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PRO SCIENTIA
ET PATRIA
Dupã înfiinþarea Universitãþii Spiru Haret,
fiecare an universitar a stat sub semnul
calitãþii, cu o largã deschidere spre împlinirile
naþionale ºi internaþionale. Universitatea a
acþionat pentru formarea unei culturi a
calitãþii, promovând ºi asigurând standarde
înalte în domeniile educaþiei ºi cercetãrii
ºtiinþifice.
În acelaºi timp, Universitatea Spiru Haret
a fost ºi este atentã la ritmul tot mai accelerat
al schimbãrilor, inclusiv în mediul academic,
punând accent pe cele mai bune principii;
dezvoltarea calitãþii; standarde de calitate

în mediul culturii participative; autonomie
universitarã realã  exigenþe promovate de
cele mai noi cercetãri în domeniul educaþiei.
Conþinutul sintagmei cele mai bune
principii þine cont de valorile specifice fiecãrei
universitãþi ºi de misiunea strategicã asumatã,
axându-se pe construirea unei culturi a calitãþii
adecvate responsabilitãþii asumate de
universitatea însãºi, adaptate la mediul intern
ºi extern, prin îmbunãtãþire continuã,
deschidere spre lume ºi un mediu intern ºi
extern flexibil.
Controlul calitãþii, prin indicatori normaþi
de mãsurare a intrãrilor în sistem (ca, de
exemplu, numãrul de profesori raportat la
numãrul de studenþi înmatriculaþi, suprafaþa
sãlilor de curs raportatã la numãrul de studenþi
etc.), este depãºit, fiind înlocuit de
dezvoltarea calitãþii, prin autoevaluare ºi
mãsurare a ieºirilor din sistem prin indicatori
cantitativi (ca, de exemplu, numãrul de
absolvenþi licenþiaþi, numãrul de absolvenþi

angajaþi etc.) ºi indicatori calitativi (ca, de
exemplu, satisfacþia privind cunoºtinþele
acumulate, satisfacþia privind dezvoltarea
carierei etc.). În era tehnologiei informaþionale
ºi a comunicaþiilor, schimbarea era fireascã.
Schimbarea se bazeazã pe cunoaºterea
faptului cã nu existã o universitate fãrã puncte
slabe, cã tuturor aspectelor negative li se poate
gãsi o rezolvare ºi cã rezolvarea acestora nu
este comunã tuturor universitãþilor, ci adaptatã
la valorile ºi obiectivele strategice ale
fiecãreia. Ca ºi universitãþile de elitã din lume,
ºi Universitatea Spiru Haret îºi recunoaºte
punctele slabe ºi acþioneazã pentru
îmbunãtãþirea acestora ºi pentru dezvoltarea
punctelor tari, având ca þel recunoaºterea sa
în limitele misiunii asumate. Într-o
universitate orientatã spre student, numai
absolventul este în mãsurã sã aprecieze ºi sã
recunoascã meritele unei universitãþi, prin
gradul sãu de satisfacþie (obþinerea rezultatelor
favorabile relativ la aºteptãrile proprii).
Universitãþile au misiuni diferite ºi strategii
specifice, care favorizeazã implementarea cu
succes a practicilor adoptate. Standardele de
calitate trebuie sã reflecte nevoile studenþilor
ºi ale pieþei muncii (angajatorilor) ºi sã-i
determine sã participe la proiectarea ºi
implementarea obiectivelor strategice într-o
manierã pro-activã. Standardele de calitate
trebuie sã integreze principiile unei universitãþi
într-adevãr autonome, iar strategiile adoptate
sã rãspundã nevoilor societãþii moderne
informatizate. În acest mod a înþeles ºi
Universitatea Spiru Haret sã asigure
dezvoltarea unei culturi a calitãþii
învãþãmântului, prin programele de licenþã,
masterat, postuniversitare ºi sã rãspundã
standardelor recunoscute de calitate, care sã
ofere absolvenþilor sãi reale oportunitãþi pe
piaþa muncii.
Universitatea Spiru Haret a dovedit ºi
dovedeºte cã are structuri interne care
funcþioneazã eficient, personal valoros,
programe de studii diversificate, curriculumuri adaptate la cerinþele pieþei ºi toate resursele
necesare care sã asigure realizarea misiunii
ºi obiectivelor strategice asumate deschis,
transparent în faþa comunitãþii.
Din aceastã complexã perspectivã,
Universitatea Spiru Haret se armonizeazã în
realizarea schimbãrii cu cele mai moderne
universitãþi din lume

Mioara VERGU-IORDACHE

Universitatea Spiru Haret
în Alternatives théâtrales
Lector univ. dr. George V. GRIGORE
Cancelarul Facultãþii de Arte
Marþi 2 noiembrie, la ora 13, a avut loc la Fundaþia Löwendal, lansarea revistei Alternatives
théâtrales, editatã de Asociaþia Alternatives théâtrales, Bruxelles 2010. Ediþia aceasta este dedicatã
în întregime Teatrului românesc sau, mai corect, celor 20 de ani de teatru, ce s-au scurs de la Revoluþia
din 1989. Pentru acest material, doamna conf. univ. dr. Anca Mãniuþiu, ºefa Catedrei de Artele
Spectacolului de la Facultatea de Teatru ºi Televiziune, din cadrul Universitãþii Babeº-Bolyai de la
Cluj, solicitatã, la rândul domniei sale de cãtre domnul George Banu (critic de teatru  Franþa), a
cerut cancelarului Facultãþii de Arte din cadrul Universitaþii Spiru Haret, lector univ. dr. George
Grigore, date despre corpul profesoral al acestei facultãþi, dar ºi cei mai importanþi alumni ai acesteia.
Întrebãrile ºi rãspunsurile, ce s-au constituit în informaþii importante pentru istoria trecutã,
prezentã ºi viitoare a ºcolii teatrale româneºti, s-au dizolvat într-un bogat material, cântãrit ºi
drãmuit cu grijã de marele om de teatru George Banu, ºi aºezat apoi în formele fixe necesare,
apãrut în revista Alternatives théâtrales.
(Continuare în pag. 5)

Colocviu franco-român de psihanalizã:

RUªINE, CULPABILITATE ªI IDEAL

Râurile-Voievozi

Ion BRAD

Din sufletul munþilor coboarã acest început
Ori suie din ºesuri
Ca apele-ntoarse cãtre izvoare?
Oameni au fost, ori numai râuri,
ªi Gelu
ªi Glad
ªi Menumorut,
De ne cutremurã fruntea mistuitoare?
În mãri s-au pierdut
Ori numai în noi,
Numai în sufletul nostru, încã din fapte?
El ne leagãnã, privind înapoi,
În cavalcadele lor uriaºe?
Sub lespedea lunii îºi au mormânt
Voievozii-râuri, sub frunþile noastre.
De unde nimeni nu va putea sã ni-i fure
Fãrã sã-ºi ardã ochii în astre.

Valeriu RÂPEANU

Lector univ. drd. Rodica MATEI
Facultatea de Sociologie Psihologie a
Universitãþii Spiru Haret a iniþiat o fructuoasã
colaborare cu Universitatea Paris 13 
Villetaneuse, în cadrul programului de
schimburi inter-universitare Erasmus.
O manifestare ºtiinþificã de înaltã þinutã, care
s-a bucurat atât de prezenþa unor personalitãþi
ale mediului academic francez, cât ºi a
specialiºtilor români, cadre didactice ale
Universitãþii noastre, a fost gãzduitã de
facultatea noastrã, în zilele de 4 ºi 5 noiembrie:
Colocviul franco-român de psihanalizã ºi
prelegeri universitare specializate.

Cum au fost anii de facultate petrecuþi la
Universitatea Spiru Haret?
M-am simþit extraordinar, în mãsura în care
sportul de performanþã mi-a permis sã particip
la cursuri, unde am avut niºte profesori deosebiþi.
Sunt mândrã ºi onoratã cã am colaborat cu aceºti
oameni, aºa cum ºi ei sunt mândri de mine. Am
numai cuvinte de laudã ºi recunoºtinþã la adresa
lor ºi vreau sã-i mulþumesc, în mod special,

critic ºi formuleazã sentinþe, pozitive sau ºi complexe. Între altele, cei care se pronunþã în
negative.
acest domeniu sunt obligaþi, nu numai ºtiinþific,
Condiþiile, care sã legitimeze participarea ci, mai ales, etic, sã ºtie:
- care sunt obiectivele evaluãrilor, clasificãrilor
În ultima vreme, la noi, se discutã din ce în valabilã la evaluarea, clasificarea ºi ierarhizarea
ce mai insistent un subiect care a devenit de instituþiilor de învãþãmânt superior, sunt multiple ºi ierarhizãrilor instituþiilor academice?
interes pentru publicul larg ºi, îndeosebi, pentru
presã: nicio universitate din România nu se
SISTEMUL SHANGHAI
regãseºte în topul primelor 500 de universitãþi
din lume. La discuþie participã multiple categorii
QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS
de preopinenþi, cu mai multe sau mai puþine date
WEBOMETRIX
ºi elemente de fond, care sã justifice angajarea
lor legitimã de a se pronunþa într-un domeniu
PRINCIPIILE DE LA BERLIN DE CLASIFICARE A UNEI
complex de viaþã a lumii academice. Se impune
INSTITUÞII DE EDUCAÞIE SUPERIOARÃ
o condiþie: în mod efectiv sã dispunã de
cunoaºterea ºi competenþele necesare în
CLASIFICAREA GLOBALÃ A UNIVERSITÃÞILOR
domeniul pe care îl evalueazã, îl examineazã







Limba românã este patria mea

ION BRAD  81 de ani
În deschiderea colocviului, prof. univ. dr.
Florin Tudose, decanul Facultãþii de Sociologie
 Psihologie, a subliniat semnificaþia înaltã a
acestei colaborãri complexe ºi de viitor. Între
cele douã universitãþi vor avea loc schimburi de
cadre didactice ºi de studenþi în cadrul
programelor de mobilitãþi universitare. De
asemenea, se doreºte a fi puse bazele unui
program de pregãtire masteralã franco-român în
domeniul psihologiei clinice ºi psihodiagnosticului. Însuºi colocviul, prin temele
abordate, este rodul colaborãrii ºtiinþifice a
specialiºtilor din cele douã aºezãminte
universitare.
(Continuare în pag.3)

doamnei Mihaela Alupoaie, care m-a susþinut
pentru examenul de licenþã, precum ºi cel de la
master. Anul viitor voi termina masterul, iar
lucrarea mea de dizertaþie va fi, normal,
Handbalul ºi postul de portar.

Interviu realizat de Georgiana MECU
(Continuare în pag. 3)

TOP 500 - UNIVERSITÃÞILE DE CLASÃ MONDIALÃ
- IDEAL, REALITATE, FRUSTRARE?!

Prof. univ. dr. ªtefan COSTEA

Universitatea Spiru Haret a fost reprezentatã la a XXX - a
Adunare generalã a Asociaþiei Internaþionale a Primarilor
Francofoni  20-21 octombrie 2010, Lausanne

Þineþi-vã bine, în ºeaua crezului sfânt,
De-a fi râuri-voievozi,
De-a fi oaste-pãdure,
Veghind pãrintescul pãmânt
Cu spice în loc de secure!

Absolventã a Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul Universitãþii Spiru Haret ºi
masterandã la aceeaºi unitate de învãþãmânt superior, Luminiþa Huþupan-Dinu este una dintre
cele mai titrate handbaliste române. De altfel, ea candideazã cu ºanse mari ºi la titlul de cel mai
bun portar al lumii din toate timpurile, în sondajul lansat recent de Federaþia Internaþionalã de
Handbal. A câºtigat trei trofee ale Ligii Campionilor, o Cupã a Cupelor ºi medalia de argint, cu
echipa României, la Campionatul Mondial, în 2005.

opinii
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Luminiþa Huþupan-Dinu  O HARETISTÃ DE 24K

FOTO: Grup RC

DIALOGUL ORAªE  UNIVERSITÃÞI,
ÎN SERVICIUL DEZVOLTÃRII LOCALE

- cine sunt cei care realizeazã aceste
activitãþi?
- în lumina cãror sisteme ºi modele de
comparaþii internaþionale se realizeazã acestea?
- pe baza cãror principii de bunã practicã se
realizeazã aceste evaluãri ºi ierarhizãri?
- care sunt mãsurile ºi mijloacele de
asigurare a calitãþii clasificãrilor ºi ierarhizãrilor,
ca atare ºi a legitimitãþii lor, generale, particulare
ºi specifice?
- ce indicatori de clasificare sunt utilizaþi:
modurile de culegere a datelor, modul de
sintetizare ºi de prezentare a rezultatelor º.a.
(Continuare în pag. 4)

Ion Brad aparþine acelei generaþii de scriitori
care au debutat într-una din epocile cele mai nefericite ale literaturii române. O generaþie care a luptat
ca sã se elibereze de dogme, a înfruntat ºi a ocolit
cenzura, ºi-a cãutat drumurile proprii prin meandrele
tuturor potrivniciilor ideologice ºi artistice.
Plecat din Ardeal, din þinuturile Blajului, Ion
Brad a rãmas credincios aceloraºi valori care
i-au tutelat copilãria ºi adolescenþa. Consecvenþa
lui în planul viziunii umane, sociale, artistice este
una exemplarã, iar trecerea timpului a adus
sporuri nu numai în ceea ce priveºte abordarea
unor noi genuri de expresie - proza, dramaturgia
ºi, în ultimii ani, memorialistica -, ci ºi în ceea
ce priveºte expresia artisticã.
În lirica lui ºi-au fãcut loc din ce în mai mult
meditaþia ºi întrebãrile existenþiale, iar versurile
sale s-au sublimat tinzând spre esenþã. ªi-a pãstrat
claritatea ºi cantabilitatea, lepãdând retorica ºi
didacticismul anilor tinereþilor noastre îngrãdite.
Viaþa l-a dus pentru aproape un deceniu
în afara hotarelor þãrii, fiinþa lui dovedind
valenþe nebãnuite pe planul diplomaþiei,

înzestrãri care l-au fãcut sã aibã un loc
important în contextul prea puþin liniºtit al
vieþii internaþionale din deceniul ºapte al
secolului trecut. Mai târziu, aceastã epocã a
fost trecutã în paginã de carte, constituind un
document sincer ºi exact pentru cunoaºterea
unor vremuri ºi a unor mentalitãþi.
Volumele memorialistice sunt construite
într-o manierã originalã, pornind de la scrisorile
primite de-a lungul deceniilor. Adicã, de la ceea
ce scriau cei evocaþi, ºi nu de la ceea ce scrie el
despre aceºtia. I se adreseazã în scris prieteni,
confraþi, oameni de artã, de litere mai mult, mai
puþin sau deloc, apropiaþi. Scrisoarea, ca
document memorialistic, e grãitoare în sine.
Comentariile lui Ion Brad sunt mai degrabã
elemente de integrare în epocã, binevoitoare mai
totdeauna, niciodatã rãzbunãtoare sau
demascatoare cum se practicã de douãzeci de
ani încoace de cãtre oameni care îºi revarsã
frustrãrile, prea mult dospite în sufletele lor
chinuite de rãutãþi dezgustãtoare.
Seninãtatea care îi caracterizeazã lirica
senectuþii o aflãm ºi în pagina de aduceri-aminte.
Dacã poezia sa reprezintã mãrturia unui suflet
pornit din luminile calde ale þinuturilor
Târnavelor ºi care n-a cunoscut încrânceri ºi
duritãþi, paginile sale de aduceri-aminte se
caracterizeazã prin aceeaºi dorinþã de a aduce
mãrturia unui om cu sufletul deschis asupra
unei lumi care n-a trãit mereu sub zodia
seninãtãþii.
La optzeci ºi unu de ani, împliniþi la 8
noiembrie 2010, poetul, prozatorul dramaturgul,
memorialistul, omul de acþiune poate sã-ºi
priveascã opera scrisã ºi fãptuitã cu mulþumire,
cu sentimentul unei datorii împlinite faþã de cei
din mijlocul cãrora a plecat, dar pe care nu i-a
pãrãsit niciodatã.

Profesor universitar dr. arh.
Mariana Stoian nu mai este printre noi...
Atunci când un coleg sau o colegã
pleacã dintre noi, sutem cuprinºi de o
deosebitã tristeþe . În acelaºi timp,
încercãm regretul imens cã, atâta timp cât
i-am fost alãturi, nu i-am adresat aprecierile
pe care le merita, nu i-am arãtat întreaga
noastrã preþuire.
Aceste sentimente le încercãm acum toþi
cei care facem parte din corpul profesoral
al Facultãþii de Arhitecturã din Universitatea
Spiru Haret. Rãmâne însã amintirea unor
clipe de viaþã, pe care le-am trãit alãturi de
aceea care a plecat dintre noi, ºi ne ajutã
sã-i creionãm mereu portretul .
Din partea Facultãþii de Arhitecturã a
Universitãþii Spiru Haret,

conf. univ. dr. arh. Adrian MAHU
(Continuare în pag. 3)
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice,

 conf.univ.dr. Aurel M. CAZACU
Student: Ce este argumentarea?

Profesor: Dicþionarele explicative mai vechi sau mai noi
identificã argumentarea cu acþiunea
de a purta o discuþie (cu cineva
despre ceva) sau cu acþiunea de a
dezbate sau a discuta în
contradictoriu (a disputa).
Aºadar, la modul cel mai general,
actul de argumentare implicã
urmãtoarele sensuri majore:

a) totalitatea mijloacelor pe care
le folosim în fundamentarea
diverselor opinii, cu scopul de a le
împãrtãºi ºi altora; b) maniera de
rezolvare constructivã a diverselor
conflicte de opinii; c) mijloacele
specifice folosite în diferite domenii
de activitate de cãtre indivizi ºi
grupuri umane pentru a ajunge sã
acceadã la cunoaºtere.

Student: Cum se materializeazã argumentarea?

Profesor: Argumentarea se materializeazã într-un ansamblu structurat
de enunþuri, numit adesea text argumentativ, indiferent dacã discursul
îmbracã formã oralã sau scrisã. În textul argumentativ se regãsesc
formulate atât teza (tezele) susþinutã (susþinute) de argumentator cât ºi
temeiurile oferite de acesta în sprijinul ei (lor). În situaþii concrete, când
ne dãm seama cã ne aflãm în faþa unei argumentãri ºi nu suntem în faþa
altei forme de discurs, de pildã forma descrierii, relatãrii, explicaþiei,
naraþiunii? Sunt situaþii când textul argumentativ este mixt, deci conþine
atât porþiuni argumentative cât ºi altele neargumentative.

Student: Existã indicatori argumentativi? Care sunt aceºtia?

Profesor: De obicei, un text
argumentativ conþine o serie de
cuvinte sau expresii cu funcþie
specialã: de a semnala legãturile
logice dintre enunþuri. Astfel de
cuvinte sau expresii se numesc
indicatori ai argumentãrii sau
mãrci ale argumentãrii. Indicatorii
sau mãrcile, ca semne de cele mai
multe ori exterioare, structureazã
logic textul argumentativ.
Câteva explicaþii generale
despre indicatorii argumentativi
sunt necesare:
1) Unii indicatori (ex: deci, prin
urmare, aºadar, în consecinþã,
rezultã cã, astfel, apoi, dupã
spusele, ca o concluzie la, pentru cã
lucrurile stau astfel, urmeazã cã,
ceea ce implicã, ceea ce dovedeºte,
ceea ce înseamnã, de unde putem
deduce, drept rezultat etc.)
marcheazã faptul cã enunþul sau
enunþurile în faþa cãrora stau au
statut de concluzie (concluzii). Ei
sunt indicatori de concluzie.
2) Alþi indicatori (ex: fiindcã,
deoarece, întrucât, cãci, pentru cã,
din cauzã cã, având grijã cã, fiind
garantat cã, acesta este adevãrat
pentru cã, motivul este cã, având în
vedere faptul cã, aºa cum se deduce
din faptul cã, aºa cum se aratã prin,
aºa cum se demonstreazã prin etc.)
semnaleazã cã enunþul sau enunþurile
care urmeazã dupã ele sunt folosite
ca premise, ca temeiuri. Ei sunt
indicatori de premisã.
3) Existã ºi texte argumentative
în care nu figureazã indicatorii
premiselor sau concluziei. Legãturile
logice dintre componentele textului
pot fi recunoscute atunci indirect,
pe baza afinitãþilor de conþinut ºi a
ordinii în care sunt dispuse. În
practica analizei de text
argumentativ, de regulã se
procedeazã la reformularea lui,
urmãrind atât conþinutul cât ºi
ordinea dispunerii enunþurilor.
4) Unele cuvinte sau expresii din
familia indicatorilor argumentativi
au în cadrul unui discurs ºi alte
utilizãri, astfel cã ele nu îºi
îndeplinesc, atunci când stau în faþa
unui enunþ, statutul de premisã sau
de concluzie. De pildã, pentru cã
ºi deoarece nu sunt obligatoriu
indicatori ai premiselor, ci pot fi
folosite ºi pentru a marca o relaþie
cauzalã între ceea ce se exprimã prin

douã enunþuri, sau o relaþie dintre act
ºi motivele lui. Cuvântul deci, nu
întotdeauna semnaleazã existenþa
indicatorului concluzie. În ambele
situaþii putem sã avem de-a face cu
o explicaþie, relatare, descriere, ºi nu
obligatoriu cu o argumentare. Alteori
însã, chiar dacã textul este
argumentativ, aceste cuvinte sau
expresii (deoarece, pentru cã, deci
etc.) pot sã nu conteze în delimitarea
componentelor sale logice.
5) Indicatorii argumentativi
posedã ºi o altã calitate, aceea de a
exprima forþa (exprimatã gradual)
atribuitã relaþiei logice între douã
sau mai multe enunþuri de cãtre
argumentator. Soliditatea, forþa sau
tãria legãturii dintre premise ºi
concluzii face sã existe în textele
argumentative o varietate de
indicatori. De pildã, cuvântul
rezultã sau expresiile rezultã cu
necesitate ºi decurge absolut
concludent sugereazã forþa
legãturii logice; expresii ca pare sã
rezulte, este rezonabil sã
conchidem, aºadar, nu ar fi exclus
ca, ar fi hazardat sã conchidem
ºi multe altele, sunt formule mai
atenuate. Exemplele, bineînþeles,
pot fi multiplicate.
Trebuie sã reþineþi cã: unele
cuvinte sau expresii nu joacã rolul
strict de indicatori ai argumentãrii.
De pildã, cuvântul dacã ºi expresia
dacã atunci mijlocesc legãtura
dintre douã enunþuri pentru
construirea unui enunþ compus, de
tip condiþional. Nici expresia
sau sau nu este un indicator
argumentativ, ci mijloc de legare a
douã enunþuri aflate în relaþie de
opoziþie. Cuvântul dar, atunci când
este utilizat cu funcþii argumentative
(ºi nu din necesitãþi stilistice sau
textuale), are rolul de a arãta cã douã
sau mai multe propoziþii sunt în
relaþie de opoziþie în privinþa
conþinutului. Aceste cuvinte sau
expresii (sunt ºi altele care pot fi
descoperite cu uºurinþã) au rolul
esenþial de a ne semnala în ce direcþie
se mobilizeazã argumentarea ºi care
este dimensiunea argumentãrii. Pe
scurt, ele exprimã relaþii logice, iar
în cazurile descrise mai sus relaþii
logice de condiþionare sau de
opoziþie dintre argumentele expuse
în vederea susþinerii sau respingerii
tezei.

Student: Am învãþat cã, alãturi de argumentare
ºi demonstraþie, explicaþia are un rol distinct.
Ce reprezintã explicaþia?

Profesor: Alãturi de argumentare ºi demonstraþie, ca mijloace
discursive de comunicare, cunoaºtere ºi acþiune, explicaþia are un rol
distinct. Dacã ceva se întâmplã, ne intereseazã nu numai ce se întâmplã,
ci ºi de ce ºi cum se întâmplã.
Etimologic, a explica provine din latinescul explicare, care însemna
iniþial a desface, a desfãºura, iar, ulterior, a descurca, a expune
clar. Astãzi, în sensul cel mai general, a explica înseamnã a face
clar, a lãmuri, a face evident sau a oferi o înþelegere. Existã însã
o mare varietate de lucruri, evenimente ºi întâmplãri (de la cele cotidiene,
pânã la cele de ordin istoric, social, politic, juridic, filosofic, teologic,
ºtiinþific), care necesitã explicaþii ºi modele de explicaþie ºi, întrucât existã
mai multe tipuri ºi modele de explicaþie, definiþia ad-hoc de mai sus
(existentã de regulã în dicþionare) ne ajutã prea puþin.
La început sã rãspundem la o întrebare simplã. Care este testul cã
afirmaþiile sau ºirurile de raþionamente reprezintã o explicaþie?
a) Explicaþia are o funcþie de clarificare.
b) Explicaþia reprezintã rãspunsuri la întrebãri de ce? ºi cum?.
c) Explicaþia poate fi o succesiune de raþionamente, care conþine ºi
cuvinte sau locuþiuni indicatoare de premise ºi concluzii, dar utilizate cu
un alt scop, cel de a explica.
d) Explicaþia nu constituie decât indirect un mijloc de disputã.
e) Explicaþia îºi determinã caracteristicile în context discursiv.
Dacã explicaþia se reduce doar la ceea ce nu înþelegem prin ceea ce
ºtim deja, cu siguranþã se estompeazã noutatea cu soluþii ºtiute ºi comode,
fãrã a rezulta un plus pentru cunoaºtere ºi acþiune. Discuþia noastrã despre
explicaþie va fi mult uºuratã dacã vom introduce un aspect de ordin
structural, id est o minimã terminologie tehnicã. Este vorba, în ultimã
instanþã, de doi termeni: explanandum ºi explanans.

Explanandum se referã la ceea ce trebuie explicat (concluzia
explicaþiei), iar explanans la ceea ce explicã (premisele explicaþiei).
Relaþia complexã dintre aceºti doi termeni formeazã, propriu-zis, explicaþia.
Cu adevãrat, de multe ori, explicaþiile sunt imperfecte sau
nesatisfãcãtoare, în funcþie de un anumit ideal de raþionalitate. Însã,
prin satisfacerea unor normative mai riguroase (de ordin logic) ºi
organizarea mai sistematicã (ideal ar fi în sisteme teoretice) a enunþurilor
despre ceea ce se cunoaºte, se presupune ºi se poate prezice cu privire
la un anumit lucru, eveniment sau întâmplare, vom putea descoperi o
serie de elemente explicative necesare înþelegerii ºi, implicit, pentru
cãutarea soluþiilor.
În sfârºit, la rândul lor, explicaþiile se supun permanent unui proces
de evaluare criticã. Dacã explicaþiile sunt încorporate în sinteze teoretice
mai bine organizate, dar fãrã a se neglija echilibrul dinamic între experienþã
ºi sistemul teoretic, ele pot deveni problematice, deschizându-se astfel
calea spre direcþii demne de investigat.
Numai urmând aceastã cale  structurã, sistemicitate ºi evaluare criticã
 explicaþiile pot forma paradigme culturale ºi ºtiinþifice, rezervoare de
cunoaºtere ºi acþiune, care permit permanent ºi dinamic reformulãri,
restructurãri, reevaluãri, rãsturnãri de fundamente pentru înþelegerea
diferitelor lucruri, fapte, evenimente ºi întâmplãri.

Student: Din cele expuse, rezultã cã existã mai multe tipuri
ºi modele de explicaþie. De ce depind acestea?
Profesor: Existã o mare
varietate de tipuri ºi modele
explicative, datã fiind diversitatea
domeniilor de explicaþie ºi a
opiniilor în ceea ce priveºte
contextul, natura, funcþiile, nivelul,
dimensiunea, perspectiva, precizia,
profunzimea, puterea (forþa),
extensiunea,
complexitatea,
coerenþa,
comprehensiunea,
eficacitatea, utilitatea lor ºi chiar
dificultatea în a le clasifica. Este clar
cã cea mai simplã clasificare a
explicaþiilor se poate face dupã
gradul de complexitate a elementelor
structurate în diferite contexte:
1) explicaþii cu structurã mai
puþin complexã ºi sistematicã;
2) explicaþii cu structuri înalte
de complexitate ºi sistemicitate.
Din prima categorie, explicaþii
cu structurã mai puþin complexã ºi

Student: Care este diferenþa dintre raþionare(inferare) ºi argumentare?

