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  Deasupra noastră există o 
Inteligență extrem de departe de 

noi ca nivel de evoluți, care ne 
urmărește …. 

 
 

 
 
 
DAN D. FARCAŞ s-a născut la 1 aprilie 1940, în 

Reșița, orașul care în 2006 i-a oferit titlul de Cetățean 
de Onoare. A fost elev al Liceului „Diaconovici-Tietz” 
iar în 1960 a absolvit ca șef de promoție Facultatea de 
Matematică şi Fizică din Timişoara.  Este doctor în 
matematici, specializarea „maşini de calcul”. După 
cursurile de informatică de la firma IBM (Paris-1969; 
Bonn-1971; Sophia-Antipolis-1996), devine Cercetător 
principal I în informatică (atestat ICI şi Academia de 
Ştiinţe Medicale, 1995). Institutul Român de 
management îl atestă ca Expert I în informatică pentru 
management, iar în 1995 obține atestare MCT de 
Expert I în politica cercetării. În perioada 1997-2001 a 
fost consilier temporar al Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii. În 1991 devine Membru corespondent, doi 
ani mai târziu, membru titular al Academiei de Ştiinţe 
Medicale, unde a fost şeful Comisiei de Informatică al 
acesteia. Până în anul 2010 a fost vicepreşedinte al 
Societăţii Române de Informatică Medicală. 

Doi ani, între 1960-1962 a ocupat catedra de 
matematică şi fizică la liceele din Gătaia şi Deta. Este 
primul „matematician”, cu normă întreagă de 
programare la calculatorul electronic MECIPT-1 de la 
Timişoara (la rândul său al doilea calculator din ţară, 
dar primul din învăţământul superior şi primul 
alfanumeric). În această perioadă are şi sarcini 
didactice la Institutul Politehnic Timişoara şi realizează 
primele simulări de reţele neurale pe calculator, în 
România.  La Centrul de perfecţionare a Cadrelor de 
Conducere CEPECA (1967-1982), a predat informatică 
şi a fost şeful unor mari proiecte de informatizare, 

între care: Sistemul informatic naţional al sănătăţii 
(1971-1977), Sistemul informatic naţional „ştiinţă şi 
tehnologie” SISTEH (CNŞT) (1978-1982) şi a participat 
la realizarea de sisteme informatice ale unor mari 
întreprinderi, în special ca responsabil al 
subsistemelor de planificare, producţie, sau personal 
(1968-1983). Timp de doi ani (1970-1972) a fost şi 
asistent la Academia de Studii Economice, la disciplina 
de sisteme informatice pentru management. 

Este transferat în 1983, din cauza „dosarului”, 
la Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară (CCSS) al 
Ministerului Sănătăţii, unde a lucrat până în 2010, 
când s-a pensionat. La Centrul Naţional de Statistică şi 
Informatică în Sănătate Publică (numele actual al 
instituţiei) a condus realizarea unor sisteme 
informatice de spital (1982-1992), proiectul director al 
ocrotirii sănătăţii (1991), proiectul de informatizare a 
sectorului sanitar (proiect finanţat de Banca Mondială) 
(1991-1994 şi 1997-1998) etc. A conceput strategii de 
informatizare a ocrotirii sănătăţii. A fost, pe anumite 
perioade, director, sau director adjunct al CCSS ori 
şeful serviciului de cercetare în informatica medicală, 
şeful comisiei de informatică, sau şeful biroului de 
strategii şi proiecte de informatizare. A fost director şi 
expert (1990-1991) la Institutul Român de 
Management (IROMA) şi, cu jumătate de normă, 
expert la Comisia Naţionala de Informatică (1992-
1993), apoi consilier-expert la Ministerul Cercetării şi 
Tehnologiei, respectiv Agenţia Naţională pentru Ştiinţă 
şi Tehnologie (1994-2000). 

