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Am avut un an rodnic. A fost un 2017 plin de câștig de experiență, de plinire în muncă și de 

zâmbet în inimă. Am dăruit speranță și am mulțumit sincer pentru credință. Am plâns 

fericire printre fărâme de necaz. În luminițe de ger dogoritor, ne-am bucurat tainic de 

fericirea celorlalți. Am urcat naiv și sigur spre idealuri născute din responsabilitate. Am 

privit cu recunoștință succesele celorlalți. Ne-am depășit timid pe noi înșine. 

 

u știm cum va fi 2018. Știm 

doar că frumusețea lui va fi 

cuantificată eficient în vânzări 

efectuate, bani câștigați, mese întinse, 

case scumpe, clienți mulțumiți, like-uri 

pe Facebook. 

Mai știm că ne vom măsura forța în 

mijlocirile către Dumnezeu, zâmbetul 

inocent ale copiilor, privirea 

recunoscătoare a iubirii, mulțumirea 

plină de recunoștință a oamenilor, 

satisfacția înflăcărată a creionului, 

sclipirea unui gând înțelept și veselia 

unui pahar cu prietenii. 

Hai să facem un 2018 plin de iubire! 

  

N 
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CELE MAI MULTE DIN ELE 

PUȚINE MINȚI SE 

RUGINESC 
Christian Nextell Bovee 
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Eram tânăr cu speranțe când urma să finalizez magna cu sau fără laude un liceu destul de 

prestigios al urbelor slătinene. A douăsprezecea pendula între semne de întrebare venite din 

terțe părți, curioase de viitoare alegeri. Poate că pare agasant, dar tocmai acest tip de 

interogare te cheamă la gândire, ca atunci când moțăi liniștit dimineața și activitatea în sine 

te face să te gândești la mari probleme existențiale. 

Reușesc eu să ajung student? De ce aleg inginerie aerospațială și nu aleg să mă angajez de 

acum? Îmi folosește managementul științelor frecatului mentei și la ceva sau pur și simplu 

mă opresc aici cu învățatul? Dar stai, că mai sunt și niște fete cochete, bine coapte de la 

etajul 4 din căminul P2 sau băieții ceia înalți cu ochi albaștri cu pătrățele din spatele 

amfiteatrului care de-abia mă așteaptă. 

Hai, revenim la facultate. De la alegerea metempsihotică a viitoarei mărețe specializări care 

o să-mi ofere cheia către o portiță din piața muncii până la borcanul de zacuscă primit din 

provincie e un drum atât de lung ca acela de la idee la concretizarea ei. De ce, totuși, aș mai 

face încă patru ani de școală când în liceu scriam pe toate suprafețele posibile, vizibile și 

invizibile, că școala e cel mai groaznic coșmar și că profii sunt cei mai aprigi torționari ai 

libertății noastre atât de scumpe și dragi? 

S-o luăm studențește, pe liniuțe. Unu, merg la facultate pentru că merge și cel mai bun 

prieten. Doi, vreau să fiu student pentru că toți vor să facă o facultate. Trei, pentru că vreau 

să învăț cum să supraviețuiesc cu un borcan de zacuscă și unul de gem până vine 

următoarea aprovizionare, așa cum Bear Grylls trece pe insecte și licheni în diverse jungle și 

deșerturi. Patru, pentru că viață de noapte, somn la cursuri și sforăitul colegilor de cameră. 

Stai! Nu cumva venisem la facultate să-mi construiesc cărămidă cu cărămidă fundația 

viitoarei mele activități profesionale? 

Chiar dacă la un moment dat ești tânăr cu speranțe, tinerețea se mai duce. Dar speranțele se 

concretizează. 
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entrele universitare sau, mai pe 

scurt, facultățile, au fost create 

cu un scop simplu și, de altfel, 

folositor: să ducă lucrurile la un 

alt nivel referitor la științe, arte, industrie 

sau societate, cultivând spiritul de 

cercetare dăruit în fibra naturii umane. Pe 

scurt, centrele universitare au fost 

catalizatoare de gândire umană și au 

facilitat în acest fel dezvoltarea calitativă 

și cantitativă a vieții, a gândirii și a 

emoțiilor umane. De aceea, accesul la un 

astfel de nivel era unul bazat pe elitism, 

având acces numai inițiați care aveau 

capacitatea de a furniza energie, muncă și 

inteligență pentru a duce mai departe 

cercetările zilei. 

Dar, cum omul nu are altceva de făcut 

decât să complice lucrurile, paralel cu 

necesitatea dezvoltării unor domenii-

cheie, au apărut domenii conexe 

domeniilor conexe care sunt legate de 

domenii-cheie anexate domeniilor-cheie 

pe care se sprijină domeniile cu adevărat 

folositoare. Astfel că, pe lângă atât de 

necesarele științe precum medicina, 

economia, dreptul, ingineria, științele 

europene și politice, matematicile, artele, 

agricultura, managementul, IT-ul și 

științele socio-umane s-au aciuat 

specializări care supraspecializează sau 

care nu au un corespondent pe atât de 

cruda și sălbatica piață a muncii. 

Atenție! Spoiler! 

Până la urmă, care e fundamentul prim 

pentru care alegem calea studențească? 

Sunt cauze diverse pentru care dorim să 

ne înrolăm în armata numeroasă, dar 

dezorganizată a studenților, înarmați cu 

tolbe de pixuri și tunuri de evidențiatoare 

în spatele zidurilor de cursuri și 

laboratoare. Vorbind strict studențește, e 

un proces înlănțuit de stări. 

Primul și cel mai dulce sentiment e 

măgulibilitatea. Adică ce e mai tentant 

decât să te dai cu subtilitate mare în fața 

tuturor că ești un eminent student? Mai 

că-ți vine să te urci pe Himalaya și să 

strigi tuturor cât de tare ești, doar că te 

frânează entuziasmul celor din jur și un 

simț supranatural, ca atunci când forțele 

văzduhului se cumințesc înainte să-

nceapă dalba furtună de zăpadă – „stai să 

vezi ce te așteaptă”. 

A doua stare e entuziasmul. „Prieteni 

grămadă, check-in-uri în cele mai tari 

locuri, ieșiri în fiecare seară în cluburi de 

fițe, băutură la greu, poate mai și învățăm 

între timp”. Luminile orașului sunt fruste 

închipuiri ale vieții de sclipkitsch, 

plăcerile vieții se deschid larg în față, 

lumea ți se pune preș și legitimația de 

student e ca parola care-ți deschide pe 

gratis abonament la toate fericirile 

mărunte, de la locul de tren la scaunul de 

cinematograf. 

Doar că din paradisiaca stare a 

unicornilor care mănâncă curcubeie te 

izbește careul de ași: energofagele cursuri 

C 
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ale profilor a căror singură menire e să 

strice somnul tinerilor studenți care au 

venit la facultate să se distreze, penuria 

alimentară și monetară, focul maturizator 

al sesiunilor și dansul frenetic al micilor 

prieteni coleopteri / vâjâitul tramvaielor 

și scârțâitul bujiilor / pentru cine e mai 

norocos, simfonia bormașinilor la ore 

târzii din noapte. Când realizezi că 

entuziasmul nu ține cont de astupare a 

sunetelor stomacale, că proiectele nu se 

fac singure, tipa aia frumoasă din grupa 

3726 nici nu se uită la tine în ciuda 

încercărilor donjuaniste și pe deasupra 

bate la ușă pustietatea sesiunii, intervine 

întrebarea-cheie din viața fiecărui 

student: „cine m-a pus să vin la 

facultate?”. 

Într-o succesiune logică, urmează o stare 

de acceptare caracterizată de o 

adaptabilitate ieșită din comun: studentul 

alunecă cu agilitate printre probleme mai 

ceva ca jaguarul prin jungla amazoniană. 

Așa-și rezolvă 5-ul la iminenta restanță 

scăpată ca prin urechile acului, cârpelile 

de somn dintre aburii clubului și aerele 

de intelectual din sala de curs și perpetua 

foame pantagruelică înscriindu-se în 

Marea Uniune a Studenților Înfometați 

Salvați de Colegul Care Primește Pachet 

de Acasă în Fiecare Săptămână. 

Ei bine, cercul e unul complet și ciclul se 

reia de la capăt până când „gata, băieți, 

joaca s-a terminat, e vremea să intrați 

într-un câmp cinetic cvadridimensional 

continuu în spațiu și timp. Câmpul 

muncii”. 

Sunt ceea ce nu sunt 

Studentul e în sine o specie care găsește o 

cheie de rezolvare a problemelor inclusiv 

când probabilitatea de soluționare este de 

0.1%. Asta doar când vrea sau când nu se 

mai poate. Așa că evitarea forțelor care 

acționează asupra lui atunci când îl paște 

câmpul muncii în condițiile satisfacerii 

nevoilor primare și emoționale devine un 

joc al probabilităților abordat individual 

în diverse moduri. Fenomenele care 

caracterizează această evitare variază de 

la modul șmecheresc de a câștiga pâinea 

din diverse combinații până la super-

specializarea prin adăugarea într-un CV 

kilometric a unei noi facultăți, master sau 

doctorat mioritic sau harvardian 

nefolositor în situația în care 

competențele și abilitățile în viața reală 

tind spre zero.  



8 Viitor pentru educație / Proeuro-Cons Slatina 

 
Astfel că a fi student ca să te afli în treabă 

e într-adevăr o treabă. Lucrurile se 

complică deja atunci când ajungi la 

finalul ei și te vezi aruncat în câmpul de 

care vorbeam mai sus, fără un scop, bătut 

de vântul tăios al vieții. Dacă am putea să 

o numim cumva, i-am putea spune 

dezobiectivizare. Adăugăm la starea de 

fapt și comportamentul de gâscă trecută 

prin apele facultății și am ajuns la rețeta 

unui dezastru personal reversibil doar în 

măsura în care individul personal începe 

să-și folosească gândirea personală și se 

înjugă la o muncă personală dublată de o 

voință la fel de personală. Altfel, există 

alternative: dulcea boală a statului pe 

banii părinților sau așa-numitul fenomen 

al „lucrez aici, dar nu știu ce să fac”, 

situații rezolvabile, de altfel, tot prin 

onoranta și demna punere a osului la 

treabă. 

Și totuși 

În sistemul clasic, facultatea te 

specializează pentru a putea practica o 

meserie din care să-ți câștigi traiul și, cu 

puțină șansă și mai multă muncă, să devii 

un pionier în domeniu. Acesta e, practic, 

ghici ciupercă ce, motivul principal pentru 

care alegem să facem o facultate. Plus că, 

urmată cum trebuie, facultatea îți 

deschide multe uși, o grămadă de ferestre 

și o serie întreagă de relații numai bune 

de pus temelie unei cariere frumoase și 

sincere. Apoi, facultatea îți formează 

frumos exprimările de viitor și reflexele 

profesionale sănătoase, îți pune lumea la 
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dispoziție și iei contact cu cele mai 

luminate și mai creative minți din 

domeniu. Să nu uităm, nu în cele din 

urmă, că facultatea e și un imens avizier 

de matrimoniale și, poate, un câmp 

nelimitat de probabilitate a alegerii 

viitorilor parteneri de viață. 

Ce să faci dacă nu faci 

Trebuie spus, printre altele, că facultatea 

e o modă universală apărută relativ 

devreme în imaginațiile înflăcărate ale 

generațiilor. Studiile universitare erau 

până în timpuri târzii apanajul unor clase 

sociale sau a unor oameni capabili 

intelectual și financiar să susțină un astfel 

de efort. Astăzi, oricine posedă o diplomă 

de bac și, eventual, ceva bănuți puși 

deoparte în cazul în care acest oricine 

apare în listă sub linia de buget poate să 

acceadă la visul studenției. Doar că nu de 

puține ori visul tinde să capete nuanțe de 

coșmar odată ce trece noaptea cea dulce a 

frumoaselor speranțe și se ajunge la zorii 

vieții responsabile de adult care trebuie să 

întrețină o familie, să plătească niște 

facturi, să pună o pâine pe masă și, 

eventual, să mai meargă spre hrănire 

spirituală și la o piesă de teatru. 

În orice caz, visul poate să înceapă direct, 

cu un simplu pas în ce privește facultățile 

instituționalizate și cu saltul direct către 

facultățile mai călite ale minții și ale 

muncii. Universitatea e până la urmă o 

alegere, indiferent dacă se numește a fi a 

vieții sau Politehnica, Medicina ori 

Agronomia. 