Profesor: Argumentarea este, în anumite privinþe, o formã de raþionare (logicienii contemporani utilizeazã
termenul de inferare) pentru cã orice argumentare este ºi un exerciþiu de raþionalitate. Reciproca nu mai este
valabilã: nu toate raþionãrile (inferãrile) au caracter argumentativ.
Deci sfera noþiunii de raþionare este mai largã, iar prin adiþionarea unor specificãri se contureazã ºi acela al
argumentãrii. Prin intermediul acestor specificãri putem caracteriza argumentarea ºi în context cu demonstraþia
ºi explicaþia, ca forme de raþionare.
Iatã câteva diferenþe între argumentare ºi raþionare:
1)  Raþionarea (inferarea) este un proces care are ca scop ajungerea la o concluzie pe baza unor premise date.
 Argumentarea este însã un proces invers, care are ca scop gãsirea unor temeiuri (argumente, dovezi,
probe, informaþii, date) în favoarea unei concluzii (tezã, opinie, pãrere, punctul de vedere).
2)  Punctul de plecare al raþionãrii (inferãrii) sunt premisele.
 Punctul de plecare al argumentãrii este concluzia (teza, opinia, pãrerea).
3)  Pentru raþionare, dacã premisele sunt adevãrate iar trecerea de la premise la concluzie se desfãºoarã în
mod necesar (existã o relaþie de consecinþã logicã), atunci ºi concluzia este adevãratã (certã).
 Pentru argumentare, justificarea opiniei (concluziei) îmbracã diferite grade de probabilitate.
În ultimã instanþã, pentru a înþelege aceastã diferenþã sã încercãm o analogie cu rezolvarea unei probleme
de ºah. Sã presupunem o partidã de ºah în care se dau anumite poziþii ale unor piese ºi se cere, de pildã, ca albul
sã dea mat din trei mutãri, rezultatul fiind dinainte fixat; apoi, sã presupunem o altã partidã de ºah în care nu se
ºtie nici cine va fi învingãtorul ºi nici dacã va fi un învingãtor, întrucât partida se poate încheia prin remizã.
Prima situaþie ar fi analogã raþionãrii, iar a doua situaþie ar fi specificã argumentãrii.

sistematicã, fac parte: a) explicaþia
unui text (prin clarificarea sensului
unor constatãri ºi supoziþii);
explicaþia prin reinterpretãri
corectoare (prin înlãturarea
neînþelegerilor sau a înþelegerilor
greºite, a echivocurilor ºi
presupunerilor eronate); explicaþia
ca justificare moralã (a unei acþiuni
care implicã acordul sau
dezacordul); explicaþia despre
cum a fost posibil? (modul
reuºitei sau nereuºitei prin
destãinuiri sau autobiografii);
explicaþiile orientate spre activitate
(despre cum se face sau nu se face
ceva). b) explicaþiile preºtiinþifice
sunt specifice cunoaºterii comune.
Unele sunt mai puþin precise:
explicaþia prin reducere la familiar;
explicaþia datoratã ambiguitãþii
limbajului; explicaþia prin analogie
(asemãnãtoare în multe privinþe cu
aceea prin reducere la familiar);
explicaþia
prin
diagnozã
(determinarea identitãþii unui
fenomen) sau
interpretarea
faptelor; explicaþia care conþine
erori de informaþie º.a. Altele sunt
incomplete: explicaþia formulatã
eliptic (fie datele relevante nu sunt
expuse în totalitatea lor fie
enunþurile generale sunt doar
presupuse); explicaþia prin
recurgerea la fapte unice sau
concrete; explicaþia parþialã,
incompletã; explicaþia alternativã
(aparent supradeterminatã, în
realitate incompletã faþã de cerinþa
exprimatã) º.a. În sfârºit, altele
sunt nedesãvârºite: explicaþia
schiþatã (cu valoare euristicã);
explicaþia posibilã (necalificatã
încã pentru autentificare) º.a.

Student: Aþi introdus în discuþie demonstraþia. Cum definim, în context, demonstraþia?
Profesor: Pe scurt. 1) Demonstraþiile sunt raþionamente riguroase,
constrângãtoare, în sensul decurgerii necesare a concluziilor din premise.
Ele garanteazã transferul adevãrului (anterior demonstrat sau postulat) al
premiselor asupra concluziei trase din ele. În caz contrar, demonstraþia
este nevalidã sau logic defectuoasã. Deci, demonstraþiile nu pot fi decât
corecte sau incorecte, cazuri intermediare nu pot exista. Legãtura logicã
dintre ceea ce susþine argumentatorul ºi premisele la care apeleazã poate
avea grade de tãrie diferite, în funcþie de: domeniul argumentaþiei, scopul
urmãrit, contextul ºi mijloacele de justificare disponibile. Argumentãrile
pot fi solide (tari) sau mai puþin solide (slabe), din punct de vedere logic,
iar situaþiile, care se apropie de caracteristica demonstraþiilor (de dovedire
concludentã sau total defectuoasã), sunt cazuri extreme. 2) Într-o
demonstraþie, premisele nu sunt controlabile, ci fie postulate, fie concludent
dovedite anterior. Aici ne intereseazã numai dacã deducþia construitã din
premisele sale este corectã. O argumentare poate fi supusã analizei critice
ºi eventual gãsitã nesatisfãcãtoare sub aspectul adevãrului sau al
acceptabilitãþii premiselor folosite. Concluzia unei argumentãri într-o
situaþie disputabilã poate sã depindã de atitudinile diferite ale interlocurorilor
faþã de una sau mai multe dintre premisele folosite în susþinerea ei, ºi nu
din pãrerile lor opuse despre legãtura dintre premise ºi concluzie. La
argumentãri se recurge numai când existã deosebiri de opinie, care nu se
identificã întotdeauna cu marca erorii. Teritoriul argumentãrii este cel al
opinabilului, care se întinde de la cunoaºterea ºtiinþificã pânã la judecãþile
ºi evaluãrile din viaþa cotidianã. 3) Într-o demonstraþie, propoziþiile, cu rol
de premise sau concluzii, sunt exprimate într-un limbaj care asigurã

univocitatea înþelesului lor. Aceastã cerinþã afecteazã termenii, asamblarea
lor logicã în propoziþii ºi compunerea acestora din urmã în enunþuri
complexe. De regulã însã, demonstraþiile dezvoltã limbaje formalizate în
care forma lingvisticã a propoziþiilor reflectã cu fidelitate forma lor logicã.
Argumentele sunt construite de regulã în limbaj natural, iar în câmpul
comunicãrii lingvistice pot interveni fenomene distorsionante: ambiguitatea,
imprecizia, dependenþa înþelesului de context º.a. 4) O demonstraþie corectã
este un rezultat definitiv în raport cu cadrul teoretic în care se plaseazã.
Întrucât argumentarea foloseºte premise în principiu contestabile ºi mijloace
logice de rigoare inegalã, ea poate fi reluatã ºi rediscutatã practic la nesfârºit,
modificatã ºi îmbogãþitã cu noi argumente sau perspective. Câteva exemple
sunt suficiente: controversele juridice, politice, istorice, filosofice,
jurnalistice ºi chiar literare referitoare la pedeapsa capitalã, eutanasie, avort,
tezele diferitelor ideologii politice, religioase sau filosofice, judecãþile atât
de diferite emise de jurnaliºti, evaluãrile cotidiene fãcute de oameni de
vârste ºi pregãtiri ºcolare diferite despre evenimente ºi personalitãþi
contemporane lor º.a. 5) Douã demonstraþii alternative, care privesc aceeaºi
situaþie, sunt complete, suficiente ºi la fel de riguroase. Este eronatã ideea
cã ele se întregesc sau se întãresc una pe cealaltã. Argumentarea are sens ºi
în cazul când situaþia aflatã în disputã este examinatã sub toate aspectele
relevante, sau dacã, privitã dintr-o altã perspectivã, ceva ce pãrea evident
nu devine cumva problematic. 6) Scopul demonstraþiei este stabilirea
adevãrului, expunerea temeiurilor unui adevãr în faþa cãruia nu rãmâne loc
pentru obiecþii, dubii sau eventuale nuanþãri. Scopul argumentãrii este
obþinerea convingerii.

Specificitatea discursului
argumentativ
Student: ªi, din cea de a doua categorie,
ce explicaþii fac parte?

Profesor: Din cea de-a doua categorie fac parte explicaþiile ºtiinþifice,
care, de regulã, investesc precizie logicã, completitudine, desãvârºire ºi
pretind atingerea unui ideal de cunoaºtere. Explicaþiile de acest tip se
configureazã sub forma unor modele, cu mare impact în progresul
cunoaºterii ºi acþiunii:
a) modele deductive (de regulã, cele nomologice);
b) modele inductive;
c) modele statistice.

Student: Putem vorbi de cea mai bunã explicaþie?
Profesor: Sã analizãm douã
situaþii, una care se referã la
explicarea acþiunii (biologice,
umane, sociale, istorice etc.), iar
alta la explicaþia ºtiinþificã.
În cadrul primei situaþii, un tip
obiºnuit de explicaþii sunt cele
teleologice întâlnite în situaþiile când
acþiunile umane deliberate sunt
explicate în termenii scopurilor
conºtiente. Problematica explicaþiilor
teleologice se referã la explanans,
asupra cãruia cercetãtorii nu au cãzut
de acord. Iatã câteva variante
divergente:
- explanansul nu constã în
realizarea unui scop din viitor, însã
acest lucru nu ar invalida explicaþia;
- dorinþa anterioarã de a atinge
scopul este cea care explicã;
- explicarea este realizatã de
natura scopului ºi de faptul cã
acþiunea ar putea spori ºansele de
a-l realiza.
Diferã considerabil ºi opiniile,
în ceea ce priveºte dacã explicaþiile
teleologice trebuie reconstruite:
- ori în termeni de cauze sau de
temeiuri;
- ori chiar în termeni de dorinþe
inconºtiente.

Explicaþiile teleologice devin ºi
mai problematice când sunt
aplicabile altor contexte:
- comportamentul animalelor
explicat în termini de scopuri;
- explicaþia speciilor existente
în termenii scopului divin;
- explicaþia vitalistã a fenomenelor biologice în termenii unui
principiu vital sau entelehii
(termen utilizat de Aristotel: scopul
lãuntric care ar sta la baza
dezvoltãrii materiei ºi ar determina
în mod finalist întregul proces al
dezvoltãrii ei);
- considerarea unui principiu
antropic în explicaþiile cosmologice
(acest principiu considerã omul opus
întregii naturi, fãcut dupã chipul ºi
asemãnarea lui Dumnezeu ºi constituind scopul suprem al creaþiei) etc.
Explicaþiilor teleologice li se
opun însã cele funcþionale, pe care
le întâlnim adesea în biologia
evoluþionistã, antropologie ºi
sociologie. Alþi cercetãtori se
strãduiesc sã argumenteze cã atât
explicaþiile teleologice cât ºi cele
funcþionale pot fi analizate complet
în termini de cauze eficiente. Nici
în acest caz nu existã unanimitate!

Student: Dar explicaþia ºtiinþificã?

Profesor: Sã o analizãm. Pentru a evita intruziunea nedoritã a
teologiei, metafizicii sau antropomorfismului în ºtiinþã, mulþi cercetãtori
ai ºtiinþei ºi filosofi (în special din prima jumãtate a secolului al XXlea) au considerat cã ºtiinþa nu oferã explicaþii, ci doar descrieri ºi
predicþii ale fenomenelor naturii. Alþii însã au susþinut cã ºtiinþa empiricã
poate explica fenomenele naturii fãrã a apela la metafizicã sau teologie.
Astãzi, aceastã viziune este acceptatã de marea majoritate a
cercetãtorilor (este cunoscutã ºi sub denumirea de concepþia standard),
deºi în problema naturii explicaþiei ºtiinþifice dezacordul este profund.
Potrivit concepþiei standard, a da o explicaþie ºtiinþificã unui fenomen
al naturii înseamnã a arãta cum poate fi subsumat acel fenomen unei
legi a naturii. La rândul lor, legile universale pot fi explicate, ca ºi faptele
particulare, prin subsumare. Explicaþia se transformã deci într-un
argument deductiv, unde premisele (propoziþii ce exprimã legi universale
sau propoziþii care descriu condiþiile iniþiale) constituie explanansul,
iar concluzia, explanandumul. Este de fapt modelul deductiv-nomologic
(enunþuri care exprimã legi obiective).
Existã însã ºi cercetãtori, care, deºi admit explicaþia nomologicã, sunt
adepþi ai explicaþiei prin subsumare la legi inductive sau statistice. Este
modelul inductiv sau statistic. Aceste explicaþii sunt concepute ca argumente
inductive, unde explanansul conferã o mare probabilitate inductivã
explanandumului. O serie de obiecþii la adresa concepþiei standard au fost,
ulterior, generate de absenþa constrângerilor cauzale. A apãrut apoi ºi o
concepþie a unificãrii în ceea ce priveºte explicaþia. În ultimã instanþã, spun
adepþii acestei direcþii, noi explicãm ºi înþelegem fenomenele, în mãsura în
care le putem integra într-o viziune totalizantã dar bine fundamentatã din
punct de vedere ºtiinþific. Este modelul filosofic.
Dupã concepþiile care pun accentul pe factori precum relaþiile logice,
legile naturii sau cauzalitate a apãrut ºi convingerea cã toate tipurile ºi
categoriile de explicaþii trebuie analizate în întregime în termeni
pragmatici. Este deci modelul pragmatic.
Semnele de întrebare cu privire la cea mai bunã explicaþie nu se opresc
aici. Trecerea în revistã a celor douã cazuri nu epuizeazã varietatea
explicaþiei. Însã, în viaþa de zi cu zi feluritele explicaþii par sã nu ridice
dificultãþi suplimentare faþã de cele pe care le-am discutat deja.

Student. Cum sintetizaþi raportul dintre explicaþie
ºi argumentare?
Profesor: 1)  Într-un raþionament explicativ, adevãrul
concluziei este presupus, pe când
premisele pot fi puse sub semnul
îndoielii.
 Într-o argumentare, concluzia
este cea care stã sub semnul îndoielii,
iar intenþia este sã devinã acceptatã
sau plauzibilã, atunci când se

apeleazã la premise acceptabile sau
mai puþin problematice decât este ea.
2)  Explicaþia are drept scop
clarificarea a ceea ce este neînþeles,
obscur sau este înþeles în mod
eronat, în ultimã instanþã urmãreºte
stabilirea adevãrului.
 Într-o argumentare se
urmãreºte obþinerea convingerii.

Student: Se poate pune semnul egal între argumentare
ºi retoricã ?

Profesor: Argumentarea intervine atât în construirea, cât ºi în
producerea de discursuri cu intenþie persuasivã. Parþial, preocupãrile
specifice argumentãrii se suprapun cu cele ale retoricii (ca teorie a
elocinþei). Spre deosebire de logicã, argumentarea ºi retorica au drept
obiect comunicarea ideilor ºi intenþia de a influenþa convingerile,
credinþele ºi atitudinile altora. Existã însã ºi diferenþe relevante:
1) Retorica utilizeazã preponderent discursul oral.
 În argumentare se utilizeazã atât discursul oral cât ºi cel din texte, cu
precizarea cã varianta a doua este utilizatã într-o mãsurã mult mai mare.
2) Retorica se preocupã în principal de discursurile publice.
 În argumentare sunt de egal interes discursul pentru auditoriul
universal, cel adresat unei singure persoane (interlocutorul) ºi chiar pentru
subiectul aflat într-o stare de autodeliberare.
3) Retorica se preocupã ºi de aspectele neargumentative ale artei
discursului: resursele expresive ale limbajului (de pildã, figurile retorice)
ºi mijloacele nediscursive de realizare a persuasiunii (þinuta oratorului,
gestica, registrul vocal, intonaþia º.a.).
 În argumentare doar mijloacele discursive de realizare a convingerii
sunt utilizate cu precãdere, iar în cadrul acestora cele care se adreseazã
raþionalitãþii ocupã un loc aparte.
Dacã, la Aristotel, retorica însemna în primul rând arta producerii probelor în vederea convingerii (ceea ce numim astãzi argumentare) ºi abia în
al doilea rând stilul ºi structura discursului, puþin mai târziu Cicero denumeºte
retorica ars bene dicendi (arta de a vorbi bine), arta de a convinge cu
dovezi bine alese, dar ºi printr-un stil bine elaborat. De-a lungul timpului însã,
retorica sau ars bene discendi devine ars ornandi (arta împodobirii discursului), rezumându-se la o teorie a figurilor de stil ºi dizolvându-se în poeticã.
În concluzie, raþionalitatea îmbracã diferite forme. Este însã eronatã
ridicarea la rang de model unic a unui tip de raþionalitate, la care sã aspire
ºi sã fie judecate toate celelalte performanþe intelectuale. Argumentarea
este un tip relevant de raþionalitate, cu nimic mai prejos decât oricare
alta, deoarece înlesneºte înþelegerea ºi ameliorarea gândirii ºi a
comunicãrii ei, rãmâne permanent în legãturã cu practica întemeierii ºi a
criticii ideilor în toatã diversitatea ei.

Student: Unde situãm argumentarea, în lumina celor
prezentate, filosofie, logicã , retoricã ?

Profesor: O investigare, chiar succintã, asupra argumentãrii, relevã
importanþa unor conexiuni cu alte domenii:
- relaþia cu teoria comunicãrii, deoarece orice argumentare este un
instrument ºi un act de comunicare;
- relaþia cu retorica (teoria elocinþei), evocatã magistral de Platon în
dialogurile Euthydemos, Phaidros, Sofistul, Republica º.a., deoarece
argumentarea intervine ºi în oratorie, în construirea ºi producerea unor
discursuri cu intenþie persuasivã;
- relaþia cu psihologia, deoarece orice argumentare este ºi un fapt de
intervenþie individualã sau socialã;
- relaþia cu teoria acþiunii eficiente (praxiologia), deoarece orice
argumentare urmãreºte ºi convingerea interlocutorului (sau auditoriului);
- relaþia cu logica întrebãrii (erotetica), deoarece orice argumentare
se prezintã, explicit sau implicit, ca un schimb de întrebãri ºi rãspunsuri
în marginea unei teze care trebuie doveditã;
- relaþia cu etica, deoarece orice argumentare poate produce efecte
asupra individului sau grupului, iar aceste efecte pot sta sub semnul binelui
sau al rãului.
Însã, sub aspect structural, cea mai semnificativã relaþie este cu
logica, întrucât argumentarea, ca practicã logicã sau logicã în
acþiune, este un demers aplicativ integrat imperativelor raþionalitãþii.
Ce investigheazã logica? Raþionamentul în sine (inferenþa în
terminologia modernã), ca expresie a raþionalitãþii pure. Ce
investigheazã argumentarea? Tot raþionamentul, însã aflat în condiþii
concrete de funcþionare ºi corectitudine:
- nivel corect sau incorect de utilizare a raþionamentului sub aspect logic;
- valoarea lui în raport cu teza ce trebuie argumentatã;
- auditoriul pentru care se argumenteazã;
- finalitatea urmãritã prin argumentare;
- gradul de eficienþã în justificarea unei propoziþii º.a.
Istoria logicii consemneazã ºi similitudini de sens pentru termenul
de raþionament, atât pentru investigaþia logicã, cât ºi pentru cel de
argumentare, fapt datorat tipului de definiþie (fie mai îngust sau tehnic
fie mai larg) dat logicii de cãtre autorii semnificativi, sau modului cum
aceºtia înþelegeau menirea ºi interesul logicii pentru educaþie.
Reamintim cã, în epoca modernã, pânã cãtre sfârºitul secolului al
XIX-lea, a dominat o viziune mentalistã despre logicã, amestecul
problematicii propriu-zis logice cu cele ale psihologiei (logica ar avea
menirea de a studia formele gândirii considerate independent de
obiectele sau conþinuturile la care se aplicã) ºi, ca derivat al acestei
viziuni, amestecul cu problematica specificã epistemologiei ºi
metodologiei. De aici ºi lãrgirea nepermisã a statutului logicii, de a
formula reguli pentru buna întrebuinþare a minþii, deci cu efecte
pedagogice benefice pentru gândire.
În logica contemporanã, însã, prin raþionament se înþelege o mulþime
de propoziþii în cadrul cãreia una dintre ele este desemnatã drept concluzie,
iar toate celelalte drept premise. Sub aspectul validitãþii formale a
raþionamentului accentul cade pe decurgerea necesarã, care se traduce
prin imposibilitatea ca propoziþia desemnatã drept concluzie sã fie falsã
când toate premisele sunt adevãrate.
Mai mult, în sens restrâns (tehnic), logica formalã contemporanã
nici nu are ca obiect de studiu raþionamentul, ci relaþia de consecinþã
logicã, adicã o propoziþie ce decurge necesar dintr-o mulþime datã de
alte propoziþii.
În argumentãrile reale, premisele unui raþionament trebuie sã fie
acceptabile, iar în sprijinirea unei concluzii se pot invoca ºi alte propoziþii
atunci când ea nu decurge în mod necesar (în sensul logicii formale).
Decurgerea în sens logic-formal nu este o condiþie nici suficientã ºi
nici necesarã pentru folosirea unor propoziþii ca argumente în sprijinul
altora. În argumentare legãturile logice dintre propoziþii trebuie sã fie
simple ºi evidente, astfel încât recunoaºterea lor sã nu presupunã apelul
la cunoºtinþe speciale de logicã.
O primã concluzie poate fi degajatã: problematica teoriei argumentãrii
este diferitã de cea a logicii în sens restrâns (a logicii formale sau
deductive), iar pentru practica argumentãrii  orientatã spre ameliorarea
deprinderilor greºite de gândire (priceperea de a formula ideile, de a le
oferi justificãri, de le comunica altora, de a le evalua ºi critica º.a.),
acurateþe ºi eficienþã în procesele de cunoaºtere ºi în luarea deciziilor 
relevanþa logicii formale este doar indirectã sau în plan secund.
În argumentare, ca practicã a raþionamentului, se apeleazã la exemple
reale, luate din practica gândirii istorice, juridice, politice, filosofice,
jurnalistice, din viaþa cotidianã, publicã sau privatã.

Student: Domnule profesor, învãþãm sã argumentãm
pentru a convinge interlocutorul/auditoriul cu privire
la teza aflatã în discuþie, dezbatere sau disputã.
Pentru a se obþine acest rezultat, fãrã îndoialã,
punem în miºcare variate tehnici de argumentare.
Care sunt acestea?
Profesor: Convingerea, interlocutorilor faþã de valabilitatea
persuasiunea, manipularea.
argumentelor ºi de legãtura lor cu
Convingerea, acþiunea de a
convinge, înseamnã a face pe
cineva sã accepte adevãrul unei
teze, sã adere la o opinie. Aici
putem vorbi mai degrabã despre
rezultatul unui demers raþional,
chiar logic, constrângãtor, în sensul
cã rezultã din prezentarea unor
probe indubitabile. Aceastã
explicaþie ne este sugeratã chiar de
originea cuvântului, convictio (de la
vincere), înfrângere completã, în
cazul de faþã victorie a raþiunii.
Dacã în argumentare se trece cu
succes de filtrul criteriilor de
evaluare, atunci ea devine
convingãtoare. În caz contrar este
neconvingãtoare pentru auditoriul
vizat, întrucât, deºi pot fi utilizate
enunþuri adevãrate sau acceptabile,
ele sunt vehiculate cu tehnici de
argumentare neadecvate.
Persuasiunea (acþiunea de a
persuada) înseamnã a determina pe
cineva sã acþioneze în sensul dorit,
bineînþeles, în urma argumentãrii.
Aici putem vorbi despre
tehnici de influenþare, care
vizeazã dimensiunea emoþionalã,
imaginaþia, sugestia ºi pare a avea
ca scop adeziunea liberã a
interlocutorului, aºa cum sugereazã
chiar originea cuvântului persuasio
(de la suadere, a sfãtui), deci a
influenþa decisiv. Deci a
persuada înseamnã mai mult decât
a convinge, fiindcã se adaugã ºi
obþinerea forþei necesare trecerii
la acþiune. Persuasiunea este
determinatã mai mult de atitudinea

teza susþinutã. Aºadar, persuasiunea
nu este o limitã (cu atât mai puþin o
eroare) a actului de argumentare, ci,
dimpotrivã, existã numeroase
situaþii argumentative când este
dificil sã gãseºti temeiuri care sã fie
acceptate de auditoriu ºi ale cãror
legãturi cu teza sã fie unanim
recunoscute. Disputele argumentative cele mai animate se
poartã în legãturã cu temeiurile ºi
tezele care lasã loc construcþiilor
alternative, prin susþinerea sau
respingerea tezei ºi susþinerea
tezei opuse.
Manipularea
înseamnã
impunerea unei teze prin
înºelãtorie, fie prin prezentarea unor
argumente false (afirmaþii
mincinoase), fie prin folosirea în
mod
intenþionat
a
unor
raþionamente greºite, dar având
aparenþa corectitudinii (sofismele),
care urmãresc inducerea în eroare
a interlocutorului.
Manipularea prin argumentare
este utilizatã astãzi în forme din ce
în ce mai subtile, uneori agresive:
de la dezbaterile politice ºi disputele
polemice pe diferite teme de
actualitate, pânã la discuþiile
cotidiene din viaþa noastrã privatã,
publicã, profesionalã, când se
urmãreºte obþinerea succesului cu
orice preþ.
Nu putem nega faptul cã, în
anumite situaþii, discursul
argumentativ manipulator poate fi
benefic pentru interlocutor sau
auditoriu, individ sau colectivitate.
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Luminiþa Huþupan-Dinu  O HARETISTÃ DE 24K
(Urmare din pag. 1)
Ce simte un campion?
Am obþinut niºte performanþe la
care nici nu visam. La prima cupã a
Ligii Campionilor am simþit o
bucurie enormã, la a doua a fost un
succes nesperat ºi i l-am dedicat
mamei, care era foarte grav
bolnavã, iar, la a treia, începusem
sã mã obiºnuiesc. Pentru cã, la
Krim, toatã lumea se gândeºte
numai la Liga Campionilor ºi
fãceam totul ca sã o câºtigãm.
Care este cheia reuºitelor tale?
Foarte multã muncã, ambiþie,
mentalitate de învingãtoare, dar
trebuie sã ai ºi ºansã ºi credinþã în
Dumnezeu. Când iubeºti, însã, acest
sport, munceºti cu plãcere ºi dai tot
ce ai mai bun din tine.
Te consideri o persoanã
realizatã?
Da, din toate punctele de
vedere. Am avut o copilãrie grea,
am fost ºase fraþi la pãrinþi, patru
bãieþi ºi douã fete, ºi nu am avut în
fiecare zi carne pe masã, dulciuri
sau ce ne mai doream noi. De aceea
a trebuit sã muncim ºi sã ne

descurcãm. Mã bucur cã atât eu, cît
ºi sora mea, Elena, care este tot
handbalistã, am putut sã o ajutãm,
mai târziu, pe mama.
Cum te caracterizezi?
Sunt o fire uneori blândã, alteori
rea. Þi-o plãtesc cu aceeaºi monedã.
În schimb, pun foarte mult la suflet,
sunt ambiþioasã ºi, când vreau ceva,
realizez. De aceea, pe plan
handbalistic, pot sã spun cã sunt
mulþumitã pe deplin.
Ce te tenteazã?
Ce sã zic? Mi-aº dori multe, dar
nu mã pot hazarda sã-mi cumpãr
cine ºtie ce. Nu am avut bani când
eram micã, iar acum nu mã pot
sparge în figuri. Am câºtigat bani
cu foarte multã muncã ºi vreau sã
am o casã cu tot ce trebuie, iar
copilul sau copiii mei sã nu sufere
de nimic.
Care performanþa îþi este cea
mai dragã?
Eu zic cã cea mai importantã
este medalia de argint de la
Campionatul Mondial de la St.
Petersburg. Pe lângã aceastã
medalie cu echipa României, am
avut foarte multe Ligi ale

Campionilor câºtigate, trei din cinci
finale jucate, foarte multe trofee de
cel mai bun portar, asta ºi datoritã
echipei. Fãrã ajutorul echipei unde
am jucat, nu puteam sã obþin aceste
rezultate. Eu zic cã, una peste alta,
sunt foarte mulþumitã de munca
depusã pânã acum ºi nu-mi pare rãu
de anii care au trecut pe lângã mine,
pentru cã, totuºi, am realizat ceva.
Ai face acelaºi lucru, dacã ai
întoarce anii?
Aº mai da încã 10 ani înapoi ºi aº
continua tot la fel de bine pentru cã tot
ce-am obþinut pânã acum, la echipele
de club sau la echipa naþionalã, am
obþinut pentru cã am fost o fire
ambiþioasã, puternicã ºi mi-am dorit
sã câºtig. Din fiecare antrenament am
vrut sã câºtig ceva, sã fiu împãcatã
sufleteºte ºi fiecare meci voiam sã-l
câºtig ca sã-mi fie bine în ziua

respectiveã ºi mai departe, sã nu sufãr
cã am pierdut acel joc.
Ai vreun regret?
Acum nu mai am. Îmi doream
sã devin mamã ºi, în fine, visul mi
s-a îndeplinit. Am o fetiþã minunatã.
Nici pe plan sportiv nu mã plâng,
sunt foarte bucuroasã. Viaþa de
sportivã este foarte grea, cere foarte
multe sacrificii, dar mi-a adus ºi
mari satisfacþii.
Un gând pentru sãrbãtoarea
de 20 de ani a Universitãþii Spiru
Haret?
Dacã a ajuns la aceºti ani
frumoºi, înseamnã cã ºi-a fãcut
foarte bine datoria. Eu îi urez mult
succes în continuare ºi sã aibã cât
mai mulþi sportivi de mare
performanþã absolvenþi ai Facultãþii
de Educaþie Fizicã ºi Sport!

