
menii  deschid  u[a  cu  capul  [i
cei  la  care  se  deschide  u[a
cu  m`na  

O.V.: Tot aceast\ ordonan]\ a modi-
ficat `n Legea 1/2011 chestiunea nu m\ -
ru lui de doctoranzi pe care  `i poate
`ndruma un conduc\tor. Astfel, noua
for m\ a legii prevede c\ Senatul decide
[i propune aceast\ cifr\. Se poate trece
de vechea limit\, de opt studen]i?

A.S.: Noi avem o problem\ cu doc-
toratul. Una pe care, fie din motive de per-
 cep]ie, fie care ]in de genera]ie, nu pu tem
s-o rezolv\m. Doctoratul pe care l-am
g`ndit eu era unul care consfin]ea o cali-
tate, aceea de cercet\tor [tiin]ific do b`n di -
t\ dup\ un num\r de ani de cercetare `n
do meniul lui. Era o certificare. Acum, o -
da t\ cu procesul Bologna, doctoratul s-a
ata[at ca fiind al treilea ciclu de `n v\ ] \ -
m`nt. Acest ciclu prevede o parte de ac ti -
vi t\]i didactice, deci aproape un an de zile
de cursuri [i una de studiu biografic [i
cercetare propriu-zis\. Nu mai este o cer-
 tificare a calit\]ilor dob`ndite de docto -
rand, ci una c\ acest t`n\r poate des f\ [ura
activt\]i de cercetare [tiin]ific\. Dac\ a de-
venit un proces didactic de `n v\ ]\ m`nt, nu
cred c\ num\rul de studen]i trebuie limi-
tat artificial. Funeriu l-a limitat la opt.
Dar de ce nu la cinci, trei sau doi? Eu nu
am luat mai mult de unul sau doi doc tor-
anzi anual. Dup\ mine, cifra res pectiv\ nu
trebuie s\ fie foarte mare, de[i, ca [coal\
doctoral\, `n sistemul Bo lo gna, cred c\
poate fi [i mai mare de opt. Dac\ Legea
1/2011 r\m`nea a[a, noi, Facul tatea de
Construc]ii, peste doi-trei ani nu mai
aveam nici un conduc\tor. Pentru c\ ies
to]i la pensie, iar din spate, aceste condi]ii
de abilitare nu cred c\ mai permiteau in-
trarea altora, poate a unuia, ma x imum doi.
De aceea s-a scos aceast\ restric]ie. Dar
exist\ dou\ categorii de profesori. Profe-
sori la care oamenii des chid u[a cu capul
[i cei la care se des chide u[a cu m`na.
Dac\ au ajuns condu c\ tori de doctorat,
trebuie s\ aib\ teme cla re, concrete [i nu
s\ ia 16 studen]i pe care nu-i ]in minte nici
dup\ nume, dar s\ mai [tie [i ce tez\ au. {i
se pomenesc cu te za dup\ trei ani, iar `n
afar\ de coper]i nu e nimic original

`n\untru. 
O.V.: S-a mai pus, pe marginea re-

 glement\rilor din aceast\ ordonan]\, [i
problema mut\rii centrului de greuta te
`n ceea ce prive[te puterea de decizie `n
universitate de la rector la Senat. Cum
se va vedea aceast\ modificare la
TUIA{I?

A.S.: ~n cazul nostru, concret, nu este
nici un fel de balansare a puterii. A[ pu tea
spune c\ exist\ un consens, o sf\tuire `n
ceea ce prive[te inclusiv ordinea de zi.
Avem o istorie comun\, eu [i prof. univ.
dr. Giurma, am lucrat `mpreun\ ca direc-
tori educativi, s`ntem ingineri constructori
am`ndoi, nu avem orgolii din acestea de-
osebite `n care s\ stabilim cine-i cel mai
tare. 

O.V.: A]i declarat asta [i la `n ce pu -
tul acestui mandat. Spunea]i atunci c\
„avantajul domnului rector [i al meu,
este lipsa noastr\ de orgolii pentru c\
noi mai avem trei ani, nu mai putem
candida la un nou mandat [i ]inta nos -
tr\ este binele institu]iei [i nu satisface -
rea orgoliilor personale”. {i dac\ ele
a par pe parcurs?

A.S.: Nu omit c\ apar astfel de lu-
 cruri, acolo unde, de fapt, cel care e
pre[edintele Senatului a fost rector. A co -
lo exist\ o altfel de armonie. La noi nu e
a[a. Principial, faptul c\ s-au creat un or-
ganism deliberativ, Senatul [i unul e xe -
cutiv, Consiliul de Administra]ie, cu
rectorul `n frunte, echilibreaz\ pe undeva
puterea `n universitate. Scopul meu este
s\ armonizez, `mpreun\ cu profesorul
Giur ma acest raport de puteri astfel ̀ n c`t,
dup\ patru ani, ele s\ nu func]ioneze `n
contradictoriu. Statutul Senatului pre -
vede c\ senatorul poate ini]ia hot\r`ri. P` -
n\ acum nu avem nici una, dar va trebui s\
ne obi[nuim cu ideea c\, a[a cum `n Par-
lament po]i ini]ia o lege care poate fi
chiar aprobat\, a[a [i pe senatori `i po]i
obi[nui cu ideea c\ nu doar Consiliul poa-
te lua decizii. Atunci c`nd Senatul va res -
pinge c`teva hot\r`ri ale Consiliului de
Administra]ie, iar cel din urm\ va `n]e le ge
acest lucru, atunci vom fi `n normalitate.
At`ta timp c`t Consiliul de Administra]ie
consider\ c\ tot ce g`nde[te el este sacro-
sanct, nu poate fi bine. Problema cu oa-
 me nii care au putere e c\ nu mai g`ndesc.
Eu sper ca [i eu [i profesorul Giurma s\
avem g`ndire [i dup\ ce ne pierdem func -
]ii le, nu doar pe aceasta pe care ne-o d\
puterea [i care, uneori, este toxic\.

Anca  TOMA
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Scaunul de pre[edinte al Senatului la Universitatea Teh -
ni c\ „Gheorghe Asachi” din Ia[i (TUIA{I) e a[ezat, pe

jum\tate, `n Parlament. Implicat `ntr-o politic\ pe care ar
trebui s-o st\p`neasc\ la intrarea `n institu]ia de `n v\ ]\ -
m`nt superior, Anghel Stanciu crede c\ n-a p\rtinit nici
pro fesoratul, nici puterea din spatele pupitrului la Bu cu -
re[ti. O spune cump\tat, aleg`ndu-[i vorbele ca-ntr-un dis-
 curs preg\tit. ~n mijlocul celui de-al [aselea mandat de
parlamentar, dup\ ce i-au trecut prin m`ini at`tea varian te
ale Legii Educa]iei [i nu numai, drumul de-acum al `n v\ -
]\m`ntului `i pare r\t\cit [i scopul studentului `n socie ta te
`nc`lcit printre nevoi economice fabuloase. Iar de la ca te-
dra Facult\]ii de Construc]ii [i Instala]ii, inginerii ie[i]i de
pe b\ncile [colii de dinainte de ’89 se arat\ mai pu ter  -
nici, mai buni, dar nu pot pietrui drumul noilor gene ra]ii
la nesf`r[it.

„Eu prefer s\ nu-i dau studentului pe[te, ci s\-l `nv\] s\ g`ndeasc\”

E drept c\ una este s\ predai arta tea tru-
 lui [i alta este s\ predai betonul armat, de[i
poate ai nevoie de o doz\ de poezie s\ te
apropii de acesta din urm\, care este [i rece
[i greu.

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.

Sper s\ apuc `n Parlament ziua c`nd voi fi bucuros c\ un Guvern
care a trecut prin [coal\ va pune [coala pe locul meritat

„

� interviu cu prof. univ. dr. Anghel Stanciu, pre[edintele Senatului Universit\]ii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Ia[i



OPINIA VECHE: ~n ciuda a ceea
ce prevede articolul 8 din Legea E du -
ca ]iei Na]ionale, din 2011, anul acesta
`nv\]\m`ntul a r\mas cu ceva mai mult
dec`t jum\tate din acel 6% din produ -
sul Intern Brut (PIB) promis. Vor fi [i
con secin]ele de dou\ ori mai puternice?

ANGHEL STANCIU: Cercet`nd is-
 to ria aloca]iilor bugetare pentru `n v\ ]\ -
m`nt, am constatat c\ investi]ia `n resursa
u man\ este capital\ pentru dezvoltarea
]\rii. Pe aceast\ linie am ajuns s\ cuprin-
dem, `n ’95 – ’96, 4% din PIB pentru `n -
v\ ]\m`nt. {i `n 2003, cu ministrul
An dro nes cu, s\ prevedem acel 6%. A fost
o `m plinire, un succes a unei lupte duse
de 15 ani. Din p\cate, am observat c\
toate parti dele care au fost `n opozi]ie au
pl`ns pe u m\rul `nv\]\m`ntului. {i c`nd au
venit la pu tere, nu doar c\ nu au mai pl`ns
ci ne-au f\cut pe noi s\ pl`ngem. Prima
dat\ c`nd trebuia aplicat acel 6% a fost `n
timpul guvern\rii T\riceanu, ministrul E -
co no miei [i Finan]elor era atunci Varu-
jan Vos ganian, care a ap\rut cu o
Ordonan ]\ de Urgen]\ ce a am`nat ter-
menul, din 2007 pe 2008. ~n urm\torul an,
c`nd era minis tru domnul Adomni]ei, s-a
acordat un pro cent apropiat de 6%. Dup\
schimbarea guvern\rii, sumele au sc\zut
spre 4%, chiar 3%, unde este [i ast\zi. In-
dustrie nu mai a vem, agricultura este la
p\m`nt, cultura este dup\ ea [i cred c\ sin-
gura [ans\ este for ]a de munc\, educa]ia,

`nv\]\m`ntul. Cu acestea putem „bate”
Vestul. De a ceea, cred c\ dac\ vom merge
cu o in ves ti]ie de 600 – 700 de dolari pe
student `n ra port cu 10.000 – 12.000 de
dolari pe stu dent, e clar c\ ne vom plasa
singuri `n a fara casei comune europene.
~n cas\ vor locui boierii [i servitorii, afar\
vor sta paz nicii, iar noi s-ar putea s\ n-
avem ac ces niciunde. Nu pricep
`nc\p\]`narea vo i t\ de a nu da o [ans\
tinerei genera]ii, c`nd noi, cei de peste 60
de ani acum, deja am avut o parte irosit\
[i una dat\ pe apa s`mbetei, dup\ criteriile
reformei. Am reformat tot p`n\ o s\ d\m
ortul po pii. Sper s\ apuc ziua `n Parla-
ment c`nd voi fi bucuros c\ un Guvern
care a trecut prin [coal\ va pune [coala pe
locul meritat. O astfel de atitudine o con-
sider un atentat la siguran]a na]ional\.

O.V.: {i cum se va vedea acest 3,14%
`n universitate?

A.S.: Efectele se vor vedea, pentru c\
`n perioada `n care s-a aprobat peste 5%
din PIB s-au demarat multe investi]ii `n
[coli, reabilit\ri. S-a investit `n cl\dirile
universit\]ii, Corpul R (n.r. al Facult\]ii
de Construc]ii [i Instala]ii de la TU IA{I)
fiind un exemplu. S-a investit `n labora-
toare, `n cercetare, unde legea prevede 1%
din PIB [i acum avem cam 0.18%. A vem
mai mult acum pentru platforma la serului
de la Turnu M\gurele, care ia cei mai
mul]i bani, dar `n rest e un buget de
supravie]uire, care las\ cadrele didactice

tot la nivel de „coate-goale”. La Univer-
sitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)
se vorbe[te de incapacitate de pla t\. La noi
salariile au fost mai mici, a fost mai
zg`rcit Consiliul de Administra]ie. Cerc-
etarea are de suferit, investi]iile s`nt
`nghe]ate [i eu nu v\d un pas `nainte posi-
bil. Programele POSTDOC se `ncheie, ca
s\ nu mai spun de programele doctora le,
pentru care abia acum s-a dat drumul la
bani prin acele POSDRU-uri (n.r.: Pro-
 gramul Opera]ional Sectorial al Dez-
 vol t\rii Resurselor Umane), dup\
pa tru-cinci luni de `nt`rziere. 

O.V.: Totu[i, ministrul delegat pen-
tru `nv\]\m`nt superior [i cercetare,
Mihnea Costoiu, a vorbit la Ia[i despre
un nou program de burse doctorale fi -
nan ]at prin POSDRU, v\zut ca o so lu -
]ie pentru plata [i chiar majorarea
a ces tor burse p`n\ la 2.200 de lei. Cre -
de]i c\ s-ar mai implica universitatea `n
proiecte la care rambursarea s-a f\ cut,
`n unele insitu]ii de ̀ nv\]\m`nt su perior,
cu `nt`rzieri de peste un an?

A.S.: Nu cred c\ va exista prea mult
entuziasm `nspre ele. P`n\ acum, la TU -
IA{I, bursele pentru doctoranzi s-au a cor-
 dat din venituri extrabugetare ale
universit\]ii, bani interni, deci. Nu am
putut investi `n alte zone, e drept. Dar s`nt
universit\]i, cum este [i cazul UAIC, care
au f\cut `mprumuturi `n banc\, ori banca
ce re dob`nzi, acestea nefiind eligibile pen-
 tru rambursare prin POSDRU. Sper, to -
tu[i, s\ se `n]eleag\, la nivelul universi t\ ]ii
noastre, c\ un astfel de program este o
posibilitate pentru doctoranzi s\ termine
[i al treilea ciclu de studii.

O.V.: Deci cum se va rezolva p`n\ la
urm\ plata acestor burse?

A.S.: Prin accederea la aceste pro-
grame europene, cu sau f\r\ entuziasm.

A  oferi  pe  tav\  universit\]ilor
tinere  ceea  ce  s-a  ob]inut
`ntr-o  sut\  de  ani  prin
tradi]ie,  e  o  gre[eal\

O.V.: Cum a supravie]uit universi-
tatea `nt`rzierilor la plata cererilor pen-
tru proiectele finan]ate POSDRU?

A.S.: Printr-o gestionare administra-
tiv\ bun\, dar nu doar `n interesul ca dre lor
didactice. Consiliul de administra]ie, con-
dus de prof. univ. dr. Ion Giurma, a g\sit
un echilibru `ntre cre[terile salariale ale
cadrelor didactice tinere, c\rora li s-au dat
procente `n plus fa]\ de profesorii cu ex-
perien]\ [i bursele doctorale. S-a reu[it, ̀ n
acest fel, s\ se ob]in\ un surplus de a -
proape 80 de miliarde de lei vechi pe c`nd,
`n alte universit\]i, salariile au fost chiar
cu 50% mai mari dec`t la TUIA{I. Iar
pentru burse doctorale s-au `mprumutat
din b\nci. Noi n-am luat din afar\, am
cheltuit din interior. 

O.V.: Clasificarea f\cut\ de Aso cia -
]ia Universit\]ilor Europene (EUA) a
fost anulat\ `n urma procesului c`[tigat
de Universitatea „{tefan cel Mare” din
Suceava. }in`nd cont de faptul c\ a -
ceas t\ ierarhizare nu a avut, concret,
efecte asupra finan]\rii, se mai justifi c\
`ntregul proces prin care a trecut uni-
versitatea pentru evaluare?

A.S.: Clasificarea universit\]ilor, cu -
prins\ `n Legea 1/2011, ca idee, nu a fost
un lucru r\u. Eu unul am sus]inut ca pri ma
s\ se fac\ cu ajutorul exper]ilor ro m=ni,

urm`nd ca mai apoi s\ fie `n cre din]at\
celor str\ini. Colegul meu, deputatul
Marius Sp`nu, a sus]inut ca prima clasi-
ficare s\ se fac\ cu exper]i str\ini. A r\mas
aceasta [i s-au n\scut multe co men tarii pe
l`ng\ cele trei categorii `n care au fost
`mp\r]ite institu]iile de `n v\ ]\ m`nt supe-
rior. TUIA{I, `mpreun\ cu UAIC [i UMF
s`nt de tip A [i nu au ]ipat. Celelalte, de tip
B [i C, `n ultima categorie intr`nd majori-
tatea universit\]ilor private, au contestat,
evident, pentru c\ acest proces nu a fost
unul transparent. C`nd s-a schimbat con-
ducerea [i a venit ministrul Andronescu
nu s-a g\sit documenta]ia care a n\scut
aceast\ clasificare, de[i, subsecvent, pro-
cesul acesta presu pu nea [i aducerea de
diferen]e `n finan ]a re. Nu at`t la cea de
baz\, c`t la cea comple mentar\ [i de cerc-
etare. A face o clasificare [i a da posibili-
tatea noilor universit\]i s\-[i dezvolte
capacit\]ile ̀ n timp e un lucru ̀ ncurajator.
Dar a oferi pe tav\  ceea ce s-a ob]inut
`ntr-o sut\ de ani prin tradi]ie, prin com-
peti]ie, e o gre[eal\. 

Exist\  o  tendin]\  de  a  `nv\]a
studentul  c\  totul  este  banul
O.V.: Se pune problema unei noi

pro ceduri de ierarhizare interna ]io na -
le, U-Multirank, pe alte criterii. E vorba
de reputa]ia `n cercetare, calita tea pre -
d\rii [i `nv\]\rii, orientarea in ter na ]io -
nal\, succesul `n transferul de
cu no[ tin ]e [i angajamentul regional.
Ur m\ rind, spre exemplu, ultimul punct,
cum s-ar prezenta universitatea la ni -
vel de implicare `n via]a ora[ului?

A.S.: S`nt dou\ tendin]e `n lumea uni-
versitar\. Exist\ tendin]a ini]ial\, a uni-
versit\]ii humboldtiene, `n care institu]ia,
ca un „turn de filde[”, creeaz\ `n plan
mental, al instruc]iei, un om cult, util so-
ciet\]ii, sie `nsu[i [i familiei lui. A ap\ rut,
`ns\, tendin]a din ce `n ce mai accentuat\,
a universit\]ii antreprenoriale, `n care a -
ceasta este privit\ ca fiind `n principal un
furnizor de servicii c\tre societate [i c\tre
individ. Prin prisma a ceea ce reprezint\,
`ntr-o societate de consum, individul, a di -
c\ un produc\tor de bunuri, o roti]\ `ntr-o
ma[in\rie a benzii rulante a lui Char lie
Chaplin. Totul este privit prin oglinda uti l-
itarismului. {i-atunci universitatea tre buie
s\ ias\ din turnul de filde[ [i s\ se in te-
greze, chiar [i `n lipsa fondurilor, pe pia]a
furnizorilor de servicii. Deci s\-[i de-
plaseze centrul de greutate de la formativ,
instructiv spre domeniul facerii de bani,
antren`nd [i studen]i, `nv\]`ndu-i din fac-
ultate c\ totul este banul. Nu optez pen tru
nici unul din aceste modele, ci pentru o
`mbinare, adic\ [coala universitar\ s\-i
dea studentului acele elemente care s\-l
`nnobileze ca om, s\-l diferen ]ieze de an-
imal, dar s\-i dea [i cu no[ tin ]ele necesare
integr\rii `ntr-o lume ne mi loas\ cu cei cu
`nclina]ii mai mult umanis te.

