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PROBLEME DE CERCETARE INTERVIU

INTERFERENŢE LA O MARE ANIVERSARE. INTERVIU CU 
ACAD. C.G. MARINESCU, REALIZAT DE DR. GR. BUŞOI 

Interferences at a great anniversary. 
Interview with Acad. Acad. C.G. Marinescu, by Dr. Grigore Busoi

Dr. Grigore Busoi

De curând, distinsul academician a împlinit o vârstă venerabilă, numărându-se printre privile-
giaţii timpurilor actuale ca nonagenar. Îi urăm multă sănătate bio-psiho-socială, în accepţia Prof. 
Dr. P. Brânzei, întemeietorul acestui concept, și putere de creaţie.

Dr. Grigore Bușoi, realizatorul acestui interviu, urmărește de ceva ani cu interes, chiar dacă de 
la distanţă, activitatea academicianului C.G. Marinescu, reprezentant de frunte al vieţii știinţifice 
și spirituale a Iașiului. Dr. Bușoi i-a cunoscut și a avut o bună colaborare și cu alţi exponenţi de 
marcă din capitala Moldovei, ca Prof. Dr. Valeriu Rusu și Prof. Farm. Marţian Cotrău, din păcate 
plecaţi dintre noi, cu octagenarul Prof. Dr. Ion Hurjui, ca și cu Prof. Dr. Georgeta Siniţchi, o colabo-
ratoare dragă revistei noastre.

Nu putem uita opera de pionierat a Prof. Dr. C.G. Marinescu, președinte al Cabinetului metodo-
logic al absolvenţilor de la Iași, care, în suita de volume anuale ale manifestării știinţifice ce apă-
reau sub redacţia sa, a oferit Dr. Bușoi tomul din 1988, cu dedicaţie, referinţă pe care o reaminteș-
te și în editorialul Revistei Medicale Române partea a II-a, din numărul viitor.

Acestea sunt premisele unui interviu binemeritat, cu reverberaţii naţionale, avut în intenţie de 
mult timp, dar care, iată, abia acum, se materializează.

Martie 2018, sărbătorirea aniversării Acad. C.G. Marinescu, la Universitatea Apollonia din Iaşi
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Grigore Buşoi: Care este, în momentul de faţă, 
statutul dvs. profesional, unde şi în ce instituţie vă 
desfaşuraţi activitatea, cunoscând politica de dez-
angajare a valorilor, practicată în societatea româ-
nească odată cu creşterea în vârstă? Vă întreb pen-
tru că sunt convins că spiritul dvs. creator, pluri-
valent, încă se manifestă. 

C.G. Marinescu: Domnule doctor, vechi prie-
ten şi colaborator, în primul rând vă mulţumesc 
pentru interesul pe care mi-l arătaţi, pentru ideea 
acestui interviu şi vă răspund că îmi desfăşor acti-
vitatea cu aceeaşi pasiune la Universitatea „Apollo-
nia“ din Iaşi, condusă de eminentul om de ştiinţă 
Prof. Dr. Vasile Burlui, fondatorul şi preşedintele 
acesteia.

G.B.: Ştiu că aţi abordat în opera dvs. ştiinţifică 
diverse domenii. Prin ce lucrări vă consideraţi re-
prezentativ?

C.G.M.: De peste patru decenii, mă preocupă 
domeniul cercetării istorice, în care am debutat prin 
publicarea mai multor studii consacrate probleme-
lor din Transilvania. În acest sens pot să menţionez 
unele volume precum: „Liga Culturală şi Unirea 
Transilvaniei cu România“, volum scos împreună 
cu Prof. Dr. Vasile Netea, „Răsunetul internaţional 
al luptei românilor pentru unitate naţională“, îm-
preună cu Acad. Ştefan Pascu; „Conştiinţa naţiona-
lă şi valorile patriei“, împreună cu Prof. Dr. Ale-
xandru Tănase, „Epopeea Marii Uniri“, carte la 
care ţin foarte mult, scrisă împreună cu regretatul 
istoric Gh. Buzatu de la Iaşi etc.