Altfel spus, facultatea poate fi în același 

timp o prelungire firească a pregătirii 

profesionale pentru unii sau un paravan 

sub care se ascund temerile altora față de 

lume. De altfel, facultatea poate să nu fie 

deloc. Doar că, mai devreme sau mai 

târziu, fie chiar și formal, o hârtie în 

spatele căreia mijesc nopți de nesomn ale 

unora sau care doar acoperă goliciunea 

intelectuală a altora pot face o diferență 

financiară care chiar contează. 

Problema nu mai există în momentul în 

care îți iei statutul de pe piața muncii în 

mâini și începi să te lupți cu morile de 

vânt ale birocrației sub titulatura de brav 

și curajos antreprenor. Atunci, facultatea 

nu e decât o opțiune care poate fi activată 

sau nu la un anumit moment, când 

individul aplică noțiunile teoretice ale 

cursurilor în viața reală de privatizat. 

Totuși, studiile superioare trebuie să fie o 

opțiune care trebuie luată foarte serios în 

calcul, chiar dacă sorții stau împotrivă sau 

situația financiară nu o permite. De multe 

ori, dacă nu este pașaportul către un trai 

mai liniștit, atunci măcar e începutul unei 

perspective pe care ni-l oferă experiența 

unei mâini de oameni care au muncit să 

optimizeze lumea. 

Cum se face 

Trecând de evidenta ironie, de impresiile, 

sentimentele și zacuștile egocentriste ale 

unei vieți clișeice de student, lucrurile 
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decurg în mod particular pentru fiecare 

tânăr. Nu e o rețetă în a fi student și 

tocmai asta e și frumusețea situației. Unii 

tineri, vârfuri în ale lor domenii, cresc 

frumos în facultăți ca trandafirii-n 

grădină, și contribuie din plin la 

dezvoltare, fie ea cercetare împletită cu 

multe ore de nesomn, îngrășare de PIB-

uri, materie cenușie mustind de 

creativitate sau capital antreprenorial 

tăind prin hățișul 

birocrației. Alții 

practică 

voluntariatul, 

aducând 

zâmbete și ajutor 

persoanelor în 

nevoie sau se 

călesc în 

companii cu un 

accentuat mediu 

concurențial. 

Sunt tineri care 

se împlinesc în 

cultură, colorând 

viața într-o artă 

contemporană cu perfecțiunea clasicului. 

Atingem o situație care merită efortul de 

a fi depășită prin necazul celor care au în 

același timp voință și putință, adică vor, 

au capacitatea și chiar le este indicat să-și 

continue parcursul educațional, dar 

cărora li se opune sârma ghimpată a 

mediului social în care au crescut – gura 

lumii sau lipsa banilor. Cei care fac 

facultatea din aceste motive au un temei 

solid pentru care merg la facultate, deci 

ține mai  degrabă de depășirea unor 

bariere sociale și financiare. 

Hai la facultate! 

Una peste alta, studenția e o forță imensă. 

Deseori, e îngrijit înmagazinată în 

tenebrele laboratoarelor, duios 

împovărată de grijile de duminică seara 

ale studenților, 

temeinic 

cufundată în 

adâncurile 

înțelepciunii. Așa 

că, indiferent de 

ai 18 sau 80 de 

ani, nu o să fie 

niciodată târziu 

să te bucuri de 

roadele forței 

educației, fie ea 

și 

instituționalizate

. 

Și, deși presiunea socială în care înotăm 

ne face să ne reconsiderăm alegerile sau 

să ne înghițim propriile visuri fără să ne 

dea șansa de a le înflori spre binele nostru 

și al oamenilor de lângă noi, să ne dăm 

creierelor și inimilor noastre această 

șansă de a fi studenți, chiar dacă o facem 

din pură aliniere la trend. ■ 
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„PROFESORUL TREBUIE 
SĂ SE PREGĂTEASCĂ 

PERMANENT” 

d 

Cu meritul deosebit de a fi unul dintre promotorii dezvoltării mediului 

universitar din județul Olt, Gheorghe Stan este una dintre personalitățile care 

pot reprezenta un model în ceea ce privește cariera academică. 

Despre mediul universitar și frumusețea predării vom vorbi în rândurile 

următoare într-un interviu scurt, dar plin de învățăminte. 
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Cum ați ales cariera universitară? 

Personal, cariera universitară mi-am ales-

o avându-i ca modele pe profesorii mei de 

la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași, de la Facultatea de Filozofie. În 

primul rând, îl am în vedere pe mentorul 

și profesorul meu de suflet, 

academicianul Teodor Dima, la care i-aș 

adăuga pe prof. Dumitrescu, prof. 

Tudosia, marele profesor Stere, prof. 

Botezatu – care a fost întemeietorul școlii 

de logică naturală – și alții care într- 

adevăr și-au pus amprenta asupra gândirii 

și asupra modului în care trebuie să te 

formezi ca om în viață. De aceea, 

revenind în județul Olt, deci în 

învățământ, am parcurs toate treptele, am 

dat toate gradele, de la definitivat, gradul 

2 și apoi gradul 1 și am profesat în special 

la Colegiul Național Agricol Carol I. Aici 

am fost la început profesor, după care, în 

anul 1996, la Universitatea din Iași mi-am 

susținut lucrarea de doctorat cu tema 

„Antinomii ale cunoașterii din 

perspectiva adevărului prin coerență”, 

coordonată de profesorul universitar 

Teodor Dima, un om de mare valoare, un 

cadru didactic deosebit de persuasiv, de 

C 
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apropiat în special față de studenți și un 

om care a fost, într-un fel, foarte apropiat 

prof. Botezatu. De aceea, lucrând la liceu, 

am încercat să aprofundez în special 

disciplinele socio-umane – mă  refer la 

disciplinele de psihologie, de logică, de 

economie și bineînțeles de filozofie – în 

anul IV, așa cum a existat programa 

pentru învățământul liceal. 

De aceea, am considerat necesar că este 

bine ca, în paralel cu abordarea teoretică, 

să pot să prezint elevilor și anumite 

elemente din activitatea practică – mă 

refer la psihologie, care are o trimitere 

directă la comportamentul uman, la 

logica formală, care se referă în mod 

special la modul de gândire și 

aprofundare a unor idei și la un moment 

dat chiar la anumite probleme de 

aprofundare a diferitelor domenii de 

activitate sau la domeniul acesta al 

economiei politice, care după 1990 a 

căpătat o noua dimensiune prin 

structurarea principalelor trăsături care 

definesc modelul economiei de piață. De 

aceea, am insistat foarte mult pe ideea 

aceasta a cunoașterii legilor, în special a 

legilor economiei de piață, după aceea 

insistând pe problemele acestea care 

definesc în mod special rolul burselor în 

economie, rolul profitului ca finalitate a  

activității economice și totodată 

contextul acesta în care ne desfășurăm 

activitatea, al unei economii care tot mai 

mult se globalizează. 

Iată, deci, că în ultima parte, filosofia redă 

concepția despre lume și viață într-o 

manieră științifică, astfel încât ei să 

înțeleagă mai bine procesele 

și fenomenele din 

lumea reală și, 
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bineînțeles, o anumită încercare de a 

defini care este rolul personalității umane 

în ceea ce privește activitatea din 

societatea noastră contemporană. De 

accea, eu am luat de la profesorii mei  

calitățile acestea de a fi cât mai apropiat 

de elevi, după aceea de studenți și în 

special de a încerca să  redăm cât putem 

noi, preluând bineînțeles și de la alte școli 

de gândire – de la Cluj, de la Iași, de la 

București, de la Timișoara o serie întreagă 

de idei care de la o zi la alta se putea 

îmbunătăți din punct de vedere al 

conținutului. 

Eu am considerat că este bine și este 

datoria mea, ca fost absolvent al Liceului 

Agricol din Slatina, în promoția 1959, și a  

Școlii de Maiștri, pe care am absolvit-o în 

anul 1964, să pot sa dau ceva acestei școli. 

Cu toate acestea, într-un fel, am trădat 

domeniul acesta al agriculturii, făcând 

Facultatea de Filosofie din Iași, și am 

dorit să facem un centru universitar la 

Slatina, în special pentru tinerii 

absolvenți de liceu din orașele județului 

nostru. Am vrut să dăm astfel 

posibilitatea să-și finalizeze studiile 

superioare. Mă gândesc în primul rând la 

absolvenți care nu au resurse financiare, 

adică copii de la țară, care sunt foarte 

bine pregătiți și au mintea limpede, care 

vor să se pregătească, dar nu au 

posibilitatea să parcurgă asemenea 

pregătire la diferite centre universitare 

cum ar fi Craiova, București, Pitești și așa 

mai departe. Am încercat să realizăm o 

filială a unei universități și am investigat 

o serie întreagă de centre universitare, cu 

ai căror directori am discutat despre 

problema înființării unei astfel de filiale. 

Bineînțeles, până la urmă, probabil 

spiritul lui Alexandru  Slătineanu și 

spiritul lui P. S. Aurelian și Ștefan 

Radianu, care au fost fondatorii 

Institutului pentru Agricultură de la 

Pantelimon-Herăstrău m-au îndrumat să 

merg la București și, cu această ocazie, 

am găsit înțelegere la domnul rector 

Pomohaci și domnul decan Ion Nicolae 

Alecu, care au înțeles și cu care am 

semnat Protocolul de înființare. Astfel că 

din 1999 a început la Slatina aceasta 

filială. 

Am ținut neapărat ca în cadrul acestei 

filiale cursurile  să fie susținute de către 

cadre didactice cu experiență de la 

București și, în acest fel, cred că am reușit 

să dăm o notă de seriozitate, ceea ce de 

fapt s-a concretizat în înscrierea în cadrul  

învățământului la cursurile de zi în 

fiecare an a 130-150 de studenți, iar la 

învățământul la distanță, am început cu 

40-50 de studenți în 1999 și am ajuns la 

400-500 de studenți pe serie. Iată, deci, că 

putem completa că la Slatina au absolvit 

învățământul superior până în prezent 

4500 de absolvenți. Ceea ce este 

important este că la învățământul la zi 

am insistat ca în fiecare an să se acorde în 

medie cam 30 de burse în fiecare an 

pentru studenți. 

Astfel că pentru mine cariera universitară 

a fost o continuare a practicii și a 
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pregătirii mele din învățământul 

preuniversitar, unde am avut rezultate 

deosebite la liceul agricol, în perioada în 

care eu am fost cadru didactic. 

Care sunt cele mai mari realizări ale dvs în 

această carieră? 

Cred că cele mai mari rezultate constau 

în primul rând în înființarea acestei filiale 

în anul 1999 împreună cu inspectorul 

general Sami Drăghici și bineînțeles și cu 

cadrele care conduceau atunci județul, 

unde într-adevăr am găsit sprijin din 

acest punct de vedere. 

De asemenea, una dintre cele mai mari 

realizări se regăsește în conținutul care a 

fost asigurat pregătirii studenților prin 

aducerea de la București a celor mai buni 

profesori, cu experiență în domeniu. O 

altă realizare demnă de menționat este 

dotarea filialei cu peste 100 de 

calculatoare, pentru că baza pregătirii 

studenților constă în asigurarea unei 

pregătiri foarte solide în domeniul 

informaticii, având în vedere că 

tehnologia informației este foarte 

prezentă în viața noastră. A doua 

chestiune a fost asigurarea pregătirii 

lingvistice a studenților prin predarea a 

două limbi moderne, limba engleză și 

limba franceză. Printre realizări mai pot 

menționa trimiterea în străinătate a unui 

număr mare de studenți de la cursul de zi 

în Anglia, în Franța, în Danemarca și 

chiar în Statele Unite, unde studenții 

aveau posibilitatea să preia modele 

economice și desfășurau o activitate 

pentru care erau remunerați și se puteau 

întoarce pentru a investi în România în 

afacerile proprii. 

Care sunt cele mai importante calități pe 

care trebuie să le formeze un profesor 

universitar pentru a deveni performant? 

În primul rând, trebuie să fie foarte bine 

pregătit, iar această pregătire nu are 

limite. Cunoașterea este infinită, de 

aceea, din punctul meu de vedere, un 

profesor trebuie să studieze permanent. 

De asemenea, este bine și chiar 

obligatoriu ca un profesor să folosească 

mijloacele moderne care sunt puse la 

dispoziție de tehnologie pentru ca 

studenții să surprindă mai bine 

elementele de esență. Dar cel mai 

important este ca profesorul să aibă teme 

de cercetare în domeniul respectiv, ca să 

poată aprofunda diferite probleme și să le 

solicite și contribuția studenților. 