Oric`t  ne-ar  pl\cea  s\
scoatem  poe]i  [i  filosofi,  la
Politehnic\  trebuie  s\  avem
[i  „tinichigii”
O.V.: Plasarea la mijloc ar fi op ]iu -

nea ideal\. Dar acum, efectiv, TUIA{I
este un turn de filde[ sau o „fabric\ de
bunuri”, cum spunea]i?

A.S.: Universitatea Tehnic\ este ca
Pendulul lui Foucault. Oscileaz\, rapor-
tat la facultate, la departamente. S`nt u ne -
le care accentueaz\ partea formativ\, `n
special cele de [tiin]e fundamentale, ma -
tematic\, fizic\, chimie. S`nt cele care
merg, `n ultimii ani, pe latura de cerce ta -
re, consultan]\, angrenare pe pia]a mun -
cii. {i s`nt profesori din unele facult\]i
care au propriile firme de consultan]\, de
proiectare [i chiar execu]ie [i care `[i re-
 cru teaz\ for]a de munc\ dintre fo[tii stu-
den]i, deci n-a[ putea spune c\
universitatea `n ansamblu poate fi catalo-
gat\ `ntr-un fel sau altul, dar s`nt cadre di-
dactice des pre care putem vorbi `n
termenii ace[ tia. Unii care `ncurajeaz\
ideea c\ trebuie s\-i dau studentului ceea
ce-i serve[te acum s\ [tie. ~n sensul de a-i
da acum un pe[te, nu a-l `nv\]a s\ pes-
cuiasc\. Eu prefer s\ nu-i dau pe[te ci s\-
l `nv\] s\ g`n deas c\. Nu vreau s\ fac
robo]ei care s\ ia din sertar manualul de
proceduri pe care l-a predat Anghel Stan-
ciu.

O.V.: Deci exist\ o con[tiin]\ a fap-
tu lui c\ studen]ii trebuie s\ se integre ze
pe pia]a muncii [i se ac]ioneaz\ ca a tare.

A.S.:Da, prin prisma acestui criteriu,
de implicare a universit\]ii `n mediul re-
gional `n care `[i desf\[oar\ activitatea,
unul din parametri de lucru, s\ spu nem
a[a, e gradul de integrare pe pia]a muncii
a absolven]ilor. Adic\, oric`t ne-ar pl\cea
s\ scoatem poe]i [i filosofi, la Po li teh nic\

trebuie s\ scoatem [i „tini chi gii”. E drept
c\ una este s\ predai arta tea trului [i alta
este s\ predai betonul armat – de[i poate
ai nevoie de o doz\ de poezie s\ te apropii
de acesta din urm\ –, care este [i rece [i
greu. Dar noi trebuie s\ `n cer c\m s\-i spri-
jinim; dac\ nu s\ se angajeze, atunci s\-[i
deschid\ firme proprii. Pe vremuri, un
profesor de-al meu, domnul Nicolau, `mi
spunea c\ nu po]i face be ton precompri-
mat cu trei lope]i [i cinci ne califica]i. Dar
cu un inginer, un tehnician [i c`]iva
muncitori po]i deschide o fir m\ de con-
struc]ii [i nu s\ vinzi, li cen ]iat, la tarab\ `n
pia]\. La noi, `n preajma examenului de
licen]\, la Construc]ii, vin firme [i so-
licit\ preluarea de absolven ]i pentru
[antierele din ]ar\ [i pentru pro iectare, cu
oferte bune uneori [i `n [e l\ toare alteori.

Unii studen]i semneaz\ contracte `n anul
al III-lea, al IV-lea, pri mesc o burs\ [i s`nt
asigura]i c\ stau a co lo cinci ani. Dar la un
pre] care, dac\ l-ar ne gocia dupa ce ter-
min\, ar fi [i mai ma re. {i s`nt facult\]i
unde procentul acestor cazuri este [i mai
mare. M\ g`ndesc la cei de la Automa-
tiz\ri [i Calculatoare, unde e greu s\-i [i
]ii ̀ n facultate. E co no mia trebuie s\ se de-
scurce singur\, spun economi[tii no[tri. S\
apel\m, deci, la stat. Dar dac\ nu-i dai
statului ce-i trebu ie atunci c`nd trebuie,
cum po]i s\-l mulgi atunci c`nd el e ca o
vac\ stearp\?

O.V.: Spunea]i la un moment dat,
`n tr-un interviu, c\ atunci c`nd a]i ab-
solvit dumneavoastr\, posibilitatea de
angajare era limitat\ de grani]ele Ro -
m=niei. A]i fi plecat, `n alte condi]ii?

A.S.:Nu pot s\ spun c-a[ fi plecat sau
nu. ~n anul I de facultate am fost se lec -
]ionat s\ plec `n Fran]a, la Uni ver si tatea
Paris IV (n.r.: Université Paris-Sor -
bonne), dar p`n\ la urm\ a plecat
altcineva. Era perioada `n care a plecat [i
Petre Roman. Eram copil de la ]ar\ (n.r.:
din comuna Toporu, jude]ul Giurgiu) [i
singura mea „pil\” era munca. A[ fi vrut
s\ studiez [i dincolo, dar nu a fost posibil.
Nu regret dec`t `n sensul c\, acum c`nd e -
xist\ aceast\ deschidere, nu exist\ aceea[i
dorin]\ de perfec]ionare, de asimilare la
unii tineri pe care noi `i trimitem c`te
dou\-trei, chiar [ase luni `n Vest. Apare o
anumit\ blazare. Ca un `ndemn [i nu ca un
regret, afirm acum c\ pia]a muncii e `n -
treaga Europ\. Practic, diplomele noas  tre,
prin libera circula]ie a meseriilor, s`nt val-
abile peste tot. Am putea s\ mar [\m cu
matematica, fizica, chimia, in gineria. Am
putea s\ mergem `n afar\ cu ceea ce ei nu
au, dar noi am putea fi. 

O.V.: Se observ\ tenta]ia Occi den -
tului [i acum, `n num\rul de `nscri[i de
la unele facult\]i. La Textile [i Piel\rie,
de exemplu, nu s-a ̀ ndeplinit, ̀ n ulti mii
ani, cifra de [colarizare. Ce se va
`nt`mpla cu aceste specializ\ri?

A.S.: E clar c\ `nainte de 1989 a fost
o anumit\ ierarhizare a facult\]ilor pe zo -

ne de interes ale celor care voiau s\ dea
admitere [i era atunci Electrotehnica pe
pri mul plan, Mecanica, Chimia In dus -
tri al\, Textile [i Piel\rie, care era singura
facultate de profil din Rom=nia. De aici,
de la Ia[i, `[i tr\geau for]a de munc\ toate
fabricile de textile. Dup\ Revolu]ie au
ap\rut dou\ fenomene. A sc\zut dramatic
interesul pentru inginerie [i, simultan, au
ap\rut noi facult\]i. Una din marile fabrici
de textile era atunci UTA Arad. Or, acolo
s-a `nfiin]at o facultate de profil [i-atunci
tot poten]ialul facult\]ii de la Ia[i nu mai
atrage studen]ii a[a cum o f\cea `nainte.
Iar aceast\ tendin]\ a fost dublat\ de
atrac]ia facult\]ilor umaniste. Acum este
o criz\ de ingineri [i `ncepe s\ creasc\ in-
teresul pentru acest domeniu. Nu mai este
Electrotehnica pe primul loc, ci Facul-

tatea de Construc]ii, ur ma t\ de
Hidrotehnic\. {i-atunci, iat\ c\ noi tre-
buie totu[i s\ men]inem specializ\ri care
un an se fac, un an nu, pentru a nu dis p\ -
rea. S`nt facult\]i care `n comunism erau
sec]ii. Trebuie s\ le men]inem oarecum ar-
tificial, la nivel de avarie, pentru c\ dis-
pari]ia lor ar face imposibil\ reluarea
`n tr-o perspectiv\ `n care ar reveni. 

MM--aamm  mm`̀nnddrriitt  cc`̀nndd  `̀nn  ccllaassaa
mmeeaa,,  ddee  llaa  ]]aarr\\,,  aamm  ffoosstt
pprriimmuull  ppiioonniieerr  

O.V.: Finan]area, `n momentul de
fa]\, a r\mas la formula din 2008, pe
student echivalent. Dac\ absolven]ii de
bacalaureat s`nt atra[i de op]iunile din
str\in\tate sau nu s`nt tenta]i de oferta
Politehnicii, este automat afectat [i
bugetul universit\]ii.

A.S.: Bugetul este, efectiv, afectat
dac\ n-ai studen]i. Pentru c\ vechiul sis-
tem mergea pe cadru didactic, `n func]ie
de c`]i profesori, conferen]iari [i a[a mai
departe aveai. Acum ]i se aloc\ o sum\, pe
student echivalent, adic\ o c\ciul\ de bani.
Care mai apoi se dirijeaz\ spre facul tate, de
acolo spre specializ\ri [i acolo e posibil s\
nu ai grupe suficiente, destui studen]i `n
an. Aici e influen]at\ [i sa la ri zarea cadru-
lui didactic, care nu e fix\. ~n Legea
1/2011 s-a prev\zut c\ finan]area aceasta
pe student echivalent are [i efecte colat-
erale proaste. Dac\ `]i intr\ 100 de stu-
 den]i ̀ n anul I, tendin]a natural\ a ca drului
didactic este s\-i duc\ mai departe. Pen-
 tru c\ dac\ trec doar 50%, [i sa la ri za rea va
fi t\iat\ `n jum\tate. {i tot a[a p`n\ la fali-
ment. Efectul colateral a fost, deci, o
sc\dere a calit\]ii preg\tirii studen ]ilor.
Tacit\.

O.V.: {i sesizabil\, deci.
A.S.: P\i cine-[i taie singur craca de

sub picioare? Dac\-i pici, r\m`i f\r\ sala -
riu. {i-atunci am propus s\ se `nt`mple do -
u\ chestiuni. ~n primul r`nd, bugetarul [i
nebugetarul s\ nu fie pe patru ani, ci s\
migreze. S\ putem men]ine astfel finan ]a -

rea de baz\ [i salarizarea. {i a doua, ca re
e revolu]ionar\, spune c\ dac\ `n anul I au
intrat 100 de studen]i, aceast\ finan ]a re pe
care o primim pe cei 100 s\ fie men]inut\
patru ani. Eu scot zece din to]i, dar \[tia
zece s`nt cu adev\rat ingineri. Dac\ te duci
la École Nationale des Ponts et
Chaussées (n.r.:  {coala Na]ional\ de
Poduri [i Drumuri) din Fran]a, ei nu-]i
scot 1.000 [i ceva de ingineri pe an. {i le
asigur\ pe timpul facult\]ii o chestiune
care nou\ ne lipse[te [i e un lucru du re ros.
Unde se duc 400 [i ceva de studen]i `n
practic\ pe [antier? Ar fi [antiere mari, dar
de unde bani de transport, de cazare, lu-
cruri pe care `nainte ni le permiteam. Pen-
tru toate practicile erau aloca]ii bu ge tare
separate. ~n Fran]a exist\ o lege care
oblig\ marile companii s\ primeasc\ stu-

den]i `n practic\. Am copiat [i noi `n pro-
por]ie de 90% aceast\ lege, dar lipsesc cei
care s-o aplice. G\sirea modalit\]ii de a
face practic\ e una din problemele care ne
preocup\ acum. 

O.V.: Dumneavoastr\ ca student n-
a]i sim]it astfel de lipsuri ale univer-
sit\]ii?

A.S.:Nu. ~n studen]ia mea, `ntre ’67 –
’72, practica din anul I, al II-lea [i-al III-
lea era a[teptat\. Era perioada cea mai
pl\cut\, pentru c\ se desf\[ura pe [antier
[i-]i alegeai locul dup\ medie. Eu am f\ cut
practic\ la N\vodari, dup\ aceea la Bu[ -
teni. Eram vreo [apte – zece studen]i [i
dura cam o lun\. Era, cumva, o ches ti u ne
strict profesional\ [i o `mplinire personal\.
Nu cred c\ exist\ inginer constructor care
s\ nu-[i aduc\ aminte de pri ma practic\,
cea topografic\. Se dau mari cu teodolitul
(n.r.: instrument optic pentru m\surarea
unghiurilor orizontale [i verticale), cu
nivela [i `i `ntreab\ „ba be le” dac\ se
d\r`m\ ceva. Pentru c\ atunci c`nd apar
topografii `ntr-o zon\, ori se cons truie[te
ceva, ori se demoleaz\ [i ei dau explica]ii
doxe privind ceea ce au de g`nd s\ fac\,
dar de fapt ei nu fac dec`t un plan
topografic, o drumuire pentru practica lor.
Atunci luai contact cu profesia ta, `n acele
excursii de studiu, de la `n ce pu tul [i
sf`[ritul facult\]ii, pe [antiere.

O.V.: V-a]i implicat `n politic\ de-
 vreme, `n 1968. A]i sim]it c\ a]i sacrifi-
cat ingineria pentru politic sau invers,
undeva pe parcurs?

A.S.: De fapt, `n via]a politic\ m-am
implicat de la pionieri. Eram m`ndri a -
tunci, de[i probabil unii zic c\ le-a fost ru -
[ine. Eu m-am m`ndrit c`nd `n clasa mea,
de la ]ar\, am fost primul pionier [i m-am
dus la [coal\ cu cravata `nnodat\, iar pe
urm\ prins\ cu inel. Acas\ era de parc\ a[
fi primit ceva deosebit. Dup\ care am tre-
cut `n Uniunea Tineretului Comunist
citind, la vremea aceea, „A[a s-a c\lit
o]elul” (n.r.: titlu de Nikolai Os trovs ki)
[i alte scrieri din acestea „revo lu  ]ionare”,
care `nsufle]eau. Am fost pri mul membru
de partid f\cut `n facultate `n 1968. Re-
volta din 1989 am sim]it-o ca pe-o cioc-
nire teribil\ `ntre cei pe care-i [tiam
`ntr-un soi de talibanism comunist [i o
jum\tate mai nou libertarianist\, capi talist\
a lor. Am intrat apoi din nou `n po litic\,
una `n care totul se stricase, totul era bla-
mat, to]i erau capitali[ti convin[i, deodat\.
Ast\zi pot s\ spun c\ am reu[it s\ pun `n
scris procentul acela de 6%, pe care ni-
meni nu `ndr\zne[te s\-l dea jos, dar `l
am`n\. Am reu[it s\ dublez salariile pro-
fesorilor universitari, astfel `nc`t t\ ie ri le
nu s-au resim]it `n `nv\]\m`ntul superior.
M-au `njurat conferen]iarii si celelalte cat-
egorii, dar le-am oferit o posibil i tate de ne-
plafonare. Dac\ aveau to]i acelea[i salarii,
de ce s-ar mai fi chinuit s\ fie profesori?
A[a, au o perspectiv\. 

O.V.: Ordonan]a de Urgen]\  (OUG)
92/2012, l\sat\ de fostul ministru E ca -
te rina Andronescu, `nl\tur\ necesita tea
ob]inerii acelei abilit\ri pentru trece rea
la statutul de profesor universitar. Era
acel atestat o „barier\ profesional\”
at`t de greu de dep\[it?

A.S.: Eu m-am opus acestei abilit\ri
`n timpul discu]iilor. Aceast\ abilitate
exist\ `n Republica Moldova, ̀ n Ger ma-
 nia [i Rusia. Nu mi s-a p\rut fireasc\ pen-
tru c\ presupune urm\torul proces:
con feren]iarul `[i d\ doctoratul, are un
num\r de lucr\ri [i pe urm\ mai sus]ine o

tez\, `nainte se numea tez\ de docen]\,
`ntr-o limb\ str\in\ [i mai d\ [i o tax\ de
`n scri ere. Mi se p\rea artificial\. A r\mas,
`ns\, a bilitarea pentru ob]inerea calit\]ii de
con duc\tor de doctorat. 

EExxiisstt\\  pprrooffeessoorrii  llaa  ccaarree  ooaa--
mmeenniiii  ddeesscchhiidd  uu[[aa  ccuu  ccaappuull  [[ii
cceeii  llaa  ccaarree  ssee  ddeesscchhiiddee  uu[[aa
ccuu  mm`̀nnaa  
O.V.: Tot aceast\ ordonan]\ a modi-

ficat `n Legea 1/2011 chestiunea nu m\ -
ru lui de doctoranzi pe care  `i poate
`ndruma un conduc\tor. Astfel, noua
for m\ a legii prevede c\ Senatul decide
[i propune aceast\ cifr\. Se poate trece
de vechea limit\, de opt studen]i?

A.S.: Noi avem o problem\ cu doc-
toratul. Una pe care, fie din motive de per-
 cep]ie, fie care ]in de genera]ie, nu pu tem
s-o rezolv\m. Doctoratul pe care l-am
g`ndit eu era unul care consfin]ea o cali-
tate, aceea de cercet\tor [tiin]ific do b`n di -
t\ dup\ un num\r de ani de cercetare `n
do meniul lui. Era o certificare. Acum, o -
da t\ cu procesul Bologna, doctoratul s-a
ata[at ca fiind al treilea ciclu de `n v\ ] \ -
m`nt. Acest ciclu prevede o parte de ac ti -
vi t\]i didactice, deci aproape un an de zile
de cursuri [i una de studiu biografic [i
cercetare propriu-zis\. Nu mai este o cer-
 tificare a calit\]ilor dob`ndite de docto -
rand, ci una c\ acest t`n\r poate des f\ [ura
activt\]i de cercetare [tiin]ific\. Dac\ a de-
venit un proces didactic de ̀ n v\ ]\ m`nt, nu
cred c\ num\rul de studen]i trebuie limi-
tat artificial. Funeriu l-a limitat la opt.
Dar de ce nu la cinci, trei sau doi? Eu nu
am luat mai mult de unul sau doi doc tor-
anzi anual. Dup\ mine, cifra res pectiv\ nu
trebuie s\ fie foarte mare, de[i, ca [coal\
doctoral\, `n sistemul Bo lo gna, cred c\
poate fi [i mai mare de opt. Dac\ Legea
1/2011 r\m`nea a[a, noi, Facul tatea de
Construc]ii, peste doi-trei ani nu mai
aveam nici un conduc\tor. Pentru c\ ies
to]i la pensie, iar din spate, aceste condi]ii
de abilitare nu cred c\ mai permiteau in-
trarea altora, poate a unuia, ma x imum doi.
De aceea s-a scos aceast\ restric]ie. Dar
exist\ dou\ categorii de profesori. Profe-
sori la care oamenii des chid u[a cu capul
[i cei la care se des chide u[a cu m`na.
Dac\ au ajuns condu c\ tori de doctorat,
trebuie s\ aib\ teme cla re, concrete [i nu
s\ ia 16 studen]i pe care nu-i ]in minte nici
dup\ nume, dar s\ mai [tie [i ce tez\ au. {i
se pomenesc cu te za dup\ trei ani, iar `n
afar\ de coper]i nu e nimic original

`n\untru. 
O.V.: S-a mai pus, pe marginea re-

 glement\rilor din aceast\ ordonan]\, [i
problema mut\rii centrului de greuta te
`n ceea ce prive[te puterea de decizie `n
universitate de la rector la Senat. Cum
se va vedea aceast\ modificare la
TUIA{I?