Un alt domeniu de interes pentru mine a fost 
acela al istoriei medicinei, mai ales în ce priveşte 
zona Moldovei. Pe această temă, am publicat o mo-
nografie de proporţii cu titlul „Un secol de învăţă-
mânt superior de la Iaşi“, cu prilejul aniversării 
Centenarului Şcolii medicale ieşene. Între alte lu-
crări, menţionez „Problematica omului şi medicina 

contemporană“, scrisă împreună cu regretatul sa-
vant ieşean Prof. Dr. Petre Brânzei, şi alte volume 
precum „Medicină şi societate“, „Integrarea socio-
profesională a tinerilor medici şi farmacişti“.

În domeniul pedagogiei, menţionez lucrările 
„Clasic şi modern în învăţământul superior“, „Pe-
dagogia universitară“, „Tradiţie şi modernitate“, 
„Recomandări metodice privind studiul individual 
al studenţilor“, „Îndreptar privind elaborarea lucră-
rii de diplomă şi licenţă“ etc.

G.B.: Râmâi copleşit de importanţa şi valoarea 
lucrărilor menţionate şi de numele marilor istorici 
cu care aţi colaborat. Vă rog să ne menţionaţi care 
dintre lucrările menţionate sunt cunoscute şi peste 
hotare.

C.G.M.: Împreună cu Acad. Ştefan Pascu, am 
publicat la Editura Academiei volumul „Opinia pu-
blică internaţională şi problema unităţii naţional-
statale a poporului român“, lucrare care a fost tra-
dusă în mai multe limbi de circulaţie internaţională 
şi a fost difuzată în principalele capitale, centre di-
plomatice şi culturale din Europa şi din America.

Participând cu lucrări la multe congrese interna-
ţionale pe probleme de istorie naţională, istoria me-
dicinei, sociologie, politologie, filozofie, medicină 
socială etc., în ţări precum Bulgaria, Republica 
Moldova, Belgia, Franţa, Italia etc. Desigur că am 
făcut cunoscute preocupările noastre, cu atât mai 
mult cu cât lucrările în rezumat sau extenso au fost 
publicate în volumele acestor congrese.

Aş aminti în acest context şi studiile publicate 
împreună cu Prof. Dr. Aurel Loghin în reviste aca-
demice din Italia şi Belgia, privind solidaritatea şi 
sprijinul opiniei publice din aceste ţări acordate 
luptei românilor pentru înfăptuirea unităţii naţiona-
le şi pentru dobândirea independenţei de stat.

De asemenea, am publicat studii cu caracter is-
torico-filozofic în Franţa, iar în Belgia – lucrări pe 
teme de sociologie.

CARTE DE VIZITĂ Acad. Constantin Gh. Marinescu
Jurist, politolog, sociolog, filozof, academician, profesor universitar, vicepreşedinte al Academiei 

Ecologice din România, conducător de doctorat şi docenţă.
Membru al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova, al Universităţii Francofone Internaţionale 

Bruxelles.
Publicaţii: 45 de cărţi (autor/coautor, redactor/coordonator).
Distincţii: Meritul Ştiinţific (Academia Română); titlurile „Profesor emerit” (M.E.C.) şi Doctor 

docent, habilitat în politologie (Academia de Ştiinţe, Republica Moldova, 1997). Premiul Revistei Ateneu 
(1997); titlul „Doctor Honoris Causa în ştiinţe politice şi ştiinţe umaniste“, diplome de onoare oferite de 
International Academy, Institute des Affaires Internationales, Fundaţia şi Universitatea Ecologică 
„Dimitrie Cantemir“, Iaşi. Inclus în 9 dicţionare internaţionale şi în cinci „Who’s Who“. Actual director 
al Institutului de Cercetări „Academician Ioan Hăulică“ Iaşi.
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De altfel, lucrările mele mai importante au fost 
menţionate şi în cele cinci dicţionare internaţionale 
Who”s Who, apărute în SUA, Marea Britanie şi Ca-
nada, în care am fost inclus alături de alte persona-
lităţi din lume.