Zodie: Scorpion (nãscutã pe 6 noiembire 1971, la Piatra Neamþ);
Ultimul club la care a activat: Oltchim Rm. Vâlcea
Palmares:
2000  locul patru, cu echipa României, la CE de la Bucureºti;
2001  câºtigãtoare a Ligii Campionilor cu Krim Neutro Roberts
Ljubljana (Slovenia);
2002  câºtigãtoare a Ligii Campionilor cu Kometal Skopje
(Macedonia);
2003  câºtigãtoare a Ligii Campionilor ºi a Supercupei Europei cu
Krim Eta Malitza (Slovenia);
2004  câºtigãtoare a Supercupei Europei ºi finalistã a Ligii
Campionilor cu Krim Eta Malitza (Slovenia);
2005  medalie de argint, cu echipa României, la CM de la St.
Petersburg; cel mai bun portar al competiþiei;
2006  finalistã a Ligii Campionilor cu Krim Eta Malitza (Slovenia);
2007  câºtigãtoare a Cupei Cupelor ºi a Supercupei Europei cu
Oltchim Rm. Vâlcea;
 locul patru, cu echipa României, la CM din Franþa
Multiplã câºtigãtoare de titluri ºi cupe naþionale în România,
Slovenia ºi Macedonia;
2008  locul ºapte, cu naþionala României, la Jocurile Olimpice de
la Beijing, ºi locul cinci, la Campionatele Europene din Macedonia.
Desemnatã, în dese rânduri, cel mai bun portar la marile competiþii
europene ºi mondiale, la care a participat;
Handbalista anului, 2008, în România.
S-a retras definitiv din activitate în mai 2009, iar, în prezent, este
antrenor secund la lotul naþional feminin de handbal al României.
Este cãsãtoritã ºi are o fetiþã, ªtefania, de 6 luni.

Cultura tinerilor  încotro?
provincie. Toþi aceºtia au avut ºansa
de a intra în dialog cu profesori
universitari ai Facultãþii de Litere din
cadrul Universitãþii Spiru Haret, dar
ºi cu dascãli din învãþãmântul
preuniversitar  inspectori generali
ºi inspectori de specialitate ai unor
inspectorate ºcolare judeþene 
Vrancea, Dâmboviþa, Prahova, aflaþi
în relaþii de colaborare cu facultatea,
directori de ºcoli, profesori
metodiºti, specialiºti în domeniu,
autori de manuale, din Bucureºti 
ªcoala Normalã Elena Cuza,
Colegiul German Goethe,
Colegiul naþional George Coºbuc

etc  ºi din alte localitãþi ale þãrii,
cadre didactice care apreciazã
realizãrile Universitãþii Spiru Haret
pe linie profesionalã, dar ºi condiþiile
de excepþie asigurate studenþilor
haretiºti.
Profesorii prezenþi au detaliat
câteva modalitãþi utilizate în scopul
întemeierii unei culturi solide
tinerilor, aducând ºi cãrþi proprii, iar
studenþii ºi elevii au fost invitaþi sã
citeascã din încercãrile lor literare.
Dincolo de conþinutul ºtiinþific,
transmis studenþilor sau elevilor,
profesorii invitaþi sunt preocupaþi de
realizarea unui dialog rodnic privind
cultura ºi educaþia. Rezultatul va fi,

Profesor universitar dr. arh.
Mariana Stoian nu mai este printre noi
(Urmare din pag. 1)
ªi-a început cariera
universitarã la 1 septembrie
1961, când, în urma rezultatelor
strãlucite din anii de studii la
Institutul de Arhitecturã Ion
Mincu din Bucureºti, a fost
opritã ca asistent la Catedra de
Arhitecturã Industrialã, condusã
de profesorul arh. Mircea
Enache. În cadrul acestei catedre
a funcþionat mai mulþi ani în
colectivul profesorului arh. I.
Gãleºanu. În anii 70-80 a
lucrat în Catedra de Proiectare
alãturi de profesorii arhitecþi Ion
C. Ressu ºi Aurelian Triºcu.
A urcat treptele carierei
universitare pânã la gradul de
profesor universitar, ca urmare
a unor lucrãri ºtiinþifice
strãlucite ºi a proiectelor la care
a fost autoare sau coautoare.
Dupã ce, în anii 90, a fost
profesor asociat al Facultãþii de
Arhitecturã de la Universitatea
Spiru Haret, a dat curs solicitãrii
profesorului dr. arh. Cornel
Dumitrescu, decanul de atunci al
Facultãþii de Arhitecturã, ºi, de
la 1 octombrie 2000, a fost
angajatã aici cu norma de bazã.
Cu multã competenþã ºi dãruire
profesionalã, în calitate de ªef
de catedrã Proiectare ºi Sinteze
de Arhitecturã, a îndrumat mai
multe serii de studenþi arhitecþi.
Dincolo de amintirile
personale despre omul deosebit
care a fost, despre eminentul
pedagog, despre profesionistul cu
o solidã culturã, dãruit cu har, am
cãutat în orele ce au urmat dupã
aflarea tragicei veºti a dispariþiei
colegei noastre, sã aflu câteva
dintre gândurile colegilor, care iau fost alãturi mai mulþi ani în
Catedra Sinteze de Arhitecturã.
Profesorul dr. arh. Vasile
Marcu: Despre profesor dr. arh.
Mariana Stoian este foarte greu
acum sã-mi exprim gândurile,
acele gânduri de maximã
concizie sau mai degrabã
esenþiale, despre Omul, Fiinþa ce
dispare atât de brutal din
mijlocul nostru, al prietenilor,
colegilor, cunoºtinþelor. Este
aproape incredibil sã realizezi cã
Omul Mariana Stoian, care pânã
mai ieri constituia un prilej de
a-i
admira
optimismul,
bunãtatea, dar ºi fermitatea
departe de orice compromis,
care ne copleºea cu adevãrata ei
camaraderie, Mariana noastrã a

luat calea celor veºnice. Frumoasã
ºi plinã de har, cadru didactic,
arhitect talentat, cum am cunoscuto, în anii studenþiei mele, aºa a
rãmas pânã în ultimele clipe ale
vieþii. Demnã, discretã, cartezianã,
cu o remarcabilã ordine a
raþionamentului, cum am cunoscuto în grupul de cadre didactice ale
profesorului Ion Ressu ºi Aurelian
Triºcu, aºa a fost ºi în cadrul
corpului profesoral de la
Universitatea Spiru Haret. Este
greu, foarte greu sã ne despãrþim de
tine, buna noastrã colegã,
Mariana Un gând bun însoþit de
creºtinescul Dumnezeu s-o ierte.
Conf. dr. arh. Sorin Minghiat:
A fost o femeie admiratã în
tinereþe Om sever, dar corect, de
fapt un mare sufletist. Avea un fond
prietenos, bazat pe principii foarte
riguroase.
Poseda o vedere de ansamblu
remarcabilã ºi punea degetul pe
ranã la corecturile cu studenþii. De
aceea a avut rezultate atât de
remarcabile la diplomele studenþilor
pe care i-a îndrumat. Dincolo de
cele afirmate, consider cã a fost o
mare arhitectã. Am amintiri foarte
plãcute despre camaraderia ºi
încrederea pe care mi le-a arãtat .
Una dintre aceste amintiri îmi vine
acum în minte. Atunci când am fost
fãcut lector, la Institutul de
Arhitecturã Ion Mincu, Mariana
Stoian a fãcut parte din comisia
delegatã de Minister. Examenul lam susþinut în sala unde îºi þinea
orele de Atelier. La examen, am
desenat pe tablã mai multe detalii
cu cretã coloratã. Dupã jumãtate de
an, când am intrat în acel atelier,
desenele mele nu erau încã ºterse
de pe tablã. Am aflat cã le spusese
studenþilor: Vã rog sã nu ºtergeþi
desenele lui Sorin  Am fost
atunci foarte emoþionat....Era un om
echilibrat, cu principii solide.
Conf.univ. dr. Ana Maria
Hariton: Mariana Stoian a fost un
om de o mare generozitate, total
dedicatã învãþãmântului de
arhitecturã. Remarcabilul ei talent
în exprimarea graficã a servit drept
model generaþiilor de studenþi, pe
care i-a îndrumat cu competenþã ºi
înþelegere. Detecta cu un ochi sigur
talentul ºi aºtepta din partea
studenþilor ei aceeaºi perseverenþã
în studiu ºi în dãruirea pentru
profesie, de care ea însãºi dãdea
dovadã. Nu tolera lenea,
incompetenþa, dezinteresul, pe care
le sancþiona aspru. Lucrând cu
studenþii din anii mari, a avut un rol

Colocviul internaþional

SCRIITORI DE EXPRESIE FRANCEZÃ
DIN SUD-ESTUL EUROPEI

BIOGRAFIE

Atelier de scriere creativã
Facultatea de Litere din cadrul
Universitãþii Spiru Haret a organizat
joi, 11 noiembrie, prima ºedinþã din
acest an universitar a Cercului
studenþesc de studii ºi creaþie
literarã. Tema întâlnirii, am fost
asiguraþi, este actualã ºi generoasã:
Cultura tinerilor  încotro? Atelier
de scriere creativã.
La aceastã activitate de
anvergurã au participat tineri
preocupaþi de cercetarea ºtiinþificã ºi
de creaþie literarã  masteranzi ºi
studenþi ai universitãþii noastre, dar
ºi elevi pasionaþi de literaturã ai unor
ºcoli de prestigiu din Capitalã ºi din
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esenþial în formarea lor ca
arhitecþi, cãutând sã gãseascã ºi
sã scoatã la luminã calitãþile
fiecãruia. Proiectele de diplomã
îndrumate
de
profesor
universitar Mariana Stoian erau
de cele mai multe ori
impresionante, stând mãrturie a
interesului constant ºi a dãruirii
îndrumãtorului. A creat în jurul
ei colective de an sudate, lucrând
ore în ºir în afara programului cu
colaboratorii, care vedeau în ea
un exemplu de urmat, pentru
felul în care aborda activitatea de
atelier, dar ºi datoritã calitãþilor
ei umane. Mariana Stoian
rãmâne un exemplu de
generozitate, sinceritate, ºi totalã
dãruire pentru profesie.
Lector univ. drd. Niculae
Ionescu: E greu de spus ceva în
aceste momente. Am colaborat
zilnic, aproape trei ani, cu
eminenta profesoarã, care a fost,
ºi greu pot sã separ secvenþe din
aceºti ultimi ani...Îmi amintesc
mereu bucuria pe care o avea
când venea la Facultate,
dedicaþia ei pentru învãþãmântul
din aceastã facultate. Ajuta pe
toþi studenþii sã-ºi corecteze
soluþiile, se lupta cu fiecare în
parte, cu autoritate, dar ºi cu o
rãbdare greu de imaginat. Avea
fler, ºtia sã vadã acolo unde era
valoarea, îi ghida pe cei buni sã
devinã ºi mai buni. Toþi cei din
jur recunoºteau plãcerea ei cea
mai mare: aceea de a fi un
profesor adevãrat.
Totdeauna aveam ce învãþa
pe lângã un asemenea profesor!
Îmi este greu sã mã gândesc
acum la o întâmplare anume. Aºa
cum am cunoscut-o, pot afirma
cã ne dãdea nouã ,colaboratorilor
ei, multã încredere. Amintirea
cea mai de preþ pe care ne-a
lãsat-o: o dãruire totalã pentru
învãþãmântul universitar. În varã
am întâlnit-o de douã ori. Avea
o mare bucurie; se simþea bine,
pãrea cã tratamentul medical
dãduse rezultate pozitive, abia
aºtepta sã se întoarcã în
Facultate. Mi-a spus: Mergem
împreunã mai departe. Vreau sã
ducem copiii pe care-i avem la
grupe, mai departe, împreunã.
Da.....ne inspira nouã, tuturor
,autoritatea de profesor
universitar, aºa cum o ºtim din
anii studenþiei noastre. A fost un
profesor, cu majuscule..
Dumnezeu sã o odihneascã
în pace!

cu siguranþã, o creºtere a calitãþii
educative în cadrul procesului de
învãþãmânt, prin formarea unor tineri
competenþi ºi motivaþi, bine pregãtiþi
ºi temeinic educaþi, ca persoane
responsabile ºi libere.
Elevii invitaþi vor fi fost cu
siguranþã atraºi de personalitatea
profesorilor de prestigiu din
Facultatea de Litere ºi au cunoscut
realitatea unei instituþii de prestigiu.
Moderatoarea acestei activitãþi
a fost doamna conf. univ.dr. Mioriþa
Got, coordonatoarea Cercului
studenþesc de studii ºi creaþie
literarã al Facultãþii de Litere.

Colocviul internaþional Scriitori de expresie francezã din sud-estul printre aceºtia : Alain Vuillemin (Universitatea din Artois, Franþa),
Europei , organizat anual în cadrul amplului proiect de cercetare Efstratia Oktapoda (Universitatea Paris IV, Sorbonne, Franta), Ilir Yzeiri
francofonã « Ruptures et/ou continuités identitaires chez les écrivains (Albania), Najib Redouane (California State University, S.U.A.), Estelle
dexpression française du Sud-Est
Variot (Universitatea din Proventa,
européen », iniþiat de Universitatea
Franþa), Ljiljana Matiè ºi Diana
ECOURI:
Spiru Haret, a devenit, deja, o
 Comment vous remercier de ces trois jours magnifiques passés Popoviè (Universitatea din Novi Sad,
tradiþie. Încã de la prima ediþie, chez vous! Je parle merveilles a tout le monde ici en Espagne. Jai Serbia), Hélene Lenz (Strasbourg),
aceastã manifestare ºtiinþificã s-a tellement appris a tous les niveaux: humain, académique... Vous Ana-Isabel Labra (Universitatea
bucurat de sprijinul, de partenariatul tous me manquez déja, votre ambiance sereine et agréable, familiale Alcala, Spania), Elena Prus (ULIM
fructuos al Agenþiei Universitare et intime...Passez mon bonjour a tout le monde, sil vous plaît. Chiþinãu), Julie Paulesc (Arizona
Francofone.
Jessaierai de mon mieux de faire connaître votre travail ici en State University)etc.
Tematicile sale incitante (Le Espagne. (Ana-Isabel Labra, Universitatea Alcala, Spania)
Cea de-a treia ediþie a acestui
dialogue des cultures dans les
colocviu s-a derulat în zilele de 5 ºi
 A fost minunat! (Onorina Botezat, Spiru Haret, Constanþa)
Balkans; Les écrivains du Sud-Est
6 noiembrie, la sediul Facultãþii de
 Vã mulþumesc foarte mult pentru toate! (Estelle Variot,
européen en quête didentité ºi Universitatea din Proventa, Franþa)
Litere a Universitãþii Spiru Haret, ºi
Lécrire et lécriture des écrivains
a propus o cercetare aprofundatã a
dexpression française du Sud-Est
diverselor tipuri de scriiturã
européen), ancorate atât în problematica specificã zonei culturale abordate, practicate de scriitorii de origine sud-est europeanã, care au ales sã creeze
cât ºi în actualitatea ºtiinþificã internaþionalã, au adus, alãturi de cadre în limba francezã.
didactice din universitatea noastrã  Paul Miclãu, Valentina Curticeanu,
Programul colocviului a cuprins comunicãri, ateliere ºi mese rotunde.
Lucrãrile s-au raportat la actul de a scrie ºi la particularitãþile scriiturii
scriitorilor din spaþiul sud-est european, care s-au exprimat în limba
francezã. Comunicãrile, care s-au desfãºurat în acest cadru tematic
general, au avut în vedere componente ale actului de a scrie, între care un
rol important îl au impulsul de a scrie sau dificultãþile care pot interveni
în procesul de creaþie. Este de la sine înþeles cã au existat investigaþii cu
privire la limba în care aceºtia au scris, precum ºi situaþia, des întâlnitã, a
debuturilor literare în limba maternã ºi trecerea la limba francezã, ca
limbã de adopþie.
Au fost propuse, de asemenea, dezbateri care au vizat genurile
discursului: autobiografic, memorialistic, eseistic, ficþiune, poezie.
Participanþii s-au raportat mai ales asupra aspectelor scriiturii:
tradiþionalã, modernã ºi postmodernã; este necesar, însã, sã mergem ºi
mai departe ºi sã ne aplecãm asupra tehnicilor de scriere în sine. Astfel,
se impune valorificarea modelelor actuale de analizã, precum naratologia,
teoriile ºi tehnicile descriptive, figurativã.
Cercetãrile asupra discursului ar trebui sã punã în valoare anumite
Mihaela Chapelan, Tamara Ceban, Mircea Mihalevschi, Paula Angelescu, câºtiguri ale pragmaticii literare, cât ºi aspecte lingvistice precum cele
Alexandru Matei º.a, din alte instituþii de învãþãmânt din România  ale lexicului ºi semanticii, anumite probleme ale structurilor gramaticale
Mariana Periºanu (ASE), Iuliana Paºtin (Universitatea Dimitrie Cantemir), ºi, bineînþeles, ale enunþãrii.
Ca un corolar al analizelor propuse, s-au prospectat ºi perspectivele
masteranzi: Carmen Delurinþiu, Livia Floroiu - numeroºi specialiºti strãini
recunoscuþi în domeniul de cercetare al ºtiinþelor umaniste. Amintim, scriiturii la nivel naþional, francofon ºi global.

Colocviu franco-român de psihanalizã:

RUªINE, CULPABILITATE ªI IDEAL
(Urmare din pag. 1)
Comunicãrile au relevat
aspectele profunde, pe care
sentimentele de vinovãþie ºi de
ruºine, induse de diferite contexte
sociale, le genereazã la nivel
subiectiv, profund inconºtient. Ca o
replicã, o tentativã de reparare ºi
revalorizare, suprainvestirea unui
ideal va crea o dinamicã psihicã, ce
se poate deveni purtãtorul unui
proces autodistructiv. Au fost
subliniate,
de
asemenea,
coordonatele bazale ale constituirii
psihice ale subiectivitãþii,

În cadrul colocviului fost abordate subiecte de mare actualitate
în peisajul ºtiinþific internaþional, dupã cum urmeazã:
 prof. univ. dr. Vladimir Marinov  Ruºine, culpabilitate ºi ideal
la nepoþii colaboraþioniºtilor;
 prof. univ. dr. Florin Tudose  Rolul modificãrilor sociale majore
în patomorfoza tuburãrilor afective;
 prof. univ. dr. Marianne Baudin  Figuri corporale ale ruºinii;
 lect. univ. dr. Matei Georgescu  Dublul mortifier ºi idealul;
 prof .univ. dr. Jean-Francois Chintaretto  Ruºine, culpabilitate
ºi ideal la martorul supravieþuitor;
 prof. univ. dr. Marie-Christine Pheulpin  Între pasiune ºi ideal;
 prof. univ. dr. Jean-Pierre Pinel  Devenirea idealurilor
instituþionale în hipermodernitate;
 lect. univ. drd. Rodica Matei  Nichita Stãnescu - Ruºinea între
cuvânt ºi corp.

înrãdãcinate în corporal, ºi impactul
sentimentului de ruºine asupra
devenirii acestuia. Lucrãrile au
abordat ºi aspecte ce þin de câmpul
social ºi al transmiterii transgeneraþionale ºi de universul creaþiei
artistice.
A doua zi a manifestãrii a fost
dedicatã prelegerilor þinute de
pretigioºii oaspeþi francezi: prof. univ.
dr. Vladimir Marinov  Anorexie ºi
bulimie, prof. univ. dr. Jean-Francois
Chintaretto Adolescenþã ºi stãri
limite, prof. univ. dr. Jean-Pierre Pinel
 ªcoala francezã de psihanalizã de
grup. Temele s-au referit la o analizã

detaliatã ºi documentatã a unor
fenomene psihopatologice complexe
ºi dificil de delimitat din punct de
vedere patogenetic, precum ºi la
modalitãþi de abordare psihoterapeuticã specifice.
În final, s-au stabilit liniile
directoare ale viitoarei colaborãri, în
sensul uneia anuale. Urmãtorul
colocviu va avea loc în noiembrie
2011, iar tema propusã este: Traumã
ºi istorie. Lucrãrile colocviului se vor
publica într-un numãr bilingv al
revistei Analele Universitãþii Spiru
Haret  Seria Sociologie  Psihologie.

DIALOGUL ORAªE  UNIVERSITÃÞI,
ÎN SERVICIUL DEZVOLTÃRII LOCALE
Lector univ.drd. arh. Maria DUDA
Adunarea generalã anualã a
Asociaþiei internaþionale a
primarilor francofoni (AIMF) a
fost prezidatã de Bertrand Delanoë,
primarul Parisului, ºi a reunit peste
400 de aleºi locali reprezentând 200
de oraºe sau asociaþii ale oraºelor
de tradiþie francofonã din 48 de þãri.
Întâlnirea s-a desfãºurat la
Rolex Learning Center din
campusul ªcolii Politehnice
Federale din Lausanne (EPFL). O
întregã zi colocviului a fost
dedicatã temei Dialogul oraºeuniversitãþi în seviciul dezvoltãrii
locale. Dezbaterea în jurul
problemelor privind conducerea,
dezvoltarea economicã, colaborarea tehnicã, dezvoltarea
durabilã a oraºelor a oferit
membrilor asociaþiei un spaþiu de
reflexie ºi propuneri pentru
programul viitor.
Universitatea Spiru Haret a
participat la acest eveniment, fiind
reprezentatã de lector univ.
drd.arh.Maria Duda  care a avut o
intervenþie la Atelierul cinci 
Propuneri privind dezvoltarea
urbanã durabilã a Bucureºtiului
rezultate din workshopul Scenarii
urbane.
În ziua a doua s-au desfãºurat
alegerile pentru membrii biroului
de conducere a AIMF.
AIMF se încadreazã în noul
model de cooperare ce dã prioritate

unor instrumente precum: sprijinul
instituþional, transferul de savoirfaire (know-how), schimbul de
expertizã, formarea resurselor
umane ºi dezvoltarea. Universitãþile
sunt instituþii care, istoric, au
contribuit la formarea oraºelor,
constituind un domeniu privilegiat
al acestei cooperãri internaþionale;
ele dispun de resurse umane
calificate ºi constituie un spaþiu
pentru educaþie ºi sensibilizare la
dezvoltare ceea ce le permite sã
participe la iniþiativele internaþionale ale comunitãþilor locale
cu contribuþii importante pentru
cooperare în diverse domenii.
Oraºele ºi asociaþiile comunitãþilor locale, fie naþionale, fie
internaþionale, trebuie ca, în relaþiile
lor cu universitãþile, sã aibã în
vedere printre altele:
- îmbunãtãþirea serviciilor
publice cu ajutorul celor mai
moderne tehnologii;
- formarea ºi perfecþionarea
aleºilor locali ºi a colaboratorilor
acestora;
- accesul la alte surse de finanþare;
- promovarea de noi tipuri
relaþii;
- promovarea toleranþei ºi
înþelegerii interculturale;
- întãrirea coeziunii sociale
locale;
- promovarea dezvoltãrii economice locale;

- creºterea vizibilitãþii internaþionale a colectivitãþii locale ºi
întãrirea capacitãþii acestuia de a
negocia cu statul.
Prin urmare, nu este vorba de a
trata deficienþele structurale ºi
necesitãþile de bazã ale grupurilor
vulnerabile din oraºe, ci de a ajuta
conducerile locale, cu mijloace
tehnice proprii, pentru a face faþã
acestor deficienþe.
În concluzie, obiectivul AIMF
este de a îmbunãtãþii exercitarea
funcþiilor de bazã ale administraþiei
publice locale pentru a face din oraº
un oraº durabil, necesar construit pe
solidaritate cu strategiile de
economisire a resurselor, de
gestiune a fluxurilor, de echitatea
socialã ºi coeziune între teritorii.
Pentru a realiza acestei þinte,
AIMF a prevãzut, în programul pe
patru ani, adoptat în 2009, la
Adunarea generalã de la Paris, sã
dezvolte o reþea de experþi
teritoriali, sã încurajeze ºi sã
dezvolte dialogul între oraº ºi
universitate .
Întâlnirea de la Lausanne a
deschis aceastã dezbatere. Care au
fost aºteptãrile celor doi actori? Au
rezultat trei teme pentru a
concretiza aceste aºteptãri ºi
propuneri savoir-faire ( know-how):
patrimoniul, guvernarea ºi dezvoltarea durabilã.
Dezbaterile s-au desfãºurat în
cinci atelier: Universitatea în oraº,
Universitatea partenerã a
dezvoltãrii economice, Guvernarea,

Patrimoniu, Dezvoltare urbanã
durabilã.
Primul atelier  Universitatea
în oraº  a dezbãtut raportul
avantaje-dezavantaje ale prezenþei
unei universitãþi într-un oraº. Pe de
o parte, prezenþa unei universitãþi
dinamizeazã viaþa economicã,
socialã ºi culturalã a oraºului, dar,
pe de altã parte, creeazã probleme
legate de transport, de cazare ºi de
aºezare a campusurilor universitare
la marginea oraºelor, în cartiere
defavorizate.
Al doilea atelier  Universitatea
partenerã a dezvoltãrii economice
 a adus în atenþie cã universitatea
reprezintã un rezervor nesecat de
idei novatoare ºi de persoane
calificate, pe care un oraº le poate
integra. Oraºele cu universitãþi pot
deveni centre economice, medicale
sau tehnologice importante.
Al treilea atelier  Guvernarea
 a evidenþiat cã logica competiþiei
a atins politicile locale (cultura,
comunicarea, amenajarea teritoriului, urbanismul, dezvoltarea
economicã). Lansarea de mari
proiecte urbane a contribuit la
transformarea guvernãrii unui oraº,
prin faptul cã o colectivitate nu se
poate mulþumi cu soluþii oferite
birocratic. Guvernarea trebuie sã fie
flexibilã, sensibilã la modificãrile
mediului. Universitatea este capabilã
sã analizeze mecanismul acestor
bulversãri, sã anticipeze evoluþiile ºi
sã formeze persoane calificate, de
care au nevoie comunitãþile.

Al patrulea atelier  Patrimoniu
 a relevat cã, pentru oraº,
patrimoniul arhitectural, natural ºi
cultural reprezinþã un important
potenþial de dezvoltare. Dar,
datoritã exploziei demografice din
oraºe, acest patrimoniu este expus
riscului de alterare sau de
distrugere. Universitãþile ºi oraºele
pot lucra împreunã pentru a
identifica ºi a clasifica acest
patrimoniu ºi de a-l integra în
proiectele de amenajare ale
teritoriului.
Al cincilea atelier  Dezvoltarea
urbanã durabilã  a abordat
diversele necesitãþi pe care le
implicã dezvoltarea unui oraº:
locuinþe, circulaþie, spaþii publice,
deºeuri,distribuþia apei, sãnãtate,
protecþia mediului pentru a cita
numai câteva dintre ele. Fiecare
domeniu este complex ºi cere
implicarea experþilor, pentru o
analizã pertinentã ºi de a da soluþii.
Ca urmare, universitãþile sunt un
partener esenþial pentru oraºe, prin
specialiºtii pe care îi formeazã, prin
cercetãrile pe care le fac. În paralel,
oraºele sunt un teren privilegiat de
studiu pentru cercetãtori; ele sunt
sursa de studii ºi oferã posibilitatea
de a verifica rezultatul cercetãrii cu
realitatea.
În urma acestor dezbateri,
participanþii au recomandat
crearea de relaþii între universitãþi ºi oraºe, pentru o mai bunã
cunoaºtere reciprocã ºi de
dezvoltare a cooperãrii în cadrul
unor proiecte concrete.
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TOP 500 - UNIVERSITÃÞILE DE CLASÃ MONDIALÃ 
IDEAL, REALITATE, FRUSTRARE?!
(Urmare din pag. 1)

SISTEMUL SHANGHAI
Problematica ierarhizãrii ºi clasificãrii universitãþilor a fost provocatã
de preocupãrile unor specialiºti de la Universitatea Jiao Tong-Shanghai,
din China, de a identifica diferenþele dintre universitãþile chineze ºi cele de
pe alte continente. În acest scop, ei au elaborat un sistem de clasificare
academicã a universitãþilor lumii, întemeiat pe o metodologie de clasificare
privind selecþia universitãþilor, criteriile de selecþie ºi ponderea lor, definirea
indicatorilor ºi stabilirea surselor de date necesare efectuãrii clasificãrii.
În construcþia sistemului, s-au avut în vedere urmãtoarele:
a. cu privire la selecþia universitãþilor:
- luarea în considerare a universitãþilor ale cãror cadre didactice sau
absolvenþi au obþinut Premiul Nobel;
- numãrul de cadre didactice care au obþinut cea mai importantã
medalie pe care o poate obþine un matematician (Premiul Fields Medal);
- cei mai citaþi cercetãtori sau lucrãri apãrute în publicaþiile Natura
ºi ªtiinþa, cea mai relevantã revistã ºtiinþificã;
- universitãþile cu un numãr semnificativ de lucrãri ºi de studii indexate
în Indexul Extins de Citare ªtiinþificã (SCIE) ºi în Indexul de Citare în
ªtiinþele Sociale (SSCI);

- deºi sunt colectate direct de la universitãþi, acestea sunt verificate
prin comparaþii cu statisticile guvernamentale oficiale ºi cu cele de pe
site-urile web ale universitãþilor respective;
- sistemul categorizezã fiecare universitate în funcþie de 12 dimensiuni,
þinând seama de tipul universitãþii, numãrul de studenþi, productivitatea
cercetãrii ºtiinþifice, de faptul cã universitãþile cu profil umanist ºi de
arte produc mai puþine lucrãri de cercetare decât cele cu profil ºtiinþific,
tehnic, medical º.a.;
- publicã subclasificãri pe cinci domenii largi ºtiinþifice: ºtiinþele vieþii,
ºtiinþele naturale, tehnologiile informatice ºi inginerie, ºtiinþele sociale,
artele ºi umanistele;
- datele evaluãrilor ºi clasificãrile sistemului oferã elemente de
încredere ºi obiective managerilor universitãþilor pentru planificãrile
strategice ºi mãsurarea performanþelor obþinute în eforturile lor de
dezvoltare, întrucât clasificãrile ºi ierarhizãrile pe care le fac nu sunt un
scop în sine, ci sunt mijloace de mãsurare, care pot fi utilizate împreunã
cu datele din alte clasificãri, din datele generate interne de mãsurare a
performanþelor în raport cu scopurile urmãrite.

