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Cercul studenþesc de studii ºi creaþie literarã

CULTURA TINERILOR  ÎNCOTRO?

naþionalã
Sãptãmânal de opinii, informaþii ºi idei de larg interes naþional
Director: Mioara Vergu-Iordache

Profesori ai Facultãþii de Jurnalism, Comunicare
ºi Relaþii Publice au participat la conferinþa:
CULTURA ªI PRESA ÎN SPAÞIUL EUROPEAN 2010

CINE ªTIE
CARTE
ARE
PATRU OCHI
Astãzi se închide, la Bucureºti, cea de-a
17-a ediþie a Târgului Internaþional
Gaudeamus  Carte de învãþãturã,
prestigioasã manifestare culturalã. Printre
participanþi, s-a aflat ºi Editura Fundaþiei
România de Mâine, înfiinþatã în anul 1992,
instituþie cunoscutã ºi recunoscutã prin
profilul sãu, preponderent didacticuniversitar.
Cãrþile apãrute la Editura Fundaþiei
România de Mâine rãspund exigenþelor de
pregãtire ale studenþilor ºi masteranzilor
înscriºi la Universitatea Spiru Haret, care
beneficiazã ºi de o subvenþie de 30 la sutã la
achiziþionarea lor. Se acordã o mare atenþie
calitãþii editãrii unor lucrãri de înaltã þinutã
ºtiinþificã, în paginile cãrora sunt abordate,
de cãtre cadre didactice ºi cercetãtori din
Universitatea Spiru Haret, din institutele
Fundaþiei România de Mâine, probleme
majore ale evoluþiei României în etapa
actualã, ale economiei ºi integrãrii europene,
statului de drept ºi democraþiei, ale ºtiinþei,
învãþãmântului ºi culturii naþionale, în strânsã
corelaþie cu evoluþia lumii contemporane, a
globalizãrii ºi relaþiilor internaþionale, a
securitãþii ºi pãcii, acoperind tematic, la
nivelul exigenþelor ºtiinþifice ºi didactice
contemporane, o largã diversitate de domenii,
discipline ºi specializãri.

Mass media:
IDENTITATE NAÞIONALÃ versus
GLOBALIZARE
în atenþia tuturor efectele nocive, pe
Asist. univ. drd. Bianca-Marina MITU aducând
care le poate avea acest fenomen - pericolul

Cum nu este alta mai frumoasã ºi mai de
folos în toatã viaþa omului zãbavã decât
cetitul cãrþilor (Miron Costin) ºi o minte fãrã
carte e ca o pasãre fãrã aripi, studenþilor ºi
masteranzilor haretiºti li s-au pus la
dispoziþie, de-a lungul anilor, peste 1.400 de
titluri, într-un tiraj de peste douã milioane
de exemplare. Nu degeaba înþelepciunea
popoarelor a sintetizat ºi a reþinut cã ai carte,
ai parte, þi-a dat viaþã cel ce te-a învãþat
carte, cãrþile sunt avuþia tezaurizatã a
lumii ºi moºtenirea potrivitã pentru generaþii
ºi naþii!
Universitatea Spiru Haret s-a asigurat cã,
în realizarea unui învãþãmânt de calitate, vine
în întâmpinarea necesitãþilor de studiu ale
studenþilor ºi masteranzilor, punându-le la
dispoziþie cãrþile, din care sã dobândeascã,
prin lecturã, cunoºtinþele utile pentru o viaþã
profesionalã ºi socialã conformã cu dorinþele
ºi aºteptãrile lor. Se ºtie, cine ºtie carte are
patru ochi!

Mioara VERGU-IORDACHE

Conferinþa Cultura ºi Presa în spaþiul
european a avut loc, ºi anul acesta, la Galaþi,
5-6 noiembrie, cu tema Mass media: Identitate
naþionalã versus Globalizare.
Globalizarea este o problemã intens
discutatã în ultimul timp, numeroºi cercetãtori

(Continuare în pag. 3)
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Gânduri bune de la DOAMNA canotajului românesc,
cea mai bunã canotoare a secolului XX
Elisabeta Lipã, cea mai titratã canotoare românã din toate timpurile,
este cea mai bunã canotoare a secolului XX din lume.
A participat la ºase ediþii consecutive ale Jocurilor Olimpice
ºi a urcat de cinci ori pe prima treaptã a podiumului!
Doamna canotajului româneasc este o absolventã de seamã
a Universitãþii Spiru Haret, cãreia îi doreºte
cât mai mulþi studenþi valoroºi.
Cum a fost la recent încheiatele Mondiale din Noua Zeelandã, unde
România a luat bronzul în proba femininã de 8+1?
Dupã 12 luni de pregãtire, parcã te aºtepþi la alt rezultat. Am pornit cu
stângul: am gãsit bãrcile sparte când am ajuns acolo. Apoi, probele s-au
amânat din cauza vântului, iar condiþiile au fost total improprii, deºi ei nu
au probleme financiare ca noi. Competiþia s-a þinut, pur si simplu, pe un lac.
Aºa putem organiza ºi noi un campionat mondial!

Interviu realizat de Georgiana MECU
(Continuare în pag. 3)
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OARE,
ROMÂNIA NU ARE BANI ???
Prof. univ. dr. Marin DUMITRU
Se tot discutã, de câteva luni de zile, cã în
România nu mai sunt bani. Oare aºa sã fie?
Ba, chiar mai mult, aceastã afirmaþie, spre
surprinderea multor economiºti, îndeosebi
monetariºti sau finanþiºti, aparþine guvernatorului BNR. Domnia sa nu explicã clar cã
nu realizãm o producþie de bunuri ºi servicii,
adicã un plus de valoare adãugatã, care în
expresie monetarã sã reprezinte bani, banii de
care avem nevoie, adicã acel PIB ce trebuie
realizat pe mãsura potenþialului nostru. Din
pãcate, Produsul Intern Brut, începând cu 2009,
sub aceastã guvernare este din ce în ce mai mic.
Domnul guvernator, despre care, încã, mai
avem o pãrere foarte bunã, ºtie foarte bine cum
se realizeazã banii reali, ºi nu o masã monetarã,
ce poate fi multiplicatã prin emisiune, fãrã
acoperire, oricând se doreºte. Nu de acest lucru
avem nevoie. Din pãcate, se pare cã se joacã la
douã capete, cel puþin în ceea ce priveºte actuala
guvernare, care a fãcut un împrumut extern
colosal, fãrã a se lua atitudine categoricã
împotriva creditului împovãrãtor, fãrã a vorbi
de împrumuturile, curente, de pe piaþa
interbancarã, cu dobânzi foarte mari. Dar nu
trebuie sã uitãm faptul cã, prin politica adoptatã,

a salvat România de la incapacitate de platã,
înainte de 2000.
Dar, sã revenim la ceea ce este esenþial
pentru societatea româneascã: faptul cã volumul
producþiei materiale s-a diminuat în ultimii doi
ani atât de mult încât PIB-ul a scãzut cu aproape
30% (de la circa 145 miliarde euro la 106
miliarde euro); acest lucru demonstreazã cum
merge economia în prezent. Atunci când nu sunt
create condiþii pentru realizarea unei valori
adãugate, corespunzãtoare potenþialului unei
naþiuni, nu putem avea pretenþia existenþei unui
PIB pe mãsurã, cu atât mai mult a unui buget
consolidat, care sã facã faþã nevoilor societãþii.
A crea valoare adãugatã presupune
asigurarea condiþiilor necesare desfãºurãrii
normale a activitãþii tuturor întreprinderilor,
adicã acel mediu economic care sã stimuleze
producþia de bunuri materiale ºi servicii,
angajarea unui numãr mare de salariaþi, care, la
rândul lor, sã producã valoare adãugatã, sã aibã
un aport implicit la toate categoriilor de bugete,
atât prin muncã, cât ºi prin fiscalizare veniturilor
acestora. Folosirea banilor câºtigaþi în sfera
consumului asigurã ca ceºtia sã fie contributori,
în continuare, la bugetul naþional consolidat.
(Continuare în pag. 2)

uniformizãrii culturale. Globalizarea include
exportul ºi impunerea modelelor culturale ºi
socio-economice occidentale, fiind caracterizatã
printr-o enormã capacitate de comunicare ºi prin
schimburi informaþionale la scarã planetarã. Este
interesant de urmãrit rolul presei în sporirea
efectelor globalizãrii. Pornind de la îngrijorarea
cercetãtorilor mass-media, conferinþa a avut ca
scop discutarea modificãrilor profunde din
peisajul jurnalistic, analizarea noilor tendinþe în
mass-media ºi a efectelor globalizãrii asupra
discursului jurnalistic românesc, precum ºi
descoperirea unor soluþii de pãstrare a identitãþii
naþionale. Având în vedere complexitatea temei
abordate, conferinþa s-a împãrþit în urmãtoarele
secþiuni: Mass-media ºi comunicare, Istoria
presei, Publicitate ºi PR, Presa ºi evoluþia limbii,
Culturã ºi modernitate.

Suntem cu toþii de acord cã elevii ºi
studenþii dedicã tot mai puþin timp citirii unei
cãrþi, iar sursele de inspiraþie utilizate în
rezolvarea unor cerinþe impuse la ºcoalã sunt,
cel mai adesea, gãsite prin intermediul
Internetului. ªi atunci ne întrebãm: se mai face
culturã la ºcoalã ºi la facultate? Eu cred cã
da, dacã prin culturã înþelegem nu simpla
transmitere a unor cunoºtinþe, ci
înfrumuseþarea, înnobilarea elevului ºi a

studentului. [ ] Astãzi, aici, noi ne propunem
încurajarea schimbului de idei între tânãra
generaþie ºi cadrele didactice cu vechime, cu
experienþã în domeniu, dar ºi sã conºtientizãm
importanþa armonizãrii interculturale.[ ] 
a apreciat conf.univ.dr. Valeriu Marinescu,
decanul Facultãþii de Litere.

Text ºi foto: Ana Maria CETÃÞEAN
(Continuare în pag. 6)

Limba românã este patria mea
M-am sfiit totdeauna sã scriu pentru tipar la persoana
întâi[...] Dar, fiindcã sunt întrebat, îndrãznesc a spune cã
scrisul nu mi se pare deloc o jucãrie agreabilã ºi nici,
mai cu seamã, o jonglerie cu fraze. Pentru mine arta zic arta ºi mã gândesc mereu la literaturã înseamnã creaþie de oameni ºi de viaþã. Astfel arta,
întocmai ca ºi creaþia divinã, devine cea mai
minunatã taina. Creând oameni vii, cu viaþã
proprie, cu lume proprie, scriitorul se apropie de
misterul eternitãþii. Nu frumosul, o nãscocire
omeneascã, intereseazã în artã, ci pulsaþia vieþii.
Când ai reuºit sã închizi în cuvinte câteva clipe
de viaþã adevãratã, ai realizat o operã mai
preþioasã decât toate frazele frumoase din lume.
Precum naºterea, iubirea ºi moartea alcãtuiesc
enigmele cele mai legate de viaþa omeneascã, tot
ele preocupã mai mult ºi pe scriitorul care
încearcã sã creeze viaþã. Literatura rezultatã din
asemenea preocupãri nu va mulþumi, poate, nici pe
superesteþii ce savureazã numai rafinãriile stilistice
sau extravaganþele sentimentale, nici pe amatorii de
povestiri gentile de salon. Nici n-are nevoie. Literatura
trãieºte prin ea ºi pentru ea însãºi. Durabilitatea ei atârnã
numai de cantitatea de viaþã veritabilã ce o cuprinde.
Creaþia, nici în literaturã, nu face salturi. E o verigã între
prezent ºi viitor. Îºi împlântã adânc rãdãcinile în pãmânt ca sã poatã urca mai sus, spre cer.
Se uitã cu evlavie pioasã înapoi, spre a putea privi mai sigur înainte. Nu-ºi închipuie nici o
secundã cã înaintea ei n-a existat nimic ºi dupã ea se va prãbuºi tot. Sinceritatea e calitatea
de cãpetenie a scriitorului adevãrat. Sinceritatea faþã de sine, din care izvorãºte sinceritatea
faþã de opera de artã.[...] Cred, 1926
Liviu REBREANU
27 noiembrie 1885  1 septembrie 1944

Trendence 
barometrul european al satisfacþiei faþã de universitãþi
Conf. univ. dr. Cristi PANTELIMON

Sondajele de opinie au fost,
pânã de curând, un soi de teren
exclusiv al politicii, teren în care,
din pãcate, s-au ºi compromis în
mare mãsurã, deºi metodologiile
sunt clarificate, iar specialiºtii în
domeniu nu lipsesc. Nu intrãm în
detalii acum, nu este nici timp ºi nici
nu ne propunem aºa ceva. Cert este
cã, din zona politicã, sondajul de
opinie sau barometrul de opinie
s-au deplasat încet-încet în zona
economicã, în aria investigãrii
satisfacþiei clientului faþã de un
produs, oricare ar fi el. Pasul
urmãtor este uºor de intuit:
sondajele vor analiza gradul în care
orice alt produs, nu neapãrat de

naturã strict economicã, este
conform cu aºteptãrile subiective
ale unui client, de asemenea nu
neapãrat un cumpãrãtor, în sensul
clasic. Vorbim în rândurile de faþã
despre un astfel de instrument de
mãsurare a raportului subiectiv
dintre aºteptãrile cuiva ºi ceea ce i
se oferã în realitate. Barometrul
Trendence este un instrument de
analizã a satisfacþiei studenþilor faþã
de universitãþile pe care le urmeazã,
dar ºi un mijloc de a verifica
aºteptãrile studenþilor faþã de
viitorul lor profesional. Anul acesta,
2010, Universitatea Spiru Haret a
fost cooptatã în enormul angrenaj
european al acestui studiu, ce a

cuprins nu mai puþin de 220.000 de
studenþi participanþi din 850 de
instituþii europene, provenind din
24 de þãri. Tema raportului dintre
mediul universitar ºi piaþa forþei de
muncã devine din ce în ce mai
importantã, mai ales în contextul
actual al crizei economice globale,
dar ºi, ne permitem sã observãm, al
tatonãrilor ºi incertitudinilor în ceea
ce priveºte destinul ºi identitatea
Europei. De aceea, un astfel de
instrument, corect interpretat, poate
deveni un cititor fidel al stãrii de
spirit a generaþiei tinere din Europa,
a generaþiei educate, sã subliniem,
faþã de problemele sensibile
enunþate mai sus. Din punctul de
vedere al Universitãþii Spiru Haret,
poate cã foloasele acestui sondaj se
vor situa la un nivel mai modest, dar

nu mai puþin important pentru noi.
Ne intereseazã sã ºtim care este
imaginea universitãþii în ochii celor
care o urmeazã, a studenþilor. O
universitate este un întreg cu douã
pãrþi sensibil egale ca importanþã:
studenþii ºi profesorii (incluzând
aici ºi personalul de conducere).
Dacã cele douã pãrþi nu comunicã
în intenþii sau nu se recunosc
partenere egale în delicatul proces
al învãþãmântului, scopul generos al
Universitãþii nu se împlineºte.
Deocamdatã nu vorbim despre
imaginea studenþilor în rândurile
profesorilor (deºi un astfel de studiu
ar fi de asemenea foarte interesant
ºi ar trebui fãcut!), ci numai despre
imaginea instituþiei universitare în
ochii studenþilor.
(Continuare în pag. 6)

ISTORIA TRÃITÃ

DESCHIDEREA POLITICII MILITARE EXTERNE ROMÂNEªTI
SPRE TOATE ORIZONTURILE (1980-1985)
General-colonel (rtr) dr. Constantin OLTEANU*

De la rãzboiul cald la rãzboiul rece.
Abordarea acestei probleme cere evidenþierea
principalelor coordonate ale tabloului lumii la
sfârºitul celui de al Doilea Rãzboi Mondial, în
anul 1945. Învingerea puterilor Axei a întãrit
speranþa popoarelor privind continuarea ºi
intensificarea cooperãrii dintre statele Coaliþiei
antifasciste biruitoare, în special în înþelegerea
dintre Statele Unite ale Americii ºi Uniunea
Sovieticã, care avuseserã rolul hotãrâtor în
deznodãmântul celei mai mari conflagraþii a
tuturor timpurilor, La capãtul celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial  apreciazã generalul
Dwight Eisenhower  Statele Unite ºi Uniunea
Sovieticã erau cele mai puternice state de pe
glob. De aceea, generalul american considera
cã problemele cardinale ale contemporaneitãþii,
între care prioritarã era permanentizarea pãcii,
depindeau de Capacitatea Estului ºi Vestului
de a munci laolaltã ºi de a trãi laolaltã în una
ºi aceeaºi lume. Nici o altã contradicþie pe plan
internaþional nu putea reprezenta o ameninþare
pentru unitatea ºi pacea mondialã, dacã între
americani ºi sovietici se instaura un climat de

încredere reciprocã. În realitate, lucrurile au
evoluat altfel. I.V.Stalin, la una din recepþiile date
la Ialta, toastând în sãnãtatea preºedintelui F.
Roosevelt, afirma: Dupã rãzboi, când
deosebirile de interese vor avea o tendinþã sã-i
separe pe aliaþi, ne vom afla în faþa unei sarcini
grele. Sunt însã convins-continua liderul sovieticcã alianþa noastrã va rezista încercãrii ºi cã în
timp de pace, relaþiile celor trei mari puteri vor
fi tot atât de trainice cum au fost în timpul
rãzboiului. Cum se ºtie, pentru aproape cinci
decenii, lumea a fost divizatã în blocuri
economice ºi politico-militare rivale, cu grave
consecinþe globale. Treptat, foºtii aliaþi din timpul
rãzboiului au devenit adversari, iar foºtii adversari
au devenit aliaþi.
La sfârºitul rãzboiului, Statele Unite ale Americii
se bucurau de un binemeritat prestigiu, deþineau o
puternicã poziþie economicã, politico-diplomaticã
ºi militarã ºi monopolul bombei atomice, din anul
1945 pânã în anul 1949, când aceastã teribilã armã
a început sã fie produsã ºi de Uniunea Sovieticã. În
circumstanþele în care Germania, Italia ºi Japonia
fuseserã învinse în rãzboi, când Anglia ºi Franþa,

Gheorghe Gheorghiu Dej semneazã Tratatul de la Varºovia  14 mai 1955

mult slãbite, erau angajate în acþiunea de refacere
economicã ºi confruntate cu numeroase probleme
legate de menþinerea autoritãþii lor asupra teritoriilor
de peste mãri, S.U.A. îºi impuneau cu uºurinþã
hegemonia în lumea occidentalã.
În ceea ce priveºte cealaltã parte, Uniunea
* General-colonel (rtr) dr. Constantin Olteanu a deþinut funcþia de ministru al apãrãrii
naþionale în anii 1980-1985; în prezent, este profesor asociat la Facultatea de Relaþii Sovieticã, ºi ea a ieºit din rãzboi cu o reputaþie
incontestabilã, datoritã covârºitoarei contribuþii ºi
Internaþionale, Istorie ºi Filosofie a Universitãþii Spiru Haret

uriaºelor sacrificii fãcute în sângeroasele
încleºtãri cu Germania hitleristã ºi aliaþii ei.
Tocmai aceastã realitate i-a determinat pe
preºedintele american, Franklin Roosevelt, ºi pe
premierul britanic, Winston Churchill, chiar în
timpul rãzboiului, sã facã douã concesii majore
în favoarea U.R.S.S., reprezentatã de I. V. Stalin.
(Continuare în pag. 3)
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OPINIA NAÞIONALÃ

STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie,

 prof.univ.dr. Alesandru DUÞU

Ocuparea pãrþii de nord-vest a României,
de cãtre Ungaria,
în august-septembrie 1940

Student: Este cunoscut faptul cã, acum 70 de ani, în toamna anului 1940, Ungaria
a ocupat o bunã parte din teritoriul istoric românesc din nord-vestul þãrii. În ce context
internaþional s-a produs acest rapt teritorial?
Profesor: Contextul internaþional a fost extrem de complex, fiind determinat de exacerbarea
politicii revizioniste ºi revanºarde a Uniunii Sovietice (aliatã cu Germania la 23 august 1939),
Ungariei ºi Bulgariei. Semnalul l-a dat URSS, care, profitând de înfrângerea Franþei în urma
agresiunii germane ºi italiene, a ocupat prin forþã ºi dictat Basarabia ºi partea de nord a Bucovinei.
strãvechi teritorii româneºti. Concomitent, Ungaria ºi-a intensificat ºi ea politica revizionistã,
care viza ocuparea unei cât mai mari pãrþi din Transilvania, guvernul de la Budapesta reuºind sã
obþinã acordul ºi sprijinul guvernelor de la Berlin, Roma ºi Moscova. La fel a procedat ºi Bulgaria,
în privinþa sudului Dobrogei (Cadrilaterul).

Student: Care a fost poziþia Germaniei
faþã de aceste discuþii?

Student: Celelalte puteri ale Axei nu au intervenit?
Profesor: Preocupat însã de cursul pe care urma sã-l ia

Profesor: Presiuni a exercitat ºi ministrul ,,controversa româno-germanã ºi dorind sã evite cu orice preþ o
Student: Care a fost atitudinea regelui Carol al II-lea ?
plenipotenþial
german la Bucureºti, Wilhelm crizã în Balcani, Joackim von Ribbentrop a propus lui Galeazzo
Profesor: În încercarea de a evita un atac ºi din Afacerilor Strãine, au fãcut-o în Germania. Cu acel

partea Ungariei, Carol al II-lea a cerut (27 iunie
1940) Germaniei sã exercite ,,o influenþã
moderatoare asupra acestora. Hitler a sugerat însã
(4 iulie 1940) ca România sã înceapã negocieri cu
Ungaria ºi Bulgaria în problema ,,revizuirilor
teritoriale. Rãspunzând Führerului (6 iulie 1940),
regele român a arãtat cã era de acord cu ,,iniþierea
negocierilor, pronunþându-se pentru ,,o strãmutare
reciprocã extensivã de populaþii, pe principiul etnic,
în condiþii bine determinate. Nemulþumit de acest
rãspuns, Führer-ul a atenþionat/ameninþat (15 iulie
1940) cã orice încercare de a ,,evita pericolele, care
planau asupra României, prin ,,manevre tactice de
orice fel, era sortitã eºecului. ,,Mai devreme sau mai
târziu  preciza cancelarul german , ºi probabil
într-un timp foarte scurt, rezultatul ar putea fi chiar
distrugerea României. Recomandând împãcarea
,,de bunã credinþã cu Ungaria ºi Bulgaria el afirma
apoi cã ,,o revizuire a devenit inevitabilã ºi a atras
atenþia cã, în caz de refuz, Germania ,,nu va mai
manifesta nici un interes faþã de dezvoltarea ulterioarã
a evenimentelor din sud-estul Europei.
Rãspunsul lui Carol al II-lea a fost transmis la
26 iulie 1940, cu prilejul vizitei pe care Ion Gigurtu,
primul-ministru, ºi Mihail Manoilescu, ministrul

prilej, regele român sugera cã reglementarea
diferendelor dintre România, Ungaria ºi Bulgaria
trebuia sã se facã ,,simultan cu toate celelalte
aranjamente ce sunt în perspectivã în estul european
ºi care sunt destinate, în concepþia Axei, sã realizeze
un echilibru mai drept ºi mai durabil în aceastã parte
a lumii. Considerând cã în abordarea acestor
probleme trebuia sã predomine punctal de vedere
al ,,dreptãþii fiecãrui popor, Carol al II-lea fãcea
cunoscut cã România nu se putea abate nicio clipã
de la ,,principiul etnic, care putea fi soluþionat, în
mare mãsurã, prin schimburi de populaþie, în
acest scop fiind necesarã ,,intervenþia permanentã
a puterilor Axei ºi nu ,,arbitrajul acestora, pe care
guvernul român nu-l dorea. Conform Notei
întocmitã de Paul Schmidt, translatorul lui Hitler,
prestaþia celor doi demnitari români în discuþia avutã
cu Hitler a fost lamentabilã, Ion Gigurtu declarând
cã România era ,,pregãtitã pentru concesii, cã
guvernul român spera ca cei doi vecini revizioniºi
sã fie ,,rezonabili ºi sã-ºi formuleze pretenþiile ,,în
niºte limite care sã permitã obþinerea unei stãri de
pace în Balcani. Întrebat ce suprafaþã era pregãtit
guvernul român sã cedeze Ungariei, Ion Gigurtu a
rostit cifra de 14 000 kmp.

Student: Cine a decis iniþierea negocierilor cu Budapesta ?
Profesor: Percepând adevãratul sens al mesajului german, Carol al II-lea a decis (3 august
1940) sã înceapã negocierile cu Budapesta, pornind de la principiul cã nu se va admite ,,o eventualã
modificare a situaþiei actuale decât bazatã pe principiul unui schimb de populaþie, în baza cãruia
niciun român nu ar urma sã treacã sub stãpânirea ungureascã. În aceeaºi zi, însã, Teleki Pál a
înaintat un Pro-Memoria lui Benito Mussolini, prin care fãcea cunoscut cã Ungaria respingea
ideea oricãrui schimb de populaþie cu România ºi cerea sprijin italian pentru ,,anexarea întregii
Transilvanii ºi stabilirea frontierei dintre România ºi Ungaria pe întregul arc carpatic. ,,Graniþa
Carpaþilor  mai menþiona prim-ministrul ungar  este de neschimbat. O sãptãmânã mai târziu,
Horty Miklos avea sã declare, ºi el, lui Hitler: ,,Stãpânirea Carpaþilor este pentru noi o problemã
vitalã. ªtiind precis ce dorea ºi urmãrind cu fermitate îndeplinirea obiectivelor, guvernul de la
Budapesta a declarat cã relaþiile cu guvernul roman nu erau de naturã ,,minoritarã, ci ,,teritorialã,
ºi a respins de la început ideea schimbului de populaþie, cu care s-a amãgit o vreme guvernul
român. Concomitent, diplomaþia ungarã a acreditat ideea cã în relaþiile cu românii nu se putea
discuta decât ,,prin forþã. Acest lucru a reieºit cu claritate ºi din Aide-Mémoire-ul înaintat
guvernului român, la 10 august 1940, plin de neadevãruri istorice ºi jignitor la adresa României,
prin care se arãta cã ,,nu va fi pace ºi înþelegere sincerã între Ungaria ºi România fãrã rezolvarea
problemelor teritoriale. În acest sens a fãcut cunoscut cã acceptã discuþii bilaterale.