G.B.: Domnule academician, revin la o proble-
mă punctată în introducere. Ştiu că dumneavoastră 
aţi fondat la Iaşi o structură cu valenţe academice 
numită „Cabinetul absolventului“. Ne puteţi spune 
care au fost raţiunile, premisele de la care aţi pornit 
la realizarea acestui Cabinet?

C.G.M.: Când am procedat la înfiinţarea Cabi-
netului metodologic al absolventului de la U.M.F. 
Iaşi, porneam de la o experienţă câştigată în perioa-
da în care am funcţionat ca rector şi prorector al 
Institutului Pedagogic din Galaţi. Aici am creat un 
laborator pedagogic, cu rezultate apreciate, întrucât 
a contribuit la perfecţionarea pregătirii de speciali-
tate a tinerilor profesori.

Printre argumentele care m-au determinat să re-
iau această experienţă la UMF Iaşi s-a numărat fap-
tul că studenţii medicinişti nu studiau în facultate 
pedagogia şi că după absolvire nu mai erau obser-
vaţi şi ajutaţi în procesul de integrare la locul de 
muncă.

S-a urmărit, de asemenea, prin intermediul Ca-
binetului, determinarea prin instrumente sociologi-
ce a gradului de integrare socio-profesională a tine-
rilor medici în problematica dispensarelor medicale 
şi a vieţii satelor şi comunelor în care au fost repar-
tizaţi.

Todată, prin intermediul Cabinetului absolven-
tului, s-a urmărit constant realizarea unui sistem de 
perfecţionare postuniversitară a tinerilor absol-
venţi, cu aportul şi implicarea directă a specialişti-
lor din catedrele clinice.

S-a asigurat astfel informarea la zi a medicilor 
tineri, atât în ce priveşte literatura de specialitate, 
cât şi cazuistica şi terapeutica medicală mai sofisti-
cată, practicată în clinicile şi spitalele universitare.

G.B.: Ce recunoaşteri oficiale există azi în legă-
tură cu opera dumneavoastră?

C.G.M.: Din 1964, am fost promovat membru 
titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă. În 1974, 
mi s-a conferit „Meritul Ştiintific“ de catre Acade-
mia Română. În 1986, am devenit “Profesor Eme-
rit“, titlu acordat de Ministerul Invăţământului; 
acelaşi minister mi-a conferit „Premiul Special 
pentru Creativitate“. În 1987, mi s-a acordat „Pre-
miul Revistei Ateneu“, pentru rezultate remarcabile 
obţinute în domeniile ştiintei, sociologiei şi peda-
gogiei. Din 1994, sunt membru al „Asociaţiei Scri-
itorilor Costache Negri“ din Galaţi. În 1997, am 
fost ales „Membru Emerit al Academiei de Ştiinţe 
Medicale“ din România (la U.M.F. Iaşi şi în întrea-
ga reţea sanitară din Moldova, s-au conferit numai 
trei asemenea titluri). În acelaşi an, 1997, am primit 
titlul de „Doctor Docent “ (Habilitat), pe bază pro-
cedurală riguros ştiinţifică, al Academiei de Ştiinţe 
a Republicii Moldova. Din 1991, sunt vicepreşe-
dintele Ligii Culturale a Românilor de Pretutindeni 
şi Preşedinte al Departamentului Moldova. De ase-

Sărbătorirea aniversării de la Academia din Iaşi, unde prezentarea activităţii 
Acad. C.G. Marinescu a fost făcută de Prof. Dr. Vasile Burlui
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menea, pot să adaug că sunt „cetăţean de onoare“ al 
municipiilor Cluj-Napoca şi Galaţi, al oraşului Slă-
nic-Moldova şi al mai multor comune din Moldo-
va.