Pe de altă parte, eu cred că este bine ca, 

pe lângă pregătirea profesională, 

profesorul să știe să antreneze studenții la 

pregătire. Mă refer în primul rând la 

faptul că trebuie să se promoveze în cel 

mai înalt grad dezbaterile. Există 

metodele moderne pedagogice care sunt 

recomandate de către pedagogia 

europeană. Deci, din punctul acesta de 

vedere, profesorul trebuie să simtă pulsul 

studenților și ceea ce doresc ei. În primul 

rând, să le prezinte lucrurile în sinteză, să 

le prezinte problemele de esență, după 

care vor trebui să se realizeze dezbateri, 

cerându-se și părerea lor. Chiar dacă 



Viitor pentru educație / Proeuro-Cons Slatina 17  

 
unele din aceste păreri sunt greșite, 

profesorul are rolul sa modeleze mintea 

umană pentru aflarea adevărului. 

Astfel, profesorul trebuie să se 

pregătească permanent, trebuie să 

cerceteze permanent și trebuie să aibă o 

anumită psihologie a studenților. Trebuie 

totdeauna să intre la curs într-un 

asemenea mod în care participarea la 

cursuri, la dezbateri sau în special la 

examene să devină 

o plăcere și în care 

să nu intervină 

elementele de 

subiectivism. De 

aceea, profesorul, 

pe lângă calitatea 

lui de promotor al 

ideilor științifice, 

trebuie să fie și un 

educator, un om 

care să le prezinte 

din viață anumite 

idei, anumite 

probleme cu care 

el s-a confruntat. 

Vă mărturisesc 

faptul că la fiecare 

debut de curs, eu începeam cu definirea 

vieții, la fel cum și nepoatelor mele le 

repet acum foarte des: viața este o piesă 

de teatru în care fiecare joacă un anumit 

rol. Cine joacă rolul pozitiv va fi mai 

târziu fericit și va avea satisfacții, iar cel 

care nu se va pregăti și care nu va avea 

rezultate se va confrunta cu diferite 

dificultăți. De aceea, eu cred că este bine 

ca studenții și elevii să fie îndrumați de o 

așa manieră încât să li se dezvolte gustul 

pentru studiu, pentru ca ei sunt cei care 

beneficiază de aceste elemente și pot 

depăși mai bine probleme cu care se vor 

confrunta la un moment dat în viață. 

Care sunt motivațiile unui profesor? 

În primul rând un profesor trebuie să fie 

motivat pentru că și-a ales profesia. Pe de 

altă parte, trebuie să 

țină cont că se 

adresează elevilor și 

studenților și aici nu 

trebuie să existe 

rebuturi. 

Deci, profesorul trebui 

să fie conștient că prin 

modelul său, prin 

modul în care își 

defășoară activitatea, el 

este copiat de către 

discipoli. Din acest 

punct de vedere, 

motivația are la bază la 

un moment dat studiul 

didactic, faptul că 

învățământul este un 

domeniu destul de apreciat, în care viața 

este cât se poate de civilizată. Important 

este să dai tot studenților pentru ca la un 

moment dat să ai satisfacții. La un 

moment dat, motivația ajunge să aibă la 

bază dorința aceasta de a te pregăti mai 

bine și de a ridica ștacheta, de a crește 
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standardele și de a te încadra în 

mijloacele lumii moderne. 

Cum s-a modificat tipologia studentului pe 

parcursul carierei dvs universitare? Cum 

erau atunci și cum sunt acum? 

Înainte de asta, o să trec în revistă tiparul 

general al comportamentului studenților 

pe parcursul anilor de studiu. Din punctul 

meu de vedere, tipologia studentului are 

la bază dinamica creșterii nivelului de 

pregătire și modul în care își formează la 

un moment dat anumite competențe sau 

abilități. Astfel, în anul I studenții sunt 

mai timizi, au mai multe nedumeriri, dar 

pe parcurs, odată ce încep să studieze 

managementul, pregătirea devine 

graduală. Începând de acum, studentul 

are deja o viziune și o pregătire 

profesională, morală și pentru 

performanță. Spre exemplu, specificul 

facultății noastre îi îndeamnă pe studenți 

să intre într-o anumită concurență, astfel 

încât să ofere cele mai bune produse și 

servicii de pe piață. Astfel, studentul 

trebuie să aibă întotdeauna în minte 

ideea aceasta a autodepășirii, a 

performanței și a faptului că ne regăsim 

într-un mediu concurențial. 

Dacă ne referim la reperele temporale ale 

tipologiei studentului, după 1990 

pregătirea aceasta a fost foarte 

dezorganizată, pentru că s-au schimbat 

programele școlare sau chiar 

conținuturile. După Legea lui Marga, în 

1995, s-a structurat într-un fel programa 

pentru învățământul preuniversitar și 

universitar, iar după 2010, odată cu Legea 

lui Funeriu, s-au fixat anumite standarde 

pentru acreditarea universităților. Așa se 

explică faptul că în Slatina existau până în 

2010 opt filiale ale diverselor facultăți, iar 

după această dată au mai rămas doar 

două, filiala USAMV București și filiala 

Universității din Pitești. 

Pe ce trebuie să pună accent profesorul în 

activitatea educațională? 

Procesul de predare este baza, temelia 

activității educaționale. În momentul în 

care un profesor se respectă, trebuie să 

sintetizeze bine ideile fundamentale din 

cursul respectiv, trebuie să dea minimul 

de informații studenților, după care să 

recomande o bibliografie. În cadrul 

seminariilor sau a lucrărilor de laborator, 

trebuie să se facă dezbateri, să se 

realizeze argumentații. Un punct 

important în procesul de predare este 

folosirea mijloacelor moderne care oferă 

posibilitatea de îmbinare a vizualului – 

imaginea – cu auditivul – discursul – și 

astfel conținutul să fie mai bine receptat 

de către studenți. Astfel, predarea rămâne 

de bază, apoi aprofundarea cunoștințelor 

în activitățile de seminar, de laborator sau 

de lucrări practice, unde se formează 

deprinderile, competențele și 

aptitudinile. Nu trebuie neglijată partea 

de evaluare, pentru că reflectă 

posibilitatea de a cuantifica nivelul de 

cunoștințe, de pregătire. 
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Suntem într-adevăr într-un impas în ceea 

ce privește educația sub toate aspectele 

sale? 

Este adevărat, putem spune și așa. 

Suntem într-un impas. De ce? După 

părerea mea, mă refer la faptul că 

absolvenții de liceu sunt din ce în ce mai 

puțin pregătiți. 

Pe de altă parte, există o tendință 

generală a studenților, care este o 

tendință bună, de a se integra și de a găsi 

un job din care să obțină bani care se pot 

adăuga la bugetul familiei sau din care 

pot să se întrețină singuri. Este o situație 

destul de grea, datorită faptului că 

serviciul este o activitate solicitantă, 

indiferent dacă norma este întreagă sau 

dacă lucrează part-time. Problema apare 

atunci când nu mai este timp și pentru 

pregătirea profesională, pentru că la un 

moment dat această pregătire devine 

foarte intensă, sursele de informații sunt 

foarte variate, sunt oferite tot felul  de 

idei pe care trebuie să le studieze. Astfel, 

devine foarte greu pentru studenți să se 

concentreze și să se dezvolte profesional. 

Care este mesajul dvs pentru profesorii 

aflați la început de drum? 

Pentru tinerii profesori, cred că ar fi 

fundamental să înțeleagă menirea lor, să 

înțeleagă că ei sunt dascăli, să înțeleagă 

că ei sunt modele pentru elevi și pentru 

studenți, să înțeleagă că în funcție de 

nivelul lor de pregătire sunt apreciați, 

sunt stimați de către elevi și studenți și că 

aceștia își vor aduce aminte cu mare 

respect față de profesorii aceștia care au 

avut darul de a-i pregăti, de a deveni buni 

specialiști, de a deveni buni manageri, 

piese de bază în dezvoltarea noului model 

economic, acela al economiei de piață. 

Din acest punct de vedere, cred că e 

important ca fiecare să facă tot ce îi stă în 

putere, să aprofundeze și, bineînțeles, să 

nu se limiteze la planul de învățământ, ci 

să încerce să îmbine partea de teorie cu 

mici pauze de deconectare și, nu în cele 

din urmă, să îi pregătească pe studenți 

pentru viață – cum să se hrănească, să se 

comporte, cum să se îmbrace, cum să fie 

sănătoși. De aceea, nu trebuie să punem 

accent numai pe partea de pregătire 

teoretică, pentru ca ei să evite probleme 

cu care s-ar putea confrunta la un 

moment dat din punct de vedere al 

sănătății, al moralității și chiar al relațiilor 

sociale, ceea ce contează foarte mult într-

o lume dezbinată, a unei culturi 

electronizate, pentru că pot fi afectați de 

anumite dezechilibre care îi pot afecta 

inclusiv din punct de vedere profesional.■ 
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În curtea unei case bătrânești privește semeț peste dealul de vizavi Revelionul. Adunate în 

jurul lui stau original Albă-ca-Zăpada, un Smiley destul de încurcat și o Simona Halep 

victorioasă, păzite de un câine puternic, dar blând, ca uriașii din poveștile cu zâne și feți-

frumoși. În doinit duios de fluier, un om simplu, dar extrem de talentat, ne deapănă firul 

poveștii sale, presărat cu români care au talent și mioriticul satului oltenesc. 

 

ine este omul Cătălin 

Mihalache? 

Asta nu prea am avut timp să 

mă gândesc... Cred că m-am 

născut pentru artă – sau poate că mă 

înșel. De ce spun lucrul acesta? Simt că 

am o mare putere creativă pe care am 

orientat-o spre artă. Îți dau un exemplu: 

Mihai Eminescu, dacă s-ar fi orientat spre 

știință, ar fi făcut demult o descoperire. 

Dar viața te influențează oarecum să nu 

faci ceea ce ești și să faci ceea ce-ți spune 

firea. Noi trăim firesc și ne ia valul. Așa că 

facem lucruri care ne fac să ne simțim ca 

oameni obișnuiți și alegem arta 

comercială, ca să ne simțim normal. 

Noi, artiștii, suntem foarte ușor 

interpretați ca fiind nebuni dacă ieșim din 

regula de șablon. Nu-mi place cum sună, 

dar așa am observat că se întâmplă. Îmi 

închipui că, și în cazul lui Brâncuși, lumea 

din preajma lui l-a interpretat ca fiind 

C 
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ieșit din șablon și cu foarte mare ușurință 

i se spunea, poate, nebun, neputând să-l 

cunoască, să-l înțeleagă și să ajungă la 

nivelul lui. Pot spune că trei sferturi din 

satul de unde vin sunt mai mult decât 

convins că mă consideră nebun pentru că 

am ales arta. 

Asta e condiția artistului. 

Sunt cel mai ciudat acolo. Ei ar vrea să 

dau cu sapa, să merg cu tractorul, să fiu în 

rândul lumii. Arta e ceva nepământesc, e 

ceva venit de undeva din rai. 

Și, totuși, cu cât muncești mai mult, cu 

atât ajungi să o stăpânești mai bine, să 

descoperi lucruri noi, care te ajută nu 

numai să te simți bine în pielea ta, dar să 

îi și fascinezi pe cei din jur. Cred că acesta 

e rolul unui om, să producă. La început 

trebuie să învețe, chiar din fugă, chiar 

dacă timpul trece foarte repede și nu ne 

așteaptă. Apoi, trebuie să practice foarte 

mult, pentru că roadele sunt lucruri 

importante. Dacă doar vorbim, e ca 

atunci când ne uităm la televizor și ne 

uităm la lucruri fără rost. Deci, acolo se 

vorbește, nu se rodește – e ca sarea fără 

gust. Și așa e și în artă. Deci, dacă nu 

ajungi la sufletul oamenilor, dacă nu 

creezi emoție în artă ești ca sarea fără 

gust. N-ai nicio valoare. 

Vorbind de rodul muncii, ne puteți spune 

câteva din realizările dvs de până acum? 

După un an de antrenament, am avut o 

dorință: să cunosc un mare artist, ca să 

mă conving dacă sunt pe calea cea bună. 

Așa l-am cunoscut pe Ștefan Popa Popa’s 

și acolo am descoperit ceva foarte 

important. După această întâlnire, m-am 
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convins că este bine să merg înainte, să 

mai cunosc și alți artiști. Maestrul Popa’s 

a umblat mult prin lume și știa ce vrea, eu 

eram încă confuz. Știam că m-am născut 

pentru artă, dar nu știam niște reguli. La 

el în atelier am aflat că o oarecare 

persoană căreia eu îi făceam caricatura 

semnăna cu un animal și mi-a sugerat că  

acest tip de desen se poate numi om-

animal. Atunci n-am realizat ce a vrut să 

spună cu asta. În alt context, mi-a spus: 

„caricatura asta pe care ai făcut-o tu acum 

ai deformat-o așa de mult încât se poate 

numi stilul distorsionat”. N-am realizat. A 

trebuit să treacă vreo doi ani să înțeleg ce 

a vrut să spună Popa’s – că știi, așa ni se 

întâmplă câteodată, să ne aruncăm în 

fotoliu și să stăm să ne gândim, 

parcurgem timp înapoi și ne aducem 

aminte de anumite lucruri.  