WEBOMETRIX

Un alt sistem de evaluare ºi clasificare a universitãþilor ºi unitãþilor
de cercetare ºtiinþificã este sistemul WEBOMETRIX, respectiv
clasificarea bazatã pe datele prezentate de universitãþi pe site-urile lor
web. Acest sistem a fost elaborat din iniþiativa Laboratorului Cybermetrix,
un grup de cercetare al Centrului de ºtiinþe umane ºi sociale al Consiliului
Superior de Investigaþii din Spania. C.S.I.S.C.S.I.S. este constituit din
126 de centre ºi institute distribuite pe întregul teritoriu al Spaniei.
Laboratorul are ca obiect de activitate analiza cantitativã a conþinuturilor
Internetului ºi web, în special a celor care se referã la procesele generãrii
ºi comunicãrii studenþilor, personalului didactic, cercetãtorilor, a
cunoaºterii ºtiinþifice. Cybermetrica sau Webometrica este o nouã
disciplinã ºtiinþificã în curs de constituire.
Clasificãrile realizate prin acest sistem urmãresc sã ofere o motivaþie
în plus cadrelor didactice, cercetãtorilor din întreaga lume de a publica
cât mai multe ºi mai bune lucrãri pe web, fãcându-le disponibile colegilor
ºi altor oameni interesaþi de cunoaºterea ºtiinþificã indiferent de locurile
unde se aflã.
Sistemul a fost lansat oficial în anul 2004 ºi este actualizat la fiecare
ºase luni; datele culese în luna ianuarie ºi iulie sunt publicate o lunã mai
târziu, respectiv, februarie ºi august.
Indicatorii cu care se opereazã se bazeazã ºi sunt corelaþi cu indicatorii
Harvard
tradiþionali ai scientometriei ºi bibliometriei, scopul proiectului fiind acela
de a convinge comunitãþile academice ºi politice de importanþa publicãrii
b. cu privire la criteriile de clasificare ºi a ponderii lor, universitãþile pe web, nu numai pentru diseminarea cunoaºterii academice, ci ºi pentru
sunt clasificate potrivit performanþei lor academice sau de cercetare, mãsurarea activitãþilor ºtiinþifice, a performanþei ºi a impactului lor, atât
considerându-se, pentru fiecare indicator, criteriu, scorul de 100, iar în lumea academicã, cât ºi în afara ei.
celelalte instituþii sunt calculate ca procent din scorul de referinþã;
c. cu privire la indicatorii utilizaþi, aceºtia vizeazã:
- calitatea educaþiei;
- calitatea personalului didactic;
- rezultatele cercetãrii ºtiinþifice;
- performanþa academicã per capita a instituþiei.
În ultimã instanþã, acest tip de evaluare ºi ierarhizare se adreseazã, în
primul rând, universitãþilor ºi managementului acestora, în vederea
îmbunãtãþirii ºi modelãrii sau remodelãrii strategiilor, politicilor ºi sporirea
competitivitãþii lor pe plan naþional ºi internaþional.
Clasificarea academicã Shanghai a fost criticatã pentru cã, prin
metodologia utilizatã, favorizeazã instituþiile universitare mari, cu vechime
ºi bine întemeiate, cu accent pe cercetarea ºtiinþificã ºi pentru cã majoritatea
indicatorilor sãi nu este adecvatã clasificãrii universitãþilor dupã mãrime.

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS
Pe parcurs, pornind de la acest sistem de ierarhizare, de la semnalarea
unor limite ale acestuia ºi de la criticile ce i s-au adus, au apãrut ºi alte
sisteme de clasificare, realizate din alte perspective ºi cu alte obiective.
Unul dintre acestea, care s-a impus pe plan internaþional, este QS WORLD
UNIVERSITY RANKINGS (Clasificãrile Quacquarelly Symond ale
universitãþilor lumii), unul dintre cei mai prolifici ofertanþi de informaþii
pentru studenþi ºi tineri profesioniºti privind alegerea studiilor liceale,
universitare, postuniversitare ºi a ºcolilor de afaceri, necesare ºi utile în
alegerile ºi opþiunile diferitelor tipuri de studii ºi de pregãtire pentru viaþa
profesionalã activã ºi lumea muncii.
Acest sistem a fost lansat în anul 2004 ºi a devenit foarte popular
când a fãcut cunoscute rezultatele cercetãrilor sale, prin intermediul top
universities.com, ºi când s-a constituit partener al websites, în anul
2009, având peste 20 de milioane de vizitatori.
Sistemul are patru componente:
- date adunate direct din peste 2000 de universitãþi din 130 de þãri
din întreaga lume;
- date privind citãrile ºi studiile din fiecare universitate, produse de
Elseviers Scopus Database, care oferã date, analize ºi evaluãri
bibliometrice;
- o privire generalã asupra universitãþilor individuale, selectate în funcþie
de excelenþa personalului didactic în cercetarea ºtiinþificã ºi utilitatea în
muncã a fiecãrui absolvent al facultãþilor, apreciatã de cãtre angajatori;
- o privire generalã a angajatorilor asupra universitãþilor din care ar
dori cel mai mult sã-ºi recruteze resursele umane ºi cadrele de toate tipurile
ºi nivelurile de specialitate.
Evaluãrile pe baza cãrora se construiesc clasificãrile universitãþilor
se întemeiazã pe ºase indicatori distincþi:
- a. evaluarea academicã colegialã (peer review) din cinci domenii
ºtiinþifice (arte ºi umanitãþi, inginerie ºi tehnologii, informaticã, ºtiinþele
vieþii ºi biomedicinã, ºtiinþele naturale ºi ºtiinþele sociale) - 40%;
- b. evaluãrile beneficiarilor (angajatorilor) cu privire la competenþele
profesionale ale absolvenþilor formaþi în universitãþi) - 10%;
- c. numãrul total al studenþilor, numãrul total al cadrelor didactice ºi
raportul dintre acestea, indicând angajamentul la învãþare - 20%;
- d. citãrile lucrãrilor ºi studiilor efectuate de cãtre cadrele didactice
sau studenþi, masteranzi ºi doctoranzi - 20%;
- e. numãrul total al studenþilor strãini ºi proporþia acestora
universitate - 5%;
- f. numãrul total ºi proporþia personalului didactic strãin din
universitate, ambele ca indicatori ai atractivitãþii internaþionale a
universitãþii - 5%.
Misiunea, pe care ºi-au propus-o iniþiatorii ºi promotorii acestui
sistem, a fost aceea de a oferi posibilitatea tuturor celor interesaþi de a-ºi
valorifica potenþialul, prin realizare educaþionalã, mobilitate internaþionalã
ºi dezvoltarea carierei. Prima preocupare a fost de a satisface necesitãþile
de informare ale tineretului, dar ºi interesele personalului didactic ºi de
cercetare, precum ºi ale managerilor universitari, ale angajatorilor ºi ale
factorilor politici, guvernamentali sau administrativi.
În întregul demers, ei au pornit de la a identifica misiunile primare
ale universitãþilor de clasã internaþionalã, ºi anume: calitatea cercetãrii
ºtiinþifice, competenþele absolvenþilor universitari, calitatea
învãþãmântului, prestigiul internaþional ºi modalitãþile de mãsurare a
fiecãreia dintre acestea.
Apoi, au proiectat metodologia, încercând sã dezvolte ºi sã testeze o
abordare de evaluare de tipul expert Peer Review a calitãþii academice,
întemeiatã pe principiile sondajelor politice on-line de anticipare a
rezultatelor alegerilor, ca metodã de comparare a universitãþilor de cãtre
oameni inteligenþi a unor oameni inteligenþi. Concomitent, au adoptat
soluþii valide ºi în ceea ce priveºte tratarea statisticã a datelor concrete,
pentru a elimina rãspunsurile pãrtinitoare ºi pentru ca eºantioanele sã fie
cât mai reprezentative, pe discipline ºi pe regiuni, ºi, statistic, valide.
Evident cã metodologia adoptatã a stârnit ºi o serie de critici, atât în ceea
ce priveºte statutul de proprietate intelectualã a clasificãrilor universitãþilor
lumii, cât ºi a rezultatelor metodologiei utilizate. La acestea s-au adãugat:
- respondenþii vorbesc despre universitãþile din care fac parte, atât cu
privire la valoarea cercetãrii ºtiinþifice, cât ºi la celelalte componente ale lor;
- în timp ce, angajatorii se referã activ mai ales la universitãþile din
care doresc sã îºi recruteze resursele umane de care au nevoie;
- favorizeazã ºtiinþele naturale ºi ale vieþii, în privinþa citãrilor, în
dauna umanistelor ºi a ºtiinþelor sociale;
- favorizeazã universitãþile care publicã în limba englezã.
Rãspunzând observaþiilor critice la adresa sistemului, reprezentanþii
acestuia insistã asupra faptului cã ei acordã o mare atenþie:
- verificãrii datelor, pe care le colecteazã, utilizând multiple surse;
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- gradul de libertate lãsat utilizatorului în definirea conceptului de calitate;
- absenþa ordonãrii descrescãtoare a instituþiilor participante într-un
tablou (o listã) fundamentat pe un scor compozit;
- centrarea pe informaþii de pe piaþa muncii;
- adaptarea la procesul Bologna (clasificãri pe sistem licenþã, master,
studii doctorale);
- sporirea gradului de internaþionalizare, respectiv, includerea în
clasificãri a unor universitãþi de top.
Ca urmare a acestor abordãri, evaluarea ºi clasificãrile Centrului
german pentru Dezvoltarea Învãþãmântului Superior diferã în foarte mare
mãsurã de celelalte sisteme de ierarhizare a universitãþilor, atât în ceea
ce priveºte obiectivele, indicatorii, colectarea datelor, cât ºi modul de
prezentare a rezultatelor, în primul rând, datoritã faptului cã urmãresc sã
rãspundã necesitãþilor a douã categorii de beneficiari: viitorii studenþi ºi
pãrinþii, care doresc diferite programe de studii, sau studenþii, care vor sã
schimbe instituþia în care urmeazã studiile. A doua categorie de utilizatori
ai evaluãrilor sunt universitãþile, organizaþiile finanþatoare, organismele
politice ºi administrative, comunitãþile umane ºi sociale locale etc,
interesate de analize, comparaþii, standarde de referinþã etc. În al doilea
rând, datoritã principiilor metodologice pe care se întemeiazã evaluãrile
ºi clasificãrile sistemului, ºi anume:
- nu se fac ierarhizãri ale universitãþilor în întregul lor, ci ale
domeniilor ºtiinþifice sau ale ariilor de specializare;
- nu se opereazã cu scoruri globale realizate prin ponderea unor indicatori;
- nu se opereazã cu poziþii individuale ordonate în ierarhii.
Se ierarhizeazã cu un singur domeniu ºtiinþific sau arie de specializare,
se realizeazã ierarhizarea multidimensionalã ºi grupãri pe clase superioare,
medii sau inferioare,
Acest demers porneºte de la ideea cã, în realitate, este imposibil sã
existe o universitate care sã fie bunã în toate domeniile de activitate, nici
mãcar într-unul singur, ºi cã, prin programele de studiu, pe care le oferã,
se poate afla, în acelaºi timp, în toate cele trei clase  superioarã, medie
sau inferioarã, în funcþie de domeniile specifice evaluate. Acest fapt
conduce la concluzia cã sistemul de care vorbim este, în esenþã, mai mult
o clasificare ºi nu o ierarhizare a instituþiilor de învãþãmânt superior, fiind
în concordanþã cu obiectivul asumat, de informare cât mai bogatã a
potenþialilor sãi beneficiari sau utilizatori.
Derivatã din aceastã viziune este ºi întreaga serie a criteriilor ºi
indicatorilor utilizaþi, multitudinea de date ºi complexitatea procesãrii
acestora, ca ºi cea a modalitãþilor de prezentare a rezultatelor obþinute.
În ceea ce priveºte indicatorii, sistemul cuprinde 149 de indicatori,
grupaþi în nouã seturi, corespunzãtor atenþiei speciale ce se acordã
problematicii intereselor ºi vieþii cotidiene a studenþilor din instituþiile în
care învaþã ºi a localitãþilor în care acestea funcþioneazã.
Cele nouã seturi de indicatori ºi distribuþia acestora sunt:
- situaþia pieþei muncii, orientarea studiilor ºi orientarea în carierã
(23 de indicatori);
- dotãrile ºi echipamentele universitãþii (18 indicatori);
- activitatea de cercetare ºtiinþificã (15 indicatori);
- opinia generalã asupra condiþiilor de studii (patru indicatori);
- relaþiile internaþionale ºi orientãrile lor (10 indicatori);
- rezultatele programelor de studii (11 indicatori);
- specificul locaþiei instituþiei educative (populaþia, proporþia studenþilor,
costurile de ºedere în localitate, chiriile, mijloacele de transport etc);
- studenþii, condiþiile de admitere, numãr de locuri, proporþia pe sexe
etc (ºase indicatori);
- studiile academice ºi ponderea (34 indicatori).
Sistemul opereazã cu douã tipuri de indicatori: factuali ºi de opinie.
Pentru datele factuale, se calculeazã quartile, (quartil, în statistica
descriptivã, este o grupã din patru grupe egale, respectiv, 25% din populaþia
cuprinsã într-un eºantion), universitãþile fiind clasificate în funcþie de
acestea. În cazul indicatorilor de opinie, sunt sondate opiniile studenþilor
privind condiþiile, învãþãmintele ºi experienþele trãite în calitate de studenþi,
precum ºi satisfacþiile sau insatisfacþiile faþã de diferite componente ale
vieþii academice, ºi cele ale cadrelor didactice, cãrora li se cere sã aleagã
trei instituþii, din domeniul lor de specializare, care oferã cele mai bune
programe de studii ºi pe care le-ar recomanda celor interesaþi.
În privinþa tipului de date cu care operezã sursele de unde provin, cca
2/3 din date sunt colectate prin intermediul chestionarelor, iar, restul, din
alte surse (analize bibliometrice, granturi de cercetare, reputaþie, raportul
numãr de cadre didactice/studenþi, opinia studenþilor faþã de relaþia
profesor-student, faþã de organizarea cursurilor º.a).
Evaluãrile ºi clasificãrile acestui sistem se impun ºi în ceea ce priveºte
modalitãþile de prezentare interactivã a datelor, valorificând facilitãþile
oferite de platformele electronice care permit oricãrui beneficiar interesat

Evaluarea proceselor ºi rezultatelor învãþãmântului superior pe web
urmãreºte, de asemenea, sã punã în evidenþã mãsura în care universitãþile se
angajezã la distribuirea electronicã a activitãþii lor, dar nu numai pe baza
rezultatelor web. Ele iau în considerare ºi alte materiale cuprinzând informaþii
generale privind instituþiile universitare, departamentele lor, grupurile ºi
formaþiile de cercetare sau serviciile de sprijin, personalul ce lucreazã în
instituþie sau numãrul studenþilor, masteranzilor, doctoranzilor etc.
În acest scop, în cadrul sistemului sunt constituite grupuri de
investigare, care oferã date ºi informaþii privind:
- autoritãþile universitare;
- personalul didactic ºi de cercetare;
- diversitatea instituþiilor, a misiunilor ºi obiectivelor lor;
- contextele istorice, economice, culturale, lingvistice etc. în care
acestea funcþioneazã.
Intenþia proiectului este aceea de a avea în mod real acoperire globalã,
nu analize înguste, restrânse la câteva sute de instituþii, cum sunt universitãþile
de clasã mondialã. Singura condiþie este ca instituþiile universitare ºi de
cercetare sã aibã prezenþã autonomã pe un web - domeniu independent.
Ceea ce este deosebit de interesant este faptul cã, în acest sistem de
clasificare, în ediþia din 07 octombrie 2010, România, universitãþile
noastre, se situeazã pe poziþia 21 dintre primele 50 de þãri, în clasificãrile
webometrix, în raport de domeniile ºtiinþifice naþionale ºi informaþiile
generale despre instituþiile de învãþãmânt superior ºi alte informaþii.
Pânã în prezent, WEBOMETRIX a analizat 15000 de universitãþi ºi
a clasificat 5000, din toate continentele (Europa, America de Nord, Asia,
Massachusetts Institute of Technology
America Latinã, Africa ºi Oceania), în timp ce sistemul de clasificare
Shanghai a evaluat 3000 ºi a clasificat 500.
sã aleagã criteriile, pe care le doreºte pentru a compara diferitele programe
sau instituþii, ºi sã-ºi creeze clasificãri personale.
În plus, rezultatele pot fi vizualizate, tipãrite sau transmise pe e-mail etc.
PRINCIPIILE DE LA BERLIN
În iulie 2008, din þara noastrã, a fost invitatã sã participe la clasificarea
Numãrul de clasificãri ºi ierarhizãri naþionale ºi internaþionale a Centrului german pe anul 2009, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj
crescut în ultimul deceniu, concomitent cu criticile aduse sistemelor Napoca, cu programele de licenþã ºi masterat, oferite în limbile germanã
consacrate. În aceste condiþii, în anul 2004, UNESCO CEPES (Centrul ºi englezã. Universitatea clujeanã a acceptat sã participe doar cu
European de Învãþãmânt Superior), cu sediul în România, încã din 1967, programele de studii care se desfãºoarã în sistemul Bologna: patru domenii
ºi Institutul pentru Politica Educaþiei Superioare au creat un grup de licenþã (matematicã, informaticã, biologie ºi geografie) ºi trei de
internaþional de Experþi de Clasificare a Universitãþilor, care, în anul 2006, masterat (informaticã, fizicã ºi chimie).
la Berlin, a elaborat 16 recomandãri-cadru, devenite Principiile de la
Berlin de Clasificare a unei Instituþii de Educaþie Superioarã, ca bazã de
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asigurare a calitãþii a înseºi sistemelor de evaluare, clasificare ºi ierarhizare
a instituþiilor de învãþãmânt superior.
Numãrul sistemelor de clasificare a universitãþilor continuã sã se
În evaluarea validitãþii clasificãrilor ºi ierarhizãrilor s-a pornit de la
multiplice, cel mai recent fiind Proiectul Comisiei Europene Clasificarea
faptul cã majoritatea lor acordã un rol fundamental criteriilor referitoare la
Globalã a Universitãþilor.
performanþele universitãþilor în ceea ce priveºte cercetarea ºtiinþificã. Foarte
Faza dezvoltãrii proiectului a fost foarte lungã, însã contractul de realizare
puþine dintre aceste sisteme acordã importanþã esenþialã misiunii universitãþii
a lui a fost încredinþat, în acest an, unui grup format din specialiºti din partea
privind componenta învãþãmânt a lor, respectiv, calitatea ºi eficienþa, pe de
Centrului German pentru Dezvoltarea Învãþãmântului Superior ºi dintr-o
o parte, a predãrii de cãtre cadrele didactice, iar , pe de altã parte, a
învãþãrii de cãtre potenþialii beneficiari ai acesteia, respectiv, a studenþilor. puternicã echipã academicã de la Universitatea din Leiden - Olanda. Pe lângã
Pe acest temei, a fost elaborat ºi pus în funcþiune un nou sistem de aceste instituþii sunt implicate, de asemenea, Centrul de studii pentru
clasificare ºi ierarhizare a universitãþilor, care, cel puþin conceptual, a problematica învãþãmântului superior de la Twente, Universitatea catolicã
reuºit sã surmonteze limitele sistemelor anterioare, sistemul propus de din Leiden - Olanda ºi Institutul francez de ºtiinþe sociale.
Acest sistem este considerat, de cãtre reprezentanþii celorlalte sisteme,
Centrul pentru Dezvoltarea Învãþãmântului Superior din Germania, o
organizaþie nonprofit, întemeiatã, în anul 1994, din iniþiativa Conferinþei ca fiind cel mai politizat, întrucât el porneºte de la premisa cã sistemele
Rectorilor din Germania ºi a Fundaþiei Bertelsmann, pentru a promova concurente supraliciteazã valoarea lor ºi importanþa universitãþilor
americane ºi engleze, respectiv a lumii academice anglofone. De asemenea,
reforma învãþãmântului superior din Germania ºi nu numai.
Ceea ce conferã specificitate acestui sistem este faptul cã el nu îºi existã în inima sistemului o politicã implicatã, faptul cã toatã lumea doreºte
propune o ierarhizare propriu-zisã a universitãþilor, ci o abordare pe clase sã ocupe un loc bun într-o clasificare sau ierarhizare. Acestea, în condiþiile
a domeniilor de studiu (inferioare, medii ºi superioare), deci, nu în care Comisia Europeanã a fãcut eforturi financiare ºi ºtiinþifice
universitãþi considerate ca întreg. Clasificarea are în vedere un ansamblu semnificative pentru a realiza un Consiliu ºi o arie europeanã a cercetãrii
de informaþii, la prima vedere banale pentru un viitor student, privind învãþãmântului superior, pentru a atinge ºi a depãºi nivelurile domeniilor
adresa instituþiei de învãþãmânt, numãrul locurilor din cãmin, costurile, respective ale Statelor Unite ale Americii, dar ºi a respectãrii specificului
mijloacele de transport, populaþia oraºului etc. Toate aceste categorii de sistemelor naþionale ale învãþãmântului ºi cercetãrii ºtiinþifice ale þãrilor
membre, care sunt obligate sã þinã seama ºi sã rãspundã, în acelaºi timp,
informaþii sunt actualizate, pe fiecare domeniu, o datã la trei ani.
Prima ierarhizare a universitãþilor fãcutã de Centrul german a fost exigenþelor, regionale ºi locale, diferite ºi multiple ale Europei.
În aceastã situaþie, reprezentanþi ai sistemelor de clasificare concurente
datã publicitãþii în anul 1998 ºi a vizat domeniile: ºtiinþe, economice ºi
chimice. De atunci, sistemul a început sã se extindã ºi în afara graniþelor susþin cã efortul noului sistem, de a introduce o mare cantitate de date
Germaniei, în clasificãrile actuale fiind incluse unitãþi din Austria, Elveþia, graduale pentru a produce informaþii privind domeniile specifice de studii,
Olanda, la care s-au alãturat mai recent ºi unitãþi din Belgia. S-au arãtat instituþiile, localitãþile, în care instituþiile funcþioneazã etc, ºi, îndeosebi,
interesate de cooperare în acest sistem ºi unele instituþii din þãrile nordice. contextele lingvistice, istorice, economice, culturale, în care sunt situate
Reprezentând o alternativã la sistemele considerate ca fiind consacrate, universitãþile, face, practic, imposibilã o evaluare, clasificare ºi ierarhizare
sistemul nou propus se bucurã de reacþii pozitive în comunitãþile validã a universitãþilor, neavând semnificaþie pentru evaluarea ºi
academice, pentru o serie de caracteristici, între care:
clasificarea universitãþilor asiatice ºi a celor americane de top.
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Recent, Times Higher Education, suplimentul ziarului britanic The
Times, împreunã cu Thomson Reuters au publicat clasificarea ºi
ierarhizarea universitãþilor pe anul 2010. Evaluarea acestora s-a fãcut pe
baza unui numãr sporit de indicatori (13), în vederea lãrgirii gamei de
activitãþi, atât de predare, cât ºi de cercetare, incluse în metodologia utilizatã,
precum ºi prin ponderea unor indicatori anteriori, cum sunt cei privind
evaluãrile subiective ale reputaþiei profesorilor ºi a mãsurãrii mai precise a
citãrii lucrãrilor universitarilor din diversele reviste de prestigiu. În noul
clasament, din primele 100 de universitãþi, jumãtate sunt ocupate de cele
americane, pe locul al doilea situându-se cele din Marea Britanie, 29 de
universitãþi, Germania, pe locul trei, cu 14 universitãþi, pe locul patru,
Canada, cu 9 universitãþi, Þãrile de Jos, pe poziþia a cincea, iar, pe locul
ºase, Australia. Pe locul al optulea, cu 25 de universitãþi, este Asia, cu
instituþii din China, Japonia, Hong Kong, Coreea de Sud, Taiwan, Singapore.
Evident cã ºi aceastã clasificare a generat controverse cu privire la
modul în care a fost fãcutã. Critici au fost aduse din partea Australiei, pentru
cã Universitatea din Melbourne se aflã pe locul 36 ºi Universitatea Naþionalã
Australianã este situatã doar pe locul 43, ºi din partea Marii Britanii, pentru
cã Universitãþile Oxford, Cambridge ºi Colegiul Imperial din Londra se
situeazã doar pe locurile 6, 7 ºi 9 în topul primelor 10 universitãþi evaluate.
Realizatorii au rãspuns cã factori precum finanþarea universitãþilor ºi
procentul din PIB acordat de fiecare þarã pentru învãþãmântul superior au
determinat configuraþia acestei evaluãri ºi clasificãri.