Student: Cum au decurs discuþiile bilaterale ?
Profesor: Începute la 16 august 1940, la Turnu Severin, tratativele româno-ungare au intrat în impas

de la început deoarece, Hory András, ºeful delegaþiei ungare, a prezentat un Aide-Mémoire prin care
guvernul ungar propunea ,,o împãrþire a teritoriului în litigiu, Ungariei urmând sã-i revinã, conform
hãrþii anexate, 69 000 kmp (trei pãtrimi din Transilvania) locuiþi de 3 900 000 de locuitori, din care
2 200 000 erau români. Respingând aceastã ,,nebuneascã (dupã Mihail Manoilescu) propunere ungarã,
Valer Pop, ºeful delegaþiei române, a propus întreruperea discuþiilor pânã la 19 august. La reluarea acestora,
a fãcut cunoscut cã memoriul ungar din 16 august dovedea ,,incompatibilitatea totalã a concepþiei
ungare cu cea românã, cã propunerea ungarã viza o frontierã ,,cu totul arbitrarã, care nu decurgea ,,din
niciun principiu. Considerând cererea ungarã ca fiind ,,exorbitantã, ºeful delegaþiei române a susþinut
principiul ,,schimbului de populaþie. La reluare, Hory András, susþinînd punctul de vedere al guvernului
ungar, a declarat cã fãrã modificarea frontierei ,,orice discuþie ar fi lipsitã de elementele indispensabile
unei negocieri utile ºi serioase. În replicã, Valer Pop a reafirmat cã, dacã guvernul ungar dorea ,,repatrierea
ungurilor din Ardeal, discuþiile puteau continua. Altfel, nu, cãci, ,,câtã vreme existã o Românie ºi o
armatã românã, tezele teritoriale nu se discutã ºi nici pãmânt românesc nu se cedeazã. Jamais, á tout
jamais. La încercarea lui Hory András de a se discuta cel puþin asupra teritoriului locuit de secui, ºeful
delegaþiei române a declarat cã ºi acesta ,,face parte în mod organic din pãmântul românesc ºi asupra
cedãrii lui nu se poate nici negocia, nici ajunge la un acord, niciodatã. Dacã, însã, Budapesta dorea sã-i
aibã pe secui, putea sã-l includã în problema schimbului de populaþie. Insistând asupra modificãrii frontierei
româno-ungare, ºeful delegaþiei ungare a rugat, înainte de a se deplasa la Budapesta pentru informarea
guvernului sãu, sã i se dea cel puþin ,,o vagã imagine asupra noului contur al acesteia în urma schimbului de
populaþie. I s-a rãspuns cã acest lucru se putea ºti ,,în mai puþin de 24 de ore, dupã ce Ungaria va accepta
definitiv principiul etnic ºi va face cunoscut numãrul de unguri pe care dorea sã-i primeascã din Ardeal.

Fabricius, care a declarat lui Valer Pop ºi Mihail
Manoilescu (23 august 1940) cã pentru
România existau doar douã soluþii: una
minimalã  cedarea a circa 21 000 kmp (fãrã
judeþul Arad), alta maximalã  circa 27 000 kmp
(cu judeþul Arad). Românii au rãspuns cã
ambele soluþii erau exagerate. La rându-i,
Hory András a fãcut cunoscut (24 august 1940),
la Turnu Severin, lui Valer Pop cã guvernul
ungar ,,nu vrea, nici nu poate face sã emigreze
secuii de la vetrele lor, niciodatã ºi sub nicio
condiþie. Apoi a întrebat, tranºant, dacã
România doreºte sau nu sã desemneze
teritoriile pe care este gata a le retroceda
Ungariei, în caz de refuz negocierile nemaiavându-ºi rostul. La fel de ferm a fost ºi
rãspunsul lui Valer Pop, care a declarat, în
conformitate cu decizia Consiliului de Coroanã
din 23 august: ,,Nu putem lua în consideraþie,
nici astãzi ºi nici în viitor, propuneri care trec
sub stãpânire strãinã chiar ºi numai un singur
român. Încercând sã obþinã continuarea
discuþiilor, minstrul român de Externe a cerut
lui Valer Pop sã fie mai conciliant ºi sã
comunice lui Hory András cã, în curând, partea
românã va prezenta propuneri concrete ºi în
ceea ce privea teritoriul ce urma sã fie cedat.
Dupã mai multe discuþii, în contradictoriu,
Mihail Manoilescu a acceptat punctul de vedere
susþinut de Valer Pop în discuþiile cu Hory
András. Totuºi, cu prilejul reîntâlnirii dintre cei
doi negociatori, Valer Pop a formulat o nouã
propunere româneascã, în urmãtorii termeni:
Guvernul român este dispus a face o
propunere însoþitã de o hartã, cu indicarea
frontierei, rezultând din aplicarea schimbului
de populaþie pentru toþi ungurii din Ardeal, în
afarã de secui. Întinderea teritorialã a
propunerii României este în mod absolut
condiþionatã de efectiva deplasare a acestor
unguri din Ardeal, fãrã de care contrapropunerea noastrã nu are niciun sens ºi nicio
valabilitate. În final, la dorinþa delegatului
ungar, discuþiile au fost declarate închise, cele
douã delegaþii pãrãsind, în cursul nopþii de 24
spre 25 august 1940, oraºul Turnu Severin.

Ciano (26 august 1940) sã fie convocaþi la Viena miniºtrii de Externe
român ºi ungar, unde sã li se dea ,,sfaturile amicale ale Axei în
vederea gãsirii unei soluþii. Diplomatul german a mai precizat cã
oferta trebuia însoþitã ºi de un avertisment, în sensul cã cel care
nu acceptã sfatul ia asupra sa întreaga responsabilitate a
consecinþelor viitoare. Cunoscând interesul Germaniei pentru
menþinerea liniºtii în estul Europei ºi dându-ºi seama cã pretenþiile
Budapestei nu se puteau realiza decât printr-un arbitraj/dictat al
puterilor Axei, Ungaria a recurs la ºantaj, lãsând sã se înþeleagã cã
va ataca România. Pentru a incita spiritele, avioane ungare au zburat
deasupra teritoriului românesc pânã la Braºov.
Convocat de urgenþã în Germania (27 august 1940), Wilhelm
Fabricius a indicat lui Joackim von Ribbentrop o linie de demarcaþie
româno-ungarã, prin care România pierdea unele regiuni de la graniþa
vesticã. Considerând cã teritoriul oferit Ungariei era prea mic,
ministrul de Externe german a adãugat ºi oraºul Cluj, dupã care
Carl Clodius a plusat pentru Ungaria, reuºind sã-ºi convingã
interlocutorii cã ºi regiunea secuiascã trebuia ,,sã aparþinã neapãrat
Ungariei. Punând pe prim plan interesele germane, Hitler avea sã
decidã, în final, cã noua linie de demarcaþie româno-ungarã trebuia
sã asigure stãpânirea (prin intermediul Ungariei) a crestelor
Carpaþilor Orientali, pãtrunderea pânã în apropiere de Braºov pentru
a ,,proteja zona petroliferã. În acelaºi timp, Ungaria ºi România
trebuiau dezbinate în aºa fel încât sã fie þinute ca ,,douã bucãþi de
fier incandescente ºi de a le modela în interesul Germaniei, aºa
cum avea sã se pronunþe ºi Joackim von Ribbentrop. În acest scop,
s-a decis sã nu se poarte discuþii cu nici una dintre cele douã delegaþii,
ci, ,,la un moment dat, sã li se supunã ,,o hartã comunã germanoitalianã, cu linia de demarcaþie care ,,sã nu mai constituie un subiect
de discuþie. Odatã stabilitã procedura, cei doi miniºtri de Externe
ai Axei au împachetat harta ºi s-au deplasat în seara zilei, cu avionul,
spre Viena. Pentru a se evita orice surprizã, Germania a intensificat
pregãtirile militare, Înaltul comandament al Wehrmacht-ului
ordonând, în conformitate cu directivele date de Hitler la 26 august
1940, ca în trei zile sã fie pregãtite patru divizii blindate, douã divizii
motorizate, unitãþi de paraºutiºti ºi trupe aeropurtate pentru a ocupa
zona petroliferã de la Ploieºti.
În aceeaºi zi, 27 august 1940, ministrul român de Externe,
Mihail Manoilescu, a fost invitat sã participe, la 29 august1940, la
Viena, la ,,o convorbire asupra relaþiilor româno-ungare, pentru
aceasta trebuind sã fie însãrcinat cu depline puteri. Convins cã la
Viena urmau sã aibã loc negocieri, Carol al II-lea a cerut delegaþiei
române sã acþioneze pentru aplicarea principiului etnic ºi a
schimbului de populaþie, luând în calcul ºi limitele eventualei cedãri
teritoriale: între 10 000 ºi 18 000 kmp.

Student: Cine a solicitat arbitrajul puterilor Axei?
Profesor: În dupã-amiaza zilei de 29 august 1940,
la Viena, Joackim von Ribbentrop a propus lui Mihail
Manoilescu sã accepte arbitrajul puterilor Axei, procedurã
nesolicitatã de guvernul român, dupã care a vorbit de
,,atacul concomitent al Rusiei ºi al Ungariei, ca de ,,un
lucru ce ar fi înþeles între aceºtia, ºi a atras atenþia cã,
dacã regele Carol al II-lea ,,ar fi rãu sfãtuit ºi nu ar primi
acest arbitraj, atunci ar fi, în câteva zile, sfârºitul
României. Apoi, a precizat ca guvernul român sã nu
interpreteze acest lucru ca pe ,,un bluf, pentru cã Fuhrerul
nu face bluf. La rându-i, Galeazzo Ciano a precizat ºi el
cã a fost împuternicit de Benito Mussolini sã facã cunoscut
cã, dacã România nu ar accepta arbitrajul, atunci va fi
socotitã printre ,,duºmanii Axei. Constituiau toate acestea
ameninþãri directe, aºa cum a fost ºi declaraþia fãcutã de
Wilhelm Fabricius lui Valer Pop cã, în caz de rãzboi,
Germania ºi Italia urmau sã fie de partea Ungariei. Dupã
ce Mihail Manoilescu a respins încã o datã ideea
arbitrajului, Joackim von Ribbentrop a replicat cã soluþia

la care trebuia sã se ajungã trebuia sã fie ,,o sintezã între
principiul teritorial ºi principiul etnic ºi a precizat cã
teritoriul ce trebuia cedat de cãtre România se situa între
68 000 kmp, cât a cerut Ungaria, ºi 25 000 kmp cât a
oferit România. La precizarea ministrului român al
Afacerilor Strãine cã ,,noi n-am vorbit niciodatã de aºa
ceva, omologul german a spus cã ,,în caz contrar veþi
face rãzboi ºi veþi pierde toatã Transilvania. (Eroarea
lui Joackim von Ribbentrop privind suprafaþa de teritoriu
(25 000 kmp), pe care ar fi fost dispus guvernul român sã
o cedeze, a fost recunoscutã de Wilhelm Fabricius în cursul
nopþii.) În final, aºa cum avea sã precizeze mai târziu
Mihail Manoileascu, ,,arbitrii au pus urmãtoarea
alternativã: ,,Sau primim arbitrajul astãzi, sau cel mai târziu
în cursul nopþii, aºa ca mâine sã se poatã da hotãrârea ºi în
cazul acesta ne vom bucura de garanþia absolutã a puterilor
Axei pentru integritatea României împotriva tuturor, chiar
ºi la Rãsãrit, sau, dacã nu primim, vom fi mâine atacaþi de
Ungaria ºi Rusia ºi va fi sfârºitul României.

Student: În ce condiþii a fost acceptat arbitrajul puterilor Axei?
Profesor: Într-un asemenea într-un an, luând asupra lor averea

context, la Bucureºti, Consiliul de
Coroanã, întrunit dupã miezul nopþii,
a decis, cu 21 de voturi, acceptarea
,,arbitrajului, în realitate a dictatului
puterilor Axei, decizia fiind comunicatã
la Viena, la ora 3,50. Ce a urmat a fost
o simplã formalitate. Delegaþiilor
românã ºi ungarã le-a fost prezentat
textul documentului de ,,arbitraj ºi
harta care delimita teritoriul român care
fusese oferit Ungariei, prin presiune ºi
dictat. Documentul impus mai preciza:
delimitarea, pe teren, a viitoarei
,,frontiere era încredinþatã unei
comisii româno-ungare; teritoriul oferit
Ungariei urma sã fie evacuat de cãtre
trupele române într-un termen de 14
zile ºi predat ,,în starea de ordine
cuvenitã. Etapele evacuãrii ºi ocupãrii
etc. urmau a fi stabilite de cãtre o comisie
româno-ungarã ºi trebuiau sã se
desfãºoare în ,,perfectã liniºte ºi ordine,
sub atenta supraveghere a celor douã
guverne; toþi cetãþenii români aflaþi în
teritoriul cedat urmau sã dobândeascã de drept cetãþenia ungarã, ei
putând opta, în 6 luni, pentru cetãþenia
românã ºi sã revinã, apoi, în România,

mobilã ºi putând sã lichideze averea
imobiliarã, pãstrând sumele rezultate.
În situaþia în care nu puteau sã-ºi
lichideze averea imobilã, urmau sã fie
despãgubiþi de cãtre Ungaria; cetãþenii
români de etnie maghiarã, care nu
locuiau în teritoriul ,,cedat, puteau sã
opteze pentru cetãþenia maghiarã, în 6
luni, urmând a beneficia de aceleaºi
condiþii ca ºi cetãþenii de etnie românã
din situaþia expusã mai sus; problemele
apãrute în executarea prevederilor
,,arbitrajului urmau sã fie soluþionate
direct de cãtre guvernele român ºi ungar,
în caz de dezacord asupra vreunei
chestiuni aceasta urmând a fi supusã
guvernelor german ºi italian, care vor
adopta ,,decizii definitive. Cu acelaºi
prilej, guvernele german ºi italian au
garantat ,,inviolabilitatea ºi integritatea statului român rãºluit. ,,În felul
acesta, prin fraudã ºi prin surprindere
ca de tâlhari în miez de codru - cum
avea sã consemneze Raoul Bossy în
memoriile sale - a fost vremelnic ucisã
România Mare, mai întâi de Stalin, apoi
de Hitler ºi Mussolini, prin uneltele lor,
Ribbentrop ºi Ciano.

Student: Populaþia României cum a primit Dictatul de la Viena?
Profesor: Aflând prin radio conþinutul Dictatului de la Viena, zeci de
mii de cetãþeni români au ieºit pe strãzi scandând: ,,Niciun petic de pãmânt!,
,,Vrem sã murim apãrându-ne fruntariile, onoarea ºi demnitatea naþionalã!,
,,Ardealul sã nu fie ciuntit! etc. Pentru a preveni eventualitatea ca
nemulþumirea populaþiei ºi militarilor sã degenereze, generalul Gheorghe
Mihail, ºeful Marelui Stat Major, a emis un ordin general, prin care a cerut ca
fiecare român sã înþeleagã cã ,,viaþa ºi istoria neamului românesc nu se terminã
la aceste zile, cã, pentru moment, ,,trebuie sã ne resemnãm ºi sã aºteptãm cu
liniºte ºi încredere destinele neamului.

Student: În ansamblu, care au fost, deci, consecinþele rapturilor
teritoriale la care a fost supusã România în 1940?
Profesor: Rapturile teritoriale prin forþã, pânã la sfârºitul anului 1940,

sãvârºite de Uniunea Sovieticã,
Ungaria ºi Bulgaria la adresa
României, în 1940, au avut consecinþe
extrem de grave pentru þarã, statul
naþional unitar român, reîntregit în
istoricul an 1918, pierzând circa
100 000 de kmp ºi 7 milioane de
locuitori, adicã aproximativ 33 % din
teritoriu ºi din populaþie, precum ºi
imense valori materiale ºi spirituale,
fiind distruse sau însuºite ce cãtre cei
cãrora nu le aparþineau.
În urma ultimatumurilor din iunie
1940, Uniunea Sovieticã a anexat
44 442 kmp ºi 3 190 000 de locuitori
în Basarabia ºi 5 220 kmp ºi 596 000
de locuitori în nordul Bucovinei. Prin
Dictatul de la Viena, Ungaria ºi-a
însuºit 43 492 kmp ºi 2 609 007
locuitori, în timp ce, prin Tratatul de
la Craiova, Bulgaria a încorporat un
teritoriu cu o suprafaþã de 7 142 kmp
ºi 412 105 locuitori.
Datoritã regimului extrem de dur
aplicat de cãtre ocupanþi ºi a opþiunii
românilor din teritoriile încorporate

din Basarabia ºi nordul Bucovinei,
s-au refugiat 220 501 locuitori, în timp
ce, din Transilvania, s-au refugiat,
pânã la 1 aprilie 1944, 221 697. În
Cadrilater, în cadrul acþiunii de
evacuare au plecat 102 093 de români,
în timp ce, în România, au rãmas
249 140 de bulgari, din care au plecat,
pânã la 1 octombrie 1943, 66 810.
Numeroase au fost ºi pierderile
materiale, în special în Transilvania,
unde suprafaþa ocupatã de Ungaria
includea 594 de întreprinderi mari,
minele de aur, argint, cupru, cãrbune,
bauxitã etc., care includeau 40% din
rezervele de aur.
Cauzele care au impus pierderea
teritoriilor româneºti au fost multiple,
fiind determinate, în primul rând, de
politica agresivã, revizionistã a celor
trei state agresoare, de contextul
internaþional nefavorabil României,
dar ºi de factori interni, care au fãcut
ca poporul român sã fie pus în situaþia
de a-ºi apãra, cu arma în mânã, aºa
cum a dorit, glia strãbunã.
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OARE, ROMÂNIA NU ARE BANI ???
(Urmare din pag. 1)
Cunoscând cã, din valoarea
adãugatã, se prelevã la bugetul
statului TVA, eventual accize,
contribuþii ºi taxe plãtite de
angajatori pe fondul de salarii, care
sunt de cel puþin 28.50%, la care se
adaugã contribuþiile ºi impozitul pe
salariul brut al angajatului, de
32.50%, putem aprecia cã se vireazã
o pondere importantã din valoarea
adãugatã, practic din PIB, la bugetul
consolidat al statului. Nu mai
vorbim de faptul cã din toate
veniturile realizate, în afara locului
de muncã de bazã, toþi plãtim
asigurãri sociale pentru sãnãtate, iar
banii se vireazã într-un cont al Casei
Naþionale a Asigurãrilor de
Sãnãtate, care este gestionat de
oricine se aflã la guvernare, fãrã
a rãspunde în faþa cuiva. Ba, chiar
mai mult, ne anunþã cu mult dispreþ
cã îºi asumã rãspunderea; cum
adicã??? Pentru cã nu am vãzut
niciun guvernant cãruia sã-i fie
analizatã ºi impozitatã, mãcar,
averea ilicitã acumulatã, pânã acum.
ªtiind cã valoare nou creatã
contribuie la formarea PIB, iar din
aceasta se constituie, în afarã de
bugetul naþional consolidat,
veniturile nete ale salariaþilor,
bãncilor, societãþilor de asigurãri ºi
ale unui numãr foarte mare de
agenþii guvernamentale, care
participã la aceastã primã
distribuire, a profitului net al

întreprinzãtorului, dupã ce a fost
impozitat profitul brut, respectiv
dividendele, putem spune cã,
practic, contribuie la formarea
tuturor categoriilor de finanþe,
inclusiv ale întreprinderilor, dacã
din profitul net s-au repartizat ceva
resurse pentru acestea. Tot din
aceastã valoare adãugatã, dupã
constituirea finanþelor publice
contribuim ºi la formarea finanþelor
internaþionale, ºi anume a
Bugetului UE, NATO, ONU ºi ale
tuturor organismelor ºi instituþiilor
internaþionale la care am aderat ºi
semnat convenþii sau alte înþelegeri.
ªi revin: oare þara nu are
bani? Da, nu are pentru cã nu
stimulãm economia pe mãsura
potenþialului nostru. Putem
aprecia cã PIB-ul este mic, pe
mãsura guvernului care îl
gestioneazã. Afirm aceasta
deoarece nu se doreºte sã avem
producþie, atenþia fiind concentratã
pe distribuirea a ceea ce mai este în
buget, potrivit intereselor de grup,
ºi nu pentru stimularea investiþiilor,
creãrii locurilor de muncã, a
economiei reale.
Este posibil ca economia
subteranã sã aibã aceste
dimensiuni? Evaziunea fiscalã este
doar clamatã, dar de acþionat nu se
acþioneazã decât în anumite direcþii
ºi nu cãtre marii evazioniºti, aºa
cum sunt întocmite liste la cei
îndrituiþi cu atribuþii în domeniu.
Marfa de contrabandã a depãºit

orice dimensiuni. Încã se vând
facturi, necompletate, de cãtre zeci
de persoane, în vãzul tuturor, pentru
cei care se îndreaptã cãtre centrele
comerciale en-gross. Aceasta este
luptã împotriva contrabandei?
Fructele ºi legumele importate, în
cantitãþi considerabile, nu sunt nici
pe sfert vãmuite, iar þigãrile de
contrabandã se vând chiar sub
privirile îngãduitoare ale poliþiei
comunitare ºi nu numai....
Este posibil oare ca la ora
actualã, pe timp de crizã, sã
continuãm borduriada, asfaltarea
unor bulevarde sau strãzi care nu
necesitã urgenþe, sã fie montate
bãnci ºi coºuri de gunoi la preþuri
exorbitante de cãtre acei primari
care îºi bat joc de banul public?
Nu avem bani pentru cã
producþia industrialã nu a fost, în
nici un fel, stimulatã. Numãrul mare
de ºomeri ºi persoane plecate sã
lucreze în strãinãtate sunt ca urmare
a distrugerii fãrã noimã a mii de
unitãþi economice, transformate în
mormane de fiare vechi, aºa cum
aprecia un prim ministru, sau în cel
mai bun caz în centre comerciale
sau rezidenþiale. O bunã parte din
cei 5,2 milioane de pensionari sunt
cei care s-au pensionat anticipat, pe
fondul haosului creat prin
distrugerea unitãþilor industriale,
prin aºa zisa privatizare, de care au
beneficiat potenþaþii vremurilor noi.
Cei care au muncit ºi construit

marile unitãþi economice sunt
consideraþi, astãzi, asistaþi social
chiar de cãtre cei care ºi-au însuºit
o mare parte din averea creatã
pânã la 1989. Despre asistaþi social
putem vorbi, pe fondul haosului
creat în societatea româneascã,
despre acele persoane care au
maºini ºi case de lux, dar primesc
ajutoare de la stat. În felul acesta
s-a promovat nemunca sau chiar
furtul din bugetul statului. Sunt prea
multe persoane care primesc
indemnizaþii de la stat pentru grade
de invaliditate doi sau unu, fãrã a
se încadra în aceste grupe, în timp
ce mulþi, care se aflã în suferinþã,
nu pot primi aceste ajutoare.
Cei care, încã, mai lucreazã
în strãinãtate ºi care au constituit
motive de laudã ºi pentru alte
guverne contribuie la PIB-ul
acelor state, la formarea bugetelor
acelor state ºi, în niciun caz, la
bugetul CAS al statului nostru, din
care primesc alocaþii de stat copiii
lor, pensii pãrinþii sau bunicii
acestora. Pe de altã parte, trebuie sã
avem în vedere cã existã o puternicã
discriminare salarialã, în ceea
privesc condiþiile de muncã ºi de
viaþã. Este adevãrat cã se obþin
venituri foarte bune, în comparaþie
cu cele din România, de cãtre cei
care lucreazã în domeniile IT,
sanitar, cercetare ºtiinþificã º.a. În
acelaºi timp, trebuie sã avem în
vedere riscurile la care sunt supuºi

aceºtia când lucreazã la negru sau
atunci când se deplaseazã pentru
cãutarea unui loc de muncã:
accidente de circulaþie mortale, cu
zecile, intrarea în reþele mafiote ºi
de contrabandã, ºi nu numai, ceea
ce a dus la condamnarea multor
compatrioþi.
La toate acestea trebuie sã avem
în vedere numãrul mare de copii,
peste 180.000, care au fost lãsaþi
de pãrinþi în grija unor rude sau
vecini, fiind lipsiþi de supravegherea
ºi educaþia în familie. Unii dintre
aceºtia au abandonat ºcoala, au
început sã practice diverse lucruri
anormale vârstei lor sau chiar s-au
sinucis.
Locurile de muncã în
transporturi ºi infrastructurã au fost
diminuate considerabil, deºi s-a
tot anunþat cã se vor construi sute
de kilometri de autostrãzi ºi
drumuri modernizate. Cei care au
fost disponibilizaþi au luat calea
pribegiei, fãrã a se crea alternative
de muncã pentru aceºtia.
Transportul feroviar, fluvial ºi
maritim a fost aºa de bine
reorganizat, încât nu putem
realiza servicii de genul acesta nici
mãcar în folosul riveranilor
Dunãrii sau vecinilor, dar nici
pentru a crea locuri de muncã
pentru români.
La o astfel de infrastructurã
avem un turism pe mãsurã, deºi
potenþialul este uriaº. Uriaº pentru
cei din afarã, care ºtiu sã-l aprecieze

ºi nu pentru cei care sunt puºi
sã-l administreze. Nu s-au fãcut
progrese în turism, dar banii
cheltuiþi s-au înmulþit, fãrã a da
roade pentru societatea noastrã.
Numai în anul 2010, numãrul
turiºtilor a scãzut cu mai mult de
15% faþã anul anterior.
Potenþialul agricol, uriaº, a fost
distrus printr-o multitudine de acte
normative, astfel cã din fostele þãri
comuniste avem un haos de
nedescris în domeniul agricol.
Importãm masiv din Uniunea
Europeanã ºi nu numai. Este
incredibil, dar adevãrat, importãm
70-80 % din carnea de porc ºi de
vitã, nu din proximitatea þãrii
noastre, ci din Irlanda, Islanda,
Canada etc., fapt ce demonstreazã
incapacitatea celor care au guvernat
sau guverneazã sã aibã politici
agricole care se redreseze acest
sector de o importanþã vitalã pentru
þara noastrã. Nu au capacitatea sã
guverneze sau nu doresc?. Un banal
exemplu este edificator în acest
sens: în urmã cu 10 ani, se vindea
mãlai unguresc, în Dobrogea, la un
preþ de 7-8 ori mai mare decât cel
care putea fi preluat de la
producãtorii locali. Analizând care
era substratul acestei afaceri, am
constatat cã, din vânzarea
produsului românesc, cei care
aprobau licenþele de import nu ar fi
avut niciun câºtig. Oare nu se
întâmplã la fel cu toate produsele
de origine animalã sau vegetalã?