A.S.: ~n cazul nostru, concret, nu este
nici un fel de balansare a puterii. A[ pu tea
spune c\ exist\ un consens, o sf\tuire `n
ceea ce prive[te inclusiv ordinea de zi.
Avem o istorie comun\, eu [i prof. univ.
dr. Giurma, am lucrat `mpreun\ ca direc-
tori educativi, s`ntem ingineri constructori
am`ndoi, nu avem orgolii din acestea de-
osebite `n care s\ stabilim cine-i cel mai
tare. 

O.V.: A]i declarat asta [i la `n ce pu -
tul acestui mandat. Spunea]i atunci c\
„avantajul domnului rector [i al meu,
este lipsa noastr\ de orgolii pentru c\
noi mai avem trei ani, nu mai putem
candida la un nou mandat [i ]inta nos -
tr\ este binele institu]iei [i nu satisface -
rea orgoliilor personale”. {i dac\ ele
a par pe parcurs?

A.S.: Nu omit c\ apar astfel de lu-
 cruri, acolo unde, de fapt, cel care e
pre[edintele Senatului a fost rector. A co -
lo exist\ o altfel de armonie. La noi nu e
a[a. Principial, faptul c\ s-au creat un or-
ganism deliberativ, Senatul [i unul e xe -
cutiv, Consiliul de Administra]ie, cu
rectorul `n frunte, echilibreaz\ pe undeva
puterea `n universitate. Scopul meu este
s\ armonizez, `mpreun\ cu profesorul
Giur ma acest raport de puteri astfel `n c`t,
dup\ patru ani, ele s\ nu func]ioneze `n
contradictoriu. Statutul Senatului pre -
vede c\ senatorul poate ini]ia hot\r`ri. P` -
n\ acum nu avem nici una, dar va trebui s\
ne obi[nuim cu ideea c\, a[a cum `n Par-
lament po]i ini]ia o lege care poate fi
chiar aprobat\, a[a [i pe senatori `i po]i
obi[nui cu ideea c\ nu doar Consiliul poa-
te lua decizii. Atunci c`nd Senatul va res -
pinge c`teva hot\r`ri ale Consiliului de
Administra]ie, iar cel din urm\ va `n]e le ge
acest lucru, atunci vom fi `n normalitate.
At`ta timp c`t Consiliul de Administra]ie
consider\ c\ tot ce g`nde[te el este sacro-
sanct, nu poate fi bine. Problema cu oa-
 me nii care au putere e c\ nu mai g`ndesc.
Eu sper ca [i eu [i profesorul Giurma s\
avem g`ndire [i dup\ ce ne pierdem func -
]ii le, nu doar pe aceasta pe care ne-o d\
puterea [i care, uneori, este toxic\.
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E drept c\ una este s\ predai arta tea tru-
 lui [i alta este s\ predai betonul armat, de[i
poate ai nevoie de o doz\ de poezie s\ te
apropii de acesta din urm\, care este [i rece
[i greu.

„Am reformat tot p`n\ o s\ d\m ortul popii”

Sper s\ apuc `n Parlament ziua c`nd voi fi bucuros c\ un Guvern
care a trecut prin [coal\ va pune [coala pe locul meritat

„

� interviu cu prof. univ. dr. Anghel Stanciu, pre[edintele Senatului Universit\]ii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Ia[i



Mai s`nt 20 de minute p`n\ la
plecarea trenului de naveti[ti [i ho -
lu rile s`nt deja umplute p`n\ la re fuz.
Printre cei 30 de oameni din fa]a mea
`[i fac loc doi tineri. El ]ine `n bra]e
un c`ine. Ea, o floare. Din urma lor,
o femeie vine vertiginos, `mpie dic`n -
du-se `n cele c`teva saco[e imense
mari, de rafie, pe care le car\. Se a [a -
z\ `n fa]a mea, l`ng\ un b\rbat care,
c\ptu[it `n propria geac\, pare a dormi.
~[i l\sase, `n sc`rb\, saco[a pe locul
din dreapta lui [i `ncepuse s\ mo]\ie
cu ochii deschi[i, leg\n`ndu-se `ncet
`nainte-`napoi. „Doamna” Maria, du-
p\ cum aud c\ o strig\ cei 30 de b\r -
ba]i care stau `n picioare pe holul `n -
gust al etajatului albastru, d\ sa co [a la
o parte [i se a[az\. Marian, b\r ba tul
la vreo 40 de ani, cu alur\ de boxer
[i fa]\ de buldog, care aparent o aju-
tase cu bagajele, las\ saco[ele jos, l`n -
g\ scaun.

~n plase, pe podea, buc\]i de pui
congelat luate en gros. Deasupra, un
haltap de parizer `n form\ de semi-
lun\. Al\turi, o sticl\ de Unirea la un
litru [i vreo cinci pahare de plastic.
Sub mi[c\rile Mariei, care `ncerca s\
se aplece s\ ia sticla de t\rie, ban ch e -
ta se hurduc\, b\rbatul se treze[te din
mo]\ial\, `ncuviin]eaz\ din cap [i se
ghemuie[te din nou, de parc\ ar vrea
s\ intre `n sine. Dac\ „doamna” Ma -
ria ocup\ un scaun jumate, el st\ pe-
o bucat\ de banchet\ [i pe sp\tar.

Ceata de oameni care [i-au f\cut
cas\ `n trenul de naveti[ti care pleac\
la jum\tate de or\ dup\ 16.00 spre
Bac\u, doar ce au venit de la mun c\.
Probabil la negru, fiindc\ „doamna”
Maria se ceart\ la telefon cu un mai -
stru de vreo zece minute, care n-a
chemat-o la munc\ [i vineri, „c\ cic-
ar fi ziua femeii [i ̀ mi d\ liber, dar nu
m\ pl\te[te nimica”. Din Podu Iloa -
iei, S`rca sau T`rgu Frumos, oa m e -
nii fac naveta zi de zi, s\pt\m`n\ de
s\p t\m`n\, cu acela[i tren, `n ace-
lea[i vagoane [i pe acelea[i locuri. E
o stratificare social\ nescris\ [i ne -
dez b\tut\. Au fost s\pt\m`ni `n care,
ajung`nd pe ultima sut\ de metri la
gar\, am g\sit scaunele ocupate cu
saco[e, saci de cartofi, pungi de plas -
tic, [i oameni st`nd ̀ n picioare pe l`n -
g\ ele. Ca o linie de tronuri la clasa
a II-a, `[i a[teptau proprietarii.

Ierarhia naveti[tilor  
„Doamna” Maria strig\ un nu -

me. Din partea cealalt\ a holului r\ -
su n\ o voce ca r\spuns. Dup\ c`teva
coate [i `mpuns\turi, `n fa]a ei ajun ge
un b\rbat usc\]iv, noduros, cu fa]a br\z -
dat\ de riduri ad`nci care par c\ au
s\pat tran[ee pe fruntea [i obrajii lui.
Ajuns `n fa]a femeii, `[i str`nge p\ l\ -
ria la piept `n semn de rug\ciune. Toa -
t\ bucata de hol e invadat\ de un pu -
ternic miros de br`nz\ fermentat\. C`i -
nele `ncepe s\ schiaune. Costel, b\r -
ba tul care a r\spuns la apel, se uit\ cu
sete la sticla de coniac desf\cut\ din
poalele Mariei. Aceasta `i toarn\ „o
sut\” [i lui `ntr-un pahar de plastic.
Au trecut abia 15 minute de c`nd am
ie[it din gar\ [i sticla proasp\t des f\ -
cut\ s-a terminat, stoars\ cu sete de
Marian. 

Trecem de Le]cani [i `ntre b\r -
ba ]ii din spatele banchetelor se na[te
o discu]ie despre na[i. Un b\tr`n cu
c\ciula ]inut\ pe v`rful capului, dea-
supra urechilor, poveste[te m`nc`nd
semin]e cum nu [i-a mai luat bilet de
„mai bin’ de-un an de zile. De c`nd
am mers la Bucure[ti [i n-a vrut s\ m\
ia na[ul din gar\”. L`ng\ el se por-
nesc r`sete, `njur\turi [i `n -
ghionteli. Dou\ PET-uri de
bere se topesc de cum au
fost desf\cute [i le[urile lor
stau contorsionate `ntr-un
col] al ho lu lui. Din vorb\-n
vorb\, aflu c\ nici unul din-
tre b\rba]ii [i femeile din
fa ]a mea nu are cum -
p\ rat bilet. Merg fie
cu „un leu la na[”,
fie „zicem c\ avem
abonament [i nu ne
caut\”, sau re fu z\
s\ pl\teasc\ „c\ doar
ce-o s\ ne fac\”.
Dar nu le place s\
se pu n\ `n gur\ cu
na[ii, c\ merg `n fie-
care zi pe acela[i drum
[i deja se [tiu.

Oamenii `ns\ `n -
cep s\ se uite `n gri -
jora]i unii la al]ii.
Niciodat\ parc\ nu
i-a prins curbele de
dinainte de S`rca
p`n\ s\ vin\ na[ul

s\ negocieze c\l\toria. {i ast\zi a proa -
pe c\ am intrat `n gar\ c`nd, la etaj,
se z\rea tichia na[ului `nso]it de un
b\rbat cu geaca de piele maronie, la
cravat\. „V\leu”, strig\ unul dintre cei
a[eza]i pe trepte, Marian aproape sca -
p\ paharul cu dou\ degete de bere [i,
din m`n\ `n m`n\, semin]ele [i PET-
urile `[i fac loc sub bancheta „doam-
nei” Maria. Era supracontrol. Din tre
cei care s-au aliniat la ie[ire, nu to]i
aveau nevoie s\ coboare `n S`rca, c`]i -
va mergeau p`n\ la T`rgu Frumos.
„Da’ nu stai cu \[tia de c`nd i-a luat
la scuturat, mai ales dac\ e [i con-
trol”. Trenul trage `n gar\, un na[ ne -
gociaz\ de zor cu cineva la etaj, altul
se t`rguie[te l`ng\ u[a vagonului cu
un grup de tig\na[i pe care `i d\ jos. 

Doamna Maria `[i str`nge baga-
jele repede, buc\]ile de pui congelat
din saco[e izbindu-se de parc\ cine-
va tr`ntea c\r\mizi. „Ai grij\, nu te
lua la b\taie cu ei [i nu te pune `n gu -
r\ c\ dup\ aia fac \[tia ceva [i dau
vina pe tine”. Fa]a lui Marian, din
ce `n ce mai ro[ie, se mi[c\ t`mp [i
apro bator, iar ochii s\i lucesc goi. Ai
putea s\ zici, uit`ndu-te atent, c\-i
vezi ceafa prin albul ochilor care nu
mai spun nimic. Mu[c\ absent din pa-
rizer [i rupe buc\]i de p`ine p`n\ d\
de o pung\ de semin]e pe care [i-o
var s\ toat\ `n buzunar, ca s\ le as -
cund\ [i se a[az\ `n fa]a mea, `n lo -
cul „doamnei” Maria, care sprinta de -
ja pe peron cu saco[ile dup\ ea. Nu -
mai bine, c\ un controlor cu fa]a co -
lorat\ coboar\ pufnind pe sc\ri. 

„Aici nu e vorba de foc,
doamn\!”

„~n tren nu se m\n`nc\ semin]e [i
nu se fumeaz\”, [i cei doi b\rba]i se
opresc instantaneu. „Iertare domn [ef,
gata, nu mai facem”, spune unul din -
tre ei fug\rind fumul de ]igar\ cu m` -
na [i `ndes`ndu-[i semin]ele `n buzu-
nar. Dup\ o clip\ de agita]ie, `n care
cei doi tineri, c`inele [i zambila urc\

sus pe ni[te trepte, na[ul ajunge `n
dreptul unei b\tr`ne care st\tea `n -
tr-un col] al holului, pe care nici
nu o vedeai p`n\ c`nd nu au co-
bo r`t grosul naveti[tilor. Dup\ do -

u\ minute de negocieri `ntre [ase
ochi, fiindc\ [i supracontrolul s-a

dus s\ asculte, se aude vocea
b\tr`nei. 

„– S\ m\ bat\ focu’
dac\ am bani de bilet.

– Aici nu e vorba
de foc doamn\ ci de
bilet, 8 lei cost\ sau
cobori la Bac\u.”

– Da’ vin de la con -
tainere acu, m\ a[ teap -
t\ fata mea...

– Po]i s\ fi umblat
[i prin mall din partea

mea, c`t\ vreme `mi dai
acuma 8 lei, c`t face p`n\
la T`rgu, altfel nu co bori.”

Pe b\tr`n\ o ia tre -
mu ratul de picioare, na -
[ul o ajut\ s\ se a[eze pe

o banchet\, vine [i supra -
controlul mai aproape [i

negocierile continu\. Acum `i cere
5,20, pre]ul normal, f\r\ taxe supli-
mentare. B\tr`na scoate tremur`nd un
leu de sub c\ciula care `i astupa p`n\
[i spr`ncenele [i `l `ntinde tremur`nd
c\tre cei doi b\rba]i din fa]a ei. Su -
pracontrolul, cu p\rul lins [i cu un
r`n jet c`t toat\ fa]a, `[i str`nge nodul
la cravat\ [i zice cu dispre]. „Las-o
a[a, o lu\m la Bac\u, o l\sam la Po -
li ]ia Transport Feroviar, `[i ia amen d\
plus biletul de `ntors `napoi 6 mi li -
oa ne o cost\”, [i am`ndoi b\rba]ii iz -
buc nesc `n r`s. ~n hol se las\ t\ ce rea,
pe fundal r\sun`nd numai zgomo tul
`nfundat al ro]ilor de tren. ~l `n treb,
curios, dac\ b\rba]ii care au co bor`t
aveau bilet sau dac\ i-a c\utat. Se ̀ n -
toarce `nspre mine, `mpreun\ cu ce -
l\ lalt controlor [i cei doi b\rba]i de
la supracontrol [i-mi arunc\ un „a -
veau abonament”, de parc\ fie ca re
cu v`nt rostit `l ustura `n co[ul piep-
tului. „De unde [ti]i?”, plusez. „{tiu”,
`mi r\spunde [i se `ntoarce la femeia
pe care o apucase pl`nsul. „Nu pl`n ge
doamn\, c\ `ncepe s\ m\ ia [i pe mi -
ne cu lacrimi”, [i pe mijlocul fe]ei i
se `ntinde un z`mbet care dezvele[te
din]ii. 

Na[ul este un b\rbat scund, ro -
tun jor, dar destul de bine f\cut, aprins
la fa]\ ca s`ngele. Negocierile con-
tinu\. Un b\rbat care o cunoa[tea pe
b\tr`n\ vine dinspre u[\ cu un leu
`ntins `nspre na[ [i-i spune oarecum
sfios „un leu de la mata [i unul de la
mine [i ajunge p`n\ la T`rgu”. B\r -
ba tul `l `ntrerupe t\ios, se `ntoarce la
b\tr`n\. Amenin]\rile curg, femeia pl`n -
ge. De sus, c`inele ̀ ncepe s\ schiau ne.
Deodat\, t`n\ra care urcase mai de -
vreme sus, coboar\ cu o bancnot\ de
5 lei pe care i-o `ntinde na[ului, care
o ia de parc\ ar fi cel mai natural lu -
cru [i `ncepe s\-i taie bilet b\tr`nei,
ca re nu mai contenea s\ `[i fac\ cru -
ce, firimituri de p`ine curg`ndu-i din
m`neca paltonului gri, sp\l\cit.

Controale cu bastoane
Aparent, controlorii ̀ [i termina se -

r\ tura prin `ntreg trenul [i s-au oprit
pe hol s\ vorbeasc\. Na[ul responsa -
bil cu negocierile anterioare a ̀ nceput s\
le povesteasc\ celorlal]i, scuz`ndu-se
la fiecare propozi]ie, c`t de greu e s\
fie corect. „Oamenii nu iau bilet, fu -
mea z\, m\n`nc\ semin]e, dar mai ales
fu meaz\. {i vii, le spui, [i uite-a[a,
de fa]\ cu tine zice «Da, s\ tr\i]i!», [i
apoi se apleac\ [i face mai departe.
Fumeaz\ [i fumeaz\ [i tot fumeaz\”,
spune b\rbatul gesticul`nd amplu. Ca
un dirijor `n punctul culminant al unui
concert, acesta le spune b\rba]ilor c\
el e un om corect. „Dac\ a[ face zil-

nic ruta asta, s\ zici c\ iau de la to]i
c`te un leu-doi a[ face un ban, dar
a[a, cum vin de vreo dou\ ori pe s\p -
t\m`n\, n-am cum s\ m\ `m bo g\ ]esc.
{i a[a e greu, am venit odat\ cu Po -
li ]ia TF [i tot nu voiau s\ se dea jos
din tren. A[a, cum s`ntem c`te patru
acum, mai scot bani de bilet, dar s`nt
[i p\]it”. Poveste[te despre un coleg
al s\u, care a `ncercat s\ dea jos 20 de
]igani f\r\ bilet la Podu Iloaiei, o -
dat\. Pe hol, a[tept`nd s\ fr`neze tre -
nul de tot, a `ncasat dou\ bastoane
telescopice pe spate, i-au b\gat m`na
`n buzunar [i i-au luat ce bani mai
avea [i rola de bilete [i au fugit to]i
pe peron. „Ce s\ le faci? Cum s\ le
ceri bilet?”, ̀ ng`n\ acesta sub privirile
aprobatoare ale b\rba]ilor din jur. „Oa -
menii nu vor s\ cumpere bilet, e vi na
lor, eu ce pot s\ le fac, s\ `i dau jos
pe to]i?”. Din nou, `n jur doar apro-
bare.

