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Dragi prieteni,  
 

 

Mereu am fost convins că rostul omului în lume este de a face bine, pe cât îi 

este posibil, de a dărui şi iubi din toată fiinţa lui viaţa şi oamenii. 

 Mi-a plăcut să cultiv prietenia, precum un grădinar florile. De aceea anii 

nu îmi par o povară, ci mai degrabă o podoabă a vieţii. 

 Mulţumesc tuturor prietenilor care mi-au fost şi ne sunt alături, mie şi 

fratelui Vasile. Familia, soţia Rozica şi copiii Mihaela şi Octavian sunt cea mai 

mare împlinire a vieţii mele, fără de care ceea ce sunt nu era posibil. Funcţiile şi 

demnităţile publice, trecătoare, amăgitoare şi înşelătoare adesea, te înnobilează dacă 

faptele tale sunt pe măsură, adică bune. Alftel… 

 Am primit mult de la viaţă; nu ştiu dacă pentru toate voi putea mulţumi . 

Mă simt încă tânăr, mai ales că mama, la cei 92 de ani ne alintă, ca în copilărie: 

„Măi pruncilor, aveţi grijă pe unde călcaţi, ce vorbiţi, cum vă purtaţi, să nu-l 

supăraţi pe Dumnezeu! Cinstiţi oamenii, dacă vreţi să căpătaţi cinste!” 

 În rest, să auzim numai de bine. 
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PS. Mulţumesc Bibliotecii Judeţene Maramureş, prestigioasă instituţie şi 

cetate a cărţii, cu adevărat de nivel european, domnului director, prietenului Teodor 

Ardelean, doamnelor de la serviciul bibliografic Ana Grigor şi Liana Pop, pentru 

iniţiativa şi munca de a „reinventaria”, meticulos şi cu profesionalism aproape toate 

reperele mele bio-bibliografice (unele pe cale de uitare chiar şi  în memoria mea), într-

un volum ce mă onorează. 

 Mulţumesc, de asemenea, prestigioasei edituri PROEMA, prietenului 

Alexandru Peterliceanu, pentru editarea acestui volum, spre a-l oferi celor apropiaţi 

şi dragi. 

 

 

Gheorghe Mihai BÂRLEA 
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Privire de aproape 

 

Ideea Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”, de la Baia Mare, de a dedica 
domnului Gheorghe Mihai Bârlea un documentar mi se pare aproape 
neverosimilă. Şi asta nu pentru că distinsul cărturar şi om politic nu ar merita-o 
cu prisosinţă, ci pentru că trăim într-o lume invadată de vulgaritate, de kitch – 
o lume în care „vedetele zilei” se recrutează după mărimea silicoanelor, a feselor 
goale, a localurilor de fitze pe care le frecventează, a cailor-putere adăpostiţi 
prin garaje şi a gay-lor metamorfozaţi în bărbaţi-fatali. 

Din fericire, normalitatea îşi mai găseşte unghere pe unde să se mai 
refugieze şi iniţiativa Bibliotecii mi se pare că merită salutată cu satisfacţie. 
Pentru că domnul Bârlea face parte din spiţa atât de rară a oamenilor aleşi, a 
celor care nu trec prin viaţa duşi pe aripile neputinţei – din contră, ei lasă o 
brazdă adâncă în timpul în care trăiesc, spre cinstirea lor şi în folosul şi bucuria 
semenilor lor. 

Despre domnul Bârlea se poate vorbi cu preţuire, în egală măsură, ca 
despre un distins şi erudit intelectual; ca despre un om politic de certă vocaţie, 
cu o coloană vertebrală ce-şi păstrează invariabil verticalitatea şi cu un crez 
moral de la care nu l-am văzut abdicând; scriitorul este la rândul lui o ipostază 
care a reuşit să se impună ca o prezenţă notabilă, demnă de a fi urmărită cu 
maxim interes. Ultimul volum de versuri: „Umbra lucrurilor”, apărut, în 2010, 
la Cluj-Napoca, editura „Dacia XXI”, Colecţia „Scriitorii la ei acasă” 
reprezintă, cu siguranţă, pasul spre o maturitate şi o împlinire artistică demne 
de toată lauda, în care profesionalismul se împleteşte cu harul în modul cel mai 
natural şi convingător. 

Personal, am privilegiu de a fi coleg cu domnul Bârlea în Senatul 
României şi, mai relevant, în Comisia de Cultură, Artă, Mass-Media.  
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Suntem acolo reprezentanţi ai tuturor partidelor parlamentare şi, în 

pofida angajamentelor luate la începutul actualei legislaturi de a sluji Cultura 
dincolo de orice comandamente politice, am fost nu o dată surprins de 
seninătatea cu care colegi senatori se pronunţau şi votau mânaţi de meschine 
calcule politice, împotriva intereselor celor pe care s-au angajat să-i reprezinte 
cu cinste şi onoare. Fireşte, în asemenea situaţii spiritele se mai încing, 
atmosfera se încarcă cu o tensiune nu tocmai productivă. Dacă este un om în 
Comisie care reuşeşte să-şi păstreze întotdeauna cumpătul şi cu forţa unui 
raţionament clădit pe argumente şi cu căldura celui care a ajuns să deprinde în 
profunzime sensurile vieţii poate să calmeze spiritele şi să le conducă spre o 
punte de înţelegere – omul acela se numeşte invariabil Gheorghe Mihai Bârlea.  

Am multe amintiri dragi cu Ghiţă Bârlea şi nutresc pentru el o sinceră 
preţuire şi o caldă afecţiune. Îi spun „LA MULŢI ANI!” din toată inima şi îi 
doresc sănătate, viaţă lungă şi toate împlinirile şi bucuriile pe care le merită. 

 
Radu F. ALEXANDRU 

31.01.2011 
 

 

 

 
Sub semnul cel bun… 

 
 Când e vorba de Gheorghe Mihai Bârlea mă bucur că am avut ocazia de 
a fi contemporani şi apropiaţi în preocupări. Am mers adesea împreună într-un 
Timp insuficient de prietenos, în parte părăsit de conţinuturi, dar conduşi de 
Forţa Binelui, ceea ce în bună măsură ne-a dat măsura forţei pentru fiecare în 
parte şi pentru un timp determinat. 
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În viaţă avem nevoie şi de însufleţire şi de împietrire. Când simţi că te 

pot însufleţi aceleaşi chemări, când percepi că te lasă împietrit aceleaşi îngrijorări, 
sentimentul unei solidarităţi este firesc şi autentic. 
 Acum, când poetul, omul de cultură şi politicianul G. M. Bârlea s-a 
hotărât să sărbătorească 60 de ani bine măsuraţi în unităţi convenţionale de 
încredere umană, vin şi depun mărturie că întâlnirile noastre de până acum nu au 
fost suficiente şi nici pătrunse de spiritul suficienţei, că sunt nemulţumit de cât 
de puţin ne-a fost dat să ne trăim ideile comune, că n-am reuşit să visăm 
împreună câte vise mi-aş fi dorit, cuprins de entuziasmul clipelor consumate în 
iatacul gândurilor pertinente. 
 Şi, cu acest fel de a vedea relaţia, mă încălzesc la umbra gândului rebel că 
trebuie să apreciez Minoritatea în care am reuşit să ne înscriem, în vremuri tulburi 
în care Micul şi Nimicul au fost mai mereu la cârma lucrurilor ce pătrundeau spre 
istorie, chiar fără voia noastră. 
 Pe Dumnezeu îl INVOCĂM adesea majoritatea dintre noi. Nu ne-a 
rămas decât alternativa frumoasă ca pe oamenii ce-l ţin pe Dumnezeu de părinte, 
ţel şi scut să-i EVOCĂM. Aşa cum încerc şi eu acum, aşezând incrementele ce-l 
au în perimetru pe Gh. Mihai Bârlea sub semnul Excelenţei, Eminenţei şi 
Elocvenţei. 
 La mulţi ani! 
 Şi să-ţi fie de mântuire atât faptele cât şi gândurile specifice Omului de 
Bine care ai reuşit să fii şi să te păstrezi! 

 
Dr. Teodor ARDELEAN 

 

 

 

 

Pe Gheorghe Mihai Bârlea l-am cunoscut cu mulţi ani în urmă, atunci 
când era un tânăr poet, directorul Bibliotecii din Sighet, care organiza un 
festival maramureşean de poezie, unul dintre cele mai rezistente în timp, din 
moment ce se desfăşoară, cu participări notabile din toată ţara, şi acum. Era 
prieten cu Laurenţiu Ulici care ne-a convins să ajungem pentru prima oară la 
festival, iar prietenul lui Ulici a devenit şi prietenul nostru. 
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Aşa se face că atunci când am demarat proiectul Memorialului Sighet, 

i-am propus să colaborăm şi a devenit punctul nostru de sprijin într-un oraş de 
la 600 de kilometri depărtare în care nu cunoşteam pe nimeni, iar el cunoştea şi 
era cunoscut de toată lumea. Astfel a început o colaborare care s-a întins pe ani 
de zile, Gheorghe Mihai Bârlea devenind între timp, în perioada 1997-2000, 
prefect de Maramureş, iar apoi, în următorii câţiva ani, director al Muzeului 
Memorial. 

N-o să uit curajul şi demnitatea de care a dat dovadă atunci când, în 
calitate de prefect, a refuzat să înmâneze fostului director al „închisorii 
miniştrilor”, Ciolpan, decoraţia care îi fusese decernată ca veteran de război de 
către preşedintele ţării. Îi doresc din toată inima ca în continuarea carierei sale 
poetice să dea dovadă de aceleaşi rare calităţi. 

Ana Blandiana 
 

 

 

Omagiu 
 

Orice eveniment sărbătoresc din viaţa fiecăruia dintre noi ne îndeamnă 

la recapitulări şi concluzii desprinse din propriile trăiri dar de fiecare dată 

îndeamnă la proiecte şi gânduri de viitor. Îmi place să cred că aspiraţiile pentru 

anii ce vin sunt formulaţi de domnul Senator în consens cu potenţialul 

intelectual probat, cu experienţa agonisită în aceşti ani. Din această 

perspectivă, sunt încrezător în steaua norocoasă a domnului Senator Gheorghe 

Mihai Bârlea şi mă alătur celor care îi doresc şi de acum încolo izbânzi pe 

măsură, pe toate azimuturile unde prezenţa sa este aşteptată şi salutată. 

  Să aveţi parte de multă sănătate şi de bucuriile ce le binemeritaţi prin 

implicarea Dv. în destinul Maramureşului nostru drag, al societăţii româneşti! 

Nicolae BUD 
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Să scrii despre Gheorghe Mihai Bârlea... 
 
Iniţial m-am gândit că este uşor să scriu câteva cuvinte pentru momentul 

aniversar al prietenului Gheorghe Mihai Bârlea. Este uşor pentru că, 
temperamental şi caracterial, el se manifestă deschis, cu o mare doză de încredere în 
oameni, cu respect pentru ei şi cu un simţ al umorului care îl salvează de multe ori 
din situaţiile dificile. Este uşor pentru că sunt vizibile atitudinea sa de luptător, 
implicarea sa responsabilă în viaţa cetăţii, în speţă a universităţii, capacitatea de a 
relaţiona cu persoane foarte deosebite în ceea ce priveşte vârsta, statutul social şi 
nivelul cultural şi intelectual al acestora. Este uşor şi pentru că este un prieten 
sincer şi fără inhibiţii sociale, culturale sau intelectuale. Priveşte lumea aşa cum 
este, o acceptă, dar nu se teme să lupte pentru schimbare, dacă el crede că aşa 
trebuie. Desigur că poate să şi greşească, dar ceea ce devine evident la Gheorghe 
Mihai Bârlea este că greşeala se constituie ca un rezultat al preaplinului şi nu al 
golului şi egoismului, aşa cum se întâmplă de regulă. 

Şi este uşor să scrii despre Gheorghe Mihai Bârlea din multe alte motive... 
Dar este şi greu să scrii, pentru că Gheorghe Mihai Bârlea este o persoană 

complexă. Profesional, pentru mine el este profesorul din faţa studenţilor săi. Dacă 
mă întorc în timp, este specialistul în biblioteconomie. Dacă mai mişc puţin maneta 
maşinii timpului, apare tânărul poet, rămas la fel de sensibil şi îndrăgostit de arta 
cuvântului şi acum. Plimbarea prin timp îmi dezvăluie faţa aceluia care începe să se 
implice în viaţa cetăţii Maramureş, dar şi cetăţii România. şi din nou revin la 
profesorul Gheorghe Mihai Bârlea. Formaţia sa de filosof, sociolog şi jurist face 
casă bună cu deschiderile pe care le promovează universitatea, iar funcţia sa de 
prodecan i-a mărit responsabilitatea pentru soarta instituţiei căreia îi aparţine. şi 
relatarea poate să nu se oprească aici... 

Dar, aşa cum spuneam, este şi nu este uşor să scrii despre Gheorghe Mihai 
Bârlea! 

Ceea ce este cu adevărat uşor este să-i spui din inimă: La mulţi ani, 
prietene! 

Prof. univ. dr. Georgeta CORNIŢĂ 
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„Gemenii” din „Vărsător” 
 

Aşa este datul sorţii... Şi s-au născut în Anul Domnului 1951, 
10 februarie, în zodia Vărsătorului „gemenii”, Gheorghe şi Vasile din părinţii 
Vasile Bârlea după tată şi Anuţă Negrea după mamă, ambii din Berbeşti de 
origine, dar stabiliţi demult în Năneşti, pe valea Izei. Nu ştiau nici părinţii şi 
nici gemenii Gheorghe şi Vasile despre faptul că undeva, în timp, cele două 
familii se regăsesc în sintagma „Bârlea alias Fekete – Negrea de Berbeşti” (Ioan 
Mihalyi de Apşa, Diplome maramureşene din secolele IV-V, p. 259, Alexandru 
Filipaşcu, Istoria Maramureşului, p. 15). 

Au fost cândva şi Bârlea şi Negrea neamuri mari din care s-au 
născut demnitari, precum pretori şi comiţi, preoţi şi protopopi, juzi, istorici, 
folclorişti, medici şi profesori. Desigur în decursul secolelor multe din neamurile 
mari ale Maramureşului, în împrejurări grele, au sărăcit, chiar au decăzut. 
Destinele istoriei... Dar, iată, la anume perioade, din rândul acestor neamuri 
apar vlăstare purtătoare ale genelor bune, „de ziţă bună”, izbucnesc şi 
răbufnesc prin afirmări spectaculoase spre mirarea celor din jur. 

Aşa le-a fost dat şi gemenilor Gheorghe şi Vasile care s-au 
născut dintr-o familie modestă, dar „de neam” şi care prin „talanţii” moşteniţi şi 
prin munca proprie s-au afirmat în plan naţional. Dacă Vasile, cu înclinaţii 
artistice (pictor de mare sensibilitate) a făcut performanţă în domeniul 
restaurării monumentelor, Gheorghe face o strălucită carieră universitară şi 
politică, performând ca „prefect” şi astăzi „senator” în Parlamentul României. 

Gheorghe, la naştere, conform tradiţiei maramureşene, primeşte 
şi prenumele Mihai, spre amintirea „uncheşului” Mihai Negrea după mamă) – 
istoria...consemnează mai mulţi Mihai din neamul Negrea şi care, iată, se 
urmează până în zilele noastre printr-un sistem de denominare specific: Mihaiu 
lu’ Ionul lu’ Mihai a lu’ Gheorghe a lu’ Mihaiu lu’ Negroaie. 

Domnul senator Gheorghe Mihai Bârlea este, ca şi fratele său 
geamăn, Vasile, înzestrat cu talente care-i dublează cariera universitară şi 
politică. Este un poet sensibil şi de mare profunzime filozofică, cărţile sale la 
ceas de nesomn aducându-ne mari satisfacţii intelectuale şi estetice. 
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Ne întrebam cine/care este Gheorghe Mihai Bârlea cel 

adevărat?!!: 
Universitarul sociolog de mare profunzime?!! Poetul filosof de 

mare sensibilitate?!! Politicianul care iată a performat în funcţia prefectului şi 
astăzi a senatorului în Parlamentul României?!! Credem că Omul, înzestrat cu 
cele mai nobile calităţi. Mihai n-a uitat că este fiul unor vechi şi nobile familii 
de români din Maramureş, îşi iubeşte neamul românesc, ţăranii care l-au 
descoperit „de-al nostru”, ţine şi luptă pentru afirmarea intelectualilor ştiind că 
prin ei Ţara merge înainte, susţine cauza Maramureşului conştient fiind de 
sărăcia în care se zbate, dar şi de valorile care zac aici. Este frământat şi 
zbuciumat de dorinţa de dreptate şi încearcă să o aşeze la loc sfânt – având şi 
competenţe prin studiile juridice ce le dublează pe cele filosofice. Şi iată, pentru 
împlinirea dreptăţii în istorie, s-a zbătut şi a pus bazele Memorialului de la 
Sighet. 

Dar câte nu s-ar putea spune despre Omul Gheorghe Mihai 
Bârlea, prietenul nostru şi al multor, multor oameni. 

Te felicităm pentru tot ce ai făcut spre propăşirea Neamului 
Românesc şi a Maramureşului, sperăm în Tine şi în valorile pe care le 
promovezi. Să fii sănătos şi puternic, să fii demn! 

 
Cu dragoste colegială, 

Mihai Dăncuş 
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GÂNDURI LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 60 DE ANI 

 

 ACUM LA ÎMPLINIREA FRUMOASEI VÂRSTE DE 60 

ANI, VĂ DORESC SĂ VĂ MENŢINEŢI MEREU ÎN TOPUL 

PERSONALITĂŢILOR CULTURALE ŞI NU ÎN ULTIMUL 

RÂND ŞI A CELOR POLITICE, SĂ AVEŢI PARTE DE VIAŢĂ 

LUNGĂ ŞI LINIŞTITĂ ALĂTURI DE CEI DRAGI. CU ALESE 

CONSIDERAŢII ŞI RECUNOŞTINŢĂ DIN PARTEA CELUI 

CARE ESTE MEREU ÎN PREAJMA DUMNEAVOASTĂ!  

                             ALEXANDRU DEAC  

 

 

 

Coroana şi sabia Învingătorului 

 

Pe blazonul familiei Bârlea de la 1423 figurează două însemne tutelare: 

coroana şi sabia. Sunt embleme ce definesc prin excelenţă Luptătorul. Într-o 

lume marcată de eşecuri şi speranţe, Luptătorul priveşte lumea ca un câmp de 

luptă pentru care orice moment are miză. 