Pe fondul generalizãrii
fenomenului corupþiei de la un an
la altul, transferul de valutã în afara
graniþelor s-a amplificat. Numãrul
exagerat de mare al caselor de
schimb valutar, care se aflã doar sub
supravegherea instituþiilor statului,
contribuie la transferul de valutã,
în paralel cu sporirea volumului de
mãrfuri de contrabandã, cu amplificarea fenomenului infracþional. În
urmã cu mai bine de 10 ani,
Serviciul Român de Informaþii
prezenta, în Parlament, faptul cã
valoarea produselor industriale
autohtone exportate, peste 4
miliarde de dolari, nu a mai intrat
în þarã. Unde sunt aceºti bani ºi câþi
dintre cei care se fac vinovaþi au
rãspuns intr-un fel sau altul???
Numai Sever Mureºan a devalizat
Banca Dacia Felix cu o sumã de
peste 880 milioane de dolari, fãrã a
da socotealã, el sau cei din jurul sãu,
pentru acest lucru.
Nu avem bani. Dar din ce
s-au construit sute de mii de case,
unele adevãrate monstruozitãþi, fãrã
autorizaþii, fãrã sã se plãteascã
impozite pe mãsura valorii acestora,
în timp ce vorbim tot mai mult de
rolul statului de drept ºi de fapt cã
la bugetul statului nu se constituie
veniturile necesare bunei funcþionãri a societãþii.
Acum avem bani împrumutaþi. Douãzeci de miliarde de
euro, numai în anul de graþie 2010.
Se justificã cã din aceºtia, un sfert

au mers la BNR, pentru consolidarea rezervelor, iar restul pentru
pensii ºi salarii. Oare aºa sã fie ???
De ce, din aceºti bani nu s-a fãcut
mãcar o investiþie pentru a crea
locuri de muncã, producãtoare de
valoare adãugatã - PIB, venituri la
buget ºi posibilitãþi de rambursare
a datoriei, care va deveni scadentã
în 2014??? Cine ºi când va
justifica ºi va da socotealã pentru
aceste grave erori, sau poate nu
numai greºeli, în faþa celor care vor
plãti mulþi ani de acum înainte.
Oare de ce avem astfel de
administratori ai societãþii româneºti, care nu se ocupã decât de
îmbogãþirea lor rapidã, folosindu-se de instituþiile statului ºi,
în mod deosebit, de banii
publici??? Cine va rãspunde pentru
jaful fãcut în aceastã þarã? Pentru
vânzarea celor mai rentabile active
care puteau aduce venituri
considerabile statului nostru???
Oare toate acestea nu se întâmplã
pentru cã am devenit indiferenþi la
ceea se petrece în jurul nostru ºi
ne gândim numai la binele
imediat, fãrã sã analizãm ce se va
întâmpla pe termen lung.
În multe sesiuni de comunicãri
ºtiinþifice am analizat necesitatea
dezvoltãrii durabile. ªi, ce s-a
reuºit în acest sens?
Poate, mai concret, am ajuns sã
avem... disfuncþionalitãþi durabile în
cadrul societãþii noastre.
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DESCHIDEREA POLITICII MILITARE
EXTERNE ROMÂNEªTI SPRE TOATE
ORIZONTURILE (1980-1985)
(Urmare din pag. 1)
O primã concesie a constat în recunoaºterea anexiunilor fãcute de
Uniunea Sovieticã în anii 1939-1940, în virtutea Pactului RibbentropMolotov, respectiv teritoriile preluate dupã rãzboiul sovieto-finlandez,
ocuparea þãrilor baltice, a zonelor etnice ale Poloniei, a provinciilor
româneºti Basarabia ºi Bucovina de Nord, confirmate de Conferinþa de
Pace de la Paris, prin formula recunoaºterii, drept graniþe europene ale
U.R.S.S., pe cele existente la 1 ianuarie 1941. În plus, Uniunea Sovieticã
se înstãpânea în Europa asupra Prusiei Orientale, iar, în Extremul Orient,
asupra insulelor Kurile ºi pãrþii de nord a insulei Shalin. Dominaþia
sovieticã se întindea pe un spaþiu imens, de la fluviul Elba, în vest, pânã
la Oceanul Pacific, în est.
Acceptarea demersului sovietic de a dispune de o zonã de siguranþã
la graniþa de vest, prin exercitarea unor drepturi speciale în þãrile
limitrofe Uniunii Sovietice: Finlanda, Polonia, România, Bulgaria,
Ungaria, a reprezentat cea de a doua concesie majorã. În acest sens,
I.V.Stalin s-a exprimat cât se poate de clar în discuþiile purtate, în
aprilie 1945, cu delegaþia iugoslavã, condusã de I.B.Tito, declarând:
Acest rãzboi nu seamãnã cu cele din trecut; cel care ocupã un
Vizita generalului american W.Vessey în România
teritoriu îºi impune în cadrul acestuia propriul sistem social. Orice stat
îºi impune sistemul social pânã acolo unde poate ajunge armata sa. Nu
dintre obiectivele urmãrite de România, prin dezvoltarea relaþiilor pe plan
ar putea fi altfel. ªi, într-adevãr, nu a fost altfel. Încãlcându-se
militar cu armatele þãrilor din Alianþa Nord-Atlanticã, era ºi acela ca, în
prevederile Cartei Atlanticului din 1941, unor state ºi popoare li s-au
condiþiile rãzboiului rece, þara noastrã sã fie mai bine cunoscutã, iar poziþia
impus graniþe, guverne, regimuri politice împotriva voinþei lor, fãrã a
ei mai bine înþeleasã de cãtre prezumtivii inamici, contribuind, prin aceste
fi, sub nicio formã, consultate.
Perioada rãzboiul rece a avut ca rezultat, între altele, constituirea legãturi ºi contacte, la crearea imaginii reale a României. În altã ordine de
idei, armata românã trebuia sã iasã în lume, sã se facã mai bine cunoscutã
unor coaliþii politico-militare rivale, care au contribuit la adâncirea
printre partenerii internaþionali ca o armatã modernã ºi credibilã, orientatã
divizãrii omenirii, au generat numeroase stãri tensionate.
exclusiv în direcþia apãrãrii patriei sale, fãrã gânduri ascunse de agresiune
Organizaþia Tratatului Atlanticului de Nord(N.A.T.O.), a fost prima
împotriva altor þãri, chiar dacã era parte a unei coaliþii militare. Cu prilejul
coaliþie politico-militarã postbelicã, fondatã la 4 aprilie 1949, la
întâlnirilor bilaterale între militarii români ºi partenerii lor din armatele
Washington, care a cuprins atunci urmãtoarele 12 þãri: Anglia, Belgia,
þãrilor membre ale N.A.T.O., de regulã, se puneau în discuþie ºi probleme
Canada, Danemarca, Franþa, Islanda, Italia, Luxemburg, Olanda,
esenþiale ale existenþei blocurilor militare antagonice. În asemenea
Norvegia, Portugalia ºi Statele Unite ale Americii. Apoi, au aderat
împrejurãri, reprezentanþii armatei noastre evocau anacronismul existenþei
Grecia ºi Turcia(1952), Republica Federalã a Germaniei(1955),
celor douã blocuri militare potrivnice - N.A.T.O. ºi Tratatul de la Varºovia,
Spania(1982). Începând cu anul 1999, în aceastã coaliþie au fost primite
precum ºi necesitatea desfiinþãrii concomitente a acestora.
majoritatea statelor care participaserã la Tratatul de la Varºovia,
Dintre vizitele efectuate în România de delegaþii ale unor armate
desfiinþat în anul 1991.
din N.A.T.O., menþionãm cã, în anii 1980-1985, au venit în þara noastrã
Organizaþia Tratatului de la Varºovia. La 14 mai 1955, la Varºovia, a
cadre ºi cursanþi de la Colegii naþionale de apãrare din S.U.A.(1984),
fost semnat Tratatul de prietenie, colaborare ºi asistenþã mutualã între
Anglia (1982 ºi 1984), Canada (1985), care au vizitat instituþii militare
Albania (care, din martie 1961, nu a mai participat la activitãþile Alianþei,
iar din 13 septembrie 1968 s-a retras din coaliþie), Bulgaria, Cehoslovacia, de învãþãmânt, au avut loc discuþii fructuoase la Ministerul Apãrãrii
Naþionale, la Ministerul Afacerilor Externe, la Asociaþia de Drept
R.D.Germanã, Polonia, România, Ungaria ºi U.R.S.S., alianþã politicoInternaþional ºi la alte instituþii, care au prilejuit un larg ºi deschis
militarã care avea sã intre în circuitul mondial sub denumirea de Tratatul
schimb de opinii. De asemenea, în acei ani, din cele 28 de nave
de la Varºovia. Existenþa în Europa, începând din acest moment, a douã
militare strãine care au vizitat portul Constanþa, 18 au fost din state
coaliþii militare opuse a devenit o realitate de care statele trebuiau sã þinã
membre N.A.T.O., iar 12 dintre acestea au aparþinut Marinei Militare a
seama în conceperea ºi desfãºurarea politicii lor externe.
În cele aproape patru decenii de existenþã (1955-1991), Organizaþia S.U.A. Grupurile de nave americane, care au venit la Constanþa în anii
1983, 1984 ºi 1985, au avut drept comandanþi de marº pe înºiºi
Tratatului de la Varºovia s-a confruntat cu numeroase probleme
comandanþii Flotei a 6-a a S.U.A.
dificile: unele au avut loc în
din Marea Mediteranã, care au fost
interiorul Alianþei, cum au fost
primiþi ºi de ministrul apãrãrii
evenimentele din Ungaria (1956),
naþionale. Un alt exemplu.
criza Berlinului (1961),
Vânãtorii de munte români au
evenimentele din Cehoslovacia
desfãºurat activitãþi de pregãtire în
(1968) ºi din Polonia (1980-1981);
comun, în munte, cu unitãþi simialtele, în diferite zone ale globului,
lare din Italia, R.F. Germania ºi din
cum au fost criza cubanezã(1962),
Austria neutrã: exerciþii tactice,
determinatã de instalarea rachetelor
schi, trageri, instrucþie alpinã etc.,
sovietice în Cuba, disputa sovietoîncheiate cu învãþãminte utile
chinezã de la începutul deceniului al
pentru ambele pãrþi.
ºaptelea al secolului trecut,
Deosebit de interesante ºi
întervenþia Uniunii Sovietice în
rodnice au fost vizitele în þara
Afganistan (1979), ca sã amintim
noastrã ale unor delegaþii din
doar pe cele mai importante.
S.U.A.: delegaþia Comitetului
România a adoptat o politicã
pentru serviciile armatei al
singularã în cadrul Tratatului de la
Cameriei Reprezentanþilor a
Varºovia, îndeosebi dupã Declaraþia
Congresului S.U.A., în mai 1981;
Partidului Muncitoresc Român din
în zilele de 11 ºi 12 octombrie
aprilie 1964, opunându-se acelor
1982, ne-a vizitat þara Frank
activitãþi, care veneau în contradicþie
Carlucci, secretar de stat adjunct la
cu principiul suveranitãþii naþionale.
Departamentul Apãrãrii; între 27 ºi
Pânã în 1968, adicã pânã la intrarea
Ministrul apãrãrii din România
31 martie 1985, s-a aflat în þara
trupelor aliate în Cehoslovacia  scrie
cu ministrul apãrãrii din Suedia, Anders Thunborg
noastrã delegaþia condusã de
generalul sovieic Anatoli I. Gribkov,
generalul John W.Vessey jr.,
fost ºef al Statului Major al Forþelor
preºedinte al Comitetului Întrunit al ªefilor de State Majore al S.U.A.
Armate Unite ale Tratatului de la Varºovia , raporturile cu conducerea
Generalul J.W.Vessey a venit în aceastã vizitã împreunã cu soþia sa,
României, atât din punct de vedere politic, cât ºi din punct de vedere
militar, au fost relativ normale. Odatã cu venirea la putere, în anul 1965, a doamna Avis Vessey. Oaspetele american a vizitat unitãþi de instrucþie
ºi de învãþãmânt militar, fãcând aprecieri elogioase. În discuþiile avute,
lui Nicolae Ceauºescu, politica externã a României s-a schimbat brusc.
cea mai mare parte a fost consacratã, cum era firesc, raporturilor dintre
În continuare, generalul A.I.Gribkov subliniazã cã retragerea trupelor
sovietice din þara noastã, în 1958, A însemnat o nouã etapã de dezvoltare România ºi S.U.A., exprimându-se dorinþa ca ambele pãrþi sã acþioneze
pentru dezvoltarea ºi diversificarea acestor bune relaþii.
a þãrii, cu formularea unei doctrine politice a P.C.R. pe direcþia de sine
La invitaþia Ministerului Apãrãrii Naþionale, între 15 lºi 16 octombrie
stãtãtoare, a independenþei, egalitãþii în drepturi a þãrilor participante la
1984, a fost în vizitã la Bucureºti amiralul John Feldhouse, ºeful Statului
Tratatul de la Varºovia. Conducerea României tindea spre autonomia
Major al Marinei Militare britanice, care condusese forþele þãrii sale în
economicã a þãrii, bazându-se pe forþe proprii. În aceastã perioadã s-au
rãzboiul cu Argentina din 1982, având ca obiect al disputei Insulele
lãrgit contactele economice cu Occidentul.
Malvine(Falkland). În cadrul discuþiile purtate, demnitarul militar englez a
În anii 1980-1985, relaþiile militare externe ale României au
continuat sã evolueze pe trei direcþii distincte: a) relaþiile interaliate, prezentat o expunere detaliatã asupra conceperii ºi desfãºurãrii acelei
confruntãrii militare, care s-a constituit într-un model de operaþie aeroîn cadrul Tratatului de la Varºovia; b) relaþii cu armate ale unor state
navalã-terestrã, cu multe elemente de noutate. În acelaºi timp, el ºi-a
care fãceau parte din N.A.T.O.; c) relaþii cu armate din þãri neutre,
nealiniate. Relaþiile armatei române cu armatele aliate. Evenimentele exprimat interesul ºi satisfacþia faþã de politica militarã a þãrii noastre,
înfãþiºatã de ministrul apãrãrii român.
din Cehoslovacia din 1968 au marcat începutul unei perioade în care
În ianuarie 1981, am efectuat o scurtã vizitã, în fruntea unei delegaþii a
atitudinea adoptatã de România în relaþiile cu aliaþii viza afirmarea mai
puternicã a independenþei ºi a identitãþii sale naþionale. Poziþia României, armatei noastre, în Grecia, având interesante discuþii cu omologul meu,
Averoff Tossizza, ºi colaboratorii lui. Între 27ºi 31 ianuarie 1985, am condus
în cadrul Tratatului de la Varºovia, într-o serie de probleme politicodelegaþia armatei române care a vizitat Franþa, la invitaþia ministrului
militare majore, exprimate în structurile politice ºi militare ale acestuia,
apãrãrii, Charles Hernu. Pe timpul vizitei, ni s-au prezentat unitãþi de
nu echivala însã cu o negare a Alianþei. România a declarat, în mod
instrucþie, de învãþãmânt militar, ºcoli de aplicaþie, exerciþii în teren,
repetat, cã în cazul unei agresiuni în Europa, pe care nimeni nu o dorea,
întreprinderi care produceau tehnicã de luptã. În timpul vizitei a avut loc un
îºi va îndeplini angajamentele politico-militare asumate faþã de aliaþi, în
schimb util de pãreri asupra relaþiilor politico-militare bilaterale ºi globale. În
condiþiile stabilite. Cu prilejul numeroaselor vizite reciproce, la diferite
niveluri, în cadrul Alianþei, au fost abordate probleme privind conþinutul anii la care ne raportãm, au avut loc numeroase vizite reciproce ºi la alte
niveluri între armata românã ºi armate ale unor þãri membre ale N.A.T.O.
ºi metodologia instruirii trupelor, perfecþionarea pregãtirii ºi activitãþii
Relaþiile armatei române cu armate din þãri neutre, nealiniate,
comandamentelor, cooperarea în domeniul producerii tehnicii de luptã ºi
s-au materializat în vizite, multe reciproce, la diferite niveluri, export de
echipamentelor militare etc. S-au realizat schimburi de experienþã pe
tehnicã , armament, muniþii ºi de tehnologii militare etc. În anii 1980linia învãþãmântului militar, a presei ºi editurilor, a cercetãrii cu profil
istoric, medical, ingineresc, s-au organizat competiþii sportive etc. Aceste 1985, ne-au vizitat þara cadre ºi cursanþi ai Colegiilor militare de apãrare
din India(1980), Egipt(1982 ºi 1984), Pakistan(1985). Armata românã a
contacte ocazionau armatelor partenere, prin delegaþii lor, ºi un plus de
documentare pentru cunoaºterea realã a poziþiei României, altfel decât o întreþinut relaþii bilaterale cu armatele Chinei, Iugoslaviei, Elveþiei,
Suediei, Japoniei, Egiptului, Cubei, Indiei, Vietnamului, Sudanului, Libiei,
cunoºteau la ei acasã. În anii 1980-1985, când am deþinut funcþia de
ministru al apãrãrii naþionale, am fost prezent în toate statele participante R.P.D.Coreeanã, Marocului, Pakistanului, Angolei, Ciprului,
Mozambicului, º.a. În spaþiul cronologic amintit, ne-au vizitat þara
la Tratatul de la Varºovia, în unele de mai multe ori, în fruntea unor
delegaþii militare conduse de miniºtrii apãrãrii din China, Suedia,
delegaþii care au efectuat vizite oficiale, la întrunirile structurilor
Iugoslavia, Libia, Angola, R.P.D.Coreanã, Mozambic, Cipru, iar
politico-militare ale Alianþei, la aplicaþii, la vizionarea de expoziþii de
subsemnatul a condus delegaþii ale armatei române în vizitele din
armament ºi tehnicã de luptã.
China(1983), Egipt(1981 ºi 1983), Iugoslavia(1982 ºi 1984),
Relaþiile armatei române cu armate din þãri membre ale N.A.T.O.
România a fost singurul stat participant la Tratatul de la Varºovia care nu ºi-a Suedia(1984), Libia(1983), Sudan(1981), R.P.D.Coreeanã(1983).
Este de menþionat cã, în efortul de extindere ºi armonizare a relaþiilor
limitat relaþiile militare la dimensiunea coaliþiei din care fãcea parte, ci a
menþinut ºi extins contactele armatei sale cu armate ale altor state de pe toate armatei române cu alte armate, un rol deosebit de important l-au avut
ataºaþii militari acreditaþi în diferite state, care aveau ca sarcinã
continentele, inclusiv cu armate ale unor þãri membre ale N.A.T.O. Unul
principalã observarea ºi
informarea organelor lor tutelare
asupra situaþiei militare din þãrile
în care se aflau la post ºi de
consiliere a ºefilor misiunii
diplomatice în problemele cu
caracter militar. De asemenea,
instituþiile ºtiinþifice ºi culturale ale
armatei române, între care Centrul
de Studii ºi Cercetãri de Istorie ºi
Teorie Militarã, Muzeul Militar
Central, au contribuit la menþinerea
ºi dezvoltarea raporturilor cu alte
armate. Relaþiile armatei române
cu armatele strãine, în anii la care
ne raportãm, au fost mult mai
complexe, ele contribuind la
cunoaºterea reciprocã, la
dezvoltarea încrederii ºi la
reducerea stãrii de tensiune din
Vizita ministrului apãrãrii din China în România
viaþa internaþionalã.

Gânduri bune
de la DOAMNA
canotajului românesc,
cea mai bunã canotoare
a secolului XX
(Urmare din pag. 1)
În privinþa viitorului ?
Ne dorim, ca ºi pânã acum,
rezultate cât mai bune. Anul viitor
trecem printr-un alt examen greu,
calificãrile pentru JO, apoi, vine
Olimpiada, unde ne dorim sã fim cât
mai sus. Avem ºanse sã venim cât
mai în faþã pentru cã suntem în top,
dar, la condiþiile actuale, cu aceastã
crizã economicã, nu ºtiu cât o sã mai
putem fi printre cei mai buni.
Pe plan personal, ce vã doriþi?
Sã fiu sãnãtoasã ºi sã le pot duce
pe toate.
Ce uraþi Universitãþii Spiru
Haret, la ceas aniversar, ca
licenþiatã ºi masterandã a
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi
Sport din cadrul acesteia?
La mulþi ani, sã îmbãtrâneascã frumos ºi sã aibã parte de
cât mai mulþi absolvenþi valoroºi!
Când aþi început canotajul?
M-am apucat la vârsta de 16
ani. Eram la Liceul Mihai Eminescu
din Botoºani, în clasa a X-a. Jucam
baschet pe atunci. În generalã
fãcusem ºi atletism, iar, când am
intrat la liceu, am început baschetul.
De ce canotaj? Nu ºtiu, asta a fost
soarta mea. S-a fãcut o selecþie de
la CS Olimpia, la nivel de þarã, ºi
am fost selecþionatã. Eu habar
n-aveam ce este canotajul.
Antrenoarea care m-a selecþionat,
Pavel Ileana, mi-a explicat cã se
face cu niºte bãrci lungi, e soare, e
cald ºi mi-am zis cã acolo e de mine.
Suna aºa de bine ºi apoi, când am
venit în Bucureºti, dupã o lunã de
zile, am vrut sã fug acasã. Am rãmas
însã ºi am continuat, în paralel,
sportul ºi ºcoala, la Liceul Industrial
18. Primele medalii au venit chiar
în acel an, la junioare mici.
Care este secretul continuitãþii ºi longevitãþii activitãþii
dumneavoastrã?
Muncã, foarte multã muncã. Am
ajuns ºi eu la concluzia cã sunt dotatã
de la Mama Naturã sã fac atâþia ani
performanþã. Alt secret nu existã.
Ce v-a motivat?
Este ca în proverb: odatã intrat
în horã, trebuie sã joci. Eu am luat-o
treptat ºi, pânã la urmã, nu am putut
sã mã mai opresc. Când am fost
epuizatã psihic, am fãcut pauzã un
an, dar tot am revenit, pentru cã

niciodatã nu am fugit de muncã ºi
nu mi s-a pãrut grea.
Ce simte un campion?
Ai un sentiment de mulþumire,
de împlinire. Când ajungi sã
cucereºti medalia de aur la
Olimpiadã, ai în spate patru ani de
muncã, dar uiþi, în acele momente
de bucurie, cã ai muncit atât.
Ce presupune canotajul de
performanþã?
Sacrificii mari. Este ca în
armatã, dar de bunã voie. În fond,
asta înseamnã sportul de performanþã, disciplinã. Nu te poþi
duce sã pierzi noaptea la discotecã
ºi a doua zi sã faci efort, pentru cã,
oricum, nu dai randament.
Care a fost cel mai frumos
moment al carierei?
Pentru mine, cel mai frumos
moment este Olimpiada de la Los
Angeles. Mi-a rãmas în minte, în
suflet. Nu ºtiu, probabil unde am
fost ºi tânãrã. Am fost ºi singura þarã
socialistã care am participat, iar
România a obþinut ºi cele mai multe
medalii. Dar nu numai pentru asta,

ci ºi cum am fost primiþi, cum ne-au
tratat americanii. Olimpiada aia mi-a
rãmas în suflet.
Dar cel mai neplãcut?
În cariera de 20 de ani am avut
ºi insuccese. De exemplu, dupã un
campionat mondial câºtigat, am
venit pe locul 6 în finalã. Se
întâmpla în 1989-1990. A fost
dureros, m-am ambiþionat ºi am
revenit în urmãtorul an ca ºi cum
nu s-ar fi întâmplat nimic. Am luat-o
de la capãt ºi asta a fost tot.
Ce probã preferaþi?
Eu sunt una dintre canotoarele
care a obþinut medalii în toate
probele. Atunci când stãteam mai
bine cu psihicul am concurat numai
în echipaje de simplu ºi dublu, iar,

Biografie:
S-a nãscut pe data de 26 octombrie 1964, în localitatea Siret,
judeþul Suceava;
Cluburi: CS Olimpia (1979-1985); CS Dinamo (1985-2004)
Palmares:
- A participat la ºase ediþii consecutive ale JO ºi a urcat, de
fiecare datã, pe podium: 1984, Los Angeles, aur la dublu vâsle;
1988, Seul, argint la dublu vâsle ºi bronz la 4 vâsle; 1992, aur la
simplu ºi argint la dublu; 1996, Atlanta, aur la 8+1; 2000, Sydney,
aur la 8+1; 2004, aur la 8+1;
- A cucerit titlul mondial în 1989, la Bled, în proba de simplu,
ºi a obþinut alte 15 medalii de argint la CM.
- S-a impus de nenumãrate ori în etape de Cupa Mondialã;
- Este multiplã campioanã naþionalã;
- A fost declaratã, de Federaþia Internaþionalã de specialitate,
drept cea mai bunã canotoare a secolului XX;
- Pe 1 iunie 2000, a primit, la Lucerna (Elvetia), medalia Thomas
Keller, cea mai înaltã distincþie din canotaj;
- A fost decoratã de Comitetului Olimpic Internaþional cu
Colanul de Aur pentru întreaga activitate.
S-a retras definitiv dupã Jocurile Olimpice de la Atena, 2004.
Este maestrã emeritã a sportului.
Pe 1 decembrie 2004, a fost înaintatã la gradul de chestor
(echivalent cu cel de general) în Ministerul Administraþiei ºi
Internelor.
În prezent, este preºedinte al CS Dinamo ºi preºedinte al
Federaþiei Române de Canotaj.
Este cãsatoritã ºi are un bãiat, Dragoº, în vârstã de 12 ani.

spre bãtrâneþe, în echipajul de 8+1.
Câºtigând în toate, nu pot sã spun
care mi-a plãcut mai mult. Simplu
este o probã foarte grea, dar la fel
este ºi cea de 8+1. Nu pot spune cã
mi s-a potrivit una sau alta.
Ce vã tenteazã în viaþã?
Cred cã am fost atât de
absorbitã de performanþã, încât nu
am avut timp sã mã gândesc cã
m-ar mai putea tenta ceva în afarã
de ceea ce fãceam.
Întorcând anii, aþi face tot
canotaj?
Cred cã da. Dacã mã gândesc
cum am putut sã fac 20 ºi ceva de
ani canotaj, probabil cã tot canotaj
aº face.
Raportul sacrificii  satisfacþii
este pozitiv?
Ca rãsplatã, în canotaj, nu se
câºtigã bani foarte mulþi, ca sã zici
cã eºti rãsplãtit pe mãsura muncii.
Eu, jumãtate din performanþã, am
dedicat-o Congresului, am fãcut
muncã patrioticã, dar satisfacþia
muncii o ai atunci când urci pe
podium ºi þi se cântã imnul.
Cum e sã fii vedetã?
Eu nu mã consider vedetã. Nu
scrie pe fruntea mea cã sunt
canotoarea secolului, cã am ºase
medalii olimpice. Dupã pãrerea
mea, înainte de toate trebuie sã fii
om, iar, dacã vrei sã fii respectat, ºi
tu, la rândul tãu, trebuie sã respecþi.
Aºa, dacã impui cuiva sã-þi respecte
titlurile ºi onorurile, nu vei fi
niciodatã Eu întotdeauna am fost
modestã. ªi aºa vreau sã rãmân.
Ce
înseamnã,
pentru
dumneavoatrã, România?
Totul! Am avut n ocazii sã
rãmân afarã, dar am simþit cã, fãrã
familie, prieteni, distracþii, nunþi,
botezuri specifice nouã, parcã, nu
sunt eu. Zilele în care nu sunt acasã
parcã nu trãiesc. Am avut multe
oferte tentante ºi înainte ºi dupã
Revoluþie, din SUA ºi din Europa,
dar, când ºtiam ce las în urmã, nu
am putut sã fac pasul acesta.