„Mama e altfel de femeie, `i zic
acolo [i o las `n legea ei, e [i zg`rcit\
la bani, dac\ `mi d\ 10 lei e prea mult.
Da’ nici nu m\ cert cu ea, `i dau drep -
tate, c\ dup\ aia nu `mi mai face de
m`ncare, nu mai `mi calc\ hainele,
nu mai ̀ mi preg\te[te de mers la [coa -
l\”, [i cele trei fete care s-au urcat
din T`rgu Frumos se a[az\ pe ban -
cheta de pe care s-a ridicat b\tr`na.
„Cum fat\ s\-]i ceri scuze de la ma ma
ta?”, se revolt\ una dintre ele, bru -
net\ [i cu p\rul at`rn`ndu-i v`lvoi `n
jurul g`tului. Discu]ia [i-o `ncheie ra -
pid c`nd v\d controlul. „Fat\ eu am
mers o dat\ o s\pt\m`n\ `ntreag\ f\r\
bilet [i nu m-a prins”, [i `ncep toate
trei s\ r`d\ zgomotos. „Las\ , ori cum,
c\ doar nu te d\dea jos dac\ te prin -
dea, ce-ai? {i a[a dac\ nu `mi d\dea
bani de acas\ nu `mi luam bilet, ce,
eu nu am pe ce-i cheltui sau cum?”,
repet\ bruneta [i le face celorlalte do -
u\ complice din ochi. ~ncep toate trei
s\ r`d\, na[ul trece, le verific\ bi le te -
le, composteaz\. Fetele se opresc la
Ruginoasa, se dau jos, iar din buzu-
narul brunetei cade un pachet de ]i -
g\ri mototolit.

***
~n apropiere de Pa[cani, supra-

controlul a cobor`t [i s-a urcat `n alt\
garnitur\. Nervos, na[ul care s-a ocu -
pat de negocieri se retrage `n dreptul
b\ilor din spatele locomotivei [i `n -
ce pe s\ tr`nteasc\ furios. Se pl`nge
de bani, se pl`nge de s\n\tate, c\ nu i-a
ie[it tura, c\ st\ la cheremul „\lora de
la Bucure[ti”. Al\turi, colegul s\u,
care p`n\ atunci a t\cut, a `ncepe s\
trag\ `ncet dintr-o ]igar\.

C\t\lin HOPULELE

Ia bilete, neamule!
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Cea mai amuzant\ amintire pe care o am legat\
de c\ile ferate `nf\]i[eaz\ un na[, c\ruia, `n timp

ce `[i scotea m`na din buzuar, i s-au ag\]at vreo 20
de h`rtii de 1 leu, ce s-au `mpr\[tiat pe podeaua
vagonului. V\dit ru[inat, acesta a `nceput s\ le
str`ng\, `n timp ce doi copii `i d\deau t`rcoale [i
`ncercau s\ `nha]e [i ei c`teva bancnote. Ast\zi `ns\,
lucrurile s-au mai complicat. De la dosarul deschis
na[ilor care iau mit\, situa]ia personalului C\ilor
Ferate Române s-a schimbat. Controalele s-au dublat,
na[ii se tem s\ mai ia clandestini „la jum\tate de
pre]” [i mecanicii au ajuns s\ lase p\rin]ii [i studen]ii
cu pachetele `n bra]e pe peronul g\rii de frica
„inspectorilor”. Iar s\pt\m`na trecut\, `n personalul
de 16.30 de la Ia[i la Bac\u, care adun\ `n
vagoanele sale aproape to]i naveti[tii s\-i duc\ spre
case, dubla]i de supracontrol, na[ii au `nceput s\ ia
c\l\torii la puricat.

C`nd controlorii [i-au gg\\ss ii tt   nnaa[[uu ll
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� „`n tren nu se m\n`nc\
semin]e [i nu se fumea -
z\” � acum `i cere 5,20,
pre]ul normal, f\r\ taxe
suplimentare

Negocieri mai ceva ca la pia]\



„De h\t departe auzeai b\t\i
{i lovituri de bice de c\l\i

Iar el, fierarul, cu ciocanul greu 
Lovea `n nicoval\ la il\u.”

Pe Mihai Ungureanu `l [tiu din
copil\rie. Veneam `mpreun\ cu bu ni -
cul s\ schimb\m `nc\l]\rile cailor de
c`teva ori pe var\ [i ne porneam din
zori, ca s\ fim printre primii la coa da
care ajungea s\ se `ntind\ p`n\ la por -
]ile vecinilor s\i. ~n acele zile fierarul
se trezea la cinci sau mai de dimi nea -
]\ [i aprindea c\rbunii ̀ n cuptor. Ace[ -
tia se ̀ nro[eau sub suflul necontenit al
foalelui ce se `ncorda [i relaxa ase-
meni unui acordeon, `mpr\[tiind cu
respira]ia sa sc`ntei colorate peste tot
`n atelierul fierarului. C\ldura cupto -
rului `l hipnotiza uneori at`t de tare
`nc`t uita [i s\ m\n`nce sau s\ bea ap\
[i abia t`rziu `n noapte sau `n zilele
de s\rb\toare `[i l\sa nicovala [i cio-
canul s\ se odihneasc\.

Acum i-am c\lcat ̀ n curte din nou,
`ns\ abia l-am g\sit pe ’nea Mihai. Era
`n gr\din\, departe de muzica fierului
pe care o asculta necontenit ̀ n anii tre -
cu]i. Ne z`mbe[te trist c`nd ne vede,
`ns\ de data asta `mi str`nge voi ni ce[ -
te m`na [i nu m\ mai trage dintre pi -
cioarele bunicului s\-mi ̀ ncerce obra -
jii cu m`inile aspre, cum obi[nuia c`nd

eram copil.
„Hehehe! A]i venit dup\ papuci

noi la cal?”, ne `nt`mpin\ fierarul.
C\ma[a îi este descheiat\ la g`t pre-
cum unui fl\c\u, iar deasupra are doar
o vest\ de[i v`ntul `nc\ mu[c\ iar din -
tre nori soarele ne z`mbe[te rar, la c`te
o rafal\ mai puternic\ care `mpr\[tie
vata plumburie de pe cer. „Hai, des -
ham\ [i s\ o `nc\l]\m”, `l `ndeamn\
nea Mihai pe bunicul. 

Meseria, mo[tenire de
familie

’Nea Mihai Ungureanu a `n v\ ]at
meseria de mic, de la tat\l s\u care a
furat me[te[ugul „`nmuierii” fierului
la foc ca s\-i dea forma dorit\ de la
bunicul lui ’nea Mihai. Trei gene ra -
]ii de fierari din familia Ungureanu
au f\cut s\ ias\ sc`ntei pe nicovala
veche de c`teva sute de ani. „Tot ce
vezi aici, de la il\u (n.r.: nicoval\),
ciocane [i o parte din cuptor este de
la tata care [i el le avea de la bu ni cul.
Foalele \sta are aproape trei sute de
ani”. ~mi arat\ spre un burduf arcuit
de care este legat un scripete cu o bu -
cat\ de lemn, ca s\ poat\ fi ap\sat cu
piciorul. 

Pe foale s-a a[ezat praful de c`nd
nu l-a mai folosit. Acum are un ven-
tilator „pe curent” care s\ sufle aer
`n c\rbunii ro[iatici pe care `i vede
`ns\ din ce `n ce mai rar. „Nu mai
rentez\ s\ fii fierar `n ziua de azi. S`nt
scumpe materialele, c\rbuni nici nu
mai g\se[ti s\ cumperi, iar caii din
sat `i numeri pe degetele de la m`ini.”
~ncepe s\ mi-i `n[ire pe cei care `nc\
mai au animale de `nh\mat la c\ru]\,
ba chiar spune [i numele murgilor. 

De c`nd s-au deschis grani]ele [i
tinerii au putut pleca s\-[i g\seasc\
de munc\ peste hotare [i cuptorul
fierarului a `nceput s\ se r\ceasc\. „~ -
nainte nu se putea `nsura cineva da c\
nu avea c\ru]\ [i cai. Din asta `]i sco -
teai p`inea. Era mai mare ru[inea s\
fii fl\c\u de `nsurat [i s\ nu ai o pe -
re che de cai [i c\ru]\”. Iar ’nea Mi hai
era cel care n\[tea din foc cercuri pen -

tru ro]ile carului, toat\ fier\ria aces-
tuia, iar mai apoi potcovea [i bidiviii.
Nu era zi `n care s\ nu-l caute vreun
om din sat s\-i repare vreun plug, o
coas\ sau s\-i fac\ potcoave pentru
cal. 

A[a [i-a ]inut cei trei b\ie]i ̀ n [coa -
l\ pe care i-a ajutat mai apoi s\-[i ri -
dice case si s\-[i `ntemeieze o fami-
lie. Dintre ei, doar unul mai vine s\-l
ajute atunci c`nd face c`teva zeci de
potcoave, care `i ajung [i c`teva luni. 

Din me[te[ugul potcovitului
„El f\urea `n grab\ ni[te cuie,

Din c`nd `n c`nd sco]`nd din
fl\c\ruie

Ro[ii ca jarul cuiele din foc
{i le-ascu]ea-n me[te[ugitul

joc...”

„Leag-o acolo pe Stelu]a”, `i stri-
g\ ’nea Mihai bunicului, ar\t`nd spre
un salc`m b\tr`n [i noduros care se
sprijin\ de o magazie cu lemne [i ca -
re a v\zut to]i caii care au trecut prin
curtea sa `n ultimii 20 de ani. Scoate
apoi telefonul din buzunar [i sun\ la
un vecin s\ vin\ s\ ajute la ]inut ca lul.
Fierarul `ncepe s\ alerge gr\bit c`nd
`ntr-o direc]ie, c`nd `n alta. Acum es -
te cu m`na `ntr-un sac cu ciuc\l\i pe
care `i arunc\ `n cuptor, imediat se
a pleac\ s\ aleag\ c`teva potcoave arun -
cate jos, l`ng\ nicoval\, apoi aprinde
apoi focul [i sare sprinten s\ mai adu -
c\ ni[te lemne din magazie. 

~ntre timp intr\ `n curte [i vecinul
chemat de ’nea Mihai. Acesta este
un b\rbat `nalt, sp\tos [i cu m`inile ca
ni[te palo[e atunci c`nd le str`nge `n
pumni. Nici nu mai a[teapt\ s\ i se
zic\ ceva [i apuc\ unul dintre pi cio a -
rele calului cu o m`n\ [i `l `ndoaie
pun`ndu-l pe unul din genunchii s\i.
Imediat vine [i fierarul care `[i a[az\
dup\ umeri un [or] murdar din piele
[i `l `ncheie str`ns la spate, apoi tra ge
spre el o m\su]\ mic\ pe care s`nt `n -
[irate haotic sculele de cur\]at copi-
ta calului. Dintre ele alege o dalt\ mi -
c\ cu care `mpinge caielele care au
fixat p`n\ acum potcoava. „Ai purtat

oleac\ calul, nu te-ai jucat”, `l mus -
tr\ ’nea Mihai pe bunicul la vederea
papucilor din metal ce aproape s-au
ros p`n\ la unghie. 

Pe r`nd, buc\]ile din fier cad pe
p\ m`ntul moale, iar fierarul `[i schim -
b\ dalta [i ciocanul pe „scobitoarea
de copite”, o bucat\ de fier cu m`ner
`ntr-un cap\t [i cu o lam\ de trei cen -
timetri l\]ime, „ascu]it\ ca un brici”,
`n cel\lalt cap\t. B\rbatul `ncepe s\
ciopleasc\ `n unghia calului, d`ndu-i
form\ [i `ndep\rt`nd mizeria [i pie -
tricelele care s-au strecurat `n c\u[ul
copitei. „Picioarele-s cele mai im por -
tante [i de asta trebuie s\ ai grij\ [i s\
le cure]i cum trebuie”, spune cu lua re
aminte ’nea Mihai, ap\s`nd pe fie -
ca re cuv`nt. „P\i nu? F\r\ picioare
nu po]i spune c\ ai cal, ci-i ca o vac\
de ]inut `n [ur\. Aia m\car mai d\
lapte”, continu\ r`z`nd fierarul, apoi
ia m\sura copitei [i cu pa[i m\run]i,
incomoda]i de [or]ul greu din piele,
alearg\ spre vatr\.

Inima metalului
’Nea Mihai arunc\ patru potcoa -

ve deja alese de el `n focul `nsufle]it
de ventilatorul de sub cuptor. Le `n -
toarce c`nd pe o parte, c`nd pe cea lal -
t\, p`n\ c`nd fierul `ncepe s\ prind\
via]\ iar inima acestuia s\ pulseze.
„Fie rul e viu [i are [i suflet, ca un
om, doar c\ inima lui se vede doar `n
foc”, `mi spune b\rbatul `n timp ce
mai bag\ un lemn `n fl\c\rile care joa -
c\ viu `n vatr\. ~n scurt timp, v`l v\ ta -
ia ro[iatic\ p\trunde de tot r\ceala me -
talului, iar ’nea Mihai a[az\ cu un
v\trai potcoava pe nicoval\. Pe ne -
v\ zute, `ntinde m`na dup\ ciocanul
c\ruia `i [tia locul [i `ncepe s\ lo -
veas c\ ritmic fierul incandescent. O
lovitur\ cade pe nicoval\, alta pe pot -
coav\, de parc\ `ncerc\ s\ `n]eleag\
graiul metalului mai `nainte de a-l
lovi. „Prima lovitur\, de pe il\u, e s\
sperie fierul [i s\ te asculte, [i abia
apoi `i dai form\”, `mi explic\ b\r -
ba tul afundat parc\ cu totul `n lovi-
turile de ciocan. ~n ochii s\i se vede
o v`lv\taie ciudat\, vie, `n care focul
[i p\m`ntul se `mbin\ ca s\ poat\ citi
[i `n]elege inima fierului. 

Acesta potrive[te `ncet [i cu gri j\
m\rimea potcoavelor. Dac\ s`nt prea
mici sau prea mari stric\ unghia ca -
lului sau cad mai `nainte de vreme,
de aceea ’nea Mihai nu se gr\be[te.
Dup\ ce g\se[te dimensiunea care tre -

buie, `ntoarce fierul `napoi `n cup-
tor. Apoi, a[az\ potcoava `nro[it\ pe
copita calului din care `ncepe s\ ias\
un fum alb [i ̀ nec\cios. „Calul nu sim -
te dec`t o fierbin]eal\. Nu-l doare chiar
dac\ potcoava-i ro[ie”, `mi spune
acesta c`nd vede c\ m\ uit cu mil\
spre animalul care fream\t\ speriat.
„Trebuie f\cut a[a pentru c\ altfel
nu-i vin papucii fix, iar dac\ `ntre
unghie [i fier e spa]iu potcoava ̀ i poa -
te c\dea de pe picior ”, `mi explic\
’nea Mihai ferindu-[i fa]a de fumul
`nec\cios care se `mpr\[tie `n toat\
curtea.

Dup\ ce preg\te[te copita calu-
lui arunc\ potcoava `ntr-un morman
de z\pad\ de l`ng\ cas\, cru]at `nc\ de
razele soarelui. Aceasta parc\ pl`nge
`n `mbr\]i[area alb\ [i rece, afun d`n -
du-se `ns\ tot mai tare `n mormanul
`nghe]at. Dup\ ce fierul se r\ce[te,
b\rbatul a[az\ semicercul din metal
pe copit\ [i apoi `l fixeaz\ pe unghie
cu opt caiele, alerg`nd imediat dup\ o
alt\ potcoav\ cu care repet\ proce deul.

’Nea Mihai nu st\ o clip\ p`n\ ce
[i ultimul papuc `[i g\se[te locul. Se
a[az\ mul]umit pe m\su]a mi cu]\ pe
care `[i ]inea sculele la `ndem`n\, `[i
[terge fruntea transpirat\ cu m`neca
apoi se sprijin\ cu m`inile `n ge -
nunchi. „E, asta f\ceam eu zilnic
acum vreo zece ani, [i potcoveam [i
nou\ cai de diminea]\ [i p`n\ se `n -
tuneca. Acum asta-i prima lucrare `n
trei s\pt\m`ni.” Ofteaz\ a poi `ncepe
s\ `n[ire toate facturile pe care le-a
primit doar `n ultima s\p t\ m` n\.

Vecinul care a venit s\ ]in\ calul
are [i el pomelnicul lui de cheltuieli
care nu pare s\ se sf`r[easc\. ~ncet [i
f\r\ tragere de inim\, fierarul se ri -
di c\ de pe m\su]a cu scule, ia o g\ -
lea t\ de z\pad\ [i o arunc\ cu mil\
pes te focul care `nc\ mai scap\r\ `n
vatr\. „Exista vreodat\ s\ sting eu fo -
cul la ora asta, c`nd soarele-i `nc\
sus?”, spune aproape [optit [i t\ r\ -
g\nat ’nea Mihai. „Moare de tot [i
meseria asta. M\car de m-a[ duce eu
`naintea ei.” 

„Se auzi un strig\t de rom=n!...
Fierarul nu mai bate din ciocan.

O lini[te deplin\ se f\cu
Iar foalele fierarului t\cu.”

Fierarul, George Petre

Andrei MIHAI
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„Picioarele-s cele mai im por tante [i de asta 
trebuie s\ ai grij\ [i s\ le cure]i cum trebuie”

� b\tr`nul a `n v\ ]at meseria de mic, de la tat\l s\u 
� pe uneltele din atelier s-a a[ezat praful de c`nd nu
au mai fost folosite � „fie rul e viu [i are [i suflet, ca un
om, doar c\ inima lui se vede doar `n foc”

~n fier\ria din Hlipiceni nu se mai
aude glasul metalului
Focul din fier\ria din

Hlipiceni s-a stins. A
murit treptat, odat\ cu
plecarea tinerilor din
sat spre „str\in\t\]uri”.
Rar ce mai calc\ copit\
de cal prin curtea lui
Mihai Ungureanu, iar
atunci, `n locul c\rbu -
nilor [i a foalelor care
s\-i `ncing\, se aprinde
autogenul sau c`teva
lemne care s\ `nro [eas -
c\ fierul. Nu era zi `n
care b\rbatul, acum
trecut de 60 de ani, s\
nu a]`]e fl\c\rile `n cup-
torul care a cunoscut
trei genera]ii de fierari
din familia sa. Me[ te [u -
gul mo[tenit de la tat\l
[i bunicul s\u i-au pus
`n trecut p`inea pe
mas\ [i l-a ajutat s\-[i
creasc\ copii. Acum
`ns\ trec [i s\pt\m`ni
f\r\ ca sunetul ciocanu-
lui b\tut pe nicoval\ s\
r\sune viu `n atelierul
micu] [i `mb\tr`nit din
jude]ul Boto[ani.