Sunt prieteni despre care credem că sunt prieteni de când lumea şi rareori 

ne mai aducem aminte când i-am văzut prima oară.  
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Cu prietenul meu de-o viaţă, Gheorghe Mihai Bârlea, ne-am cunoscut 

prin 1976, când urmam cursurile liceului „Dragoş-Vodă” din Sighetu 

Marmaţiei, în lumea cărţilor de la Biblioteca municipală a oraşului. Ne 

întâlneam zilnic, ca şi cum am fi făcut parte dintr-o străveche confrerie. Apoi, 

serile tumultoase de la Cenaclul literar „Gheorghe Coşbuc”, drumul către Poezie. 

Urmând cursurile Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii „Al.I. Cuza” 

Iaşi am purtat lungi discuţii despre spiritul culturii, despre bucuria de a te 

construi, de a lupta mereu înlăuntrul spiritului, ca şi cum ai realiza o uriaşă 

construcţie peste timp. 

Repartiţia guvernamentală la Şcoala din Ieud, unde împreună cu 

Daniela şi cu Mihai – şi cu zecile de prieteni – am construit acea manifestare 

uriaşă: Codicele de la Ieud. A fost mereu alături, prieten, în luptele nesfârşite, 

cu sfaturi, cu neobositele sale sfaturi. Apoi la Budeştii Maramureşului, când 

construiam Colocviul de cultură şi civilizaţie ţărănească, celebrul Ansamblu de 

cântece şi dansuri tradiţionale „Copiii din Budeşti”, mereu încurajându-ne pe 

mine şi pe Daniela. 

Prietenul meu, mereu prezent în viaţa spirituală a cetăţii, organizând 

neobosit manifestări, construind alte şi alte prietenii: Laurenţiu Ulici, Nichita 

Stănescu, Ion Gheorghe, Alexandru Ivasiuc, Mihai Olos, Ion Iuga, Ana 

Blandiana şi mulţi alţii. Nu pierdea răgazul să scrie. Consemna stările 

sufletului său pe câmpul de luptă. Poezia este pentru el un jurnal de front. 

După 1990 este cel care fondează, alături de Ana Blandiana şi Romulus 

Rusan, Memorialul Sighet – o cunoaştere de sine a poporului român. 
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Prin 1996 – prefect al judeţului Maramureş: mitinguri, greve şi 

calamităţi. Am fost alături de el ca un pasionat cronicar al Televiziunii 

Române. L-am convins să revină la universul ştiinţific, pasiunea sa fiind 

sociologia, în care a susţinut un doctorat, apoi să vină la Universitatea de 

Nord, la Facultatea de Litere, unde este şi astăzi un remarcabil cadru 

universitar, iubit de studenţi. 

Senator al Maramureşului istoric, prodecan al Facultăţii de Litere, 

trecând peste evenimente asemenea apei tumultoase mereu curgătoare, cu o 

energie inepuizabilă, mereu decis către mizele mari. El ştie că sufletul său este 

liber, păstrându-şi inima mereu neatinsă de sentimentul urii, împărţind cu 

prietenii clipele de mare Bucurie. El cunoaşte mereu propriul său Drum. El are 

un Destin de împlinit şi este mereu într-o continuă mişcare, o mişcare ascunsă, 

pe care nici cei mai apropiaţi nu o cunosc. Învăţând mereu, el nu repetă 

niciodată aceeaşi greşeală. 

Într-o seară, am privit mai cu atenţie străvechiul blazon al familiei 

Bârlea. În vârful sabiei luptătorului se prelingea ceva indefinit, ceva imaterial, 

ca o lumină neclară. Irizaţii erau şi în sufletul Luptătorului, şi chiar pe chipul 

său. Da! Mi-am spus, Luptătorul este atent la mişcările spadei sale, este umbra 

spadei sale. Era însă cu totul altceva, un lucru pe care nu mi-l explic şi nu mi l-

am putut explica niciodată… Era umbra timpului trecător… 

 

Prof. univ. dr. Petru DUNCA 
Decanul Facultăţii de Litere, 

Universitatea de Nord din Baia Mare 
 



Gheorghe Mihai Bârlea - 60 

 17

 
 
 

 
Şi-au rezervat un trup pentru risipă 

 
 Niciodată până acum n-am realizat cât de greu este să scrii despre cei 
dragi. Ai sentimentul că portretul pe care îl vei închega va fi incomplet, că vei 
pierde lumina inconfundabilă a fraţilor de destin, că vei realiza doar un crochiu de 
amator. Cu aceste temeri în suflet îndrăznesc: 
 Pun mărturie în faţa cerului lucid că fraţii Bârlea fac parte din stirpea 
aleasă a celor veniţi pe pământ să dăruiască, să se risipească în gesturi nobile, 
dezinteresate. 
 O fericită întâmplare ne-a făcut să începem împreună – la 15 ani- 
Călătoria aceasta care, sigur, se va termina odată, dar care a fost rodnică pentru 
toţi. Trei ani apoi, am trăit în casa Bârlea – modesta căsuţă la margine de târg- 
dar, ce centru cultural, Doamne! şi acum, când soarele coboară implacabil spre 
asfinţit, pot spune că ne-am avut noroc unii altora, că am fost „ ca fraţii / ba mai 
bine”.  
 Năvălesc din colţuri de memorie imagini amestecate din care cu greu poţi 
selecta. Totuşi ...  
 Îl văd pe Mihai stând lipit cu urechea de radioul care tuşeşte obosit şi ne 
îndeamnă să ascultăm „ Europa liberă”. Apoi, Vasile, care vine spre casă  cu braţele 
încărcate de albume ale pictorilor renascentişti pe care cu răbdare mi-i descoperă.  
 Năvălesc serile de poezie – ce seri de poezie- din poeţi recent intraţi în 
viaţa literară şi nu pot să nu remarc spiritul tonifiant al lui Vasile. 
 Pentru a tranşa disputa acerbă dintre noi şi un bun prieten ( mai înnoptau 
şi alţii în „ palatul Bârlea”) care susţinea că „ eu am stins lumina, eu am adormit 
ultimul”, într-o noapte târzie, când l-a observat adormit, pe amicul, cu volumul lui 
Mircea Dinescu pe faţă, Vasile se scoală tiptil şi îi înlocuieşte volumul de poezii cu 
o carte de anatomie deschisă la o anumită parte a corpului feminin ( cartea era cu 
caractere slave). Stimatul prieten n-a mai îndrăznit să atace problema spinoasă 
niciodată. 
 Pun mărturie în faţa cerului că Mihai Bârlea, încă de copil, a fost omul 
gesturilor elocvente, că a intuit, preţuit şi promovat valoarea, că a ştiut să treacă 
imperial peste micile meschinării, răutăţi pe care i le făceam, uneori, chiar noi, 
prietenii. 
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 Fericita întâmplare, de care aminteam la început, este una definitorie 
pentru caracterul fraţilor Bârlea. Era în 1965, iar eu, în cadrul festivalului „Dialog 
la distanţă”, urma să recit, cu patos revoluţionar şi mândrie proletară, „ Ţie-ţi 
vorbesc, Americă” de Maria Banuş. Sosisem cu întărziere. Momentul recitatorilor 
trecuse. Un grup de dansatori din Năneşti ocupau sala pe uşa căreia scria „ 
Recitatori”. Intru în conflict cu năneştenii –destul de dur - dar, norocul meu, sunt 
chemat, totuşi, să recit. Mă achit cumva de  
„ dulcele chin”. Mă reîntorc  în sala „ Recitatori”. Spre mine se îndreaptă Gheorghe 
Mihai Bârlea şi cu ochii plini de lumină îmi zice: 
- Măi băiete, ce-a fost între noi a fost, eu te felicit. Păcat că s-au dat premiile. Mi s-
au muiat picioarele şi toată agresivitatea mea a dispărut. A fost ora mea (a noastră) 
astrală. Ne-a unit pentru o viaţă.  
 A fost Gheorghe Mihai Bârlea – director al Bibliotecii Municipale Sighetu 
Marmaţiei, şef al culturii judeţului, prefect al Maramureşului, acum este senator al 
României, dar niciodată n-a îmbrăcat roba scorţoasă a funcţiei, dimpotrivă le-a 
demitizat pe toate, rămânând acelaşi prieten, în al cărui cod de valori morale 
prietenia ocupă un loc privilegiat.  
 A avut Sighetu în fraţii Bârlea, Pârja, Echim Vancea, Slujeru, Perţa, 
Ileana Mihai, Vasile Bodnar, o generaţie de tineri cu o cultură cum nu multe oraşe 
se pot mândri.  
 Pun mărturie în faţa cerului că fraţii Bârlea au venit în lume cu un cod 
genetic generos, pe care au grefat „ gena cărţilor” mari ale lumii, în faţa cărora, de 
fiecare dată, s-au aplecat cu religiozitate. A fost în firea acestor copii, veniţi de la 
sat, ceva din arhetipul românului dăruit de Dumnezeu cu inteligenţă, perseverenţă, 
dar mai ales altruism.  

Le cânta fiinţa întreagă când întâlneau un vers miraculos şi cu ochii, 
uneori, scăldaţi în lacrimi, cu o voce din care răzbătea, fie vuietul mării sub 
furtună, fie clipocitul izvorului sub clar de lună, împărtăşeau şi altora bucuria lor.  

Pun mărturie în faţa cerului lucid că fraţii Bârlea au trasat un drum al 
devenirii umane cum nu mulţi se pot lăuda.  

Andrei FĂT 
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Primului nostru director: conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea  
la 60 de ani 

 
L-am cunoscut pe domnul Gheorghe Mihai Bârlea în urmă cu zece ani, 

când a devenit directorul Memorialului de la Sighet. Aveam să aflăm ulterior că 
domnia sa a jucat un rol esenţial, alături de doamna Ana Blandiana şi domnul 
Romulus Rusan, la edificarea acestei instituţii a memoriei în perioada tulbure de 
la începutul anilor `90 ai secolului trecut. Pentru noi, încă de la început, 
Gheorghe Mihai Bârlea s-a dovedit a fi nu doar un şef, ci mai degrabă un coleg cu 
o vastă experienţă de viaţă, care a ştiut cu o mare abilitate să ne pună în valoare 
calităţile şi să ne tempereze excesele. În decursul anilor, fie că am participat la 
conferinţe, simpozioane, expoziţii sau am elaborat proiecte de cercetare comune, 
implicarea domniei sale a fost totală şi necondiţionată. Alături de sociologul 
interesat de distrugerea societăţii româneşti tradiţionale în timpul regimului 
comunist sau de evoluţia mentalităţilor maramureşene în perioada post-
decembristă, dublat de calităţile unui dascăl extrem de iubit şi apreciat de 
studenţii săi, am descoperit latura sa profund umană, bazată pe o mare 
generozitate faţă de semenii săi. Deseori am avut ocazia să asistăm la numeroase 
discuţii purtate cu ţărani de pe văile Maramureşului, veniţi la Sighet, să solicite 
sprijinul ,,domnului prefect” în soluţionarea diferitelor probleme. Cu toate că 
trecuseră câţiva ani de când nu se mai afla în fruntea administraţiei judeţene, 
dacă putea, Gheorghe Mihai Bârlea nu ezita să le ofere acelor oameni sprijinul 
său. Am apreciat întotdeauna capacitatea sa de a se adapta interlocutorului său, 
fie că era vorba de academicieni, personalităţi recunoscute pe plan internaţional 
sau simpli ţărani. Lipsit de infatuare şi aroganţă, dar cu un dezvoltat simţ al 
umorului, Ghiţă Bârlea, cum îi spun cei apropiaţi, a ştiut nu doar să-şi facă 
prieteni, dar să şi cultive aceste prietenii.  

Micul nostru colectiv a regretat profund decizia luată în toamna anului 
2007 de a renunţa, credem noi temporar, la conducerea Memorialului. Şi cum 
prima dragoste nu se uită niciodată, sperăm ca peste zece ani, echipa de 
cercetători din cadrul Memorialului Sighet să poată edita un volum omagial 
dedicat împlinirii a 70 de ani de viaţă.  

La mulţi ani şi multă sănătate!                       
                                                        Andrea şi Robert FÜRTÖS 
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La aniversarea lui Gheorghe Mihai BÂRLEA 
 
 

 Trăind în propria-ţi cetate a eului tău de multe ori ai tentaţia să te 
urci pe meterezele ei şi să-ţi scrutezi orizontul. După anul 1989, din zările 
înceţoşate ale timpurilor de atunci au apărut din Ţara Maramureşului câteva 
personalităţi, care în final au intrat şi în propria-mi redută, printre aceştia 
fiind şi Gheorghe Mihai Bârlea. 
 Acel grup, cu ţinuta-i tinerească, doritoare să dovedească că şi „dincolo 
de deal” se face „carte bună” a surprins, punându-mă în situaţia să mă gândesc 
că alura autoevaluează greşit, „cantitativ” şi „calitativ”? Întrebarea a primit 
răspuns în timp relativ scurt, întrucât acel grup (Bindea, Berci, Bârlea) nu s-a 
oprit ci a cucerit şi meleagurile dâmboviţene şi nu numai. 
 Au fost ani frumoşi petrecuţi împreună cu Ghiţă Bârlea, ani în care 
rutina birocraţiei era aerisită de discuţii care vizau multe domenii şi în care 
filosofia, poezia, economia, doctrinele politice apăreau fireşti, aproape că intrau 
în „fişa postului” care se prelungea mult peste finele programului de lucru. 
 Permisivitatea controlată a atitudinii sale, încadrată într-o viziune 
politică clară, cea a creştin democraţiei, a permis, spre surprinderea multora, ca 
procesele de tranziţie spre economia de piaţă să primească un ritm accelerat. A 
fost perioada când întreprinderile s-au transformat în agenţi economici. A fost 
perioada de mari respiraţii intelectuale, când ceva începea să se închege, când 
părea că ce s-a făcut, până atunci, are un rost. 
 Tenace, pe un fond de bun simţ aparte, şi-a înduplecat, chiar şi „în 
genunchi” (aici nu vorbesc la figurat) oponenţii, fiind în final răsplătit cu ceea 
ce merita oraşul Sighetu Marmaţiei, transformarea unui sinistru (puşcăria 
comunistă) într-o şcoală de neuitare. 
 A studiat pe întreaga perioadă a anilor petrecuţi împreună, finalizând 
un doctorat în filosofie, care l-a impus şi în viaţa academică şi nu ca un dascăl 
oarecare. 
 Despre drumul politic ales mi-a explicat simplu. S-a dus acolo unde 
sintagma de „creştin democrat” a regăsit-o şi a avut şansa să o şi valorifice. 
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Nu şi-a uitat niciodată satul, familia, prietenii. Accesibil şi în perioada 

demnităţilor pasagere, de exemplu cea de senator, a ştiut să rămână acelaşi, 
previzibil, galant, un holist. 
 Anii care urmează ar trebui să-i dedice şi istoriei, pentru că ar fi de 
neiertat să se risipească doar în vorbe. Îi aşteptăm şi scrisul. 
 
                                             La mulţi ani prieten drag! 
 

                                             Conf. univ. dr. Ştefan GÖNCZI 
 

 
 

Gheorghe Mihai Bârlea sau senatorul pentru care prietenia este un 
mod de viaţă 

 
 Pe Gheorghe Mihai Bârlea l-am cunoscut în multe dintre ipostazele 
sale. De la omul de cultură definitoriu pentru existenţa sa, la universitarul 
responsabil în faţa tinerei generaţii pentru care destinul este un pariu cu 
viitorul, şi până la omul politic apt să propună în viaţa învolburată a acestei 
activităţi şi buna cuviinţă, civilitate şi stilul elegant în care cuvântul şi 
sufletul unesc mecanismul politic în folosul oamenilor simpli. 
 
 Totuşi, pentru mine este surpinzător în fiecare zi Gheorghe Mihai 
Bârlea, prietenul, omul care a fost alături de mine din prima zi în care am 
pornit împreună pe drumul comun în folosul Maramureşului şi al 
maramureşenilor. Gheorghe Mihai Bârlea este una dintre certitudinile vieţii 
politice din Maramureş. 
 Omul acesta ştie să preţuiască prietenia şi să ofere cu dărnicie prietenia 
lui atunci când consideră că are toate motivele să o facă. 
Pentru mine, Gheorghe Mihai Bârlea este unul dintre stâlpii construcţiei 
politice pe care am gândit-o şi o înfăptuim împreună.  
                                            

                                             Mircea MAN 
                       Preşedinte Consiliul Judeţean Maramureş 
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Omul de Caracter, Gheorghe Bârlea 

 
Ce provocare! Mă ajută doar înţelepciunea expresiei latine Non multam 

sed multum! Da. Gheorghe Bârlea, om de caracter. Justiţiar, integru şi onest. Şi 

în toate cele trei ipostaze, om cu suflet pentru sufletele oamenilor. A readus 

oamenii din istorie în contemporaneitate şi le-a asigurat celor contemporani 

locul în istorie. 

Acesta este prietenul şi colegul meu de breaslă, Gheorghe Bârlea. Nu-i 

sărbătorim anii trecuţi, 60, ci îi elogiem împlinirile de până acum şi-i dorim să 

rămână la fel - justiţiar, integru şi onest - Întru Mulţi, Mulţi Ani! 