A participat la proiecte cum ar fi: Sistemul 
informatic al Guvernului României (1991), proiectul 
director al informatizării societăţii în România (1992-
1993), proiectul european EUPHIN EAST de 
informatică pentru statistica de sănătate (OMS şi UE, 
1997-2000), Proiectul european Highlights on Health 
for the Candidate Countries for Accession to the 
EU (OMS şi UE, 1999-2001), a fost membru în consiliul 
ştiinţific pentru proiectul Strategia naţională CDI 2007-
2013 (2005-2006), membru al eHealth Interoperability 
Group la Comisia Europeană, Directoratul General 
Information Society and Media (2006-2008), raportor 
pentru informatica de sănătate din România la 
Comisia Europeană (2007-2010). 

Interesat de problematica civilizaţiilor 
extraterestre, devine vicepreşedinte al Asociaţiei 
pentru studiul fenomenelor aerospaţiale 
neidentificate – ASFAN România – de la înfiinţarea 
acesteia, în 1998. A fost membru în colegiul 
redacţional al revistei European Journal of UFO and 
Abduction Studies (EJUFOAS) din Marea Britanie, pe 
perioada existenţei acesteia (1999-2003). Este afiliat, 
de la înfiinţarea sa, în 2004, la reţeaua EuroUfo de 
cercetători ai fenomenului OZN. Membru fondator al 
Centrului de Studii pentru Științe de Graniţă de pe 
lângă Comisia Națională a României pentru UNESCO, 
conferenţiază cu regularitate la Academia de vară 
Atlantykron pentru tineret.   

 Este autor a peste 20 de cărţi, între care:  

 Ce limbaje cunosc calculatoarele 
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  electronice?, Ed. Did. şi Ped. (1971); 

 Calculatorul electronic şi gândirea 
umană, Ed. Albatros (1978); 

 De ce tac civilizaţiile extraterestre, Ed. 
Albatros (1983); 

 Automate Aleatoare cu Utilităţi, 
Ed.Tehnică (1987); 

 Cui i-e frică de calculatorul electronic?, 
Ed. Albatros (1987); 

 Extratereştrii printre noi, Ed. pentru 
Turism (1991);  

 Sinergetica Gândirii, Ed. All (1994); 

 Întâlniri de gradul IV, Ed. Teora (1996); 

 OZN-uri de pe celălalt tărâm, Ed. Teora 
(1999); 

 Fenomenul OZN, Ed.Nemira (2003);  

 Hoinărind prin Reşiţa pierdută, Ed. 
TIM Reşiţa (2006);  

 Supercivilizaţii în Cosmos, Ed. pt. 
Ştiinţă (2007);  

 Labirintul Cunoaşterii, Ed.Paideia 
(2009); 

A primit în 1991 premiul Academiei Române, în 
calitate de coautor la tratatul Informatica Medicală, 
Ed. Medicală (1988).  

A scris zeci de articole de specialitate și a 
participat la numeroase reuniuni ştiinţifice, în Anglia, 
Grecia, Ungaria, Cehoslovacia, Belgia, Franţa, Bosnia-
Herţegovina etc. Aproape o mie de articole de 
atitudine, filosofie, popularizare etc. i-au apărut în 
revistele Magazin, Terra, Viaţa Medicală, Ştiinţă şi 
Tehnică, Academica, Adevărul, România Liberă, 
Contemporanul etc. La zecile de cursuri şi studii 
(publicate sub formă de broşuri) se pot adăuga 
numeroase texte SF în diverse publicaţii, mai ales în 
Colecţia de Povestiri Ştiinţifico-Fantastice (ulterior 
„Anticipaţia”), precum și participările la peste o sută 
de emisiuni radio şi la câteva zeci de televiziune, unde 
a fost invitat.  

 
Cu un astfel de portofoliu impresionant, ne-am 

simțit onorați să-l avem oaspete la Casa Corpului 
Didactic pe Prof. Dr. Dan Farcaș și chiar să ne acorde 
acest interviu ”inedit” pentru  cititorii revistei Școala 
Caraș-Severineană.  

Pentru că se afla în Reșița la sărbătoarea celor 
50 de ani de la absolvirea liceului, l-am rugat să ne 
povestească despre Reșița, prin ochii liceanului care a 
fost. Îl ascultam fascinate și-aveam impresia că ne-a 
luat de mână, într-o plimbare prin orașul purtând 
parfumul acelor vremuri... 