Potcoavele lui ’nea Mihai stau s\ le prind\ rugina



Pe t\r`mul partiturilor

12 ACTUALITATEA CULTURAL|

Ne-am ales reprezentantul
pen tru Eurovision. Cezar Ouatu,
cunoscut [i ca Cezar The Voice a
fost desemnat vineri sear\, pe data
de 9 martie, c`[tig\torul edi ]iei de
la noi din ]ar\. Decizia a apar]inut
publicului `n propor]ie de 50%,
care a ales prin televoting, cealal -
t\ jum\tate a hot\r`rii fiind luat\
de juriul format din {tefan Nafta -
nail\, realizator Radio Rom=nia,
Mihai Og\[a nu, compozitor, re -
gi zorul muzi cal Alexandra Ce -
pra ga, compo zitorul Eduard
C=r cot\, compozitorul Andrei
Tudor, artista Crina Mardare
[i pre[edintele juriului, compozi -
torul George Natsis. Piesa lui Ce -
zar, It’s My Life, a fost compus\
de Cristian Faur [i a ob]inut 12
puncte din partea publicului, ma -
ximul po sibil, [i opt din partea
juriului.

Diferen]ele de punctaj dintre
concuren]i au fost ̀ ns\ foarte mici.
Prin urmare, pozi]ia a doua a ob ]i -
nut 19 puncte, pe treapta acesteia
urc`nd Electric Fence, care [i-a
p\strat acela[i loc ca acum un an
la finala na]ional\ a Eurovisio nu -
lui. Lumini]a An ghel, cea care
ne-a reprezentat `n Ucraina `n
anul 2005 la concursul european,
a ob]inut locul al treilea. Ea a fost
nemul]umit\ `ns\ dup\ anun]area
rezultatelor finale de faptul c\ {te -
fan Naft\ n\il\, unul dintre mem -
brii juriului, i-a acordat nota 0.
Aceasta a declarat c\ este inadmi -
sibil s\ i se dea un asemenea punc -
taj [i a spus „s\ `i fie ru[ine pen-
tru nota nesim]it\”, pe care acesta
a consi derat c\ o merit\. De[i c`n -
t\ rea]a a amenin]at c\ va contesta
deci zia juriului, Liliana Levin]a,
PR-ul Lumini]ei Anghel, a anun -
]at mai apoi c\ nu vor depune nici
o contesta]ie, „de[i este clar c\ ar-
tista pe care o reprezint\ nu este
de nota 0”.

Robert Turcescu [i Casa
Pre sei au fost printre prefera]ii pu-
blicului, lu`nd 10 puncte prin tele -
voting, dar juriul i-a acordat doar
dou\. ~n pauza de dinainte de afla -
rea deciziei unul dintre prezenta -
tori, suprinz`ndu-l pe jurnalistul
Ro bert Turcescu cu telefonul `n
m`n\, glumea pe seama acestuia
c\ s-ar vota singur.

Edi]ia final\ a Eurovisionului
va avea loc pe 19 mai `n Malmo,
din Suedia, iar la aceasta vor mai
participa concuren]i din 38 de ]\ri,
dup\ ce Armenia a revenit `n ur -
ma unei pauze de un an, iar Bos -
nia [i Her]egovina, Portugalia,
Slovacia [i Turcia s-au retras.

Andrei MIHAI

LENTILA DE 
CONTACT
A LUMII

Eurovision de
România
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Lini[tea s\lii se tulbur\ `ndat\
ce orchestran]ii `[i desc`nt\ instru-
mentele ̀ nainte ca Sabin P\utza s\
ridice bagheta deasupra lor. Ca prin
av`ntul unei aripi ]ine respira]ia muzi -
can]ilor `ntr-un puls comun, ce se
zba te odat\ cu inima maestrului. La
locul s\u, ̀ n mijlocul marginii de sce -
n\ [i cu spatele spre public, `n m`na
st`ng\ ]ine violoni[tii, cu cea dreapt\
st\p`ne[e baritonul violoncili[tilor,
iar `n semicerc le str`ng in stru men -
tele ce prind glas odat\ cu aerul suflat
`n ele. Ca o v`lv\ `n\ bu [it\ de susu-
rul muzicii, toba r\sun\ discret din
c`nd `n c`nd.

M\iestrul
M`inile dirijorului plutesc `n aer,

iar ̀ ntre degetele lui se ̀ mpletesc ni[ -
te funii care trag de arcu[urile muzi -
can]ilor. Haosul ordonat ̀ n partituri se
strecoar\ de pe scen\ ca v\paia [i
apoi urc\ deasupra capetelor noastre.

Iar mi[c\rile domoale ale lui P\utza
se schimb\ `n linii fr`nte `n aer, care-i
`ndep\rteaz\ apoi une[te la loc c\lc` -
iele, `l g`rbove[te [i `i arunc\ bra ]ele
`n p\r]i, unde se zbate asemeni unui
v`rcolac uitat `n clar de lun\. Or ches -
tra vibreaz\, comprim`nd ae rul [i ]i -
n`ndu-ne cu sufletul la gur\. ~n m`i -
nile maestrului acordurile s`nt ap\ -
sate unduios pe strune, `nsufle]ind
sunete care excit\ `n imagina]ii zo -
rile ̀ nfl\c\rate de r\s\rit sau nop]ile
`mbibate de smoal\. Diriijorul parc\
las\ funiile jos, apuc\ cu m`na din
norul de note ce-l `nconjoar\ [i le
arun c\ praf, ca pe o magie ce scoate
via]\ din aerul `ntemni]at `n ni[te
f\c\turi din lemn [i tabl\. Emo]ia e
c`ntat\ at`t de puternic, `nc`t Sabin
P\utza o ridic\ asupra-i capului c\ -
runt, iar atunci c`nd intensitatea ne
fur\ respira]ia, acesta o arunc\ ̀ n jos.
P\rul ondulat de la ceaf\ `i sare `n
bucle la fel ca muzica, risipindu-se
`ntr-o adiere de strune sfioase. {i ̀ n -
dat\ r\m`ne t\cerea, at`t de profun -
d\ `nc`t nimeni nu `ndr\zne[te s\-[i
agite palmele. Din cel\lalt cap\t al
s\lii se aude doar cum un v`rf de pix
chinuie o foaie de agend\. 

Orchestra
Bagheta maestrului din nou se ri -

dic\ `n aer [i-l zguduie, `l taie buc\]i,
`l arunc\ peste capetele muzican -
]ilor [i se uit\ c`nd ̀ n sus, c`nd ̀ n jos.
Apoi domole[te strunele, aranj`ndu-
le `ntr-un zumzet de albine ce joac\
hora `n roua unei dimine]i `nsorite.
Degetele violonceli[tilor lunec\ pe
grif tot mai des [i g\l\gia dansului
zbur\tor trece ̀ ntr-un puhoi de ploaie
care treze[te tobele. ~ncepe s\ tune `n
sal\, iar ̀ n tumultul de note grosolane
se aud ni[te pi]ig\ieli de vioar\ care
sînt, de fapt acele pic\turi m\runte de
ap\ ce se ̀ neac\ ̀ n [uvoi. Apoi, revine
imediat la lini[tea r\s\ritului de odi -

nioar\, `ns\ strunele de aceast\ dat\
nu s`nt la fel de somnoroase, fiind
`nc\lzite de soare, sun\ mai puternic
`ntr-o nou\ hor\ mult mai vioaie.
Peste aceast\ veselie pa[nic\ n\v\ -
le[te o vijelie care ne ad`nce[te `n
sca une `n timp ce Sabin P\utza ]ine
m`inile-i desf\cute [i capul aplecat,
lu`nd pozi]ia unui om care lupt\ cu
furtuna. E `nconjurat de aceasta [i
o vr\je[te cu acea baghet\ p`n\ cînd
zbuciumul moare fiind str\puns de
c\tre el direct ̀ n inim\. {i iar e lini[te
`ntre noi, frico[ii. Nu ne permitem
s\ l\s\m m\car o urm\ de sunet.

Maestrul î[i ridic\ din nou bra -
]ele a binecuv`ntare, iar diminea]a
]esut\ din m\nunchiuri de note con -
tinu\. Doar c\ soarele s-a urcat mai
sus pe cer [i glasurile viorii `n[iru ite
cu cele ale violoncelului brodea z\
pe rînd basmaua de lini[te ce se las\
peste noi. Din tob\ r\sun\ ecoul unei
pietre aruncate `n golul care preves-
te[te sosirea alaiului de clarinete care
sufl\ a s\rb\toare, în timp ce stru -
nele g`dilite `n pi]icato de v`rfu rile
degetelor [i trompetele strig\ a de[ -
teptare. P`n\ maestrul le arunc\ din
nou, printr-o mi[care fr`nt\, ̀ n lini[te.

Corul
Publicul e amu]it, iar `n spatele

orchestrei, ca un munte, s-a `n\l]at
corul academic „Gavriil Musicescu”.
B\rba]ii `mbr\ca]i `n fracuri negre
stau ̀ n spatele femeilor ce poart\ ro -
chii lungi de culoarea unei vi[ine
coap te de soarele v\ratic. Exact `n
fa]a maestrului iau loc prim soli[tii,
soprana Barbara Balasz, mezzo-so -
prana Mihaela Bl=ndu, tenorul Tra -
ian Mi[cu [i basul Marius Bolo[.

Dup\ o prefa]\ euforic\ ̀ n care se
`ntrec duio[ia viorii [i greutatea vio -
loncelului, dirijorul culege din nou
note din v\zduh [i le seam\n\ asupra
tuturor arti[tilor. S-au rupt din t\ce re
[i vocile corului. Al\turi de ei, so li[tii
vibreaz\ vocalele care se ̀ mpr\[tie ̀ n
unde, lovindu-se de pere]ii s\lii. Or -
chestra simfonic\, corul, soli[tii se
scurg ca izvoarele `n r`u, for m`nd o
voce unic\. Iar for]a care le mi[c\
con tinu\ s\ smulg\ semne din aer [i
s\ trag\ de funiile str`ns legate de
ar cu [ul fiec\rui suflet de artist ce
tre mur\ `n fa]a maestrului odat\ cu
mu zica.

Daniela VORTOLOMEI

Oavalan[\ de linii
melodice legate

cap la cap a inundat
vineri seara, 8 martie,
sala de concerte al
Colegiului Na]ional de
Art\ „Octav B\ncil\”.
Compozitorul, profe-
sorul [i dirijorul Sabin
P\utza a desenat `n
dans de m`ini cu
bagheta uvertura
„Coriolan” [i Simfonia a
IX-a a lui Beethoven.
Concertul vocal-simfonic
a fost ascultat de public
`n deplin\ t\cere,
p\strat\ chiar [i `n tim-
pul pauzelor `n care
maestrul abia reu[ea
s\-[i [tearg\ fruntea.
~ns\ c`nd ultima strun\ a
`ncetat s\ vibreze, ca un
potop, palmele au b\tut
`n extaz, neîntrerupt,
c`teva minute în [ir.

� diferen]ele de punctaj
dintre concuren]i au fost
`ns\ foarte mici

� haosul ordonat `n 
partituri se strecoar\ de
pe scen\ ca v\paia 

„Prin av`ntul unei aripi ]ine respira]ia arti[tilor `ntr-un puls comun”

Dup\ 14 ani de ocupare a func]iei
de pre[edinte al Venezuelei, Hugo
Chavez, `n v`rst\ de 58 de ani, s-a
stins din via]\ mar]i, 5 martie. „De
luni, incertitudinea plana în leg\tu -
r\ cu starea pre[edintelui Venezuelei,
spitalizat într-o clinic\ militar\ din
capital\. Chavez lupta cu cancerul
din iunie 2011, iar starea sa de s\n\-

tate se agravase în ultimele ore.”
(mediafax.ro, miercuri, 6 martie)
~n luna octombrie a anului trecut,
Cha vez a c`[tigat un nou mandat
pen tru [ase ani cu un procent de
54,42% [i cu o prezen]\ la vot a ale -
g\ torilor de aproape 81%.

Dup\ diagnosticarea bolii, `n
2011, apari]iile `n public ale pre[e -
dintelui Venezuelei au fost din ce `n
ce mai rare, „`ntorc`ndu-se `n aten]ia
public\ numai c`nd adversarii s\i
politici `i preziceau demisia.” (reu -
ters.com, mar]i, 5 martie) Acum,
dup\ decesul s\u, mesajele alia ]i -
lor [i du[manilor de pe scena po -
litic\ a lumii nu fac dec`t s\ scoat\ `n
eviden]\ pozi]ia acestora fa]\ de mo -
dul de guvernare al lui Chavez.

Dac\ pre[edintele bolivian Evo Mo -
ra les sau reprezentan]ii diploma]iei
chineze i-au omagiat cali t\ ]ile de
con duc\tor, pre[edintele Barack
Oba ma sau premierul Canadei,
Stephen Harper, v\d `n moartea
lui Chavez [ansa c\tre un viitor mai
bun [i `nceperea unui nou capitol
istoric al Venezuelei.

Oficialii nu s-au gr\bit s\ por -
tretizeze doar imaginea de lider f\r\
cusur. Ed Royce, pre[edintele comi -
siei de Afaceri Externe din Camera
Reprezentan]ilor `n Congresul
ame rican, l-a caracterizat pe Chavez
drept „un tiran care i-a for]at pe vene -
zueleni s\ tr\iasc\ ̀ n fric\. Bine c\ au
sc\pat de acest dictator” (cnn.com,
miercuri, 6 martie). 

~n aceea[i zi `n care a fost anun -
]at decesul lui Hugo Chavez, vice -
pre[edintele Venezuelei, Nicolas
Ma duro a declarat c\ un ata[at mi -
litar american la Caracas a fost acu -
zat de conspira]ie [i expulzat din
]ar\. David Del Monaco a fost sus -
pectat c\ „a c\utat militari activi `n
Venezuela, ini]ial pentru a primi in -
for ma]ii despre starea for]elor arma te,
apoi pentru a le propune proiecte des -
tabilizatoare”. (hotnews.ro, mar]i,
5 martie) 

A[adar, `ncercarea de a `n l\tura
adversarii politici ai ]\rii con tinu\ [i
dup\ dispari]ia conduc\ to rului, a c\ -
rui mo[tenire ideologic\ este trans-
ferat\, odat\ cu puterea, `n m`i nile
presupusului s\u succesor. 

C\t\lina DOBROVICEANU

Venezuela dup\ Hugo Chavez
� oficialii nu s-au gr\bit s\ por tretizeze doar imaginea
de lider f\r\ cusur

Sabin P\utza a sucit din baghet\
a noua simfonie a lui Beethoven
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Primi]i cu migratul?

� aderarea va r\m`ne o himer\ at`t timp c`t ata cu rile la
institu]iile-cheie va continua � pro ble ma num\rul unu
este teama de emigra]ie masiv\ dinspre Turcia, Ucraina
[i Moldova

Refuzul Germaniei [i al par te ne -
ri lo r s\i de a accepta accederea Ro mâ -
niei în spa]iul Schengen în actualele
condi]ii interne trebuie citit într-o che -
ie mai complex\: aceea[i Ger ma nie,
împreun\ cu Olanda, Danemarca [i
Finlanda, au trimis Comisiei Euro pe -
ne o scrisoare în care cer un mecanism
de interven]ie împotriva ]\rilor mem-
bre UE suspectate c\ încalc\ princi -
piile statului de drept [i valorile fun -
damentale ale Uniunii. Este o piatr\
de hotar pentru UE, iar România, din
p\cate, are toate [ansele s\ fie v\zut\
drept catalizatorul acestei ini]iative
extreme a celor patru state.

Ca s\ rezum\m pu]in scrisoarea
celor patru state (nu `nt`mpl\tor toate
din Nordul mai bogat [i mai disci-
plinat al Europei), ele cer – nici mai
mult, nici mai pu]in – ca pre[edintele
Comisiei Europene s\ devin\ un gar -
dian nu doar al tratatelor fondatoare
ale UE, ci [i al valorilor pe care s-a
fundamentat aceast\ construc]ie po li -
tic\ f\r\ precedent. Cele patru state, ele
însele afectate de criza economic\ [i
de posibila recrudescen]\ a na]io na lis -
mului, au detectat semnalele corecte
în ]\ri precum România sau Un ga ria:
for]e antieuropene au ajuns la putere
pe fondul crizei economice [i, sfi d`nd
o Europ\ prea greoaie în reac]ii, cal c\
în picioare exact valorile f\r\ de care
Uniunea European\ nu poate exis ta.
{i, în]eleg`nd c\ Bruxelles-ul s-a do-
ve dit p`n\ acum incapabil s\ pun\ fr` -
n\ acestor for]e centrifuge, cele patru
state au cerut, ca exemplu de „pe deap-
s\”, suspendarea fondurilor eu ro pe ne
pentru ]\rile care î[i bat joc de statul
de drept.

Nimeni nu poate fi at`t de naiv
încît s\ cread\ c\ România [i Un ga ria

nu s`nt vizate de scrisoarea celor pa tru.
Ultimul raport pe Justitie al Co mi si ei
Europene arat\ negru pe alb c\ Ro -
m= nia are probleme în ceea ce pri -
ve[te respectarea statului de drept, în
timp ce repetatele m\suri anti-demo-
cratice ale Guvernului de la Buda -
pes ta au provocat nenum\rate reac]ii
ale Bruxelles-ului.

Iar refuzul de a permite aderarea
României în spa]iul Schengen a fost
un r\spuns politic al UE la incapaci-
tatea Guvernului român de a-[i asu -
ma aceste valori [i principii eu ro pe ne:
asaltul permanent asupra institu]iilor
statului nu au r\mas neobservat. P` n\
la urm\, intrarea într-un club presu pu -
ne încrederea vechilor membri ai ace -
lui club c\ noul membru se va com-
porta exact ca ei. România a p\c\lit
deja UE la aderare: imediat dup\ 1
ianuarie 2007, eforturile reformiste
ale Bucure[tiului s-au fr`nat brusc, [i
doar presiunea constant\ a Bru xe lles-
ului a repornit reformele. Acestea s-au
oprit din nou îns\ în vara anului 2012,
iar vechii membri UE nu mai cred în
promisiunile României. Pur [i simplu

nu mai au încredere în actuala clas\ po -
litic\. De aceea aderarea la Schen gen
va r\m`ne o himer\ at`t timp c`t ata cu -
rile la institu]iile-cheie va continua.