A fost un astfel de moment în care mie 

mi-a sclipit mintea. M-am întrebat de ce a 

zis asta, ce importanță are acel stil. 

Oricine știe că întrebându-te găsești și 

răspunsul. Astfel am realizat că de fapt 

amprenta unui artist este stilul. Dacă n-ai 

stil, te poți numi profesionist, poți să faci 

artă comercială, poți să faci bani, dar 

datoria unui om este să nu se 

mulțumească doar cu a-și împăca sufletul. 

Cred că te mai și naști cu asta. Eu, dacă 

m-am născut cu o mare putere creativă și 

am orientat-o spre artă, cred că m-am 

născut să fiu artist, pentru că mi-am găsit 

două stiluri în artă, în caricatură. M-am 

întrebat ce pot să fac. Răspunsul a venit 

structurat: (unu) eu pot să fac pictură la 

nivel de profesioniști și (doi) să mă agăț 

de aceste stiluri, cum a făcut Picasso. 

Picasso ar fi fost un foarte bun peisagist 

dacă a fi vrut. Era un bun profesionist. 

Am încercat să-mi imaginez cum s-a 

gândit el: ce fac eu – mă confund cu restul. 

Niciodată nu o să fiu în istorie. Eu trebuie 

să fiu diferit. Și a stat și s-a gândit de ce 

anume să se agațe ca să-și facă un stil. Le-

a trecut în revistă: asta s-a făcut, asta s-a 

făcut. Ce n-a observat el la marii artiști? 

Că nimeni nu s-a agățat de simțul 

echilibrului. Și s-a gândit cum ar fi să se 

agațe de simțul echilibrului și să facă din 

asta un stil propriu. Alții se agață de iluzie 

și vin cu ceva nou în artă și fac din asta un 

stil. E ușor pentru un profesionist să 

creeze un echilibru în culoare, dar în 

desen ești puțin obligat să distorsionezi 

lucrurile. Și atunci a îndrăznit ceea ce mă 

fascinează cel mai mult pe mine la 

Picasso: prin distorsionarea lucrurilor 

reușește să amplifice trăirea sufletească a 

personajului. 

Practic, această distorsionare reflectă 

starea interioară a celui care e  reprezentat 

acolo. 

Dar cât curaj! Din două linii paralele 

desenate făcea personajul să pară 

îngândurat. Îndrăzneala asta am văzut-o 

la Brâncuși. Brâncuși s-a agățat și de 

iluzie, ca și Van Gogh. Când a făcut 

Coloana Infinitului, a exploatat 

perspectiva, iluzia că se contopește cu 
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cerul. Cum știa de chestia asta, n-a mai 

stat pe gânduri. 

Alt exemplu – Van Gogh mergea pe iluzie: 

punea o linie roșie și una albastră una 

lângă alta. Liniile roșii alternate cu cele 

albastre în mod repetat par de la distanță 

violet. Deci, trebuie să știi ce e ochiul 

când ești artist. Tu te-ai întrebat ce e 

ochiul, nu numai ce e culoarea? 

Trebuie să știi cumva să intri în mintea 

celui care privește lucrarea. 

Asta am văzut la Grigorescu. Ca să poată 

să-și vândă și el marfa, Grigorescu încerca 

să împace și oamenii bogați, cărora le 

plăcea o pictură la nivel de profesioniști, 

realistă, și colecționarii de artă care 

trebuiau să se apropie, să vadă 

multitudinea de nuanțe, sensibilitatea 

valorică. 

Ce credeți despre învățarea structurată în 

artă? 

N-am facultate, nu e o problemă, pentru 

că practic, în facultate, nu îmi dau seama 

ce aș mai fi putut învăța. Eu mă 

mulțumesc, ca să nu mă confund cu alții, 

cu liceul pe care l-am făcut. Acolo înveți 

noțiuni elementare, niște reguli după care 

te ghidezi, asemenea notelor din muzică, 

dar după aceea totul ține de tine. Cine a 

inventat facultatea, nu omul? 

Cu arta te naști. Arta e ceva frumos. Și, 

dacă tot am ales-o, m-am întrebat cum să 

fac eu într-o perioadă atât de grea, care se 

poate numi politică, să mă mișc – pentru 

că trebuie să te miști ca melcul, n-ai cum 

altfel – și să ajung să urci un munte? N-ai 

cum altfel, e o perioadă grea. Și atunci am 

găsit un mic răspuns: să mă agăț de un 

om precum Ștefan Popa Popa’s. E ca și 

cum te-ai urca în tren. Și mi-a prins bine 

cumva că am descoperit această idee. 

Nu știu cum predau alți profesori, dar eu 

am realizat că la mine, la cercul de 

pictură unde predau, am doi elevi foarte 

talentați. La o vârstă fragedă, să ai 

capacitatea să lucrezi ca un profesionist, 

doar pentru simplul fapt că așa simți. Nu 

știau prea multe despre culoare, dar 

puneau culoarea la locul lor. Și le-am zis 

că aproape nu mai au ce să învețe de la 

mine. Dar le-am dat un sfat: încercați să 

fiți originali. Ei mi-au răspuns tot cu o 

întrebare: și cum să fim originali? Și 

atunci mi-am dat seama că le-am pus o 

întrebare pe care de-abia pot să o ducă. 

Într-adevăr, nu e ușor să fii original. 

Trebuie să te agăți de întrebări și să 

încerci să răspunzi cu sinceritate. De 

exemplu, atunci când ai o mașină, trebuie 

să o cunoști. Cum să o conduc dacă eu nu 

o cunosc? De ce mă agăț? 

Care sunt principalele calități pe care 

trebuie să le aibă un artist? 

Dacă mă întrebai care sunt principalele 

calități pe care trebuie să le îndeplinească 

un profesionist, era cu totul altceva. Ceea 

ce caracterizează un artist este să nu se 

mulțumească doar cu arta comercială, să 

nu se mulțumească doar să fie un „artist” 

la nivel de profesioniști. Dacă e artist, nu 
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mai trebuie să-și caute calitățile, pentru 

că deja le-a găsit. 

Conștientizând că el are deja un stil care-l 

definește, marea calitate este să 

muncească foarte mult, să fie ca un pom 

roditor, să rodească. Teoria ca teoria, asta 

se naște din practică; el face noi 

descoperiri prin muncă. Prin asta, el 

poate fi ca un ghid pentru profesioniști. 

Există totuși o confuzie. Toți, din dorința 

de a fi artiști, se cred artiști, dar ei sunt în 

rătăcire. Mie mi s-a întâmplat la Românii 

au talent, unde 

toți credeau că 

vor lua marele 

premiu, pentru 

că munceau, 

toți se 

antrenaseră, 

numai că nu 

toți 

conștientizau 

că nu se 

încadrau în 

temă. Și acolo nu era vorba de sport, de 

cât de bine menții un echilibru. Așa e și 

cu ideea de a fi artist: trebuie să ai un stil 

care să te definească, să nu te confunzi cu 

alții. într-o mare expoziție, să fie suficient 

să îți expui tabloul și să se știe ca într-o 

oglindă că acela ești tu. Că ai pus un 

peisaj și acela să fie ca un autoportret. 

Ca o identificare a autorului. 

Da. Îți dai seama cât de frumos ar fi să fie 

toți conștienți de lucrul acesta și să vezi o 

expoziție atât de diferită – fiecare să fie el 

în persoană și fiecare să știe de ce să se 

agațe ca să-și creeze acel stil. N-ar mai 

exista ideea de concurență. Ar exista 

ideea de admirare, fiecare s-ar admira pe 

el însuși, nu s-ar mai speria unul de altul. 

Păi de ce m-aș speria de tine dacă eu 

concurez cu mine? Eu concurez cu mine 

însumi și ajung foarte sus. Un artist nu 

are de ce să se mai sperie de concurență. 

Așa că trebuie să-ți urmezi doar calea, să 

muncești foarte mult. Sunt ore când stau 

de vorbă cu cineva și în orele acelea eu aș 

putea să vin cu ceva nou. Dacă nu le-am 

făcut pe alea, a 

doua zi fac 

altceva în mod 

clar. 

O influență 

există și din 

partea 

mediului în 

care încerci să 

creezi. Fac o 

comparație cu 

un pom – poate să fie el un măr ionatan și 

să facă niște mere de bună calitate. Dacă 

acolo unde este plantat nu plouă, dacă 

pământul nu este bun, duce lipsă de ceva: 

stimulentul. Nu mai dă roade. Știi cât de 

mult contează stimulentul? Un artist care 

nu are stimulent e ca albina aceea care 

spune că nu mai vrea să dea miere. Mi s-a 

întâmplat mie – am zis că nu mai vreau să 

fac artă. Eram ca un copil care plângea și 

nu mă auzea nimeni. 
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E ca vorba săracului Brâncuși, care numai 

el știe prin ce a trecut, când a ajuns la un 

moment dat să răbufnească și să zică o 

anume vorbă. Și nu a făcut asta din 

răutate, dar poate a simțit nevoia să se 

descarce. Dacă din el ieșea așa cum iese 

din albină miere, totuși simțea nevoia să 

zică ceva. A zis așa: când am plecat, v-am 

lăsat proști. Când m-am întors, v-am găsit 

și mai proști. Atât era de revoltat. Dar n-a 

zis-o cu răutate, ci îi părea rău. El n-ar fi 

vrut ca în jurul lui să existe oameni care 

să iubească prostia, ci să fie oameni 

muncitori, cu care să comunice și el. Un 

lucru bun ar fi ca oamenii să iubească și 

înțelepciunea. Știu că e mai ușor să spargi 

un geam și mai greu să faci un vitraliu din 

el, dar când iubești înțelepciunea pui 

temelie. 

Știu că dvs sunteți specializat într-o 

ramură a artei, și anume caricatura. De ce 

ați ales acest drum? Ce v-a îndemnat spre 

caricatură? 

Una dintre influențe a fost din partea 

fratelui meu. Îmi aduc aminte că atunci 

când eram copil el făcea niște desene la 

scară mai mare și am zis să încerc și eu. 

Am văzut că mă descurc bine și am prins 

drag. Și nu știu ce s-a întâmplat cu mine, 

că n-am putut să mă opresc. 

Spuneam și mai devreme: cu cât încerci 

să faci artă, cu atât ești interpretat greșit. 

Ai mei de la țară au zis că visez cai verzi 

pe pereți. Asta e o perioadă în care 

trebuie să parcurgi niște etape. În 

perioada aceea nu o să te înțeleagă 

nimeni. Normal că la început ești slab, 

până descoperi. E o perioadă în care 

cauți, faci invenții în culoare și afli lucruri 

noi, ai în genă treaba asta. Și atunci când 

faci lucrurile astea, te vede cineva și 

întreabă ce faci acolo. 

Au avut influență destul de mare asupra 

mea vorbele lor, pentru că ei erau mulți și 

eu eram singur. De multe ori îmi ziceam 

că nu ei sunt cei care au dreptate, că sunt 

prea mulți? Așa este omul făcut, să 

interpreteze. Nu pot să îi judec. Trăim 

într-o lume imperfectă și trebuie să o 

acceptăm. 

Revenind la influența oamenilor, eram pe 

schelă când făceam statuia Fecioarei 

Maria, când a trecut un sătean. Și mă 

întreabă: dar de ce ai făcut baticul cu foiță 

de aur? În icoana mea din perete, baticul e 
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albastru. Știind că e un om mai răsărit 

prin sat, am zis să folosesc culoarea 

albastru, poate o să fie mai bine. Doar că 

după asta au mai venit încă 20 de 

persoane cu aceeași întrebare, pentru că 

ei au tendința de a imita. 

Trecând de perioada asta, cu trecerea 

timpului apare satisfacția, atunci când 

reușești să stăpânești bine și culoarea și 

desenul. Îți permiți să faci bine toate 

lucrurile la nivel de profesionist și de 

artist și începe să te caută lumea. Te simți 

băgat în seamă. 

Spuneți-ne mai multe despre stilul om-

animal. 

Ce este special la stilul om-animal este 

faptul că stilul există în noi, dar trebuie 

doar dezvoltat și îl simți lucrând, cum a 

simțit Popa’s. Când cream caricatura 

cuiva, tindea să semene cu un animal, 

chiar dacă nu era intenția de a-l desena 

așa. Așa că m-am agățat de lucrul acesta 

și am definit stilul om-animal. Au mai 

încercat colegi de-ai mei să-mi ia stilul, să 

deseneze și ei. Nu reușeau. 