 

                                  Prof. univ. dr. Dumitru OPREA, senator 

 

 

 

 

Pădurea cu fagi îngemănaţi 
 
 

Pruncia mi-a fost păduroasă. O magie fără explicaţii întotdeauna 
lămuritoare, m-a zidit într-o vreme adîncă, aurită de puterea pămîntului. Un 
pămînt nedespărţit de mine. Cîntam în sinea mea, suficient de muzicală: creşti 
pădure şi te-ndeasă, numai loc de casă-mi lasă! În pădurea mea ascultătoare m-
au biruit în mirare  fagii îngemănaţi. Atrăgeau privirea omului însingurat. 
Erau altfel în puterea pădurii. Mai greu de explicat, dar cred că din acea 
îmbrăţişare silvestră am învăţat sentimentul netrădat al prieteniei. Aşa că, 
atunci la întîlnirea, într-un fel de pruncie, cu Fraţii Bârlea - cei Gemeni prin 
naştere, am înţeles că legea gravitaţiei nu se referă la noi. Am devenit prieteni, 
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 atunci, precum ai trage un foc de puşcă. Deci, ziceam, nu credeam că vom 
cădea la pământ ca mărul lui Newton, ci vom cădea în cer. Vom cădea în lume. 
După cum am făcut-o cu suficientă lumină în jur. Pe noi cei trei, ne-a uimit 
definitiv culoare şi cuvântul. Apoi părinţii şi lumea Maramureşului. Vestea 
pictorilor mari, dar şi mirarea în faţa poeţilor autentici. Fraţilor Bârlea, 
Gheorghe (Mihai) şi Vasile, le-a sădit într-o noapte cu lună, îngerul păzitor, un 
fag cu paradisuri visătoare. Căruia rădăcinile i-au rămas mereu vorbitoare. Cu 
Gheorghe-Mihai am  prânzit într-o zi cu Rilke. Apoi cu Trakl. Am fost trimişi 
la aceste întâlniri de răscruce de Eminescu şi Blaga. Şi de Emil Botta ori 
Nichita. Aşa se întâmplă. Cărţile nu au cronologie. Ci valoare. Vasile m-a 
prezentat lui Jeronimus Boch, dar şi lui Liviu Suhar, şi am rămas  prieteni pe 
viaţă. Şi asta pe vremea cînd mulţi colegi de generaţie învăţam numai la o 
singură materie. Aşa a fost să fie. Ne-a urmat toată viaţa o telepatie 
necomentată. Visam toţi trei, aceleaşi întîmplări într-o singură noapte. Ne-am 
căutat şi în armată. Am slujit sub drapelul aceluiaşi regiment. Nu am ştiut ce-i 
vrajba ci numai prietenia. Ne-am căutat şi în vremuri de primejdie. Cu 
Gheorghe Mihai Bârlea era să încheiem viaţa la cutremurul din Bucureşti. 
Atâtea ne-au unit încât nimic nu ne mai poate despărţi. Nici măcar moartea. S-
a schimbat lumea. Gheorghe Mihai Bârlea a devenit un demnitar cunoscut în 
Maramureş. Şi în România. Vasile s-a oglindit în puterea lemnului. Cu Fraţii 
Bârlea nu sunt singur pe lume. Au fost trimişi în lume să facă bine. Casa lor, în 
pruncie, a fost şi casa mea. Scriu aceste rânduri cu un prilej biografic: în 10 
februarie, Fraţii Bârlea împlinesc şase decenii de viaţă. Să mai aibă noroc în 
lume! Am un sentiment hieratic şi ritualic. În pădurea lumească fagii 
îngemănaţi sunt o raritate. De aceea îi preţuiesc până la spovedania 
Cuvîntului. A te naşte nu este o întâmplare, ci este un mit, mi-a scris Nichita 
pe o carte. Cu aceşti prieteni ai lumii, mitul întreţine arderea. Aşa că salut cerul 
şi pămîntul! Pe Fraţii Bârlea, pe bunii noştri părinţi, care au vegheat să nu 
dezlegăm nodul prieteniei niciodată. 

 

Gheorghe PÂRJA 
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La mulţi ani, Gheorghe Mihai Bârlea! 
 
Pentru Universitatea de Nord din Baia Mare, Gheorghe Mihai Bârlea 

nu este numai poetul, filosoful, juristul sau senatorul cunoscut. El este în 
primul rând profesorul, colegul, prietenul, acela care, în ipostazele şi rolurile pe 
care i le-a hărăzit destinul a ştiut să rămână mereu egal cu sine însuşi. 

Venirea sa în universitate a însemnat o mână de ajutor sinceră şi 
dezinteresată.acordată nu numai instituţiei ca atare, dar şi oamenilor acesteia, 
fie în calitate de profesor al studenţilor săi, fie în calitate de prodecan al 
Facultăţii de Litere, fie ca preşedinte al Clubului Sportiv Universitar Ştiinţa 
Baia Mare.  

Desigur că rolul său politic a însoţit într-un fel sau altul toate aceste 
demersuri. Totuşi, ceea ce trebuie recunoscut la Gheorghe Mihai Bârlea este că, 
indiferent cum sunt vremurile, reuşeşte să-şi păstreze neclintit respectul pentru 
valorile umane fundamentale pe care i le-au transmis părinţii săi. Mereu atent 
la semenul său, mereu binevoitor şi înţelegător, echilibrat în judecăţile sale, de o 
reală probitate morală şi profesională, el este respectat la rândul său de toţi 
aceia care îl cunosc sau care se străduiesc să-l cunoască. 

Pentru mine personal, Gheorghe Mihai Bârlea este un interlocutor 
necesar, atât datorită prieteniei care ne leagă, cât şi datorită modului în care se 
dovedeşte a fi mereu un om al cetăţii, implicat şi dedicat Universităţii de Nord.  

De aceea devine firească urarea pe care o alătur tuturor celorlalte: La 
mulţi ani, Gheorghe Mihai Bârlea! 
 

Prof univ. dr.Dan Călin PETER 
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Gânduri la o frumoasă aniversare 
 

Este pentru mine o bucurie nespusă să vă adresez cu prilejul 
aniversării zilei de naştere şi împlinirii unei frumoase vârste un sincer „La 
Mulţi Ani!”, cu multă sănătate şi bucurie. Sunt ani de muncă şi trudă, în care 
v-aţi desfăşurat activitatea demn şi onorant sub chemarea adevărată a 
cuvintelor, călăuzit de valorile şi idealurile academice. Chiar dacă aţi îndeplinit 
mai multe funcţii politice şi administrative importante la nivel judeţean aţi 
rămas, stimate domnule senator, apropiaţi de concetăţeni şi de simplitatea 
lucrurilor bine făcute, aşa cum îi stă bine şi cum se mândreşte un maramureşean 
născut dincolo de Gutâi.  

Viaţa este atât de frumoasă în simplitatea ei, încât tot ceea ce trebuie 
să facem în momentele de aniversare a zilei de naştere, este să ne unim şi să 
mergem înainte, să avem o vedere de perspectivă asupra ei, să o privim cu 
lumină şi nu din umbră, făcând abstracţie de lipsurile şi neajunsurile inerente 
momentului. 

Să avem bunăvoinţă şi înţelegere faţă de aproapele nostru, să lăsăm 
binele să se separe de rău, să-i ajutăm pe cei cu mai puţin noroc, cu mai puţină 
putere, cu mai multe nevoi decât noi. 

La împlinirea a 60 de ani de viaţă sunt printre prietenii şi colegii 
dumneavoastră, care vă stimează, vă respectă şi vă urează multă sănătate, 
putere de muncă, fericire şi realizarea dorinţelor alături de cei dragi şi apropiaţi 
inimii dumneavoastră.  

  
LA MULŢI ANI! 

  
  

Prefect Prof. Sandu Pocol 
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Prietenul meu, poetul Gheorghe Mihai BÂRLEA 
 
Acest domn Bârlea rosteşte în cadenţe neoclasice o poezie expresionistă 

şi/sau neoromantică. Mizează pe sentimente şi pe valorile consacrate. Este un 
ceremonios. De regulă grav şi pasional, ştie să fie la nevoie cuceritor, tandru, 
jucăuş, maliţios, intim. Fără să scrie neapărat o poezie de atmosferă, este un 
specialist în... vrajă – cântă, incantează. 

Încă din liceu, mi-a oferit cu generozitate prietenia şi timpul său. La 
cenaclu, la Bibliotecă, în oraş, ne entuziasmam fără saţiu, fiecare, la metaforele 
celuilalt. Ploua pur şi simplu cu mare poezie în Librăria bunului Simi Şuştic 
din Sighet şi în revistele literare ale vremii. Ne-am contaminat. Au urmat o 
lectură la „Tribuna” şi o înregistrare la Radio Cluj, sesiuni la Iaşi – toate 
împreună, apoi lumina tiparului, pentru el, în 1984, în volumul de debut 
colectiv „Alfa”, de la Editura „Dacia”. M-a iniţiat cu bucurie şi stăruinţă în 
monada Maramureş. După Decembrie '89, a îngrijit ani de zile Muzeul 
Memorial Sighet. Performează în politică (prefect, senator) şi în cariera 
universitară (conf.univ.dr., prodecan). 

Acum câţiva ani buni, într-o vară, am fost iar împreună, ca pe 
vremuri. Prietenul meu Bârlea s-a întors pentru câteva zile la poezie. Şi-a 
adunat textele risipite şi a publicat mai multe volume: „Lasă-te prădat” 
(Editura Echim, Sighetu Marmaţiei, 1998), „Din penumbră” (Editura 
Cartimpex, Cluj-Napoca, 1998), „Ceremonia clipei” (Editura Echim, Sighetul 
Marmaţiei, 2006), „Umbra lucrurilor” (Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 
2010), volume de eseuri şi cercetări sociologice bine primite de cititori, lumea 
literară şi cea ştiinţifică. Sper să mai găsească răgazul să o facă. De scris ştiu 
că scrie. Doar că nu i se pot garanta mari împliniri printre poeţi, el fiind 
doldora de oameni. 

 
■ Marin SLUJERU 
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Însemnare din Jurnalul unei zile de iarnă  
 
Astăzi... 
Despre poetul Gheorghe Mihai BÂRLEA se pot spune multe, fără 

îndoială. Acum voi spune doar că străbate cu verbul mai toate tărâmurile 
posibile ale poeticului... 

Este unul dintre poeţii Maramureşului care ocolesc „cu bună ştiinţă” 
să se fixeze „într-un singur orizont”. „Poet de factură neoclasică în armură cu 
dungi când manieriste când textualiste, interesant (...) prin seninătatea 
înfiorată de o nelinişte abia înfrunzită care-i domină percepţia” (Laurenţiu 
Ulici, Poezie, poezie... în vol. Mitică şi Hyperion, Editura DU Style, 
Bucureşti, 2000), pg. 286), Gheorghe   Mihai   BÂRLEA ilustrează prin verbul 
poetic, prin registrul verbal, prin temele poeziei, prin gravitatea tonului ce 
relevă viziuni poetice elegiac-senine, prin muzicalitatea ascunsă a poemelor, 
prin acuitatea cvasi-aforistică şi „concentrarea ca de haiku a expresiei poetice” 
o construcţie poetică îndrăzneaţă şi originală menită a salva, într-un timp 
secetos „melancolia de orbire...”. 

Gheorghe Mihai BÂRLEA, personalitate cu o mobilitatea intelectuală 
de invidiat, a trebuit –  aproape inevitabil, am zice – să fie atras şi de „sfera 
politicii”, tărâm infinit mai „alunecos” decât tărâmul poeziei. Ar fi, 
incontestabil, cu totul deplasată o încercare din parte-mi de a „defini” mai mult 
sau mai puţin întregitor portretul omului politic (senator de Maramureş în 
Parlamentul României), cât şi „limitele” unui astfel de rol în care sentimentul 
viu al actualizării este o constantă perpetuu actualizată. De aceea îi doresc ca 
„pecetea” poeziei să nu se poată, şi mai ales să nu şi-o dorească, a fi umbrită de 
„ceremoniile” actorului public. 

Albatrosul este el însuşi doar în tăria înălţimilor, pe pământ se 
dovedeşte neputincios în a salva „melancolia de (la) orbire” şi asta fie şi numai 
pentru că „e nevoie şi de un strop de poezie/ între învingători şi învinşi”. 

 
■ Echim VANCEA 
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LA ÎMPLINIREA FRUMOASEI VÂRSTE DE 60 DE ANI 

 
 ÎNZESTRAT CU ÎNŢELEPCIUNEA ŢĂRANULUI 

ROMÂN, CUVÂNTUL „OM” EXPRIMĂ ÎN PERSOANA SA 

RESPECT PENTRU. 

 E UN PRIVILEGIU SĂ-L CUNOSC ŞI SĂ LUCREZ CU 

DOMNIA SA ŞI ÎI DORESC DIN TOATĂ INIMA: „VIAŢĂ 

LUNGĂ, DOMNULE SENATOR GHEORGHE MIHAI 

BÂRLEA!” 

 

ADRIAN VOICU, colaborator 

 

 

 



Gheorghe Mihai Bârlea - 60 

 29

 

  

A. REPERE BIOGRAFICE 
 

 Poetul, politicianul şi universitarul Gheorghe Mihai Bârlea 
s-a născut la 10 februarie 1951, în satul Năneşti, comuna Bârsana, 
judeţul Maramureş.  
  Năneşti 
  mi-e dor 
  de un somn înrourat 
  şi de miresmele ierbii 
  şi de grădina înfrunzită 
  şi de casa de lemn 
  şi de ferestrele întredeschise spre rai 
  şi râul lin luminând 
  şi de curtea şcolii primare 
  dar de sat mi-e dor cel mai tare 
  (Ceremonia clipei.  Sighetu Marmaţiei : Echim, 2006, p. 51.) 
 
Familia: 

 Căsătorit: soţia Rozalia, asistent medical la Spitalul Muni-
cipal Sighetu Marmaţiei. Copii: Mihaela Maria (n. 10 nov. 1986), 
licenţiată în etnologie (Facultatea de Litere din cadrul Universităţii 
de Nord Baia Mare –, 2008) şi drept (Universitatea „Bogdan Vodă” 
Cluj-Napoca, extensia Baia Mare, 2009); masterat în ştiinţe penale; 
în prezent consultant juridic la SC Taparo SA Târgu Lăpuş; 
Octavian Vasile (n. 10 mai 1988), student, anul IV, la Facultatea de 
Inginerie şi Mediu, specializarea Construcţii Civile şi Industriale, din 
cadrul Universităţii de Nord Baia Mare şi manager al SC Safe 
Construct. 

 Părinţi: mama, Ana, născută la 30 decembrie 1918; tatăl, 
Vasile (decedat), veteran de război. 
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Frate: Vasile Bârlea (geamăn), manager al firmelor de construcţii şi 
restaurări Axis-B şi Axa Recons din Sighetu Marmaţiei. 

Studii: 

 1956–1966 - Şcoala Generală Năneşti; 

 1966–1970 - Liceul „Dragoş – Vodă” din Sighetu Marmaţiei; 

 1972–1974 - Şcoala Postliceală de Biblioteconomie Bucureşti; 

 1974–1980 - Facultatea de Filozofie din cadrul Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; 

 1987–1993 - Facultatea de Drept din cadrul Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; 

 17 octombrie 2000 - obţine titlul de doctor în sociologie, cu teza 
Mentalităţi şi transformări sociale în zona Maramureş în perioada de 
tranziţie - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Coordonator 
de doctorat: prof. univ. dr. Vasile Miftode. Din comisia de doctorat au 
făcut parte: prof. univ. dr. Ilie Bădescu, Universitatea Bucureşti; prof. 
univ. dr. Ion Ionescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi; prof. 
univ. dr. Ştefan Buzărnescu, Universitatea de Vest Timişoara. 
 Domnul Gheorghe Mihai Bârlea îşi ancorează abordarea într-un 
context economic şi social mai vast, analizând „devenirea economică şi 
socială a României în tranziţie”, pentru a se focaliza apoi pe studiul 
amănunţit al comunităţii maramureşene. Autorul reuşeşte să evidenţieze 
elementele de bază care structurează „sufletul maramureşean”, pornind de 
la viaţa religioasă ca trăsătură definitorie, continuând cu descrierea portului 
tradiţional, a ocupaţiilor şi a uneltelor şi amintind apoi credinţele şi creaţiile 
populare. Este o abordare de tip monografic, pe linia iniţiată de Şcoala 
Gusti, aprofundată şi prin analiza satelor de pe valea Cosăului. Meritul 
autorului este că reuşeşte să aducă în prim plan o „secvenţă” de viaţă 
colectivă ce defineşte sufletul românesc în general pentru că are dreptate 
atunci când afirmă că „făcând abstracţie de diferenţe, ceea ce e comun 
maramureşenilor diferă mai puţin de ce e comun moldovenilor şi mai mult de 
ceea ce e comun francezilor sau americanilor”. 
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 În finalul lucrării, autorul realizează o analiză pe tipar interacţionist 
şi fenomenologic, conturând portretul populaţiei analizate pe trei coordonate: 
modul de valorizare a muncii, valorile ce ţin de familie şi valorile spirituale, 
ultimele prin prisma credinţei, artei şi perceptelor morale. 
 Pentru a concluziona, putem spune că domnul Gheorghe Mihai 
Bârlea şi-a împlinit cu succes sarcina pe care şi-a asumat-o, aceea de a 
realiza, în primul rând, un studiu de sociologie a profunzimilor – care 
vizează evidenţierea trăsăturilor dominante ale sufletului românesc, 
mentalităţile perpetuate în timp şi modificările lor, ca şi relaţia între 
mentalitate şi transformările istorice şi cotidiene – şi, în al doilea rând, o 
descriere a transformărilor prin care se defineşte în prezent societatea 
românească. 
 În lumina acestor consideraţii, suntem de acord şi propunem 
acordarea titlului de doctor în sociologie domnului Gheorghe Mihai Bârlea. 
 

Prof. univ. dr. Ilie BĂDESCU 
Universitatea Bucureşti 

 
 Din lucrarea pe care doctorandul o prezintă se pot distinge câteva 
reflexii pragmatice, concluzii şi opţiuni privind (re)construcţia comunităţii, 
societăţii şi omului: 

1. Ne situăm într-un context intern şi internaţional în care se pune cu 
acuitate problema reformei – temă importantă şi actuală; 

2. Comunităţile şi oamenii pot avea o autonomie mai mare, fără să se 
renunţe la principiul identităţii naţionale; 

3. Autonomia mai mare a comunităţilor şi a oamenilor poate fi 
considerată un răspuns dat cerinţei de a se ţine seama de părerea mai 
multor actor implicaţi ai vieţii socioumane cotidiene româneşti actuale; 

4. Acţiunea mentalităţilor produce efecte şi după ce încetează să se 
exercite asupra copiilor şi tinerilor care devin membri competenţi ai 
lumii în care trăim. De aceea este important ca educarea tinerelor 
generaţii să se bazeze pe „compromisul” temporar al logicilor 
diferiţilor actori implicaţi înainte ca acestea să treacă în „pacea 
obiectelor”; 

5. Este important ca „iluzia egalitară” să nu mai întreţină perpetua 
frustrare a tuturor, iar lupta contra sărăciei să facă pereche cu 
deschiderea societăţii către omul concret şi a acestuia către 
comunitate şi societate. 
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6. Fără grija acordată socializării copiilor şi tinerilor, continuitatea 

românească în cultură şi civilizaţie este imposibilă; trebuie oferite 
şanse de acces la mijloacele de articulare a cunoştinţelor şi a 
experienţelor într-un „stoc disponibil” adecvat în contextul 
„mondializării” şi „atomizării”. 

  
 Amploarea temei şi a diversităţilor problemelor abordate au 
determinat ca autorul să lase neadâncite anumite aspecte sau să facă 
afirmaţii care pot fi discutate. 
 În ansamblul ei lucrarea este însă o realizare profesională deosebită 
şi îndeplineşte exigenţele unei cercetări ştiinţifice competente în domeniul 
sociologiei. Din aceste motive recomand admiterea lucrării „Mentalităţi şi 
transformări zona Maramureş” drept teză de doctorat şi pe această bază 
acordarea titlului de doctor în sociologie domnului Gheorghe Mihai Bârlea. 
 