***
Din ansamblul discuþiilor privind valoarea, dar, mai ales, limitele
fiecãrui sistem, se degajã faptul cã, datã fiind influenþa pe care o au asupra
studenþilor, pãrinþilor, personalului didactic ºi de cercetare, managerilor
universitãþilor, politicienilor, actualele sisteme nu vor dispãrea. Dimpotrivã,
perspectiva este cã ele se vor multiplica în continuare, pânã când se va
ajunge, dacã se va ajunge, în situaþia de a se crea un sistem universal valabil
capabil sã rãspundã exigenþelor tuturor scopurilor posibile de evaluare,
clasificare ºi ierarhizare a universitãþilor din întreaga lume.
În ceea ce ne priveºte pe noi, este necesar ca, înainte de a ne raporta
la actualele sisteme de evaluare, clasificare ºi ierarhizare a þãrilor ºi a
instituþiilor de învãþãmânt superior, sã luãm în considerare, cu luciditate,
realitãþile economice, culturale, politico-sociale, atât din perspectivã
istoricã, cât ºi contemporanã. Restrângând elementele, pe care am fi
obligaþi sã le avem în vedere, la cele privind învãþãmântul superior
naþional, noi nu trebuie sã uitãm cã începutul acestuia se situeazã la
mijlocul secolului al XIX lea, cu primele universitãþi, de la Iaºi ºi
Bucureºti, în condiþiile cunoscute, atât sub raportul organizãrii, asigurãrii
personalului, specificului conþinutului studiilor ºi a tuturor celorlalte
componente ale existenþei ºi funcþionãrii acestor instituþii, în timp ce, la
nivel european, apariþia ºi existenþa universitãþii se situeazã între secolele
XII-XIII, iar, a majoritãþii celor moderne, în secolul al XV-lea.
La aceastã realitate adãugãm faptul cã, în toatã perioada dominaþiei
Imperiului Austro-Ungar în Ardeal ºi Banat, noi nu am avut instituþii
propriu-zise de învãþãmânt superior ºi cã prima Universitate româneascã
a fost înfiinþatã, în anul 1919, la Cluj, ºi, doar ulterior, pe parcursul
secolului XX ºi chiar în a doua jumãtate a acestui secol, au apãrut
universitãþile din centrele actuale de învãþãmânt superior.
Alte consecinþe profunde a avut ºi faptul cã, dupã cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial, am fost nevoiþi sã adoptãm un sistem de învãþãmânt, de
sorginte esticã, iar, în prezent, suntem angajaþi într-un proces extrem de
complex ºi delicat de reformare ºi a acestuia, realitãþi ce nu s-au petrecut
în sistemele de învãþãmânt din celelalte societãþi ºi regiuni din lume, cu
care ne comparãm.
În plus, nu este posibil a nu lua în consideraþie ºi seturile de indicatori,
criterii ºi standarde, cu care opereazã actualele sisteme de evaluare,
clasificare ºi ierarhizare a universitãþilor: numãrul de premii Nobel, al
celor mai buni profesori de matematicã din lume (medal field), numãrul
de lucrãri ºtiinþifice indexate în Indexul Extins de Citare ªtiinþificã ºi în
cel de citare în ºtiinþele sociale, la care s-au adãugat, pe parcurs, ºi alte
categorii de criterii ºi de indicatori, între care:
- indexul reputaþiei academice;
- indexul reputaþiei academice în rândul beneficiarilor ºi utilizatorilor
produselor ºtiinþifice ºi al absolvenþilor universitãþilor;
- reputaþia internaþionalã a instituþiilor evaluatã prin proporþia de
studenþi ºi de cadre didactice atrase din alte þãri în raport cu cei autohtoni,
în condiþiile migraþiei internaþionale a studenþilor ºi personalului didactic
ºi ale proceselor globalizãrii;
- analiza ºi evaluarea punctelor forte ale sistemului naþional de
învãþãmânt superior, bazatã pe performanþa tuturor instituþiilor, care ating
un anume standard, ce le calificã drept instituþii de învãþãmânt superior.
Nu în ultimul rând, suntem obligaþi sã þinem seama de faptul cã toate
sistemele actuale includ în evaluãrile pe care le fac numai instituþii ale
cãror activitãþi se desfãºoarã în limba englezã ºi, mai recent, ºi în limba
germanã. Or, credem cã ºi din acest punct de vedere, în mãsura în care
intrãm în competiþie, o facem, din start, cu handicap.
Concluzia, care se impune, este aceea a necesitãþii ca, înainte de a ne
lamenta, continuu ºi apodictic, cã nu ne regãsim în clasamentele ºi ierarhizãrile
internaþionale de vârf, sã ne elaborãm propriul nostru model ºi sistem naþional,
valid, de autoevaluare, luând în considerare specificul evoluþiei istorice, stadiul
real al învãþãmântului în cadrul societãþii noastre contemporane, caracterul,
necesitãþile, resursele materiale ºi umane, de care dispunem, ºi modalitãþile
în care corelãm dezvoltarea învãþãmântului superior cu dezvoltarea generalã
a societãþii, în prezent ºi în perspectivã, pornind de la:
- ponderea finanþãrii învãþãmântului din PIB;
- situaþia infrastructurii învãþãmântului superior;
- personalul didactic disponibil, inclusiv statutul material, social ºi
moral al acestuia;
- caracterul managementului sistemului naþional de învãþãmânt;
- evaluarea obiectivã a realizãrilor efective ºi a limitelor reale din sistem,
de la nivelul sistemului naþional pânã la cel al învãþãmântului public ºi
privat, inclusiv al unitãþilor sale componente, conþinutul studiilor ºi calitatea
resurselor de predare, învãþare ºi de cercetare ºtiinþificã de care dispunem;
- etica universitarã, bunele practici ºi malpraxisurile din sistem etc., etc.
Ceea ce este incorect ºi nevalabil, este faptul cã toate neajunsurile ºi
neîmplinirile din învãþãmântul naþional sunt imputate actorilor din sistem.
Toþi ceilalþi factori ºi actori, datori sã participe efectiv la sistem, se plaseazã
pe poziþia cã ei nu au nici o responsabilitate ºi cã neajunsurile ºi
neîmplinirile din sistem se datoreazã actorilor acestuia, în principal,
cadrelor didactice ºi managerilor educaþionali. Dincolo de nevalabilitatea
unei asemenea poziþii, este de nepermis ca toþi actorii din sfera
managementului societãþii noastre contemporane, indiferent de culoarea
politicã, sã se pronunþe cu emfazã ºi sã decreteze cu privire la valoarea
sau limitele unui domeniu social fundamental al sistemului nostru social.
În consecinþã, realitatea obiectivã ºi logica ne obligã sã revenim pe
pãmânt. Sã nu ne amãgim ºi, mai ales, sã nu ne punem singuri piedici în
eforturile de a depãºi dificultãþile obiective ºi, îndeosebi, subiective, care
sã ne îndepãrteze, fãrã rost, de þelurile legitime pe care avem dreptul ºi
datoria de a le þinti.
Este o datorie patrioticã de a ne regãsi ºi de a evita poziþia improprie
de a ne alinia cu orice preþ de exigenþele lumii, în care trãim ºi vor trãi
generaþiile care vin, fãrã a ne cunoaºte ºi valorifica propriile noastre
condiþii, în scopul participãrii valabile, loiale ºi demne cu propriile noastre
valori, la o lume mai bunã ºi mai umanã, astãzi ºi în viitor.
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Noi apariþii de excepþie
în literatura economicã
româneascã
Conf.univ.dr. Cristina BARNA
Semnalãm cu bucurie ºi interes apariþia în anul 2010 în peisajul
literaturii economice din România a trei cãrþi de excepþie ºtiinþificã
aparþinând sau coordonate de prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu:
Integrarea economicã - ediþia a III-a, revãzutã ºi adãugitã, Cartea
crizelor. O privire optimistã ºi Mic dicþionar de microeconomie,
publicate de editura Wolters Kluwers, România.
A treia ediþie a lucrãrii Integrarea economicã actualizeazã,
clasificã ºi explicã principalele concepte, teorii ºi aplicaþii în
domeniul integrãrii economice, apãrute în intervalul 2001-2009, în
care, ca ºi în perioadele anterioare corespunzãtoare celor douã ediþii,
practica fenomenului complex al integrãrii economice s-a situat de
multe ori, înaintea teoriei integrãrii, aflatã în continuã adaptare ºi

reformulare, în strânsã legãturã cu INTEGRAREA ECONOMICÃ
REALÃ - fenomen amplu ºi complex al vremurilor noastre,
caracteristic de fapt, tuturor perioadelor istorice pe Terra, într-o
formã sau alta. Remarcãm perseverenþa ºtiinþificã ºi meritele
autorului în continuarea studierii fenomenului integrãrii economice,
adaugând astfel încã un plus ºtiinþific primei ediþii care a fost
apreciatã de Academia Românã, cu Premiul Victor Slãvescu, acordat
în 1998 pentru lucrãri editate în 1996.
Aparte, incitantã însãºi din titlu, optimistã într-o lume din ce în
ce mai mãcinatã de pesimism ºi panicã este Cartea crizelor. O
privire optimistã. Ii multumim autorului pentru lecþia de optimism ºi
mesajul pozitiv despre crize transmis prin aceastã carte ºi, totodatã,
pentru efortul de a coordona o colecþie de studii originale prin
abordarea multitudinii formelor de manifestare a crizelor: criza
economicã, socialã, politicã, culturalã, educaþionalã, spiritualã. Prin
aceastã lucrare, autorul ne ajutã sã înþelegem criza ca pe un element
de discontinuitate, necesar în viaþa noastrã, în urma cãruia câºtigãm
ºi nu pierdem. În acest sens vã invitãm la lectura unor studii precum
Riscul de þarã - factor de influenþã în cazul crizei de imagine,
Impactul primei crize a erei globalizãrii: remodelarea economiei
globale, Raporturi între crizele economice ºi crizele sociale, Criza
creditelor subprime, Crizele care ne macinã, Crizele care ne trebuie,
Crizele care ne folosesc, Nevoia comunicãrii versus criza
comunicãrii, Criza relaþiilor interpersonale pedagogice etc.
Experienþa didacticã bogatã a prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu
s-a concretizat în coordonarea lucrãrii Mic dicþionar de
microeconomie. Conceptele microeconomice au fost selectate ºi
explicate astfel încât cititorii sã poatã înþelege cu uºurinþã universul
microeconomic în contextul actual al unei perioade de transformare,
impusã de fenomenul globalizãrii economice. Elaboratã într-o manierã
descriptiv-explicativã, lucrarea nu reprezintã doar un simplu glosar de
termeni care sã defineascã diverse concepte mai mult sau mai puþin
consacrate în literatura economicã de specialitate, ci, poate fi
consideratã chiar un mini-curs de Microeconomie având în vedere
conþinutul profund ºtiinþific al termenilor. Sunt totodatã prezentate
abordãri controversate privind interpretarea conceptualã sub aspect
economic ºi legislativ, clasificãri, cercetãtori teoreticieni adepþi, forme
de manifestare practicã în economia de piaþã, delimitãri teoretice.
Lucrarea se adreseazã atât începãtorilor în studiul microeconomiei, cât
ºi celor deja iniþiaþi care doresc sã remarce aspecte de subtilitate
ºtiinþificã. Este o lucrare utilã pentru specialiºtii din economie, pentru
profesorii, studenþii ºi masteranzii din învãþãmântul superior, dar ºi
pentru cadrele didactice ºi elevii din învãþãmântul preuniversitar
economic. Se remarcã atât termeni microeconomici clasici (cerere,
ofertã, preþ, cost, profit etc), cât ºi termeni noi, specifici realitãþilor
economice din prezent: advocacy, autoritate de management,
capacitate managerialã, comportament organizaþional, concentrare
economicã, ERP, inovaþie, organizaþie guvernamentalã, parteneriat,
responsabilitate socialã corporativã etc.
Invitãm cititorii la lectura acestor trei lucrãri de excepþie ºi
suntem convinºi cã vor deveni mai bogaþi în cunoºtinþe, mai
optimiºti în faþa crizei economice care încã îºi face simþite efectele ºi
mai înþelepþi în confruntarea cu mutaþiile ºi transformãrile din
economie ºi societate, aduse de valurile integrãrii ºi globalizãrii.

Universitatea Spiru Haret
în Alternatives théâtrales
(Urmare din pag. 1)
Pentru a oferi o ºansã celor care doresc sã afle mai multe despre
acest material, ce vorbeºte despre Facultatea de Teatru a Universitãþii
Spiru Haret în contextul ªcolii Româneºti de Teatru de dupã 1989, în
Europa, în limba francezã ºi, în curând, ºi în germanã, putem menþiona
întrebãrile ºi rãspunsurile oferite:
1) A existat învãþãmînt superior de teatru în oraºul ºi
Universitatea dvs. înainte de 1990 ? Dar înainte de 1944? Sub ce
denumire ºi în ce formulã ?
În Bucureºti, o primã facultate de teatru îºi începe activitatea în 1834
în cadrul ªcolii Filarmonice. Încercãrile de organizare ºi formare ale
învãþãmântului de regie de teatru sunt finalizate, în anul 1948, prin
înfiinþarea Facultãþii de Regie din cadrul Institutului de Artã, care a unit,
timp de doi ani (1948-1950), întreg învãþãmântul de artã din Bucureºti.
În1950, se înfiinþeazã Institutul de Artã Cinematograficã ºi Institutul de
Teatru I.L.Caragiale. În 1954, cele douã institute se contopesc în Institutul
de Artã Teatralã ºi Cinematograficã I.L.Caragiale, care va funcþiona
pânã în 1990, când se transformã în Academia de Teatru ºi Film  unica
ºcoalã de tradiþie în domeniul
teatrului si filmului din
România, cu rang universitar,
recunoscutã
pe
plan
internaþional. Din 1990,
Academia de Teatru ºi Film se
aflã într-un continuu proces de
reformã, care a condus la
apariþia unor secþii ºi
specializãri noi, precum
Comunicare audiovizualã ºi
Multimedia-Sunet, Montaj, în
cadrul Facultãþii de Film sau
Actorie Papuºi ºi Marionete,
Coregrafie, Scenografie, în
cadrul Facultaþii de Teatru;
mãrirea cifrei de ºcolarizare
ºi, mai ales, perfecþionarea ºi
diversificarea planurilor de
învãþãmânt ºi a programelor
de studii sunt elocvente pentru
noua orientare a învãþãmântului de profil. Din anul 1998,
Academia de Teatru ºi Film
devine Universitatea de Artã
Teatralã ºi Cinematograficã
I.L.Caragiale, iar, din
2001,
Universitatea
Naþionalã de Artã Teatralã ºi Cinematogra-ficã I.L.Caragiale.
Dupã 1990, apare, în Bucureºti, FOLCAR (Foru-mul Local de Culturã
ºi Artã), ca instituþie particularã, ce se va ataºa destul de rapid Universitãþii
Titu Maiorescu, ca secþie de arte. Dupã un an, se va desprinde de aceasta ºi
va forma Academia de Arte Luceafãrul, instituþie ce nu va primi acreditarea
instituþionalã ºi se va desfiinþa dupã câteva cicluri de învãþãmânt, absolvenþii
acesteia fiind absorbiþi de cãtre celelalte instituþii de profil acreditate.
În Bucureºti, mai apar Facultatea de Regie ºi Actorie din cadrul Universitãþii Ecologice ºi Facultatea de Teatru din cadrul Universitãþii Hyperion,
forme de învãþãmânt artistic particulare acreditate, urmatã de secþia de regie
a Facultãþii de Teatru din cadrul Universitãþii Ecologice ce se transformã în
Universitatea Media Pro, instituþie în curs de dizolvare în prezent
În anul 2003, Facultatea de Teatru a Universitãþii Ecologice se
transferã la Universitatea Spiru Haret, având specializarea Artele
Spectacolului (Actorie). Din anul universitar 2009  2010, Facultatea
de Teatru a Universitãþii Spiru Haret dezvoltã ºi Ciclul II Bologna
(Masterat), cu specializarea Artã Teatralã. Un masterat cu specializarea
Arta actorului. Metode de înnoire a mijloacelor de expresie existã la
Facultatea de Teatru a Universitãþii Hyperion din Bucureºti.
2) De cînd funcþionaþi în formula actualã ? Cînd s-a înfiinþat,
dupã 1990, ºcoala dvs. de teatru?
Facultatea de Teatru a Universitãþii Spiru Haret funcþioneazã în
aceastã formulã din 1991, când s-a înfiinþat în cadrul Universitãþii
Ecologice Bucureºti.
3) Ce secþii are?
Specializarea este Artele Spectacolului (Actorie)  ciclul I Bologna,
iar, pentru ciclul II Bologna, Artã Teatralã.
4) Ce numãr de studenþi? Licenta + master + (eventual) ºcoalã
doctoralã?
În anul universitar 2010  2011 avem un numãr de 134 studenþi în
ciclul de licenþã ºi 50 studenþi în ciclul masterat.
5) Dupã ce sistem se predã la actorie ºi (dacã e cazul) la regie?
(Profesor de clasã? - adicã un profesor cu asistenþii lui, care îi
supervizeazã pe studenþi pe parcursul celor trei ani, pînã la licenþã?
SAU: sistem modular?  adicã, în fiecare semestru, studenþii sunt
preluaþi de un alt profesor de specialitate?)
Sistemul este cel al profesorului de clasã, cu asistenþii sãi, care îi
supervizeazã pe studenþi pe parcursul celor trei ani de studiu.
Avem cadre didactice de valoare, dintre care menþionãm: prof. univ.
dr. Sanda Manu, prof. univ.dr. Constantin Codrescu, prof. univ. dr. Eugen
Virgil Nicoarã, conf univ.dr. Margareta Pogonat, conf univ. dr. Adrana
Piteºteanu, lector univ. Marius Þeicu, prof. univ. dr. Adriana Popovici,
lector univ. Mihai Mãlaimare, Mircea Constantinescu etc. conf. univ. dr.
Vlad Rãdescu  ºef de catedrã, lector univ. dr. George Grigore  cancelar.
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6) Ce festivaluri organizeazã ºcoala dvs.?
Nu organizãm festivaluri, dar rãspundem aproape la toate invitaþiile
primite, dovadã fiind premiile ºi diplomele primite pe parcursul anilor,
cu care ne mândrim (Gala Hop- Mangalia, Tânãrul Actor  Costineºti,
Piatra Neamþ, Cãlãraºi, Satu Mare, Carei, Târgu Mureº, etc.)
Organizãm Galele Absolvenþilor, pentru prezentarea acestora în faþa
publicului ºi posibila inserþie pe piaþa muncii. În acest sens, avem contracte
cu teatrele bucureºtene ºi nu numai (folosite ºi în cazul practicii de
specialitate). Exemple: Teatrul Act, Teatrul Masca, Teatrul Nottara, Sala
Rapsodia, Centrul Cultural European, Teatrul din Târgu Mureº, Teatrul
de Comedie, Teatrul Mic, Centrul Judeþean de Conservare a Patrimoniului
Cultural Cãlãraºi etc.
7) Alumnii mai importanþi, din 1990 încoace?
Octavian Stunilã, Cãtãlin Ciurdar, Angel Popescu, Alexandru
Coman, Monica Florescu, Marian Popescu, Claudia Imre, Petre
Fumuru, Nora Dincã, Mirela Dima, Monica Anghel, Laura Stoica,
Paul Surugiu (Fuego), Clara Flores, Marius Cãlugãriþa, Cristina
Hrinciuc, Vali Pavel, Vasile Toma, Bianca Zurovschi, Dorin Ionescu,
Petrache Ninel.
Absolvenþii ºi studenþii joacã în seriale de televiziune româneºti,
în filmele româneºti ºi pe scenele de teatru din þarã ºi din Bucureºti.
8) Centre de cercetare, reviste publicate ?
În cadrul Facultãþii de Arte  specializarea Artele spectacolului a
Universitãþii Spiru Haret existã centrul de cercetare Studioul de creaþie
artisticã ºi cercetare ºtiinþificã al studenþilor, masteranzilor ºi cadrelor
didactice, în cadrul cãruia funcþioneazã Cercul de creaþie artisticã ºi
cercetare ºtiinþificã al studenþilor, Cercul creaþie artisticã ºi cercetare
ºtiinþificã al masteranzilor ºi Colectivul de creaþie artisticã ºi cercetare
ºtiinþificã al cadrelor didactice.
Lucrãrile de cercetare apar în periodicul Opinia Naþionalã,
sãptãmânal de opinii, informaþii ºi idei de larg interes naþional, al Fundaþiei
România de Mâine.
7) Cum apreciaþi aplicarea Sistemului Bologna în învãþã-mîntul
vocaþional artistic (trei ani licenþã + doi ani master)? Credeþi cã sunt
benefice schimbãrile de structurã aduse de acesta în dome-niile artei
actorului ºi regizorului?
Acest sistem este benefic în ideea absorbþiei rapide a forþei de muncã
pe piaþa muncii, dar pierde din vedere anul IV, cel al practicii artistice
spectaculare, ce se disemineazã în ceilalþi ani de studiu, fãrã a avea o
continuitate ºi o fluenþã necesarã formãrii disciplinei în arta actorului.
Atâta timp cât absolvenþii vor fi angajaþi fãrã a fi finaliºtii ciclului II
Bologna, masterul îºi pierde utilitatea, fiind interesant doar pentru
absolvenþii ce doresc sã profeseze în învãþãmânt, sau pentru cei care nu
au fost încã angajaþi într-un proiect artistic profesionist de stat sau privat.
Masterul este aºteptat de cãtre absolvenþi ca o modalitate de specializare
(step, musical, pantomimã, ceva ce nu a mai fost fãcut...), iar faptul cã
masterele actuale le propune ceea ce ar fi propus un an IV terminal, plus
ceva teorie despre arta teatralã sau istoria acesteia, le creeazã un sentiment
de deja  vu, deja cunoscut. Absolvenþii ciclului I Bologna au
sentimentul neîmplinirii, datoritã spectacolelor de absolvenþã ce lipsesc
sau, dacã nu lipsesc, sunt prezentate ca un examen de clasã obiºnuit, nu
într-o mini-stagiune, dupã modelul unui teatru profesionist.

În programul nostru viitor se aflã înfiinþarea unui Teatru Studio la
Sala TVRM din Apãrãtorii Patriei, unde, în zilele de week-end, se pot
juca spectacolele studenþilor din anii terminali, dar ºi ale masteranzilor.
Cu un personal minimal (un tehnician de salã, ce se va ocupa de lumini ºi
sonorizare, ºi o persoanã care se va ocupa de sistemul de organizare,
bilete etc.) putem crea un teatru de cartier, în zona Apãrãtorii Patriei
neexistând nicio astfel de instituþie de culturã. Prin intermediul Radioului
ºi Televiziunii România de Mâine, dar ºi al cunoscutei publicaþii
sãptãmânale Opinia Naþionalã se poate aduce la cunoºtinþa celor interesaþi
Programul Sãlii de Spectacole Teatrale, unde pot juca spectacole studenþii
noºtri ºi nu numai aceºtia. Urmãrind în ultima perioadã gradul de umplere
al sãlilor de spectacole, s-a constatat un interes aparte al spectatorilor ºi
creºterea numãrului acestora.
Prin colaborarea cu Televiziunea România de Mâine dorim sã
multiplicãm, pe suport electronic (D.V.D.), spectacolele prezentate în
cadrul Galelor Absolvenþilor, iar apoi sã le predãm punctelor de distribuþia
a manualelor, spre a putea ajunge la studenþi, ca material didactic ºi artistic
de valoare. Propunem ºi apariþia unui DVD In memoriam Lucia Mureºan,
cu materialele existente în arhiva TVRM.

Lumea teatrului  ca un arhipelag
Lector univ. dr. George V. GRIGORE,
cancelarul Facultãþii de Arte
În aceste seri rãcoroase de
toamnã, cu miros de frunze ruginii
ºi crizanteme, Bucureºtiul a
gãzduit cea de a 20 a ediþie a
Festivalului Naþional de Teatru. În
perioada 30 octombrie  7
noiembrie, sãlile teatrelor
bucureºtene, scãldate în lumina
reflectoarelor, au adus în orizontul
de aºteptare al spectatorilor
doritori de teatru producþii
meritorii . Au trecut 20 de ani de
la schimbarea sistemului, iar lumea
teatrului se prezintã ca un
arhipelag, aºa cum plastic avea sã
o prezinte George Banu, cunoscut
critic de teatru. Studenþii Facultãþii
de Arte  Specializarea Artele
Spectacolului (Actorie) au cautat
înfriguraþi posibilitatea de a putea
fi prezenþi la cât mai multe
spectacole în aceastã sãptãmânã de
foc pentru actori, regizori,
teatrologi, coregrafi, scenografi,
dramaturgi, organizatori, etc.
Pe lângã multele spectacole
selectate pentru a fi prezentate, atât
din þarã, cât ºi din strãinãtate, au mai
avut loc lansãri de carte, conferinþe
ºi întâlniri. Din cele 12 conferinþe
ºi întâlniri, lansarea a 26 de cãrþi ºi
reviste de teatru ale Festivalului
Naþional de Teatru, ºapte conferinþe
ºi trei lansãri de carte au avut loc la
Fundaþia Löwendal. Pe toatã
perioada festivalului, Fundaþia
Löwendal a gãzduit, la parter,
Expoziþia de fotografie de teatru a
Mihaelei Marin, iar, la etajul I, pe
cea de Scenografie ºi graficã a lui
George baron Löwendal (18971964), În contextul avangardei
europene din prima jumãtate a
secolului XX.

Invitaþia a venit pentru mine ca
o surprizã neaºteptatã, dar plãcutã,
folosind calea zeului e-mail: Vã
invitãm la conferinþele susþinute în
cadrul Festivalului Naþional de
Teatru de importante personalitãþi
ale vieþii culturale din România ºi
din strãinãtate....Conferinþele vor
avea loc la sediul Fundaþiei
Lowendal, din Piaþa Cantacuzino
nr. 1 (lângã intrarea în Parcul
Ioanid)....Vã aºteptãm cu drag!
Am urmat sfaturile acestei
invitaþii, ºi am încercat sã fiu
prezent la cât mai multe manifestãri
culturale în aceastã perioadã.
Duminicã, 31 octombrie, în
prezenþa unui public numeros,
George Banu a susþinut conferinþa
Teatrul privit de aproape, însoþitã
de lansarea volumului Trilogia
îndepãrtãrii, editura Cartea
Româneascã.
Deschiderea
conferinþelor ºi lansãrilor de carte
de la Fundaþia Löwendal a fost
fãcutã de Ariadna Avram,
preºedintele fundaþiei.
Am privit elegantul salon al
fundaþiei gazdã, lãudând arhitectul,
dar am privit ºi publicul ce a umplut
pânã la refuz acest salon, lãudând
organizatorul. Printre cei prezenþi se
aflau: Bernard Debroux  editor,
Belgia, George Banu  critic de
teatru, Franþa, Alice Georgescu,
Mihaela Marin, Tompa Gabor, Emil
Boroghinã, Ilinca Tomoroveanu,
Cristina Modreanu, Mihai Mãniþiu
ºi multe alte personalitãþi ale vieþii
noastre artistice ºi culturale.
Am ieºit înainte de a se termina
rãspunsul la ultima întrebare ºi am
respirat în tãcere aerul Parcului
Ioanid, rãscolind cu vârful pantofului

Fotografii: Diana Gândila, Claudiu Popa, Fundaþia Löwendal

o grãmãjoarã de frunze pastelate.
Telefonul vibra în buzunar, semn al
comunicãrii acerbe din ziua de
astãzi, iar eu i-am dat STOP, pentru
cã doream sã mai aud încã, în

interiorul fiinþei mele, ecourile
conferinþei la care am participat.
Teatrul comunicã într-un fel aparte.
Teatrul vorbeºte pentru inimã, nu
pentru minte. Iar inima este tãcutã.

Premiile Fundaþiei Niºte Þãrani 2010
devotamentul cu care s-a dedicat
restaurãrii picturii Bisericii
Potecaºilor din Vioreºti;
- prof. univ. dr. Paul
Dobrescu, sociolog ºi cercetãtor
competent, analist subtil ºi curajos
al realitãþilor lumii de azi, pentru
lucrarea de mare actualitate ºi
lucidã scrutare a viitorului planetei
Viclenia globalizãrii;
- Ioana Feodorov, fiica marelui
savant acad. Virgil Cândea, pentru
îngrijirea ºi editarea operei
fundamentale a tatãlui sãu Mãrturii
româneºti peste hotare;
- Linu-Cãtãlin Dragu Popian
ºi celor care au sprijinit prin
documente ºi evocãri realizarea
celor trei volume de Memorii. O
viaþã de om, rãmase în manuscris
de la marele animator cultural,
artistul dramatic Constantin C.
Popian.

Marele Premiu a fost acordat domnului
Valeriu Râpeanu, profesor
la Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice,
Universitatea Spiru Haret
Au fost decernate Premiile
Fundaþiei Naþionale pentru
Civilizaþie Ruralã Niºte Þãrani
pe anul 2010, la Slãtioara de
Vâlcea, în pronaosul celebrei
Bisericuþe cu Potecaºi de la
Vioreºti.
Marele Premiu a fost acordat
profesorului Valeriu Râpeanu,
reputat istoric literar, eminent
editor, pentru îngrijirea savantã ºi
aducerea în lumina prezentului a
Operei marelui istoric Nicolae
Iorga, lucrare încununatã recent de
ediþia integralã a impresionantei
creaþii Oameni cari au fost.

Premiile Fundaþiei:
- conf. univ. dr. Paula Popoiu,
director general al Muzeului
Naþional al Satului Dimitrie
Gusti, pentru remarcabilele lucrãri
de aleasã þinutã ºtiinþificã
Drãguþul - dupã 80 de ani de la
prima campanie monograficã ºi
Aromânii - catalog de colecþie,
menite sã punã în valoare opera lui
Dimitrie Gusti, tradiþiile ºi
originalitatea creaþiei populare, a
datinilor ºi obiceiurilor înaintaºilor;
- prof. Elena Murariu, artist
plastic de recunoscutã valoare
naþionalã, în a cãrei biografie
creatoare se înscriu arta ºi

Sonetul
ca trãire
La Rotonda Muzeului
Naþional al Literaturii Române, a
avut loc, recent, o dublã lansare
de carte a împãtimitului de
literaturã, prof. univ. dr. Paul
Miclãu, traducãtor ºi poet
remarcabil.
La eveniment au participat
prof. univ. dr. Lucian Chiºu,
directorul Muzeului Literaturii
Române, prof. univ. dr.
Valentina Curticeanu, prof.
univ.dr. George Volceanov, prof.
univ.dr. Nicolae Bârna, foºti ºi
actuali studenþi, cadre didactice
universitare, care au omagiat
creaþia universitarã ºi artisticã a
profesorului Paul Miclãu.
Cu ocazia împlinirii a 200 de
ani de la naºterea sonetului
românesc, cele douã volume de
sonete - Starea de sonet ºi Roata
timpului, apãrute la Editura
MNLR ºi Editura Universitãþii,
duc formula sonetului autohton la
o nouã dimensiune, o inovare
sensibilã privitoare la combinaþia
dintre sonet ºi imagine, o
regândire a schemei metrice a
versurilor sonetului, astfel încât sã
se apropie cât mai mult posibil de
forma canonicã din poezia
francezã. Dupã cum observa
doamna prof. univ. dr. Valentina
Curticeanu volumele reprezintã
arta poeticã a autorului, lumea
punctatã de sonimagini. Sonetele
sunt meditaþia pe axa timpului
pornind de la dramatismul fiinþei
la metafizicã. Rememorând
timpul scurs de când îl cunoaºte
pe profesorul Paul Miclãu, prof.
univ.dr. George Volceanov a
vorbit despre pariul temerar al
prolificului sonetist de a continua
expresivitatea sonetului. Cu
acelaºi spirit de afecþiune, l-a
elogiat pe poetul celor mai multe
sonete scrise în literatura românã
(peste 1.600) ºi prof. univ. dr.
Nicolae Bârna, acesta
considerând sonetele un festin
poetic ºi, totodatã, o magie
muzicalã. În aceeaºi notã, prof.
univ. dr. Lucian Chiºu a subliniat
cã aceste sonete constituie o
adevãratã cruciadã în poezie.
Manifestarea s-a încheiat cu
spusele emoþionante ºi emoþionate
ale profesorului Paul Miclãu
despre aventura sonetului, o fascinaþie profundã, o ipostazã de a fi.