Și reprezentarea aceasta sub formă de 

animal are vreo simbolistică? Are vreo 

legătură cu persoana reprezentată? Îi 

scoate în evidență vreo trăsătură? 

Da. E foarte important. Spre exemplu, 

dacă vezi un om gras, te duce gândul la a 

face din el un porc. Dar te mai uiți și la 

personaj. Te uiți dacă caracterul lui se 

aseamănă cu caracterul unui porc. Dacă 

nu, mai sunt și alte animale grase, cum ar 

fi elefantul. 

Mi-a zis la un moment dat cineva să-l 

desenez pe maestrul Popa’s sub forma 



28 Viitor pentru educație / Proeuro-Cons Slatina 

 
unui porc. Și-am spus nu, pentru că nu 

seamănă a porc. Eu nu mă uit la grăsime, 

pentru că el mâine-poimâine poate 

slăbește. Eu mă uit la caracteristică. Și el, 

când râde, seamănă cu un elefant. Și așa 

că l-am făcut elefant – n-a scăpat nici el. 

De unde vine inspirația unui artist? 

Inspirația vine de sus. Nu e meritul meu. 

Eu așa cred. Nu e meritul meu nici faptul 

că exist. Meritul e al lui Dumnezeu. El a 

hotărât să mă creeze pe mine așa cum 

sunt. El m-a făcut frumos, doar eu m-am 

făcut caricatură de dragul artei, pentru că 

cea mai frumoasă artă e viața. 

Cum a venit ideea „Românii au talent”? Ce 

v-a determinat să participați? 

Când m-am dus eu la Românii au talent, 

cu două săptâmâni în urmă murise 

mama, cel mai important personaj din 

scena vieții mele. Parcă nu mai avea 

niciun farmec filmul vieții mele. Și m-am 

enervat – poate așa mă amăgesc eu acum, 

că m-am enervat – și am mers la Românii 

au talent și am câștigat un premiu. Dar 

dacă stau să mă gândesc, eu trebuia să iau 

premiul acesta de acum 10 ani, doar că eu 

nu puteam să mă dezlipesc de rădăcini. 

Mama era imobilizată la pat și nu puteam 

să o las așa. Am zis să mai amân. 

Așa cum ziceați mai devreme, că viața 

influențează parcursul unui artist. 

Da, da, influențează al naibii. 

Și cum v-a îmbogățit experiența asta, de a 

participa la concurs? 
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Știi cum m-a îmbogățit? Deci, ajunsesem 

rău. A fost pentru mine ca o mână întinsă. 

Pot să spun că mi-a salvat viața. Cum? 

Imaginați-vă să trăiești într-un mediu 

nesănătos, o casă veche bătrânească, fără 

fundație, crăpată, cu geamuri bătute în 

cuie, eu n-aveam serviciu – și așa, ca o 

paranteză, cineva îmi zisese să fac 

compromisuri, și l-am întrebat de ce nu 

pot să îmi joc rolul meu de artist, și se 

pare că nu a fost nimeni în măsură să îmi 

dea răspunsul. 

Atât de amețit am fost – cum spune 

Eminescu – atât m-am legănat în viața 

mea și atât am încercat să ies din rătăcire, 

nu-mi găseam locul. E lucru mare să te 

naști într-un loc unde arta este apreciată. 

Pe lângă asta, am fost cam perfecționist și 

asta cred că este caracteristica omului 

adevărat. Un om adevărat trebuie să vrea 

să evolueze, să vină cu ceva nou, nu să 

rămână la roata de căruță, nu se 

mulțumește cu puțin. Un om adevărat nu 

se gândește numai la el, ci și la ce lasă în 

urma lui. 

Are artistul de îndeplinit o misiune prin 

munca pe care o depune? 

Da. Cred că orice om are rolul lui în viață. 

Viața e deja făcută, noi doar o parcurgem. 

Avem impresia că noi facem ceea ce 

facem. Nu, asta e părerea mea, că noi 

doar o parcurgem. Timpurile trecut, 

prezent și viitor sunt una, o linie continuă 

care nu se poate rupe. Așa, cum îți explici 

că o persoană poate privi în viitor dacă el 

nu e deja făcut? Noi poate nu avem 

puterea să privim dincolo de aparențe. 

Poți, de exemplu, să vezi 

microorganismele? Nu. Deci, suntem 

limitați. În afară de asta, noi suntem însă 

ca niște antene, doar că nu știm. 

În încheiere, aș dori să le transmiteți un 

îndemn oamenilor care citesc aceste 

rânduri. 

Le-aș transmite să-și asculte inima, că 

inima nu minte. Niciodată. Poate că dacă 

le-aș spune ce să facă, le-aș distrage 

atenția de la cea mai frumoasă artă, care 

este viața. 

Cred că mai contează în viață să știi să te 

și adaptezi vremurilor în care trăiești. E 

lucru mare să știi să te adaptezi și să poți 

să trăiești, mai departe de ideea simplă de 

supraviețuire, să fii conștient că, în cea 

mai frumoasă artă, care este viața, 

secretul fericirii este să ai o minte 

sănătoasă într-un corp sănătos. ■ 
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Creația e un dar pe care Dumnezeu ni l-a lăsat să îl folosim spre un bine general. Fie că o 

căutăm logic, printre  scheme cu tranzistori și procesoare, fie că ne izbește cald în moalele 

inimii, ne folosim inventivitatea ca să reușim să ne creăm un trai decent și în același timp să 

ne satisfacem nevoia de cunoaștere. Vom vorbi azi despre geniu și emoție cu inventatorul 

Emil Godeanu, care a arătat că își dorește o lume mai bună prin mijlocirea darului divin al 

creației și prin numeroasele sale idei inovatoare aplicate în diversele aparate pe care le-a 

brevetat. 

 

 

Cine este Emil Godeanu? Sunt EU. Un OM, care s-a luptat tot 

timpul pentru perfecțiune, pentru bine, 

pentru adevăr. 
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Am avut o copilărie undeva într-un sat 

uitat de lume atunci, neștiut aproape de 

nimeni acum, o copilărie grea, unde 

pentru premiul întâi din clasa a IV-a și 

pentru o poezie de 94 de strofe știută pe 

de rost – „Fiica haosului” de Duiliu 

Zamfirescu – am primit de la părinți o 

turtă dulce. A fost o copilărie marcată de 

concurența acerbă între colegii de școală, 

majoritatea inteligenți și cu frica 

permanentă de a nu rămâne în acele 

locuri când vor crește mari. În copilărie, 

aproape tot timpul eram pe câmp cu oile, 

vacile, caprele și, în acest timp, citeam 

lecțiile în picioare, temele le scriam pe 

brazda de pământ ce ținea loc de masă, 

iar mâncarea era îndestulătoare, deși nu 

aveam timp pentru ea. 

Am urmat apoi cursurile unui liceu 

industrial în Craiova, unde aveam 

program și 8 ore pe zi, dar unde aveam 

timp să învăț. Nu prea găseam probleme 

din culegerile de matematică pe care să 

nu le pot rezolva. Aveam timp pentru a 

studia din plăcere pictura, chitara, pianul, 

poezia, proza și mai ales filozofia indiană 

și yoga. 

Talentul pentru tehnică, inventivitate, 

cercetare l-am moștenit cel mai probabil 

de la mama mea, care era nemțoaică. Așa 

că, având această înclinație, am decis sa 

fac Facultatea de Electrotehnică din 

Craiova. Aveam bani din belșug, din 
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picturile pe care le vindeam, din 

contractele pe care le făceam cu Casa de 

Cultură, unde cântam la chitară, mai 

publicam la Revista Ramuri, construiam 

chitări electrice, transformatoare etc. 

După ce am terminat facultatea, am 

început să lucrez la Electroputere, unde, 

deși realizasem multe inovații și invenții, 

banii erau puțini. 

După deranjul politic din decembrie 1989, 

nu am mai rezistat decât trei ani la locul 

de muncă. Am plecat, hotărât să mă fac 

capitalist. 

Aveam idei, 

curaj, 

tinerețe, dar 

și un dram de 

inconștiență. 

A fost greu, 

pentru că, 

încă de pe 

atunci, statul 

a împiedicat 

prin legi 

dezvoltarea sistemului privat. Roadele 

muncii mele nu au întârziat să apară și, 

astfel, au urmat brevete de invenții, 

medalii de aur, argint, bronz, dar și 

diplome de excelență obținute la 

Moscova, Geneva, Nürenberg, Bruxelles, 

Hanovra, București, Cluj, Iran. 

Ați primit vreun ajutor sub orice formă din 

partea statului? 

Pentru toate, Guvernul României mi-a 

oferit 200 lei, dar din jenă, probabil, nu 

mi-a dat nimic. M-am axat pe ce mi-a 

plăcut mai mult – aparate medicale. Ce 

am inventat, am construit singur de la 

zero. Apoi le-am omologat și le-am 

vândut la marile spitale din țară, mai 

puțin în Craiova. Aici se cereau alte 

condiții pe care nu le-am acceptat. 

Acum câțiva ani, Guvernul României a 

desființat unitatea administrativă care se 

ocupa de certificarea aparaturii medicale. 

Suntem astfel singura țară din Europa 

care nu mai are acest organism de 

certificare. Asta se întâmplă pentru ca 

anumiți 

indivizi, 

vânzători de 

țară să poată 

importa totul 

pe bani 

colosal de 

mulți. De ce 

oare nu sunt 

bani în 

sistemul de 

sănătate? 

Cum să reziști și să ai performanțe 

științifice și financiare în această țară? 

Este o dezamăgire și un sentiment de 

neputință în fața nemerniciilor și micimii 

ce conduc România de aproape trei 

decenii. Ce ar fi fost românii și România 

dacă exista normalitate în tot ce s-a 

întâmplat în ultimii 30 de ani? 

Și, totuși, care sunt realizările cu care vă 

mândriți cel mai mult? 

Realizări? Pot spune că cea mai mare 

realizare este conștiința mea față de mine 
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însumi și față de Dumnezeu, la care mai 

am însă de lucru. Sper să am timp să o 

definitivez. 

În ceea ce privește partea pragmatică, am 

dezvoltat un Radiocauter cu care medicii 

chirurgi pot opera fără pierderi de sânge, 

fără cicatrici, cu vindecări rapide în toate 

specialitățile chirurgicale, care să fie 

realizat, brevetat, omologat, utilizat în 

spitale, medaliat cu aur și cu diplome de 

excelență.  

O altă realizare constă în brevetarea unui 

aparat de tratament adjuvant al 

diabetului. După realizarea și brevetarea 

acestuia, am ajuns cu el până la etapa de 

omologare, unde a fost oprit procesul la 

presiunilor unor firme de medicamente 

din domeniu și de „oameni de bine” care 

mi-au indicat să nu continui cu 

omologarea și certificarea în vederea 

comercializării. 

Mă mai pot mândri cu invenția unui 

aparat de electroacupuntură și de 

electroanestezie pentru persoane 

speciale. A trecut prin toate etapele 

necesare – realizare, brevetare, omologare 

– și este utilizat în prezent în spitale. 

Mai pot enumera printre realizările mele 

din cadrul inventicii și un aparat pentru 

tratamentul adjuvant al glaucomului. A 

fost construit și în momentul de față este 

în curs de brevetare. Ar mai fi și mai 

multe aparate și brevete, dar le-am 

menționat pe scurt aici pe cele mai 

importante. 

Aveți într-adevăr rezultate extraordinare 

în domeniul inventicii, care necesită, pe 

lângă talent, și creativitate. Care este 

izvorul principal al acestei creativități a 

oamenilor? 

Nu știu. Fiecare are motivația, talentul și 

puterea lui de creație. Eu creez din 

dorința de a face ca lucrurile să meargă 

mai bine, iar oamenii să aibă de câștigat. 

Creez pentru că nu pot sa nu gândesc 

permanent, pentru a testa permanent 

limitele minții mele și pentru că pot și 

totul vine de la sine, fără efort. 

Este creativitatea este specifică tuturor 

oamenilor? 

Da. Este specifică tuturor ființelor umane, 

dar nu este prezentă la toți oamenii. 

Ființele umane creează tot timpul, 

începând de la idei, gânduri, până la 

realizări practice. Numai că unii creează 

în armonie cu natura, cu Dumnezeu, cu 

conștiința lui, alții creează împotriva 

legilor firești și umane. Dar, atâta timp 

cât trăim într-o lege a dualității, poate că 

este firesc. 

Este omul un inventator prin excelență? 