 
- De obicei, când aveam puțin timp liber mă  

plimbam pe jos, de la Marginea până dincolo de 
Lunca Pomostului, pe Dealul Golului, pe la Grădina 
Zoo, băteam Rândurile, urcam până la Cruce chiar.  
Orașul pe care eu îl am în minte este cel pe care l-am 
lăsat atunci când m-am mutat în București, prin anii 
’60. Centrul pe care eu mi-l amintesc a suferit niște 
schimbări dramatice, datorită faptului că industria a 

stricat o bună parte din Orașul Vechi.  
Îmi amintesc zona unde locuiam, în preajma 

Magazinului Universal, de unde o luam pe Mihai 
Viteazul, o stradă cu case mari, iar pe dreapta, cea 
care a fost demolată complet, se aflau Teatrul de 
Stat, Hotel Oltenia, Policlinica de 4 etaje, urma 
Primăria, Corso, te puteai plimba până la Casa 
Muncitorească, toate astea s-au demolat... Pe 
undeva eu nu mă mai regăsesc în acest loc. 

Între timp s-a construit noul cartier Lunca 
Bârzavei, e foarte frumos, dar nu e cartierul copilăriei 
și adolescenței mele. În orașul vechi, de fiecare loc 
mă legau niște amintiri. La 15 ani, de pildă, voiam să 
fac pian și am făcut un an, chiar, la vechea Școală 
Populară de Artă.   

Reșița de azi, deși o găsesc frumoasă, simt că 
și-a pierdut din personalitate, nemaivorbind de 
drama Reșiței de după 1990, când și industria a 
decăzut și populația a scăzut. Spre deosebire de tot 
ce-a existat în Reșița până atunci, cred că a dispărut 
viitorul. Reșița vedea întotdeauna o anumită 
dezvoltare, o anumită continuare a liniilor existente, 
de ani buni e o oarecare nedumerire, nimeni nu știe 
exact cum va continua și unde va ajunge.  Adică, pe 
vremuri s-a știut că aici sunt niște mine de fier, niște 
mine de cărbuni,  că din asta se poate face siderurgie, 
din siderurgie se pot face mașini, la ora actuală toate 
astea nu mai sunt valabile. Fierul e în altă parte, 
siderurgia costă mai ieftin în altă parte, deci, dintr-o 
dată, toate astea nu mai există.  Și-atunci, te-ntrebi: 
Reșița care s-a născut din siderurgie, ulterior din 
construcții de mașini, unde mai este în toată ecuația 
asta?  

 
Cum s-a născut pasiunea pentru calculatoare?   
- În anii 50, calculatoarele erau un domeniu 