Prof. univ. dr. Ion I. IONESCU 
Facultatea de Filosofie 

Catedra de sociologie şi asistenţă socială 
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 

 
 Redactată într-un moment în care conceptul de reformă face o 
impardonabil de mare carieră electorală, generând asimetrii în orizonturile 
de aşteptare ale tuturor segmntelor de opinie în raport cu transformările 
aflate în curs, lucrarea domnului Gheorghe Mihai Bârlea ambiţionează să 
pună un diagnostic calificat celei mai sensibile componente a fiinţei noastre 
naţionale: mentalul colectiv. Am folosit sintagma „diagnostic calificat” 
pentru a marca disocierea autorului de perspectiva ideologică a discursului 
politianist, ca şi, în egală măsură, de aprecierile de factură impresionistă ale 
jurnaliştilor care invocă înnoirea mentalităţii ca punct de plecare pentru 
restructurarea spaţiului social românesc aflat sub incidenţa reformei. 
Perspectiva sociologică asupra mentalului colectiv românesc consituie un 
precedent în litereatura de profil din ţara noastră, deşi studiul este focalizat 
pe arealul Maramureşului.  
 Devenirea istorică şi cotidiană a Maramureşului istoric este, cu 
certitudine, capitolul de virtuozitate hermeneutică a lucrării deoarece relevă 
capacitatea autorului de a prezenta dinamica mentalului colectiv mara-
mureşan în registrul comparativ al antropologiei, etnografiei, 
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 psihologiei, sociologiei şi politologiei. Interdisciplinaritatea demersului 
conferă autorului o meritată prioritate în definirea socioculturii actuale a 
satelor la cotele exigenţelor epistemologiei contemporane. În acest sens, 
sugerăm autorului continuarea demersului prin aprofundarea impactului 
reprezentărilor sociale asupra memoriei colective  în contextul agresiunii 
mass-mediei şi al generalizării spaţiului social generat de internet. 
Destructurarea ipostazei tradiţionale a mentalităţii nu poate fi abordată 
pasional, ca sursă de lamentări individuale sau comunitare, ci cu luciditatea 
actorului social care alege responsabil şi interoghează fundamental toate 
influenţele concurente care vin din profil zonal, transfrontalier sau 
international. Stilizarea componentelor perene ale specificului mentalului 
nostru colectiv constituie singura direcţie în care cultura îşi poate releva 
adevăratul său rol: de instrument al dezvoltării naţionale. 
 În perspectiva pregătirii lucrării pentru o eventuală publicare, 
sugerăm autorului o uniformizare a trimiterilor biobibliografice pentru a 
facilita regăsirea tuturor izvoarelor teoretico-metodologice şi praxiologice 
la care a apelat doctorandul. 
 Reuşită ca teză de doctorat, lucrarea domnului Gheorghe Mihai 
Bârlea ne prilejuieşte un moment de reflexie responsabilă asupra identităţii 
spirituale a poporului nostru aflat la ora unor semnificative răspântii 
istorice. 

Prof. univ. dr. Ştefan BUZĂRNESCU 
Decan al Facultăţii de Sociologie şi Psihologie 

Universitatea de Vest Timişoara 
 
 Partea centrală a tezei de doctorat, cea mai interesantă practic, este 
inclusă în capitolele IV şi V sub titlurile: Devenirea istorică şi cotidiană a 
Maramureşului istoric (p...), respectiv Interferenţe şi Confluenţe istorice şi 
cotidiene în sociocultura actuală a satelor de pe Valea Cosăului (p...). 
Analiza acestei părţi pune în lumină ipoteza funcţionalităţii – chiar şi în 
perspectiva „exigenţelor” viitoare – a valorilor şi „modelelor culturale” 
tradiţionale, pe de o parte, şi necesitatea integrării  actuale a ocupaţiilor 
rurale în mecanismul strategiilor de dezvoltare generală a ţării (de ex. 
zootehnia de munte, turismul agro-rural). În acest sens teza de doctorat se 
referă la „ocupaţii şi unelte tradiţionale şi actuale” (p...), la „tradiţii, 
realităţi, credinţe şi creaţii populare” (p...), la tipologia satelor, la 
semnificaţia „bisericilor din lemn” (p...) şi la alte creaţii sau „semne” 
specifice comunităţilor umane cercetate. 



Documentar biobibliografic aniversar 

 34

 Investigaţiile de teren realizate în micro-zona „Valea Cosăului” au 
fost în măsură să specifice ipoteza menţionată şi să argumenteze 
funcţionalitatea „elementelor rurale” în ansamblul spaţiului social 
românesc. Sub titlul „unitate şi diversitate etno-socio-economică şi 
culturală” (p...), autorul prezintă în sinteză, rezultate semnificative ale 
analizelor informaţiilor culese în satele zonei respective. Autorul ajunge să 
identifice natura ambivalentă a mentalităţii, pe care o defineşte atât ca 
„factor favorizator” - în anumite cazuri şi când este vorba de anumite 
mentalităţi – cât şi ca factor defavorizator al transformărilor istorice şi 
cotidiene (p...). 
 Esenţial este desigur realitatea – aşa cum este - şi de aceea trebuie 
cercetată „la faţa locului” dar – consideră autorul – este importantă şi 
„imaginea despre realitate” atât cea pe care ne-o facem noi, cât şi cea pe 
care şi-o fac alţii, străinii, despre noi şi despre realităţile noastre. De aceea, 
au fost realizate investigaţii în acest sens şi teza de doctorat include rezultate 
şi concluzii. De pildă, textele: „Ce spun străinii despre noi înşine?” (p...), 
„Ce spunem noi despre noi înşine?” (p...), opiniile şi mentalităţile privind 
munca (p...), familia (p...), „Credinţa, arta şi perceptele morale” (p...) etc. 
Toate aceste rezultate sunt de natură să pună în lumină atât marea 
originalitate şi individualitate a „spaţiului maramureşean”, funcţionalitatea 
elementului în contextul actual, cât şi interdependenţa şi „unitatea 
culturală” cu celelalte spaţii culturale specifice româneşti, din celelalte 
provincii ale ţării. 
 Trebuie să menţionăm, în legătură cu aceste concluzii, că orice 
sociologie trebuie să fie naţională, că sociologia românească nu poate 
participa la confruntările ştiinţifice internaţionale decât cu rezultate obţinute 
în spaţiul naţional şi social propriu şi, de aceea, considerăm teza de doctorat 
analizată ca pe o realizare semnificativă a sociologiei româneşti pentru că a 
vizat o temă specifică din problematica ţării noastre, cu toate particu-
larităţile ei şi cu toată importanţa ei actuală. 
 Având în vedere actualitatea şi legitimitatea deplină a temei 
investigate, corectitudinea demersului ştiinţific, diversitatea şi reprezen-
tativitatea informaţiilor analizate şi a surselor bibliografice, semnificaţia şi 
rolul practic al concluziilor finale, considerăm că teza de doctorat 
îndeplineşte exigenţele legale pentru a fi susţinută şi pentru a se conferi 
autorului – Gheorghe Mihai Bârlea – titlul ştiinţific de doctor în sociologie. 
 

Prof. Univ. dr. Vasile MIFTODE 
Conducător ştiinţific al tezei 
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Activitate profesională: 

 1972–1990 - Bibliotecar, bibliotecar şef la Biblioteca Municipală 
Sighetu Marmaţiei; profesor la liceele din municipiu; 

 1980-1992 - Profesor netitular la Liceul Pedagogic, Liceul 
Industrial nr. 1 şi Liceul industrial nr. 2 din Sighetu Marmaţiei; 

 1982-1990 - Coordonator al Bibliotecii Municipale Sighetu 
Marmaţiei; 

 1990–1997 - Director al Bibliotecii Municipale Sighetu Marmaţiei; 

 1 nov. 1991-1 mart. 1997 - Consilier (prin cumul de funcţii) la 
Inspectoratul pentru Cultură Maramureş;  

 mart. 1997–30 aug. 1997 - Consilier şef al Inspectoratului pentru 
Cultură al Judeţului Maramureş; 

 1 sept. 1997–15 oct. 2000 - Prefect al Judeţului Maramureş; 

 16 oct. 2000–mart. 2001 - Consilier şef al Inspectoratului pentru 
Cultură Maramureş; 

 1 oct. 1999 - Profesor asociat la Universitatea de Nord Baia Mare, 
Facultatea de Litere; 

 1 oct. 2000 - Profesor asociat la Colegiul universitar „Babeş-
Bolyai” din Sighetu Marmaţiei; 

 1 mart. 2001 – Lector universitar la Universitatea de Nord Baia 
Mare, Facultatea de Litere; 

 1 nov. 2001-1 oct. 2007 - Director - Muzeul Memorial Sighet 
(cumul); 

 1 septembrie 2004 - Conferenţiar universitar la Universitatea de 
Nord Baia Mare, Facultatea de Litere; 

 1 mart. 2005-până în prezent - Prodecan al Facultăţii de Litere 
(reales în martie 2008); 
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  membru în Biroul şi Consiliul profesoral al Facultăţii de 
Litere din cadrul Universităţii de Nord Baia Mare;  

  membru în Senatul Universităţii de Nord Baia Mare;   

 membru al Catedrei UNESCO din cadrul Universităţii de 
Nord Baia Mare. 

 febr. 2006–febr. 2009 – Coordonator al Bibliotecii Universitare 
din cadrul Universităţii de Nord Baia Mare; 

 1 oct. 2008-până în prezent – Preşedinte al Consiliului de 
administraţie al Clubului Sportiv Universitar „Ştiinţa” de pe lângă 
Universitatea de Nord Baia Mare. 

Activităţi de perfecţionare profesională: 

- cursuri de perfecţionare în domeniul managementului cultural; 

- cursuri de perfecţionare în administraţie publică, organizate de 
Guvern; 

- cursuri de administraţie publică în Danemarca (Vejle, 1999); 

- curs postuniversitar de management public (Universitatea de Nord 
Baia Mare, 2007). 

Activitate civică şi publică: 

 membru a mai multor asociaţii culturale din judeţ şi din ţară; 

- membru fondator al Fundaţiei Academia Civică; membru în 
Comitetul Director . 

- membru în Comitetul Director al Institutului Român pentru 
Drepturile Omului Bucureşti; 

- cetăţean de onoare al localităţilor Bârsana, Repedea, Şieu 
(Maramureş), Apşa de Mijloc şi Apşa de Jos din regiunea 
Transcarpatia (Ucraina) şi Slatina ( Transcarpatia- Ucraina ); 

- membru fondator al Centrului de Cercetare şi Formare 
Profesională de pe lângă Universitatea de Nord Baia Mare; 
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- membru în Consiliul de Administraţie a Bibliotecii Judeţene 
Baia Mare; 

- membru al Alianţei Civice (din 1993);  

- membru în Senatul Alianţei Civice din România (1998-2002);  

- iniţiator al simpozioanelor şi al Memorialului Victimelor 
Comunismului şi al Rezistenţei de la Sighet, alături de Ana 
Blandiana şi Romulus Rusan, personalităţi locale şi naţionale 
reprezentând societatea civilă (Alianţa Civică, AFDPR, Fundaţia 
„Memoria”, Consiliul Local Sighet, Muzeul Maramureşului din 
Sighetu Marmaţiei, instituţii europene prestigioase, preocupate de 
studierea fenomenului totalitar comunist, precum Stéphane Courtois 
(Franţa), Denis Deletant (Anglia), Vladimir Bukovski (Rusia), 
Thiery Volton (Franţa) şi personalităţi ale exilului românesc: surorile 
Brătianu, Mişu Cârciog, Mircea Carp, Bujor Nedelcovici, Camilian 
Demetrescu, Miron Costin şi alţii. 

Activitate politică: 

- înainte de 1989 - membru P.C.R., fără funcţii de conducere în 
organizaţia locală; 

- 15 febr. 1990–1 iun. 1990 – membru în C.P.U.N. Sighetu 
Marmaţiei;  

- 1992 – candidat la alegerile generale pe listele C.D.R.; 

- 1 febr. 2005–1 oct. 2006 – membru P.N.Ţ.C.D. – vicepreşedinte 
al organizaţiei judeţene Maramureş; 

- iun. 1996–1 mart. 1997 – Consilier local în Consiliul Local 
Sighetu Marmaţiei (P.N.T.C.D.); 

- 1 sept. 1997–15 oct. 2000 – Prefect al judeţului Maramureş; 

- nov. 2000 - candidat la alegerile parlamentare pentru Senat pe 
listele C.D.R (P.N.Ţ.C.D.); 

- 1 oct. 2006 – membru al P.D. - secretar executiv adjunct; 

-  Vicepreşedinte al P.D.-L Maramureş (după fuziunea cu P.L.-D.);  
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- 25 iun.2008 – consilier judeţean, lider de grup – P.D.-L., în 
Consiliul Judeţean Maramureş; 

- 15 dec. 2008 – senator P.D.L. Maramureş, colegiul nr. 3  
(Maramureşul istoric); 

- vice-lider de grup P.D.L din Senatul României; 

- 1 febr. 2009 – preşedinte al Comisiei permanente comune –Senat 
şi Camera Deputaţilor pentru statutul senatorilor şi deputaţilor şi 
regulamentul organizării şedinţelor comune a celor două Camere; 

- membru în Comisia pentru cultură şi mass-media din Senatul 
României;  

- 1 mart. 2009 – prim-vicepreşedinte al organizaţiei judeţene a 
P.D.L. Maramureş; 

- nov. 2010 – reales prim-vicepreşedinte al organizaţiei judeţene al 
P.D.L. Maramureş; 
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Activitate parlamentară: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaraţii politice: 
 Tematică: Probleme de politică internă a Guvernului: 

Declaraţie politică nr. 16 a / 16.2.2009: Politicianul de provincie 
versus deputatul de Ciofliceni; 

 Tematică: Politica internă: 
Declaraţie politică nr. 139 a / 06.04.2009: De la retorica politicală 
ratarea politicianistă; 
Declaraţie politică nr. 230 a / 11.05.2009: În opoziţie cu 
adevărul; 
Declaraţie politică nr. 370 a / 07.09.2009: Măsurile anticriză ale 
guvernului produc efecte pozitive în economie; 
Declaraţie politică nr. 637 a / 08.12.2009: Pledoarie pentru logica 
dialogului; 
Declaraţie politică nr. 981 a / 19.04.2010: Obsesia dreptei şi 
omisiunile de stânga; 
Declaraţie politică nr. 1015 a / 28.04.2010: PDL în preferinţele 
românilor; 
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Declaraţie politică nr. 1210 a / 28.06.2010: Responsabilitate şi risc 
electoral; 
Declaraţie politică nr. 1364 a / 04.10.2010: Politica şi cuvintele de 
mahala; 
Declaraţie politică nr. 1432/18.10.2010: Puterea şi opoziţia, dincolo 
de clişee şi prejudecăţi în democraţie; 
 Tematică: Artă/cultură: 
Declaraţie politică nr. 302 a / 15.06.2009: „Pururi tânăr...”-120 ani 
de la moartea lui Mihai Eminescu; 
 Tematică: Istorie : 

Declaraţie politică nr. 339 a / 29.06.2009: Instituţii cu vocaţia adevă-
rului; 
 Tematică: Domeniul economic: 
Declaraţie politică nr. 260 a / 25.05.2009: Măsurile anticriză ale 
guvernului produc efecte pozitive în economie; 
  Tematică: Domeniul social-politic: 

Declaraţie politică nr. 628 a / 24.11.2009: Electoratul merită mai 
multă consideraţie; 
Declaraţie politică nr. 677/ a din 1.02.2010: Cazul Vasile Paraschiv; 
Declaraţie politică nr. 677 a / 1.02.2010: Vasile Paraschiv-victimă a 
formalismului juridic; 
Declaraţie politică nr. 1171 a / 21.06.2010: Democraţie şi 
comportament democratic. Dileme cotidiene, cu tristeţe; 
  Tematică: Administraţie publică: 
Declaraţie politică nr. 780 a / 22.02.2010: Divergenţe între 
categoriile de demnitari aleşi? 
Declaraţie politică  nr. 780 / a din 22.02.2010: Divergenţe între 
categoriile de demnitari aleşi; 
 Tematică: Domeniul social: 
Declaraţie politică nr. 960 a / 13.04.2010: Atenţie!Urmează filmul... 
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Declaraţie politică nr. 1016 / a din  28.04.2010: Pensionari burghezi; 
 Tematică: Politica externă: 
Declaraţie politică nr. 1123 a / 31.05.2010: Criza economică în 
dezbaterea grupurilor partidelor afiliate la PPe (Summitul de la 
Bruxelles din 10-11 mai 2010); 
 Tematică: In memoriam: 
Declaraţie politică nr. 1533 a / 15.11.2010: In memoriam Corneliu 
Coposu şi Laurenţiu Ulici; 
 

Întrebări politice 
Întrebare nr.34 a / 23.02.2009 privind politica externă, având ca 
destinatar: Ministerul Afacerilor Externe - Domnul Cristian 
Diaconescu;  

Întrebare nr. 34 b / 23.02.2009 privind domeniul financiar, având ca 
destinatar: Ministerul Afacerilor Externe - Domnul ministru Cristian 
Diaconescu;  

Întrebare nr. 83 a şi b / 16.03.2009 privind problemele sistemului 
sanitar românesc, având ca destinatar: Ministerul Sănătăţii - Domnul 
ministru Ion Bazac; 

Întrebare nr. 166 a / 06.04.2009 privind programele sociale, având 
ca destinatar: Ministerul Administraţiei şi Internelor - Domnul 
ministru Dan Nica; 
Întrebare nr. 266 a / 18.05.2009  privind domeniul agricol, având ca 
destinatar: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - 
Domnul ministru Ilie Sârbu; 
Întrebare nr. 400 a /din  07.09.2009 privind politica externă, având 
ca destinatar: Ministerul Afacerilor Externe - Domnul ministru 
Cristian Diaconescu; 
Întrebare nr. 948 / a din 19.04.2010: Plăţile pentru sectorul 
zootehnic prin A.P.I.A., având ca destinatar: Domnul preşedinte 
Florin Marius Faur; 
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Întrebare nr. 1000 / a din 03.05.2010: Situaţia unor muncitori din 
Maramureş, având ca destinatar: Ministerul Afacerilor Externe 
Domnul ministru – Teodor Baconski; 
Întrebare nr. 1040 / a din 17.05.2010: Prezenţa la târgurile 
internaţionale a societăţilor româneşti sub brand naţional, având ca 
destinatar: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
– Domnul ministru Adriean Videanu; 
Întrebare nr. 1082 / a din 31.05.2010: Situaţia licenţiaţilor încadraţi 
în diferite funcţii în sistemul penitenciarelor, având ca destinatar: 
Ministerul Justiţiei – Domnul ministru Cătălin Predoiu; 
Întrebare nr. 1314 / a din 4.10.2010: Aplicarea Legii 9/1998 
(Punerea în posesie, acordarea titlurilor de proprietari, despăgubirea 
foştilor proprietari), având ca destinatar: Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietarilor - Doamna preşedinte Crinuţa Dumitrean; 
Întrebare nr. 1485 / a din 15.11.2010: Despăgubiri în cazul 
calamităţilor naturale, având ca destinatar: Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale  – Domnul ministru Valeriu Tabără 