Nu. Omul nu cred că este un inventator 

prin excelență. Mulți dintre noi suntem 

atât de retardați psihic, emoțional, 

mental, încât este greu să găsești un dram 

de sclipire inteligentă. Aceștia acționează 

instinctual. Ei se mulțumesc perfect cu ce 

a fost realizat până atunci. Restul nu-i 

interesează. 

Ce lucruri vă inspiră? 
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Tot ce nu e perfect. Tot ce nu 

funcționează în parametrii gândiți de 

mine. Tot ce ar putea funcționa mai bine. 

Tot ce nu există și nimeni nu s-a gândit la 

aceste lucruri. 

Când ieși în fața oamenilor cu o realizare, 

de ce mai este nevoie în afară de curaj? 

O să mă refer aici în special la reacția 

exterioară a oamenilor. Cel care 

inventează are nevoie de o doză mai mare 

de acceptare a oamenilor care nu știu 

despre ce este vorba, dar cunosc totul și 

se exprimă într-un fel sau altul cu multă 

ignoranță. De asemenea, este nevoie de 

mai multă compasiune pentru cei ce știu 

totul, dar nu înțeleg nimic. De multe ori, 

primești întrebări, după care stai și te 

gandești mult nu atât la întrebare, cât la 

nonsensul acesteia. De aceea, e nevoie de 

multă răbdare din partea ta, a celui care 

ieși în față. 

Cum poate să fie cultivat spiritul inovativ 

al tinerilor? În sens restrâns, ce pot face 

profesorii universitari pentru a declanșa în 

mințile studenților idei și practici pline de 

creativitate, încărcate de frumos și utile 

societății? 

Rareori am cunoscut profesori pe care să-i 

intereseze spiritul inovativ al tinerilor. 

Majoritatea sunt blazați, își țin lecțiile sau 

cursurile monoton, nu dialoghează, nu 

comunică și asta pentru că nu au ce. 

Profesorii trebuie să-și schimbe în primul 

rând ei mentalitatea și să se adapteze din 

mers la noul ciclu de viață, ancorat în 

realitatea zilelor noastre, dar mai ales al 

zilelor ce vor veni. Multe cursuri 

obligatorii nu mai sunt de actualitate, 

multe cursuri ar trebui inițiate pe 

disciplinele și preocupările dinamice, dar 

actuale. Dar cine să facă toate astea cu 

miniștrii din învățământ? 

Este o descoperire numai rezultatul 

rațiunii sau este implicată și emoția?  

Emoția este indispensabilă tuturor 

descoperirilor, tuturor ideilor inovatoare 

și trebuie să fie prezentă în toate 

realizările benefice. Fără emoție, ești un 

robot ce nu creează decât alți roboți. Este 

adevărat, creaţia vine şi din abundenţă, 

astfel că trebuie să înveţi să asimilezi, să 

te îmbibi, să te hrăneşti cu ea, fără să îţi 

fie frică de plenitudine. Emoția este 

precum un val care te ia, te adânceşte în 

experienţă şi în realizari nebănuite. Și, așa 

cum Creația a fost plăcută lui Dumnezeu 

care a creat totul, tot așa și mie, care sunt 
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o creație a Lui, mi-a plăcut să creez, cu emoție, lucruri folositoare omului. ■ 
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Sacrificiul 

Vremurile demult trecute ne puneau 

deseori în față problemele continuității 

educației unor tineri cu potențial, care 

puteau face o diferență pentru 

dezvoltarea viitoare a comunității din 

care proveneau sau chiar a țării de 

origine. Era o schimbare în primul rând 

individuală, axată pe dezvoltarea 

personală a celui în cauză. Iar educația în 

aceste condiții era plătită scump, de 

multe ori familia sau însuși persoana 

făcând sacrificii destul de consistente 

pentru accesul la această formă de 

învățare. Bunăoară, țăranul își vindea o 

bucată de pământ ca să-și întrețină 

odrasla din punct de vedere financiar. De 

multe ori, facultatea, și de cele mai multe 

ori străină, era o poartă de urcare pe atât 

de blamata scară socială și o interfață 

către un trai mai bun, inclusiv al familiei. 

Sacrificul se materializa în final și 

rădăcinile amare ale educației se 

transformau, cu răbdare și stăruință, în 

roadele dulci ale unui trai decent și ale 

unui progres social individual și comun, 

inclusiv la nivel de țară. 

La porțile dintre Orient și Occident 

România este situată într-un spațiu 

genetic și cultural pendulând între 

manifestările puternic latine și dorința 

permanent actuală de a fi vestici. Deși ne 

blamăm singuri, având ca reper 

comunități vestice dezvoltate, în 

următorul moment ne fierbe mândria de 

român în cele mai ascunse capilare ale 

ființei. Totuși, nu realizăm că avem la 

dispoziție un potențial genetic care poate 

fi lesne convertit în forță ascensională cu 

un dram de interes și mai puțină 

smiorcăială. 

Indiferent de zestrea noastră primită de la 

înaintași și de strajă a noastră la răspântie 

de popoare, veșnic colțul de la scaun care 

le lovește altora degetul mic, ne trezim 

când cufundați în estul arabescurilor 

baroce, când îndemnați de vestul 

preciziei organizatorice. Mai departe de a 

fi la hotarul dintre Orient și Occident, 

suntem prin faptul că ne-am creat propria 

cultură cu reflexele unei tranziții 

civilizaționale între inima încărcată de 

podoabe a Estului și mintea perfect 

logică, strălucită, creativă și genială a 

Vestului. 

Iar acest loc în materialul genetic cultural 

al omenirii nu face altceva decât să ne dea 

neliniștea pusă undeva între ezitare și 

siguranță. Astfel că, în momentul în care 

alegem exodul, neliniștea genetică se 

traduce în dor – e în permanență un fir de 

suflet care se toarce către aici. 

E bine așa? 

Și în zilele noastre, prestigiul și valoarea 

oamenilor se ridică în momentul în care 

CV-ul conține un nume al unei 

universități prestigioase din America, 

Anglia, Franța, Germania și lista poate 

continua. Și în zilele noastre, sacrificiile 

sunt la fel de mari, taxele la aceste 

universități ridicându-se la nivelul 
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prețului unui apartament sau al unei 

mașini de lux. 

Deși plecarea afectează întreaga rețea 

socială, din punct de vedere individual 

este clar un câștig. O facultate în afara 

țării e un pașaport către o slujbă de multe 

ori bine plătită, atrage mult mai repede 

interesul și deschide minți mult mai ușor. 

Cauzele sunt atât obiective, cât și de 

ordin personal: de multe ori, nevoile din 

vârful piramidei sunt atent satisfăcute și 

încrederea în sine sporește exponențial în 

relațiile cu ceilalți. E, dacă vreți, un 

sacrificiu pe termen scurt care se va 

traduce, cu voință, mai departe spre o 

viață mai bună. 

Exodul 

Toți cei care am trecut de pragul 

adolescenței am participat cel puțin o 

dată la un bairam și cu toții știm că e cu 

atât mai tare cu cât muzica e mai 

zgomotoasă, băutura e mai bună și 

prietenii mai aproape. Oricât de departe 

ar fi petrecerea în oraș, creierul 

responsabil pentru distracție preia 

comanda și ajungi la party mai repede ca 

Bolt în cursa de 100m. 

Așa e în orice domeniu. Mintea ne atrage 

spre lucrurile poleite și sclipicioase, dar și 

care ne satisfac cel mai bine nevoile sau 

instinctele. Dacă nu e vorba de vreun 

reflex înnăscut, atunci sigur ne ținem de 

legile nescrise ale dinamicii economice. 

Așa e și în cazul educației. Numai că aici 

lucrurile trec de partea sclipicioasă și 

chiar contează în dezvoltarea viitorului 

candidat la piața muncii. În funcție de 

scopurile laterale ale fiecăruia – un job 

mai bine plătit, recunoaștere profesională 

sau pur și simplu sentimentul de mândrie 

– important și cel mai bine pus în vitrină 

este scopul ultim și central al absolvirii 

unei facultăți este calitatea actului 

educațional și, implicit, ceea ce rămâne 

împodobind caracterul uman: experiența, 

cunoștințele și abilitățile. 

Trăim într-o lume a omului-imagine și, 

de aceea, centrul universului nostru este 

fiecare dintre noi. Ni se exploatează 

această slăbiciune inclusiv la nivel 

educațional. De aceea, instituțiile de forță 

și de tradiție în domeniul educațional se 

raliază la prestigiul pe care îl au, își ridică 

standardele la nivelul recunoașterii 

publice și nu se sfiesc să rupă gura 

târgului cu ofertele lor educaționale. Până  

la urmă, ce e-al lor e, nu-i așa, al lor. 

Astfel că, într-un asemenea mod în care 

cel mai festiv și arătos stand la târg e cel 

care adună cei mai mulți precupeți, așa și 

universitățile de top adună către ei fluvii 

de tineri la minte și la trup, atrași de 

mirajul unei educații solide și al unor 

slujbe extrem de bine plătite, ca-ntr-o 

osmoză educațională de cele mai multe 

ori pur naturală. 

Brain drain 

Fenomenul este, după cum spuneam, pur 

natural și firesc în condițiile unui context 

concurențial, în care fiecare se bate să ia 

pâinea cea mai mare. Problema apare la 
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țările de origine, unde scurgerea tinde să 

se transforme într-o vărsare în toată 

regula. Mai mult, vasul din care se scurge 

fizic inteligența e ciuruit și de trista și 

duioasa încremenire a noastră într-o 

plângere continuă asupra vilei vecinului, 

mașinii prietenului, banilor rudelor și 

soarelui de pe cer. Adică, pe scurt, ne 

dăm 

sing

uri 

foc 

la 

căci

ulă 

cân

d 

sunt

em 

împ

resu

rați 

din 

toat

e 

părțile de flăcări sau, dacă doriți, ne 

spargem singuri barca de salvare în 

mijlocul pustiului oceanului. În orice caz, 

cred că am prins ideea de bază, și anume 

că ne punem singuri în pericol viitorul 

educațional fix în momentele în care la 

Nădlac, Borș și pe Otopeni trec granița 

câteva mii de potențiali studenți pe an. Pe 

scurt, ni se scurg creierele. Și asta nu într-

un mod timid, de râușoare de neuroni 

firavi, ci fluvii de lobi și scoarțe cerebrale 

care caută, în mod natural, un port la care 

să se conecteze către lume la o inteligență 

colectivă mult mai puternică, mai bine 

organizată și mai bine pusă în valoare. 

Și, totuși, nu problema asta e cea mai 

stringentă și mai dăunătoare. Până la 

urmă, fiecare își alege calea pe care va 

merge fără să fie nevoit să dea seamă țării 

de unde a plecat. 

Viena, Paris, Berlin 

A fost un timp într-o istorie românească 

nu foarte îndepărtată în care generații de 

tineri au ales să studieze peste granițele 

tânărului stat proaspăt constituit. Era și 

atunci, ca și acum, un fel de brain drain. 

Atunci, însă, timpurile au dovedit că 

fenomenul nu a fost și un conscience 

drain. Înflăcărarea specific tinerească nu 

le-a depășit simțirea apropiată de 

meleaguri de-acasă și, deși despărțiți în 

materie, s-au unit în cuget și s-au întors 

hotărâți să pună temelie bună tinerei țări, 

proaspăt ieșită de sub puternicii 

vremurilor. Așa s-a născut în memoria 

neamului un Eminescu, un Bălcescu, un 

Vulcănescu, un Nae Ionescu sau un 

George Manu. 

Astfel că, după racordarea la ceea ce se 

numește state of the art a acelor vremuri, 

aceștia se întorceau pregătiți să pună 

început bun sau să continue cu demnitate 

povestea neamului românesc. 

I’ll be back 

Proaspăt ieșiți din distopia 

comunismului, practic am trăit o naștere 

din nou a neamului. Cu liniile deschise 
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către Occidentul organizat și calculat, am 

plecat către mirajul educației vestice și 

am ales să ne școlim pe bănci vechi de pe 

vremea lui Carol cel Mare. 

Ne cheamă acum, ca și atunci, noi 

începuturi. O nouă generație de tineri 

capabili și inteligenți au invadat 

Occidentul ca apoi să ia cu asalt 

nepăsarea și încremenirea de acasă și să le 

demonteze pas cu pas. 

Și această migrație n-ar fi deloc un 

fenomen care să afecteze societatea 

românească. E chiar un plus pentru 

spațiul cultural și pentru dezvoltarea 

tehnologiei, industriei și chiar a educației. 

Problema se bifurcă în momentul în care, 

deși având la dispoziție orice pentru 

creștere, roadele întârzie să apară sau 

sunt prelucrate spre dezvoltarea altora 

când în grădina proprie mărul a început 

să se usuce. 