Dar ]inerea României la u[a Schen  -
gen nu e suficient\ pentru ]\ri precum
Germania ori Olanda: Nor dul (con -
tributor net la bugetul UE) vrea cer-
titudini c\ banii s\i nu se mai scurg în
g\uri negre în care Justi]ia nu poate
prinde delapidatorii de fonduri UE o-
croti]i politic, Nordul vrea ca [i Su dul
s\-[i fac\ temele cu seriozitate, nu ca

România, Ungaria, Italia, Grecia
ori Spania (ultimele trei s-au remarcat
prin politici economice catastrofale
în anii de cre[tere economic\, arun c`nd
banii pe fereastr\). Pe scurt, vedem
ger menii unei încerc\ri serioase a Nor -
dului de a-[i impune standardele, va -
lorile [i, în cele din urm\, puterea, în -
tr-o Europ\ aflat\ într-o criz\ f\r\
precedent.

Cristian Pantazi este redactor
[ef al agen]iei de [tiri hotnews.ro

Ne-am str`ns `ntr-un
balon `n care cre-

dem c\ Uniunea Euro -
pea n\ nu poate exista
f\r\ noi. C\ ne permi -
tem s\ juc\m moneda
pie]ei de desfacere la
nesf`r[it. La ultimul Con -
siliul de Justi]ie [i Afaceri
Interne (JAI) al UE, de
s\pt\ m` na trecut\, Ro -
mâ nia a reu[it cumva s\
am`ne discu]ia despre in -
trarea `n spa]iul Schen gen
pentru decembrie 2013,
`n ciuda declara]iilor be -
licoase ale mini[trilor USL
din ultimele zile. Nu pu -
tem spera dec`t c\ `n ur -
m\ toarele zece luni dis-
cursul acestora va reveni
la normal. Sau c\ se va
schimba Guvernul.

Cristian PANTAZI

R\zboiul Schengen,
r\zboiul Nord — Sud

� p` n\ la urm\, intrarea într-un club presu pu ne încre -
derea vechilor membri c\ noul membru se va comporta
exact ca ei

Zona Schengen este în acest mo -
ment mai mult dec`t un spa]iu co mun
european f\r\ grani]e interne în ca re
se baricadeaz\ vechile state mem-
bre. În cazul Germaniei, Olandei &
co., Schengen a devenit instrumen -
tul cu care preseaz\ autorit\]ile de la
Bucure[ti pentru progrese în cadrul
Mecanismului de Cooperare [i
Verificare (MCV). Iar pentru noi,
cei care tr\im în România, cei care
nu beneficiem de privilegii, aceast\
presiune nu poate s\ fie altfel dec`t
benefic\. 

Ca s\ în]elegem de ce nu ade r\m
azi la Schengen ar trebui s\ facem
o scurt\ c\l\torie în trecut. Exist\ o
percep]ie în vechile state membre,
acum cultivat\ mai bine pe fondul
crizei: România [i Bulgaria au ade -
rat prea cur`nd la UE, într-un mo ment
în care nu îndeplineau toate criterii -
le. Forme f\r\ fond. 

Negocierile de aderare au fost
îndelungate, existau înc\ multe ret-
icen]e, dar Adrian N\stase a nego-
ciat cum a [tiut mai bine [i a reu[it.
Anun]ul încheierii tuturor capito le -
lor, ultimul fiind chiar Justi]ie [i
Afaceri Interne, a venit ca un ca -
dou înainte de turul II al alegerilor
preziden]iale din 2004. Urm\torul
hop a fost chiar aderarea la UE.
Alte reticen]e în Vest, alte emo]ii la
noi, dep\[ite în cele din urm\ prin -
tr-un compromis, instituirea cele-
brului MCV. 

Anii au trecut, iar progresele la
capitolul JAI s-au f\cut numai sub
presiunea MCV-ului. Între timp în -
s\ am dovedit c\ putem de[ira statul
de drept dureros de u[or, iar de data
aceasta planetele nu s-au mai aliniat
pentru România. Vechile state mem -
bre [tiu c\ MCV-ul, iar acum [i ade -
rarea la Schengen, s`nt, deocamda t\,
singurele instrumente prin care mai
pot presa autorit\]ile de la Bu cu re[ti
[i nu se gr\besc s\ renun]e la ele. A -
ten]ie, urmeaz\ t\ierea fondurilor.

Exist\ populism în Europa,
discriminare fa]\ de România [i in -
terese electorale bine speculate, dar
nu numai ele c`nt\resc în decizia de
blocare a accesului în Schengen. În
vreme ce politicienii de la Bucu re[ti
se sup\r\ prin rota]ie pe „Europa cea
rea”, noi [tim foarte bine: avem co -
rup]ie, [p\gi, privilegii pentru po li -
ticieni, fonduri europene fraudate.
{i m\ doare populismul din vechile
state membre, dar parc\ mai tare
m\ doare [i m\ afecteaz\ corup]ia
din propria mea ]ar\.

România a pierdut o fereastr\
de bun\voin]\, iar acum, pe m\sur\
ce Europa presat\ de criz\ devine
mai populist\ [i mai egoist\, politi-
cienii no[tri trebuie s\ devin\ mai
corec]i. Dar nu pentru Schengen, ci
pentru noi. De fapt, în acest caz,
Schengen [i MCV ne folosesc nou\
în primul r`nd, abia apoi vechilor
state membre [i, se pare, aproape
deloc politicienilor din România.

Adrian Cochino este redactor-
[ef adjunct la Realitatea.net

Adrian COCHINO

Schengen [i MCV: ce au
în comun, în ciuda
politicianului român

� mai tare m\ doare [i
m\ afecteaz\ corup]ia
din propria mea ]ar\

Se preconizeaz\ o hegemonie a Vestului

„{enghenu ne-aduce nou\, lapte,
br`nz\, carne, ou\”. A[a zici c\ e, du p\
toate dezbaterile, polemicile, schim-
burile de replici dintre varii lideri de
opinie. În opinia mea, c`[tigurile ade -
r\rii la spa]iul de liber\ circula]ie s`nt
exact dou\: unul simbolic, altul prac tic.
Condi]ia de „cet\]ean european cu drep -
turi depline” ]ine de partea cu simbo lis -
tica. Partea practic\ s-ar ve dea la Cur -
tici, la intrarea în Un ga ria. Ar dis p\ -
rea cozile de camioane. Cam at`t.

Le lu\m pe r`nd, de dragul t\ ia tu lui
firului în patru. Povestea ce t\ ]ea nu lui
european este cea care m\ amuz\, în -
tr-un fel. În primul r`nd, deoarece spe -
cia cet\]eneasc\ european\ nu exist\
de jure dec`t prin patru drepturi: ace la
de a alege [i a fi ales în Parlamentul
European, acela de a depune peti]ii la
aceea[i institu]ie, de a c\p\ta asisten ]\
consular\ de la oricare reprezentan]\
diplomatic\ a unui stat comunitar în
afara Uniunii (dac\ statul de origine
nu are reprezentan]\ diplomatic\ în
acea ]ar\) [i dreptul de reziden]\ [i (sau)
munc\ în oricare stat membru. Fie
vorba între noi, destul de pu]in pentru
o cet\]enie sadea. De aceea, în loc de
„cet\]ean european”, întotdeauna pre -
fer s\ utilizez expresia „cet\]ean al
unui stat membru al Uniunii euro pe ne”.
{tiu, e mai lung, mai complicat de uti -

lizat, dar crede]i-m\, e mult mai rigu -
ros. 

În plus, nu toate statele din celebra
zon\ Schengen la care t`njim s`nt [i
state membre ale Uniunii Euro pe ne.
Islanda, Liechtenstein, Norvegia [i
Elve]ia s`nt în Schengen dar nu în
UE. Marea Britanie [i Irlanda s`nt
state membre dar nu au de g`nd s\ in tre
în spa]iul de liber\ circula]ie. }\rile
mem bre care trebuie s\ intre (conform
tratatelor), mai devreme sau mai t`r -
ziu, s`nt Bulgaria, România dar [i
… Cipru. Aceast\ ]ar\ nu are un ca -
lendar stabilit, din pricina proble me -
lor legate de diviziunea insulei între
etnicii greci [i turci. De fapt, marea
emo]ie a Germaniei, Fran]ei, Olan -
dei [i altora nu este neap\rat legat\ de
celebrul, faimosul [i unicul Meca nism
de Cooperare [i Verificare. Pro ble ma
num\rul unu este teama de emigra]ie
masiv\ dinspre Turcia, via Bulgaria
[i dinspre Ucraina [i Moldova, via
România.

În condi]ii economice normale,
poa te nu am fi avut parte de at`tea
griji legate de lupta anti-corup]ie din
Bulgaria [i România. Tr\im îns\ în
plin\ criz\ financiar\. Orice gest care
s\ sugereze electoratelor na]ionale c\
guvernele le feresc de venetici este
binevenit. 

Cred c\ avem, de fapt, de-a face
cu „{enghenu le-aduce lor protec]ie
pentru popor”. 

Gabriel Giurgiu este jurnalist la
Televiziunea Rom=n\

Gabriel GIURGIU

{enghenu’
� nu toate statele din 
celebra zon\ la care
t`njim s`nt [i state membre
ale Uniunii Europene

La periferia Europei, cu degetul pe sonerie

Ne batem s\ mut\m frontiera de la Curtici la Prut 
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OPINIA DE LA CENTRU

În stîna cu pu]ine oi, lupii sar [i pe
cioban. În Republica Moldova cio ba -
nii s`nt [i lupi. Sau invers, nu contea -
z\. Cert e c\ pentru un stat care nu-i mai
mult decît o unghie pe harta lumii,
schim barea rolurilor se petrece ex tra-
ordinar de repede. 

Dup\ o guvernare relativ scurt\, de -
[i plin\ de n\b\d\i [i declara]ii în fl\ c\ -
rate, guvernul condus de Vlad Filat,
unul dintre cei mai controversa]i lideri
politici de pe malul drept al Pru tu lui,
a c\zut pe 5 martie. Comuni[tii au ju bi -
lat [i au chicotit de pl\cere. Ei s`nt au-
torii mo]iunii de cenzur\ care a mers fix
la inima deputa]ilor din Partidul De -
mo crat [i din grupul independen ]i lor.
Astfel, membrii Alian]ei pentru Inte -
grare European\, cea care se afla la
gu vernare, a votat pentru schimbarea
propriului guvern. O alt\ tr\dare ti pi c\,
spun anali[tii, [i nimic bizar pentru mol -

dovenii de rînd. „S`nt to]i ni[te ho]i [i nu
[tiu s\-[i împart\ marfa”, e reac]ia
po porului obi[nuit cu r\fuielile po li ti -
ce. 

Lalele, lalele
Cea de-a doua Alian]\ s-a cons ti -

tuit greu, la mese secrete [i în]elegeri
acceptate cu jum\tate de gur\. Pe cît de
încet îns\ s-a format, pe atît de u[or s-a
[i destr\mat. În timp ce presa jele[te
„asa sinarea unui vis european” sau
„vic toria unui mare mafiot”, mol do ve -
nii s\rb\toresc 8 martie, zi importan t\
în calendarul femeilor. E zi liber\, nu
glu m\! Doamna Vera, pe care o în tîl-
nesc în Pia]a Marii Adun\ri Na]io na -
le cu lalele albe în mîn\, [tie c\ ]ara ei
nu mai are guvern: „mie îmi p\reau ni[ -
te oameni cumsecade, politicieni o me-
no[i, dar ei s`nt ni[te tîlhari, de fapt”,

dar n-are timp de asta. Trebuie s\ se în -
tîlneasc\ cu ni[te prietene, s\ s\r b\ to -
reasc\. {tie de la copii c\ Vlad Pla hot-
niuc este cel vinovat, dar e sigur\ c\
jocul \sta politic are [i ni[te avantaje.
„Cît s\ fure un singur om? Pe Voro nin
l-au dat jos? P\i, iaca, a venit [i vremea
lui Filat”. Î[i miroase e[arfa parfu ma -
t\ [i m\ felicit\ cu s\rb\toarea. 

Pe o alee din Parcul Central, le cu-
nosc pe Tamara [i Aliona, dou\ ma me
tinere care deap\n\ amintiri din facul -
tate. {i ele s`nt cu buchete de flori [i bu-
jori în obraji. „{tiu ce se vorbe[te în
Uni unea European\. A fost Merkel în
Chi [in\u [i au scos terasa de la

McDonald’s, ceea ce-i mare lucru. Iar
Filat e apreciat, am auzit. Cred c\ e vor -
ba de o r\zbunare”, spune Aliona. „{i
invidie”, completeaz\ Tamara. „L-au
dat jos pentru c\ era om cumsecade. Cît
putea el s\ fure dac\ era deja bogat cînd
a devenit premier?” Aliona o aprob\ ta-
cit. Cele dou\ femei anticipau derula -
rea evenimentelor [i nu le convine, dar
propun ca Vlad Filat s\ se retrag\, s\
stea ni]el în umbr\. „E patriot? S\ ara -
te c\-i pas\ de ]ar\, nu de propriul or -
go liu”. {i de femei. „S\ nu uite c\ azi
e 8 martie!”, pentru c\ ele, mamele
acestei ]\ri, nu-l vor ierta niciodat\. 

Lina VDOVÎI

14

În fa]a cabinetului doctorului Lu -
cian Vasilescu a început ritualul zil -
nic, e coad\. Vreo [apte tineri a[ teap -
t\ pe hol, în fa]a u[ii. To]i, în jur de
vreo 25 de tineri de la Sec]ia de To xi-
comani a Spitalului „Alexandru
Obregia” din Capital\ s`nt depen-
den]i de etnobotanice, droguri care în -
c\ se mai v`nd pe pia]a neagr\. He ro -
ina e un drog demodat. 

To]i au mersul agale, zici c\-s ni[ -
te oameni ai de[ertului care s-au r\ t\ -
cit [i i-a prins soarele cu rezerva de ap\
terminat\. Buzele le s`nt uscate [i lea -
g\ cu mare greutate dou\ fraze pe mi -
nut, ca ni[te copii care abia înva]\ s\
vorbeasc\. S`nt tra[i la fa]\, iar ab do -
menul împinge în spate [i-i co co [ea -
z\. Dac\ îi vezi de la vreo 10 metri, ai
crede c\-s ni[te b\tr`ni bolnavi pe ca -
re nu-i mai ascult\ corpul. 

Marian are un pic peste 30 de ani
[i l-au înh\]at drogurile la începutul
ani lor ‘90, c`nd nici poli]i[tii nu prea
[tiau cum s\ le recunoasc\: „Ne f\ -
ceam ]ig\ri l`ng\ ei [i ne întrebau ce-s
alea. «Piramidon», le spuneam noi.
Eram ni[te pu[ti incon[tien]i”. Doza de
heroin\ a început s\ creasc\ [i avea
ne voie de bani. Dup\ c`]iva ani a fost
prins la furat [i condamnat la trei ani
de închisoare. 

Îi era greu, f\cea tratament cu su -
boxon\, un substituent pentru de pen -
den]ii de heroin\, dar se încuraja pen -
tru c\ totul începuse s\ se schimbe.
Lu cra la o firm\ de distribu]ie [i o
cu noscuse pe Mihaela. „I-am poves -

tit c\ am avut probleme [i m-a în ]e -
les. Du p\ vreun an jumate am ce -
rut-o în c\ s\torie, în 2009 eram la
starea ci vi l\, iar anul trecut am f\cut
nunta”, poveste[te cu drag t`n\rul. 

În c`teva luni, Marian pierduse
ser viciul, nu mai lucra nic\ieri. În pa -
u ze de luciditate se apuca de cur\ ]e nie
prin cas\, at`t mai era în stare s\ fa c\.
„Nevast\-mea îmi d\dea m`ncare cu
for]a: cereale cu miere, vitamine. M`n -
cam obligat”. Plicurile le cump\ra pe
band\ rulant\, iar în c`teva luni ba nii
de la nunt\ s-au pierdut ca fu mul.

Magazinul de vise era la doi pa[i
[i deschis non-stop, îl a[tepta cu do za.
C`nd so]ia era la serviciu, a început s\
v`nd\ din cas\. „Au mai r\mas plasma,
laptopul [i fierul de c\lcat, în rest tot
am dat: verighete, lan]uri de aur, p` n\
[i adida[ii din picioare, am r\mas în
ni[te galo[i”, spune cu groaz\ Ma -
ri an. 

Nu putea fura. Etnobotanicele, în
compara]ie cu heroina, care provoca
durere, îi d\deau st\ri de teroare,
sim  ]ea tot timpul c\ e urm\rit [i nu de
un poli]ist, ci de armate de masca]i.
Se sim ]ea încol]it [i urm\rit de cine-
va. C`nd nu avea plicul, îl luau
frisoa ne le, era nelini[tit [i avea o
agita]ie ne bun\. 

„M-au distrus, recunosc [i nu [tiu
dac\ mai pot s\-mi revin. N-am pier -
dut în zece ani de heroin\, c`t am pier -
dut în unul de etnobotanice. S`nt mai
rele de 200.000 de ori. M\ crezi c\ am
vrut s\ m\ las de \stea [i s\ m\ apuc
din nou de heroin\? So]ia m\ sus ]i ne,
dar nu [tiu c`t. Am distrus tot ce era ca
un vis împlinit pentru mine [i am t` -
r`t-o [i pe ea. De dragul ei m-am in ter-
nat aici.”

Ionu] FANTAZIU

Ionu] FANTAZIU este 
redactor la cotidianul
„Evenimentul zilei”

„Pure Magic”: aer, 
ap\, m`n care [i amant\ 

„Bun\ ziua, sînte]i ni[te ne sim ]i -
]i!”, îmi spune, deloc jovial\, vecina
de la un etaj mai jos. Abia trezit, f\ r\
s\ am habar de ce s-a întîmplat în
apar tament, o ascult pe doamn\ cum
îmi face o reconstituire a evenimen -
telor, ca la final, s\-mi ofere [i-un por-
tret al nostru, al celor care stau în
apar tament: „A]i crescut în jun gl\!”

N-aveam cum s\-i demonstrez c\
n-am locuit în jungl\ [i, ce-i drept, a
[i avut un motiv destul de bine în te -
meiat ca s\ bat\ la ora opt, la u[\. Am
încercat s\-i explic rolul meu în toa -
t\ povestea, dar nu m-a l\sat. „Dar
chiar în halul \sta?”, a încheiat ea con -
versa]ia, amenin]îndu-m\ cu su na -
tul administratorului [i pre[e din te lui
de scar\. 