 
Interpelări: 

Interpelare nr. 55 / a din 02.03.2009 privind domeniul sănătăţii, 
având ca destinatar: Ministerul Sănătăţii – Domnul Ion Bazac; 
Interpelare nr. 83 / c din 16.03.2009 privind domeniul financiar, 
având ca destinatar: Ministerul Finanţelor Publice - Domnul ministru 
Gheorghe Pogea; 
Interpelare nr. 112 / a din 23.03.2009 privind protejarea mediului, 
având ca destinatar: Ministerul Mediului - Domnul ministru Nicolae 
Nemirschi; 
Interpelare nr. 166 / b din 06.04.2009 privind programele sociale, 
având ca destinatar: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
- Domnul ministru Marian Sarbu; 
Interpelare  nr. 232 / a din  04.05.2009 privind problemele sistemului 
sanitar românesc, având ca destinatar: Ministerul Sănătăţii - Domnul 
ministru Ion Bazac; 
Interpelare nr. 371 / a din 29.06.2009 privind domeniul social, având 
ca destinatar: Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional - 
Domnul ministru Theodor Paleologu; 



Gheorghe Mihai Bârlea - 60 

 51

Interpelare nr. 462 / a din 21.09.2009 privind punerea în posesie, 
acordarea titlurilor de proprietate, despăgubirea foştilor proprietari, 
având ca destinatar: Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor – Doamna preşedinte Ancuţa Geanina Opre; 
Interpelare nr. 626 / a din 1.02.2010 privind sprijinirea gospodăriilor 
mici şi mijlocii din mediul rural, având ca destinatar: Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Domnul ministru Valeriu Tabără; 
Interpelare nr. 724 / a din 22.02.2010 privind reevaluarea unor 
servicii medicale spitaliceşti la Spitalul Municipal Sighetul 
Marmaţiei, având ca Destinatar: Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate - Domnul preşedinte Nicolae Lucian Duţă; 
Interpelare nr.937 / a din 12.04.2010 privind filmele realizate înainte 
de 1989 şi redifuzate în prezent de diferite posturi de televiziune, 
având ca destinatari: Ministerul Culturii şi Patrimoniul Naţional – 
Domnul ministru Kelemen Hunor, CNA - Domnului Răsvan Popescu 
– preşedinte; 
Interpelare nr. 948 / b din 19.04.2010 privind cumulul pensiei netă-
indemnizaţie în administraţiile locale: primar/viceprimar şi consiliile 
judeţene: preşedinte/vicepreşedinte, având ca destinatari: Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei sociale - Domnul ministru Mihai 
Şeitan; 
Interpelare nr. 988 / a din 26.04.2010 privind aplicarea unitară a 
Ordonanţei de Urgenţă 222 din 2008 şi a Legii 203 din 2009, având 
ca destinatari: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - 
Domnul Mihai Şeitan, Ministerul Justiţei - Domnul ministru Cătălin 
Predoiu, Curtea de Conturi – Domnul preşedinte Nicolae Văcăroiu; 
Interpelare nr. 1000 / b din 03.05.2010 privind situaţia dramatică, 
falimentară a Staţiunii de Cercetare, Dezvoltare pentru Bovine de la 
Sighetul Marmaţiei, având ca destinatar: Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale - Domnul ministru Mihail Dumitru; 
Interpelare nr. 1146 / a din 21.06.2010 privind situaţia dramatică, 
falimentară a Staţiunii de Cercetare, Dezvoltare pentru Bovine de la 
Sighetul Marmaţiei, punerea în posesie, acordarea titlurilor de 
proprietari, despăgubirea foştilor proprietari, având ca destinatar 
Ministerul Mediului şi al Pădurilor - Domnul ministru – Laszlo 
Borbely; 



Documentar biobibliografic aniversar 

 52

Interpelare nr. 1297 / a din 27.09.2010 privind Agenţia Montană a 
Zonei Montane şi CEFIDEC, având ca destinatar: Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Domnul ministru Valeriu Tabără. 
 
 

Iniţiative legislative: 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a 
Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală.  
(B. 388/1.09.2009); 
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind 
combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu 
consumatorii. (L. 597/1.09.2009); 
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 13/2007, legea 
energiei electrice, publicată în M.Of. nr. 525 din 22 iulie 2003 cu 
modificările şi completările ulterioare.(L. 598/1.09.2009) 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 
(L. 599/1.09.2009); 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350 
din 6.07.2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului. 
(L600/1.09.2009); 
Propunere legislativă privind insolvenţa persoanelor fizice 
(L601/1.09.2009); 
Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 194 din 2002, 
privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările 
ulterioare, republicată în M.Of., Partea I, nr. 421 din 05.06.2008. 
(L602/1.09.2009); 
Propunere legislativă pentru modificarea O.G. nr.42/2004 privind 
organizarea activităţii veterinare, publicată în M.Of. nr. 
94/31.01.2004, (aprobată prin Legea 215/2004 ), cu modificările şi 
completările ulterioare. (L 603/1.09.2009); 
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, publicat în M.Of. nr. 927/23 dec. 2003, cu modificările 
şi completările ulterioare (L. 604 din 2.09.2009); 
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
205/2004 privind protecţia animalelor; 
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 13/2007 legea 
energiei electrice publicată în M.Of. nr. 525 din 22 iulie 2003, cu 
modificările şi completările ulterioare (L. 644/16.09.2009); 
Propunere legislativă pentru completarea alin. (2) al art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea 
familiei în vederea creşterii copilului (L. 669/22.09.2009); 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor 
familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent 
(B.475/6.10.2009); 
Propunere legislativă de modificare şi completare a Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale (B. 496/13.10.2009); 
Propunere legislativă privind sistemul unitar de pensii publice  
(B. 527/27.10.2009); 
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 13/2007 legea 
energiei electrice publicată în M.Of. nr. 525 din 22 iulie 2003, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 351/2004 legea 
gazelor, publicată în M.Of. nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 158/2005 
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 
publicată în M.Of. Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu 
modificările şi completările ulterioare (B.570/11.11.2009); 
Propunere legislativă privind modificarea art. 58 alin. (1), (2) şi (9) 
din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea dreputurilor 
persoanelor cu handicap. (B.594/25.11.2009); 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 
respectarea acordului –cadru cu Comisia Europeană şi Fondul 
Monetar Internaţional (B595/25.11.2009); 
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial 
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al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu 
modificările şi completările ulterioare. (B600/14.12.2009); 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.(B602/15.12.2009). 
Iniţiativa legislativă privind domeniile forestiere – pentru 
modificarea şi completarea art. 1 din L. 192/2010 
Iniţiativa legislativă privind protecţia persoanele care desfăşoară 
activităţi cu carácter sezonier/ocazional. 
 

Amendamente: 
Legea învăţământului; 
Legea bugetului pe anii 2009, 2010, 2011. 
 Menţionăm că la acestea se adaugă activităţile în teritoriu 
precum şi în cele două comisii permanente: Comisia permanentă 
pentru cultură şi mass-media a Senatului  şi Comisia permanentă 
privind statutul Deputaţilor şi Senatorilor în calitate de Preşedinte.  
 

Participări la conferinţe, reuniuni şi sesiuni ştiinţifice; comunicări 
ştiinţifice: 
 Începând din anul 1993 - simpozioanele de la Memorialul Sighet; 

 2000 – 2010 – Şcoala de vară, organizată de Fundaţia Academia 
Civică la Memorialul de la Sighet; 

 1999 - Simpozionul Internaţional „Pluralism şi multiculturalitate”, 
Rouboix, Lille – Franţa; 

 27 dec. 2000 şi 2001 - sesiunile de comunicări pe teme de civilizaţie 
şi cultură populară organizate de Muzeul Maramureşean din Sighetu 
Marmaţiei; comunicări prezentate:  

 Începând din anul 2003 (la toate ediţiile) - Cursurile de vară ale 
Universităţii Drepturilor Omului, organizate la Cheia de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în calitate de conferenţiar; 
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 Sept. 2007 – Şcoala Internaţională de Sociologie, cursurile de 
„Metode şi tehnici de identificare a problemelor sociale. Măsurare - 
interpretare – proiectare – aplicare”, simpozion organizat de Universi-
tatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi şi Université de Sciences et 
Technologies Lille, Franţa; 

 22-25 iul. 2010 – A IV-a Conferinţă Internaţională „Dezvoltarea 
Spaţiului Rural”, organizată de Universitatea „Babeş-Bolyai, 
Facultatea de Geografie, Cluj-Napoca; 

 9-12 dec. 2010 - Conferinţă Internaţională „Cunoaştere şi acţiune / 
Knowledge and Action”, organizat de Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” Iaşi şi Universitatea de Nord Baia Mare. 

 
Activitate literară şi publicistică:  

 Se numără printre iniţiatorii Festivalului Naţional de Poezie de la 
Sighetu Marmaţiei. Este participant şi organizator la aproape toate 
ediţiile acestui festival, precum şi a Serilor de Poezie de la Deseşti, 
alături de: Gheorghe Pârja, Echim Vancea, Ion Ardeleanu-Pruncu, 
Laurenţiu Ulici - patronul spiritual al festivalului. Membru al cena-
clului „Alexandru Ivasiuc” din Sighet. 

 A debutat în 1970, în paginile revistei Astra, cu un ciclu de 
poeme. Publică versuri, articole, reportaje, interviuri, eseuri, recenzii 
în revistele literare  Convorbiri literare, Cronica, Astra, Poesis, 
Poezia, Dacia literară, Naş Holos, Limba română (Chişinău), 
Familia, Tribuna, Luceafărul, Transilvania, Steaua; în ziare şi 
reviste locale: Pentru socialism, Maramureş, Graiul Maramureşului, 
Glasul Maramureşului, Clipa, Clipa zilei, Informaţia zilei de 
Maramureş, Tribuna Marmaţiei, Crainicul Maramureşului, ALMAR 
– arta şi literatura Maramureşului, Archeus, România km 0, Nord 
literar, Memoria Ethnologica. Editează împreună cu alţi intelectuali 
sigheteni publicaţiile Crainicul Maramureşului şi Tribuna 
Marmaţiei.  
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 Membru în Colegiul consultativ la Archeus, România km 0 (Baia 
Mare), membru în colectivul de redacţie al Buletinului ştiinţific, 
Fascicula Filosofie – teologie – Arte, Baia Mare. 

 Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj. 
 Poeziile i-au fost traduse în limbile engleză, sărbă (Adam 
Puslojic), ucraineană (Ivan Tcaciuc). 

Premii literare: 

  - Premiul revistei Luceafărul la Festivalul Naţional de Poezie de 
la Sighet (1981); 

  – se numără printre câştigătorii concursului de debut al Editurii 
Dacia (1985); 

  - Premiul de debut pentru volumul Din penumbră la Salonul 
Naţional de Carte de la Cluj Napoca (22-25 octombrie 1998). 

 

Diplome, titluri: 
  1998 – Titlul de Membru de onoare al Senatului din partea 
Senatului Universităţii „Bogdan Vodă” Baia Mare; 

  Diploma de onoare din partea Societăţii Culturale pro 
Maramureş „Dragoş Vodă” – Cluj-Napoca, cu ocazia celui de-al IV-lea 
Simpozion Naţional de Istorie „Maramureş, Bucovina şi Moldova, 
vetre de istorie milenară şi cultură”; 

  Diploma de onoare acordată de Brigada 612 Artilerie Antitanc, 
cu ocazia împlinirii a 30 ani de la înfiinţare; 

 1999 – Diploma aniversară „10 ani de Activitate pentru Adevăr şi 
Dreptate” „pentru merite deosebite”, din partea Societăţii „Amicii 
Regelui Mihai” - Arad; 

 2000 - Titlul de Cetăţean de Onoare al comunei Repedea, judeţul 
Maramureş „Pentru contribuţia deosebită adusă la dezvoltarea 
economică şi socială, creşterea prestigiului şi onoarea comunei”; 
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  Diploma de onoare acordată de Inspectoratul General al Poliţiei 
de Frontieră Maramureş; 

  Diplomă cu prilejul aniversării a 10 ani UJS – CNSLR Frăţia 
Maramureş; 

  Organizaţie Judeţeană „General Mociulski” îi acordă diplomă 
cu ocazia aniversării a 10 ani de la înfiinţare; 

 2003 - Diploma de excelenţă acordată de Primăria şi Consiliul Local 
Municipal Sighetu Marmaţiei; 

 2004 - Diploma de Membru de onoare a Asociaţiei Foştilor 
Deţinuţi Politic din Judeţul Braşov „pentru întreaga activitate depusă 
în slujba restabilirii adevărului istoric privind rolul şi importanţa 
luptei anticomuniste”; 

 2005 - Titlul de Cetăţean de Onoare al comunei Şieu „pentru 
merite deosebite”; 

  Diploma de excelenţă a Postului de Radio Sighet (Societatea 
Română de Radiodifuziune) „în semn de recunoştinţă şi apreciere 
pentru activitatea desfăşurată la Postul de Radio Sighet, în calitate de 
colaborator la realizarea emisiunilor de informare şi cultură”; 

 2006 – Şcoala de Artă „Gheorghe Chivu” Sighetu Marmaţiei îi 
acordă diplomă cu ocazia împlinirii a 140 de ani de existenţă; 

  Muzeul Maramureşului Sighetu Marmaţiei îi acordă diplomă 
cu ocazia împlinirii a 25 de ani de existenţă; 

 2007 – Diploma de excelenţă a cotidianului Glasul Maramureşului; 

  Medalia jubiliară „Vasile Goldiş” acordată de Fundaţia şi 
Universitatea „Vasile Goldiş” Arad; 

 2008 - Diploma de excelenţă acordată de Uniunea Ucrainenilor din 
România; 

 2009 – Diploma omagială „Mihai Eminescu” acordată de Federaţia 
Naţională a Revoluţionarilor din România; 
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  Diploma de onoare din partea Asociaţiunii ASTRA – 
Despărţământul Şomcuta Mare, cu ocazia celei de-a 140 aniversări, 
„pentru activitatea de promovarea idealurilor Asociaţiunii, păstrarea 
unităţii şi identităţii spirituale româneşti”; 

  Diplomă acordată de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Maramureş; 

  Diploma de excelenţă acordată „pentru merite deosebite în 
păstrarea limbii, obiceiurilor, culturii şi tradiţiilor româneşti din 
dreapta Tisei”, cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înfiinţarea 
Organizaţiei social-culturale a românilor din Transcarpatia „George 
Coşbuc, prima organizaţie românească, nonguvernamentală din 
regiunea Transcarpatia”; 

  Diplomă acordată de Consiliul Local Deseşti la Festivalul 
Internaţional de Poezie - Serile de Poezie „Nichita Stănescu” de la 
Deseşti; 

 2010 - Diploma aniversară acordată de Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă „George Pop de Băseşti” Maramureş; 

  Diploma de excelenţă acordată de Camera de Comerţ şi 
Industrie Maramureş; 

  Diploma de onoare „Codicele de la Ieud” acordată de 
Primăria comunei Ieud; 

  Diploma de excelenţă din partea 
Primăriei Rona de Sus. 
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B.  BIBLIOGRAFIA SELECTIVĂ A OPEREI 
 

1. AUTOR AL VOLUMELOR: 

 

  Din penumbră : [versuri].  Cluj : Cartimpex, 1998.  71 p.  
(Herb). 

  Lasă-te prădat : versuri.  Sighetu Marmaţiei : Editura 
Echim, 1998.  72 p. 

  Eminescu : teme metafizice şi sociologice : (eseuri).  
Cluj-Napoca : Editura Limes, 2004.  124 p.  (Eseuri). 

  Mentalităţi în tranziţie.  Cluj Napoca : Editura Limes, 
2004.  199 p.  (Colecţia Paradigme). 

  Ceremonia clipei.  Sighetu Marmaţiei : Editura Echim, 
2006.  82 p. : il. color. 

  Umbra lucrurilor : [versuri].  Cluj-Napoca : Dacia XXI, 
2010.  79 p.  (Colecţia Scriitorii la ei acasă). 
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2. VOLUME ÎN COLABORARE: 

 

Acţiune Socială în perspectivă interdisciplinară / [Coordonatori: 
Vasile Miftode, Nadji Rahmania] ; Autorii volumului: Mihai 
Gheorghe Bârlea, Maria Cojocaru, Ştefan Cojocaru....  Baia Mare : 
Proema, 1998.  231 p. : fig. 

Acţiune socială Prin Strategii Educaţionale / Adela Apostu, 
Ecaterina Apostu, ..., Gheorghe Bârlea,   [Coord.: Stela Coman, 
Antonio Sandu, Ştefan Cojocaru].  Iaşi : Lumen, 2003.  244 p. 

Colectivizarea în Maramureş : Contribuţii documentare (1949-
1962) / Andrea Dobeş, Gheorghe Mihai Bârlea, Robert Fürtös.  
Bucureşti : Fundaţia Academia Civică, 2004-2009. 2 vol. 

Vol. 1: 2004.  460 p. 

Vol. 2: Mărturii de istorie orală.  2009.  395 p. 

Sociologie şi acţiune socială / Ion Ionescu, Gheorghe Mihai Bârlea.  
Cluj-Napoca : Editura Limes, 2004.  288 p.  (Colecţia Paradigme). 

Alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946 : De la memoria 
colectivă la cercetarea istorică / coordonatori: Robert Fürtös, 
Gheorghe Mihai Bârlea.  Bucureşti : Fundaţia Academia Civică, 
2007.  538 p. 

Experimentul Piteşti : Reeducarea prin tortură : Opresiunea 
ţărănimii române în timpul dictaturii comuniste.  Piteşti : Fundaţia 
Culturală Memoria, Filiala Argeş, 2005. 

 

3. ALTE RESPONSABILITĂŢI: 

 Volume îngrijite, prefaţate: 

Leagăn de cuvânt : Antologie a poeţilor maramureşeni din dreapta 
Tisei, Transkarpatia – Ucraina / Volum îngrijit de Gheorghe Mihai 
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Bârlea şi Dumitru Iuga ; Prefaţă de Gheorghe Pârja.  Baia Mare : 
Cybela, 1997. 

Ardere de dor : Antologia poeţilor români din dreapta Tisei / 
Antologie alcătuită de: Gheorghe Moiş şi Ion Mihalca ; Cuvânt 
înainte de Gheorghe Mihai Bârlea.  Sighetu Marmaţiei : Editura 
Echim, 2000. 

Credinţă şi Dragoste : nefericita fericire a jurnalistului / Octavian 
Butuza ; [Prefaţă]  Gheorghe Mihai Bârlea: Un om al Cetăţii...  Baia 
Mare : Eurotip, 2007. 