Profesori ai Facultãþii de Jurnalism, Comunicare
ºi Relaþii Publice au participat la conferinþa:
CULTURA ªI PRESA ÎN SPAÞIUL EUROPEAN 2010

Mass media:
IDENTITATE NAÞIONALÃ versus
GLOBALIZARE

(Urmare din pag. 1)
Universitatea Spiru Haret a fost
reprezentatã de un numãr
impresionant de cadre didactice de
la Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice: prof.
univ. dr. Mihaela Albu, cu lucrarea
Mircea Popescu ºi presa exilului
românesc, asist. univ. drd. Dan
Anghelescu, cu lucrarea Politica de
promovare a literaturii române în
revistele exilului, asist. univ. drd.
Aniþa Vulcan, cu lucrarea
Identitatea socio-culturalã a
românilor din Italia, asist. univ. drd.
Cristina ªerbãnescu, cu lucrarea
Comunicarea politicã: de la nivel
naþional la nivel european, asist.
univ. drd. Bianca Marina Mitu, cu
lucrarea Televiziune, spaþiu public
ºi globalizare. În program, era ºi
conf. univ. dr. Andrei Pãunescu,
moderator al secþiunii Presa ºi
evoluþia limbii. A trimis doar
lucrarea Engleza-un efect al
globalizãrii, clipele grele de viaþã

fãcând imposibilã participarea sa fizicã.
Toate lucrãrile vor fi
publicate în volumul
Culturã ºi presã în spaþiul
european, volumul III,
2010.
Prima zi a conferinþei
a început cu trei susþineri
în plen: Mãrturisiri
istoriografice. Galaþi 1818;
Documentarul cultural: Mãnãstirea
Cocoº; Consecinþe ale globalizãrii
în vocabularul presei româneºti,
urmate de o expoziþie de presã
veche gãlãþeanã: presa gãlãþeanã de
altãdatã, istoria universalã a presei,
cãrþi contemporane de presã. Deºi
interesantã ºi destul de bine
organizatã, prima parte a zilei a fost
de nesuportat, datoritã aflãrii veºtii
morþii lui Adrian Pãunescu. Prima
datã când mi-am dat seama cã un
drum lung se poate face ºi în
tãcere...Sunt momente când nimic
nu poate umple senzaþia de vid,
când ne dãm seama cã oamenii care
ne iubesc necondiþionat sunt atât de
puþini, când ne simþim singuri, chiar
dacã ne aflãm în mijlocul mulþimii.
Drumul spre Galaþi ºi întreaga
manifestare au fost dominate de
spiritul lui Adrian Pãunescu, de
amintiri, de povestiri, de glume, de
bune, de mai puþin bune, de cântece
pe versurile poetului, adunate
demult pe un stick, de lacrimi, de
tãcere, de Cenaclul Flacãra
transmis în reluare la mai multe
posturi tv toatã noaptea. În holul
bibliotecii, în care a avut loc prima
zi a conferinþei, am gãsit un colþ
dedicat lui Adrian Pãunescu. E
îngrozitor sã vezi cum viaþa îºi
urmeazã cursul normal, cum
majoritatea oamenilor trec
nepãsãtori Nimeni nu îndrãznea
sã vorbeascã, sã creadã.
Moartea ne face pe toþi mai
atenþi cu propriii pãrinþi, la un
televizor din hol se aude cine are
pãrinþi pe pãmânt nu în gând.../Cine
are pãrinþi încã nu e pierdut,/ Cine

are pãrinþi are încã trecut. Toþi
sunãm acasã.
A doua parte a zilei a fost
dedicatã comunicãrilor pe secþiuni.
Secþiunea Mass media ºi
comunicarea, la care am participat,
s-a desfãºurat într-o atmosferã
relaxatã, instructivã. Lipsitã de
cliºeele ºi politeþea excesivã, de
graba ºi lipsa de interes a
participanþilor, pe care le au, de
obicei, unele manifestãri ºtiinþifice.
A fost o întâlnire plãcutã între
oameni cu preocupãri comune, un
dialog relaxat ºi constructiv între
participanþi, un punct de plecare
pentru noi direcþii de cercetare.
Dupã o noapte vegheatã de
Cenaclul Flacãra, la televizor, ne

prezentat douã cãrþi recente ale prof.
univ. dr. Mihaela Albu: Presa
literarã din exil. Recuperare ºi
valorificare criticã, editura Timpul,
Iaºi, 2009, ºi În labirintul cãrþilor,
editura Aius, Craiova, 2010. În
program era trecutã ºi cartea
Jurnalismul de agenþie, Pamfil
Nichiþelea, Bianca-Marina Mitu,
carte în curs de apariþie la Editura
Fundaþiei România de Mâine.
Pentru cã aceastã carte este încã sub
tipar, prezentarea s-a amânat. Aº fi
vrut sã prezint mãcar coperta, mãcar
povestea, ideea, dar mi-am amintit
cã lumea universitarã nu e
impresionatã de copilãriile mele,
aºa cã am anunþat doar apariþia.

strãduim sã fim veseli. Dar
dimineaþa e tãcere ºi Dunãrea... atât
de liniºtitã acum ºi atât de furioasã
când îi inundã pe cei mulþi
spulberând case, vise, speranþe,
vieþi. N-ai crede cã Dunãrea are
momente când e nemiloasã, aºa
cum în liniºtea dimineþii, privind
soarele oglindindu-se în Dunãre, nai crede cã pe lume existã moarte,
nedreptate, uitare. E noiembrie ºi
atât de frumos afarã.
A doua zi a conferinþei a fost
dedicatã prezentãrilor de carte.
Asist. univ. drd. Dan Anghelescu a

În holul facultãþii, în care s-a
desfãºurat a doua zi a conferinþei,
am gãsit o bogatã colecþie de
fotografii, adunate sub demunirea
Rendez-vous cu Galaþii de altãdatã.
Conferinþa Cultura ºi presa în
spaþiul european se evidenþiazã, în
peisajul activitãþilor de cercetare
ºtiinþificã, ca o manifestare
ºtiinþificã de calitate, care sprijinã
dezvoltarea învãþãmântului jurnalistic românesc, încercând sã ofere
puþin din toate: presã scrisã, relaþii
publice, televiziune, new media,
fotografie, istoria presei.
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Universitatea Spiru Haret,

acreditatã sã funcþioneze prin Legea nr. 443/ 5 iulie 2002, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 491/ 9 iulie 2002,

anunþã scoaterea la concurs a urmãtoarelor posturi didactice vacante:

I. FACULTATEA DE DREPT
ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, BUCUREªTI
1. CATEDRA DE DREPT PRIVAT
- conferenþiar, poz. 66, disciplinele: Dreptul transporturilor
Dreptul mediului
- conferenþiar, poz. 67, disciplina:
Dreptul afacerilor
- conferenþiar, poz. 68, disciplinele: Dreptul proprietãþii intelectuale
Drept civil  drepturi reale
- conferenþiar, poz. 69, disciplinele: Obligaþii II. Responsabilitatea
Dreptul bunurilor (drepturi reale)
- conferenþiar, poz. 71, disciplinele: Relaþii individuale de muncã
Sociologie juridicã
- conferenþiar, poz. 72, disciplinele: Drept procesual civil
Drept civil  contracte speciale
- asistent, poz. 73, disciplinele:
Dreptul comerþului internaþional
Dreptul asigurãrilor
2. CATEDRA DE DREPT PUBLIC
- profesor, poz. 4, disciplinele:
Teoria generalã a dreptului
Elemente de teoria statului ºi dreptului
- conferenþiar, poz. 52, disciplinele: Instituþii de drept procesual penal
Drept administrativ al bunurilor
- conferenþiar, poz. 54, disciplinele: Protecþia juridicã a drepturilor omului
Drept internaþional public
- conferenþiar, poz. 55, disciplinele: Management public
Managementul serviciilor publice
ªtiinþa administraþiei ºi administaþia publicã
- conferenþiar, poz. 57, disciplinele: Contencios constituþional
Drept administrativ al bunurilor
- conferenþiar, poz. 58, disciplina:
Penologie
- conferenþiar, poz, 59, disciplinele: Drept administrativ I
Drept administrativ
- lector, poz. 60, disciplinele:
Bazele ºtiinþei politice
Managementul proiectelor europene
- lector, poz. 61, disciplinele:
Drept administrativ II
ªtiinþa administraþiei ºi administraþie publicã
- asistent, poz. 64, disciplinele:
Drept parlamentar
Drept administrativ
Drept administrativ al bunurilor

II. FACULTATEA DE MANAGEMENT
FINANCIAR-CONTABIL, BUCUREªTI
1. CATEDRA DE CONTABILITATE
- profesor, poz. 5, disciplinele:
Contabilitate ºi gestiune fiscalã
Contabilitate de gestiune
- conferenþiar, poz. 10, disciplina:
Contabilitate financiarã
- lector, poz. 32, disciplinele:
Bazele contabilitãþii
Contabilitate (proceduri)
2. CATEDRA DE MANAGEMENT
ªI INFORMATICÃ DE GESTIUNE
- profesor, poz. 9, disciplina:
Sisteme informatice de gestiune
- conferenþiar, poz. 18, disciplinele: Managementul inovãrii
Managementul mediului
- conferenþiar, poz. 19, disciplinele: Informaticã I
Sisteme informatice în marketing
- lector, poz. 51, disciplinele:
Managementul resurselor umane
Management general
- asistent, poz. 49, disciplinele:
Comportament organizaþional
Managementul investiþiilor
- asistent, poz. 52, disciplinele:
Analiza strategicã a mediului concurenþial
Managementul serviciilor

III. FACULTATEA DE MARKETING ªI AFACERI
ECONOMICE INTERNAÞIONALE
1. CATEDRA DE ECONOMIE
- profesor, poz. 4, disciplinele:
Microeconomie. Macroeconomie
- conferenþiar, poz. 9, disciplinele: Microeconomie. Macroeconomie
- conferenþiar, poz. 10, disciplinele: Microeconomie. Macroeconomie
2. CATEDRA DE MARKETING
ªI RELAÞII ECONOMICE INTERNAÞIONALE
- profesor, poz. 1, disciplina:
Introducere în marketing 1, 2
- profesor, poz. 7, disciplina:
Cercetãri în marketing 1, 2
- conferenþiar, poz. 20, disciplina:
Comerþ internaþional ºi politici
comerciale 1, 2. Comerþ internaþional
ºi politici comerciale;
- conferenþiar, poz. 21, disciplinele: Relaþii valutare internaþionale
Finanþe internaþionale
- conferenþiar, poz. 22, disciplina:
Economie mondialã
- conferenþiar, poz. 23, disciplina:
Economie internaþionalã 2
- conferenþiar, poz. 24, disciplina:
Tehnici de comercializare ºi
cooperare 1, 2
- conferenþiar, poz. 77, disciplina:
Marketing bancar
- lector, poz. 54, disciplina:
Web-marketing
- lector, poz. 83, disciplinele:
Marketingul serviciilor 1, 2
Managementul marketingului
- lector, poz. 84, disciplina:
Cercetãri de marketing 1, 2
- asistent, poz. 86, disciplinele:
Introducere în marketing (1)
Introducere în marketing (2)
- asistent, poz. 87, disciplina:
Marketingul serviciilor 1, 2

IV. FACULTATEA DE FINANÞE ªI BÃNCI, BUCUREªTI
1. CATEDRA DE FINANÞE
- profesor, poz. 17, disciplina:
Finanþe publice I
- profesor, poz. 18, disciplinele:
Pieþe de capital
Proiecte financiar-bancare
- conferenþiar, poz. 32, disciplinele: Buget ºi trezorerie
Modelarea deciziei financiar monetare

V. FACULTATEA DE LITERE
1. CATEDRA DE LIMBI ROMANICE
a) Colectivul de Limbã ºi Literaturã Francezã
- conferenþiar, poz. 5, disciplinele: Limba francezã contemporanã
Limbaj diplomatic
Limba francezã  curs practic
- conferenþiar, poz. 6, disciplinele: Istoria literaturii franceze
Civilizaþie francezã ºi francofonã
- lector, poz. 13, disciplinele:
Istoria literaturii franceze
Limba francezã  curs practic
Francofonie;
b) Colectivul de Limbã ºi Literaturã Spaniolã
- profesor, poz. 1, disciplina:
Limba spaniolã contemporanã
2. CATEDRA DE LIMBÃ ªI LITERATURÃ ROMÂNÃ
- conferenþiar, poz. 7, disciplinele: Elemente de lingvisticã generalã
Dificultãþi ale limbii române
Lingvisticã generalã
3. CATEDRA DE LIMBI GERMANICE, SLAVE ªI ORIENTALE
a) Colectivul de Limbã ºi Literaturã Englezã
- profesor, poz. 2, disciplina:
Limba englezã contemporanã
- profesor, poz. 3, disciplinele:
Istoria literaturii engleze
Limba personajelor shakespeariene
b) Colectivul de Limbã ºi Literaturã Japonezã
- conferenþiar, poz. 1, disciplinele: Limba japonezã contemporanã
Civilizaþie japonezã
4. CATEDRA DE LIMBAJE SPECIALIZATE
- lector, poz. 23, disciplina:
Limba francezã
- lector, poz. 24, disciplina:
Limba francezã
- lector, poz. 25, disciplina:
Limba englezã

VI. FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ
1. CATEDRA DE ÎNVÃÞÃMÂNT PRECLINIC
- profesor, poz. 1, disciplinele:
Microbiologie (1,2). Imunologie
- conferenþiar, poz. 4, disciplinele: Nutriþie. Alimentaþie.
Agronomie 1. Agronomie 2
- ºef lucrãri, poz. 9, disciplinele:
Chimie. Biochimie (1). Biochimie (2)
2. CATEDRA DE ÎNVÃÞÃMÂNT CLINIC
- ºef lucrãri, poz. 11, disciplinele:
Parazitologie. Boli parazitare (1)
Parazitologie. Boli parazitare (2)
Boli parazitare (3)
- ºef lucrãri, poz. 12, disicplinele:
Boli infecþioase ºi medicinã
preventivã (1). Boli infecþioase
ºi medicinã preventivã (2).
Boli infecþioase ºi medicinã
preventivã (4)

VII. FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT
1. CATEDRA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT
- profesor, poz. 4, disciplinele:
Aprofundarea unei ramuri
sportive (1,2) - Handbal. Stagiu de
practicã de antrenor (1,2) - Handbal.
Handbal
- lector, poz. 9, disciplinele:
Aprofundarea unei ramuri
sportive (1,2) - Fotbal. Stagiu de
practicã de antrenori (1,2) - Fotbal.
Fotbal (1,2).
2. CATEDRA DE KINETOTERAPIE
- conferenþiar, poz. 22, disciplinele: Kinetoterapie în afecþiuni
cardio-vasculare. Kinetoterapie în
afecþiuni obstetrico- ginecologice.
Kinetoterapie în afecþiuni reumatologice. Igienã ºi prim ajutor în
educaþia fizicã ºi sport
- lector, poz. 23, disciplinele:
Recuperarea afecþiunilor
ortopedico-traumatice. Recuperarea
în traumatologia sportivã. Refacerea
în activitatea sportivã

VIII. FACULTATEA DE RELAÞII INTERNAÞIONALE,
ISTORIE ªI FILOSOFIE
1. CATEDRA DE RELAÞII INTERNAÞIONALE
ªI STUDII EUROPENE
- conferenþiar, poz. 8, disciplinele: Istoria relaþiilor internaþionale
ºi a diplomaþiei (2). Politici
internaþionale în Orientul Mijlociu
- lector, poz. 30, disciplinele:
Dimensiuni ºi perspective ale
globalizãrii. Introducere în relaþii
internaþionale. Teoria relaþiilor
internaþionale
- asistent, poz. 31, disciplinele:
Studii de securitate
Doctrine politice contemporane
- asistent, poz. 32, disciplinele:
Managementul crizelor ºi
conflictelor regionale
Dreptul european al drepturilor omului

IX. FACULTATEA DE JURNALISM,
COMUNICARE ªI RELAÞII PUBLICE
- profesor, poz. 36, disciplinele:

Comunicare interculturalã
Comunicare internã - (organizaþii)
- conferenþiar, poz. 13, disciplinele: Jurnalism tematic
Comunicare scrisã ºi audiovizualã
- lector, poz. 25, disciplinele:
Teoria ºi analiza textului
Presã scrisã  atelier
- lector, poz. 27, disciplinele:
Introducere în radio
Publicisticã radio
- lector, poz. 29; disciplinele:
Jurnalism de televiziune
Mass-media ºi cultura I
- asistent, poz. 40, disciplinele:
Jurnalism de televiziune
Televiziune  laborator

X. FACULTATEA DE MATEMATICÃ ªI INFORMATICÃ
- lector, poz. 32, disciplinele:

Matematici aplicate în economie
Matematici financiare ºi actuariale

XI. FACULTATEA DE ARTE
1. CATEDRA ARTA ACTORULUI
- conferenþiar, poz. 3, disciplinele: Improvizaþie scenicã
Educaþia expresiei vocale
- conferenþiar, poz. 4, disciplinele: Istoria teatrului universal
ºi românesc. Teoria teatrului
- conferenþiar, poz. 5, disciplinele: Esteticã. Arta ºi civilizaþia spectacolului. Istoria culturii ºi civilizaþiei
- lector, poz. 9, disciplinele:
Vorbire scenicã. Expresie artisticã.
Analiza procesului scenic
- lector, poz. 10, disciplinele:
Dans scenic. Expresie artisticã
- lector, poz. 11, disciplina:
Vorbire scenicã
- lector, poz. 12, disciplinele:
Vorbire scenicã. Improvizaþie
scenicã. Arta actorului
- asistent, poz. 17, disciplinele:
Improvizaþie scenicã
Arta actorului
- asistent, poz. 18, disciplinele:
Vorbire scenicã. Arta actorului
2. CATEDRA DE MUZICÃ
- conferenþiar, poz. 9, disciplina:
Armonie
- asistent, poz. 22, disciplinele:
Dirijat cor, ansamblu coral
Practicã artisticã

XII. FACULTATEA DE GEOGRAFIE
ªI GEOGRAFIA TURISMULUI
1. CATEDRA DE GEOGRAFIE ªI GEOGRAFIA TURISMULUI
- conferenþiar, poz. 11, disciplinele: Geografia populaþiei. Geografia
aºezãrilor. Geografia umanã ºi
economicã a României
- asistent, poz. 8, disciplinele:
Geografia turismului în U.E. ºi în
România. Tehnica operaþiunilor de
turism. Geografia umanã ºi
economicã a României

XIII. FACULTATEA DE ARHITECTURÃ
1. CATEDRA DE PROIECTARE DE ARHITECTURÃ
- conferenþiar, poz. 1, disciplina:
Proiectare de arhitecturã
- conferenþiar, poz. 2, disciplina:
Sinteze de arhitecturã
- lector, poz. 34 , disciplina:
Proiectare de arhitecturã
- lector, poz. 66, disciplinele:
Proiect de specialitate  Urbanism
Proiectare de arhitecturã
- lector, poz. 71 , disciplinele:
Proiectare de arhitecturã
Proiect de specialitate  restaurare
- lector, poz. 72, disciplina:
Proiectare de arhitecturã
- asistent, poz. 78, disciplina:
Proiectare de arhitecturã
- asistent, poz. 79, disciplina:
Proiectare de arhitecturã
- asistent, poz. 80, disciplinele:
Proiectare de arhitecturã
Reprezentãri în Arhitecturã
- asistent, poz. 81, disciplina:
Proiectare de arhitecturã
- asistent, poz. 82, disciplina:
Proiectare de arhitecturã
2. CATEDRA DE SINTEZE DE ARHITECTURÃ
- profesor, poz. 2, disciplinele:
Sinteze de arhitecturã
Fizica Construcþiilor I, II
- conferenþiar, poz. 7, disciplinele: Materiale de Construcþii ºi
Finisaje I,II. Structuri de lemn, metal,
beton armat II. Sinteze de arhitecturã
- conferenþiar, poz. 55, disciplinele: Structurã ºi compoziþie urbanã I
Proiect de specialitate  urbanism
- asistent, poz. 65, disciplinele:
Sinteze de arhitecturã
Proiect de specialitate  restaurare
- asistent, poz. 66, disciplina:
Sinteze de arhitecturã
- asistent, poz. 67, disciplina:
Sinteze de arhitecturã
- asistent, poz. 68, disciplina:
Sinteze de arhitecturã
3. CATEDRA DE STUDIUL TEORETIC AL ARHITECTURII
- profesor, poz. 3, disciplinele:
Proiectare de arhitecturã. Istoria
universalã a arhitecturii ºi artelor IV
Doctrine ºi curente în arhitecturã
ºi urbanism
- profesor, poz. 5, disciplinele:
Patrimoniu construit
Teoria arhitecturii ºi programe I
Proiectare de arhitecturã
- conferenþiar, poz. 11, disciplinele: Sinteze de arhitecturã
Teoria arhitecturii ºi programe III
- conferenþiar, poz. 14, disciplinele: Istoria universalã a arhitecturii
ºi artelor I,II. Arhitecturã modernã
în spaþii istorice. Proiectare de
arhitecturã
- conferenþiar, poz. 37, disciplinele: Centrul ºi periferia în contextul
structurilor urbane. Stiluri în artã
ºi arhitecturã. Reprezentãri
în arhitecturã
- conferenþiar, poz. 38, disciplinele: Reprezentãri ale arhitecturii în arte
Esteticã ºi arhitecturã în spaþiul
cultural european
Reprezentãri în arhitecturã
- lector, poz. 30, disciplina:
Proiectare de arhitecturã