În astfel de situa]ii, cel mai bine
e s\-i la[i pe vecini s\ vorbeasc\, da -
c\ vor s\ te asculte [i pe tine, s\ nu
în tinzi prea mult coarda [i s\-]i spui
doar c\-]i pare r\u. Cînd e[ti chiria[
ve nit din provincie, de multe ori e[ti
un mahalagiu, care înfund\ ghena de
gunoi, care fumeaz\ ]ig\rile pe ca sa
sc\rii [i distruge interfonul sau liftul.
Astfel de cli[ee întîlne[ti mereu, une -
le sînt comice, pline de naivitate [i
ui mire, altele te fac s\ te întrebi da c\
oamenii \[tia au p\r\sit vreodat\ Bu -
cure[tiul. 

De multe ori, auzi aceste lu cruri
chiar din gura celor care le pun în
prac tic\. În vechiul apartament în ca -
re am locuit, cuno[team numai eu
cinci vecini, care aruncau gunoiul

f\r\ s\ nimereasc\ pubela, îns\ o b\ -
trîn\ voia s\ dea vina pe mine, [tiind
c\-s un chiria[ din provincie. Cînd se
bloca liftul la etajul opt, un vecin a li -
pit o foaie pe care scria „n-a]i fost
cres cu]i cu lift? Închide]i u[a dup\
voi!”, chit c\ liftul era, de fapt, de fect.
Te întîlne[ti cu ei pe casa sc\rii sau la
administrator [i-i vezi pe vecini cum
î[i strîng fruntea deasupra nasului [i
scot un „voi...” pe gur\. Au o teh ni c\
al dracului de-a umili acest pronu me
personal. Cînd spun „voi...” s\ nu te
a[tep]i la un premiu pentru bun\ pur -
tare sau pentru c-ai pl\tit între ]i ne rea
la timp. Iar ca s\ bage spaima în chi -
ria[i îi [i auzi cum te întreab\ pe un
ton denigrator „dar voi sta]i cu ac te -
le în regul\? {ti]i, poli]ia...”

În final te obi[nuie[ti cu aceste
mici prejudec\]i [i speri doar s\ nu se
strice liftul prea des. A[ fi încercat
s\-i ar\t vecinei c\ „cel crescut în jun -
gl\” nu-s eu, avînd în vedere c\ ea-i
cea care face cresc\torie de porumbei,
la ghena de gunoi, din bloc (da, p\ s\ -
rile astea fac o mizerie infernal\ la
toa te geamurile). N-a[ fi avut cî[tig de
cauz\, cel mult m-ar fi acuzat ulte-
ri or c\ eu sînt cel care le-a [i otr\ vit.
Altor vecini le-am pus muzic\ bu n\,
în timp ce f\ceam cur\]enie cu gea-
mul deschis; n-am primit decît b\ t\i
în calorifer [i „duminica ]i-ai g\sit s\
faci curat?”. Mai bine-i spuneam c\
a[a-i tradi]ia, la mine în Boto[ani. 

George GURESCU

Cli[ee de cartier
Hai-hui la kilometrul 0

Guvernul condus de Vlad Filat a c\zut pe 5 martie

George GURESCU este
redactor la „Televiziunea
Român\”

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

Fantezii din Bucure[ti

� magazinul de vise era
la doi pa[i [i, deschis
non-stop, îl a[tepta cu
do za

Anastasia CONDRUC este
editor la „Jurnal TV”

Noi, moldovenii, sîntem obi[ nu -
i]i f\r\. F\r\ identitate na]ional\, f\ -
r\ orientare politic\, f\r\ pre[e din te
timp de doi ani, mai nou – [i f\r\ gu -
vern. Dup\ 2009, nici chef s\ pro tes -
t\m nu mai avem. Iar acum cîteva zi -
le, cînd Filat [i mini[trii lui au fost
de mi[i, re]elele de socializare au fost
inundate de melodia celor de la Car -
la’s Dreams – „POHUI”. Din toa te
difuzoarele, de la toate telefoanele
mo bile se auzea cuvîntul rusesc ca -
re, într-o manier\ necenzurat\, spu -
ne lumii c\ te doare-n cot. Cumva,
b\i e]ii de la Carla’s Dreams au fost
mai prezen]i în via]a noastr\ decît
to]i mini[trii [i parlamentarii lua]i la
un loc.

Mi-amintesc c\ i-am auzit pri ma
dat\ în redac]ie. Abia intram pe u[\,
diminea]a, iar [efa mea [i al]i cî]i va
colegi dansau [i îngînau un cîntec
des pre ni[te b\ie]i care s-au îm b\ tat,
se plimbau pe strad\ într-un li ghean
[i le strigau tuturor „d\-ti!”, urmat de
cîteva mostre de folclor urban ca re
nu pot fi reproduse în acest text.
Adu ceau a „Gr\ie[te Moldove ne[ te”,
dar, mai tîrziu au început s\ cînte
des pre inim\, despre iubire [i des pre
lec]iile pe care trebuie s\ le d\m fra -
]ilor no[tri mai mici. 

Cu POHUI au dat lovitura, iar
fap tul c\ nimeni nu [tia cum arat\, ci -
ne este sau cî]i oameni se numesc
Carla’s Dreams f\cea ca proiectul
s\ devin\ tot mai popular. Apoi au f\ -
cut un duet cu o tîn\r\ talentat\ din
Chi[in\u care-[i spune Dara [i des -
pre aceast\ colaborare au început s\
circule cele mai fantastice zvo nuri.
Despre cum cei doi nu s-au întîlnit
ni ciodat\-n realitate [i despre cum
Dara a trebuit s\ cînte peste vocea
lui Carla’s. Apoi au promis un con -
cert împreun\ [i toate televiziuni le
`[i lustruiau obiectivele camerelor în
a[teptarea identit\]ii celui care se as -
cundea pîn\ atunci. Ca la concert
Carla’s s\ apar\ în blugi simpli, adi -
da[i, cu glug\ pe cap [i cu un ma chi -
aj strident care s\-i acopere toat\ fa -
]a [i s\ fac\ imposibil de ghicit ori -
ce tr\s\tur\. Atunci, paparazii s-au
în r\it [i mai tare [i s-au apucat de r\s -
foit arhive [i pl\tit surse. Au dat pes -
te un oarecare Andrei, fost solist al
unei trupe pop de acum mul]i ani,
încercuindu-l cu ro[u pe unul din cei
patru tineri care apar în singura po -
z\ care s-a p\strat pe net cu ei. Se
mai spune c\ solistul are o feti]\ pe
nume Carla, de aici [i numele trupei
[i c\, de fiecare dat\ cînd iese pe sce -
n\, interpretul î[i machiaz\ fa]a timp
de cîteva ore, cu vopsele speciale,
care nu se iau, ca s\ nu-l pîndeasc\
jur nali[tii cu c\ld\rile de ap\ prin
culise.

Recunosc [i ei c\ sînt supraapre -
cia]i, mai ales dup\ ce a dat [i Ro mâ -
nia de gustul lor [i au devenit cum -
va „exotici”. Desigur, re]eta succe -
sului lor e simpl\ [i se datoreaz\ mai
mult anonimatului decît muzicii, dar
se pare c\ aveam nevoie de tot circul
\sta, cel din politic\ nu mai e în sta -
re s\ satisfac\ nici o poft\.

Anastasia CONDRUC

Cu r\d\cini `n .md

Ce viseaz\
Moldova

� se auzea cuvîntul ru -
se sc ca re, într-o manier\
necenzurat\, spu ne lumii
c\ te doare-n cot
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}ara lui 8 martie
� `n timp ce presa jele[te „asa sinarea unui vis european”
sau „vic toria unui mare mafiot”, mol do ve nii s\rb\toresc
Ziua Femeii

� une le sînt comice, pline de naivitate [i ui mire, altele
te fac s\ te întrebi da c\ au p\r\sit vreodat\ ora[ul 
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Evenimentul
s\pt\m`nii

Miercuri, 13 martie, pe Sce  -
na   Mare a Teatrului Na ]ional
„Vasile Alecsandri” din Ia[i
va avea loc premiera specta-
colulu de balet „Giselle”. 

Pre]ul unui bilet este `ntre
20 [i 50 de lei. 

SPECTACOL

Dintr-o mie de CD-uri

De[i au trecut patru ani p`n\ s\-[i
lanseze un nou album, b\ie]ii de la
The Tossers au scos `n ajunul zilei
sf`ntului Patrick compila]ia „Eme -
rald  City”, care se vrea a fi o cele-
brare a ceea ce consider\ ei c\ `n -
seam n\ s\ fii irlandez. Din p\cate,
`n s\, tot ce reu[esc este s\ produc\ 14
piese asem\n\toare cu unele scoa se
deja de trupe ca Dropkick Mur -
phys, Flogging Molly sau The Rum -
jacks.

„Emerald city”, la prima as cul -
ta re, nu pare s\ aib\ nici o problem\,
c`ntecele s`nt juc\u[e, au un ritm foar -
te energic, iar ca o compila]ie de pie se
punk-irlandeze ur meaz\ foarte bine
acest stil n\scut `n anii ’80. Doar c\
este generic, c`n t`nd din nou despre
spiridu[i tulbura]i sau whiskey, iar
pentru un gen de muzic\ care `mbin\
folk-ul tradi]ional cu rock-ul punk,
sunetul ca re  iese din instrumentele c`n-
t\re]ilor pare scos f\r\ vlag\. Pie se
precum „Where the Beer and Whis key
Flow” (n.r. „Unde curge be  rea [i whis-
key-ul”), „Here’s to a drink with you”
(n.r. „La o b\ut\ cu tine”) sau „St. Pa -
trick’s Day” (n.r. „Ziua Sf`ntului Pa -
trick”), par amu zante la `nceput, dar 
la a treia sau chiar a patra as cul ta re,
suport`nd acelea[i versuri des pre
be]ivani care se distreaz\ pe un a -
cordeon la fel de ame]it, nici m\car
nu-]i vine s\ te mai chinui cu nervii.

Din fericire, `ns\, monotonia nu
a infectat chiar toate piesele [i se

mai g\sesc unele bijuterii prin blo cul
anost [i gri al acestui CD. „The Ro -
ver” (n.r. „Vagabondul”), „USA”,
„Where ver you Go” (n.r. „Ori unde ai
merge”) ies `n eviden]\ pen tru c\
ver surile lor au o oarecare tematic\,
de[i nu este una prea origi nal\ pen-
tru acest gen. Imigrantul ir landez, care
o duce greu, dar `n cearc\ din r\s pu -
teri s\-[i `ntoarc\ via]a f\r\ s\ uite
p\r]ile importante ale acesteia. Oa me -
nii din jur [i mo mentele petrecute cu ei.

Poate c\ e vina celor patru ani `n
care au tot a[teptat, l\s`nd alte trupe
s\ realizeze deja ceea ce The To ssers
au f\cut `n acest album, dar „Eme rald
City” stagneaz\ `n acelea[i idei pe ca -
re punk-ul irlandez deja le-a explorat.

Paul ANDRICI

Ora[ul din smarald gri

The Tossers — „Emerald City”
(2013)

~ntr-o lume `n care eroul poart\ un
sac de gunoi peste un hanorac ce nu [iu
[i salut\ cu „Excelsior!”, ba `[i iu be[ -
te, ba `[i love[te p\rin]ii [i caut\ s\ se-
ntoarc\ la o via]\ pe care nu `n]elege
cum a pierdut-o, regizorul David O.
Russell a s\dit, cumva, bucurie. ~ns\

pelicula „Silver Linings Playbook” e
o comedie romantic\ nu pentru c\
st`rne[te chicoteli de `ndr\gostire, ci
pentru c\ pune sub semnul `ntreb\rii
p`n\ [i motivul pentru care z`mbe[ti. 

{i pentru c\ Tiffany (Jennifer
Law rence) nu-l las\ pe Pat (Brad -
ley Cooper) s\-[i piard\ [i ultimul dram
de luciditate care i-a r\mas `n urma
timpului petrecut `n ospiciul din Ma -
ryland. Un timp peste care scenariul
alearg\ fiindc\ n-are importan]\.
Nici faptul c\ „eroul” are pumnii p\ ta]i
de s`ngele geloziei nu conteaz\, nici
nebunia care i-a `ncol]it `n ochi dup\
ce a fost `n[elat [i nici m\car obsesia
cu care crede c\ nu [i-a pierdut min -
]i le. P`n\ ajunge `n grija lui Tiffany,

v\duva-copil\ cu decolteuri cernite,
Pat `ncearc\ „s\ r\m`n\ optimist, ca
s\ poat\ g\si r\ul care duce spre bi ne”
(n.r.: „If you stay positive, you’ll find
your silver lining”). Mesajul acesta e
`mbr\cat de o deplin\tate a rolurilor
secundare, Robert De Niro aduc`nd
din filme precum „The Godfather”
exact at`ta atitudine dur\ c`t s\ nu um -
breasc\ nebunia pesonajului s\u, un
tat\ supersti]ios, cu o afec]iune bi za r\
fa]\ de propriul fiu. 

Faptul c\ fericirea se c`[tig\ ̀ n pa[i
de dans poate p\rea prea dulceag. ~n s\
Lawrence [i Cooper nu las\ nici o
clip\ filmul s\ se transforme `ntr-un
nou „Step Up”. Dialogul e generos,
antrenant, e viu [i caustic, iar prob-

lemele m\runte ale celor doi nasc iz -
bucniri vulcanice. Episoadele care i-
au pus s\pt\m`na trecut\ un Oscar pe
bra]e actri]ei de 22 de ani s`nt ca o
`mpu[c\tur\ cu confetti, stridente dar
colorate [i se-nv`rt `n jurul unei scri -
sori care nu mai ajunge niciodat\ la
so ]ia lui Pat.

„Silver Linings Playbook” lic\ -
re[te lunatic. Pelicula danseaz\ halu-
cinant cu mintea privitorului [i-l las\
s\ fie cinic p`n\ la cap\t al\turi de
personaje, s\ nu cread\ `n „tot r\ul
spre bine”. E un film jucat cu umor
`ntunecat, cu priviri tulburi [i cu o
efervescent\ con[tiin]\ a faptului c\
fericirea e frumoas\, dar e imper-
fect\. 

Anca TOMA

Stop cadru Boala curajului, `n fug\

„Monstrul Spaghetelor Zbur\ -
toare”   de Igor Ursenco e un exer-
ci]iu de nebunie temporar\. Cartea
de poezie (45 de „poeme-thriller”
grupate `n cinci p\r]i, cinci „Me-
mento”) te poart\ prin politica mon -
dial\ – de multe ori distorsiona t\,
prin prisma sarcastic\ a auto rului –
planuri ale extratere[trilor de a cu -
ce ri Terra, angoase `n fa]a mor]ii
[i momente de delir pur, pe care nu
[tii dac\ s\ le cataloghezi ca poezie
sau afec]iune psihic\.

Fiecare Memento este `nso]it de
c`te un citat cu substrat filosofic: pri -
mul din „Monologul lui Ham let”, al
doilea din „Chando gya, Upani [a de -
le” (n.r.: „Upani[a dele” s`nt o co -
lec ]ie de texte filo sofice alc\tuiesc
baza teoretic\ a religiei hinduse), al
treilea din „Socrate, Theaetetus”, al
patrulea din Edmond Jabès (n.r.:
scriitor [i poet evreu) [i ultimul este
un citat din „apoptosium”, un vo -
lum propriu al autorului.

~ntr-un moment de „Recluzi une”
afl\m c\ „pentru a `nlesni / dic]ia,
no]iunea «fericire» / `n toate limbi le
lumii con]ine / m\car o vo cal\ ori,
cel pu]in, o victim\ / sigur\”, ̀ n „Al -
manahul de Gotha” cite[ti despre
Vladimir, ale c\rui date fixate `n
registrul de deces „erau perfect /
identice cu cele din certificatul s\u
de na[tere / p\strat `n rame aurite”;

Apoi, `n „Ederlezi / Stroboscopul
lui Sir Newton”, faci  cuno[tin]\ cu
aurolacii, „inha l`nd / resturile de a -
ce ton\ direct / din pungile lor zdren -
]uite: ca pe o ultim\ / [ans\ la via ]\”.

Momentele de delir liric alter -
neaz\ cu imagini [i compara]ii reu -
[ite, puternice chiar, precum auro-
lacii mai sus men]iona]i care stau
„ca ni[te inele nelegitime ale lui Sa -
turn `n jurul Sf`ntului tombe ron”.
Probabil cele mai sesizabile s`nt
ironiile la adresa c`torva ac]iuni ale
oamenilor `mpotriva naturii (uci de -
rea balenelor, ex ploa t\rile Che vron
etc).

A[a cum anun]\ „Memento 5”,
„Nu [tii `nc\ poemul care te va
supravie]ui”, nici `n cazul c\r]ii lui
Igor  Ursenco nu [tii care dintre
„po emele-thriller” te va face s\ ai
sen za]ia c\ ori tu, ori autorul, v-a]i
pier dut min]ile.

Ioan STOLERU

� monotonia nu a infec-
tat chiar toate piesele [i
se mai g\sesc unele biju-
terii prin blocul anost al
acestui CD

� dialogul e generos, antrenant, e viu [i caustic, iar
problemele celor doi nasc izbucniri vulcanice. 

„Albumul are 14 melodii care
men]in spiritul irlandez viu” 

www.examnier.com

Poeme thriller
de peste Prut
� probabil cele mai
sesizabile s`nt ironiile la
adresa c`torva ac]iuni
ale oamenilor `mpotriva
naturii 

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

Editura Tracus Arte
108 pagini, 2012

18 lei

~i ur\sc pe englezi c\ au reu[it
s\ ne fure victoria aceasta muncit\
juc`nd, s\-mi fie cu iertare, ca ni[ -
te ciubote. Nemotiva]i, neimplica]i,
dezinteresa]i, certa]i cu via]a sau
cu mingea, juc\torii lui Chelsea au
p\rut mai interesa]i s\ viziteze Cen -
trul Vechi dec`t s\ joace fotbal.
Iar Steaua a muncit pentru ba loa -
ne, a `ncercat s\ joace semi-pre-
caut – semi-curajos, s-a ap\rat com -
pact, dar cu destule g\uri `nc`t s\
le dea englezilor speran]a c\ pot
`n scrie [i a atacat `n valuri, f\r\
`ns\ s\ mai spere, dup\ `nscrierea
golului, c\ ar pu tea s\ o mai fac\
`nc\ o dat\. A fost probabil cel mai
ciudat meci de fotbal pe care l-am
v\zut `n ultimii ani. Steaua ataca
d`rz, dar st`ngaci, Chelsea se ap\ -
ra [i arunca baloa nele `n fa]\ ca la
rugby. Stea ua se ap\ra cu toat\
echipa, Chelsea a ta ca cu vreo
cinci-[ase oameni. 