Mărturii ale rezistenţei anticomuniste din Maramureş / Marius 
Vişovan ; [Prefaţă] Gheorghe Mihai Bârlea: Mărturii pentru o 
fenomenologie a spaţiului concentraţionar.  Cluj-Napoca : Napoca 
Star, 2008. 

Nicolae Sabău - pe cărări de dor / Vasile Gaftone ; Prefaţă Conf. 
univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea: Viaţa – de la nobleţea omului la 
frumuseţea cântecului.  Baia Mare : Eurotip, 2009. 

 

4. SCRIERI ÎN VOLUME: 

 Poezii: 

  1974 

Patria şi poetul.  În: Trepte în lumină.  Baia Mare, 1974, p. 28. 

 

  1975 

Lumină : [Poem].  În: Nord ’75  : Pagini maramureşene.  Baia Mare, 
1975, p. 16. 

 

  1980 

1. Din ciclul oraşul ; 2. Ochii ; 3. Tei etern ; 4. Arderi.  În: Popas în 
hiperboreea : Pagini maramureşene.  Baia Mare, 1980, p. 24-26. 
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  1982 

Alt tărîm ; Poem pe o temă fundamentală ; De neînţeles ; Elegie ; În 
lumina trecătoare ; Clipa în formă de aripă ; Soldatul iluziei.  
Caietele Măiastra : Pagini maramureşene.  Baia Mare, 1982, p. 9-11. 

 

  1985 

Alb pe negru.  În: Alpha ‘85.  Cluj Napoca : Dacia, 1985, p. 39. 

Alt tărîm.  În: Alpha ‘85.  Cluj Napoca : Dacia, 1985, p. 37. 

Crochiu.  În: Alpha ‘85.  Cluj Napoca : Dacia, 1985, p. 35-36. 

Elegia poetului.  În: Alpha ‘85.  Cluj Napoca : Dacia, 1985, p. 38. 

Elegie.  În: Alpha ‘85.  Cluj Napoca : Dacia, 1985, p. 37-38. 

Epilog.  În: Alpha ‘85.  Cluj Napoca : Dacia, 1985, p. 42. 

În lumina trecătoare.  În: Alpha ‘85.  Cluj Napoca : Dacia, 1985,  
p. 33. 

În penumbra poemului.  În: Alpha ‘85.  Cluj Napoca : Dacia, 1985, 
p. 41. 

Încercare de portret.  În: Alpha ‘85.  Cluj Napoca : Dacia, 1985,  
p. 40. 

Memoria şi utopia.  În: Alpha ‘85.  Cluj Napoca : Dacia, 1985,  
p. 36. 

Oraşul.  În: Alpha ‘85.  Cluj Napoca : Dacia, 1985, p. 34. 

Poem pe o temă fundamentală.  În: Alpha ‘85.  Cluj Napoca : 
Dacia, 1985, p. 35. 

Prins.  În: Alpha ‘85.  Cluj Napoca : Dacia, 1985, p. 41. 

Să-ţi fie cineva aproape.  În: Alpha ‘85.  Cluj Napoca : Dacia, 1985, 
p. 33-34. 

Sufletul scribului.  În: Alpha ‘85.  Cluj Napoca : Dacia, 1985, p. 39. 
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  1997 

Poem pe o temă fundamentală.  În: Dor de lumină : Poezie pentru 
toate vârstele : Culegere alcătuită de Zamfira Deac şi Lucia Ghişa.  
Baia Mare : Ariadna, 1997, p. 72. 

 

  1998 

Cartea albă.  În: Un sfert de veac de poezie : Sighetul Marmaţiei : 
Antologie de Vasile Muste.  Bucureşti : Editura Fundaţiei „Luceafărul”, 
1998, p. 35. 

Fisura.  În: Un sfert de veac de poezie : Sighetul Marmaţiei : 
Antologie de Vasile Muste.  Bucureşti : Editura Fundaţiei „Luceafărul”, 
1998, p. 36-37. 

Încercare de portret.  În: Un sfert de veac de poezie : Sighetul 
Marmaţiei : Antologie de Vasile Muste.  Bucureşti : Editura Fundaţiei 
„Luceafărul”, 1998, p. 38. 

Zidul.  În: Un sfert de veac de poezie : Sighetul Marmaţiei : Antologie 
de Vasile Muste.  Bucureşti : Editura Fundaţiei „Luceafărul”, 1998, p. 
34. 

 

  2002 

Îngerul.  În: Pârja, Gheorghe ; Vancea, Echim ; Petreuş, Ioana.  
Portret de grup cu Laurenţiu Ulici.  Cluj-Napoca : Dacia, 2002,  
p. 356. 

 

  2005 

Zahoplene misto = [Oraş ocupat] ; Obsesija = [Obsesia] ; Rot = 
[Gura] ; Osin’ = [Toamnă] ; Bengal’s’ki vogni = [Focuri bengaleze] ; 
Alter ego = [Alter ego] ; Mist = [Podul] ; Jasno – temno = [Clar - 
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obscur] ; Mit’ u formi krila = [Clipa în formă de aripă] ; Son = 
[Somnul] ; Poema na fundamental’nu temu = [Poem pe o temă 
fundamentală] ; Portret (II) = [Portret] ; Şans = [Şansa] ; Nastrii = 
[Stare] ; Drug = [Prietenul].  În: Antologija sučasnoji rumuns’koji 
poeziji = [Antologia poeziei româneşti contemporane] / [Traducere 
din limba română de Stepan Tcaciuc]. Tom 1.  Bucureşti : Mustang, 
2005, p. 145-159. 

 

  2006 

Jurnalul unei zile de vară.  În: Cuvinte : Almanah literar 2006.  
Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006, p. 40-41. 

 

  2010 

Inspicarea unei raze ; Senzaţie ; Emoţie ; Străin de mine ; Mit.  În: 
O antologie a poeziei maramureşene : De la poezia populară la 
poezia contemporană (2009) / realizată de Nicolae Păuna – Scheianu.  
Baia Mare : Editura Ethnologica, 2010, p. 232-233. 

Laurenţiu Ulici – 10 ani de posteritate / [coordonator] Echim 
Vancea.  Cluj-Napoca : Editura Limes, 2010, p. 67-69. 

Senzaţie ; Inspicarea unei raze ; Singurătate de iarnă ; Emoţie ; Mit ; 
Decor ; Alter ego ; Detaliu de biografie ; Arta şi viaţa ; La aniversară 
; Raza ; Cer şi pământ ; Poem ; Speranţe de septembrie.  În: Clauza 
poeziei celei mai favorizate în lirica maramureşeană şi 
basarabeană contemporană / [antologie realizată de Igor Ursenco].  
Cluj-Napoca : Editura Limes, 2010, p. 74-78. 

Trepte de marmură : Scriitorii la ei acasă – antologie de poezie / 
Ion Vădan. Vol. 1.  Cluj-Napoca : Editura Dacia XXI, 2010, p. 55-59. 
 

 Studii, articole, eseuri: 

Stimate Domnule Preşedinte : [Mesaj de salut].  În: Maramureş – 
vatră de istorie milenară : Lucrările celui de-al patrulea 
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Simpozion Maramureş, Bucovina şi Moldova : Ieud, Săliştea de 
Sus, Cârlibaba, Rădăuţi, Putna : 28 iunie – 2 iulie 1998. [Vol. 4].  
Cluj-Napoca : Editura Dragoş Vodă, 1998, p. 595. 

Acasă... cu Laurenţiu Ulici.  În: Pârja, Gheorghe ; Vancea, Echim ; 
Petreuş, Ioana.  Portret de grup cu Laurenţiu Ulici.  Cluj-Napoca : 
Dacia, 2002, p. 101-113. 

Dinamica socială şi schimbarea mentalităţilor prin educaţie.  În: 
Acţiune socială Prin Strategii Educaţionale / Adela Apostu, Ecaterina 
Apostu, ..., Gheorghe Bârlea,   [Coord.: Stela Coman, Antonio Sandu, 
Ştefan Cojocaru].  Iaşi : Lumen, 2003, p. 64-89. 

Memoria care dă sens jertfei în istorie.  În: Biruirea de sine : 
volum omagial Mircea Vulcănescu.  Baia Mare : Biblioteca 
Judeţeană „Petre Dulfu”, 2004, p. 35-38. 

Colectivizarea forţată din perspectivă sociologică.  În: Satul 
maramureşean 1945-1989 : Viaţa socială, politică, culturală şi 
religioasă : Studii şi documente / volum coordonat şi îngrijit de Dr. 
Mihai Dăncuş.  Sighetu Marmaţiei : Muzeul Maramureşului Sighetu 
Marmaţiei, 2005, p. 86-91. 

Consideraţii sociologice privind colectivizarea în Maramureş.  În: 
Experimentul Piteşti : Reeducarea prin tortură : Opresiunea 
ţărănimii române în timpul dictaturii comuniste.  Piteşti : Fundaţia 
Culturală Memoria, Filiala Argeş, 2005. 

Şcoala de artă şi arta de a învinge.  În: Ardeleanu-Pruncu, Ion.  
Şcoala de artă „Gheorghe Chivu” Sighetul Marmaţiei : 140 de 
ani de învăţământ artistic.  Sighetu Marmaţiei, 2006, p. 207-210. 

Starea de spirit a maramureşenilor ante şi post alegeri 1946 
reflectată în rapoarte politice.  În: Alegerile parlamentare din 19 
noiembrie 1946 : De la memoria colectivă la cercetarea istorică / 
coordonatori: Robert Fürtös, Gheorghe Mihai Bârlea.  Bucureşti : 
Fundaţia Academia Civică, 2007. 
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5. SCRIERI ÎN PERIODICE: 

 Poezii: 

  1970 

Atunci poate...  Astra, 5, nr. 3, mart. 1970, p. 17. 

 

  1974 

Rugul de mărire.  Maramureş, dec. 1974, p. 9. 

 

  1977 

Sărbătoare.  Maramureş, apr. 1977, p. 5. 

 

  1978 

Lumină şi fruct.  Pentru socialism, 29, nr. 7162, 4 nov. 1978, p. 3. 

Mirare.  Metamorfoze, nr. 1, 1978, p. 27. 

 

  1979 

Te ştim cuvîntul unic.  Pentru socialism, 30, nr. 7482, 17 nov. 1979, 
p. 2. 

 

  1980 

Stare de graţie.  Maramureş, oct. 1980, p. 11. 

 

  1981 

Lumină şi fruct ; Viziune lăuntrică.  Pentru socialism, 32, nr. 7874, 
21 febr. 1981, p. 3. 
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Arderi.  Maramureş, mai 1981, p. 11. 

Luciditate. În lumina trecătoare.  Luceafărul, 24, nr. 22, 30 mai 
1981, p. 4-5. 

Din umbră.  Pentru socialism, 32, nr. 8083, 24 oct. 1981, p. 3. 

Tei etern.  Maramureş, dec. 1981, p. 9. 

 

1982 

Fiinţa cuvintelor.  Pentru socialism, 33, nr. 8195, 8 mart. 1982, p. 3. 

Spaţiu mioritic ; Clipa în formă de aripă ; Elegie.  Pentru socialism, 
33, nr. 8302, 10 iul. 1982, p. 3. 

Epifanie.  Pentru socialism, 33, nr. 8373, 2 oct. 1982, p. 3. 

 

  1983 

Idee. [Lui Alexandru Ivasiuc].  Pentru socialism, 34, nr. 8611, 9 iul. 
1983, p. 3. 

Peisaj liric.  Tribuna, 27, nr. 36, 8 sept. 1983, p. 8. 

Descoperă tu ce-i de albastru.  Pentru socialism, 34, nr. 8688, 8 oct. 
1983, p. 3. 

 

  1984 

Întrebare.  Pentru socialism, 35, nr. 8813, 3 mart. 1984, p. 3. 

Ca raza unui curcubeu.  Pentru socialism, 35, nr. 8872, 12 mai 
1984, p. 3. 

Amintiri din război.  Pentru socialism, 35, nr. 8973, 8 sept. 1984, p. 3. 

Dimineaţă de toamnă.  Pentru socialism, 35, nr. 8997, 6 oct. 1984,  
p. 3. 

[Versuri].  Scînteia tineretului, Supliment, 4, nr. 46, 11 nov. 1984, p. 7. 
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  1985 

Să fiu eu.  Pentru socialism, 36, nr. 9151, 5 apr. 1985, p. 3. 

[Versuri].  Tribuna, 29, nr. 32, 8 aug. 1985, p. 1. 

Tînăr fiind.  Pentru socialism, 36, nr. 9264, 17 aug. 1985, p. 3. 

[Versuri].  Tribuna, 29, nr. 40, 3 oct. 1985, p. 10. 

 

  1986 

Iluzia proaspătă.  Pentru socialism, 37, nr. 9387, 11 ian. 1986, p. 3. 

Portret.  Steaua, 37, nr. 9, sept. 1986, p. 45. 

Descoperirea poemului.  Pentru socialism, 37, nr. 9620, 11 oct. 
1986, p. 3. 

[Versuri].  Familia, 21, nr. 12, dec. 1986, p. 14. 

 

  1987 

Cea mai frumoasă carte.  Pentru socialism, 38, nr. 9917, 26 sept. 
1987, p. 3. 

Patria şi poetul. Cartea albă. Cîntec de departe... ş.a.  Tribuna, 34, 
nr. 40, 1 oct. 1987, p. 8. 

1988 

În plin miracol.  Pentru socialism, 39, nr. 10232, 1 oct. 1988, p. 2. 

 

  1989 

Umbra lucrurilor ; Maşina de copiat copaci ; În plin miracol ; 
Meta-fizică ; Fisura : [versuri].  Tribuna, 33, nr. 40 (1711), 5 oct. 
1989. 

Portret.  Pentru socialism, 40, nr. 10548, 8 oct. 1989, p. 3. 



Gheorghe Mihai Bârlea - 60 

 73

 

  1990 

Don Quijote XX.  Graiul Maramureşului, 2, nr. 84-85, 31 mart. 1990, 
p. 4. 

Atît de vie. Lupta cu zeii. Liber. Omul cu faţa de celofan.  Graiul de 
duminică, 1, nr. 14, 8 iul. 1990, p. 3. 

Ora boreală.  Graiul Maramureşului, 2, nr. 224-225, 14 sept. 1990, 
p. 4. 
 

  1992 

Tei etern.  Crainicul Maramureşului (Sighetu Marmaţiei), 2, nr. 1 
(2), 16 ian.-6 febr. 1992, p. 3. 
 

  1993 

Emoţie. Un roman de dragoste. Inima de plastic în artă. Maşina de 
copiat copaci. Arta şi viaţa.  Tribuna, 5, nr. 16, 22-27 apr. 1993, p. 9. 
 

  1994 

Identităţi ; Lasă-te prădat.  ALMAR – arta şi literatura Maramureşului 
(Sighetu Marmaţiei), 1, nr. 1, dec. 1994, p. 6. 

 

  1995 

Aniversară ; Meta-fizică ; În lupta cu zeii ; Omul cu faţa de celofan 
; La căderea zilei ; Fisura ; Senzaţie.  ALMAR – arta şi literatura 
Maramureşului (Sighetu Marmaţiei), 2, nr. 2, ian. 1995, p. 3. 

Don Quijote.  Archeus, 1, nr. 1, iul. 1995, p. 14. 

 

  1997 

Omul cu faţa de celofan.  Graiul Maramureşului, 9, nr. 2293, 24 oct. 
1997, p. 6. 
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  1999 

Încercare de portret.  Pro Unione, 2, nr. 1, apr. 1999, p. 47. 

Alter ego ; Singurătate de iarnă ; Decor ; Somnul ; Dacă ; Mâna 
mea şi a ta ; Altfel.  România km 0, 1, nr. 1, dec. 1999, p. 140-141. 
 

  2000 

Cu Mihai Olos.  Graiul Maramureşului, 12, nr. 3009, 26-27 febr. 
2000, p. 3. 

Clipa în formă de aripă ; Poem pe o temă fundamentală ; Oraş 
ocupat; Don Quijote ; Joc tainic ; Epilog.  Limba română (Chişinău), 
10, nr. 3-5 (57-59), mart.-mai 2000, p. 111-112. 

Îngerul.  Graiul Maramureşului, 12, nr. 3235, 18-19 nov. 2000, p. 3. 

 

  2003 

Gnomică ; În rândul oamenilor ; Nunta ; Beţie cu prieteni : 
[versuri].  Dacia literară, 14, nr. 1, 2003, p. 59. 

 

  2004 

Poem pe o temă fundamentală.  Memoria ethnologica, 4, nr. 10, 
ian.-iun. 2004, p. 1134. 

Vânătorul îndrăgostit : pe Gutâi ; Iarnă abstractă : pe Gutâi ; 
Copacul zburător : pe Gutâi ; Ridică-te ; Noos ; Portret de familie : 
Pentru Rozica ; Beţie cu prieteni : lui Marin Slujeru.  Nord Literar, 
2, nr. 11-12, nov.-dec. 2004, p. 18. 

 

  2005 

În mijlocul sferelor : lui Ion Baias : [versuri].  Calendarul 
Maramureşului, 2, nr. 2, dec. 2005-mart. 2006, p. 122. 
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  2006 

Remember ; Altceva ; Fugă...  Graiul Maramureşului, 18, nr. 4824, 
4-5 febr. 2006, p. 5. 

Irosiri ; Don Quijote : [versuri].  Glasul Maramureşului, 10,  
nr. 2692, 11 febr. 2006, p. 4. 

Detaliu de biografie ; Postumitate ; Clipa ; Iartă ; Raza ; De ziua 
tatălui ; Omul nopţii : [versuri].  Glasul Maramureşului, 10,  
nr. 2698, 18 febr. 2006, p. 4. 

Altercaţii poematice : Mediterana la Nice ; Gnostică ; În mijlocul 
sferelor : lui Ioan Baias ; Hedonism ; Cu tine însuţi ; Babilonica ; 
Eroare ; Ceremonie de seară ; Un strop de poezie ; Un roman de 
dragoste ; Speranţe de septembrie ; La căderea zilei : [versuri].  
Nord Literar, 4, nr. 2, febr. 2006, p. 10. 

Jurnalul unei zile de vară ; Zidul ; Portret de familie : [versuri].  
Transilvania (Sibiu), 35, nr. 8-9, aug.-sept. 2006, p. 94-96. 

 

  2008 
Poem pe o temă fundamentală.  Calendarul Maramureşului, 4, nr. 7-
9, ian.-oct. 2008, p. 575. 

Jurnalul unei zile de vară ; Zidul ; Portret de familie : pentru 
Rozica ; Altercaţii poematice : Mediterana la Nice ; Gnostică ; 
Fericitul păstor : Lui Vasile Latiş ; Nunta : pentru Mihaela şi 
Octavian ; De ziua tatălui : Vasile ; Clipa : [versuri].  Marmaţia 
literară (Sighetu Marmaţiei), 1, nr. 1, oct. 2008, p. 57-60. 