Rodica ONIGA

Vasile Blendea

 un artist român exemplar

Vasile Blendea
La 5 noiembrie s-au împlinit
115 ani de la naºterea lui Vasile
Blendea, un mare artist plastic
român, puþin cunoscut, în raport cu
marile sale opere.
Am fost acasã la Constantin
Blendea, nepot ºi fiu al sãu spiritual,
care are ºi el o carierã impresionantã,
în picturã. Vorbele sale pline de
cãldurã au evocat un om care a lãsat
în urma sa numeroase sculpturi,
picturi ºi desene de o valoare
incontestabilã. La rândul sãu, un
renumit pictor ºi restaurator, în mai
multe rânduri decan la Institutul
Nicolae Grigorescu ºi Constantin
Blendea trebuie mai bine cunoscut
ºi preþuit.
Nãscut la 5 noiembrie 1895, în
comuna Gureni,
judeþul Gorj, Vasile
Blendea este absolvent al ªcolii de
Arte Frumoase din
Bucureºti, ca elev al
lui D. Paciurea la
sculpturã ºi compoziþie, ºi al lui
Frederic Storck la
desen. A participat
la saloanele oficiale
la Bucureºti ºi la
Salon des artistes
francais, din Franþa
ºi a beneficiat de o
bursã de studii la
ªcoala românã de la
Fontenay-auxRoses (1928). A
cãlãtorit mult în
Germania, Austria
ºi Elveþia, unde ºi-a
perfecþionat arta.
Între anii 1930-1952

a funcþionat ca profesor de desen la
Liceul Ienachiþã Vãcãrescu ºi la
alte ºcoli din Târgoviºte. A decedat
în 1988. Multe din lucrãrile sale,
donate de Constantin Blendea, se
aflã la Casa Memorialã Vasile ºi
Emilia Blendea, din Târgoviºte.
Memorabilã este relatarea
vizitei lui Vasile Blendea, la Paris,
în atelierul lui Constantin Brâncuºi.
L-am gãsit la ora mesei. M-a
poftit sã stau ºi sã spun cine sunt,
dupã care m-a poftit sã privesc în
jur. Mare mi-a fost mirarea zãrind
ciopliturile care mã înconjurau.
Erau acolo fragmente din celebra
coloanã, siluete ciudate care
aduceau a pãsãri ªi sumedenie de
alte forme ce mã lãsarã fãrã grai.
Ce pãrere ai ? l-am auzit spunând.
Timid ºi înfricoºat de ceea ce mã
punea sã-i mãrturisesc, am bâiguit:
Nu prea înþeleg ce vãd. Atunci mã
privi cu douã fulgere, nu cu doi
ochi, mi s-a adresat ameninþãtor ºi
profetic: Abia peste cincizeci de ani
ai sã înþelegi ºi ai sã ºtii cine este
Brâncuºi. Cuvintele lui m-au
urmãrit o viaþã întreagã ci cred cã
am ajuns sã îl înþeleg pe acest uriaº

gorjan al meu. Profeþia s-a împlinit
pentru o lume întreagã.
Vasile Blendea a fost apreciat
de personalitãþile vremii sale, artist
de mare sensibilitate ºi modestie, a
ºtiut dã îºi valorifice harul avut,
lãsând o mãrturie nepieritoare,
pentru viitoarele generaþii, în
special de artiºti.
Iatã cum vorbea artistul despre
lucrãrile sale, în cadrul unui interviu
datat 1977: Tablourile mele sunt o
suitã de mãrturisiri pe care le-am
fãcut în toate anotimpurile mulþilor
ani prin care am trecut. Am iubit
primãverile, verile, toamnele,
iernile, casele ºi uliþele fostului
târguºor care era Târgoviºtea, i-am
iubit pe sãrmanii cãruþaºi care cãrau
pãcura, ai iubit caii lor rebegiþi ºi
osteniþi de povarã, am iubit apoi, la
venirea mea aici, Bucureºtiul cu
strãzile, pieþele ºi oamenii lui Am
iubit tot ce se poate iubi lumina ºi
culoarea. ªi ca sã ºtie lumea cât de
mult o iubesc ºi ca sã nu mã uite
mi-am pus ºi numele în colþul de jos
al tablourilor mele  Vasile
Blendea.

Clopotniþa Bisericii Stelea

Aristotel BUNESCU

511  15 noiembrie 2010

pag. 6

OPINIA NAÞIONALÃ

AVEM NEVOIE DE SUCCES! EI NI-L OFERÃ.
Trei elevi români  medaliaþi la
Olimpiada Balcanicã de Informaticã
Lotul naþional de informaticã al României a obþinut trei medalii
(una de aur ºi douã de argint) la a XVIII-a ediþie a Olimpiadei Balcanice
de Informaticã, desfãºuratã în Muntenegru, în perioada 31 octombrie 7 noiembrie, informeazã MECTS.
Medalia de aur a fost cuceritã de Andrei Purice, elev în clasa a X-a la
Colegiul Naþional I. L. Caragiale din Ploieºti, în vreme ce medaliile de
argint au intrat în posesia lui Alexandru Tache (clasa a XI-a, Colegiul
Naþional de Informaticã Tudor Vianu), respectiv Cezar Mocan (Liceul
Internaþional de Informaticã). Ambele unitãþi de învãþãmânt sunt din
Capitalã. Din lotul României a fãcut parte ºi Bogdan Andrei Pârvu (clasa a
XII-a, Colegiul Naþional de Informaticã Tudor Vianu din Bucureºti). La
concursul din acest an au participat peste 40 de concurenþi din 10 þãri.

CM de canotaj
România,
bronz la
8+1 feminin
Echipajul feminin de 8+1 al României a
câºtigat, medalia de bronz în cadrul Campionatelor
Mondiale de canotaj, ce s-au desfãºurat pe lacul
Karapiro, in Noua Zeelandã. Vicecampioane ale
ediþiei trecute, de la Poznan (Polonia), tricolorele
de la 8+1 s-au clasat pe ultima treaptã a
podiumului, aducând României singura medalie de
la mondiale în acest an.
Echipajul României, format din Roxana
Cogianu, Ionela Zaharia, Maria Diana Bursuc,
Ioana Craciun, Adelina Cojocariu, Nicoleta Albu,
Camelia Lupascu, Eniko Mironcic ºi cârmaciul
Teodora Stoica, a plecat de pe culoarul al cincilea,

iar, dupã 500 ºi 1000 de metri, se afla pe poziþia a treia.
Dupã 1.500 de metri parcurºi, tricolorele au coborât
pânã pe patru, însã au forþat pe ultima porþiune ºi
au încheiat pe locul al treilea, în ºase minute ºi
18.96 secunde.
SUA ºi-a pãstrat medalia de aur, trecând linia de
final dupã 6 minute ºi 12.42 secunde, în timp ce Canada
a devenit vicecampioanã mondialã, înregistrând un timp
de 6 minute ºi 16.12 secunde.
Echipajul de dublu rame al României, format din
Camelia Lupascu ºi Nicoleta Albu, a ratat calificarea în
Finala A, dar a câºtigat finala B, încheind Mondialele
pe locul al ºaptelea.

Judoka Andreea Chiþu,
triumf la Cupa Europei
Aur mondial
pentru naþionala femininã de spadã

Sportiva românã Andreea Chiþu a câºtigat concursul de la
categoria 57 Kg din cadrul Cupei Europei la judo, competiþie ce
a avut loc la Boras (Suedia).
Judoka triolorã a avut un parcurs perfect, înregistrând cinci
victorii din tot atâtea meciuri disputate. Chiþu le-a învins, pe rând,
pe Stephanie Demuth (Luxemburg), Laetitia Blot (Franþa) ºi
Dominique Lantinga (Olanda). În semifinale, a trecut de Hannah
Brueck (Germania) iar, în finalã, de olandeza Carla Grol.
În cadrul aceluiaºi concurs, Violeta Dumitru a terminat pe
locul 5, la categoria 48 Kg, la fel ca ºi Ioana Matei, la 52 Kg.
La Openul Suediei au participat 378 de sportivi (232 la
masculin ºi 146 la feminin) din 27 de þãri. (G.M.)

 Naþionala femininã de spadã (Anca Mãroiu, Ana Maria Brânzã,
Simona Alexandru ºi Loredana Iordãchioiu) a cucerit medalia de aur la
Campionatele Mondiale.
Delegaþia de scrimã a României a participat la Campionatele
Mondiale, programate în perioada 4-13 noiembrie, la Paris (Franþa). Iatã
componenþa lotului: Florin Zalomir, Rareº Dumitrescu, Cosmin Hãnceanu,
Tiberiu Dolniceanu (toþi sabie masculin), Ana Maria Brânzã, Loredana
Iordãchioiu, Anca Mãroiu, Simona Alexandru (spadã feminin), Virgil
Sãliºcan, Radu Daraban, Alexandru Diaconu (floretã masculin), Ioana
Dumitru, Andreea Andrei, Maria Udrea (floretã feminin), Bertalan Arkosi,
Adrian Pop, Otto Tardi, Cosmin Kortyanu (spadã masculin), Andreea
Pelei, Bianca Pascu, Elena Munteanu ºi Mihaela Bulicã (sabie feminin).
Probele individuale au avut loc între 4 ºi 8 noiembrie, iar întrecerile pe
echipe s-au desfãºurat între 9 ºi 13 noiembrie.
Pe lângã titlul mondial câºtigat de naþionala femininã de spadã, Cosmin
În perioada 15-18 noiembrie 2010, scriitorul Dan Lungu va susþine
Hãnceanu ºi echipa masculinã de sabie au obþinut medaliile de bronz.
un turneu de lecturi din cel mai recent roman al sãu, Cum sã uiþi o femeie,
a cãrui traducere în limba germanã, Wie man eine Frau vergisst, a apãrut
recent la editura germanã Residenz.
Turneul de lecturi Wie man eine Frau vergisst/Cum sã uiþi o femeie
este organizat de editura Residenz în parteneriat cu Institutul Cultural
Român. La toate evenimentele,
Naþionala femininã de handbal a României a pãstrat Trofeul Carpaþi,
alãturi de Dan Lungu, va participa
dupã ce s-a impus ºi în ediþia 2010, desfãºuratã la Drobeta Turnu Severin,
ºi traducãtorul Jan Cornelius.
o etapã importantã de
PROGRAM
pregãtire cu public
- Luni, 15 noiembrie, ora
înaintea Campionatelor
19.30, lecturã ºi dezbatere la
Europene din decembrie.
Institutul Heinrich Heine din
Elevele lui Radu Voina
Düsseldorf, Germania. Moderator:
ºi Luminiþa HuþupanDr. Karin Fullner
Dinu au terminat competiþia
- Marþi, 16 noiembrie, ora
neînvinse. Ele au dispus,
20.00, lecturã la Literaturhaus din
pe rând, cu 37-24, de
Berlin, Germania
Macedonia; cu 32-24, de
- Miercuri, 17 noiembrie, ora
Polonia, ºi cu 35-27, de
20.00, lecturã la Andere
Ucraina.
Buchhandlung din Rostock,
Aºadar, România a
Germania
terminat pe primul loc,
- Joi, 18 noiembrie, ora 19.00,
fiind urmatã în clasalecturã la Hauptbücherei, în cadrul
mentul general de Polonia,
Târgului Internaþional de Carte de
Ucraina ºi Macedonia.
la Viena, Austria
De asemenea, Paula
Pe 19 noiembrie, scriitorul Dan Lungu va fi prezent la standul
Ungureanu a fost desemnatã cel mai bun portar al întrecerii, Florina
Chintoan a primit trofeul pentru cea mai tehnicã jucãtoare, iar României, organizat de Institutul Cultural Român în cadrul Târgului
ucraineanca Anastasia Pidpalova, de la Oltchim, a câºtigat titlul de Internaþional de Carte de la Viena - Buch Wien 2010, pentru întâlniri cu
editori ºi jurnaliºti austrieci.
golgeterã a turneului.
Romanul Cum sã uiþi o femeie a fost publicat în Franþa în 2010, la
Pânã la Campionatele Europene din Danemarca ºi Norvegia, de la
începutul lunii decembrie, naþionala femininã a României va mai participa editura Actes Sud, în traducerea Laurei Hinckel, cu sprijinul Institutului
la un turneu amical, în Franþa (26-28 noiembrie), ºi va disputa douã meciuri Cultural Român, prin programul Translation and Publication Support
de verificare, cu echipa Germaniei (30 noiembrie -1 decembrie). (G.M.) Programme (TPS).

La Festivalul Internaþional de Dans Contemporan
de la Evora  douã spectacole semnate Florin Fieroiu
Individuel dInterpretation, în cadrul
celei de-a V-a ediþii a Întâlnirilor
Coregrafice Internaþionale de la
Bagnolet, Paris. În prezent, este
profesor asistent la UNATC
Bucureºti, secþia Coregrafie.
Carmen Coþofanã face parte din
noua generaþie de tineri coregrafi

România a fost prezentã la ediþia
din acest an a prestigiosului Festival
Internaþional de Dans Contemporan
de la Evora cu spectacolele
Nimic.Precis ºi Ready Modern
Made, în coregrafia lui Florin
Fieroiu, protagoniºti fiind balerinii
Carmen Coþofanã ºi Florin Fieroiu.
Festivalul Internaþional de Dans
Contemporan de la Evora s-a
desfãºurat în perioada 9 octombrie 13 noiembrie.
Spectacolele, prezentate cu
sprijinul Institutului Cultural
Român de la Lisabona, au avut loc
în data de 6 noiembrie 2010, în sala
Black Box din Evora.
Spectacolul Nimic.Precis este o
producþie 2006 în care textul,
muzica, lumini, coregrafia ºi
interpretarea sunt semnate de Florin
Fieroiu. Nimic.Precis este o piesã
creatã în urma unui program de
rezidentã coregraficã susþinut
financiar de Pro Helvetia.
Coregraful Florin Fieroiu este
licenþiat al Academiei de Teatru si
Film  Bucureºti. A participat la
stagii cu renumiþi coregrafi francezi,
ca Dominique Bagouet, Joseph
Nadj, Mathilde Monnier, Christine
Bastin, Christian Trouillas. Printre
spectacolele sale cele mai cunoscute
se numãrã: DaDaDans, DanSolitude,
A waiting for , Human Installation,
For All My Friends, Love zig-zag.
În 1996 a obþinut premiul Le Prix

apãrutã pe scena dansului
contemporan dupã anul 2000.
Licenþiatã a Universitãþii de Artã
Teatralã ºi Cinematograficã I.L.
Caragiale, în 2001. A beneficiat de
o bursã DanceWeb la Viena (2005)

Scriitorul Dan Lungu,
în turneu de lecturi susþinute
în Germania ºi Austria

Expoziþie de artã contemporanã
româneascã, la San Francisco

Naþionala femininã de handbal a
României a câºtigat Trofeul Carpaþi

Spectacolul extraordinar Grigore Leºe ºi ultimii
rapsozi, ce va avea loc, în data de 4 decembrie, la
Sala Radio, de la ora 19.00, este o continuare a seriei
iniþiate de muzician, prin care încearcã sã pãstreze ºi
sã promoveze muzici strãvechi din satele româneºti.
În mod excepþional, Grigore Leºe a acceptat sã
îºi cânte muzicile mãiastre, prezentându-se nu doar
ca amfitrion al spectacolului, ci, în primul rând, ca
muzician. Vor fi Cântece de ascultare despre pãstori,
pãcurari, dragoste, dor ºi înstrãinare...
Alãturi de el, vor urca pe scenã muzicanþi pentru
care a cânta este un act natural, învãþat firesc, aºa
cum ne deprindem cu mersul sau cu vorbirea.
Seria Ultimii rapsozi a fost produsã în
colaborare cu ICR, având ca punct culminant un
concert la Ateneul Român, cu casa închisã. De
aceastã data, spectacolul este produs de Asociaþia
Interculturalã de Tradiþii, în colaborare cu Societatea
Româna de Radiodifuziune, urmând a fi înregistrat ºi
difuzat în reþeaua Radio România. (G.M.)

I DUE FOSCARI
 în premierã, pe scena Operei Naþionale Bucureºti
Foscari a fost prezentatã în Franþa ºi
Italia, iar, un an mai târziu, în Marea
Britanie ºi Statele Unite. De-a lungul
timpului au mai avut loc reprezentaþii
ocazionale ale acestei opere, cele mai
recente fiind producþiile de la Teatro
alla Scala din Milano (1988), Royal
Opera House din Londra (1995),
Teatrul San Carlo di Napoli (2000),
Sarasota Opera din Florida, SUA
(2008).
Creaþia compozitorului Giuseppe
Verdi a fost interpretatã în premierã
în România, în aprilie 2010, în
Foyerul Galben al Operei Naþionale
Bucureºti, în variantã de concert cu
pian. Evenimentul a fost o producþie
a Studioului Experimental de Operã
ºi Balet Ludovic Spiess (SEOB)
din cadrul ONB, ca parte a
proiectului Opera Rara, care îºi

The Music of Shaun Davey 
A Romanian Journey la Catedrala
St. Patricks din Dublin

Muzica compozitorului irlandez Shaun Davey, inspiratã de epitafurile
din Cimitirul Vesel de la Sãpânþa, va rãsuna la Catedrala St. Patricks din
Dublin în interpretarea orchestrei Radiodifuziunii Irlandeze ºi a Corului
Bãrbãtesc al Facultãþii de Teologie de la Sibiu.
Soliºti: Rita Connolly (voce), Liam OFlynn (cimpoi uilleann/fluier).
Invitaþi: Gerry OBeirne (chitarã), Noel Eccles (percuþie solo), David
Leigh, (orgã/clape) ºi Eóin Ó Beaglaioch (muzicuþã/acordeon). Dirijor:
David Brophy. Dirijorul corului: pr. Sorin Dobre.
Evenimentul este produs de RTE (Radiodifuziunea Irlandezã) în
parteneriat cu Institutul Cultural Român.
Shaun Davey este unul dintre cei mai importanþi compozitori irlandezi
contemporani. Creaþiile sale, în general foarte ample, combinã muzica
tradiþionalã irlandezã cu tradiþia orchestralã. De-a lungul bogatei sale
cariere a fost recompensat cu numeroase premii, printre care Premiul
IvorNovello, Premiul Criticii din New York  pentru cel mai bun film
muzical, o nominalizare la Premiile Tony  pentru cea mai bunã muzicã
de film, un premiu Golden ºi douã nominalizãri la Premiile BAFTA.

La The Performance Art Institute (PAI) din San Francisco este
deschisã, în perioada 4 noiembrie 2010  15 ianuarie 2011, expoziþia
Badly Happy: Pain, Pleasure and Panic in Recent Romanian Art,
organizatã de PAI în parteneriat cu Institutul Cultural Român. Expoziþia
îºi propune sã ofere publicului din regiunea Bay Area  San Francisco o
perspectivã asupra artei contemporane din România. La vernisaj au luat
cuvântul criticul de arta Erwin Kessler, curator al expoziþiei, ºi Stephen
Tourell, directorul PAI. Vernisajul a fost însoþit de performance-uri
realizate de Gili Mocanu ºi de Lucian Alexe, artiºti în rezidenþã la PAI,
cu sprijinul ICR.
În forme diverse  artã video, performance, picturã, graficã, obiecte,
lucrãrile expuse sunt vãzute drept expresia vizualã a unei lumi prinse în
tornada distrugãtoare ºi regeneratoare declanºatã de prãbuºirea
comunismului ºi înlocuirea acestuia cu un capitalism sãlbatic.
Badly Happy cuprinde lucrãri semnate de Dumitru Gorzo, Nicolae
Comãnescu, Marius Bercea, Gili Mocanu, Anca Mureºan, Suzana Dan,
Anca Benera,
Ecaterina
Vrana, Ana
Banicã, Tara
von Neudorf,
Alexandru
R a d v a n ,
F l o r i n
Ciulache,
Roman Tolici,
Alexandru
Patatics ºi
Alexandru
Antik.
Conform
ICR, expoziþia
conþine ºi secþiunea de video-performance As Far As I Can Tape, în
care sunt prezentate lucrãri de Regele Ionescu, Dan Acostioaei, Michele
Bressan, Claudiu Lucaci, Cristina David, Signe Lillemark-Chiper, Eliza
Mureºan, Lucian Alexe, Gili Mocanu.

Festivalul Filmului
Românesc la Moscova

Grigore Leºe
ºi ultimii rapsozi

Premiera operei I due Foscari
(Cei doi Foscari) a avut loc
duminicã, 14 noiembrie, la Opera
Naþionalã Bucureºti (ONB). Tragedia
liricã a fost compusã de Giuseppe Verdi
pe un libret scris de Francesco Maria
Piave, dupã piesa lui George Gordon
Byron.
Subiectul operei trateazã ultimele
zile ale dogelui veneþian Francesco
Foscari ºi înlãturarea sa din funcþie în
1457, tema lucrãrii fiind construitã în
jurul conflictului dintre dragostea
paternã ºi sentimentul datoriei.
Familia dogelui cade victima unei
uneltiri perfide, fiul dogelui (Jacopo)
fiind acuzat de trãdare ºi expulzat, iar
tatãl fiind nevoit sã pronunþe sentinþa.
Premiera operei verdiene a avut
loc la Teatro Argentina din Roma, pe
3 noiembrie 1844. În 1847, I due

ºi a urmat diferite stagii de dans ºi
ateliere cu coregrafi importanþi ca
Donna Uchizono, Mark Tompkins,
David Zambrano, Charles Lineham,
Allyson Green, Vera Mantero,
Xavier Le Roy, Thomas Lehman.
Începând cu 1999, Carmen a realizat
diferite piese coregrafice, dintre care
menþionãm Time Steps,
realizatã în 2009 în colaborare cu Mihaela Dancs.
Festivalul Internaþional
de Dans de la Evora este unul
dintre festivalurile importante de gen, ajuns anul
acesta la cea de-a 11-a ediþie.
Organizat de cãtre Compania
de Dans Contemporan din
Evora, festivalul are loc în
regiunea Alentejo din
Portugalia, fiind foarte
receptiv la miºcãrile
avangardiste din dansul
contemporan. Scenele au
fost construite în cele mai
diversificate spaþii interioare
ºi exterioare, constituind, dea lungul celor 10 ediþii, un
loc de întâlnire ºi de
experienþe noi în privinþa
diferitelor
forme
de
exprimare ale corpului, ilustrate de
participanþi din diverse þãri. Printre
artiºtii invitaþi se remarcã nume ca
Susanne Linke, Vera Mantero,
Francisco Camacho, Silvia Real,
Amélia Bentes, Joaquim Slommer.

propune sã ofere iubitorilor muzicii
clasice capodopere puþin cântate
pe scenele lirice din România ºi
din lume.
Publicul a avut ocazia sã asiste
acum la premiera în variantã de
operã în concert. Orchestra, corul,
pregãtit de maestrul Stelian Olariu,
ºi soliºtii vocali vor evolua sub
bagheta dirijorului Iurie Florea.
Din distribuþie fac parte artiºtii:
Eugen Secobeanu (Francesco
Foscari), Hector Lopez (Jacopo
Foscari), Mariana Colpoº (Lucrezia
Contarini), Mihnea Lamatic (Jacopo
Loredano), ªerban Cristache
(Barbarigo) ºi Simonida Luþescu
(Pisana).
Scenografia este semnatã de
Adriana Urmuzescu, iar regia îi
aparþine Andei Tãbãcaru-Hogea.

În perioada 18 noiembrie  1 decembrie 2010, se
desfãºoarã prima ediþie a Festivalului Filmului Românesc
la Moscova. Evenimentul este organizat de Institutul
Cultural Român, cu sprijinul Centrului Naþional al
Cinematografiei, al Muzeului Filmului Rus, al Ambasadei
României la Moscova ºi al Cinematografului Hudojestvennîi.
Proiecþiile vor avea loc la Cinematograful Hudojestvennîi
din Moscova.
Vor fi proiectate filme româneºti premiate la
festivalurile internaþionale de film de la Cannes, Veneþia ºi
Berlin, precum Reconstituirea, Terminus Paradis ºi Balanþa,
regia: Lucian Pintilie; Croaziera, regia: Mircea Daneliuc;
Concurs, regia: Dan Piþa; E pericoloso sporgersi, regia:
Nae Caranfil; 4 luni, 3 sãptãmâni ºi 2 zile, regia: Cristian
Mungiu; Hârtia
va fi albastrã,
regia:
Radu
Muntean; A fost
sau n-a fost?,
regia: Corneliu
Porumboiu;
M o a r t e a
d o m n u l u i
Lãzãrescu,
regia: Cristi
Puiu; California
Dreamin
(nesfârºit),
regia: Cristian
Nemescu;
Cãlãtoria lui
Gruber, regia:
Radu Gabrea;
Cea mai fericitã
fatã din lume,
regia:
Radu
Jude; Train de
vie, regia: Radu
Mihãileanu. Festivalul include ºi o searã de scurtmetraje,
pe afiºul cãreia figureazã Trafic, regia: Cãtãlin Mitulescu,
Un cartuº de kent ºi un pachet de cafea, regia: Cristi Puiu,
ºi Megatron, regia: Marian Criºan.
Pe 18 noiembrie, la Seara de galã, va fi proiectat filmul
Cea mai fericitã fatã din lume, regia: Radu Jude, în prezenþa
E.S. dl Constantin Mihail Grigorie, ambasadorul României
la Moscova, a domnului Naum Kleiman, directorul
Muzeului Filmului Rus, a domnului Marian Þuþui, director
adjunct al Arhivei Naþionale de Filme din România, precum
ºi a reprezentanþilor studiourilor MOSFILM ºi ai primãriei
oraºului Moscova.

ANUNÞ IMPLEMENTARE

01 noiembrie 2010
Investeºte în oameni!