XIV. FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE
1. CATEDRA DE SOCIOLOGIE
- conferenþiar, poz. 7, disciplinele: Sociologia opiniei publice
Psihologie socialã
- conferenþiar, poz. 8, disciplinele: Sociologia familiei
Etnosociologie româneascã
- conferenþiar, poz. 26, disciplinele: Teorii sociologice contemporane
Sociologia educaþiei
- conferenþiar, poz. 27, disciplinele: Sociologie urbanã I. Sociologie
urbanã II. Antropologie urbanã
Antropologie.
- conferenþiar, poz. 28, disciplinele: Sociologie juridicã
Sociologie militarã
- asistent, poz. 30, disciplinele:
Managementul proiectelor de
cercetare socialã. Calitatea vieþii
- asistent, poz. 31, disciplinele:
Diagnozã ºi intervenþie socialã
Sociologie ruralã. Sociologie urbanã
2. CATEDRA DE PSIHOLOGIE
- profesor, poz. 52, disciplina:
Bioeticã
- conferenþiar, poz. 7, disciplinele: Psihologie experimentalã
Metode de analizã calitativã
- conferenþiar, poz. 8, disciplina:
Introducere în consiliere psihologicã
- conferenþiar, poz. 9, disciplina:
Psihologia educaþiei
- conferenþiar, poz. 53, disciplina:
Neuropsihologie
- conferenþiar, poz. 54, disciplina:
Psihologia adultului ºi vârstnicului
- conferenþiar, poz. 55, disciplina:
Fundamentele psihoterapiei
- conferenþiar, poz. 56, disciplina:
Psihologia familiei ºi psihosexologie
- lector, poz. 58, disciplinele:
Psihologia sãnãtãþii
Psihologie socialã II
- asistent, poz. 59, disciplina:
Psihologie socialã I
- asistent, poz. 60, disciplina:
Psihologie socialã II
- asistent, poz. 61, disciplina:
Fundamentele psihologiei I
- asistent, poz. 62, disciplina:
Fundamentele psihologiei II
- asistent, poz. 63, disciplinele:
Introducere în consilierea psihologicã
Psihologia comunicãrii
- asistent, poz. 64, disciplinele:
Psihologia familiei ºi psihosexologie
Psihologie socialã II
- asistent, poz. 65, disciplina:
Fundamentele psihoterapiei
- asistent, poz. 66, disciplina:
Defectologie ºi logopedie
- asistent, poz. 67, disciplinele:
Psihologia muncii
Bioeticã
- asistent, poz. 68, disciplinele:
Consiliere educaþionalã ºi a carierei
Psihologia educaþiei
- asistent, poz. 69, disciplina:
Istoria psihologiei
- asistent, poz. 70, disciplina:
Istoria psihologiei
- asistent, poz. 71, disciplina:
Testarea psihologicã (personalitatea)
- asistent, poz. 72, disciplina:
Testarea psihologicã (personalitatea)
- asistent, poz. 73, disciplina:
Testarea psihologicã (aptitudini
ºi inteligenþã)
- asistent, poz. 74, disciplinele:
Teorii ºi paradigme contemporane
în psihologie. Psihologie socialã II
- asistent, poz. 75, disciplinele:
Managementul resurselor umane
Managementul personalului
- asistent, poz. 76, disciplina:
Psihologie medicalã
- asistent, poz. 77, disciplinele:
Analiza datelor experimentale
Metode ºi tehnici de cercetare
în psihologie
- asistent, poz. 78, disciplina:
Metode ºi tehnici de cercetare
în psihologie
- asistent, poz. 79, disciplinele:
Psihologie judiciarã
Istoria psihologiei
- asistent, poz. 80, disciplinele:
Psihologie experimentalã
Metode de analizã calitativã

XV. DEPARTAMENTUL PENTRU PREGÃTIREA
PERSONALULUI DIDACTIC
- conferenþiar, poz. 11, disciplinele:

Pedagogie II (Teoria instruirii;
Teoria ºi metodologia evaluãrii)
Didactica specialitãþii
Practica pedagogicã
- conferenþiar, poz. 13, disciplinele: Pedagogie I (Fundamentele
pedagogiei, Teoria ºi metodologia
curriculum-ului). Psihologia educaþiei
- conferenþiar, poz. 15, disciplinele: Didactica educaþiei fizice
Managementul clasei de elevi
- asistent, poz. 26, disciplina:
Managementul clasei de elevi

XVI. FACULTATEA DE DREPT
ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, CRAIOVA
- profesor, poz. 7, disciplinele:
- conferenþiar, poz. 11, disciplinele:
- conferenþiar, poz. 12, disciplina:
- lector, poz. 31, disciplinele:
- lector, poz. 32, disciplina:
- lector, poz. 33, disciplina:
- lector, poz. 34, disciplina:
- lector, poz. 35, disciplinele:
- lector, poz. 38, disciplinele:
- lector, poz. 39, disciplinele:
- profesor, poz. 57, disciplina:
- conferenþiar, poz. 60, disciplinele:
- conferenþiar, poz. 63, disciplinele:
- conferenþiar, poz. 64, disciplinele:
- conferenþiar, poz. 65, disciplinele:
- lector, poz. 69, disciplinele:
- lector, poz. 70, disciplinele:
- lector, poz. 72, disciplinele:
- asistent, poz. 73, disciplina:

Obligaþii II. Responsabilitatea
Dreptul bunurilor. Drepturi reale
Criminologie
Libertãþi fundamentale
Dreptul transporturilor
Drept civil I (partea generalã)
Drept civil II.
Drept civil II (persoanele)
Protecþia juridicã a drepturilor omului
Dreptul administrativ al bunurilor
Dreptul mediului
Bazele ºtiinþei politice
Bazele constituþionale ale
administraþiei publice
Obligaþii I. Contracte
Contencios administrativ
Relaþii colective de muncã
Istoria dreptului românesc
Drept civil I (Partea generalã)
Drept civil II (Persoanele)
Drept internaþional public
Drept diplomatic ºi consular
Drept internaþional public
Relaþii colective de muncã
Relaþii individuale de muncã
Drept administrativ I. Drept
administrativ II. Drept administrativ
Drept civil. Contracte speciale
Drept civil. Drepturi reale
Drept civil II (persoanele)
Politici publice. Instituþii politice
ºi instituþii administrative
Libertãþi fundamentale.
Teoria generalã a dreptului.
Elemente de teoria statului ºi dreptului
Limba englezã (1, 2). Limba englezã

XVII. FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL,
CRAIOVA
1. CATEDRA DE ANALIZÃ ECONOMICÃ, CONTABILITATE
ªI INFORMATICÃ DE GESTIUNE
- profesor, poz. 2, disciplinele:
Informaticã 2 (Limbaje ºi Baze
de date). Sisteme informatice
pentru asistarea deciziei
- conferenþiar, poz. 12, disciplinele: Sisteme informatice de gestiune
Informaticã de gestiune (SGBD)
2. CATEDRA DE ªTIINÞE ECONOMICE
- profesor, poz. 5, disciplinele:
Finanþe publice ºi fiscalitate
Fiscalitate
- profesor, poz. 6, disciplinele:
Relaþii valutare internaþionale
Pieþe de capital ºi burse de valori
- conferenþiar, poz. 12, disciplinele: Limbã strãinã (engleza) I, II
Corespondenþã comercialã în limba
strãinã (englezã) I, II
- conferenþiar, poz. 13, disciplinele: Economie (Microeconomie
ºi Macroeconomie)
Pieþe internaþionale de capital

- conferenþiar, poz. 14, disciplinele: Management 1 (Management
general). Managementul proiectelor finanþate internaþional
- conferenþiar, poz. 15, disciplinele: Econometrie ºi previziune
economicã. Calcul economic 1
(Matematici financiare ºi actuariale)
- conferenþiar, poz. 16, disciplina:
Marketing

XVIII. FACULTATEA DE MANAGEMENT, BRAªOV
1. CATEDRA DE MANAGEMENT
- profesor, poz. 7, disciplinele:
Managementul investiþiilor. Analiza
strategicã a mediului concurenþial
- profesor, poz. 8, disciplinele:
Metodologia cercetãrii ºtiinþifice
în management (1). Managementul
afacerilor
- profesor, poz. 9, disciplinele:
Management operaþional
Managementul producþiei

XIX. FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE
ªI ADMINISTRATIVE, BRAªOV
- profesor, poz. 5, disciplinele:

Drept procesual penal I
Drept procesual penal II
- conferenþiar, poz. 12, disciplinele: ªtiinþa administraþiei ºi administraþie
publicã. Dreptul administrativ
al bunurilor
- conferenþiar, poz. 13, disciplinele: Elemente de teoria statului ºi dreptului
Libertãþi fundamentale
- conferenþiar, poz. 15, disciplinele: Dreptul mediului
Dreptul proprietãþii intelectuale
- asistent, poz. 55, disciplinele:
Dreptul transporturilor
Dreptul societãþilor

XX. FACULTATEA DE PSIHOLOGIE-PEDAGOGIE, BRAªOV
1. CATEDRA DE PSIHOLOGIE ªI PEDAGOGIE
- conferenþiar, poz. 7, disciplina:
Psihologia vârstelor I. Psihologia
copilului ºi a adolescentului
Psihologia vârstelor II. Psihologia
adultului ºi vârstnicului
- conferenþiar, poz. 8, disciplinele: Metodologia cercetãrii. Psihologia
creativitãþii. Metodologia cercetãrii psihologice ºi pedagogice I

XXI. FACULTATEA DE CONTABILITATE ªI FINANÞE,
CÂMPULUNG MUSCEL
- conferenþiar, poz. 9, disciplinele:

Contabilitate financiarã curentã
Contabilitate financiarã de raportare
Contabilitate managerialã
Buget ºi trezorerie

XXII. FACULTATEA DE CONTABILITATE ªI FINANÞE,
RÂMNICU VÂLCEA
- profesor, poz. 1, disciplinele:
- profesor, poz. 2, disciplinele:
- conferenþiar, poz. 3, disciplinele:

Control financiar-fiscal. Audit ºi
control. Audit intern
Informaticã de gestiune (documente
contabile). Informaticã de gestiune
(limbaje de programare ºi SGBD)
Contabilitate (Baze ºi Proceduri)
Contabilitate financiarã (curentã
ºi de raportare)

XXIII. FACULTATEA DE DREPT ªI ADMINISTRAÞIE
PUBLICÃ, RÂMNICU VÂLCEA
- conferenþiar, poz. 6, disciplinele:
- conferenþiar, poz. 7, disciplina:
- conferenþiar, poz. 8, disciplinele:
- lector, poz. 19, disciplinele:
- lector, poz. 37, disciplinele:
- lector, poz. 39, disciplinele:

Teoria generalã a dreptului
Relaþii individuale de muncã
Relaþii colective de muncã
Drept administrativ (I, II)
Istoria dreptului românesc
Drept roman (I, II)
Contencios administrativ
Drept administrativ (I, II)
Drept civil; Contracte speciale
Dreptul asigurãrilor
Contencios administrativ

XXIV. FACULTATEA DE DREPT ªI ADMINISTRAÞIE
PUBLICÃ, CONSTANÞA
- profesor, poz. 1, disciplina:
- profesor, poz. 2, disciplinele:

Drept procesual civil
Dreptul bunurilor. Drepturi reale
Obligaþii. Responsabilitatea
- profesor, poz. 3, disciplinele:
Drept penal  Partea specialã I
Drept penal  Partea specialã II
- profesor, poz. 5, disciplinele:
Deontologia funcþionarului public
Psihologie juridicã
- conferenþiar, poz. 10, disciplinele: Relaþii individuale de muncã
Relaþii colective de muncã
- conferenþiar, poz. 12, disciplina:
Limba englezã
- conferenþiar, poz. 16, disciplinele: Drept civil 1 (partea generalã). Drept
civil 2. Persoanele. Drept civil (1,2)
- profesor, poz. 69, disciplina:
Limba englezã
conferenþiar, poz. 70, disciplinele:
Teoria generalã a dreptului
Dreptul mediului
- lector, poz. 50, disciplinele:
Dreptul administrativ al bunurilor
ªtiinþa administraþiei ºi
administraþia publicã
- asistent, poz. 61, disciplina:
Deontologia funcþionarului public
- asistent, poz. 75, disciplinele:
Drept civil. Contracte speciale
Responsabilitatea

XXV. FACULTATEA DE MANAGEMENT
FINANCIAR-CONTABIL, CONSTANÞA
1. CATEDRA DE CONTABILITATE
- conferenþiar, poz. 9, disciplinele: Contabilitate financiarã
Contabilitate publicã. Proiecte
de contabilitate ºi informaticã
- conferenþiar, poz. 10, disciplinele: Informaticã de gestiune (Limbaje)
Informaticã de gestiune (SGBD)
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2. CATEDRA DE ECONOMIE
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Managementul transporturilor
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- conferenþiar, poz. 8, disciplinele: Managementul proiectelor în
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- lector, poz. 21, disciplinele:
Microeconomie. Macroeconomie
- asistent, poz. 34, disciplina:
Eficienþã economicã
- asistent, poz. 35, disciplinele:
Introducere în ºtiinþa economicã
Introducere în economie ºi politici
economice
Analizã economico-financiarã
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SÃ NE CUNOAªTEM PROFESORII:

Sorin Lerescu
sau muzica
de la necesitate
la destin
Puþini compozitori au darul de a se situa într-o arie
culturalã ºi stilisticã unde  în pofida diversitãþii opiniilor ºi
preferinþelor  sã se manifeste un consens al publicului în
privinþa receptãrii lucrãrilor sale: Sorin Lerescu reuºeºte sã
satisfacã necesitatea de artã în prag de secol XXI cu o
muzicã nouã, dar ºi temperatã de cultura ºi personalitatea
artistului creator. Premiat, ales în fruntea organizaþiei
româneºti care se ocupã de muzica contemporanã, preferat
de interpreþi pentru capacitatea sa de a se exprima
întotdeauna elegant, sobru ºi cald, Sorin Lerescu este o
prezenþã remarcabilã în cultura românã. Lucrãrile sale
strãbat întregul areal interpretativ, de la formaþii camerale
(începând de la soliºti pânã la ansambluri mai ample
incluzând, uneori, ºi vocea umanã), ajungând pânã la
marea orchestrã. Limbajul sãu stilistic echilibrat
mãrturiseºte maturitatea vârstei sufletului cu care îºi scrie
muzica, liniºtea ºi echidistanþa pe care pare a le fi cucerit
fãrã vreun efort special: abordarea sa modalã se alãturã
elementelor repetitive ºi face ca elementele limbajului sãu
sã se aºeze atent ºi veºnic în conºtiinþa publicului sãu.
Pe lângã promovarea propriilor lucrãri  cu care este
dator orice creator dornic de a-ºi împãrtãºi trãirile
ascultãtorilor sãi , Sorin Lerescu a gândit ºi a susþinut un
program autentic de promovare a muzicii româneºti
contemporane prin ansamblul TRAIECT, fondat în 1982: a
prezentat publicului din þarã ºi din strãinãtate, în cei
aproape 30 de ani de existenþã a formaþiei, un mare numãr
de opus-uri contemporane, cu un spectru larg de stiluri ºi
tendinþe estetice. Un alt gest care l-a propulsat la calitatea
de organizator al vieþii muzicale româneºti este ºi cel de a
fi fondator ºi director artistic al Festivalului internaþional
ÎNTÂLNIRILE MUZICII NOI de la Brãila, oraºul unde
Xenakis a copilãrit, asimilând vitalitatea muzicii româneºti.
Nãscut la 14 noiembrie 1953, la Craiova, a urmat
studii de compoziþie la Universitatea Naþionalã de Muzicã
din Bucureºti, cu Tiberiu Olah ºi Anatol Vieru, participând,
ulterior, la masterclass-uri organizate de muzicieni
cunoscuþi, precum Brian Ferneyhough ºi Morton Feldman.
Din 2003, este Preºedintele Secþiunii Naþionale Române a
Societãþii Internaþionale de Muzicã Contemporanã (SNRSIMC). A fost ºi director artistic al ediþiilor a 14-a, din
2004, si a 19-a, din 2009,  împreunã cu Doina Rotaru 
ale SÃPTÃMÂNII INTERNAÞIONALE A MUZICII NOI
de la Bucureºti, asigurând, totodatã, între anii 2005-2010,
ºi direcþia artisticã a Festivalului Internaþional MERIDIAN,
Zilele SNR-SIMC, împreunã cu colegii sãi din Comitetul
Executiv al Secþiunii Naþionale. Sorin Lerescu este
membru S.A.C.E.M. (Franþa) ºi în Consiliul Director al
Uniunii Compozitorilor ºi Muzicologilor din România.
Compozitorul a participat la festivaluri ºi întâlniri
importante consacrate muzicii contemporane: Trondheim,
Darmstadt, Tallinn, Roma, Paris, Varºovia, Timiºoara,
Chiºinãu, Belgrad, Cluj-Napoca, Gent, Bucureºti, Brãila,
Budapesta, Odesa, Reggio Emilia, Minsk, Tirana, Sofia,
Bonn, Barcelona, ISCM World Music Days: Romania/
Republica Moldova  1999, Slovenia  2003, Elveþia 
2004, Croaþia - 2005, Germania  2006, Hong Kong 
2007, Lituania  2008, Suedia  2009, Australia  2010.
Beneficiind de un discurs de o calitate muzicologicã
notorie, în 2001, Sorin Lerescu a fost invitat sã susþinã un
seminar de compoziþie la Istituto Musicale Achille Peri
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Sorin Lerescu este conf. univ.dr. la Facultatea de
Arte a Universitãþii Spiru Haret, unde susþine
cursul de contrapunct ºi de compoziþie. Cãrþile
sale, Teatrul instrumental ºi Sinteze de
contrapunct, au fost publicate, în 2001 ºi 2003, la
Bucureºti, la Editura Fundaþiei România de Mâine.
din Reggio Emilia. În noiembrie 2003, a fãcut parte din
Juriul internaþional de compoziþie al Premiului Valentino
Bucchi din Roma, unde a susþinut ºi un master class de
compoziþie. În 2006, a fost membru în juriul internaþional
de compoziþie al ISCM-CASH Young Composer Award
2006 la Festivalul ISCM World New Music Days 2006,
Stuttgart (Germania), iar, în 2008, a fost Preºedinte al
Juriului internaþional de compoziþie de la Plovdiv (Bulgaria).
Sorin Lerescu a fost recompensat cu Premiul Uniunii
Compozitorilor ºi Muzicologilor pentru muzicã de camerã,
pe anul 2003, ºi cu Premiul George Enescu al Academiei
Române pentru creaþie muzicalã, pe anul 2003, fiind distins
ºi cu Meritul Cultural, în 2004. Este deþinãtor al Premiului
ATM (cu Grupul de Muzicã Nouã TRAIECT  în 1983)
Creaþia sa cuprinde patru simfonii, patru concerte,
douã cantate, lucrãri instrumentale ºi vocalinstrumentale, opera URMUZICA. Opus-uri de Sorin
Lerescu au fost interpretate în concerte ºi recitaluri în:
Franþa, Belgia, S.U.A., Italia, Republica Moldova,
Serbia, Spania, Portugalia, Olanda, Germania, Belarus,
Ucraina, Australia, Slovenia, Elveþia, Austria, Ungaria,
Albania, Bulgaria; înregistrate sau transmise la radio ºi
televiziune de: Radio România, Radio Iaºi, Radio Cluj,
TVR, TV SIGMA, Radio 3 Gent, TVM, TvRM, BBC
Radio 3, Magyar Radio, Polski Radio, SMEI-UCMR;
editate pe discuri LP, casete audio ºi compact-discuri în
România de cãtre Societatea Românã de
Radiodifuziune, ELECTRECORD, INTERCONT
MUSIC, Uniunea Compozitorilor ºi Muzicologilor din
România, în Marea Britanie (METTIER Sound &
Vision Ltd.) ºi Australia (MOVE RECORDS). Lucrãrile
sale au fost tipãrite la EDITURA MUZICALÃ din
Bucureºti, la CARCIOFOLI Verlagshaus din Zürich ºi
la LUCIAN BADIAN EDITIONS din Ottawa, Canada.
Sorin Lerescu a publicat analize ºi cronici muzicale în
presa scrisã, a participat la emisiuni de radio ºi de
televiziune, în calitate de realizator ºi de invitat, a
conferenþiat despre muzica româneascã contemporanã ºi
despre lucrãrile sale în þarã ºi peste hotare (fiind invitat
la Universitatea Transilvania din Braºov în anul 2010
pentru o conferinþã specialã dedicatã creaþiilor sale).
Sorin Lerescu este Doctor în Muzicologie al
Academiei de Muzicã Gh. Dima din Cluj (1999) ºi
conferenþiar universitar doctor la Facultatea de Muzicã a
Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti, unde susþine
cursul de contrapunct ºi de compoziþie. Cãrþile sale,
Teatrul instrumental ºi Sinteze de contrapunct au fost
publicate în 2001 ºi 2003, la Bucureºti, de cãtre Editura
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Fundaþiei România de Mâine, evidenþiind un demers
pedagogic rãsplãtit de calitatea discipolilor sãi ºi o
profunzime muzicologicã ancoratã în contemporaneitate.
Teatrul instrumental este o carte unicã în literatura
românã de specialitate, ce descrie un important fenomen
artistic, pornind de la premisa sincretismului artelor: de-a
lungul istoriei artelor, redefinirea relaþiei dintre muzicã ºi
cuvânt, posibilitatea vizualizãrii muzicii, alãturarea
teatrului, artelor plastice, coregrafiei, dezvoltarea
fenomenului multimedia sunt tot atâtea elemente care au
contribuit la apariþia teatrului instrumental.
Genul simfonic reprezintã pentru Sorin Lerescu
finalitatea preocupãrilor experimentale din laboratorul
sãu componistic, realizate mai întâi în celelalte lucrãri
solistice sau camerale: Simfonia I (1984) continuã
existenþa pluridimensionalã a genului în secolul al XXlea, propunând, însã, o nouã fizionomie a ciclului:
tripartitismul de tip A-B-C favorizeazã ideea unei
desfãºurãri cursive a transformãrilor, contrastelor de
structuri ºi stãri. Simfonia II (1987) aprofundeazã o
scriiturã orchestralã foarte diversã: volumele sonice
supraîncãrcate (texturile), deplasarea spaþialã a
combinaþiilor polifonice sau heterofonice, inserþia
fragmentelor camerale în complexul orchestral,
realizând o sintezã continuu-discontinuu, evolutivstatic. Simfonia III (1994) oferã modelul orchestral al
unui nou tip de discurs sonor marcat de prezenþa în
diferite ipostaze melodice, ritmice, polifonice a unei
teme expuse de clarinet, în debutul lucrãrii: suprafeþele
timbrale, textura care apare în variate ipostaze
expresive, aidoma unei structuri prismatice aflatã mereu
în transformare ºi recompunere plasticã. Simfonia IV
(cu orgã) (2001) propune o polifonie complexã între
structuri omofone ºi puncte de orgã care sugereazã
continuitatea între accentele dramatice expuse de
diferite combinaþii instrumentale, realizând o
impresionantã sintezã de melodie, ritm ºi culoare
timbralã. Orga este înþeleasã ca parte a expresivitãþii
timbrale a complexului orchestral, având însã ºi valenþe
solistice cu efecte în arcuirea formei muzicale.
Alte lucrãri, care definesc preocupãrile creatoare ale
lui Sorin Lerescu, sunt lucrãrile dedicate orchestrei de
coarde precum Momente, Ambianþe (concert pentru
orchestrã de coarde), în cadrul cãrora continuitatea ºi
discontinuitatea discursului sunt elementele dramaturgice,
care stau la baza construcþiei arhitectonice muzicale. Saxconcerto pentru saxofon ºi orchestrã (2004) se constituie
într-o experienþã îndelungã de condensare ºi exprimare a
unor trãiri muzicale redate prin calitatea unui mare
interpret, cãruia îi este dedicatã lucrarea: Daniel Kientzy.
Ciclul Modalis (cu lucrarea concertantã Modalis II 
o sãrbãtoare a culorii timbrale a flautului), lucrãri precum
Solo-Multipli, Phonologos completeazã un portret
componistic ce mai cuprinde lucrãri camerale, simfonice
ºi corale. Opera Naþionalã Românã din Bucureºti a
gãzduit premiera operei Urmuzica, conceputã dupã
poemul Fuchsiada, de Urmuz: neomodalismul, polifonia
eliberatã de constrângeri, varietatea ritmicã ºi timbralã
constituie elementele de bazã. The Romanians of the Day
(Românii din ziua de azi) este titlul unui CD apãrut, în
2002, la Melbourne (Australia), care evocã o relaþie specialã
de colaborare între compozitorii din statul australian
Victoria ºi cei din România. În anul 2000, s-a realizat
primul concert integral cu opere australiene din România,
interpretat de Ansamblul Traiect, condus de Sorin
Lerescu, în cadrul Festivalului Internaþional Întâlnirile
Muzicii Noi (Meetings of New Music) de la Brãila.
Fidel artei sale componistice, în egalã mãsurã ºi artei
sale pedagogice ºi muzicologice, Sorin Lerescu ilustreazã
profilul complex al muzicianului modern, marcat de
întregul spectru de preocupãri artistice ce caracterizeazã
un artist autentic de la confluenþa secolelor XX-XXI.