 

  2009 

Fisura : [poezie].  Informaţia zilei de Maramureş, 9, nr. 2255, 21-22 
febr. 2009, p. 7. 

Înspicarea unei raze : [versuri].  Archeus, 15, nr. 5 (34), 2009, p. 20-21. 
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  2010 

Parabola fericiţilor după Matei ; Te bucură ; Ocoliş.  Graiul 
Maramureşului, 22, nr. 6195, 31 iul. 2010, p. 6. 

 

 

 Studii, eseuri, articole: 

  1992 

Danke schön!  Crainicul Maramureşului (Sighetu Marmaţiei), 2, nr. 
1 (2), 16 ian.-6 febr. 1992, p. 1, 2. 

Cînd va lua sfîrşit cel de-al doilea război mondial pentru români?  
Crainicul Maramureşului (Sighetu Marmaţiei), 2, nr. 4 (5), apr. 1992, 
p. 1. 

Sucuri cu preţ... piperat.  Crainicul Maramureşului (Sighetu 
Marmaţiei), 2, nr. 4 (5), apr. 1992, p. 1. (semnează: Gheorghe B. 
Mihai). 

Biroul de şomaj – o adresă mai ales pentru tineri.  Crainicul 
Maramureşului (Sighetu Marmaţiei), 2, nr. 5 (6), apr.-mai 1992, p. 1, 2. 

Deschiderea Centrului cultural franco-român : Eveniment.  Crainicul 
Maramureşului (Sighetu Marmaţiei), 2, nr. 5 (6), apr.-mai 1992, p. 1. 
(semnează: Gheorghe B. Mihai). 

1097 ani de puşcărie : Geografia patimilor (I).  Crainicul Maramureşu- 

lui (Sighetu Marmaţiei), 2, nr. 5 (6), apr.-mai 1992, p. 1, 2. 

Premii.  Crainicul Maramureşului (Sighetu Marmaţiei), 2, nr. 5 (6), 
apr.-mai 1992, p. 1. (semnează: G.M.B.). 

Obeliscul sovietic din parcul central : Opinii.  Crainicul 
Maramureşului (Sighetu Marmaţiei), 2, nr. 5 (6), apr.-mai 1992, p. 4. 
(cu Ion Ardeleanu-Pruncu): 
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  1999 

Archeus eminescian.  Graiul Maramureşului, 11, nr. 2666, 15 ian. 
1999, p. 3. 

Puterea de a se purta ca un om liber. [Ion Iuga].  Graiul 
Maramureşului, 11, nr. 2673, 23-24 ian. 1999, p. 3. 

 

  2000 

In memoriam Mihai Pop.  Glasul Maramureşului, 3, nr, 1072, 10 
oct. 2000, p. 2. 

Prietenul cel mai autentic al Maramureşului : [Laurenţiu Ulici].  
Graiul Maramureşului, 12, nr. 3235, 18-19 nov. 2000, p. 3. 

 

  2002 

Un creator de istorie - Iuliu Maniu : 49 ani de la moarte.  Graiul 
Maramureşului, 14, nr. 3599, 2-3 febr. 2002, p. 4. 

Gheorghe Taşcă (1875-1951).  Graiul Maramureşului, 14, nr. 3631, 
12 mart. 2002, p. 5. 

 

  2003 

Conceptul de mentalitate primitivă la Levy- Bruhi.  Memoria 
ethnologica, 3, nr. 6-7, ian.-iun. 2003, p. 738-740. 

„Nici o jertfă nu e prea mare cînd este pentru neam şi adevăr” 
Iuliu Maniu (1873-1953). Documentar întocmit de prof dr. 
Gheorghe Mihai Bîrlea, Andrea Dobes şi Robert Furtos.  Graiul 
Maramureşului, 15, nr. 3904, 5 febr. 2003, p. 5.  

Miturile şi tentaţia (re)actualizării.  Memoria ethnologica, 2, nr. 2-3, 
febr.- mart. 2003, p. 290-291. 
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„Adevărul rămîne, oricare ar fi soarta slujitorilor săi” : Gheorghe 
I. Brătianu - 50 de ani de la moarte. Pagină realizată de prof. dr. 
Gheorghe Mihai Bîrlea.  Graiul Maramureşului, 15, nr. 3971, 24 apr. 
2003, p. 4.  (cu Andrea Dobes). 

Seniorul Corneliu Coposu (20 mai 1914 - 11 noiembrie 1995).  
Graiul Maramureşului, 15, nr. 3990, 20 mai 2003, p. 12. 

Bukovski la Sighet.   Familia, 39(139), nr. 5 (451), mai. 2003, p. 91-93. 

Fascinaţia călătoriei : Note de lectură : [Pârja, Viorica.  Florida for 
Everglades.  Baia Mare : Editura Echim, 2003].  Graiul Mara-
mureşului, 15, nr. 4059, 8 aug. 2003, p. 3. 

Faptul social total la Marcel Mauss.  Buletin ştiinţific, seria A, vol. 13, 
Filosofie – Teologie – Arte, Baia Mare, 2003, p. 98-101. 

Teorii asupra mentalităţilor sociale : Solidaritate socială şi conştiinţă 
colectivă la Emil Durkheim.  Buletin ştiinţific, seria A, vol. 13, 
Filosofie – Teologie – Arte, Baia Mare, 2003, p. 102-108. 
 

  2004 

Codeterminări între tradiţie, transformări sociale şi mentalităţi : 
Cercetare sociologică în satele de pe Cosău.  Memoria ethnologica, 
4, nr. 10, ian.-iun. 2004, p. 1139-1146. 

Progresul social şi cultul muncii la Eminescu.  Buletin ştiinţific, seria 
A, vol. 14, Filosofie – Teologie – Arte, Baia Mare, 2004, p. 47-50. 

Ţărăniştii maramureşeni au rămas fără prim-vicepreşedinţi.  
Glasul Maramureşului,  8, nr. 2244, 23 aug. 2004, p. 3. (cu Victor 
Iancu). 

 
  2005 

Ilie Lazăr - 110 de la naştere. Pagină realizată de Gheorghe Mihai 
Bîrlea şi Robert Fürtös.  Graiul Maramureşului, an. 17, nr. 4781, 12 
dec. 2005, p. 3. 
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Evaluări sociologice privind reforma din minweritul maramureşean.  
Buletin ştiinţific, seria A, vol. 15, Filosofie – Teologie – Arte, Baia 
Mare, 2005, p. 60-64. 

 

  2008 

Când reaua-credinţă şi dezinformarea devin norme de exprimare 
jurnalistică : Drept la replică.  Informaţia zilei de Maramureş, 8,  
nr. 1966, 12 mart. 2008, p. 6. 

 

  2010 

Un poet foarte bine definit : [Ion Burnar - in memoriam].  Graiul 
Maramureşului, 22, nr. 6267, 23 oct. 2010, p. 6. 

 

  2011 

Trecut-au anii ca norii lungi pe şesuri...  Graiul Maramureşului, 23, 
nr. 6330, 8 ian. 2011, p. 4. 
 

7. INTERVIURI: 

 „Omul de cultură trebuie să-şi recapete demnitatea.” Interviu cu 
Gheorghe Mihai Bârlea.  Graiul Maramureşului, 4, nr. 953-954,  
24 sept. 1992, p. 1. 

Festivalul datinilor de iarnă, ca un teatru al colindelor.  Graiul 
Maramureşului, 9, nr. 2058, 8 ian. 1997, p. 1, 4.  (Realizat de 
Florentin Năsui). 

„Acolo unde nu există viaţă culturală se instalează, inevitabil, mai 
multă sărăcie în viaţa oamenilor.” : [Cu Gheorghe Mihai Bârlea, 
consilier şef la Inspectoratul pentru Cultură al judeţului Maramureş].  
Glasul Maramureşului, 1, nr. 13, 26 mart. 1997, p. 1, 8.  (Realizat de 
Vasile Muste). 
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„Cultura naţională nu are culoare politică.” : [Cu dl. Gh. M. Bârlea, 
consilier şef la Inspectoratul pentru Cultură al judeţului Maramureş].  
Graiul Maramureşului, 9, nr. 2113, 26 mart. 1997, p. 1, 4.  (Realizat 
de Florentin Năsui). 

„Satul românesc este şi va rămîne o componentă esenţială a 
identităţii noastre culturale.” [Cu dl. Gh. M. Bârlea, consilier şef la 
Inspectoratul pentru Cultură al judeţului Maramureş].  Glasul 
Maramureşului, 1, nr. 23, 9 apr. 1997, p. 1, 8.  (Realizat de M. 
Tudorovici). 

„Trăim o criză de administrare a produsului cultural.” [Cu 
Gheorghe Mihai Bârlea, consilier şef la Inspectoratul pentru cultură al 
Maramureşului].  Glasul Maramureşului, 1, nr. 135, 15 sept. 1997,  
p. 1, 2.  (Realizat de Marian Ilea). 

[Codicele de la Ieud – simpozion]. Interviu cu dl. prefect de 
Maramureş. [Gh. M. Bârlea].  Opinia, 2, nr. 183, 20 iul. 1998, p. 16.  
(Realizat de Alina Condrat). 

„În Maramureş n-a murit sentimentul sărbătorii” : Dialog: 
Alexandru Bantoş – Gheorghe Mihai Bârlea, Prefect al judeţului 
Maramureş.  Limba română (Chişinău), 10, nr. 3-5 (57-59), mart.-mai 
2000, p. 38-47. 

O atmosferă de mare sărbătoare : dialog cu domnul Gheorghe Mihai 
Bârlea, consilier şef, Inspectoratul pentru cultură, Maramureş. [a 
consemnat] Viorica Pârja.  Graiul Maramureşului, 12, nr. 3265, 23-24 
dec. 2000, p. 1, 4. 

Românii resimt nevoia unor lideri autoritari : În opinia ex-
prefectului ţărănist Gheorghe Mihai Bîrlea. A consemnat Marian 
Ilea.  Glasul Maramureşului, 6, nr. 1465, 28 ian. 2002, p. 12. 

Courtois, Stephane.  Diferenţe şi similitudini între nazism şi 
comunism.  Graiul Maramureşului, 14, nr. 3752, 5 aug. 2002, p. 1, 4. 

Bucovski, Vladimir.  „Comunismul nu numai că nu este un model, e 
o crimă…”.  Familia, 39 (139), nr. 5 (451), mai 2003, p. 94-98. 
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„Nu este vorba de naţionalism nevindecat, ci de pretenţiile UDMR”. 
[În pagina realizată de Viorica Pârja, intitulată „Interesele electoratului 
sau dorinţa de a fi la PUTERE?].  Graiul Maramureşului, 17, nr. 4492, 7 
ian. 2005, p. 8. 

„Nu merge nimeni, în aceste audieri, cu prejudecata că se stă de 
vorbă cu infractori, ci cu martori ai istoriei!” : de vorbă cu d-ul 
conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bîrlea, directorul Muzeului 
Memorial Sighetu Marmaţiei. [A consemnat] Echim Vancea.  
Graiul Maramureşului, 18, nr. 5059, 8 nov. 2006, p. 1, 3. 

Majoritatea oamenilor vor vota împotriva demiterii lui Băsescu : În 
opinia lui Gheorghe Bîrlea : [interviu] cu Gheorghe Bîrlea ; A 
consemnat Ionuţ Horoba.  Glasul Maramureşului, 11, nr. 3061, 3 mai 
2007, p. 3. 

Un amendament al senatorului Gheorghe Mihai Bârlea la Legea 
Educaţiei, permite Universităţilor înfiinţarea dublelor specializări. 
Interviu realizat de Florentin Năsui.  Graiul Maramureşului, 22,  
nr. 6276, 3 nov. 2010, p. 1, 10. 
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VERSURI INEDITE  
Gheorghe Mihai BÂRLEA 

 

Din ciclul „Fuga de însingurare” 
 

 
Fuga de însingurare 
Şi să vină ea 
dintr-o lume a formelor frumoase 
prevestind zăpezi miraculoase. 
 
Poveste de război 
   tatălui meu, Vasile 

Îmi vorbeşte tata de război: 
Gloanţele veneau cum scuturi pruni, 
Dintre noi căzură cei mai buni, 
Şi părea că merge veacul înapoi 
Ca un car masiv târât de boi. 
 
Aveam cer, dar nu-l priveam de teamă 
Ca albastrul să nu pară fum; 
Putrezea-n auz cuvântul: bumm! 
Şi-l uitam pe cel născut din mamă, 
De era uitarea ca o rană. 
 
Şi visam copii şi stele 
Milioane pe deasupră-mi să se nască, 
Ca o iarbă limpede, cerească, 
Şi să-mi scoată trupul din piroane; 
Cel ce uită ca o vită pască! 
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Astfel îmi vorbeşte tata de război, 
Gloanţele veneau cum scuturi pruni, 
Dintre ei căzură cei mai buni, 
Şi părea că merge veacul înapoi 
Ca un car masiv târât de boi. 
(1982) 
 

Patria şi poetul 
   poetului Ioan Alexandru 

Mult încercată iubirea poetului 
Zămisleşte putere şi har, 
El bea din izvoarele patriei 
Fără să le tulbure măcar. 
 
Lasă o deschidere în care se cuprind 
Ierburile, ca o poartă, ca o chemare; 
Destin şi rost lângă iubire stând 
Ca la altar, în închinare. 
 
Când se însenină orele puterii 
Şi mai deplin pământul se aşază, 
Prin el trec navele iubirii 
Plutind pe o lumină trează. 
 
Prin ceaţa frunzelor el vede 
Steaua patriei netulburată, 
Poetul e o revoluţie 
Când îşi apleacă aripa îngândurată. 
(1978) 
 
Lumină şi fruct 

Din cerul cald nemărginit de vară, 
Presimt intrarea fructelor în seară; 
Albite-n miez mă tulbură-n privire, 
Îngândurată clipă de iubire 
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Cad grele peste mâini, pentru a câta oară? 
E semn că vin dintr-o sudoare rară. 
Îndoaie sufletul şi-l înalţă iar, 
E semn că n-am primit nimic în dar. 
 
Dovadă sunt aceste mâini perechi, 
Monezi de trudă, prea devreme vechi; 
Dovadă suntem noi, visând durate, 
Nevindecaţi în dor şi bunătate. 
 
Metamorfoza florilor de măr, 
Noi, cea dintâi lumină în adevăr, 
Simţim intrarea fructelor în seară; 
Parcă nu intră, ci coboară. 
(1976) 
 
Seara 

Cad înroşite petalele spre seară,  
Coloanele de fum se lasă; 
Oare lumina cum înfioară 
Adâncul peste care apasă? 
 
Lângă tâmplele ochilor tăi 
Voi înălţa cântări tulburătoare, 
Trupul purificat prin odăi 
De ceaţa lămpilor nevăzătoare. 
 
Şi vorm rămâne pururi legănare 
Cuprinşi între oglinzile de ape, 
Dar mă încearcă o nelinişte, iubito, 
De parcă-mi umblă Dumnezeu sub pleoape. 
(1978) 
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Scrisoare către mama 

Ai plâns? N-ai plâns? Sau doar mi s-au părut 
Cum două râuri argintate-n pleoape, 
Ce n-aveau măre, maică, început, 
Se tot zbăteau din inimă să-ţi scape. 
 
Te-a strâns de suflet ţipătul subţire, 
Sau m-ai visat că-s mire, uneori? 
Priveşte-te, măicuţă, cu uimire, 
Ţi-e sufletul precum un strat de flori. 
 
Nu mai gândi că timpul bate-n tâmple 
Şi-s clipele ca literele-n carte; 
Fericirea, de-o să mi se-ntâmple, 
O să-ţi restitui şi ţie o parte. 
(1978) 
 
Nu te teme! 

O, teme-te de păsări şi de zbor, 
De tot ce-ai visat străin de tine, 
De iarba şi de şarpele-n pridvor, 
Teme-te de tine şi de mine. 
 
Şi de putere şi de milă 
Şi de păcatele nevindecate, 
De tot ce-i putrezit de vânt, 
Iubito, teme-te de toate. 
 