de mare viitor. Facultatea de Matematică am 
absolvit-o ca șef de promoție și-am fost trimis 
profesor la Gătaia, în timp ce colegii de la mijlocul 
clasamentului au rămas asistenți. Asta și pentru că 
pe taică-meu îl dăduseră afară din Partid, în sfârșit, a 
fost o conjunctură de lucruri. Nu am simțit însă, că 
profesoratul ar fi vocația mea. De ce? Nu-mi oferea 
suficiente provocări. Eu simțeam nevoia de niște 
provocări de natură cel puțin națională, dacă nu 
peste. Așa am căutat un domeniu de mare viitor. Și 
am găsit la Timișoara unde se făcuse un calculator. 
Primul s-a făcut la Institutul de Fizică Atomică din 
București. Cel de la Timișoara era însă mai mare și 
mai bun, fiind primul calculator alfanumeric, adică 
singurul care putea la ora aceea, lucra nu numai cu 
cifre, ci și cu litere. Prima traducere din engleză în 
română s-a făcut pe acel calculator. Acolo, la 
Timișoara era un loc liber, la matematică. Unul din 
cei care m-au sprijinit să ajung a fost profesorul 
Rogojan, șeful catedrei de electronică a Politehnicii 
din Timișoara, a intervenit și la Minister și la Partid să 
mi se dea derogare ca să pot trece de la țară (după 
doi ani nu se putea pleca!), fiindcă eram deja prins pe 
linie de UTM, UTC, în Raionul Deta. A trebuit să obțin 
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o mulțime de dezlegări, așa că în septembrie ‘62 
eram cu normă întreagă deja acolo.  Povestea e lungă 
și frumoasă, am scris-o și publicat-o în cartea lansată 
anul trecut aici, la Reșița, dar și într-un text care se 
găsește pe internet la Banatera. Insist însă să 
precizez că imediat după aceea, mi-am dat seama 
împreună cu un coleg, Vasile B., că aceste 
calculatoare la care lucrăm noi se numesc creiere 
electronice și n-au nicio legătură cu creierul 
omenesc, care funcționează cu totul altfel. Dar cum 
funcționează creierul? – ne-am întrebat. Și-atunci, 
am luat toate cărțile care ne-au căzut în mână, am 
studiat ca să primim răspuns la întrebările noastre.  
Ele au venit însă din partea șefului catedrei de 
neuropsihiatrie al Facultății de Medicină. Prof. 
Eduard Pamfil, cea mai luminată minte la vremea 
aceea, și a adjunctului lui, cu care am dialogat 
aproape un an. Am publicat și câteva articole despre 
simularea unor rețele neuronale integrate într-un tot 
unitar, ca un microcreier. În ‘67 m-am mutat la 
București, unde m-am ocupat de aplicația 
calculatoarelor în managementul întreprinderilor.  În 
‘66-67, Națiunile Unite au dat niște bani pentru ca în 
România să se facă o școală de management modern 
al întreprinderilor. Așa am ajuns șef de proiect, pe 
care l-am făcut de unul singur, un proiect mic, iar cel 
mai mare proiect de care am răspuns a fost la 
proiectul de informatizare a cercetării științifice din 
România. Un proiect de 5 ani, imens, terminat cu 
brio. Am fost însă dat afară, pentru că fratele meu 
rămăsese în străinătate și m-am mutat la Centrul de 
Calcul al Ministerului Sănătății, alături de oamenii pe 
care îi pregătisem și cu care lucrasem. Așa am rămas 
legat de Ministerul Sănătății și practic , de acolo am 
ieșit la pensie.  

 
În ziua de azi, de la cele mai fragede vârste, 

copiii au acces la calculator, la laptop, tablete, 
telefoane mobile, vorbim de generația digitalizată. 
După părerea dvs, cât de prieten ar trebui să-i fie 
elevului și omului în genera, calculatorul? 

- E ca și cum am spune că Dunărea nu curge în 
direcția potrivită și ar trebui să o întoarcem să curgă 
invers. Nu poți schimba cursul, chiar dacă constați că 
unele lucruri nu merg în direcția potrivită, singurul 
lucru pe care îl poți face este să te adaptezi. Gândiți-
vă că în urmă cu 40 de ani, eu am publicat cărți  și-a 
fost un chin să mă documentez. La ora actuală, omul 
deschide tableta, apasă pe un buton și are acces la 
orice informație de care are nevoie. Acest acces la 
informație accelerează mersul lucrurilor, dar în 
același timp te ferește de rătăciri, nu mai e nevoie să 
reinventezi roata.  Nu mai putem fără asta. Toate au 
evoluat. Sunt și oameni care nu reușesc să țină pasul 
și se simt pierduți. Virtualul prezintă avantaje și 
dezavantaje. Unii spun că relațiile umane ar avea de 
suferit, dar eu vă dau un exemplu:  poți consola de la 
distanță  pe cineva care are nevoie de ajutor, poți lua 
legătura cu oameni despre care nu mai știai nimic de 
multă vreme.  Evident că dialogurile față-n față sunt 

mult mai frumoase decât cele virtuale, pentru că 
implică și atingerea. Pericolul e ruperea de realitatea 
adevărată, la capătul căreia se află deciziile aiuristice 
pe care un om le poate lua ținând cont doar de 
imaginea lor și nu de realitate.  

 
Cum pot câștiga dascălii, în fața elevilor,  în 

lupta cu tehnologia? 
- Întrebare grea, în mod cert. Copiii sunt mai 

iuți. Ei vor consacra mai mult timp instruirii 
personale în acest sens, decât o face un profesor și-
atunci bătălia e pierdută. Profesorul nu poate depăși 
acest handicap decât printr-o înțelepciune a vârstei, 
trimițând elevul și la realitate, ca să nu rămână 
ancorat în virtual. Dar personal, în domeniul 
tehnologiei, eu aș apela prima dată la un puști să mă 
ajute.  