Fondul Social European
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritarã 6
Domeniul Major de Intervenþie 6.3.
Titlul proiectului: Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru femei
Contract nr: POSDRU 97/6.3/S/58571
Identificare ºi selecþie grup þintã
Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova
în calitate de Beneficiar anunþã demararea activitãþii de identificare ºi selecþie a grupului þintã
în cadrul proiectului Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru femei. Proiectul este cofinanþat
din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, Axa prioritarã 6, Domeniul Major de Intervenþie 6.3. Promovarea egalitãþii
de ºanse pe piaþa muncii iar obiectivul sãu general îl reprezintã formarea competenþelor
manageriale ºi antreprenoriale pentru femei în vederea dezvoltãrii carierei sau pentru iniþierea
unei afaceri.
Grupul þintã este format din 300 de femei din regiunile Sud-Vest, Centru, BucureºtiIlfov. Pentru primul an de implementare, grupul þintã pentru fiecare regiune va fi format din 50
de persoane (douã grupe a câte 25 de femei). Este necesar un nivel minim de pregãtire al
grupului þintã (nivel liceal), indiferent de statutul socio-profesional (angajate, întreprinzãtoare,
persoane care doresc sã iniþieze o activitate independentã, personal de conducere din
întreprinderi, în special din micro-întreprinderi ºi IMM-uri).
Femeile din grupul þintã vor avea posibilitatea, în mod gratuit, pe lângã susþinerea
cursurilor, sã participe ºi la Workshop-ul Aplicaþii practice pentru afaceri, în urma cãruia vor
învãþa sã înceapã o afacere, sã realizeze un plan de afaceri, care sunt modalitãþile concrete
de finanþare a afacerii ºi cum se pot atrage fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea firmei.
Persoanele care doresc sã se înscrie o pot face la urmãtoarele date de contact:
Regiunea Sud Vest
Ungureanu Laura
0251 598265
0721 240971

Regiunea Centru
Doval Elena
0268 548044
0723 593225

Website: www.carierafemei.ro

www.fseromania.ro

Regiunea Bucureºti Ilfov
Cruceru Marin
021 3121869
0726 974531
email: secretariat@carierafemei.ro

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeºte în oameni !
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional

MIERCURI  17 noiembrie 2010

06:00 Promo USH
06:10 Ani de liceu (r)
LUNI  15 noiembrie 2010
06:40 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Contrapunct (r)
06:00 Promo USH
08:00 Stele de mâine.
06:05 Cronica scepticului (r)
Emisiune de Dumitru Lupu
06:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
08:30 Virtuþi ºi vicii.
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
Emisiune de Alexandru Lucinescu
08:30 Aplauze pentru haretiºti.
09:00 Românul, cetãþean european.
Emisiune de Carmen Stoianov
Emisiune de Cristina Pãiuºan- Nuicã
09:00 Parodi Press.
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Nicolae Iliescu
Spiru Haret*
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
13:00 Autografe muzicale.
Spiru Haret*
Emisiune de Dumitru Cucu
13:00 Academica  ªtiinþã.
14:00 TVRM-edicina. Prof.univ.dr. Alexandru
Emisiune de Alexandru Mironov
Oproiu la dispoziþia dvs.
14:00 TVRM-edicina. Prof.univ.dr. Constantin 15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Dumitrache la dispoziþia dvs.
Spiru Haret*
14:58 Promo USH
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Viorel Popescu
Spiru Haret*
19:00 Lumea vãzutã de aproape.
18:30 Stagiunea muzicalã TVRM.
Emisiune de Neagu Udroiu
Emisiune de Stela Cristea
20:00 Noi consumatorii.
19:00 Comorile oraºului.
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
Emisiune de Cezar Lungu
20:30 Circulaþi, vã rog !
19:30 Casa noastrã.
Emisiune de George Nicolau
Emisiune de Ruxandra Cruþescu
21:00
Academica
 Economia pentru cine?
20:00 Apel telefonic.
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
Emisiune de George Nicolau
22:00 Lumea sporturilor.
21:00 Vedetele ºi fanii lor.
Emisiune de Cristina Matei
Emisiune de Narcisa Tcaciuc
22:30 Film documentar  Filme, filme, filme
22:00 Haretiºtii.
23:00 Contrapunct.
Emisiune de Mugur Popovici
Emisiune de George Marinescu
22:30 Film documentar  Tehnologia azi
00:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
23:00 Contrapunct.
Spiru Haret (r)
Emisiune de George Marinescu
04:00 Istoria cu învãþãturã (r)
00:00 Teleamfiteatru (r)
05:00 Vedetele si fanii lor (r)
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)

VINERI  19 noiembrie 2010
06:00 Promo USH
06:10 Lauri pentru liceeni (r)
06:30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Contrapunct (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Cãlãtori în timp.
Emisiune de Violeta Screciu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Femeia  adevãr ºi poveste.
Emisiune de Ana Maria Ghiur
14:00 Din sãlile de concert.
Emisiune de Mihai Darie
14:30 Cronica ST.
Emisiune de Cristian Român
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Panteon. Emisiune de Neagu Udroiu
19:30 Interes general.
Emisiune de Ramona Tomescu
20:00 Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
21:00 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
22:00 Performeri în arenã.
Emisiune de Mugur Popovici
22:30 Cinefilia. Emisiune de Daniel Paraschiv
23:00 La Hanul Morãriþei.
Emisiune de Paulina Irimia
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret (r)
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 Panteon (r)
05:30 Interes general (r)

se împrietenesc în ciuda diferenþelor sociale
dintre ei, primul fiind fiul unui muncitor,
cel de-al doilea fiind fiul unui senator.
Andrei ajunge sã o cunoascã pe Sonia
(Irina Petrescu), prietena lui Lucian.
Cei doi tineri sunt atraºi unul de celãlalt
dar fata, fãcând parte dintr-o familie avutã
ºi temându-se de greutãþile vieþii, nu are
sentimente statornice. Evenimentele se
precipita, oraºul lor fiind în pericol de a
fi ocupat de nemþi. Ecranizare dupã
romanul Strãinul de Titus Popovici.
00:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
00:30 Adevãratele stele (r)
02:00 Viaþa ca un spectacol (r)
03:00 Academica  ªtiinþã (r)
04:00 Am venit cu drag la voi (r)

DUMINICÃ  21 noiembrie 2010

06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Panteon (r)
07:00 Deutsche Welle.
Emisiune de Simona ªerban
07:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Luminã în suflet. Emisiune de Sorin Bejan
09:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Valeriu Marinescu
09:30 Basmele copilãriei.
Emisiune de Carmen Fulger
10:30 Idei în dialog. Emisiune de Corneliu Toader
12:00 Starea de duminica.
Emisiune de Sorin Bejan
12:30 Scena ca istorie. Emisiune de Violeta Screciu
13:30 Mioriþa  antologie de folclor tradiþional.
Emisiune de Ioan Filip
SÂMBÃTÃ  20 noiembrie 2010 14:00 Mamaia 2010. Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:00 Teatrul în fotoliul de acasã.
06:00 Promo USH
Emisiune de Viorel Popescu
JOI  18 noiembrie 2010
06:10 Performeri în arenã (r)
16:00
În
cãutarea folk-ului pierdut.
MARÞI  16 noiembrie 2010
06:30 Casã dulce româneascã (r)
06:00 Promo USH
Emisiune de Maria Gheorghiu
07:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06:10 Lumea sporturilor (r)
06:00 Promo USH
17:00 Scrisori de acreditare.
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
06:40 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
06:05 Haretiºtii (r)
Emisiune de Mihaela Mihailide
08:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
06:30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Lumea vãzutã de aproape (r)
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
Spiru Haret*
07:00 Grãdina cu statui (r)
08:00 Stele de mâine.
Realizator Puiu Stoicescu
10:30 Biblioteca virtualã.
08.00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
19:30 Grãdina cu statui.
Emisiune de Ionel Benea
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Echipele Gusti.
Emisiune de Neagu Udroiu
11:00
Academia
copiilor.
08:30 Nimic fãrã lege.
Emisiune de Florian Tãnãsescu
20:30 Galele TVRM organizate de Societate
Emisiune de Irina Haideþ
Emisiune de Florin Fãiniºi
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie,
12:00
Întâlnire
cu folclorul.
09:00 Gândeºti, deci exiºti.
Spiru Haret*
ªtiinþã ºi Culturã. Emisiune de
Emisiune de Theodora Popescu
Emisiune de Victoriþa Duþu
13:00 La Hanul Morãriþei.
Georgel Nucã
12:30 Cronica scepticului.
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
22:00 USH dupã 20 de ani.
Emisiune de Paulina Irimia (r)
Emisiune de Cristian Român
Spiru Haret*
Emisiune de Ciprian Vasilescu
14:00 TVRM-edicina. Prof.univ.dr. Andrei Firicã
12:57 Promo
13:00 Invitatul de la ora 13.
22:30 Film artistic: Subterfugiul (1969).
la dispoziþia dvs
13:00 En garde! Emisiune de Carmen Fulger
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Regia: Peter Graham Scott. Distribuþia:
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
14:00 Un actor in culise.
14:00 Din sãlile de concert.
Joan Collins, Gene Barry, Richard Todd,
Spiru Haret*
Emisiune de Viorel Popescu
Emisiune de Mihai Darie
Tom Adams. O tânãrã soþie este extrem
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
14:30 Adevãratele stele.
14:30 Un rãspuns pentru fiecare.
de intrigatã de faptul cã soþul ei, un spion
Emisiune de Viorel Popescu
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Emisiune de Simona ªerban
care lucreazã pentru serviciile secrete
19:00 Agricultura ºi alimentaþia.
15:58 Promo
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
britanice ºi-a anulat transferul, pentru
Emisiune de Gheorghe Predilã
16:00 Magazin de weekend.
Spiru Haret*
ca astfel sã poatã petrece mai mult timp
20:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Marius Voicu
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
alãturi
de soþie ºi bãiatul lui. Între timp,
Emisiune de Theodora Popescu
16:30 Cinepanorama.
Emisiune de Viorel Popescu
un spion american ajunge în Anglia, pentru
20:30
Atelier
tv
studenþesc.
Emisiune de Eugen Atanasiu
19:00 Istoria cu învãþãturã.
a ajuta echipa englezã sã dea în vileag
Emisiune de Ciprian Vasilescu
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
Emisiune de Valeriu Râpeanu
un cuib de vipere, care va scoate
21:00
Academica

Cãrþi
în
instanþã.
18:30 Contrapunct. Emisiune de George
20:00 Recital muzical.
la ivealã un adevãr dureros.
Emisiune de Florin Rotaru
Marinescu ºi Simona ªerban
Emisiune de Mugur Popovici
00:00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
22:30 Lauri pentru liceeni.
19:30 Am venit cu drag la voi.
20:30 Lovitura de pedeapsã.
01:00 Dor de-acasã (r)
Emisiune de Cristina Matei
Emisiune de Georgel Nucã
Emisiune de Mugur Popovici
03:00 Galele TVRM (r)
21:30 Viaþa ca un spectacol.
22:00 Ani de liceu. Emisiune de Mugur Popovici 22:30 Film documentar  Absolut minunat
05:00 Scena ca istorie (r)
23:00 Consum cultura.
Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film documentar  Tehnologia azi
22:30 Film artistic românesc: Strãinul (II)
Emisiune de George Stanca
23:15 Muz-Art. Emisiune de Nicolae Dumitru
*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
(1964). Regia Mihai Iacob. Distribuþia:
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret sunt prezentate Consultaþii
ªtefan Iordache, Irina Petrescu. Andrei
Spiru Haret
Spiru Haret
(ªtefan Iordache) ºi Lucian (ªerban
pentru sesiunea de examene. Emisiunea este
04:00 Lovitura de pedeapsã (r)
04:00 La Hanul Moraritei (r)
Cantacuzino), doi elevi în clasa a VIII-a, realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt.
05:30 Deschide cartea! (r)
05:00 Cãlãtori în timp (r)

TVRM Cultural
LUNI  15 noiembrie 2010
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Cronica scepticului (r)
07.00 Academia copiilor (r)
08.00 Mapamond cultural
08.30 Stele de mâine
09.00 Panteon (r)
09.30 Am venit cu drag la voi (r)
11.30 Echipele Gusti (r)
12.30 ªlagãr fix
13.00 Ecumenica (r)
14.00 TVRM-edicina  direct
15.00 Întâlnire cu folclorul
15.30 Femeia, adevãr ºi poveste (r)
16.30 Gândeºti, deci exiºti (r)
17.00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
18.00 USH dupã 20 de ani (r)
18.30 Recital muzical (r)
19.00 Aplauze pentru haretiºti
19.30 La sfat cu medicul
20.00 În cãutarea folkului pierdut (r)
21.00 Cãrþi în instanþã
22.00 Film serial  Jane Show
22.45 ªlagãr fix
23.00 TVRM-edicina (r)
00.00 Echipele Gusti (r)
01.00 Am venit cu drag la voi (r)
03.00 Ecumenica (r)
04.00 Cãrþi în instanþã (r)
05.00 TVRM-edicina (r)

MARÞI  16 noiembrie 2010
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Nimic fãrã lege (r)
07.00 Contrapunct
08.00 Mapamond cultural
08.30 Stele de mâine
09.00 Generalul Cinema (r)
09.30 La sfat cu medicul (r)
10.00 Film artistic strãin (r)
11.30 Agricultura ºi alimentaþia (r)
12.30 Circulaþi, vã rog! (r)
13.00 Invitatul de la ora 13  direct
14.00 ªtiinþã ºi spiritualitate
15.00 Film serial  Jane Show (r)
15.45 ªlagãr fix (r)
16.00 Stagiune muzicalã TVRM (r)
16.30 Biblioteca virtualã (r)
17.00 Teatru în fotoliul de acasã (r)
18.00 Academia copiilor (r)
19.00 Românul, cetãþean european (r)
19.30 Comorile oraºului
20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu

20.30 Lovitura de pedeapsã  direct
22.00 Film serial  Jane Show
22.45 ªlagãr fix
23.00 Teatru în fotoliul de acasã
00.00 Nimic fãrã lege (r)
00.30 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
01.30 Academia copiilor (r)
02.30 Invitatul de la ora 13.00 (r)
03.30 Lovitura de pedeapsã (r)
05.00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)

MIERCURI  17 noiembrie 2010
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Circulaþi, vã rog (r)
07.00 Arhiva TVRM
08.00 Mapamond cultural
08.30 Stele de mâine
09.00 Parodi press (r)
09.30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
10.00 Lovitura de pedeapsã (r)
11.30 Am venit cu drag la voi
13.30 Deutsche Welle (r)
14.00 TVRM-edicina  direct
15.00 Film serial  Jane Show (r)
15.45 ªlagãr fix (r)
16.00 Vedetele ºi fanii lor (r)
17.00 Cãrþi în instanþã (r)
18.00 Viaþa ca un spectacol (r)
19.00 La Hanul Morãriþei (r)
20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu
20.30 Noi, consumatorii
21.00 Echipele Gusti
22.00 Film serial  Jane Show
22.45 ªlagãr fix
23.00 TVRM-edicina (r)
00.00 Vedetele ºi fanii lor (r)
01.00 Cãrþi în instanþã (r)
02.00 Viaþa ca un spectacol (r)
03.00 La Hanul Morãriþei (r)
04.00 Echipele Gusti (r)
05.00 TVRM-edicina (r)

JOI  18 noiembrie 2010
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Casa noastrã (r)
07.00 Contrapunct
08.00 Mapamond cultural
08.30 Stele de mâine
09.00 Nimic fãrã lege (r)
09.30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
10.00 Galele TVRM (r)
11.30 Adevãratele stele (r)
13.00 Teatru în fotoliul de acasã (r)
14.00 TVRM-edicina  direct
15.00 Film serial  Jane Show (r)
15.45 ªlagãr fix (r)
16.00 Grãdina cu statui (r)
17.00 Atelier TV studenþesc (r)

17.30 Cronica ST
18.00 Întâlnire cu folclorul (r)
18.30 Vedetele ºi fanii lor
19.30 Cronica scepticului (r)
20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu
20.30 Virtuþi ºi vicii
21.00 Teatrul în fotoliul de acasã
22.00 Film serial  Jane Show
22.45 ªlagãr fix
23.00 TVRM-edicina (r)
00.00 Galele TVRM (r)
01.30 Cronica ST (r)
02.00 Adevãratele stele (r)
03.30 Grãdina cu statui (r)
04.30 Atelier TV studenþesc (r)
05.00 TVRM-edicina (r)

VINERI  19 noiembrie 2010
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Noi, consumatorii (r)
07.00 Arhiva TVRM
08.00 Mapamond cultural
08.30 Stele de mâine
09.00 Aplauze pentru haretiºti (r)
09.30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
10.00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
11.00 Atelier TV studenþesc
11.30 Cronica ST (r)
12.00 En garde! (r)
13.00 Comorile oraºului (r)
13.30 Deutsche Welle (r)
14.00 Lumea vãzutã de aproape (r)
15.00 Film serial  Jane Show (r)
15.45 ªlagãr fix (r)
16.00 Echipele Gusti (r)
17.00 Calea Lactee (r)
18.00 Cinefilia (r)
18.30 Casa noastrã (r)
19.00 Consum culturã (r)
20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu
20.30 Nimic fãrã lege
21.00 La Hanul Morãriþei
22.00 Românul, cetãþean european
22.30 Femeia, adevãr ºi poveste
23.30 Arhiva TVRM (r)
00.30 En garde! (r)
01.30 La Hanul Morãriþei (r)
02.30 Lumea vãzutã de aproape (r)
03.30 Calea Lactee (r)
04.30 Românul, cetãþean european (r)
05.00 Consum culturã (r)

SÂMBÃTÃ  20 noiembrie 2010
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Gândeºti, deci exiºti (r)
07.00 Contrapunct
08.00 Mapamond cultural

08.30 Stele de mâine
09.00 Stagiune muzicalã TVRM (r)
09.30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
10.00 Academia copiilor
11.00 Lumea vãzutã de aproape
12.00 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
13.00 Invitatul de la ora 13 (r)
14.00 Casa noastrã
14.30 În cãutarea folk-ului pierdut
15.30 Gândeºti, deci exiºti
16.00 Adevãratele stele
17.30 Virtuþi ºi vicii (r)
18.00 Viaþa ca un spectacol
19.00 Aplauze pentru haretiºti
19.30 Interesul general
20.00 Generalul cinema
20.30 Cronica scepticului
21.00 Galele TVRM
22.30 Lumea vãzutã de aproape (r)
23.30 Arhiva TVRM (r)
00.30 Invitatul de la ora 13 (r)
01.30 Academia copiilor (r)
02.30 Casa noastrã (r)
03.00 Gândeºti, deci exiºti (r)
03.30 Viaþa ca un spectacol (r)
04.30 Galele TVRM (r)

DUMINICÃ  21 noiembrie 2010
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Aplauze pentru haretiºti (r)
07.00 Arhiva TVRM
08.00 Mapamond cultural
08.30 Stele de mâine
09.00 Deutsche Welle
09.30 Noi, consumatorii (r)
10.00 Ecumenica
11.00 USH dupã 20 de ani
11.30 Recital muzical
12.00 Agricultura ºi alimentaþia
13.00 Stagiune muzicalã TVRM
13.30 Grãdina cu statui
14.30 Parodi press
15.00 Calea Lactee
16.00 Cinefilia
16.30 Consum culturã
17.30 Dor de acasã  direct
19.30 Panteon
20.00 En garde!
21.00 Film artistic strãin
22.30 Interesul general (r)
23.00 Biblioteca virtualã
23.30 Arhiva TVRM (r)
00.30 Agricultura ºi alimentaþia (r)
01.30 Dor de acasã (r)
03.30 Biblioteca virtualã (r)
04.00 En garde! (r)
05.00 Grãdina cu statui (r)

RADIO ROMÂNIA DE MÂINE  STUDENT FM
LUNI  VINERI
07.00-10.00
BUNÃ DIMINEAÞA USH!
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00
TACHE ªI FACE
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00
CUTIA PANDOREI
Realizator: Kristine
Marþi 13.00-14.00  INVITATUL DE
LA ORA 13
Realizator: Sorin Lupaºcu
16.00-19.00
FRESH NEWS
Realizatori: Otilia Zamfir
19.00-22.00
DESTRESEARA
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00
Luni-Joi MUZICÃ
Vineri 00.00-06.00  NIGHT FEVER
23.00-24.00
Luni-Joi CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea
Luni 00.00-01.00 PRINTRE RÂNDURI (r)
Realizatori: Otilia Zamfir
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Marþi 00.00-02.00  TOP 30 (r)
Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Miercuri 00.00-02.00  80 REMEMBER (r)
Realizator: Robert Tache
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Joi 00.00-01.00  Metalmorfoza
Realizator: Marru
01.00-07.00  NIGHT FEVER

SÂMBÃTÃ  DUMINICÃ
06.00-09.30
MUZICÃ
09.30-10.00
MINI RADIO SHOW
Realizator: Irina Haideþ
10.00-12.00
MATINAL DE WEEK-END
Realizator: Alina Toma
12.00-13.00
Sâmbãtã  MUZICÃ
Duminicã  OMUL DIN SPATELE
PERSONALITÃÞII
Realizator: Maria Ilie
13.00-17.00
SIESTA DE WEEK-END.
Realizator: Alina Toma
17.00-18.00
Sâmbãtã  MUZICÃ
Duminicã  PRINTRE RÂNDURI
Realizator: Otilia Zamfir
18.00-20.00
Sâmbãtã  80 REMEMBER
Realizator: Robert Tache
Duminicã  TOP 30
Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
20.00-23.00
MUZICÃ
23.00-00.00
CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-07.00
NIGHT FEVER

Opera Naþionalã Bucureºti Spectacol aniversar dedicat sopranei
Marina Krilovici
Spectacolul cu opera Madama
Butterfly, de Giacomo Puccini, programat
de Opera Naþionalã Bucureºti (ONB) pentru
vineri, 12 noiembrie, a fost dedicat sopranei
de talie internaþionalã Marina Krilovici. Prin
acest spectacol, Opera bucureºteanã
continuã tradiþia aniversãrii marilor
personalitãþi ale artei lirice ºi coregrafice,
care au marcat istoria teatrului.
Spectacolul s-a bucurat de o distribuþie
valoroasã: artiºtii invitaþi Ruxandra
Urdãreanu (Butterfly) ºi Cãlin Brãtescu
(Pinkerton), alãturi de soliºtii Operei
Naþionale Bucureºti: Sidonia Nica (Suzuki),
Vicenþiu Þãranu (Sharpless), Ruxandra
Ispas (Kate), Lucian Corchiº (Goro), Daniel
Filipescu (Yamadori), Horia Sandu (Bonzo),
Vasile Chiºiu (comisarul imperial), Mihai
Iacob (ofiþerul stãrii civile). Artiºtii, corul
 pregãtit de maestrul Stelian Olariu, ºi
orchestra ONB vor evolua sub bagheta
dirijorului Cornel Trãilescu.
De asemenea, în perioada 8  17
noiembrie 2010, Studioul Experimental de
Operã ºi Balet Ludovic Spiess (SEOB),
din cadrul Operei Naþionale Bucureºti, a invitat-o pe Marina Krilovici sã susþinã un
master-class de canto, adresat tinerilor artiºti lirici, studenþilor ºi absolvenþilor
Academiilor de Muzicã.
Marina Krilovici este absolventã a Academiei de Muzicã Ciprian Porumbescu din
Bucureºti. Ea a obþinut, încã din timpul studenþiei, numeroase premii la concursuri
internaþionale de canto: Concursul Internaþional de Canto George Enescu (1964),
sHertogenbosch  Germania (1966), Bruxelles (1966) ºi Montreal (1967), la acesta din
urmã câºtigând Premiul I ºi Medalia de aur. A fost solistã a teatrului liric bucureºtean, pe
scena cãruia a cântat numeroase roluri dramatice, mai ales din repertoriul italian. Cronicile
favorabile ºi oportunitãþile oferite de câºtigarea premiilor menþionate i-au deschis porþile
unei strãlucite cariere internaþionale, fiind invitatã pe cele mai importante scene ale lumii.
A cântat alãturi de mari cântãreþi, precum Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Tito
Gobbi, José Carreras, Renato Bruson, Nicolai Ghiaurov, Nicola Ghiuselev, Fiorenza
Cossotto, Shirley Verrett, Nicola Martinucci, sub bagheta unor mari dirijori ca Georg
Solti, Claudio Abbado, Nello Santi, Horst Stein, Lorin Maazel, Riccardo Muti.
La începutul anilor 90 s-a stabilit la Atena, unde a colaborat cu Opera Naþionalã din
Atena, a cântat la Teatrul Herodion-Acropole ºi în sala de concerte a oraºului. Cariera
pedagogicã, desfãºuratã la Maria Callas Athenaeum Conservatory, i-a oferit posibilitatea
sã transmitã mai departe tinerilor cântãreþi din experienþa sa internaþionalã, mulþi dintre
studenþii sãi cântând astãzi în mari teatre din lume.

Stimaþi cititori,

Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei Opinia naþionalã. De
aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii, informaþii, idei de larg
interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile viitoare.

Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.
Dragi studenþi!

Aveþi întrebãri la care doriþi sã primiþi lãmuriri de la cadrele didactice?
Vã rugãm sã le transmiteþi Opiniei naþionale! Tot aici veþi gãsi ºi rãspunsurile.
Transmiteþi corespondenþa dumneavoastrã la adresele:
 Strada Fabricii nr. 46 G, sectorul 6, Bucureºti
 e-mail: opinia@spiruharet.ro; on@spiruharet.ro;
opinianationala@yahoo.com
Telefoane: 021.316.97.91 (telefon ºi fax)
021.316.97.85; 021.316.97.86; 021.316.97.87
- interioare: 168 ºi 169
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principale ale satului. Aceastã tradiþie trãieºte ºi în zilele
noastre, doar bornele au fost schimbate cu bãnci din
scândurã. De-a lungul secolelor, teiul a fost martorul multor evenimente
tragice. Satul din Valea Banatuº, în vecinãtatea arborelui ºi a bisericii, a fost
nãvãlit de tãtari, în anul 1661, care au nimicit toatã localitatea. Dupã câteva
decenii s-au întors tãtarii, dar biserica ºi copacul au rãmas ºi de aceastã datã
neatinºi. În amintirea acestui masacru, stã, lângã satul actual, monumentul
Véreskép, despre care legenda zice cã ricoºeazã glonþul inamicului ºi îl
ucide pe acesta. În prezent, pe vârful monumentului se aflã o cruce din piatrã,
care a împodobit biserica, atunci când aceasta încã nu avea turn. Cu ocazia
construirii turnului bisericii, crucea a fost transferatã la acest monument,
schimbându-l pe acesta dintr-un monument pãgân în obiectul evlaviei creºtine.
Biserica primeºte forma actualã în anul 1806, teiul bãtrân rãmâne în paza ei
pânã-n prezent. Conform înregistrãrilor, copacul a supravieþuit multor
catastrofe naturale, care s-au abãtut asupra satului. (...) Arborele este un
important simbol al regiunii. (...)

2
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importanþei arborilor în mod specific ºi asupra
necesitãþii protejãrii mediului, în mod general, în
Anul Internaþional al Biodiversitãþii.
Ceremonia de premiere a arborelui anului are
loc în prima jumãtate a lunii noiembrie, dupã ce
au fost votaþi cei 12 arbori finaliºti. Selectarea
acestora a fost fãcutã de cãtre un juriu naþional format
din botaniºti, jurnaliºti, reprezentanþi ai unor ONGuri ºi reprezentanþi ai sponsorilor programului.
Principalul criteriu de selecþie a fost povestea
arborelui nominalizat. Organizatorii competiþiei
oferã ºi un premiu de 3000 RON, ce poate fi folosit
pentru îngrijirea arborelui câºtigãtor sau a
împrejurimilor acestuia. În cazul în care nu este
Laconic ºi incitant. Despre ce este vorba? nevoie de asemenea mãsuri, suma poate fi folositã
Am accesat, aºa cum eram îndrumaþi, pentru plantarea de puieþi sau pentru amenajarea/
www.arboreleanului.ro, ºi am intrat într-o oazã reabilitarea de spaþii verzi din localitatea respectivã.
de normalitate civicã, cu respiraþie spiritualã
Înscrierea unui arbore în competiþie a putut fi
ozonatã de arbori-istorie. Aºadar, o competiþie: fãcutã de cãtre persoane fizice, comunitãþi, ONGArborele anului.
uri, autoritãþi, companii, ºcoli etc. Fiecare copac
Organizatorul concursului este Fundaþia este însoþit de o poveste despre importanþa lui
pentru Parteneriat, Miercurea Ciuc, Harghita, pentru comunitate, despre raritatea lui sau
care declarã: Prin intermediul acestei competiþii despre misticismul legat de el, despre implicarea
intenþionãm sã atragem atenþia asupra în simbolistica localã.
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,,Fiecare venim

me,/
Fericiþii
putând sã se-ntoarcã
oricând (Ana Blandiana, Dintr-un sat)
Eu fac parte din categoria acelor fericiþi
care încã se pot întoarce în satul
pãrinþilor ºi al bunicilor. De câte ori mã
întorc, mã întâmpinã de departe, de la
ºosea, un platan uriaº, mãreþ, care ne
recunoaºte pe toþi, care ºtie toatã istoria
satului ºi a noastrã, a tuturor. Acest
platan multisecular din localitatea
Marna Nouã este situat chiar în centrul
satului, în curtea bisericii, ºi are viaþa
strâns legatã de cea a oamenilor din
aceste locuri. El este încãrcat cu amintiri
de tot felul, frumoase sau dureroase, a
fost ºi este martorul tuturor
evenimentelor istorice ºi sociale ale
localitãþii. Platanul a fost martorul sosirii
pe aceste locuri a moºilor ºi strãmoºilor
noºtri, moþi din Þara Ardealului, care,
în anul 1924, au coborât aici, în Câmpia
Careiului, spre a-ºi întemeia un sat ºi o
viaþã nouã. A vãzut cum s-a înfiripat
satul, ridicându-se casã dupã casã, a
asistat neputincios, în toamna anului
1940, la plecarea în pribegie a bãtrânilor,
femeilor, copiilor, printre ei aflându-se
bunica mea, cu nume de Floare, ºi
mama, care, pe atunci, avea doi ani. A
rãmas uimit de curajul feciorilor satului,
care, în noaptea dinaintea expulzãrii, au
intrat în satul ocupat ºi au salvat clopotul
bisericii, pe care l-au purtat cu grijã în
toþi anii de refugiu ºi care se aflã acum
la locul lui, în clopotniþa bisericii. Tot
platanul a fost martorul luptelor grele
care s-au dat între armata românã ºi cea
a cotropitorilor, în dimineaþa zilei de 25
octombrie 1944, în zona oraºului Carei
ºi zona gãrii Marna Noua. El i-a primit
pe sãteni cu bucurie, în 1945, la
reîntoarcerea acasã... S-au întors cei mai
norocoºi, alþii au rãmas pe câmpurile de
luptã ºi au intrat în istoria nemuririi
neamului nostru românesc. (...)

