
Drept la replică 

Numele meu este Hălălae Ioan, sunt cadru didactic la Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa, şi 

mă bucur de o 'atenţie deosebită' în scrisoarea publicată, la cererea dumneavoastră, de fostul 

nostru student domnul Vlad Lăzărescu.  (http://www.romaniacurata.ro/scrisoare-din-australia-

pentru-un-singur-lucru-pot-sa-multumesc-uem-resita-ca-m-a-ajutat-prin-scarba-provocata-sa-am-

curajul-sa-ma-urc-intr-un-avion-cu-trei-copii-sub-patru-ani-si-sa-ince/). Din motive de 

corectitudine şi, apreciind promptitudinea cu care aţi inserat drepturile la replică ale celorlalţi doi 

colegi care v-au contactat, v-as ruga să inseraţi şi primul meu drept la replică.   

Despre prestaţia profesională (şi umană) a domului Lăzărescu Vlad ar fi mai multe de comentat, 

dar nu intenţionez acum şi aici să deschid polemici. Aş vrea să menţionez, ca prim drept la 

replică, un singur aspect:  

domnul Vlad Lăzărescu a început să frecventeze cursurile anului I cu o întârziere de peste 4 

săptămâni (nu-mi mai amintesc dacă era săptămâna 5 sau 6, de aceea am formulat peste 4 

săptămâni),  motivând că abia atunci s-a întors în ţară, după mai mulți ani de muncă în Spania. 

După circa 4 săptămâni de participare la activităţile şcolare specifice, la un curs, domnul 

Lăzărescu şi-a exprimat nemulţumirea legată de nivelul de predare al cursurilor la modul general, 

fără a mă nominaliza în mod deosebit pe mine ca profesor. Mai exact, că el s-a înscris la 

Universitate cu dorinţa de a deveni expert în inginerie de nivel european şi, după părerea lui, 

capitolele teoretice ar trebui să se predea la un nivel mai avansat;  şi, implicit, nu-şi poate realiza 

obiectivul. I-am răspuns atunci domnului Lăzărescu astfel:  

1. Predarea, cel puţin în anul I se face la un nivel mediu, unul din obiectivele primului 

semestru şcolar fiind şi de a 'omogeniza' nivelul cunoştinţelor proaspeţilor studenţi, 

uneori destul de inegal.  

2. I-AM OFERIT DOMNULUI LĂZĂRESCU PROGRAM INDIVIDUAL DE 

PREGĂTIRE: SĂ STABILIM ÎMPREUNĂ UN GRAFIC DE PREGĂTIRE 

SUPLIMENTAR ŞI, SĂPTĂMÂNAL, SĂ MĂ ÎNTÂLNESC CU EL ÎN AFARA 

PROGRAMULUI,  LA MINE ÎN BIROU ŞI SĂ PARCURGEM ÎMPREUNĂ CEEA CE 

CONVENISEM SĂ LUCREZE.  Domul Lăzărescu a refuzat. I-am spus că, întrucât, pe 

de o parte se plânge de nivelul (după părerea lui) insuficient de avansat al cursurilor dar 

refuză un program suplimentar de pregătire individuală, putem opri discuţia aici, DAR 

OFERTA RĂMÂNE VALABILĂ: ORICÂND DOREŞTE UN PROGRAM 

SUPLIMENTAR INDIVIDUAL DE PREGĂTIRE NU TREBUIE DECÂT SĂ ÎMI 

SPUNĂ şi începem. Menţionez că discuţia a fost publică şi deschisă, în prezenţa a peste 

50 de studenţi care audiau cursul, şi care o pot confirma. Nici ulterior domnul Lăzărescu 

nu şi-a exprimat dorinţa începerii programului suplimentar oferit de mine.  

Alte aspecte invocate de domnul Lăzărescu  nu mă vizează exclusiv pe mine, ci implică şi alţi 

colegi  (doamna profesor D.  Funzăverde, în calitate de rector, domnul profesor E. Răduca atunci 

decan, ş.a.). Despre aceste alte aspecte nu vreau să comentez acum, şi voi reveni eventual ulterior.  

Cu reală consideraţie pentru preocupările dumneavoastră legate de o Românie mai curată,  



Ioan Hălălae  

PS. 1. Ca o paranteză 'stilistică', ceva este neconcordant între portretul de chiulangiu consacrat pe 

care mi-l face domnul Lăzărescu  şi faptul că am făcut seminar doar cu el în loc să-l 'trimit la 

plimbare'  ca fiind sigurul prezent la seminar atunci. 

PS. 2. Tot din respect pentru calitatea muncii pe care o desfăşuraţi, vă menţionez că, în 

articolul "Caracatița din fabrica de diplome de la „Universitatea“ din Reşiţa, condusă de 

Doina Frunzăverde, nevasta baronului local. Episodul al doilea, cu nume, prenume și 

fapte" apare un subtitlu care conţine o greşeală: "Soția șoferului baronului Sorin 

Frunzăverde predă la „universitatea“ condusă de Doina Frunzăverde"; doamna profesor 

Claudia Andriţoi nu este soţia lui Ion Andriţoi – şoferul lui Sorin Frunzaverde -, ci 

nepoată a domnului menţionat, şi verisoară primară cu Marius Andriţoi (fiul aceluiaşi).  

  