 
Interesat de problematica civilizaţiilor 

extraterestre, ați devenit vicepreşedinte al Asociaţiei 
pentru studiul fenomenelor aerospaţiale neidentificate 
– ASFAN România și ați scris cărți despre fenomenul 
OZN. Împărtășiți cititorilor noștri dascăli, câteva dintre 
ideile pe care le considerați cele mai importante. 

- Am devenit vicepreședinte al  ASFAN în ‘98, 
când am înființat această asociație pentru studiul 
fenomenelor aerospațiale neidentificate, președinte 
fiind Ion Hobana. În 2011 Hobana s-a prăpădit, eu am 
devenit președinte, așa cum sunt și la ora actuală.  E 
o poveste lungă felul cum am ajuns să cred în OZN și 
orice om școlit va spune că așa ceva sunt aiureli. Am 
citit într-o perioadă relativ scurtă, foarte multe cărți 
despre acest fenomen și mi-am dat seama că 
lucrurile sunt ceva mai complicate decât par la prima 
vedere, așa că la ora actuală pot spune că fenomenul 
OZN există și preocupă armatele și guvernele din 
întreaga lume. Ministerul Apărării din Marea 
Britanie, de exemplu, între 2009 și 2013 a 
desecretizat 54 000 de documente legate de OZN, pe 
care le-au avut în arhiva secretă. Francezii, din anii 
‘70 au în cadrul Comitetului Național pentru 
Explorări Spațiale, organism guvernamental, un birou 
care se ocupă de OZN. Rușii au avut două proiecte 
foarte serioase în acest domeniu. Americanii, de 
asemenea. Toate proiectele astea au fost oprite, dar 
nu pentru că fenomenul OZN nu există, ci pentru că 
nu se poate da un răspuns și pe toți îi intrigă asta. 

În România eu am stat de vorbă cu mulți piloți 
care s-au întâlnit cu OZN. Un pilot de MIG care are 
acum 86 de ani, din Arad mi-a povestit ca a primit 
ordin să tragă într-un OZN. Acesta însă, a dispărut 
exact în momentul în care era pregătit să apese pe 
trăgaci, apărând brusc în altă parte. Cazul e similar cu 
alte două, din Marea Britanie și din Brazilia. 
Problema este mult mai complexă. Se continuă 
inclusiv cu fenomenele religioase: există un 
cercetător care afirmă că n-ar fi exclus ca OZN-urile 
să vină din locul în care ne ducem noi după moarte. 
Se fac paralele cu decorporalizările și cu experiențele 
celor întorși din moarte clinică. E simplu să spui că 
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 oamenii ăștia nu sunt sănătoși la cap, dar duși la 
psihiatru se confirmă că sunt complet sănătoși. Noi 
continuăm să avem preocupări în domeniu, asociația 
noastră este într-o relație bună cu ufologii din 
întreaga lume, avem site-ul pe care publicăm lucruri 
interesante, există și Revista Magazin, în care am 
publicat peste 1000 de articole de gen.  

 
Ufologia e domeniul care v-a apropiat de 

Dumitru Prunariu? Cum l-ați cunoscut? 
- De Dumitru Prunariu m-a apropiat Revista 

Știință și Tehnică. A fost un moment în care l-am 
invitat la ASFAN să vorbească despre fenomenul 
OZN, așa cum îl vede el, pentru că a fost indirect 
prezent și la una dintre aparițiile OZN în zona 
Militari, zona Aviatorilor. Nu a văzut cu ochii lui, însă 
era în comandamentul aviației când s-a raportat că 
deasupra aeroportului ”Mihail Kogălniceanu” trece 
un imens OZN. Majoritatea persoanelor care au fost 
martore, înaintate în vârstă, nu vor să vorbească 
despre asta, mai ales pentru că li s-a impus acest 
lucru.   