Petruþa MÃNIUÞ
Revista No. 14 Plus Minus
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Conferinþa de lansare a proiectului

PANTEON
Ideea va fi fost demult lansatã,
dar a devenit actualã acum. Sã avem
în capitala þãrii un Altar al Patriei,
un teritoriu rezervat memoriei ºi
eternei recunoºtinþe numelor
dãltuite în istoria neamului, despre
asta e vorba. Academia Românã a
demarat deja cãutãrile întru gãsirea
formulei potrivite. Preºedintele
însuºi, asistat de sfetnici de
altitudine, grãbeºte demersul pentru
a pune cât mai curând piatra de
temelie a acestui loc de reculegere
ºi meditaþie, de reflecþie ºi fortificare
sufleteascã. Meritã, din capul
locului,
întreaga
noastrã
consideraþie aceastã aºchie
diamantinã de gând. Ea catã în zbor
cãtre trecut pentru a pregãti în
actualitate foºnetul de evlavie ºi
severã încredere în propria identitate
ºi demnitate ce o datorãm viitorului.
Am salutat aceastã pornire
ctitorialã de cum mi-a ajuns aproape
ºi caut sã-mi clarific, pentru mine,
imaginea acestei icoane de luminã,
tãceri ºi fastuoase
bucurii
interioare. Ce se doreºte, înþeleg eu,
este plantarea unei fãclii de
perpetua iradiere pânã departe a
sentimentelor de cucernicã
îndatorire faþã de trecutul nostru
imediat ori mai îndepãrtat, de
duioºie, de simþire româneascã în
faþa simbolurilor ce ni le
recunoaºtem, le adjudecãm ºi le
promitem a le feri de atingeri
vitrege. Panteonul Naþional ar urma
sã alãture chipuri ºi trãiri memorabile,
pilduitoare prin fulgerul slobozit
cãtre sufletul nostru de români.
Cotizanþi cu supramãsurã la
scurgerea noastrã prin vãmile
timpului. O discretã, dar înãlþãtoare
alãturare de trãiri cu gândul la neam
ºi þarã. Frize acoperite de miniaturi
caligrafice gândite sã exprime
esenþa inconfundabilã a ziditorilor

de þarã, îngemãnând
fapta lor, zicerea lor,
zbaterea lor, visele lor,
suferinþele lor.
Cea dintâi decizie a
fost luatã. Panteonul,
sunã
o
decizie
adjudecatã ºi de
primãrie, va ocupa o
suprafaþã semnificativã
din Parcul Tineretului,
în vecinãtatea Liceului
ªincai. Arhitecþii au
percutat ºi trudesc
laolaltã pentru a
imagina confi-guraþia
spaþialã a proiectatului
com-plex memorial. In paralel, se
desfãºoarã cãutãri vizând definirea
paradigmei de reprezentãri. Sunt
întrebãri pe care le-am adresat eu
însumi celor cu care am apucat sã
stau de vorbã. Se detaºeazã, în
aceastã magmã a cãutãrilor, întrebãri
la care deja s-a rãspuns. Sunt
întrebãri la care nu s-a rãspuns încã.
Aºa cã o personalã ºi neobligatorie
opinie: meritã clarificate toate câte
sunt legate de criteriile ce urmeazã
sã prezideze decizii ulterioare.
Aºadar: cine sunt cei convocaþi sã
înnobileze cu reuºita lor exemplarã
interioarele, bãnuiesc încãpãtoare,
dar, oricum, prin firea lucrurilor,
limitate din Panteonul Naþional? Ce
nume vor purta? Ce criterii vor
argumenta selecþia? Dar excluderile?
Sub ce formã se va conveni sã aparã
sub ochii noºtri cel ales pentru
evlavioasa ºi durabila lacrimã de
recunoºtinþã a naþiei întregi? Pânã
unde ne ducem în trecut? Cât de
aproape venim cu efortul de pioasã
fixare pe ecranul recunoºtinþei
veºnice? Se vor regãsi în Panteon
oseminte ale celor veneraþi? În acest
caz, mã întreb, se intenþioneazã
rãscolirea unor stãri de lucruru

Retrospectiva pictoriþei Rodica Lazãr
a fost un succes deplin

Tablourile au ajuns acasã,
luminile de la Galeria Apollo s-au
stins. Ce se poate scrie despre o
asemenea retrospectivã cum a fost
cea dedicatã artistului Rodica
Lazãr? Cã a reprezentat un triplu
final.
În primul rând, s-a terminat
perioada de expunere a lucrãrilor,
care a fost prelungitã cu o
sãptãmânã, pânã pe 7 noiembrie, în
loc de 30 octombrie. În al doilea
rând, cã s-a pus punct final, cu
aceastã retrospectivã, unei etape din
rememorarea ºi valorificarea operei
semnatã de Rodica Lazãr. În al
treilea rând, este una din ultimele
expoziþii în actuala Galerie Apollo,
înainte de debutul ºantierului care
va transforma clãdirea veche ºi cam
urâta  fie vorba între noi  a
Teatrului Naþional din Bucureºti,
dar atât de dragã, dupã ce a gãzduit
atâtea fapte de culturã, într-un oraº

cãzut, deocamdatã, pradã
grosolãniei ºi cerºetorilor. Planul
este sã se ridice aici un centru
cultural. Revenind la fiecare din
aceste aspecte, o abordare posibilã
este urmãtoarea. În viaþa mea am
participat la ceva vernisaje, la foarte
puþine montãri de expoziþii, dar la o
singurã demontare. Dupã ce au fost
admirate, comentate, râvnite ºi
introduse în numeroase memorii,
tablourile meritã ºi ele puþinã
odihnã. Aºa cã au fost date jos, cu
atenþie, împachetate în sofisticate
ambalaje ºi redate atelierului de
unde au plecat, la fel cum fac copiii
când revin la casa pãrinteascã, dupã
ce au fost plecaþi în lume. Ei revin
cu mare bucurie, chiar ºi din
expediþiile foarte rodnice.
Dupã aceastã retrospectivã,
memoria Rodicãi Lazãr va trece
într-o nouã etapã de valorificare,
fapt cunoscut mai bine de familie

PROFEMINANTREP  PROMOVAREA EGALITÃÞII DE
ªANSE ÎN ANTREPRENORIAT

Bucureºti,18 noiembrie 2010
Joi, 25 noiembrie 2010, ora 12.00, în Sala Studio a Universitãþii Spiru Haret
din strada Ion Ghica nr. 13, sector 3, Bucureºti, va avea loc conferinþa de lansare
a proiectului Calitate europeanã în învãþãmântul superior.
Acest eveniment vine în continuarea preocupãrilor noastre privind îmbunãtãþirea continuã
a calitãþii în toate procesele didactice ºi ºtiinþifice, precum ºi îmbunãtãþirea abilitãþilor
profesionale, principalul obiectiv al proiectului fiind dezvoltarea ºi implementarea la nivel
naþional, într-o perioadã de 36 de luni, a unor strategii ºi instrumente de asigurare a
managementului calitãþii proceselor de educaþie ºi formare în învãþãmântul superior.
Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Universitatea Naþionalã de Apãrare
Carol I ºi compania Pluri Consultants Romania, a demarat, la 1 octombrie 2010,
activitãþile din cadrul proiectului Calitate europeanã în învãþãmântul superior
(POSDRU/86/1.2/S/62249), un proiect finanþat de Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
Prioritarã 1 Educaþia ºi formarea profesionalã în sprijinul creºterii economice ºi
dezvoltãrii societãþii bazate pe cunoaºtere , domeniul major de intervenþie 1.2 Calitate
în învãþãmântul superior.
Prin acest proiect, Universitatea Spiru Haret, în calitate de coordonator, ºi
Universitatea Naþionalã de Apãrare Carol I ºi compania Pluri Consultants Romania,
în calitate de parteneri, vor revizui o serie de procese ºi proceduri, precum ºi manualul
de management al calitãþii, în vederea obþinerii certificãrii ISO, obþinând, astfel, creºterea
competitivitãþii ºi a performanþei în învãþãmântul superior la nivel naþional.
Evenimentul se va desfãºura cu participarea echipei de proiect, a experþilor, a
cadrelor didactice ºi a studenþilor, a reprezentanþilor Ministerului Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului ºi a reprezentanþilor mass-media.

Miercuri, 24 noiembrie 2010, ora 12.00, în Sala Studio a Universitãþii Spiru
Haret din strada Ion Ghica nr. 13, sector 3, Bucureºti, va avea loc conferinþa de
lansare a proiectului Profeminantrep  promovarea egalitãþii de ºanse în
antreprenoriat.
Obiectivul general al acestui proiect constã în promovarea egalitãþii de ºanse în
domeniul antreprenoriatului, pe piaþa muncii, prin stimularea implicãrii femeilor în
iniþierea ºi dezvoltarea propriei afaceri ºi va fi implementat într-o perioadã de 36 de
luni. Prin acest proiect strategic multi-regional urmãrim sã îmbunãtãþim calitatea
resurselor umane ºi sã creãm femeilor din România condiþii de acces, pe piaþa muncii
egale cu bãrbaþii.
Prin acest proiect, Universitatea Spiru Haret, în calitate de coordonator, ºi Uniunea
Naþionalã pentru Drepturile Femeii din România, în calitate de partener, îºi propun
formarea ºi instruirea unui numãr de 7200 de femei, din toate cele opt regiuni de
dezvoltare - Bucureºti-Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia,
Sud-Vest, Oltenia Vest; judeþele: Bucureºti, Braºov, Iaºi, Cluj, Constanþa, Prahova, Dolj,
Timiº ºi Ilfov - care doresc sã îºi iniþieze o afacere ºi care, prin competenþele dobândite,
vor constitui motorul principal într-o nouã dinamicã a economiei româneºti.
Evenimentul se va desfãºura cu participarea echipei de proiect din cele opt regiuni, a
expertilor, a reprezentanþilor administraþiei publice locale, precum ºi cu participarea
reprezentanþilor mass-media.

Pentru informaþii suplimentare legate de proiect, ne puteþi contacta la adresa de
e-mail: calitate-eu-invatamant@spiruharet.ro
Persoanã de contact: conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea, manager proiect

Pentru informaþii suplimentare vã rugãm sã ne contactaþi la adresa de e-mail
profeminantrep@spiruharet.ro
Persoanã de contact: conf. univ. dr. Maria Andronie, manager proiect

Neagu UDROIU

Triplu final la Galeria Apollo

Conferinþa de lansare a proiectului

CALITATE EUROPEANÃ ÎN ÎNVÃÞÃMÂNTUL SUPERIOR

gândite pentru veºnicie la vremea lor?
Mã gândesc la acei fii ai neamului ce
îºi duc somnul de veci în necropole
de familie ori în incinte funerare
sfinþite prin prezenþa lor acolo. Se va
recurge la o modalitate unitarã, gen
cenotaf? La reprezentarea prin lucrãri
de sculpturã? Va fi preferatã o metodã
combinatã, dupã caz?
Oricum, va putea servi, cu
siguranþã, examinarea unor stãri
alotropice cu faimã prin alte locuri.
La Paris, exemplul cel mai cunoscut
unora dintre noi, strânge alãturi
rãmãºiþe pãmânteºti de personalitãþi
selectate cu extremã precauþie,
pentru a evita demonetizãri oricând
posibile - Voltaire, Moliere, Balzac
ºi tot aºa. La Roma, acel trunchi de
con, lãsat descoperit sub cer, gãseºte
loc doar pentru o mânã de
celebritãþi. La Washington, pe
colina Capitoliului în monumentala
clãdire a Congresului, vizitezi Hall
of Fame. Reprezentãri sculpturale
figurative par a sta de vorbã, apãsaþi
de celebritatea care i-a adunat
alãturi. Mai pot fi date ºi alte
exemple. Rãmâne de inventariat,
observat ºi tras concluzii. Cei
îndrituiþi au a se lãmuri.

Proiect finanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU/97/6.3/S/64240)
Bucureºti,19 noiembrie 2010

Rodica Lazãr alãturi de soþul sãu, pictorul Iacob Lazãr, în casa - atelier

Rodica Lazãr cu soþul ºi unul dintre bãieþi, Ion Lazãr, pictor, eseist,
restaurator, cadru didactic, la vernisajul de la Galeria Irecson

ºi de numeroasele generaþii de
pictori care au trãit în aura
pedagogicã a unui asemenea
profesor. Apoi, ne gândim ce o sã
fie în acest loc peste câþiva ani
Când scoteam cuiele de pe
simeze, am identificat în aer cel
puþin trei rânduri de urme. În
primul rând, cele lãsate de
vizitatorii ultimei zile. Ei ºtiau cã
au privilegiul de a gusta fructele
cele mai coapte ºi mai zemoase ale
expoziþiei, erau tablourile care,
dupã ce ajunseserã la o maturitate
artisticã, în atelier, acum erau la
apogeul culesului de priviri ºi
gânduri admirative. În al doilea
rând, erau urmele ºoaptelor rostite
de oamenii care trecuserã pe aici, pe
parcursul tuturor zilelor, sã vadã, cu
ochii lor, evenimentul artistic al
anului 2010, din lumea artelor
vizuale româneºti. În fine, am
identificat ºi urme ale vizitatorilor,
care au intrat aici, de la inaugurarea
Galeriei Apollo. Un ocean de urme
aeriene, cele mai multe favorabile
ºi, câteva, cârcotaºe.
De obicei, finalurile sunt
asociate sentimentelor de tristeþe
ºi regrete. Eu am resimþit o
bucurie de tip special cu gândul cã
Rodica Lazãr exact aºa ar fi dorit
sã se petreacã lucrurile. În liniºte
ºi în modeste, dar cu stil rafinat.
Trei finaluri, trei etape terminate,
care aºteaptã cel puþin tot atâtea
debuturi, prima zi a unei viitoare
expoziþii, o nouã retrospectivã, un
nou centru cultural de interes real
pentru bucureºteni, români ºi
ceilalþi locuitori ai planetei.
*
Rodica Lazãr s-a nãscut la Huºi
în anul 1931 ºi a decedat la
Bucureºti în 2009. A absolvit secþia
de Artã Monumentalã la Institutul
Nicolae Grigorescu, dar pictura de
ºevalet este dragostea vieþii ei
creatoare. Lucrãrile sale se gãsesc în
numeroase colecþii din þarã ºi
strãinãtate. Un fapt rar în ziua de
astãzi pentru un artist contemporan pânzele sale au ajuns în pinacotecile
muzeelor din Bârlad, Galaþi, Iaºi,
Craiova, Sibiu ºi Oradea.

Aristotel BUNESCU

Reflecþii sãptãmânale

Centaurii
COMUNICAT DE PRESÃ

18 noiembrie 2010

Universitatea Spiru Haret organizeazã, în zilele de 20, 21, 27 ºi 28 noiembrie 2010,
SEMINARIILE DE PREGÃTIRE A TUTORILOR din cadrul proiectului Studenþi
practicieni  Studenþi activi ºi integraþi, un proiect cofinanþat de Fondul Social European,
prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Principalul obiectiv îl constituie întãrirea capacitãþii de derulare oportunã a stagiilor
de practicã pentru studenþii instituþiilor din proiect, prin întãrirea motivaþiei celor
implicaþi ºi derularea unui program continuu ºi eficient de evidenþã ºi încadrare a
studenþilor în activitatea practicã.
Proiectul, implementat în parteneriat cu Universitatea Naþionalã de Apãrare Carol
I, va finanþa, prin POSDRU, studenþi, în conformitate cu cele mai bune practici
desfãºurate în statele membre ale Uniunii Europene. Pe întreaga duratã a stagiului de
practicã, aceºtia vor beneficia de îndrumare ºi supraveghere din partea specialiºtilor
din instituþiile partenere de practicã.

Aceste seminarii vin în sprijinul specialiºtilor, a tutorilor, care, pe parcursul celor
patru seminarii, vor avea parte de un program amplu de instruire, program ce vine în
continuarea preocupãrilor Universitãþii Spiru Haret privind promovarea iniþiativelor
legate de perfecþionarea activitãþii de practicã studenþeascã. Se va discuta despre
organizarea stagiului de practicã, despre procesul de evaluare a activitãþii desfãºurate de
studenþi pe durata practicii, despre rolul tutorelui în procesul de organizare ºi derulare a
stagiului. De asemenea, vor fi prezentate manualele ºi caietele de practicã.
Seminariile se desfãºoarã între orele 09.00 ºi 16.00, în Sala Studio a
Universitãþii Spiru Haret din strada Ion Ghica nr. 13, sector 3, Bucureºti, ºi sunt
susþinute de cãtre cei doi experþi de instruire ºi formare tutori  conf. univ. dr. Manuela
Epure ºi conf. univ. dr. Marinicã Dobrin, cadre didactice cu experienþã îndelungatã în
organizarea ºi derularea de stagii de practicã pentru studenþi.
Pentru detalii suplimentare vã rugãm sã ne contactaþi la: tel: 021.455.19.99
studentipracticieni@spiruharet.ro; www.studentipracticieni.ro
Persoanã de contact: Roxana Moºescu, secretar proiect

Poþi trãi fãrã sã ºtii într-o lume care
a încetat sã mai fie, te poþi vedea aºa cum
nu mai eºti de-o clipã sau mai mult.
Ai fost demis, dar nimeni nu þi-a adus
vestea ºi-þi cumperi ziarul ca ºi când nimic
nu s-a petrecut. Alergi dupã flori ca un soþ
iubit, deºi în urmã cu douã ceasuri ai fost
înºelat pe ascuns. Pregãteºti masa fiului
tãu cu toate cã, printr-o întîmplare neºtiutã,
nu mai eºti, de o orã, pãrinte.
Asemeni luminii unui soare ce
supravieþuieºte stingerii lui, universul
fiecãruia dintre noi poate apãrea încã
neatins chiar dacã el este deja prãbuºit.
Cel care trebuie sã te anunþe uneori
înþelege cã este de ajuns un cuvânt
pentru ca cel care i-a deschis uºa sã
disparã. Mesagerul se uitã la tine ca la o
nãlucã, te priveºte ca pe o fãpturã
coborâtã din legende.

ªi dacã vestitorul nu existã,
Poveºtile cu centauri ºi sirene
rãmînem o creaturã fantasticã, dar nu sunt doar pentru copii.
nevãzutã.
Alexandru LUCINESCU
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Cercul studenþesc de studii ºi creaþie literarã

Cultura tinerilor  încotro?

se întreabã încotro, România?, încotro, partidul
cutare?, încotro, bãtrânii?, încotro, tineretul?.
Acest lucru nu trebuie luat în glumã. Îmi aduc
aminte, de când am vizitat Catacombele din
Roma, de o bisericuþã din piatrã, unde se spune
cã a rãmas urma tãlpii Sfântului Petru. La un
moment dat, umbra lui Iisus trece pe zidul acestei
biserici, iar Sfântul Petru îl întreabã pe Iisus
Hristos Quo vadis, Domine?. Încotro mergi,
Doamne?. Iatã, cât de veche ºi de profundã este
întrebarea pe care adunarea de astãzi ºi-a propus
sã o dezbatã. Dar, acolo mai este ceva. Rãspunsul
l-a dat Iisus Hristos: Mã duc la Roma sã mã
rãstignesc a doua oarã., ne spune marele scriitor
M-a sunat toamna,
polonez Sienkiewicz, în romanul sãu  unul
Frunzele mi-au ºoptit
dintre cele mai bune romane istorice  Quo
Cã ele au sosit.
În fiecare dimineaþã, îmi spune cã timpul trece. vadis. Aºadar, vã felicit pentru aceastã temã,
de care trebuie sã ne agãþãm cu toþii, cu tinereþea
noastrã, sã participãm, dar nu doar sã întrebãm
M-a sunat toamna,
tineretul, încotro?, ci sã îl ºi ajutãm sã poatã
Oare pe cine cãuta?
pãºi în direcþia care se cere. Pentru aceasta
Am primit ºi un mail de la ea.
trebuie sã participãm cu mai multã îndrãznealã,
sã ne exprimãm punctul de vedere, sã ne
Sã-i rãspund sau sã mai aºtept?
rãstignim, aºadar, pentru interesele acestui
O sã mai aºtept
încotro al tineretului nostru. [ ] S-a vorbit
Poate va veni vremea sã-i rãspund.
despre culturã. Cultura, din cultura  culturae,
înseamnã a sãpa o bucatã de pãmânt ºi a o face
Îi rãspund: De ce m-ai sunat?
roditoare. Nu înseamnã, însã, a distruge, a
ªi ea tãcea
Umbra frunzelor cãzãtoare îmi dãdea rãspunsul nãrui Au dispãrut câteva valori Dar faptul
cã s-a dãrâmat ruºinea, care era modelul ºi
De a mai trãi o clipã.
Tot sub coordonarea
prof. Monalisa Pleºa,
ºase elevi au desfãºurat ºi
un scurt experiment
poetic. Pornind de la un
vers,
M-a
sunat
toamna, elevii participanþi au compus, pe
loc, o poezie, în spiritul
ideii propuse. Creaþia o
supunem atenþiei:

(Urmare din pag. 1)
În vederea iniþierii dialogului, cât ºi a creãrii
unei atmosfere favorabile deschiderii primei
ediþii, din acest an universitar, a cercului
studenþesc de creaþie literarã, conf. univ. dr.
Mioriþa Got spunea: Sunt, în primul rând
determinatã sã constat cã, iatã, toamna a cãzut
în genunchi, grea de pãsãrile cãlãtoare, care
pleacã, ºi de puterea, de forþa soarelui, care încã
îi acordã atâta vitalitate. În aceastã zi, focuri
târzii, focuri proaspete, venind dinspre studenþii
noºtri, dinspre elevi ºi masteranzi, dar ºi focurile
adânci, din sufletul profesorilor, se reunesc. Ne
determinã sã ne strângem ºi mai uniþi, unii lângã
alþii, ºi sã putem sã ne regãsim, ca de atâtea ori,
pe undele limbii române, cea mai muzicalã ºi
cea mai frumoasã dintre limbile pãmântului.
Analizând tema atelierului creativ Cultura
tinerilor  încotro?, conf. univ. dr. Mioriþa Got
a amintit de poetul Mihai Eminescu, care spunea:
cultura este puterea popoarelor. Desigur,
avem nevoie de Eminescu, în primul rând, care
sã ne atragã atenþia; avem nevoie de el, care iatã,
evidenþia sufletul trebuie tratat ca pãmântul,
sã i se dea ce-i trebuie pentru a fi productiv 
ideea de sãmânþã. A ne întreba Cultura tinerilor
 încotro? înseamnã a recunoaºte cã, în fapt,
ºtiinþa ºi arta ne ajutã sã ne desãvârºim. Prin
ºtiinþã, braþele noastre se întind spre infinit, spre
zenit, iar prin culturã ne adâncim, ne
înfrumuseþãm fiinþa.[ ] Cred cã adevãrata forþã
vine de aici, de la voi, tinerii, de la sufletele
voastre frumoase, luminoase ºi de la
preocupãrile voastre privind creaþia literarã. În
fapt, cultura se formeazã cu iubire, cu trudã
asumatã, iar cel care o stãpâneºte, devine un
magician al timpului.
În acest context, încãrcat de simboluri ºi
repere reale, s-a lansat dialogul cu privire la douã
domenii de importanþã majorã  cultura ºi
educaþia. Fãcând o radiografie a vremurilor pe
care le trãim, conf. univ. dr. Mioriþa Got atrãgea
atenþia: Tot mai mult, rãul, agresivitatea,
scabrosul, grotescul, invadeazã societatea.
Putem constata cã nu mai vorbim, de multe ori,
de generaþii, ci de o masã amorfã în care tineri,
maturi, vârstnici au fizionomii palide, opinii
scindate, iar ca notã comunã lipsa unui ideal.
Grãbiþi, stresaþi, preocupaþi, ne mai intereseazã
formaþia noastrã de intelectuali, în egalã mãsurã
a tinerilor, pe care îi educãm? Ne mai întrebãm
cine suntem, încotro mergem, cum ar trebui sã
trãim? Ne-am propus, prin întâlnirea de astãzi,
sã le demonstrãm, tuturor, contrariul. Cum le
putem construi tinerilor o culturã solidã? Ne
dorim ca momentul acesta sã capteze mãrturii
ºi reflecþii despre lupta pentru identitatea noastrã,
arta de a trãi ºi de a rãmâne mereu tineri spiritual,
de a nu îmbãtrâni. Educatorul, cu deosebire
profesorul de simþire româneascã, este iniþiat de
Dumnezeu în harul ºi misterele care duc spre
inima cuvântului. În sufletul educatorului se
înfrãþesc iubirea, mãreþia ºi îndoiala, duioºia ºi
melancolia, cutezanþa ºi spiritul ironic.
Profesorul de rostire ºi de simþire româneascã
impresioneazã prin setea de adevãr, prin
memoria vie, prin apetenþa polemicã pentru o
cauzã înaltã. Vocea lui, timbrul personal sunt
unice ºi au rostul sã emoþioneze, sã incite
conºtiinþele tinerilor. Sunt sigurã cã multe
rãspunsuri autorizate le vom primi prin
intervenþiile dumneavoastrã, profesori, studenþi,
elevi, masteranzi.
Ca atare, studenþii, elevii ºi profesorii
participanþi au prezentat, pe rând, propriile
creaþii literare sau interpretãri ale unor opere
literare consacrate, cât ºi iniþiativele
educaþionale, pe care le deruleazã în cadrul
facultãþii, ºcolilor ºi liceelor din care provin.
Dintre acestea, în coordonarea prof. Maria
Lupu, inspector ºcolar general adjunct al I.S.J.
Vrancea, amintim Muntele de Marin Sorescu,
în interpretarea elevului Dragoº Stanciu, ºi
experienþa împãrtãºitã de elevii Colegiului
Naþional Unirea ºi Colegiul Economic Mihail
Kogãlniceanu, din Focºani, membri ai Clubului
de Lecturã Anibalector. Numele clubului inspirat de romanul Cititorul din peºterã  este
o iniþiativã a liceenilor, care se deruleazã, deja,
de peste un an.
Am remarcat, de asemenea, sub coordonarea
prof. drd. Maria Monalisa Pleºea, inspector de
specialitate la I.S.J.
Buzãu, ºi a pãrintelui prof. dr. Paul
Iulius Negoiþã,
director al Palatul
Copiilor din Buzãu,
apariþia volumului
de poezie religioasã buzoianã
Cu un cuvânt spre
sau despre cer - o
antologie de texte
culese din diverse
periodice sau volume. Lucrarea,
prezentatã este una
deschisã, profesorii
coordonatori
adresând
un
îndemn studenþilor
ºi masteranzilor,
interesaþi de poezia religioasã, la a o continua ºi
îmbogãþi. Elevii Seminarului Teologic din Buzãu,
ai Colegiului Naþional B.P. Haºdeu ºi ai
Colegiului Naþional Mihai Eminescu,
participanþi la Cercul de Oratorie ºi Dezbateri,
au prezentat participanþilor idealul lor comun atât
în ceea ce priveºte evoluþia în domeniul
comunicãrii, cât ºi în descoperirea ºi dezvoltarea
unor abilitãþi.
Argumentare ºi contra-argumentare,
socializare, capacitatea de a fi mai puternic prin
ceea ce spui ºi crezi, acestea sunt doar câteva
dintre avantajele pe care elevii participanþi la
Cercul de Oratorie ºi Dezbateri le-au împãrtãºit
celor prezenþi în salã.