{i e ciudat c`t de simplu po]i
fa ce o victorie mare s\ par\ mic\.
Totu[i am jucat contra actualei de -
]i n\toare a celui mai r`vnit trofeu
din Europa, Champions League
(CL). Trofeu pentru c`[ tigarea c\ -
ruia, Becali ar cump\ra muntele
Athos [i l-ar muta `n Pi pera [i s- ar
c\lug\ri p`n\ ar `nv\]a s\ leviteze.
Exist\ explica]ii mai multe, c\ en -
gle zii ar fi dezam\gi]i c\ au fost
eli mina]i din CL, c\ s-au certat cu
antrenorul, c\ era prost gazonul, c\ 
a c\zut un meteorit `n Rusia. Dar
po]i s\ nu fii motivat, po]i juca prost
[i prin urmare po]i pierde o partid\
de fotbal sau po]i fi complet anti-
joc [i nici s\ nu opui rezisten]\. {i
joi sear\, Chel sea a jucat doar re -
flexiv. Ca un leu pe care `l bagi `n
col], r\nit, dar pe care [tii c\  nu po]i
s\ `l r\pui. Te apropii de el, `l mai
`mpungi [i el se repede la tine doar
ca s\ se retrag\ din nou `n col] s\-
[i ling\ r\nile.

A[a c\ degeaba s-a urcat pa -
tro nul echipei din Ghencea pe May   -
bach [i a `nceput s\-[i fac\ cru  ce `n
timp ce le c`nta Prohodul la en -
glezi. Degeaba a anun]at c\ o s\-[i
v`nd\ juc\torii de la 10 milioane de  
euro `n sus. Pe Stamford Bridge
o s\ fie o alt\ situa]ie. M\ car din or -
goliu dac\ nu din motiva]ie, leul o
s\-[i vindece r\nile [i o s\-[i ara te
col]ii. {i, de[i pare nedrept, ca s\
merit\m s\ ne bu cur\m cu adev\rat
de victoria de s\pt\m`na trecut\ [i
s\ nu fie doar ceva de palmares, tre -
buie s\-i scoatem din]ii leului la el
acas\. 

C\t\lin HOPULELE

Scor la pauz\

S\ le b\g\m
calul `n cas\
� joi sear\, Chel sea a
jucat doar reflexiv

Silver Linings Playbook (2012)
Regia: David O. Russell 

Gen: comedie romantic\

� HOROSCOP   � HOROSCOP   � HOROSCOP   � HOROSCOP   � 

GEMENI: Renun]i la
reggaeton, zumba [i alte dan -
suri de fitness c`nd ai v\zut c\

te `nva]\ cum s\ te dezbraci `n cluburi,
nu cum s\ dai gr\simea jos.

LEU: Vrei ca oamenii
din jurul t\u s\ devin\ mai
responsabili. Te-ai s\turat s\

fii `n echipe de c`te cinci la proiecte [i s\
faci tu toat\ treaba.

FECIOAR|: Te-ai s\ -
tu  rat s\ faci at`tea chestii de -
geaba, adic\ multe [i ni mic

productiv. Poate ar fi cazul s\ `n lo cuie[ti
Angry Birds cu seminarul de la 8.

BALAN}|: Vrei ni[te
acoli]i pe care s\-i pui s\-]i
scrie licen]a, `n timp ce tu

stai la umbr\, cite[ti o carte bun\ [i bei
un cocktail rece.

SCORPION: A venit
prim\vara, s-a topit ghea]a
de pe balt\ [i deja te g`n -

de[ti c\ vrei s\ mergi la pescuit, s\
faci un maraton de albitur\.

S|GET|TOR: Ai g\sit
cura perfect\ de sl\bire: cum -
peri haine de la magazine

pentru copii [i nu mai m\n`nci p`n\
`ncep s\ `]i vin\.

CAPRICORN: Te
amuzi `n fiecare diminea]\,
la cafea, cu post\rile dra-

ma tice [i pseudofilosofice de pe blo -
gurile colegilor de an.

V|RS|TOR: Ai vrea
s\ ai un pseudonim dup\ care
nu te cunoa[te nimeni, s\

scrii toate chestiile pe care nu le supor]i
la colegii t\i.

PE{TI: Anul \sta de
ziua ta vrei s\ prime[ti un
camion de dulciuri. Nu un

co[, nu o saco[\ de rafie, nu un frigider
`ntreg, ci un camion.

BERBEC: Nu ai bani s\
mergi la frizer, a[a c\ ̀ ]i mitu-
ie[ti colegul de camer\ cu o

bere, s\ te tund\ el. Iar o s\ ar\]i ca
Rihanna trei s\pt\m`ni.

TAUR: Cu fiecare ie[i -
re `n ora[ realizezi c\ su -
por]i din ce `n ce mai pu]in

oamenii. Mai schimb\ [i tu locurile,
prea mult dubstep stric\.

RAC: Vrei un pic mai
mul]i bani, nu foarte mul]i,
dar uuun pic mai mul]i [i s\

te reapuci de f\cut sport, c\ iar `ncepe
s\ se vad\ burta de bere.



Ringul de dans din fa]a scenei e
gol, iar melodia celor de la The
Beatles abia se ]ese pe buzele privi-
torilor, c`nd dinspre bar apare Nico lae
Cazacu, primul dintre „elefan]i”. Pri -
virea `i este ascuns\ de ochelarii ro -
tunzi, ca cei pe care `i purta John Le -
nnon, iar papucii de cas\ galbeni, ca
dou\ juc\rii de plu[ cu fa]a lui Homer
Simpson `i salt\ pe po dea  ua roas\.
Dan seaz\ din spatele cla pe lor, p`n\ pie -
sa e `ntrerupt\, iar {te fan Matei, solis-
tul trupei „Les Elephants Bizarres”, ne
anun]\ c\ „`ncepem aven tura zoolo -
gic\”.

Refrenul melodiei „The Adven -
ture” `l sim]im aruncat dinspre scen\
direct `n piept, ca o explozie pornit\
din chitare [i din tobe. Ca o chema re,

c\ci de pe margine, privitorii se adu n\
`n centrul localului [i `ncep a dansa,
struni]i parc\ de pi[c\turile electroni -
ce ale clapelor. Din c`nd `n c`nd, so -
listul `[i `nf\[oar\ firul microfonului
`n jurul bra]ului st`ng [i aplaud\ oda t\
cu publicul `n ritmul versurilor.

De neoprit, pe române[te
Un t`n\r `mbr\cat `ntr-o c\ma[\

`ncheia t\ p`n\ la ultimul nasture e sin-
gurul care pare s\ nu se integreze `n
turm\. Nici nu vrea s\ dea m`na cu
diavolul c`nd se aud primele acorduri
ale melodiei „Hello! Says the Devil”,
[i nici nu `[i `ntinde bra]ele sub ploa-
ia de confetti st`rnit\ de solist. Din mi -
cro fon aproape c\ nu se mai distinge
nici o voce, glasul publicului acom-

paniind instrumenti[tii.
Cea de-a doua pies\ de pe albumul

de debut, „Mushroom Girl”, ̀ ncepe ju -
c\u[, ca o spiral\ ̀ n care corzile chi ta re -
lor se ̀ mpletesc treptat cu tunul to be lor
[i clipocitul ca pic\turile de ploa ie, st`r -
nit din clape. Agita]ia din mijlo cul
ringului se pierde `nspre margine,
unde c`]iva tineri se mul]umesc s\ pri -
veasc\ cu m`inile `n buzunare grupul.
A[ezat\ pe un col] de canapea, o fat\
fredoneaz\ abia perceptibil refrenul.
Asta p`n\ c`nd publicul recunoa[te no -
tele melodiei „Nu m\ opri”, prima pie -
s\ `n limba rom=n\ a trupei. Nu [tim
cine ar putea s\-l opreasc\ pe Nicolae,
care `ncepe s\ sar\ `n spatele clape -
lor, b\t`nd din palme. „V\d prin pere -
tele gol fericirea tuturor”, r\sun\ `n
microfon, iar fanii `ncuviin]eaz\ [i
dan seaz\ `n sincron, unii ]op\ind, al]ii
doar ̀ ndoindu-[i genunchii. La r\s tim -
puri se mai aude c`te un „m`inile sus,
toat\ lumea”, `ns\, p`n\ s\ `[i termine
{tefan `ndemnul, publicul deja ghi -
ce[te ce urmeaz\. 

Cum se `mbat\ diavolul
~ntre piese, membrii trupei arun c\

c`te o privire la foile `n[irate pe podea,
printre instrumente, pe care s`nt nume-
rotate melodiile. Nu o dat\, solistul, cu
m`inile `mpreunate deasupra capului,
aproape c\ atinge reflectoarele care co -
loreaz\ „elefan]ii” `n nuan]e de albas-
tru, verde sau mov. C`nd notele iz buc -

nesc ca un gong, patru dintre ei sar `n
acela[i timp, doar tobo[arul r\m` -
n`nd la locul lui. Ca un ecou al vocii
c`n t\re]ului, glasul chitaristului arunc\
c`teva note mai domolite, `ns\ la fel de
bine l-ar putea acompania [i Nico lae,
care fredoneaz\ toate versurile `n timp
ce danseaz\. Din c`nd `n c`nd, la `nce -
putul pieselor, {tefan `[i pirone[te pri -
virea ̀ n podea, a[tept`nd parc\ un anu -
mit sunet pentru a-[i `nf\[ura din nou
microfonul ̀ n jurul bra]ului. {i c`nd pu -
blicul `i recunoa[te c`ntecul, r`de, iar
papucii galbeni de sub clape salt\ odat\
cu timbrul aproape nazal al so listului.

Ni se reaminte[te s\ z`mbim, de[i
chipurile ni s-au dezmor]it de la pri -
mele acorduri cu care a `nceput con-
certul. „Smile” pare s\ fie ultima me -
lo die din repertoriu, ̀ ncheiat\ f\r\ ar ti -

ficii, doar cu o reveren]\ a celor cinci
membri. Dar publicul nu ̀ i las\ s\ ple -
ce, a[a c\ pe scen\ se ̀ ntoarce C\t\lin,
unul dintre instrumenti[ti, care ne a -
nun ]\ c\, dup\ `nc\ o pies\, „ne `mb\-
t\m cu to]ii”. {i ne-am ̀ mb\tat, cu solo-
ul de chitar\ [i cu energia „elefan -
]ilor” care ne-a leg\nat ca `ntr-un caru -
sel. Ne-am ̀ mprietenit din nou cu dia -
volul, [i-am l\sat bass-ul s\-i ia locul
solistului la marginea scenei, urmat
de tunul tobelor [i de ultimele note ale
clapelor, pornite ca dintr-o joac\ de
copil. Ne ̀ ntreb\m ce a fost mai bizar,
ritmul care ne-a r\mas `n]epenit `n
picioare sau ecoul melodiilor care ni
s-a lipit de timpane. 

C\t\lina DOBROVICEANU

Bill Roache, actor britanic de 81
de ani, renumit pentru faptul c\ s-ar fi
culcat cu peste o mie de femei, a decla -
rat `n urm\ cu c`teva zile c\ renun]\ la
sex. Acesta este membru al unei secte
care crede c\ puterea iubirii poate vin-
de ca orice boal\, poate pune cap\t r\z -
boaielor, s\r\ciei sau foametei. Pure
Love Movement (n.r.: Mi[carea Iubi -
riiAdev\rate), al c\rei adept a devenit
dup\ ce a divor]at de Emma Jesson
`n v`rst\ de 44 ani, a reu[it s\-l con -

ving\ pe actorul iub\re] de faptul c\
nu mai are nevoie s\ `ntre]in\ rela]ii
sexuale [i s\-[i reorienteze energia
pen tru a vindeca cu ajutorul dragostei.

Cu toate c\ acesta declar\ c\ „totul
`mi func]ioneaz\ `nc\” nu mai simte
nevoia de a avea `n a[ternuturile sale
nici o femeie [i asta dup\ o revela]ie
pe care a avut-o la pu]in timp dup\ ce
s-a al\turat Mi[c\rii Iubirii Adev\ -
rate. Cunoscut [i sub numele de Co -
rrie Legend Bill, starul c\s\torit de
dou\ ori [i cu patru copii a devenit re -
cent un „vindec\tor”, cum se autointi -
tu leaz\, pentru grupul Cheshire, con  -
dus de o fost\ asistent\ medical\. P`n\
acum mi[carea are doar 13 adep]i, `ns\,
recent, publicul a fost invitat s\ se al\ -
ture acesteia la [edin]e la care au parti -
cipat membri „cu `n]elepciune supe-
rioar\” [i care au explicat celor pre -
zen]i ce este mesajul dragostei [i au
descifrat misterele universului. 

La aceste ̀ nt`lniri actorul [i-a ̀ ncer-
cat puterile canaliz`ndu-[i afec]iunea
prin m`ini `n corpurile celor pe care a
`ncercat s\-i cure]e de boli. Bill Roache
afirm\ c\ ̀ ntr-o astfel de sedin]\ a reu -
[it s\ vindece de cancer o femeie. ~ns\,
pentru a repeta minunea [i cu o alt\ per -
soan\, aceasta trebuie s\ aud\ mesajul
iubirii care trece prin m`inile lui [i s\
„vibreze” atunci c`nd o atinge.

Cu toate c\ Roache este membru
al unei noi secte, el afirm\ c\ nu con-
tra zice pove]elor lui Iisus sau Buddha
[i c\ ̀ i respect\ pe ace[tia, doar c\ me -
sajul lor a fost distorsionat `n timp [i
c\ lui i s-a revelat `nv\]\ tura pierdut\ a
acestora. Mi[carea, al c\rei adept este,
ac cept\ orice persoan\ dispus\ s\ i se a -
l\ture [i nu face discriminare de nici un
fel, singurul criteriu fiind acela al dis -
ponibilit\]ii pentru iubire. Acesta este [i
motivul pentru care actorul de ve nit
vraci nume[te Pure Love Move ment
mai presus dec t̀ orice religie. Este posi -
bil s\ fie mai presus [i dec`t Misa, o alt\
organiza]ie cu care, dup\ genul de pre -
cepte [i `nv\ ]\turi, pare a se `nrudi.

Andrei MIHAI 
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{i m`inile pot iubi

Cum s-au leg\nat „elefan]ii”

Casa de Cultur\ a Studen]ilor
Str. Vasile Conta nr. 30, et. 2, 
700106 Ia[i. Tel.:0746/230.032, 219520,
e-mail: redactia@opiniastudenteasca.ro
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Nicolae bate la clape [i danseaz\ `ntr-un picior

� so listul `[i `nf\[oar\ firul microfonului `n jurul bra]ului st`ng [i aplaud\ oda t\ cu
publicul `n ritmul versurilor � notele iz bucnesc ca un gong iar bizarii sar

„Sim]i dragostea mea?”

� starul a devenit recent
un „vindec\tor”, fiind unul
din cei 13 adep]i ai
mi[c\rii

Nu [tim c`]i elefan]i au evadat din rezerva]ii `ns\,
vineri sear\, `n Underground Pub, am g\sit

doar cinci. „Les Elephants Bizarres” au venit `n Ia[i
pentru deschiderea turneului de promovare al noului
lor album, „Zoologic”, [i n-au plecat p`n\ nu au
primit `ncuviin]area c\ publicul a `nv\]at c`teva ver-
suri. Pentru aproape dou\ ore, trupa nu le-a dat
r\gaz fanilor s\ oboseasc\ [i i-a l\sat s\ `ng`ne
refrene pornite c`nd puternic, ca dintr-un bubuit de
tun, c`nd domolite de corzile chitarelor.

{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.

»

~n zilele ̀ n care e[ti s\tul de agi -
ta]ia [i fast-food-ul ce domnesc la
Palas Mall, Pizzeria Domneasc\
poate fi o alegere bun\ [i se afl\ la
doar c`]iva pa[i de Palatul Culturii.
Nu ai cum s\ nu o g\se[ti, felina rele
ce str\juiesc curtea interioar\ fiind
un bun semn de orientare pentru cei
mai pu]in descurc\re]i. ~n plus, `l
auzi pe Freddie Mercury cu-al s\u
„I want to break free” `nc\ de pe
partea cealalt\ a drumului, datorit\
difuzoarelor amplasate la exterior.

Pizzeria Domneasc\ poate fi
locul pe care ̀ l alegi atunci c`nd m`n -
carea de acas\ s-a terminat de mult.
Pre]ul unei pizza este cel pe care `l
întîlne[ti de regul\ în majori tatea
restaurantelor din ora[, adic\ între
11 [i 27 de lei, variind în func]ie de
m\rimea blatului ales. Localul vi ne
cu o noutate: pizza este preparat\ la
cuptor pe lemne, a[a cum este spe -
cificat în meniu. ~n ceea ce prive[te
r\coritoarele, acestea nu sînt scumpe,
5 lei fiind pre]ul pe care îl pl\te[ti

pentru o Cola, Fanta sau Sprite,
`n timp ce fresh-ul sau limonada te
fac s\ sco]i dublu din portofel. 

Chiar dac\ peretele dinspre stra -
d\ este din sticl\, po]i ron]\i blatul
crocant cu poft\, pentru c\ nimeni
din exterior nu te poate vedea, fiind -
c\ geamul este fumuriu. În schimb,
tu po]i s\ asi[ti deta[at la întreaga
forfot\ de afar\, fiind în acela[i timp
ferit de zgomotul ro]ilor de tramvai
sau al ]evilor de e[apament înfun-
date. Scaunele moi [i canapelele care
îndeamn\ la relaxare te fac s\ mai
pierzi ceva timp prin local. Nici mi -
xul de melodii molcome nu te va
pune pe fug\, contribuind în egal\
m\sur\ la atmosfera lini[tit\.

Dac\ î]i arunci ochii prin înc\ -
pere, vei descoperi c\ peretele de
sti cl\, al\turi de cel cu aspect de
piatr\, ofer\ o imagine neobi[nuit\,
de ca ver n\ r\t\cit\ în inima ora[ului.
Aceas ta îns\ nu stric\ tonul de armo -
nie, la care se înscriu [i chelnerii,
care poart\, ca semn distinctiv, o c\-
ma [\ liliachie, asortat\ cu lustre le din
local. Se pare îns\ c\ spiritul fl\ c\rii
violet nu i-a cuprins, din mo ment ce
s`nt singurii care împr\[tie energii
negative la contactul cu clien]ii.  

Ana SIPO{

Pizza `n tonuri de mov
� po]i s\ asi[ti deta[at la
întreaga forfot\ de afar\
ferit de zgomotul ro]ilor
de tramvai 

Lec]ie de zoologie pe poorrttaatt iivv

Localul Troian