În ceea ce privește prima direcție, 

Eminescu avea o vorbă tare interesantă: 

Ş'aceste mărfuri fade, uşurele, / Ce au 

uitat pân' şi a noastră limbă, / Pretind a fi 

pe cerul ţării: stele. Și ne oprim aici. 

A doua problemă e una mult mai 

profundă și, de altfel, cu rădăcini înfipte 

adânc în nămolul smiorcăielilor noastre. 

Tentați în mod natural cu un nivel de trai 

mai bun, confirmarea publică a talentului 

și o posibilitate de avansare uriașă, tinerii 

rămân în mod firesc și rațional acolo 

unde le e mai bine. Nu e un lucru de 

blamat și e chiar lăudabil – un om care 

încearcă să se autodepășească din punct 

de vedere personal și profesional. E un 

proces cu o finalitate cunoscută: am 

plecat din țară și acolo îmi voi face un 

viitor. Mai mult, apartenența lor genetică 

ne face o reclamă pozitivă imensă prin 

simplul fapt că de performanțele lor se 

leagă identitatea românească. Implicit și 

involuntar, iese la iveală împodobitul 

sufletul românesc prin faptele din care se 

naște noblețea sufletească și stilul 

românesc. 

Intervine aici o subtilitate: nu străinătatea 

îi câștigă, ci noi îi pierdem. E o chestiune 

simplă de apartenență. 

Punctul nevralgic 

Nici învățământul românesc, în special 

cel superior, nu e ultima spiță de la roată. 

Deși pare că merge din inerție, 

performanța sistemului încă scoate de pe 

bănci oameni bine pregătiți. Ne referim 

aici la facultăți cu tradiție: Politehnica, 

Medicina, ASE-ul, USAMV-ul, Teologia, 

Științele Sociale. Să nu uităm că 

importăm, în afară de creiere proaspete și 

neformatate, și specialiști gata pregătiți 

pentru o piață concurențială până la 

demență. 

Singura variabilă pe care o putem 

modifica pr tărânul acesta dintre Orient 

și Occident este factorul uman. În cel mai 

interior cerc cu putință, e vorba de fiecare 

dintre noi: mai puțină nepăsare și mai 

multă implicare, mai puțină trăncăneală 

și mai multe fapte. ■ 
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Mediul universitar, mediul rural... Aparent nu au nici o legătură sau este dificil să faci o 

conexiune între acestea, dar totuşi timpul ne-a dovedit că există exemple care au dus la 

împletirea acestor medii. 

 

 

În România, în momentul de faţă ne 

confruntăm cu o rată majoră a 

abandonului şcolar, mai ales în mediul 

rural, lucru datorat factorilor sociali, 

familiali. Copiii din mediul rural abia 

reuşesc să termine cele zece clase 

obligatorii, ce să mai zicem ca aceştia să 

ajungă în mediul universitar. Sărăcia, 

lipsa unui venit decent a familiilor acestor 

copiii, mentalitatea părinţilor care afirmă: 

la ce să faci o facultate, ca să fii măturător 

pe stradă sau să lucrezi să iei doar 
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minumul pe economie, dar nu ştiu sau nu 

vor să ştie că această mentalitate poate 

influenţa în mod ireversibil viitorul 

copiilor lor. Este adevărat că nu sunt 

condiţii „ca afară”, dar copiii ţării sunt de 

o genialitate ieşită din comun, doar 

trebuie şlefuiţi şi trebuie căutat ca această 

genialitate să iasă la suprafaţă. 

În urma unor statistici, doar 20% din 

copiii României proveniţi din mediul 

rural ajung să urmeze cursuri în 

învăţământul preuniversitar. Fără tineri 

bine pregătiţi, fără o educaţie la un nivel 

superior, cum ne putem aştepta la un 

viitor strălucit comun?! Se spune că 

tinerii sunt speranţa ţării, dar dacă aceştia 

nu au un bagaj de cunoştinţe care să ajute 

societatea, dar mai ales pe ei înşişi, cum 

ne putem gândi să sperăm în mai bine...  

O notă optimistă ne dau tinerii care au 

trecut toate barierelele impuse de 

societate, impuse de mediul în care au 

crescut şi au dovedit că totul este posibil 

dacă ai voinţă, dacă ştii ce vrei, dacă nu te 

laşi influenţat de un anturaj păgubos, 

dacă ştii că asta e menirea ta.  

Personal, am avut colegi de facultate care 

făceau naveta în fiecare zi pentru o 

fărâmă de informaţie pentru că ştiau că 

dacă ai carte, ai parte, îşi doreau un loc de 

muncă mai bun, pentru că altfel eşti privit 

dacă ai studii superioare. Vă pot spune că 

în municipiul Slatina există o filială a 

Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi 

Medicină Veterinară din Bucureşti, mai 

precis a Facultăţii de Management, 

Ingineri Econimică în Agricultură şi 

Dezvoltare Rurală condusă la nivel local 

de domnul director Victor Tiţa, un om 

tânăr, cu idealuri mari de a face din 

această filială un punct strategic referitor 

la educaţia superioare, care s-a înfiinţat 

tocmai pentru că în această zonă mediul 

universitar lipsea şi pentru a sări în ajutor 

elevilor ce tocmai au ieşit de pe băncile 

liceului să urmeze cursuri de învăţământ 

superior. Este o mare realizare şi o mare 

şansă pentru această zonă. 

Sunt multe exemplele de copii din mediul 

rural care au ajuns atât de sus, pentru că 

şi-au dorit, pentru că au perseverat şi 

pentru că nu au renunţat, chiar dacă 

existau motive care să-i determine să nu 

meargă mai departe. 

Se poate, şi există deja programe în 

mediile universitare care să ajute această 

categorie de copii. 

Trebuie doar să vrem şi să ajutăm! ■ 

  



44 Viitor pentru educație / Proeuro-Cons Slatina 

 

 

Programul Erasmus+ se bazează pe realizările celor peste 25 de ani de programe europene în 

domeniile educației, formării și tineretului, acoperind o dimensiune de cooperare atât 

intraeuropeană, cât și internațională. 

Continuăm în acest număr prezentarea proiectului „Educație antreprenorială și dimensiune 

internațională pentru incluziune socio-economică, numărul proiectului fiind 2017-1-RO01-

KA104-036611. 

 

Erasmus+ 

Erasmus+ este programul UE în 

domeniile educației, formării, tineretului 

și sportului pentru perioada 2014-2021. 

Educația, formarea, tineretul și sportul 

pot avea o contribuție majoră la 

abordarea schimbărilor socioeconomice, 

principalele provocări cu care Europa se 

va confrunta până la sfârșitul deceniului, 

și la punerea în aplicare a agendei de 

politici europene pentru creștere 

economică, locuri de muncă, echitate și 

incluziune socială. 

Combaterea nivelului ridicat al șomajului 

– mai ales în rândul tinerilor – este una 

dintre cele mai urgente sarcini pentru 

guvernele europene. Prea mulți tineri 

abandonează școala prematur, riscând 

astfel să devină șomeri și marginalizați 

social. Același risc îi amenință pe mulți 

dintre adulții slab calificați. Tehnologiile 

modifică modul de funcționare a 

societății, fiind astfel necesară utilizarea 

lor la capacitate maximă. Întreprinderile 

europene trebuie să devină mai 

competitive prin talent și inovare. 

Europa are nevoie de societăți mai 

coezive și incluzive care să permită 

cetățenilor să joace un rol activ în viața 

democratică. Educația, formarea, 
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activitățile de tineret și sportul reprezintă 

elemente esențiale pentru promovarea 

valorilor europene comune, a integrării 

sociale, pentru consolidarea înțelegerii 

interculturale și a sentimentului de 

apartenență la o comunitate și pentru 

prevenirea radicalizării violente. 

Erasmus+ este un instrument important 

pentru promovarea incluziunii 

persoanelor provenind din medii 

defavorizate, în special a migranților nou 

sosiți. 

O altă provocare se referă la dezvoltarea 

capitalului social în rândul tinerilor, la 

emanciparea tinerilor și la capacitatea 

acestora de a participa activ în societate, 

în conformitate cu dispozițiile Tratatului 

de la Lisabona, pentru a „încuraja 

participarea tinerilor la viața democratică 

din Europa”. Acest aspect poate fi vizat, 

de asemenea, prin activități de învățare 

non-formală, care au ca scop 

îmbunătățirea abilităților și a 

competențelor tinerilor, precum și 

promovarea cetățeniei active. În plus, 

organizațiile și lucrătorii de tineret au 

nevoie de formare și de oportunități de 

cooperare pentru a dezvolta 

profesionalismul și dimensiunea 

europeană a activităților pentru tineret. 

Sistemele de educație și formare și 

politicile pentru tineret performante 

oferă cetățenilor aptitudinile necesare pe 

piața muncii și în economie, permițându-

le totodată să joace un rol activ în 

societate și să se realizeze pe plan 

personal. Reformele în educație, formare 

și tineret pot consolida realizarea acestor 

obiective, pe baza unei viziuni partajate 

între factorii de decizie politică și părțile 

interesate, a unor dovezi solide și a 

cooperării între diferite domenii și 

niveluri. 

Proiectul 

În cei 5 ani de activitate, Asociația 

Proeuro-Cons și-a furnizat serviciile către 

aproximativ 5500 de adulți. Observând 

proactiv deschiderea către noutate a 

oamenilor, APC consideră că există un 

spirit latent de antreprenor în fiecare 

persoană. Principalul scop al nostru este 

acela de a aduce cât mai aproape 

potențialii beneficiari de formare, prin 

intermediul ofertei sale de cursuri, ca 

formă importantă de incluziune socio-

economică. 

Nevoile organizației se referă la 

internaționalizarea ofertei de formare, la 

dezvoltarea capacității de a organiza 

cursuri la nivel european urmând modele 

moderne de manageriere a programelor 

de formare și introducerea 

componentelor antreprenoriale în cursuri 

de pregătire a adulților. O altă nevoie 

identificată o  reprezintă, pentru angajații 

noștri, dobândirea de competențe și 

experiențe antreprenoriale, legate de 

dimensiunea internațională a 

programelor de formare și urmarea unor 

activități de tip job shadowing cu privire 

la organizarea de cursuri la nivel 

european. Scopul proiectului este 
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formarea și dezvoltarea personalului 

organizației noastre, având în vedere 

nevoile de a internaționaliza cursuri din 

oferta de formare a Asociației, deschizând 

drumul către cooperări pentru proiecte 

strategice, și de a propune noi cursuri 

pentru adulți, care să cuprindă 

dimensiunea internaționala și cea 

antreprenorială, în sensul de componențe 

majore cu privire la evitarea excluziunii 

socio-economice. Acest proiect urmărește 

dobândirea competențelor de 

implementare a dimensiunii 

internaționale în cadrul curriculumului a 

patru programe de formare, dezvoltarea 

unor relații de cooperare, dobândirea 

competențelor de familiarizare a 

formabililor cu mediul antreprenorial, 

dobândirea experiențelor și 

competențelor prin activități de job 

shadowing de implementare a unor 

instrumente antreprenoriale în cadrul 

programelor de formare pentru adulți și 

implementarea și valorificarea 

competențelor dobândite prin produse 

concrete (patru programe de formare 

locale și naționale și două cursuri 

promovate în mediul de formare 

european). 

Angajații noștri implicați în acest proiect 

sunt absolvenți de studii universitare și 

au diferite specializări. Nevoile pe care le 

au se referă la dobândirea de experiențe 

din activități de job shadowing, 

cunoștințe și competențe care să facă 

posibilă transmiterea în cadrul cursurilor 

a dimensiunii internaționale și 

elementelor antreprenoriale, să fie în 

masură să formeze, să consilieze și să 

sprijine formabilii adulți în procesul 

concret de transformare a ideilor în 

planuri de afaceri, dar și pentru 

deschiderea ofertei de cursuri la piața de 

formare europeană a adulților.  

Proiectul cuprinde 5 mobilități 

individuale pentru formare și o activitate 

de job shadowing. 

Între 07.05.2018–13.05.2018, trei angajați 

APC participă la cursul „Teaching 

Entrepreneurial Education”, în Grand 

Canaria, Spania, furnizat de Asociația 

Socio Europe. Cursul permite dezvoltarea 

competențelor în promovarea, susținerea 

antreprenoriatului și familiarizarea cu 

instrumente și măsuri pentru a pune 

ideile antreprenoriale într-un plan de 
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acțiuni concrete în vederea implementării 

lor. 