(Urmare din pag. 1)

prof. metodist Ileana Sanda ºi a elevelor de la
Colegiul Naþional Elena Cuza din Bucureºti, care
au prezentat câteva poezii din creaþiile proprii. De
asemenea, prof. Luminiþa Preda a exprimat
necesitatea de a insufla elevilor, prin culturã,
deschiderea cãtre valorile reale, de a-i învãþa sã
discearnã între valoare ºi non-valoare, de a-ºi

Cultura tinerilor de astãzi
Conf. univ. dr. Valeriu MARINESCU,
decanul Facultãþii de Litere
A devenit o tradiþie ca, la iniþiativa doamnei conf. univ. dr. Mioriþa
Got  mulþi ani inspector general de limba ºi literatura românã în
cadrul Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii ºi actualmente prestigios
cadru didactic al instituþiei noastre , Facultatea de Litere a
Universitãþii Spiru Haret sã organizeze manifestãri ºtiinþifice, în cadrul
cãrora profesori din învãþãmântul superior ºi preuniversitar se
întâlnesc cu elevi, cu studenþi ºi cu masteranzi, pentru a le împãrtãºi
din propria experienþã ºi pentru a propune rãspunsuri la întrebarea
Cultura tinerilor  încotro?
O asemenea manifestare este ºi Cercul studenþesc ºtiinþific ºi de
creaþie literarã, organizat în cadrul Facultãþii de Litere sub coordonarea
doamnei profesoare Mioriþa Got, cerc ale cãrui ºedinþe (desfãºurate
aproape lunar) au început în anul 2008. Prezentãm, pentru cititorii
sãptãmânalului Opinia naþionalã, câteva momente semnificative din
activitatea acestui cerc ºtiinþific ºi de creaþie literarã. Astfel, ºedinþa din
luna noiembrie 2008 a avut ca temã Motivaþia actului literar; alãturi
de studenþi ºi de profesori ai facultãþii noastre, au participat elevi din
clasa a XII-a de la Colegiul Naþional Ion Creangã din Bucureºti.
ªedinþa din luna decembrie 2008 s-a desfãºurat sub forma unei
dezbateri pe tema Arta poeticã în textele unor scriitori români; tot în
cadrul acestei ºedinþe, s-au citit ºi s-au discutat creaþii proprii ale
membrilor cercului, dar ºi poezii din volumul Polenul clipei, volum
semnat chiar de mentorul tinerelor condeie, doamna profesoarã
Mioriþa Got. În luna martie 2009, membrii cercului s-au întrunit cu
prilejul unui important eveniment organizat la Colegiul Naþional Ion
Creangã din Bucureºti  simpozionul internaþional Lectura 
modalitate de armonizare interculturalã; simpozionul a fost înnobilat
de prezenþa ºi de intervenþiile domnului academician Eugen Simion
(mulþi ani preºedinte al Academiei Române); un alt invitat de seamã al
simpozionului a fost doamna prof. univ. dr. Elena Dragoº de la
Facultatea de Litere a Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca.
În luna mai 2009, s-a desfãºurat, în cadrul cercului nostru, un foarte
rodnic atelier de scriere creativã, într-o atmosferã plãcutã, interactivã
ºi provocatoare. Întâlnirea din luna decembrie 2009 a avut loc sub
genericul Colinde, colinde, e vremea colindelor , în cadrul ei citind
din creaþia proprie o serie de membri ai cercului.
Pe 11 noiembrie 2011, a fost programatã prima ºedinþã din acest an
universitar, sub forma unui workshop, cu participare naþionalã, intitulat
Cultura tinerilor- încotro? Manifestarea ºi-a propus sã încurajeze
schimbul de idei între tânãra generaþie ºi cadrele didactice cu vechime ºi
cu experienþã în domeniu, organizatorii sperând ca demersul lor sã nu parã
o luptã cu morile de vânt ºi nici o dovadã cã vin de undeva, din preistorie.
Workshopul a avut un caracter special, întrucât a reunit inspectori
ºcolari, profesori-metodiºti de limba ºi literatura românã, specialiºti în
domeniu, autori de manuale, directori de ºcoli ºi de licee din Bucureºti ºi
din judeþe precum Vrancea, Buzãu, Vâlcea, Ilfov, Prahova, alãturi de
profesori ai Facultãþii de Litere din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Printre oaspeþii noºtri de seamã, s-au numãrat prof. Maria Lupu 
inspector general adjunct al Inspectoratului ªcolar Judeþean Vrancea,
prof. Monica Lãcãtuº  inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Vrancea, psiholog Steluþa Badea  Inspectoratul ªcolar
Judeþean Vrancea, prof. Corina Viºan  Colegiul Naþional Unirea din
Focºani, prof. drd. Maria Monalisa Pleºea  inspector de specialitate în
cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Buzãu, prof. drd. Cristina Ionescu
 inspector de limba ºi literatura românã în cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Prahova, prof. drd. Geanina Oprea  Colegiul Naþional Mircea
cel Bãtrân din Râmnicu Vâlcea, prof. Melania Bãncilã  directorul
Casei Corpului Didactic al Judeþului Ilfov, prof. metodist Diana
Hãrtescu  Colegiul Naþional Octav Onicescu din Bucureºti, prof.
metodist Ileana Sanda  ªcoala Normalã Elena Cuza din Bucureºti, prof.
În atmosfera de creaþie plinã de emoþie a
Cercului studenþesc de studii ºi creaþie literarã,
prof. drd. Cristina Ionescu Marian, membrã a
Societãþii Naþionale pentru Culturã, Educaþie ºi
ªtiinþã Spiru Haret, a subliniat rolul esenþial
al Universitãþii Spiru Haret. Participantã la un
proiect european, în parteneriat cu universitãþi
din Irlanda, Malta, Marea Britanie, Portugalia,
Spania, Turcia, Cehia, prof. Ionescu Marian a
apreciat cã Universitatea Spiru Haret este
comparabilã cu celelalte instituþii partenere, nu
doar prin dotãrile materiale, cât ºi prin implicare,
prin împãrtãºirea ºi schimbul de experienþã care
se realizeazã, permanent, între generaþii.
Între creaþiile universitare prezentate, s-au
remarcat studenþii ºi masteranzii coordonaþi de
conf. univ. dr. Mioriþa Got, care au prezentat
poezii ºi prozã  sub forma unor articole,
meditaþii, pamflete ºi nuvele ºtiinþificofantastice.
Ca o concluzie
ºi, totodatã, ca o
încurajare spre mai
departe, intervenþia
inspiratã ºi deosebit de utilã a
criticului ºi istoricului literar prof.
univ. dr. Ion Dodu
Bãlan a oferit un
bun prilej de
reflecþie asupra
necesitãþii descoperirii adevãratelor
repere umane ºi
morale, a raportãrii
la aceste modele ºi
a promovãrii valorilor culturii ºi
literaturii române
actuale. Titlul
acestei dezbateri  Cultura tinerilor, încotro? 
poate pãrea, la început, un truism. Toatã lumea

dr. Cristina Popa  directorul Colegiului German Goethe din Bucureºti,
prof. metodist Luminiþa Preda  Inspectoratul ªcolar al Municipiului
Bucureºti, prof. dr. Adrian ªerban  directorul ªcolii cu clasele I  VIII
Sfânta Treime din Bucureºti ºi alþii. În luãrile de cuvânt, invitaþii ºi-au
exprimat admiraþia faþã de instituþia noastrã, pentru condiþiile deosebite
asigurate studenþilor ºi masteranzilor, dar ºi pentru calitatea corpului
profesoral. Inspectorul de limba ºi literatura românã al judeþului
Prahova, de pildã, de curând întors din Cehia  unde a participat la un
proiect internaþional în care au fost implicate universitãþi importante din
Marea Britanie, Cehia, Malta, Irlanda  a apreciat cã Universitatea Spiru
Haret nu este cu nimic mai prejos faþã de prestigioasele universitãþi
europene pe care le-a cunoscut în cadrul proiectului.
Din partea Facultãþii de Litere, la întrebarea Cultura tinerilor 
încotro?, au propus rãspunsuri prof. univ. dr. Ion Dodu Bãlan  cunoscut ºi
apreciat critic ºi istoric literar, prof. univ. dr. Valentina Curticeanu, prof.
univ. dr. Elena Silvestru, conf. univ. dr. Valeriu Marinescu, conf. univ. dr.
Mioriþa Got, conf. univ. dr. Luiza Marinescu, conf. univ. dr. Maria Osiac,
lect. univ. dr. Simona Iacob, lect. univ. dr. Ana-Maria Botnaru.
Participanþii la workshop au subliniat cã tema propusã pentru
dezbatere este actualã ºi generoasã, în condiþiile în care ne
confruntãm cu o profundã crizã nu doar economicã ºi politicã, ci mai
ales cu o crizã a identitãþii, a valorilor culturale, morale, religioase.
Trãim într-o lume care a uitat cuvintele Sfântului Apostol Pavel
adresate corintenilor: Toate îmi sunt îngãduite, dar nu toate îmi sunt
de folos. Din aceste motive, cultura transmisã tinerilor de astãzi
trebuie adaptatã la realitãþile societãþii contemporane, punându-se
accentul, în acelaºi timp, pe conºtientizarea identitãþii naþionale ca
premisã a dialogului intercultural ºi a integrãrii europene.
În luãrile de cuvânt  care au alcãtuit un rodnic dialog privind
cultura ºi educaþia , s-au evidenþiat câteva modalitãþi ce se pot utiliza
în scopul construirii unei culturi solide a tinerilor ºi s-a concluzionat
cã, prin culturã, trebuie sã înþelegem nu simpla transmitere a unor
cunoºtinþe, a unor informaþii, ci înfrumuseþarea, îmbunãtãþirea moralã,
perfecþionarea spiritualã a elevului ºi a studentului.
Workshopul propus de Facultatea de Litere s-a încadrat în
domeniul educaþiei pentru dezvoltarea personalã ºi a fost organizat
în parteneriat cu Televiziunea România de Mâine (TVRM), post
naþional, universitar ºi cultural, ºi cu sãptãmânalul cultural Opinia
naþionalã. Mulþumim ºi pe aceastã cale, pentru sprijinul acordat,
domnului director general al Televiziunii România de Mâine, poetul
Nicolae Dan Fruntelatã, precum ºi doamnei director al
sãptãmânalului Opinia naþionalã, Mioara Vergu-Iordache.
La manifestare, au fost invitaþi ºi aproximativ 50 de elevi (mai
ales din clasa a XII-a) din Bucureºti ºi din þarã, pentru a cunoaºte
instituþia noastrã, devenind potenþiali studenþi ai Universitãþii Spiru
Haret. În felul acesta, activitatea din 11 noiembrie 2010 a echivalat
ºi cu o veritabilã zi a porþilor deschise la Facultatea de Litere.
Intervenþiile pe marginea temei Cultura tinerilor  încotro? au
alternat cu prezentãri de încercãri literare (poezie, prozã, pamflet,
teatru) ale tinerilor creatori  elevi, studenþi, masteranzi. Creaþiile  în
lectura autorilor  au fost bine primite de asistenþã. Luãrile de cuvânt
ale participanþilor, concretizate ulterior în comunicãri, vor fi publicate
în Analele Universitãþii Spiru Haret  Seria Filologie , iar creaþiile
cele mai izbutite, ce s-au prezentat în cadrul atelierului de scriere
creativã, vor fi publicate în sãptãmânalul Opinia naþionalã.
Întreaga activitate a fost moderatã de doamna conf. univ. dr.
Mioriþa Got, coordonatorul Cercului studenþesc din cadrul Facultãþii de
Litere. La final, participanþii au primit, din partea organizatorilor,
diplome, exemplare din lucrarea Neoharetismul la începutul secolului
XXI (autor: prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea  Preºedintele
Universitãþii Spiru Haret), câteva numere ale sãptãmânalului Opinia
naþionalã ºi ale revistei studenþeºti Spiritul Haretist, precum ºi
exemplare din Analele Universitãþii Spiru Haret  Seria Filologie.
Limba ºi literatura românã.

pedagogul satelor, al populaþiei noastre, nu se
mai întreabã nimeni. Ba dimpotrivã Literatura
voastrã trebuie sã o abordeze.
Concluzii ºi puncte de vedere extrem de
folositoare au fost transmise ºi de prof. univ. dr.
Valentina Curticeanu, care ºi-a exprimat
optimismul în depãºirea stãrii de scepticism, de
pasivitate, care se manifestã în mod constant
împrejurul nostru, prin participarea tinerilor la
activitãþile organizate în cercurile literare ºi de
lecturã. De asemenea, prof. univ. dr. Curticeanu
a salutat implicarea profesorilor în coordonarea
unor astfel de activitãþi, în proiecte europene,
care reprezintã deschideri reale cãtre Europa.
Un exemplu demn de
urmat l-a reprezentat ºi
eleva din cls. a IV-a G a
ªcolii cu clasele I-VIII,
Sfânta Treime, din
Bucureºti, Andra Pãsãrin,
care a impresionat
audienþa cu poezia sa,
Sufletul meu curat,
publicatã în ultimul numãr
al ziarului Patriarhiei
Române - Lumina.
S-au remarcat, de
asemenea, intervenþia

Trendence 
barometrul
european
al satisfacþiei
faþã de
universitãþi

descoperi identitatea. Elevele, din clasa a VII-a ºi
a VIII-a, au prezentat douã dintre poeziile proprii.
Continuând seria realizãrilor literare, Ionuþ
Petraru, elev al Liceului Mihail Kogãlniceanu,
din Focºani, a evocat imaginea oraºului natal,
prin versurile poeziei E iarãºi toamnã în
Focºani.
În încheierea lucrãrilor primei sesiuni a
Cercului studenþesc de studii ºi creaþie literarã,
prof. dr. Cristina Popa  directorul Colegiului
German Goethe  a atras atenþia asupra
faptului cã nu mai regãsim printre noi acele
virtuþi fundamentale: politeþea, fidelitatea,
generozitatea. Totodatã, prof. Melania Bãncilã,
directorul Casei Corpului Didactic, Ilfov, a
adresat un îndemn de suflet participanþilor:
Cãlãtorilor printre versuri, visuri ºi metafore,
dacã vreþi sã rãspundeþi întrebãrii încotro?,
urcaþi-vã pe caii de argint, luaþi frâiele ºi zburaþi
în toate direcþiile! ªi cu mult curaj! Þineþi frâiele
ºi nu lãsaþi creaþia sã piarã pentru cã, în
momentele când omenirea se plictiseºte, avem
nevoie de creaþie. Este, probabil, o nevoie de
schimbare, care se manifestã astfel.
Ca o concluzie ºi o deschidere, totodatã, spre
urmãtoarele întâlniri, coordonatoarea Cercului
studenþesc de studii ºi creaþie literarã, conf univ.
dr. Mioriþa Got amintea: Spuneam la început
cã traversãm o crizã puternicã de ordin financiar,
o crizã a identitãþii ºi o lipsã a reperelor morale.
În aceastã clipã, cred cã sunteþi în asentimentul
meu sã spun cã noi ºtim ce înseamnã cultura
solidã, ºtim ce înseamnã comunicarea, ajungând
la sensul dintâi de comuniune, ºi ºtim ce
înseamnã încrederea ºi speranþa. În încheiere,
conf univ. dr. Mioriþa Got a evocat imaginea
poetului Adrian Pãunescu, prin cuvintele
scriitorului Fãnuº Neagu ºi-a trãit zorii în
amurguri, dar niciodatã nu a uitat sã ne cheme
pe toþi sã ne respectãm rãdãcina, ºi i-a îndemnat
pe participanþi sã facã apel la valorile originare:
Acest lucru ar trebui sã îl facem noi toþi, fãrã
exagerãri, dar ºtiind exact de unde am pornit ºi

unde dorim sã ajungem în ceea ce înseamnã
idealurile noastre curate.
*
Cercul studenþesc de studii ºi creaþie literarã,
organizat de Facultatea de Litere a Universitãþii
Spiru Haret, se adreseazã tinerilor preocupaþi de
cercetarea ºtiinþificã ºi de creaþia literarã 
masteranzi ºi studenþi, dar ºi elevilor pasionaþi
de literaturã ai unor ºcoli de prestigiu din Capitalã
ºi din provincie. Prin intermediul acestor
activitãþi, participanþii au, în mod repetat, ºansa
de a intra în dialog cu profesori universitari ai
Facultãþii de Litere a Universitãþii Spiru Haret,
dar ºi cu dascãli din învãþãmântul preuniversitar,
care au preocupãri de ordin artistic.
Cât priveºte modul de selecþie a celor care
doresc sã ia parte la activitãþile cercului, conf.
univ. dr. Mioriþa Got a declarat, pentru revista
Opinia Naþionalã: Ne conducem dupã dictonul
mentorului Titu Maiorescu la Junimea: intrã
cine vrea, rãmâne cine poate. Vin ºi tineri
interesaþi sã asculte ce se discutã la Cerc, dar,
în majoritatea situaþiilor, studenþii ºi profesorii
citesc din încercãrile literare/din volume proprii
ºi analizeazã, interpreteazã... Din acest dialog
rodnic privind cultura ºi educaþia, rezultatul va
fi, cu siguranþã, o creºtere a calitãþii educative
în cadrul procesului de învãþãmânt, prin
formarea unor tineri competenþi ºi motivaþi,
bine pregãtiþi ºi temeinic educaþi, responsabili
de gesturile proprii ºi liberi.
Pentru viitoarele ediþii ale Cercului
studenþesc de studii ºi creaþie literarã,
coordonatoarea anticipeazã întâlniri cu scriitori
îndrãgiþi  poeþi, prozatori, critici ºi istorici
literari, ºi propune, ca activitãþi, lectura
creaþiilor studenþilor ºi organizarea de sesiuni
de comunicãri ºtiinþifice pentru studenþii
Facultãþii de Litere a Universitãþii Spiru Haret,
care au apetenþã pentru fenomenul ºtiinþific
literar/lingvistic.

Raportul de dupã efectuarea sondajului
cuprinde patru pãrþi: prima se referã la
evaluarea universitãþii, a doua la carierã, a treia
la atractivitatea angajatorilor, iar ultima se
concentreazã asupra studenþilor, a celor care
au rãspuns la întrebãri. Numãrul de rãspunsuri
la nivelul fiecãrei þãri este un indicator
surprinzãtor: þãri cu o populaþie foarte mare,
ca Germania, au livrat un numãr foarte mic de
rãspunsuri (3530), în timp ce þãri mici, ca
Bulgaria sau România, au produs mai multe
rãspunsuri (6672, respectiv 6621). Surprinzãtor
sau nu, cele mai multe rãspunsuri au venit din
Ungaria (26424), urmatã de Spania (24366) ºi
Franþa (21264). Universitatea Spiru Haret a
contribuit cu 384 de rãspunsuri la tabloul
general. Raportul final al barometrului oferã
comparaþii pe diferite teme între universitatea
Spiru Haret, universitãþile româneºti ºi cele
europene. Prima întrebare se referã la factorii
cei mai importanþi care au fost avuþi în vedere
la alegerea universitãþii. Rãspunsurile au fost
interesant distribuite: Spiru Haret a fost aleasã
în principal pentru serviciile administrative,
locaþia ieftinã (ceea ce s-ar traduce prin
accesibilitate în sens spaþial), facilitãþi IT ºi
facilitãþi generale la nivelul universitãþii, dar
ºi conþinutul practic al cursurilor. La aceste
capitole, universitatea noastrã se situeazã peste
media naþionalã ºi europeanã. Interesant este
cã, deºi la capitolul reputaþiei printre angajatori,
Spiru Haret este sub media naþionalã, este
foarte aproape de media europeanã, la doar
aproximativ 3 procente.
La capitolul evaluãrii directe a
performanþelor universitãþii, studenþii noºtri
au dat rãspunsuri mai mult decât
încurajatoare: în ce priveºte facilitãþile IT
depãºim cu 20 de procente media naþionalã ºi
europeanã, la conþinutul cursurilor ºi structurã
cu 15-20 de procente, la conþinutul practic al
cursurilor cu (da!) 25 de procente, aceeaºi
medie europeanã, ce coincide cu cea
naþionalã. Depãºim, de asemenea, media
naþionalã ºi europeanã la calitatea predãrii (cu
aproximativ 7 procente) ºi suntem biniºor
înaintea celorlalþi la capitolul asistenþei în
carierã (46% Spiru Haret, faþã de 31.6%
media naþionalã ºi 35% cea europeanã). În
schimb, stãm destul de rãu la reputaþia printre
angajatori, încã odatã, mai ales faþã de media
naþionalã (40,2% Spiru Haret, 67,2%
naþionalã ºi 60% europeanã). Nu credem cã
acest indicator este strãin de recentele
campanii prieteneºti din presã, care vizau
universitatea noastrã. Desigur, un ce
obiectiv trebuie sã se ascundã în
subiectivitatea statistic privitã a studenþilor,
deci aici mai avem de lucru. Dar este clar cã
mare parte dintre rãspunsuri sunt induse, în
rândurile studenþilor, de cãtre mediul general
de ostilitate, pe care l-a traversat în ultima
vreme universitatea.
Raportul dintre piaþa forþei de muncã ºi
mediul universitar este favorabil, de
asemenea, prin comparaþie, universitãþii
noastre. La întrebarea dacã universitatea oferã
studentului abilitãþile necesare pieþei muncii,
la nivel naþional 65,5% dintre studenþii români
au fost de acord, 29,6% nu au fost de acord,
iar 13,9% nu s-au pronunþat. În schimb,
studenþii de la Spiru Haret au fost de acord
cu aceastã afirmaþie-întrebare în proporþie de
69,8% (deci, peste media naþionalã) ºi nu au
fost de acord în proporþie de 12,8%. Media
europeanã este chiar mai micã decât cea
naþionalã (54,7% de acord, 28,7% împotrivã).
Se pare cã studenþii noºtri aºteaptã totuºi mai
multe în acest plan, cãci foarte mulþi dintre ei
(71,4%) ar dori sã apeleze la târguri de joburi organizate cu ajutorul universitãþii.
Capitolul al doilea, despre carierã, debuteazã
cu o întrebare referitoare la îngrijorarea faþã de
parcursul profesional viitor. Studenþii de la Spiru
Haret sunt cel mai puþin îngrijoraþi pentru
viitoarea lor carierã, 51,3%, faþã de 59,3% la
nivelul României ºi 56,1% la nivel european. În
fine, tot la capitolul carierã, ei sunt întrebaþi câte
luni se aºteaptã sã dureze pânã îºi vor gãsi primul
loc de muncã. Cu o medie de 4,8 luni, Spiru
Haret se situeazã într-o zonã medianã, cãci
minimul este în cazul Rusiei (2,6 luni), iar
maximul în cazul Turciei (8,2 luni). Exact acelaºi
rezultat ca la Spiru Haret se înregistreazã în cazul
Slovaciei, foarte aproape de noi fiind Regatul
Unit (4,7 luni), Ungaria (4,7 luni), dar ºi Spania
(4,9 luni) ºi Irlanda (4,9 luni). Media naþionalã
este de 4,4 luni, iar cea europeanã de 4,5 luni.
Interesant pentru profilul moral-profesional ºi
psihologic al studenþilor noºtri este ºi indicatorul
care le cere sã aleagã intervalul de timp cât vor
lucra în primul loc de muncã. Studenþii de la
Spiru Haret îºi doresc mult stabilitatea primului
loc de muncã, de vreme ce îºi proiecteazã ca
intervalul mediu al acestei prime experienþe
profesionale sã dureze 13,2 ani. Spre comparaþie,
media naþionalã este la 9,4 ani, iar cea europeanã
la 7 ani. Rezultatul de mai sus este confirmat ºi
de întrebarea urmãtoare, care le cere opinia faþã
de pãrãsirea þãrii, în vederea gãsirii unui loc de
muncã imediat, dupã terminarea studiilor. În
cazul nostru, cu 22,3% rãspunsuri pozitive, ne
situãm sub media naþionalã (29%), ca ºi sub cea
europeanã (26,7%).
Profilul studenþilor noºtri este completat
ºi de capitolul ultim, de unde aflãm cã cei care
au rãspuns la întrebãri au o medie de vârstã
de 28,3 ani, faþã de 22,6 naþionalã ºi 22,8
europeanã. Studentul haretist mediu este,
aºadar, cu ºase ani mai în vârstã decât ceilalþi.
Desigur, raportul conþine ºi alte informaþii
utile, noi nefãcând, în cazul de faþã, decât o
selecþie a celor care ni s-au pãrut cele mai
relevante. Ca orice barometru de opinie, ºi
acesta este un releveu al actualului moment
de dezvoltare a universitãþii noastre.
Comparaþia cu mediul universitar român ºi
european nu poate decât sã fie utilã, atât pentru
a fixa mai departe elementele, care ne
diferenþiazã pozitiv faþã de ceilalþi, cât ºi
pentru a încerca, în mãsura posibilului, sã
corectãm ceea ce pare a fi de corectat. Le
recomandãm tuturor studenþilor noºtri sã
completeze acest barometru, pe care-l pot
accesa direct de pe site-ul universitãþii.
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional
LUNI  22 noiembrie 2010
06:00 Promo USH
06:05 Cronica scepticului (r)
06:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Aplauze pentru haretiºti.
Emisiune de Carmen Stoianov
09:00 Nimic fãrã lege.
Emisiune de Florin Fãiniºi
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Alexandru Mironov
14:00 TVRM-edicina. Prof.univ.dr. Dorin
Sarafoleanu la dispoziþia dvs.
14:58 Promo USH
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Stagiunea muzicalã TVRM.
Emisiune de Stela Cristea
19:00 Comorile oraºului.
Emisiune de Cezar Lungu
19:30 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
20:00 Apel telefonic.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Vedetele ºi fanii lor.
Emisiune de Narcisa Tcaciuc
22:00 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
22:30 Film documentar  Tehnologia azi
23:00 Contrapunct.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret (r)
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)

