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EVENIMENT
promisunile
fãcute
la
începutul campaniei sale.
Sunt multe voci care au spus
cã prin alegerea medicului
Bãlãnescu ºi prin suþinerea
care i s-a acordat, se reuºeºte
ºi stoparea unor tendinþe
separatiste, care apar întotdeauna în masoneria autohtonã, mai ales dupã scrutinurile electorale. Aºadar, la
capitolele imagine ºi stabilitate, Marea Lojã Naþionalã
din România a câºtigat.
Pentru cei care nu ºtiu foarte
multe lucruri despre noul
Mare Maestru, iatã câteva
date: Prea Respectabilul
Mare
Maestru
Radu

Spitalului Clinic de Urgenþã
pentru Copii „Grigore
Alexandrescu”. A condus
mai multe programe de cercetare ºi are peste 150 de
lucrãri ºtiinþifice prezentate,
fiind autorul a mai multor
lucrãri de specialitate. De
asemenea, a participat la mai
multe congrese medicale
internaþionale
din
Germania, Belgia, Italia ºi
Statele Unite ale Americii. În
ochii
opiniei
publice,
Bãlãnescu s-a remarcat ca
director medical al Spitalului
de
Copii
„Grigore
Alexandrescu”, în cazul
tragediei de la Spitalul Clinic

bebeluºi supravieþuitori ai
tragediei din 16 august,
uimind
astfel
lumea
întreagã. Cinci dintre copiii
aduºi
la
„Grigore
Alexandrescu”
trãiesc,
ceilalþi doi pierzându-ºi
viaþa.
Venerabilul Frate Radu
Bãlãnescu (al Respectabilei
Loji Dale Woodword din
Bucureºti) a fost ales în 2006
Pro Mare Maestru al marii
Loji Naþionale din România,
cu un an înainte fiind
Inspector Expert pentru orientul - Bucureºti. A fost cel
care a conceput ºi elaborat
Programul de Asistenþã

þarã, printre care amintim:
Lafayette, Leonardo da Vinci,
Novus Ordo, Pitagora,
Cavalerii
Sfântului
Gheorghe, Cavalerii Luminii
etc.
Radu Bãlãnescu s-a remarcat,
în ochii opiniei publice, ca
director medical al Spitalului
de
Copii
„Grigore
Alexandrescu”, în cazul
tragediei de la Spitalul Clinic
de Obstetricã ºi Ginecologie
„Prof. Dr. Panait Sârbu”
(Maternitatea
Giuleºti).
Medicii de la Spitalul
„Grigore Alexandrescu” au
fãcut atunci
eforturi
supraomeneºti,
sub

Bãlãnescu este absolvent al
Facultãþii de Medicinã ºi
Farmacie Carol Davilla
(ilustru Frate al Ordinul
Masonic Român). Conduce
Catedra de Chirurgie
Ortopedie Pediatricã din
cadrul aceleiaºi instituþii. Din
2007 ocupã funcþia de
Director
Medical
al

de Obstetricã ºi Ginecologie
„Prof. Dr. Panait Sârbu”
(Maternitatea
Giuleºti).
Medicii de la Spitalul
„Grigore Alexandrescu” au
fãcut atunci
eforturi
supraomeneºti,
sub
„bagheta”
lui
Radu
Bãlãnescu, pentru a-i
menþine în viaþã pe cei ºapte

Medicalã pentru MLNR ºi
cel care a elaborat Proiectul
Centrului pilot de consiliere
a Marii Loji. De acum doi
ani ºi pânã în prezent ºi-a
dedicat
activitatea
Forumului Oamenilor de
ªtiinþã ºi Culturã din cadrul
MLNR. Este membru de
onoare al mai multor Loji din

„bagheta”
lui
Radu
Bãlãnescu, pentru a-i menþine
în viaþã pe cei ºapte bebeluºi
supravieþuitori ai tragediei
din 16 august, uimind astfel
lumea întreagã.
Cinci dintre copiii aduºi la
„Grigore Alexandrescu” trãiesc, ceilalþi doi pierzându-ºi
viaþa.
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