 
Ca ufolog, îl excludeți pe Dumnezeu? 
- De la un fulger până la Dumnezeu, totul este 

cuprins în ceea ce am putea numi fenomene 
aerospațiale neidentificate. De pildă, dacă mie, la 
Maglavit îmi apare Dumnezeu în persoană, sub 
forma unui bătrân, este un fenomen aerian 
neidentificat, în care ”neidentificat” are sensul de 
fenomen inexplicabil prin știința actuală. Sunt efectiv 
bulversat de faptul că, după ce unele persoane 
vorbesc despre OZN, despre omuleți, brusc ajung la… 
Dumnezeu. Putem specula despre toate astea, dar nu 
putem afirma ”așa este”. Prin pregătirea pe care o 
am, incluzând-o și cea de astronom, am o oarecare 
viziune asupra Universului.  

În acestă viziune, există viață, civilizație, 
lucruri cu care specialiștii sunt de acord. Dar există 
un detaliu la care nu subscriu: acela că ei sunt 
împrăștiați nu numai în spațiu, ci și în timp. Deci, 
unele civilizații ar putea fi chiar și cu câteva miliarde 
mai bătrâne decât noi. Dacă este așa, înseamnă că 
sunt cam la aceeași distanță de noi, cum suntem noi, 
față de un mușuroi de furnici și așa cum noi nu dăm 
atenție mușuroiului de furnici, nici ei nu discută cu 
noi. Dar așa cum noi urmărim cu atenție un mușuroi 
de furnici mai special, așa ne pot urmări ei pe noi, 
fără a interveni, însă, încercând să vadă ce suntem în 
stare să facem. Pot afirma cu o precizie de 99,999999 
la sută că deasupra noastră există o Inteligență 
extrem de departe de noi ca nivel de evoluție care ne 
urmărește.  

 
Presupunând că omenirea ar suferi o schimbare 

radicală în 2000 de ani, și un singur element cultural ar 
putea fi păstrat, ce ați alege și de ce?  

- Ar fi două lucruri, despre care am scris și în 
cartea ”Marea spirală așteaptă”, iubirea și creația. 
Pentru mine definiția iubirii are în spate un alt cuvânt 

extrem de important: frumosul uman. Acel frumos al 
lui Beethoven, al lui Brâncuși, al lui Shakespeare. El  
cuprinde creația întru frumosul uman. Și e = mc2 al 
lui Einstein intră la frumosul uman. Iubirea este 
capacitatea de a aprecia, a ocroti și de a ajuta la 
creșterea frumosului uman. Sunt fascinat de Epistola 
lui Pavel, în care spune că între credinţă, nădejde şi 
dragoste, cea mai mare rămâne dragostea. 

 
 Ați lucrat atâția ani, în diverse domenii, cu 

oamenii. Care este cel mai important lucru pe care l-ați 
învățat? 

- În primul rând, că există oameni frumoși și 
oameni urâți și nu i-am ajutat pe cei urâți în urâțirea 
lor. Orice om însă, păstrează o sămânță de reabilitare 
întru frumos.  

 
… Ne-am luat rămas bun de la domnul Farcaș, 

nu înainte de a-i asculta îndemnul: 
- Caraș-Severinul este un teritoriu fabulos. M-

aș bucura să știu că dascălii și elevii au colindat prin 
Cheile Nerei, pe Valea Cernei, au urcat pe Țarcu, pe 
Semenic, au fost la Baia Vulturilor, în Peștera 
Comarnic, pe la Cetățile din Evul Mediu și dacă n-au 
făcut-o, îi îndemn să îndrepte degrabă acest lucru. 
Sunt locuri mitice, magice. Trăind aici, să înțeleagă 
însă că e o frumusețe amenințată de sărăcie, de 
aceea e nevoie să ne mobilizăm pentru a fructifica 
aceste frumuseți.  

Iar Reșița, din păcate, nu a reușit încă să 
devină un focar cultural suficient de puternic, să 
atragă și din altă parte. Există o cultură autohtonă, 
din care nu vin alții să se adape, așa că dascălii și 
elevii ar putea face apostolat în direcția aceasta, 
rămânând aici și promovând-o...  

 
Interviu realizat de  

prof. NICOLETA MARCU, director CCD Caraș Severin 
 și prof. LUCIA PEIA, consilier școlar 

 

 
 
 
 
 

 