87 de arbori au fost înscriºi în competiþia
Arborele Anului în România, din 33 de
judeþe ºi 53 de localitãþi, fruntaºe fiind
judeþele. Harghita (10), Mureº (7), Iaºi (7),
Constanþa (6) ºi Neamþ (5) ºi municipiul
Bucureºti (8). Cei mai mulþi arbori înscriºi
sunt stejari (32), dar s-au înscriºi ºi arbori
mai rari, ca de exemplu arborele de mãtase,
Liliodendron Tulipifera, Ginco biloba L.,
salcâmul japonez sau chiar ºi câte un
palmier ºi un avocado.
Finaliºtii competiþiei sunt patru stejari, trei
tei ºi câte un platan, un brad, un fag, un pãr ºi
un nuc, din judeþele Harghita, Gorj, Iaºi, Arad,
Satu Mare, Brãila, Mureº, Sibiu, Cluj ºi
Prahova. La sfârºitul perioadei de votare, cele
mai multe sufragii a primit Teiul de la Leliceni,
dar câºtigãtori suntem noi toþi, iubitorii de
naturã ºi de istorie.
Acestea fiind datele tehnice, sã intrãm în
poveºtile celor 12 arbori finaliºti, oferite de
www.arboreleanului.ro.

rãmas pânã în zilele noastre, mãrturie a trecutului zbuciumat al poporului
nostru. În jurul anului 1600, locul desfãºurãrii procesului silvic a fost
pãdurea, un localnic ºi-a umplut traista cu pãmântul de sub tei ºi a jurat
în faþa lui cã el stã pe pãmântul din Enlãceni. Legenda spune cã prin
sunetul clopotului aºezat în tei erau chemaþi înapoi localnicii speriaþi în
timpul luptelor, ca sã se întoarcã pentru apãrarea satului. Legendarul tei
a fost martorul multor evenimente de-a lungul anilor, a vãzut ºi auzit
multe. Este parte a istoriei locale, subiectul multor poveºti ºi legende,
care constituie elemente de bazã ale tradiþiei noastre.
În prezent, faimoasa coroanã este atacatã de vâsc, pentru a putea salva
bãtrânul tei avem nevoie ºi de sprijin material, pe care sperãm sã-l primim
pe aceastã cale.
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Pe 10 mai 2008, am reluat, la Pecica, sãrbãtoarea
sfântã a românilor. La umbra unui copac, fanfara cânta
Stejar,
imnuri de luptã ºi Imnul Regal. Mulþi au ºtiut ce se
89 de ani,
întâmplã. Dar ºi mai mulþi nu ºtiau. Am auzit circumferinþa: 240 cm,
întrebând româneºte Ce este?, dar ºi ungureºte Mi
h: 20 m, Pecica,
van?. Am auzit rãspunsuri în românã: E 10 mai,
strada: 2, Arad
Ziua Independenþei ºi a Regatului României. Am auzit
Voturi: 1314
rãspunsuri ºi în ungureºte Majus tiz, kiraly nap.
Deopotrivã, români ºi unguri, unii cu lacrimi în ochi de
emoþii, alþii cu ochi curioºi, s-au adunat, au ascultat ºi au admirat. Un profesor
pensionar a început sã spunã istoria copacului la umbra cãruia s-a desfãºurat
activitatea. Copacul, stejarul din Piaþa Pecica, a fost sãdit de directorul ªcolii
Maghiare, înv. Laita Ianos, în ziua de 25 octombrie 1921, în semn de omagiu ºi
speranþã la naºterea celui care va fi M.S. Regele Mihai I al României. Directorul
ºcolii de atunci era maghiar, dar trãia în proaspãtul Regat al României. Ca el
erau ºi slovaci, evrei, nemþi, þigani. ªi toþi simþeau la fel. Sãdirea acestui copac
cu gândul la înþelepciune, a avut rezultate, socotind azi, la 89 de ani de la
existenþa copacului ºi regelui, dacã ne gândim numai la actul de imens curaj de
la 23 august 1944. Desigur nu este numai atât, dar suficient pentru a-l imprima
adânc în istorie. Profesorul pensionar continuã sã povesteascã: În tinereþea
mea, aici erau mai mulþi copaci. Dupã 30 dec. 1948, comuniºtii cei fãrã de
Dumnezeu ºi þarã, dar cu securi, au vrut sã taie toþi copacii din piaþã. Cu greu
au fost înduplecaþi pecicanii, dar cu unul singur nu au fost de acord: copacul
Regelui, cel sãdit pe 25 oct. 1921. Sãtenii toþi au fãcut de gardã în preajma
copacului, pentru a-l proteja. ªi au reuºit!. Profesorul pensionar, povestitorul
nostru, era copil atunci. Dar dârzenia sãtenilor a impresionat mintea lui de
copil, devenind profesor de fizicã, dar ºi un ecologist convins ºi activ ºi un
iubitor de istorie. De faþã erau primarul, viceprimarul, consilieri locali, preoþi,
profesori, elevi. Toþi ascultau atenþi povestea copacului. Profesorul pensionar a
citit pe feþele unora o umbrã de neîncredere, o considerau o legendã. Atunci el
ne-a adus documente, poze ale vremii, o fotografie din 1922, când copacul
avea un an. Era singurul împrejmuit ºi, deºi mai tânãr decât ceilalþi, parcã era
mai falnic, mai distins. Pe frontispiciul ºcolii maghiare scrie în limba românã,
fapt ce atestã cã poza era fãcutã dupã încoronarea Regelui Ferdinand ca rege al
tuturor românilor, la Alba Iulia, pe 15 oct. 1922. Povestea ºi argumentele
profesorului pensionar se leagã ca un puzzle. Primarul ºi viceprimarul iau rapid
mãsuri. Se sfãtuiesc cu consilierii locali ºi decid sã reamenajeze stejarul încãrcat
de istorie din piaþa Pecica, concomitent cu reamenajarea Pieþii. În câteva zile,
copacul este reîngrãdit, iluminat din sol ºi, pe 01.12.2008, se pune o plãcuþã
comemorativã. Am fost la Majestatea Sa cu o invitaþie oficialã de a vizita
Pecica ºi inclusiv istoricul stejar. Am oferit regelui poze cu copacul. M.S. remarcã
Tulpina e cam strâmbã. Noi însã replicãm: Cum strâmbe au fost vremurile,
Majestate! Dar coroana, coroana e falnicã si îndreptatã spre cer! (...)
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(...) Îmi aruncai care este istoria lui, cum a ajuns sã
creascã în piatrã? Zice-se cã un
cioban, ce-ºi purta oile pe drumul
transhumanþei, avea o ghindã
rãtãcitã în traistã ºi a îngropat-o în
pãmântul negru ºi reavãn, sã aibã
umbrã ºi adãpost de ploi când va sã
trecã pe aici. Nu ºtia cã arborele
mea. Era o proaspãt rãsãrit va face o logodnã de
ºcoalã, dupã arhi- peste 150 de ani cu pãmântul unde
tectura clãdirii ºi dupã mulþimea de ºi-a gãsit casa. El, stejarul acesta,
glasuri  un liceu, dupã vârsta s-a instalat în aceastã margine de
elevilor ºi numele scris pe rãsãrit a Câmpiei Dunãrii, la Brãila,
frontispiciu: Grupul ªcolar veºnic supusã izbeliºtei, vânturilor
Edmond Nicolau Brãila. Am rãmas aspre, dar totdeauna fertilã  câmpia
o vreme pironitã spre o cupolã peste care au trecut atâtea neamuri
întunecatã  o umbrã a unui copac. ale istoriei. Înainte de îndiguirea
M-au impresionat dimensiunile lui: acestor locuri, când Dunãrea venea
circumferinþa de 4,41m ºi înãlþimea tulbure ºi mare, din seninul de ape,
de 24m. Dar vârsta?! Câþi ani sã fi care acoperea totul, alãturi de sãlcii
fost sedimentaþi în brumãriul pletoase, ce-ºi oglindeau coroanele
inelelor? ...50-100 ani! Probabil cã în apã, apãreau, rãsfãþate în soare;
incertitudinea de pe chipul meu a ostroave ºi grinduri, pãmânturi noi
atras atenþia. Nu i-am observat ce se plãmãdeau an de an sub ochii
prezenþa, dar am tresãrit la glasul lui contemporanilor. Dincolo de acest
firav, dar destul de hotãrât ºi cultivat. întins de ape, în zarea depãrtãrilor,
Era un bãtrânel în þinutã de varã, se dantela silueta strãvechilor munþi
coborât parcã din legendã, cu o ai Dobrogei. Spre acest punct
pãlãrioarã albã, ce-i proteja capul, ºi geografic ºi-au îndreptat dorinþele
cu un baston cu urme serioase ale mulþi oameni. Astfel, stejarul, cum
trecerii timpului, în care se proptea. þi-am spus, a trãit vremea Unirii,
ªtii câþi ani are stejarul acesta? era triumful noului ºi al lumii moderne,
întrebarea la care tocmai cãutam un al libertãþii, al reformelor lui Cuza,
rãspuns. Are în jur de 150 de ani; dar ºi vremea Rãzboiului Indepenprezenþa lui aici nu e întâmplãtoare. denþei. A cunoscut emanciparea, dar
O ºtiu de la tata, tata de la tatãl lui... ºi frãmântãrile sociale. ªi sã-þi mai
ºi începutul lui poate fi cam de la spun ceva: acest stejar a fost norocos
1860, cam pe vremea Unirii. Mãi influenþând amplasamentul ºi forma
sã fie!! Chiar atât de bãtrân este? - clãdirilor ºcolii, în deceniul al optulea
Pãi, un stejar poate ajunge la 400 al secolului trecut. Acum el vegheazã
de ani ºi chiar mai mult. Îþi dai seama liniºtea ºi pregãtirea copiilor. El ºtie
câtã istorie a trãit el? Aici, la Brãila, tot ºi face parte din viaþa noastrã,
care n-a fost scutitã nici ea de dureri pentru cã sub umbra lui ocrotitoare
ºi lacrimi, dar ºi de bucurii. Dar ne începem anul ºcolar. (...)
Stejar,
ochii prin
150 de ani,
gardul de
circumferinþa: 441 cm,
sârmã
ºi
h: 24 m, Brãila,
parcã ceva
Calea Cãlãraºilor,
îmi aduse
Grup ªcolar
aminte de
Edmond Nicolau
copilãria
Voturi: 5764

Am primit la redacþie, din partea doamnei
conf. univ. dr. Mioriþa Got de la Facultatea de
Litere, mesajul:
În ton cu anunþul de mai jos, vã rãpesc o
undã din izvorul curat al timpului
Dumneavoastrã.
Iubite colege, stimaþi colegi,
Vã rog sã votaþi în fiecare zi Teiul lui
Eminescu pentru a câºtiga premiul ºi cei 3000
de lei pentru îngrijirea acestui copac
important. El este o mãrturie peste timp,
întreþinând mireasma unui geniu ºi tãria unei
naþiuni...

de aproximativ 300 de ani, cu un
diametru apreciabil (peste 1 metru),
iar, în perioada 1874-1877, îl vizita
sãptãmânal, în zilele cãlduroase,
ºezând la umbra acestuia ºi citind o
carte sau privind visãtor la peisajul
înconjurãtor. Dupã plecarea poetului
la Bucureºti, populaþia ieºeanã,
În anul 1661, când hoardele de tãtari, conduse de
obiºnuitã cu prezenþa poetului lângã
Tei,
Ali Paºa, au pãtruns în Enlãceni au dat foc bisericii
acest copac, a numit teiul din Copou 
650 de ani,
ºi au incendiat satul. Atunci a ars ºi clopotniþa. În
Teiul lui Eminescu. Oamenii au avut
circumferinþa: 635 cm, acea vreme, teiul era atât de mare încât a putut
nostalgia lui Eminescu, încã din
h: 13 m, sat Inlãceni, susþine clopotul bisericii, deci oamenii l-au aºezat
vremea când acesta era contemporan
comuna Atid,
în acest copac ºi, astfel, a fost folosit pânã a fost
cu ei. Astãzi, autocarele cu turiºti,
jud. Harghita
construitã noua clopotniþã. Se spune cã sunetul
venite în Iaºi din România, Republica
Voturi: 4892
clopotului era atât de puternic încât se auzea ºi la
Moldova, Ucraina, Israel, etc. au
Sighiºoara. În timpul Primului Rãzboi Mondial,
înscrise în agendele lor de vizitare
Grãdina Botanicã, Teiul lui Eminescu clopotul a fost luat ºi dus din sat. Satul este o aºezare strãveche secuiascã.
din Copou, Bojdeuca lui Creangã din A fost format din patru pãrþi, fiecare avea câte un tei. Hotãrârile mai
Þicãu ºi, apoi, alte obiective locale. importante erau luate de ei sub cei patru tei. Din pãcate, doar unul a
Adeseori, mai ales în jurul zilelor de
15 ianuarie (naºterea) ºi 15 iunie (data
10
1
decesului), grupurile de excursioniºti
organizeazã manifestãri literar /
artistice omagiale în faþa bustului ºi a
teiului, ultimul ajuns simbol vegetal
al poeziei româneºti. Oare existã în þara
noastrã un alt arbore  Monument mai
cunoscut ºi mai vizitat???

Platan,
dintr-un sat,/
250 de ani,
Unii direct,
circumferinþa: 770 cm, alþii trecând
prin pãrinþi,/
h: 45-50 m, Marna
Nouã, strada: Gãrii, Unii direct
purtãtori de
jud. Satu Mare
eresuri ºi basVoturi: 5944

4

ARBORELE ANULUI

Copacul a fost plantat probabil în prima parte a anilor
1500. Trãieºte în memoria oamenilor ca fiind din

Tei,
totdeauna un arbore singuratic, care a strãjuit
500 de ani,
biserica. Nu existã nicio sursã care sã arate cã în
circumferinþa: 390 cm,
acest loc ar fi existat pãduri sau terenuri plantate cu
h: 20 m,
copaci. Avem foarte puþine informaþii despre tei.
Comuna Leliceni,
Trunchiul a fost înconjurat de borne îmbinate, care
jud. Harghita
au fost folosite ca loc de discuþie a problemelor
Voturi: 55126

(...) Povestea
acestui copac
Tei argintiu,
începe cu
440 de ani,
mult înainte circumferinþa: 376 cm,
de Mihail
h:12 m,
Eminescu.
Iaºi, Parcul Copou
Pe vremea
Voturi: 23243
domnitoruluicãrturar Vasile
Lupu (1634-1653),
teiul respectiv era un copac tânãr (7080 ani), iar fiii domnitorului, dornici
de joacã ºi hârjonealã, supravegheaþi
de pãdurar ºi de oamenii de la curte,
au trecut de multe ori pe aici, în drumul
lor spre Biserica Sf. Anastasie ºi Chiril
(1638), ctitoritã de cãtre tatãl lor întrun loc ascuns, în fundul vãii. Grãdina
Copou din Iaºi a fost amenajatã în
timpul aplicãrii Regulamentului
Organic (1833-1840). Arhitectul
german Fr. Rebhun, stabilit în
România, a elaborat planul de
reamenajare a Grãdinii Copou (A.I.
Iliescu, 2006), fixând centrul
compoziþional în apropierea acestui tei
ºi oferindu-i un loc privilegiat,
personalizat. Mihail Eminescu a gãsit
teiul încã destul de viguros, la vârsta
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(...) Forþele naturii s-au

Stejar,
dezlãnþuit asupra lui, a
161 de ani,
fost lovit de fulgere,
circumferinþa: 500 cm, provocându-i arsuri
h: 7 m, Reghin,
grave. Cu timpul a
jud. Mureº
reuºit sã se vindece de
Voturi: 3302
arsuri, dar, din pãcate,

a fost ars din nou de niºte
adolescenþi fãrã minte, care nu au niciun respect
pentru naturã. De data aceasta arsurile l-au
devastat, miezul stejarului a fost ars de tot, numai
scoarþa copacului îl mai þinea in picioare. Atunci,
oraºul a decis sã ajute stejarul ºi, în 1983, a fost
turnat ciment în miezul copacului. O vreme nu
mai creºteau nici frunze, arãta mort ºi uscat, dar
a avut puterea de a trece de acele vremuri. Acum
trãieºte, s-a înnoit, are frunze; cum a crescut, a
crãpat cimentul, înlocuindu-l cu trunchiul sãu. Se
mai pot vedea pãrþi ale cimentului, dacã-l privim
de sus, sau din partea nordicã. Întotdeauna a avut
o semnificaþie aparte pentru fiecare om din
Reghin, toþi îl cunoºteau, aveau amintiri plãcute
din copilãrie cu el. În fiecare duminicã, ne
spuneam: Mergem la Stejarul singuratic?. Când
te odihneai sub coroana sa, într-o zi caldã, cu un
vânt slãbuþ, simþeai mãiestria, puterea ºi dorul
de viaþã din acel copac. La atingerea scoarþei
simþeam întotdeauna cum pe spinarea mea trecea
un impuls cald, iar câteodatã aveam ºi fluturi
în stomac. Din exterior, privindu-i scoarþa ºi
ramurile groase, se vede trecerea timpului, sunt
masive, pline cu zdruncinãri, dar în interior este
fericit cã a reuºit sã rãmânã în viaþã pânã acum.
Generaþiile noi ignorã acest copac magnific, rup
ramurile ºi lasã multe mizerii lângã el, picteazã
graffiti, îl rãnesc, scuipã pe el. Înainte de a face
fotografia, a trebuit sã adun toate mizeriile,
ramurile rupte, sã ºterg scuipaturile ºi vopseaua.
Îmi este milã, fericirea lui este pe terminate, nul mai iubeºte aproape nimeni, ºi cu toþii sunt
nepãsãtori. Doar îmi imaginez cum plânge ºi se
întreabã: ce am fãcut eu de merit aºa ceva?.
Am foarte mult respect pentru acest copac, îl
iubesc din tot sufletul, ºi cred cã ºi el, undeva, în
adânc, ºtie de mine. (...)
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Se spune cã trãia pe

Brad,
vremuri un ciobãnaº,
500 de ani,
care avea 10 oiþe, cu
circumferinþa: 800 cm,
care-ºi petrecea ziua
h: 40 m, comuna Gura
cât era de lungã. Le
Raului, strada: Râu
ducea unde era iarba
mare, Sibiu
mai
fragedã, apa mai
Voturi: 1919

limpede ºi umbra mai
deasã, iar acestea dãdeau
lapte deosebit de gustos, din care ciobãnaºul
fãcea o brânza foarte cãutatã de domnii cei mari.
Din lâna lor, mama lui fãcea hainele necesare sã
nu-i fie frig cât era la munte. Într-o zi, cerul s-a
întunecat dintr-o datã cu nori negri ºi groºi,
începând o furtunã cu trãsnete puternice.
Ciobãnaºul a pus oiþele speriate, la adãpost, sub
un copac, iar el s-a acoperit cu cojocul mai bine
ºi s-a culcat sub un brad. Fiind foarte obosit, a
adormit. Când s-a trezit, furtuna se oprise ºi
soarele strãlucea cu voioºie, dar oiþele nu mai
erau. A pornit sã le caute peste tot, dar nu le-a
aflat nicãieri. Era tare necãjit, ºtia cã nu putea
merge acasã fãrã oiþe, mama lui s-ar fi supãrat
foarte tare, erau singura lor avere. Dupã cãutãri
zadarnice, s-a aºezat sub un brad ºi a început sã
se roage cu lacrimi la Cel de Sus sã-l ajute sã le
gãseascã. Plângând, a adormit, iar, când s-a
trezit, bradul sub care se rugase a crescut foarte
mare ºi gros. Vãzând acest lucru, s-a urcat pânã
în vârful bradului de unde a vãzut oiþele departe,
într-o poianã. A fugit, bucuros, la ele. Întors
acasã, a povestit mamei ce a pãþit ºi cum
Dumnezeu a fãcut sã creascã bradul, ca sã poatã
vedea oiþele în depãrtare. Mama ciobãnaºului a
povestit duminicã, la bisericã, ºi celorlalþi sãteni
întâmplarea ºi aceºtia au hotãrât sã nu taie
niciodatã acel brad. De atunci au trecut mulþi
ani ºi, acum, bradul este tot falnic ºi impunãtor,
dar puþini mai merg acolo sã se-nchine, turiºtii
mai ajung rar la el.

În iunie
Fag,
1866 Carol I
600
de ani,
a
vizitat
a c e s t e circumferinþa: 600 cm,
h: 15-16 m,
locuri: sat
Sat Meliceºti,
Meliceºti,
Prahova
comuna
Voturi: 1062
Telega,
judeþul Prahova,
România. Telega reprezenta cea mai
importantã zonã de exploatare a sãrii
din þarã. Aici erau drumuri pietruite,
cunoscute ºi chiar pãzite. Era prima
ieºire a regelui prin þarã. Dorea sã o
cunoascã, dar ºi sã aleagã un loc
pentru un castel adevãrat. Sãtenii lau întâmpinat cu bucurie ºi au
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(...) Impresionantã
Pãr,
este rezistenþa bio603 de ani,
logicã a plantei:
crescutã într-un loc circumferinþa: 430 cm,
bãtãtorit, timp de
h:13 m,
600 de ani, bãtutã cu comuna Ciohorãni,
pietre ºi ciomege,
Iaºi
anual, în luna august,
Voturi: 1172
când se coc perele, ea a
rezistat eroic în faþa tratamentului barbar,
a bolilor ºi a dãunãtorilor! Acest veritabil ºi
impresionant monument al naturii  cel mai
bãtrân pom fructifer din judeþul Iaºi 
reprezintã o dovadã incontestabilã a vechimii
preocupãrilor zonale pentru pomiculturã.
Fiind preocupat de cel de al doilea nume
popular  Pãrul tãtarilor, care, de fapt, a
fost prima denumire localã, dar care, odatã
cu trecerea timpului, îºi tot pierde uzualitatea
 am ajuns la o anumitã concluzie. Poziþia
strategicã a pomului era, la vremea respectivã,
foarte importantã. Pânã în anii celui al Doilea
Rãzboi Mondial, Pãrul lui Sticea era
poziþionat chiar la marginea vesticã a
localitãþii, cu o vedere foarte clarã ºi liberã
asupra Vãii Moldovei, cale parcursã de
hoardele tãtare, în repetatele lor incursiuni
prin Moldova. Din turla bisericii, amplasatã
în centrul satului, vizibilitatea era mult mai
limitatã. De altfel, ºi scriitorul Mihail
Sadoveanu, cu legãturi de rudenie în acest
vechi sat, scrie despre vizibilitatea largã a Vãii
Moldovei, privitã din Ciohorãni, în Pagini
literare (31 octombrie 1900), în Locuri
scumpe sau Locuri sfinte, cum este trecutã
în sumar. În Anii de ucenicie, gãsim un alt
episod La Ciohãreni, iar, în ultimul sãu
roman Nicoarã Potcoavã (1952), Mihail
Sadoveanu descrie retragerea oºtenilor lui
Nicoarã prin pãdurea Ciohãrãnilor, pânã la
apa Moldovei, cu aceeaºi remarcã asupra
vizibilitãþii. Aºadar, putea servi Pãrul lui
Sticea drept Post de Observaþie în timpul
incursiunilor tãtãreºti??? Am luat urmãtorul
exemplu: în anul 1717 (când pãrul avea
aproximativ 307 ani ºi circa 10-11 m înãlþime),
tãtarii, traversând Valea Moldovei ºi Pasul
Tihuþa, au ajuns în Maramureº, aproape de
Baia Mare, unde au fost înfrânþi de þãranii
din ªiºeºti ºi Cavnic. Aici, în 1852, a fost
ridicat un obelisc de 7,2 m înãlþime, cu
inscripþia în latinã În anul 1717 pânã aici au
ajuns tãtarii . Deci, este posibil ca acest
venerabil pom fructifer sã fi servit ca Post de
observaþie, de unde i-a rãmas ºi numele.

organizat o serbare câmpeneascã în
cel mai frumos loc de unde puteai sã
vezi Carpaþii: La fag loc pitoresc,
încãrcat cu multe legende. Fagul
falnic a fost martor multor întâmplãri
neobiºnuite. Ducea în spate vreo 400
de ani. Lipsa apei ºi solul mai puþin
stabil l-au fãcut pe Carol sã renunþe
la acest loc ºi sã îºi îndrepte atenþia
cãtre alte zone. Aici, pânã în zilele
noastre, a rãmas FAGUL dar ºi un
monument ridicat în cinstea acestei
vizite CRUCEA DOMNITORULUI. Dupã cel de-al doilea rãzboi
mondial, nimeni nu a mai dorit sã
povesteascã despre aceste
întâmplãri, ba chiar le-au ºters din

În rândurile urmãtoare vã voi prezenta povestea unui

Stejar,
arbore, ºi anume a unui stejar: Stejarul lui Bãdeº, din
300 de ani,
comuna Bãleºti, relatând-o aºa cum mi-a fost povestitã
circumferinþa: 573 cm, de domnul învãþãtor Ilie Lãzãroiu, din satul Tãlpãºeºtih: 40 m, Bãleºti,
Balava. Povestea începe într-un mod simplu: nimeni
sat Tãlpãºeºti Balava, nu ºtie cum a rãsãrit ºi a crescut acest stejar. Poate o
Gorj
ghindã scãpatã din gura unei vieþuitoare sã-i fi dat
Voturi: 794
naºtere, însã, în zonã, au mai fost ºi alþi stejari, nu de

aceeaºi dimensiune, dar care au fost tãiaþi odatã cu apariþia
colectivizãrii. Stejarul lui Bãdeº le-a fost un bun adãpost localnicilor. Domnul
învãþãtor a precizat pentru început faptul cã, bunica dânsului, Cãtãlina, îi
povestea despre cum mama ei, Lia, se refugia alãturi de ceilalþi sãteni, luanduºi ºi animalele, în zona stejarului, în momentul în care nãvãleau turcii. O veche
zicalã spune ,,Nu e uºor sã te naºti între mãrãcini!, dar se pare cã stejarului
nostru i-a purtat noroc, cãci ghimpii mãrãcinilor l-au apãrat de dinþii de drac ai
caprelor, ce îi dãdeau târcoale când era doar un copãcel. Pe sub acest stejar
trecea un drum numit Drumul Mare, bifurcaþie cu Drumul lui Viorean, ce urca
în dealul Bãlava ºi se unea cu Drumul Teilor. Începând de primãvarã ºi pânã
toamna târziu, coroana falnicului stejar adãpostea cãrãuºii, care mergeau la
Târgul de pe Jiu sã-ºi vândã produsele, sau pe cei care mergeau în judeþul Dolj
sã-ºi achite cotele de cereale. Cei care poposeau sub stejar, pentru o clipã de
odihnã, veneau din satele Stroieºti, Arcani, Stolojani, dar ºi din Brãdiceni, aceºtia
din urmã peste dealuri prin pãdurea lui Constantin Cãpitãnescu. Domnul Ruºeþ
Gheorghe, o persoanã ce deþine multe date despre monografia satului Tãlpãºeºti,
îi relata domnului învãþãtor faptul cã, sub coroana acestui stejar, a poposit însuºi
Tudor Vladimirescu cu pandurii sãi, înainte de a ajunge la hanul lui Moangã de
la Corneºti. Tot sub stejar a poposit ºi marele Constantin Brâncuºi. În anul
1962, anul colectivizãrii, toatã pãdurea ce aparþinea lui Ilie Bãdeº a fost tãiatã
de autoritãþile din acea vreme. Au scãpat doar câþiva copaci. Lângã falnicul
stejar, în care se fixase Punctul Geodezic, se adunaserã ºapte rromi, în frunte
cu Ticã Bãlãºoiu, care vroiau sã-l punã jos, însã stejarul a rãmas în picioare.
Astãzi, Stejarul lui Bãdeº se înalþã la fel de mândru ca ºi în trecut, confirmând
zicala ,,Cine se luptã de mic cu nevoile, creºte vânjos. (...) Aºa cã, dacã treci
pe drumul naþional Târgu  Jiu  Motru ºi-þi arunci privirea în dreapta, la ieºirea
din satul Tãmãºeºti, spre Motru, la o distanþã de 5 km, vei observa cum se
ridicã deasupra satului Tãlpãºeºti vârful Stejarului lui Bãdeº.

istorie. Când din nou istoria ºi-a
cerut dreptul ºi au venit peste noi
cei de astãzi, în zonã a fost o
încercare palidã de reabilitare a
trecutului. S-a ridicat crucea de pe
pãmânt unde fusese abandonatã, dar
asta a fost totul . Locul e prea puþin
important ºi e prea departe de oraº.
Ne rãzbunãm prosteºte pe bietele
urme: FAGUL, CRUCE DOMNITORULUI Istoria nu o putem
stinge. Câte þãri ºi câte popoare ar
proceda aºa? Cât nu e încã prea
târziu sã încercãm a opri jaful,
nepãsarea ºi sã cultivãm în
conºtiinþa oamenilor dorinþa de
frumos ºi mândrie naþionalã!
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Tatãl meu, care are

Nuc,
77 de ani, spune:
150 de ani,
aºa-l ºtiu.
circumferinþa:115Povestea
120 cm, h: 35-40 m,
nucului e lungã,
Slatioara,
însã o sã spun
strada: Principalã,
doar cã se aflã la
Maramureº
jumãtatea satului,
Voturi: 477

la marginea drumului ºi intersecþia cu uliþa pe care am
copilãrit la fel ca tatãl meu ºi mulþi alþii. La
umbra lui se scurge în liniºte un pârâiaº care
adapã vãcuþele de pe uliþã ºi din jurul ei.
Nu-i ºtiu circumferinþa, nu-i ºtiu înãlþimea,
ºtiu doar cã, toamna, nu era trecãtor care sã
nu se aplece, sã ia o nucã, douã ºi sã plece
mai departe. ªi cred, cu tãrie cã, de aceea, în
fiecare an, era încãrcat de nuci ca pãrul din
Fata babei ºi fata moºneagului. ªi mai e
ceva: era locul de întâlnire a femeilor când
se întorceau duminica de la Sf. Bisericã, a
bãrbaþilor, care se adunau ºi jucau un
ºeptic, era locul de întâlnire a tinerilor, pe
înserat. Un fel de discotecã în aer liber, dacã
vreþi, dar nu muzica era cea care rãsuna, ci
râsetele ºi chiuiturile tinerilor satului de
atunci. Dar, vremurile ºi vremea nemiloasã
din aceastã varã i-a rupt o ramurã, apoi încã
una, iar vecinii, de fricã sã nu cadã peste
cineva, au mai tãiat douã sau trei. ªi, iatã
cum aratã vechiul ºi noul în fiecare an, nucul
satului. Poate c-a obosit, poate c-ar vrea sã
mai stea, dar nu cred c-o sã reziste
ferestrãului mecanic, cu care îl ameninþã
oamenii, spun ei, de fricã. De frica cui....? A
unor amintiri ale copilãriei a trei sau patru
generaþii?