De umbra-ntunecatelor statui 
Nu te lăsa sedusă, ci te teme, 
De tot ce este şi de tot ce nu-i, 
Dar de iubire nu te teme. 
(1979) 
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Zâmbetul 

Am întâlnit-o pe doamna în muzeu, 
părea un înger 
de pază la zăvoarele trecutului; 
m-a plimbat câteva sute de ani prin civilizaţii 
până când, obosiţi, am căzut pe un covor 
şi mi-a dezvăluit zâmbetul; 
de atunci sufletul meu suferă neîncetat 
de memoria trecutului. 
(1980)  

 
 

 

Din ciclul „Parabola fericiţilor” 
 
Te bucură 

Te bucură de frumuseţea lumii 
crede că eşti în rai 
 toate darurile sunt şi pentru tine 
 
dragostea ce te încearcă 
toate cele ce urmează încă 
vor dura cum durează în piscul 
unui munte o stâncă 
 
culege din inima ta rând pe rând zilele 
ca toamna ispititorul rod  
din grădinile intraurite 
 
vei auzi tunete şi fulgere 
dar nu te teme- 
 vei fi învingător 
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hălăduind prin grădini  
te vei uimi cum se înnoieşte soarele 
 răsăritul se mută-n asfinţit 
aşa cum poate toate au fost 
la începuturile lumii 
încât te va străbate gândul 
că viaţa ta este fără sfârşit 
(2010) 
 
Bunavestire 

Ceea ce pentru unii este piatră 
şi oprelişte 
pentru mine este privelişte 
 
câtă bucurie cuprind ochii 
mişcătoare sunt toate 
se înnoiesc de floare în valuri 
de parcă vorbesc: 
 
ce-am semănat a înspicat 
ce-am gândit a rodit 
ce-am crezut a înviat. 
(2010) 
 
Cer şi Înstelare 

Dacă ai făcut un rău 
îl vei vindeca 
dacă ai făcut un bine 
il vei înmulţi 
cu putinţă-i totul 
dacă poţi iubi 
 
viu e trupul tumultos 
 



Documentar biobibliografic aniversar 

 88

 
gol ca-n valuri vara saltul 
dacă gura va secătui 
vei primi cuvinte din înaltul 
cer şi înstelare 
unde-i şi iubire 
şi cuvânt răsare 
(2010) 
 

Iarba dragostei 

Dăruieşte din toată fiinţa ta 
ceea ce ochii altora cer 
şi inima le tânjeşte 
 
bogat în frumuseţe 
să te soarbă din ochi 
 
bogat în simţire  
să te împartă precum păsările 
grâul dat în pârg 
 
peste mânia ta să nu apună soarele 
 
din trupul tău- 
când nu va mai fi- 
iarba dragostei va răsări. 
(2010) 
 

Încremenire 

Răstorni ochiul în tine 
faci din alb negru 
eşti ca piatra care tace 
şi apa în neastâmpăr 
 
îţi lipseşte o lacrimă 
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fără de care trupul este mormânt 
şi zilele fără de rost 
îngerul din tine a plecat 
sau n-a fost 
(2010) 
 

Învierea 

Când vor învia morţii 
nu le va mai fi milă de trup 
au învăţat să fie liberi 
în cer nu există graniţe între stele 
 
nimeni nu se va împiedica în cuvinte 
totul va fi privire şi însetare de frumos 
iar adevărurile se vor alinia înţelepciunii 
 
tărâmul lor nu se va cutremura 
când vor mărşălui cetele de îngeri 
să cucerească grădinile Edenului 
unde nu este sfârşit nici îndoială 
ci împlinire fără de moarte 
(2010) 
 

Parabola fericiţilor 
   după Matei 

Să vezi ce alţii numai aud 
să auzi ce alţii doar văd: 
 
cerul închis într-o piatră neziditoare 
căzută în drumul lor 
 
pământul încremenit în sine  
mişcător între ceruri 
spre neliniştea ochilor 
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în legănarea spicelor vara 
secerătorii dintre spini 
răbdători ridică ochii 
aşteaptă să se înveselească de ploaie 
iar gura lor flămândă cântă: 
 
de frumuseţea pruncilor mi-e dor 
şi de desăvârşirea lor 
 
auzind văzând  
şi văzând auzind 
se visează cei aşteptaţi 
la ospăţul fericiţilor. 
(2010) 
 
Taina nunţii 

Lucrează să se surpe pereţii urii 
şi din două trupuri 
se va împlini unul nou 
 
împăcarea uită greşeala 
aduce pacea 
să vă lumineze 
plata va fi pe măsura faptelor: 
 
miri pregătiţi de taina nunţii 
cuprinşi de pecetea darului 
nu veţi mai simţi 
apăsarea întunecatei singurătăţi. 
(2010) 
 
Zid şi Zidire 

tu vezi zidul 
eu, zidirea 



Gheorghe Mihai Bârlea - 60 

 91

 
tu vezi luptătorul 
cel dinainte 
şi următorul 
 
tu vezi învinsul 
eu, scutul 
tu vezi sfârşitul 
eu, începutul 
(2010) 
 
Zile şi nopţi 

Nici că putem gândi 
ziua fără de noapte 
noaptea fără de zi 
 
cercetăm semne de departe 
să înţelegem ce le leagă 
ce le desparte 
 
deşi egale 
de-a lungul şi de-a latul 
ele nu străbat aceeaşi cale 
 
altfel vreodată 
nu-i de conceput să fi fost 
noapte fără de zi 
zi fără rost 
 
tot ce-i zămislit din genune 
răsare şi când apune 
 
fără de margini şi întrepătrunse 
pentru vecii vecilor rămân 
marea mirare dintre cele ascunse. 
(2010) 
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În vis 

În vis 
traversat de migrene 
vorbeşti cu vii şi morţii 
 
printr-un cer în alt cer 
treci dintr-o lume în alta 
 
amintirile din copilărie 
invadate de îngeri şi demoni 
aşteaptă la poarta raiului 
 
idealurile tinereţii nu îmbătrânesc 
precum la gâtul unei adolescente 
şiragul de mărgăritare 
 
niciodată nu e noapte 
nici devreme nici târziu 
 
dar dorinţa şi neliniştea 
iubirea şi teama 
sunt ca în viaţa cea de toate zilele 
(2010) 
 
 
În mijlocul viei 

Iată-mă în mijlocul viei 
pe care stră-străbunul 
a gândit-o 
 
străbunicul a răsădit-o 
bunicul a înzdrăvenit-o 
 
tata s-a încumetat să culeagă 
boabe puţine  
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ca să le dea mie şi fratelui 
întru dragostea aproapelui. 
(2010) 
 
Miri 

Ea în stânga 
el în dreapta ei 
dacă timpul s-ar opri 
ar deveni zei 
 
dacă sărutul înflăcărat 
s-ar preface în aripă 
ar zbura arşi de dorinţă 
pentru o clipă 
(2010) 
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D. DIN REFERINŢELE CRITICE DESPRE AUTOR 

 

 
 „În ciuda originii sale rurale evocate cu nostalgie, poetul se 
caracterizează ca un bacovian locuitor al cetăţii: salut oraşul 
imaculat/ ceaţa îngheţând peste cupole/ rar pasul mi-l străbat/ pe 
arterele lui foarte frivole/ şi foşnet de arbori singuratici/ îngână 
sunete dintr-o colindă/ cred că dintr-un avion/ oraşul pare o 
imperfectă oglindă” (Singurătate de iarnă). De altfel, Gheorghe 
Mihai Bârlea îi consacră oraşului un întreg ciclu de poeme. Fiind 
vorba de un fiu de ţăran, origine asumată cu justificată mândrie, 
poetul îşi alege comparaţiile cu predilecţie din sfera vieţii rurale. 
Asemenea marelui său predecesor Tudor Arghezi, el este primul care 
schimbă uneltele de muncă, arând nu cu plugul ci cu „vorbe de 
cerneală” într-o imaginară lume de hârtie. 
 Meditaţiile despre cuvânt alcătuiesc o altă mare temă a liricii 
lui Gheorghe Mihai Bârlea. Poetul vorbeşte de criza limbajului, de 
imposibilitatea comunicării perfecte a gândirii şi a sentimentelor. […] 
 Uneori poetul este cuprins de o vitalitate debordantă, de 
energii nebănuite ce se cer descătuşate. Vitalismul se manifestă în 
paralel cu imaginea unei străvechi Elade ce se transformă, la fel ca în 
lirica lui Ion Barbu, într-un model cultural suprem: „să fii liber!/ o 
clipă să fii animalul acela frumos/ ce fuge prin luminiş/ nu de teama 
duhului pădurii/ ci de plăcere/ ca atleţii din vechea Eladă/ cu privirea 
deschisă/ cu corpul deschis/ bucuros să resimţi/ ţipătul originar al 
victoriei/ precum ai rupe corzile exilului/ dintr-o coajă de ou” 
(Liber). 
 
 (Glodeanu, Gheorghe.  Poezia ca împărtăşanie.  Poesis, 9, nr. 
11-12 (107-108), nov.-dec. 1998, p. 13.) 
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 „Gheorghe Mihai Bârlea practică un lirism fulgurant reflexiv, 
de tip asociativ şi cumulativ al stărilor intimismului domestic. E mai 
degrabă o poezie a sinelui regăsindu-şi resursele vitalităţii prin 
contemplare şi figurare, decât una de problematică existenţială. […] 

 Pentru a nu avea sentimentul descoperirii şi al golului, poetul 
umple clipa-parte dată cu prea plin domestic diurn, transformându-i 
datele, aducându-le la stadiul de ceremonial imitând marele 
ceremonial al investirii primare. Îndoiala metafizică asupra clipei, ca 
şi agrementul ei de ceremonial, impune însă o despovărare de 
nostalgic şi o descoperire a efectelor pe care le are asupra devenirii, 
pentru a lucra în punctual vamă lăsat de rana ontologică, cu pierderi 
în ordinea lucrurilor şi a evenimentelor vremelnic trăite. […]” 

 

 (Munteanu, Cornel.  Teritorii lirice : Intimismul domestic – 
Gh. Mihai Bârlea, Ceremonia clipei, Ed. Echim, Sighetu Marmaţiei, 
2006.  Nord Literar, 4, nr. 3 (34), mart. 2006, p. 5.) 

 
 „Gheorghe Mihai Bârlea e autorul unei poezii reflexive, cu o 
puternică miză existenţială. Elanul vizionar şi comentariul grav, 
desfăşurat în versuri memorabile, sentenţioase, care tocmai de aceea 
se ţine minte, sunt atitudini emblematice. O aşteptare care se 
autodevoră într-un golf de patimi: poezia devine, astfel, un 
promontoriu de pe înălţimile căruia poetul îşi clamează cu 
îndrăzneală opţiunile.” 
 
(Petean, Mircea.  În: Bârlea, Gheorghe Mihai.  Ceremonia clipei.  
Sighetu Marmaţiei : Editura Echim, 2006, cop. IV.) 

 
„Gheorghe Mihai Bârlea, poet de factură neoclasică în armură cu 
dungi când manieriste, când textualiste, interesant mai cu seamă prin 
seninătatea înfiorată de o nelinişte abia înfrunzită care-i domină 
percepţia. […]. Deşi fără obsesii tematice, ba chiar ocolind cu bună 
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ştiinţă fixarea într-un singur orizont, poetul acordă, totuşi o mai mare 
atenţie acelor subiecte, de fapt pretexte, care răspund sau corespund 
naturii sale elegiac-senine. Contează de predilecţie pe implozie 
tocmai pentru a-şi elibera melancolia funciară de impurităţile pe care 
o eventuală explozie lirică le-ar arunca în al treilea ochi, cum ar 
spune Robson-Lama, o melancolilie aşa-zis vizionară căreia muzica 
poemului îi poate afecta, dacă nu îndeajuns controlată, puterea 
scrutării [...]. Şi el un produs al lecturii, asumându-şi clar şi resemnat 
această condiţie […].” 
 
(Ulici, Laurenţiu.  În: Bârlea, Gheorghe Mihai.  Ceremonia clipei.  
Sighetu Marmaţiei : Editura Echim, 2006, cop. IV.) 

 
„Gheorghe Mihai Bârlea este unul dintre poeţii semnificativi ai 
momentului nu doar prin cărţile sale de poezie cât şi printr-o 
atitudine cărturărească aplecându-se cu osârdie asupra poeziei 
eminesciene în exegeze ce-i detectează filonul metafizic. Născut în 
Năneşti, comuna Bârsana, Gheorghe Mihai Bârlea are privilegiul de 
a cunoaşte şi a ne transmite, parcă dintr-o peşteră platoniciană a 
Maramureşului istoric, acea vibraţie profundă a lucrurilor ce îşi 
păstrează esenţa în propria lor umbră, ca într-un inventar al unor 
principii revelatoare, într-un discurs liric modern şi Convingător.” 
 
(Vădan, Ion.  În: Bârlea, Gheorghe Mihai.  Umbra lucrurilor.  Cluj-
Napoca : Dacia XXI, 2010, cop. IV.) 
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E.  CÂTEVA INTERVIURI 

 

 
I. Interviu cu Gheorghe Bârlea, candidatul Convenţiei 

Democratice pentru Camera Deputaţilor (septembrie 
1992): 

 
„Omul de cultură trebuie să-şi recapete demnitatea” 
 

- Sînteţi născut, crescut, trăit… aici iar prin activitatea în 
domeniul culturii, un cunoscut în Maramureş. Cu toate acestea, 
vă rog să vă prezentaţi alegătorilor. Este, la urma urmei, un gest 
necesar de politeţe faţă de cei cărora le solicitaţi votul. 

 
- Destinul a hărăzit să mă nasc în Maramureş şi sînt mîndru de 

asta. Părinţii mei sînt ţărani din Năneşti, comuna Bîrsana, orăşenizaţi 
prin forţa împrejurărilor, dorind să-mi asigure mie şi fratelui meu, 
condiţii de învăţătură. M-am născut în 1951, am urmat studiile medii 
la Sighet iar cele superioare, în filosofie şi drept, la Iaşi. Sînt 
directorul Bibliotecii municipale şi consilier teritorial al 
Inspectoratului judeţean pentru cultură. Am doi copii. Soţia mea, 
asistentă medicală, este originară din Cavnic – fată de miner. […]. 

- Apropo de expresia dvs. „schimbarea în oameni”, care ar fi 
rolul şi datoria omului de cultură al acestor zile? 

- Plecînd de la premisa că un popor fără cultură este un popor 
fără semnificaţie în lume, îmi place să constat că poporul român are 
identitate în civilizaţia lumii, printr-o cultură ce se defineşte prin 
înţelepciune, printr-un sentiment de solidaritate umană, valori perene 
în operele fundamentale ale culturii române.  
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Avem o cultură populară, o civilizaţie profundă şi datoria noastră 

este să edificăm, pe fondul tradiţiei, valori noi, într-o perfectă 
comuniune cu cele existente. 

 
         (Graiul Maramureşului, 4, nr. 953-954, 24 sept. 1992, p. 1). 
 
 

 
II. Cu Vasile Muste (martie 1997): 

 
Crezul lui Gheorghe Mihai Bârlea: „Acolo unde nu există viaţă 
culturală se instalează, inevitabil, mai multă sărăcie în viaţa 
oamenilor” 
 
 „Sînt onorat să îndeplinesc funcţia de consilier şef şi, în egală 
măsură, conştient de dificultăţile logistice şi pragmatice, cu care se 
confruntă administraţia fenomenului cultural azi. […]. Doresc, în 
primul rînd, să consacru o idee la care ţin foarte mult: viaţa şi 
inovarea culturală presupun cît mai mulţi parteneri sociali de la 
instituţii abilitate (muzee, case de cultură, fundaţii culturale), dar şi 
şcoală, biserică, presă, îndeosebi personalităţi creatoare 
indispensabile oricărui climat autentic. […]. 
 Sînt mulţi oameni de cultură excepţionali, cadre universitare, 
pictori, poeţi, scriitori, profesori, ziarişti fără de care este de 
neimaginat Maramureşul ca spaţiu cultural. Voi fi foarte receptiv la 
propunerile, sugestiile şi proiectele lor culturale. […]. 
 
                              (Glasul Maramureşului, 1, nr. 14, 27 mart. 1997, 
p. 1, 8.). 
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Cu Gheorghe Pârja şi Echim Vancea (1973) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alături de acad. Alexandru Zub, criticul. literar Mircea Martin şi Teodor 

Stanca la Sighet 
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Împreună cu Ion Mureşan, Vasile Proca şi Daniel Corbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alături de Doina Uricariu şi Denisa Comănescu 
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Împreună cu scriitorul Laurenţiu Ulici 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Împreună cu Gh. Pârja, Dan Cristea, Dan Silviu Boerescu, Mihai Dăncuş, 
Mircea Petean şi familia cu ocazia lansării cărţii „Din penumbră” la Muzeul 

Maramureşului din Sighet (1998) 
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 Alături de Gheorghe Pârja, Felicia Iuga, Radu Săplăcan, Vasile 
Muste la Colocviile „Ion Iuga” 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alături de Bujor Nedelcovici (2004) 
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Cu scriitorul Ioan Groşan 

la Ocoliş 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Colocviile Romanului Românesc – 2006, alături de 
Echim Vancea, Augustin Buzura, Gheorghe Glodeanu şi George Vulturescu 
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Cu Ana Blandiana, Romulus Rusan, Stéphane Courtois şi Ana Ţuţuianu la 

Cimitirul Săracilor din Sighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Slatina, cu colindul, acasă la primarul Uhali cu familia, împreună cu 

Vasile Ona Jotu şi profesorul Ioan Iuga (ianuarie 2010) 
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La 26 septembrie 2009, a fost inaugurat, la Groşii Ţibleşului, proiectul botezat 
„Satul străbunilor” – cu deputatul Ioan Olteanu şi Mircea Man, preşedintele 

CJ Maramureş  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Împreună cu Etienne, Ambasadorul Franţei, la Memorialul Sighet 
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Cu Ambasadorul SUA - Michael Guest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alături de fostul Patriarh Teoctist 
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Cu fostul Patriarh Teoctist şi fostul Patriarh Petros al Alexandriei şi a toată 

Africa - la Memorialul Sighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cu Prof univ. dr. Petru Dunca în audienţă generală la Papa Benedict al XVI-lea 

(2010) 
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In audienţă generală la Papa Benedict al XVI-lea (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vizita la Vatican – în sala de audienţă generală 



Gheorghe Mihai Bârlea - 60 

 157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cu Tomasso Lusi, vicepreşedintele regiunii Latio (Roma, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cu Adrian Năstase, Eugenia Godja şi Liviu Doru Bindea 
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Cu Gheorghe Pârja şi Ansamblul „Mara” la Fribourg – Elveţia (1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Împreună cu fostul preşedinte al României, Emil Constantinescu (1999) 
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 Împreună cu fostul prim-ministru Radu Vasile şi fostul ministru 
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Cu Emil Constantinescu, Nicolae Noica şi Teodor Lupuţiu (1999) 
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În calitate de prefect al judeţului Maramureş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cu istoricul Stéphane Courtois 
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 Cu Mişu Cârciog din Londra, finanţatorul spaţiului de reculegere din 

cadrul Memorialului de la Sighet (1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cu Vladimir Bukovski la Muzeul Satului din Sighet (iulie 2002) 
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Alături de fostul prim-ministru Călin Popescu Tăriceanu, fostul ministru 

Decebal Traian Remeş şi Teodor Lupuţiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Împreună cu Preşedintele României Traian Băsescu şi istoricul 

Robert Fürtos la Memorial Sighet (2007) 
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Alături de preşedintele României Traian Băsescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Ziua Poliţiei de Frontieră, la Sighetu Marmaţiei (1998) 
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Cu regele Mihai, regina Ana, deputatul Vasile Berci şi un grup de foşti 

deţinuţi politici din „lotul Vişovan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Alături de rectorul prof. univ. dr. Dan Călin Peter şi prorectorul 

prof. univ. dr. Georgeta Corniţă 
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Împreună cu dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre 

Dulfu” Baia Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lângă Mica Sirenă din Copenhaga 

(noiembrie 1999) 
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În satul natal împreună cu prof. univ. 

dr. Ion Ionescu şi soţia sa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
În faţa Accademia di Romania din Roma (2010) 
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În faţa Colsseum-ului din Roma, împreună cu rectorul Dan Călin Peter şi 

decanul Petre Dunca (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Şedinţa de grup a senatorilor PDL 
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 Şedinţa Comisiei de Cultură, alături de senatorii Radu F. Alexandru 

şi Sergiu Nicolaescu şi deputat Raluca Turcan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Împreună cu prim-ministrul Emil Boc şi ministrul Traian Igaş 
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Şedinţa de grup a senatorilor PDL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alături de deputatul Adrian Niţu şi europarlamentarul Cristian 
Preda la reuniunea grupurilor PPE de la Bruxelles (2010) 
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Împreună cu Zerzy Buzek, Preşedintele Adunării Parlamentare a UE şi 

deputatul Adrian Niţu (Bruxelles, 2010) 
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Cu tata Vasile, mama Ana şi fiul Octavian (1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alături de fratele Vasile şi Ioana Dăncuş 
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Cu soţia Rozica la starea civilă (6 decembrie 1985 – Sighet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Împreună cu soţia Rozica în Italia (1999) 
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Cu soţia Rozica, fiica Mihaela şi fiul Octavian (2004) 
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