A doua acțiune se referă la o activitate de 

tipul job shadowing pentru un formator 

al APC la organizatia europeană CREF 

Education Portugalia, în perioada 23-28 

aprilie 2018, pentru programul de formare 

„Leadership and In-service Teacher’s 

Training: An European Innovative”. 

Participarea proactivă la activitățile de 

organizare a cursului din perspectiva de 

job shadowing va permite formatorului să 

dobândească cunoștințe și competențe de 

organizare a cursurilor la nivel european 

și de participare efectivă la formare ca 

trainer în fața unui grup internațional. 

În cadrul cele de-a treia acțiuni, doi 

angajați APC vor participa la cursul „21st 

Century Teaching Skills–The 

International Dimension” în cadrul 

centrului Cervantes Training din Madrid, 

în perioada 23-28 

iulie 2018. Cursul 

propune activități 

pentru înțelegerea 

și folosirea noțiunii 

de dimensiune internațională. 

Impactul asupra organizației, la nivel 

local și național, se referă la creșterea 

reprezentativității APC prin furnizarea de 

patru noi cursuri (400 cursanti estimați)  

pe piața locală și națională a formării 

adulților. La nivel internațional, impactul 

așteptat este să realizăm în 2018 un 

parteneriat strategic și în 2019 

internaționalizarea ofertei, prin 

promovarea pentru piața formării 

europene a două cursuri, având ca reper 

componenta antreprenorială. Pe termen 

lung, dimensiunea antreprenorială din 

cursuri va deveni foarte atractivă, mai ales 

pentru adulții tineri, care își doresc să fie 

proprii angajați (self-employed), cursurile 

vor avea și formabili din alte țări ale 

Europei, aducând în cadrul programului 

de formare posiblitatea interacțiunii lor 

cu formabili români, în așa fel încât 

modele antreprenoriale 

din contexte socio-

culturale și economice 

diferite să fie prezentate 

în grupuri de lucru 

multicultural. ■ 
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Victor Tița, membru activ în societate, a dovedit în nenumărate rânduri că rezultatele 

oricărei acțiuni, indiferent de natura acesteia, se vor remarca atunci când în componența 

acesteia se vor regăsi și pasiunile fiecăruia. Dorește să facă o schimbare, se integrează cu 

ușurință în rândul tinerilor, încercând să dea glas tuturor ideilor nespuse, iar în puținul timp 

liber care îi este pus la dispoziție cochetează cu arta. 

 Preluat de pe publicația Slatina Buzz -  sursa: http://slatinabuzz.ro/victor-tita-
directorul-pasionat-de-pictura/ 

 

„Nu a fost o luptă pentru această funcție, 

ci doar o preluare, în condițiile în care 

fostul director a ieșit la pensie”, însă 

reperele dobândirii funcției de director al 

Facultății de Management, U.S.A.M.V. 

București, filiala Slatina, sunt legate de 

perseverența de a se perfecționa din 

punct de vedere profesional și de 

experiența managerială. 

Ce v-a motivat către această direcţie? 

Sunt implicat în tot ceea ce fac, am dat 

dovadă de seriozitate în toate funcțiile pe 

care le-am ocupat și sunt apropiat de 

oameni, sprijinindu-i acolo unde pot. 

Cred că de aici a venit propunerea 

conducerii Facultății de management, 

inginerie economică în agricultură și 

dezvoltare rurală din București de a o 

reprezenta pe plan local la Filiala Slatina. 

Mă motivează mult ideea de a face 
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performanță. Totodată, oamenii cu 

entuziasm alături de care lucrez, studenții 

care sunt atât de dinamici îmi reamintesc 

mereu, implicit, cât de importat este să 

contribui la a lăsa ceva în urma ta. 

Ce v-a recomandat pentru această funcție? 

Nu-mi place să vorbesc despre mine așa 

că lansez doar câteva idei. Vechimea ca 

profesor titular al Filialei Slatina, 

rezultatele obținute cu studenții noștri, 

experiența profesională și managerială în 

învățământ, performanța în cadrul unor 

echipe de lucru, entuziasmul, 

perseverența și energia implicării mele ar 

fi câteva repere care m-ar recomanda. 

Totodată, încrederea domnului decan 

Toma Dinu și a domnului rector Sorin 

Cîmpeanu, care mă onorează, mă încarcă 

cu o responsabilitate pe care o port cu 

dorința de a mă ridica la înălțimea 

așteptărilor. 

Cum vă înţelegeţi cu funcţia dobândită? 

Sunt același om al echilibrului și, alături 

de colegii noștri, de studenți, de 

conducerea facultății, am reușit să 

îndeplinesc, fiind în graficul planului 

managerial, obiectivele stabilite. Cu alte 

cuvinte, mă înțeleg foarte bine cu ai mei 

colegi care mă sprijină în îndeplinirea 

atribuțiilor cerute de funcție. 

Ce proiecte şi planuri de viitor aveţi în 

minte la momentul actual? 

Se configurează o colaborare strânsă cu 

Inspectoratul Școlar Județean Olt în 

condițiile în care domnul inspector 

general Adrian Bărbulete a reiterat cu 

diverse ocazii susținerea învățământului 

universitar din Slatina. Filiala noastră are 

o tradiție de 18 ani în Slatina și apropierea 

de mediul preuniversitar vreau să se 

regăsească într-un proiect comun despre 

care voi vorbi pe larg la momentul 

oportun. Avem în vedere accesarea 

fondurilor europene prin diverse proiecte. 

De asemenea, susțin asociația studenților 

care se consolidează din ce în ce mai mult 

și pe care o găsesc foarte implicată în mai 

multe activități. Îi sprijin în vederea 

accesării fondurilor europene prin 

programul Erasmus+. Continuarea 

relațiilor foarte bune cu Consiliul 

Județean și cu Primăria Municipiului 

Slatina în așa fel încât să susținem mulți 

ani de aici înainte tradiția Filialei noastre 

se bazează pe tinerețea, dinamismul și 

apropierea de oameni a liderilor județului 

și orașului.” 

Ce aţi reuşit să puneţi deja în practică? 

Împlinirea numărului de școlarizare, la 

învățământ la zi și învățământ la distanță, 

dotarea, cu sprijinului universității de la 

București, a amfiteatrelor cu 

videoproiectore, laptopuri și ecrane de 

proiecție. După mulți ani, asociația 

studenților și anul I au reușit să 

organizeze din nou Balul Bobocilor. Cele 

mai mari satisfacții se leagă de faptul că 

în mandatul meu au fost suplimentate 

locurile bugetate, iar bursele și fondul de 

burse au fost majorate, astfel mai mulți 

studenți de la învățământ de zi 
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beneficiază de burse de merit, de studiu, 

sociale. Avem la Filiala Slatina a Facultății 

de management și o bursă de excelență, 

acordată celor mai buni studenți. 

Ce ne puteţi spune despre PES Activists?  

Am participat cu entuziasm în perioada 

29 noiembrie – 3 decembrie, alături de 16 

colegi din țară, la Consiliul PES care în 

acest an sa organizat în Lisabona. PES 

Activists România este organizaţia în care 

membrii şi simpatizanţii de stânga pot 

activa direct la nivelul politicii europene 

prin intermediul Partidului Socialiştilor 

Europeni (PES) şi reţelei de simpatizanţi 

existentă la nivelul tuturor ţărilor 

membre UE. În județul nostru 

Organizația PES Activists Olt este 

coordonată de doamna Mirela Vasile care 

face parte și din structura de coordonare 

de la nivel național condusă de domnul 

Victor Negrescu, actualul Ministru 

delegat al Afacerilor Europene, fost 

europarlamentar. 

Ce planuri aveţi către această traiectorie?  

Sunt, datorită doamnei Mirela Vasile, 

coordonatoarea PES Activist Olt, într-o 

echipă foarte bună, dinamică, implicată, 

care prin activitățile sale promovează 

valorile europene de stânga. Vreau să ajut 

la consolidarea și lărgirea acestei echipe 

fără a face rabat de la calitatea umană a 

fiecărui membru. Totodată, așa cum se 

întâmplă în perioada aceasta prin 

campania națională „Zâmbetul de 

sărbatori”, vreau să particip la acțiuni ale 

organizației noastre pentru a oferi un 

model, cu încrederea că puterea 

exemplului poate multiplica binele. 

Ce vă inspiră atunci când vine vorba de 

pictură? 

Prima expoziție denumită „Totul este 

posibil!” a fost realizată pe reperele 

filozofiei existențialiste aducând în 

atenția publicului 12 tablouri printre care 

au fost reprezentate și mari personalități: 

Constantin Brâncuși, George Enescu, 

Mahatma Gandhi. Așadar, pot spune că 

sorgintea inspirației tablourilor mele se 

regăsește în filozofia existențialistă. 

Trebuie să recunosc, totuși, că după 

realizarea unui tablou care parcă se 

pictează singur nu îmi vine să cred că l-

am făcut eu. Leg inspirația mai ales de 

Providență. 

Cum vă înţelegeţi cu timpul? Vă permite 

să pictaţi atât de mult cât vă doriţi? 

Știți, eu nu mă plictisesc niciodată! De 

aceea, și când îmi spun să mă relaxez aș 

mai avea ceva de făcut. Și, da, atunci când 

caut să mă odihnesc activ pictez. Nu 

pictez atât de mult cât mi-aș dori ci cât 

îmi permite timpul. Cam aceasta este 

„înțelegerea” mea cu timpul… 

Când va fi următoarea expoziţie? 

Dacă Dumnezeu ne ține sănătoși, ceea ce 

vă și îmi doresc, următoarea expoziție, la 

care vă invit de pe acum, va fi tot de ziua 

mea, 10 mai 2019. ■ 

Interviu realizat de Andreea Stoian 
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Sursa: http://slatinabuzz.ro/victor-tita- directorul-pasionat-de-pictura/

   

Autorizat ANC 

RNFFPA nr. 297 / 28 / 09.05.2014 

30 de ore 

Cod cor 242401 
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OFERTA DE FORMARE A ASOCIAȚIEI PROEURO-CONS 

Cursuri acreditate MEN 

ABILITAREA CORPULUI DE 

PROFESORI METODIȘTI PENTRU 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 

 Acreditat MEN, OM 5670/18.12.2017  
 Acreditat MEN, OM 5990/16.12.2015 

 
10 credite profesionale transferabile 

 

 
25 credite profesionale transferabile 

 

Personal didactic – cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu studii 

superioare 

 

 

Personal didactic – cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu studii 

superioare 

 
40 de ore 

 

 
90 de ore 

 

EDUCAȚIE NONFORMALĂ 

PENTRU O ȘCOALĂ ALTFEL 

 DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ÎN 

VEDEREA ASIGURĂRII UNUI MENTORAT 

DE CALITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR 

 Acreditat MEN, OM 6217/23.12.2016  
 Acreditat MEN, OM 3136/25.01.2017 

 
15 credite profesionale transferabile 

 

 
15 credite profesionale transferabile 

 

Personal didactic – cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu studii 

superioare 

 

 

Personal didactic – cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu studii 

superioare 

 
60 de ore 

 

 
60 de ore 

     

LEADERSHIP și MANAGEMENT PENTRU ORGANIZAȚIILE ȘCOLARE 

 Acreditat MEN, OM 43 / 09.08.2017 

 
30 credite profesionale transferabile 

 
Personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii superioare 

 
120 de ore 
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OFERTA DE FORMARE A ASOCIAȚIEI PROEURO-CONS 

Cursuri autorizate ANC 

FORMATOR  EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE SEAP 

 
Autorizat ANC 

 

 
Acreditat ANC 

 

Cod COR – 242401, RNFFPA nr. 

297 / 28 / 09.15.2014 

 

 

Cod COR – 214946, RNFFPA nr. 38 / 

258 / 20.07.2017 

 

Cadre didactice din preuniversitar care au 

studii superioare și care doresc să își certifice 

o carieră în domeniul formării 

 

 

Absolventii vor deveni EXPERTI în ACHIZITII 

PUBLICE certificati profesional conform 

ocupaţiei de EXPERT ACHIZITII PUBLICE, 

COR: 214946. 

 
30 de ore 

 

 
50 de ore 

 

MANAGER 

PROIECT 

 
ENGLEZĂ CONVERSAȚIONALĂ 

 
Autorizat ANC 

 

 
Autorizat ANC 

 

Cod COR – 242101, RNFFPA nr. 

349 / 28 / 12.11.2014 

 

 
RNFFPA nr. 390 / 28 / 13.07.2015 

 

Persoane cu studii superioare, care participă 

la licitații sau care lucrează / sunt 

interesate să lucreze în Managementul 

Proiectelor 

 

 

Persoane care doresc să aprofundeze 

abilitățile de comunicare în 

limba engleză 

 
120 de ore 

 

 
150 de ore 
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