G.B.: Acum, la un pas de finalul interviului, vă 
adresez o întrebare mai intimă: vă consideraţi un 
om împlinit sau mai aveţi regrete în ce priveşte via-
ţa particulară sau profesională?

C.G.M.: Destul de dificilă întrebare, mai ales 
prin amplitudinea răspunsului pe care s-ar cuveni 
să-l dau. Nu voi exagera, totuşi, intrând în unele 
amănunte de viaţă personală. Vă voi răspunde că 
da, am regrete, în primul rând că, în anul 2014, am 
pierdut-o pe cea care mi-a fost alături timp de 62 de 
ani, pe soţia mea, profesoara Maria-Claudia Mari-
nescu, apoi că, din cauza unor conjuncturi pe care 
nu vreau să le mai dezvolt aici, am fost nevoit să 
plec din oraşul natal Galaţi, părăsindu-mi, în acest 
fel, mama bătrână la acea vreme. Regret, de aseme-
nea, că nu mi-am ajutat mai mult părinţii şi un frate 
grav bolnav, din cauza plecării mele din urbea nata-
lă.

Din punct de vedere profesional, mă consider, 
totuşi, un om împlinit; desigur, mereu este loc de 
mai bine. Am, totuşi, satisfacţia că las în urma mea 
câteva cursuri fundamentale pentru pregătirea ge-
neraţiilor de studenţi în drept, sociologie, medicină, 
precum şi o activitate ştiinţifică materializată în 
peste 60 de cărţi de autor sau coautor, elaborate în 
viziune interdisciplinară, în domeniile sociologiei, 
filozofiei, pedagogiei, istoriei naţionale, ecologiei 
etc.

M-am implicat întotdeauna în viaţa social-cultu-
rală a Cetăţii, ex-catedra, îndeplinind unele funcţii 

în conducerea unor societăţi cultural-patriotice, zi-
are, reviste, încă din tinereţe.

Şi, totuşi, cum spunea marele filozof Amiel, “să 
ne bucurăm de lucrul realizat, dar să suspinăm pen-
tru mai bine!“.

G.B.: Şi acum, o întrebare de final. Ştiu că sun-
teţi implicat în Liga Culturală a Românilor de Pre-
tutindeni, iar – din expunerile Prof. Dr. Victor Cră-
ciun – şi în organizarea Congreselor Spiritualităţii 
Româneşti, cu o participare largă a românilor de 
pretutindeni. Deci, domnule profesor, ce pregătiţi şi 
ce ne pregătiţi pentru Marea Sărbătoare a Centena-
rului din 1 Decembrie 2018?

C.G.M.: Membrii Ligii Culturale a Românilor 
de Pretutindeni, Departamentul Moldova, Filiala 
Iaşi au participat la sărbătorirea Unirii în cadrul 
Universităţii Apollonia din Iaşi, pe 1 martie 2018, 
şi, tot cu acest prilej, am organizat o Sesiune Ştiin-
ţifică Naţională, cu invitaţi de peste hotare, având 
un număr mare de participanţi. Lucrările acestei se-
siuni vor fi publicate în Revista „Convergenţe Iaşi-
Chişinău“, pe care o coordonez. 

G.B.: Domnule academician, vă mulţumesc 
pentru interviul acordat, mă bucur că în acest mod 
am reluat colaborarea dintre noi şi permiteţi-mi să 
vă urez acum, la împlinirea acestei deosebit de fru-
moase vârste, multă sănătate, prosperitate şi încă 
multă putere de muncă, iar pentru România – cele 
dorite de poetul naţional Mihai Eminescu.

C.G.M.: Şi eu vă mulţumesc că nu m-aţi uitat şi 
că aţi găsit această modalitate atât de academică de 
a relua colaborarea şi prietenia noastră.