MARÞI  23 noiembrie 2010
06:00 Promo USH
06:05 Haretiºtii (r)
06:30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Grãdina cu statui (r)
08.00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 La sfat cu medicul.
Emisiune de Irina Haideþ
09:00 Gândeºti, deci exiºti.
Emisiune de Victoriþa Duþu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Invitatul de la ora 13.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 Din sãlile de concert.
Emisiune de Mihai Darie
14:30 Un rãspuns pentru fiecare.
Emisiune de Simona ªerban
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Istoria cu învãþãturã.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
20:00 Recital muzical.
Emisiune de Mugur Popovici
20:30 Lovitura de pedeapsã.
Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Ani de liceu.
Emisiune de Mugur Popovici
22:30 Film documentar  Tehnologia azi

TVRM Cultural
LUNI  22 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  23 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

23:15 Teatrul în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu (r )
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
04:00 La Hanul Morãriþei (r)
05:00 Cãlãtori în timp (r)

MIERCURI  24 noiembrie 2010
06:00 Promo USH
06:10 Ani de liceu (r)
06:40 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Contrapunct (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
09:00 Românul, cetãþean european.
Emisiune de Cristina Pãiuºan-Nuicã
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Autografe muzicale.
Emisiune de Dumitru Cucu
14:00 TVRM-edicina. Prof.univ.dr. Alexandru
Oproiu la dispoziþia dvs.
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Lumea vãzutã de aproape.
Emisiune de Neagu Udroiu
20:00 Noi consumatorii.
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
20:30 Circulaþi, vã rog!
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica  Economia pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Lumea sporturilor.
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film documentar  Filme, filme, filme
23:00 Contrapunct.
Emisiune de George Marinescu
00:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret (r)
04:00 Istoria cu învãþãturã (r)
05:00 Vedetele si fanii lor (r)

JOI  25 noiembrie 2010
06:00 Promo USH
06:10 Lumea sporturilor (r)
06:40 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Lumea vãzutã de aproape (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru
Lupu
08:30 Echipele Gusti.
Emisiune de Florian Tãnãsescu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 La Hanul Morãriþei.
Emisiune de Paulina Irimia (r)
14:00 TVRM-edicina. Prof.univ.dr. Andrei Firicã
la dispoziþia dvs
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Constantin Predilã
20:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
20:30 Atelier tv studenþesc.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
21:00 Academica  Cãrþi în instanþã.
Emisiune de Florin Rotaru

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  24 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  25 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)

22:30 Lauri pentru liceeni.
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film documentar  Absolut minunat
23:00 Consum cultura.
Emisiune de George Stanca
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
04:00 Lovitura de pedeapsã (r)
05:30 Deschide cartea! (r)

VINERI  26 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 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
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)

SÂMBÃTÃ  27 noiembrie 2010
06:00 Promo USH
06:10 Performeri în arenã (r)
06:30 Casã dulce româneascã (r)
07:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
10:30 Biblioteca virtualã.
Emisiune de Ionel Benea
11:00 Academia copiilor.
Emisiune de Irina Haideþ
12:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
12:30 Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român
12:57 Promo
13:00 En garde! Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Un actor in culise.
Emisiune de Viorel Popescu
14:30 Adevãratele stele.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Magazin de weekend.
Emisiune de Marius Voicu
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  26 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  27 noiembrie 2010
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Gândeºti, deci exiºti (r)
07.00 Contrapunct
08.00 Mapamond cultural

16:30 Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
18:30 Contrapunct. Emisiune de George
Marinescu ºi Simona ªerban
19:30 Am venit cu drag la voi.
Emisiune de Georgel Nucã
21:30 Viaþa ca un spectacol.
Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Concert pentru Europa 2005
(ORF  Austria)
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  28 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
08:00 Ecumenica. 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
14:00 Mamaia 2010.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:00 Teatrul în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Scrisori de acreditare.
Emisiune de Mihaela Mihailide
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Grãdina cu statui.
Emisiune de Neagu Udroiu
20:30 Galele TVRM organizate de Societate
Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie,
ªtiinþã ºi Culturã. Emisiune de
Georgel Nucã
22:00 USH dupã 20 de ani.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
22:30 Film artistic: O bunicuþã de zahãr
(Austria, comedie, 2004). Distribuþie:
Aglaia Szyvszkowitz, Karl Markovics.
Nora Heschl, Mazhias Stein. În ciuda
titlului dulce, cei patru membri ai familiei
Seeberg vor fi eroii unor evenimente
destul de amare cauzate de bunicuþa cea
rea ºi egoistã.
00:00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
01:00 Dor de-acasã (r)
03:00 Galele TVRM (r)
05:00 Scena ca istorie (r)

RADIO ROMÂNIA DE MÂINE  STUDENT FM
LUNI  VINERI

SÂMBÃTÃ  DUMINICÃ

07.00-10.00
BUNÃ DIMINEAÞA USH!
Realizator: Tiberiu Ursan

06.00-09.30
MUZICÃ
09.30-10.00
MINI RADIO SHOW
Realizator: Irina Haideþ

10.00-13.00
TACHE ªI FACE
Realizator: Robert Tache

10.00-12.00
MATINAL DE WEEK-END
Realizator: Alina Toma

13.00-16.00
CUTIA PANDOREI
Realizator: Kristine
Marþi 13.00-14.00  INVITATUL DE
LA ORA 13
Realizator: Sorin Lupaºcu

12.00-13.00
Sâmbãtã  MUZICÃ
Duminicã  OMUL DIN SPATELE
PERSONALITÃÞII
Realizator: Maria Ilie

16.00-19.00
FRESH NEWS
Realizatori: Otilia Zamfir

13.00-17.00
SIESTA DE WEEK-END.
Realizator: Alina Toma

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

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

*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret sunt prezentate Consultaþii
pentru sesiunea de examene. Emisiunea este
realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt.
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  28 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)

Bucureºti, 27 noiembrie 2010
Simpozionul de cercetare ºtiinþificã:

Interferenþe ºi analogii interdisciplinare
Ediþia I
Centrele de Cercetare ªtiinþificã - Studii multilingvistice ºi interculturale ºi Culturã ºi civilizaþie
româneascã în context european  în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Litere
organizeazã prima ediþie a Simpozionului de Cercetare ªtiinþificã cu tema Interferenþe ºi analogii
interdisciplinare. Evenimentul va avea loc sâmbãtã, 27 noiembrie, la Facultatea de Litere a
Universitãþii Spiru Haret, str. Ion Ghica nr. 13, etj 4, sector 3, Bucureºti.
Simpozionul se adreseazã cu precãdere tinerilor cercetãtori, masteranzilor ºi cadrelor didactice
doctori sau doctoranzi.
Din punct de vedere tematic, se urmãreºte acoperirea unei palete largi de domenii, între care se
pot stabili ºi analiza interferenþe ºi analogii: limbi ºi literaturi clasice ºi moderne, filosofie, istorie ºi
geografie, teoria comunicãrii ºi jurnalisticã, psihologie ºi sociologie, ciberculturã, ºtiinþe politice,
muzicã, teatru ºi film, matematicã ºi fizicã, arhitecturã ºi arte plastice, ºtiinþa medicinii etc.

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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nr. 46 G, sectorul 6, Bucureºti. Telefon 021.316.97.88/int.108.
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EDITURA FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE

 prezenþã constantã la
Târgul Internaþional GAUDEAMUS  Carte de învãþãturã
Cea de a 17-a ediþie a Târgului Internaþional
GAUDEAMUS  Carte de învãþãturã a fost
organizatã de Radio România, de joi, 18
noiembrie, pânã luni, 22 noiembrie 2010, în
Pavilionul Central Romexpo.
Standul Editurii Fundaþiei România de Mâine
a dat vizitatorilor prilejul de a cunoaºte oferta de
carte universitarã pusã la dispoziþia studenþilor ºi
masteranzilor Universitãþii Spiru Haret ºi nu
numai. În cadrul manifestãrilor organizate la târg,
Editura Fundaþiei România de Mâine a organizat
lansarea celor mai recente apariþii: Managementul
proiectelor, autori: Zenovic Gherasim
(coordonator), Maria Andronie, Alexandru
Dumitru, Raluca Mariana ªtefan, Mariuþa ªerban,
Fenomenul uman. Eseuri de ontologie a
umanului, autor Ion Tudosescu, Descriere ºi
modernitate. Studii masterale, autori: Paul Miclãu
(îndrumãtor), Floarea Gruba, Nicoleta Chiponcã,
Carmen Delurintu, Ingrid Cucu, Laura Mavrodin,
Mioara Vasilachi. Lansãrile s-au bucurat de
prezenþa vizitatorilor, mulþi dintre aceºtia fiind
studenþi, masteranzi ºi cadre didactice din cadrul
Universitãþii Spiru Haret.
*
Eveniment - emblemã al pieþei de carte,
Târgul Internaþional GAUDEAMUS este iniþiat
de Radio România, una din cele mai longevive
instituþii radiofonice din Europa, care, la 1
noiembrie, a împlinit 82 de ani de existenþã ºi
activitate neîntrerupte. Evenimentul este cea mai
importantã componentã a Programului
LECTURA, demers de anvergurã naþionalã al
radioului public, orientat spre susþinerea culturii

scrise. Târgul Internaþional GAUDEAMUS
2010 este al 60-lea târg din acest program.
Din
2010,
Târgul
Internaþional
GAUDEAMUS are, la fiecare ediþie, o þarã 
invitat de onoare, poziþie ocupatã anul acesta
de Belgia, Valonia-Bruxelles, ca recunoaºtere a
excelentelor relaþii culturale dintre cele douã þãri,
în contextul special al Preºedinþiei belgiene a
Uniunii Europene, în a doua parte a acestui an.
Preºedintele de onoare al Târgului
GAUDEAMUS 2010 a fost domnul Jacques
Dubois, filolog romanist, profesor la
Universitatea din Liege, recunoscut pe plan
internaþional ca expert în opera lui Georges
Simenon. O prezenþã consistentã au avut, la
GAUDEAMUS 2010, Franþa, Italia, Grecia, dar
ºi minoritãþile naþionale. Vizitatorii au întâlnit
personalitãþi de prestigiu, precum Norman
Manea (de origine românã, stabilit în SUA),
Catherine Cusset, Marie Darrieussecq (Franþa),
dar ºi Sergio Romano, Bruno Mazzoni, Andrea
G. Pinketts, Marco Polillo (Italia) etc, alãturi
de reprezentanþi ai culturii belgiene francofone
- Paul Emond, Didier Platteau, Emile Lansman,
Bernard Debroux, Jean Auquier.
Târgul Internaþional GAUDEAMUS
reprezintã momentul de vârf al unui proiect
cultural continental, în care Radio România a
înscris Bucureºtiul, alãturi de alte mari oraºe
europene precum Geneva, Bruxelles, Paris,
Luxemburg, Strasbourg etc.: Zilele Cãrþii
Europene. O parte dintre manifestãrile cuprinse
de GAUDEAMUS 2010 au rãspuns temelor
privilegiate propuse în acest an de iniþiatorii

proiectului: Cinematografia - de la carte la micul
ºi marele ecran, Basmul - pentru mici ºi mari,
Europa gurmandã (continuatã din 2009).
Târgul a inclus, ºi în acest an, secþiuni
tradiþionale specializate: Carte ºi multimedia 
reunind oferta actualizatã de carte tipãritã ºi
electronicã, muzicã, film, cursuri interactive, de
la cele mai importante case de editurã, distribuitori
de carte, organizaþii culturale ºi de învãþãmânt;
Bursa Educaþia  dedicatã instituþiilor de
învãþãmânt ºi ajunsã la a 13-a ediþie; Salonul de
Carte pentru Copii Ion Creangã - cea mai
dinamicã ºi interactivã secþiune, aflatã la a 7-a
ediþie; Salonul Naþional de Creaþie ºi Inventicã
pentru Tineret 2010  ediþia a 9-a, organizat
împreunã cu Autoritatea Naþionalã pentru Sport
ºi Tineret; Mini-expoziþia Scriitori din Radio
(standul Radio România); Tombola
GAUDEAMUS; Campania naþionalã de
donaþii Cãrþile se întorc acasã. Derulatã de
Radio România ºi Fundaþia Noi citim, aceastã
campanie continuã tradiþia Coºului Târgului,
începutã în urmã cu aproape 10 ani. Principalul
obiectiv a fost colectarea de cãrþi, de la edituri ºi
persoane dispuse sã le doneze, ºi orientarea lor
cãtre bibliotecile publice rurale, care au activitate
substanþialã ºi numãr mare de abonaþi, dar nu au
mai primit fonduri de achiziþii. De la începutul
anului, peste 14.500 de volume au fost donate de
vizitatorii târgurilor GAUDEAMUS din ClujNapoca, Constanþa, Craiova, Timiºoara ºi
Bucureºti ºi au fost trimise cãtre 25 de biblioteci
din mai multe judeþe. Concursul Naþional de
Lecturã Mircea Nedelciu. Iniþiat de Radio

România, sub numele scriitorului, care a fost unul
dintre fondatorii Târgului GAUDEAMUS,
concursul s-a aflat în al optulea an ºi urmãreºte
sã retrezeascã interesul pentru lecturã al elevilor
de liceu.
GAUDEAMUS 2010 a oferit ºi secþiuni în
premierã:· Secþiunea Carte  Film, iniþiatã in
cadrul Zilelor Cãrþii Europene, a cuprins o
expoziþie de cãrþi, transpuse pe micul ºi marele
ecran de-a lungul anilor, prezente în oferta
participanþilor la târg, ºi un spaþiu de proiecþie
unde au putut fi vizionate scene din ecranizãri
celebre.  Secþiunea Trans-europeanã
Dunãrea  a promovat noua Strategie UE
pentru Regiunea Dunãrii, ca parte a Strategiei UE
2020 ºi a cuprins o expoziþie de biodiversitate,
arheologie, artã, etnografie, eco-turism (Drumul
Caviarului) prezentatã de Institutul de Cercetãri
Eco-Muzeale Tulcea; concursuri pentru public;
dezbateri privind activarea parteneriatelor între
þãrile dunãrene în proiecte de culturã, educaþie ºi
turism.  Centrul de Drepturi de Autor
GAUDEAMUS, coordonat în acest an de Agenþia
Literarã Livia Stoia, a funcþionat în cadrul Bursei
de Contacte, într-un spaþiu dedicat întâlnirilor
profesionale cu autori români cu potenþial de
publicare în þarã ºi în strãinãtate, precum ºi
prezentãrii ofertei de carte strãinã din portofoliul
agenþiei cãtre editorii români.
O diversitate fãrã precedent au oferit ºi
numeroasele expoziþii tematice: · Expoziþia
Pagini din istoria radioului - organizatã în
colaborare cu Federaþia Românã de
Radioamatorism ºi Asociaþia Colecþionarilor de
Aparate Radio din România.  Expoziþia O
Istorie a tiparului - organizatã de Complexul
Muzeal Curtea Domneascã din Târgoviºte.
 Expoziþia Bucureºtii vãzuþi de A. Poitevin
Scheletti - organizatã în colaborare cu
Biblioteca Metropolitanã din Bucureºti. 
Expoziþia de fotografie Uca Marinescu  În
jurul lumii , o avanpremierã la scarã redusã a
expoziþiei ce va fi prezentatã la Muzeul
Þãranului Român, cu sprijinul postului Radio
România Actualitãþi, reflectând cãlãtoria-sintezã
a celor 70 de ani de viaþã ai autoarei.  Expoziþia
internaþionalã «Le petit monde de Kitty
Crowther» - propusã de Invitatul de onoare,
Belgia, Valonia-Bruxelles, ºi câºtigãtoare a
Premiului Astrid Lindgren 2010.  Expoziþia
internaþionalã de ilustraþie de carte pentru
copii Creaturi fantastice - organizatã în
colaborare cu SCBWI România, ce a prezentat
lucrãri ale celor mai talentaþi ilustratori din
România ºi alte þãri.
Bookcrossing este un proiect internaþional în
care postul Radio România Cultural a înscris þara
noastrã, cu prilejul Târgului GAUDEAMUS.
Radio România Cultural susþine aceastã

modalitate originalã de a
promova lectura mondialã,
bazatã pe abordarea de tip
citeºte ºi dã mai departe,
care transformã oraºul într-o
mare salã de lecturã,
combinatã cu sistemul
curajos de a trimite o carte
cãtre un potenþial cititor
necunoscut. În prezent, în
lume, sunt peste 814.000 de
utilizatori, înregistraþi pe site,
ºi mii de articole de presã au
popularizat demersul.
C a t a l o g u l
INFOCARTE - Cãrþi
Disponibile din România
(Romanian Books In
Print) a putut fi consultat
la GAUDEAMUS 2010,
fiind accesibil ºi online la
www.infocarte.ro. Este
creat de Central and East
European Book Projects
Reperele acestei ediþii:
Fund, cu sediul în Olanda,
 Suprafaþa totalã a târgului: circa 14.000 mp, Pavilionul
în colaborare cu Institutul
Central Romexpo fiind ocupat aproape integral;
Cultural Român, la sugestia
 Numãrul expozanþilor: 380 de organizaþii din cele mai
mai multor asociaþii din
importante segmente editoriale ºi educaþionale.
domeniul cãrþii. Catalogul
 Programul de manifestãri: peste 500 de evenimente
oferã informaþii la zi despre
programate în mai multe spaþii dedicate în incinta pavilionului
titlurile cu ISBN publicate
ºi la standurile expozanþilor.
în România ºi disponibile
la vânzare în librãrii,
târguri ºi internet, specificând titlul ºi autorul, Sociologie ºi Asistenþã Socialã a Universitãþii din
preþul cãrþii, numãrul de pagini, anul publicãrii, Bucureºti); Trofeul Presei Mircea
subiectul cãrþii ºi limba în care a fost publicatã. Sântimbreanu, pe secþiunile publicaþii, radio,
Demersul suplineºte astfel o lacunã a circuitului TV, agenþii de presã ºi online  decernat
informaþiilor de pe piaþa de carte româneascã, jurnaliºtilor acreditaþi, care au reflectat derularea
realizând conectarea sa la o procedurã deja târgului; pentru secþiunile publicaþii, radio, TV ºi
consacratã la nivel european.
online, trofeele se vor acorda tot pe baza votului
Seminarul internaþional European publicului. Trofeul Presei pentru secþiunea agenþii
Broadcasting Union pe tema Talking Books de presã se va acorda pe baza monitorizãrii
On the Radio (cu acces exclusiv pentru realizate de Agenþia de Presã RADOR a Societãþii
membrii EBU) a fost iniþiat de Radio România Române de Radiodifuziune; Premiul de
ºi EBU, cu participarea reprezentanþilor excelenþã, acordat de Radio România uneia dintre
posturilor publice de radio din: Suedia, editurile prezente la târg ºi destinat finanþãrii
Germania, Italia, Vatican, Cehia, Polonia, parþiale a unui proiect editorial de importanþã
Bulgaria, România, precum ºi scriitorul ºi naþionalã, cu ecouri internaþionale; Premiul
jurnalistul de radio Grigore Bãrgãuanu, cu o pentru traducere, o premierã a Târgului, va fi
intervenþie specialã.
acordat de Radio România, în acest an, doamnei
Premiile
Târgului
Internaþional Antoaneta Ralian, urmând ca, de la ediþia viitoare,
GAUDEAMUS 2010 sunt decernate luni, 22 premiul sã îi poarte numele ºi sã fie acordat unuia
noiembrie, ora 14.00, astfel: Trofeele dintre cei mai prolifici ºi apreciaþi traducãtori ai
GAUDEAMUS (decernate pentru cinci dintre momentului; Premiul Educaþia, acordat uneia
expozanþi) ºi Cea mai râvnitã carte a târgului, dintre instituþiile de învãþãmânt prezente la târg;
prin Votul Publicului, bazat pe studiul de trafic Premiul Miss Lectura, acordat de organizatori
efectuat în rândul vizitatorilor, pentru a zecea oarã celei mai frumoase vizitatoare iubitoare de carte,
consecutiv, de Centrul de Studii Media ºi Noi oferit de Oriflame România; Premii ºi menþiuni
Tehnologii de Comunicare (Facultatea de speciale; Premiile Tombolei GAUDEAMUS.

Ziua Internaþionalã a Studenþilor

Ana Turos

Lector univ.dr. George V. GRIGORE
Cancelarul Facultãþii de Arte
17 noiembrie a fost declaratã, oficial, Ziua Internaþionalã a Studenþilor în 1941,
de cãtre Consiliul Internaþional al Studenþilor, ca urmare a evenimentelor din anul
1939, Praga, Cehoslovacia. În data de 11 noiembrie 1939, Jan Opletal  un student
al Universitãþii de Medicinã  a fost omorât în timpul unei demonstraþii care omagia
aniversarea independenþei Cehoslovaciei. Procesiunea funerarã, la care au participat
mii de studenþi, s-a transformat într-o demonstraþie anti-nazistã. Mãsurile luate de
autoritãþi au fost extrem de severe: toate universitãþile din Cehoslovacia au fost
închise, peste 1200 de studenþi au fost arestaþi ºi trimiºi în lagãre de concentrare,
iar nouã studenþi ºi profesori au fost executaþi pe 17 noiembrie.
Cu ocazia Zilei Internaþionale a Studenþilor,
conducerea Teatrului Masca, al cãrui director
este cunoscutul ºi mult apreciatul actor Mihai
Mãlaimare, a decis ca sfârºitul sãptãmânii,
19- 21.11.2010, sã fie dedicat studenþilor, drept
pentru care, la spectacolele din aceste zile,
intrarea studenþilor a fost gratuitã.
Directorul Mihai Mãlaimare, actor cu
experienþã, cu preocupãri deosebite în materie
de teatru - ca director al Teatrului Masca , dar
ºi cadru didactic, care a acumulat experienþã ca
profesor asociat la Universitatea Naþionalã de
Artã
Teatralã
ºi
Cinematograficã
I.L.Caragiale  Bucureºti ºi Universitatea
Ecologicã  Facultatea de Teatru, este, în
prezent, conferenþiar universitar doctor la
Facultatea de Arte a Universitãþii Spiru Haret,
specializarea Artele Spectacolului  Actorie,
conducând, împreunã cu asistenta universitarã
Ana Maria Pâslaru  Dinculescu, o grupã de
studenþi ai anului I ºi coordonând masteranzii
anului II la cursul de Teatru Gestual.
În colaborarea cu Facultatea de Teatru a
Universitãþii Spiru Haret, conf. univ. dr. Mihai

Andi Gonczi

Alex Rizescu

Mãlaimare s-a dovedit de un real ajutor tuturor
studenþilor, propunând ºi creând proiecte
îndrãzneþe, în care au fost distribuiþi studenþii
noºtri, cum sunt spectacolele: Actorii,
Mãturãtoarele, Gemenii, Îndrãgostiþii,
Regele Cerb, Slugã la doi stãpâni, Ghetto
Blaster ºi altele.
Profesorul ºi actorul Mihai Mãlaimare
dovedeºte calitãþi manageriale deosebite, fiind
un promotor al unui gen de teatru unic, teatrul
stradal, ce vine în întâmpinarea publicului
modern, care nu mai are timp sã ajungã la sediul
unui teatrul clasic instituþional.
În sfârºitul de sãptãmânã dedicat studenþilor
au fost programate urmãtoarele spectacole:
- vineri, 19 noiembrie, ora 20: VENEXIA,
un spectacol regizat de italianul Michele
Modesto Casarin ºi inspirat de textul
Venexiana ºi de alte fragmente savuroase din
scenariile de Commedia dell Arte. Montarea
aduce în scenã o lume foarte puþin cunoscutã
publicului românesc: lumea curtezanelor
veneþiene;
- sâmbãtã, 20 noiembrie, ora 19: ANOTIMP;

Delia Riciu

- sâmbãtã, 20 noiembrie, ora 19: GIGI
AMOROSO. În acest spectacol apare un fel de
Casanova naiv, sincer, pentru care femeile sunt
flori pe care trebuie musai sã le culegi. El nu
alege ºi buchetul sãu este unul viu colorat, cu
aerul unuia din flori de câmp. Gigi Amoroso
poate fi povestea derizoriului din viaþa fiecãruia
dintre noi;
- duminicã, 21 noiembrie, ora 11:
PRINÞESA DIN CASTELUL DE ARAMÃ.
Hans Christian Andersen este unul dintre cei mai
îndrãgiþi autori pentru copiii din þara noastrã ºi
nu numai. Minunatele lui poveºti, precum
Crãiasa zãpezilor, Mica sirenã, Amnarul
fermecat, au fost puse în scenã de multe ori,
spre încântarea micilor spectatori. Se oferã o
versiune scenicã nouã a poveºtii Amnarului
fermecat, în stilul Teatrului Masca, îmbinând
expresivitatea corporala a actorului cu mijloacele
plastice ale mãºtilor ºi pãpuºilor, cu dansul ºi
pantomima, atât de potrivite pentru a reda lumea
de basm a marelui autor danez;
- duminicã, 21 noiembrie, ora 19: ACUL
CUMETREI GURTON: Spectacolul muzical,
dupã un text din Teatrul Renaºterii Engleze, de
un autor necunoscut, este o farsã în cel mai pur
stil englezesc, deschizând drumul marilor
comedii shakespeariene. Cumãtra Gurton ºi-a
pierdut acul de cusut, o sculã preþioasã în acele
timpuri. Hodge, servitorul ei, disperat cã i s-au
rupt pantalonii ºi vrând sã arate bine la întâlnirea
cu o frumoasã þãrãncuþã, porneºte o cãutare
turbatã pentru a depista acul.
*
Urãm LA MULÞI ANI studenþilor noºtri ºi
MULTÃ BAFTÃ, în cariera pe care ºi-au ales-o!
*
Prezentãm câteva fotografii ale studenþilor
Facultãþii de Arte, Universitatea Spiru Haret,
actori în spectacolele Teatrului Masca.

Diana Croitoru

Bogdan Untilã
Emilia Manea

Massimiliano Nugnes

Rãzvan
Teodorescu

Alex Mihalache

Graziela Bãdescu

Andrei Drãgulescu

