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MANIFESTE PENTRU BUCUREªTI
- cinci perspective oferite de studenþii
arhitecþi ai Universitãþii Spiru Haret doar pentru a ajunge dintr-o parte
în alta a Bucureºtiului.
Pentru a demonstra dificultatea
cu care pietonii strãbat zona
centralã, studenþii au luat ca
exemplu legãtura dintre Parcul
Izvor ºi Parcul Ciºmigiu. Pentru a
ajunge dintr-un parc în celãlalt,
pietonii trebuie sã traverseze trei
strãzi ºi râul Dâmboviþa.
Pentru soluþionarea acestui
aspect al circulaþiei pietonale,
studenþii arhitecþi au identificat o
serie de puncte, care concentreazã
problemele de trafic ale zonei
centrale. Acestea sunt, dupã pãrerea
lor, Piaþa Eroilor, Piaþa Unirii, Piaþa
Victoriei ºi intersecþia Izvorul Rece.
Intervenþia propusã ar fi în mãsurã
sã soluþioneze problema traficului,
pe întreaga zonã determinatã de
aceste 4 puncte. Soluþia ar consta
în realizarea unui inel, care sã poatã
rezolva nu doar problema traficului,
ci sã înglobeze ºi toate funcþiunile
parazitare  circulaþie, spaþii de
locuit, alte aspecte complementare,
existente în oraº, în zonele cu care
comunicã inelul.
În fapt, este vorba de o megastructurã, capabilã sã înglobeze toate
aceste funcþiuni ºi sã comunice,
totodatã, în mod direct cu oraºul.
Rolul sãu al fi acela de a ajuta la
ordonarea densificãrii care are loc în
partea centralã a Bucureºtiului.
Iniþiatorii manifestului doresc
ca acest inel sã funcþioneze

Ce vezi la televizor
NU este viaþa realã (Bill Gates)

asemenea unui organism ºi sã se
completeze reciproc cu oraºul.
Cel de-al doilea proiect propus,
Pieþele publice, a atras atenþia
asupra faptului cã, dupã 1989, nu
s-au mai construit astfel de spaþii.
Totodatã, iniþiatorii manifestului au
arãtat cã nici una dintre pieþele
studiate nu îndeplineºte funcþiile
specifice unei pieþe publice.
De aceea, studenþii au propus
instrumentarea unei reþele de spaþii
publice, pornind de la o zonã în care o
astfel de piaþã lipseºte total. Este vorba
despre zona Pieþei Rahova, care, în
prezent, are doar rol comercial.
Pornind de la o reþea de patru
puncte, viitorii arhitecþi au propus
organizarea unor locuri de întâlnire
ºi unor spaþii destinate organizãrii de
evenimente. Pentru definirea
proiectului, s-a utilizat un mobilier

Trei medalii la Campionatul Naþional Universitar de Schi
Lector univ. drd. George CÃTUNÃ
În zilele de 10, 11 ºi 12 martie
2011, în cunoscuta staþiune turisticã
montanã Poiana Braºov, în
organizarea Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii Tineretului ºi Sportului ºi
a primitoarelor gazde, Universitatea
Transilvania din Braºov ºi Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sporturi
Montane, s-a desfãºurat Campionatul
Universitar Naþional de Schi Alpin
ºi Snowboard, ediþia 2011.
Competiþie studenþeascã de
tradiþie, la care au participat, ºi de
data aceasta, centre universitare
unde practicarea sporturilor de iarnã

Haretiºtii se implicã în viaþa cetãþii

Marþi, 15 martie, a avut loc, în
atmosfera relaxatã ºi boemã a
Ceainãriei Cãrtureºti, vernisajul
expoziþiei Manifeste pentru
Bucureºti. Cu acest prilej, au fost
prezentate ºi expuse lucrãrile
realizate de studenþii Facultãþii de
Arhitecturã din cadrul Universitãþii
Spiru Haret.
În deschiderea evenimentului,
coordonatorul proiectului, arh.
Maria Duda, lect. univ. drd. în
cadrul Facultãþii de Arhitecturã a
Universitãþii Spiru Haret, a
sintetizat ideea Manifestelor din
perspectiva celor cinci echipe
participante, care au visat, gândit,
proiectat, pornind de la ceea ce
Bucureºtiul are de oferit ºi ceea ce
dorim ca Bucureºtiul sã fie.
Prima echipã s-a raportat la o
temã care ne afecteazã în viaþa de zi
cu zi, prezentând manifestul despre
Mobilitate. Cei doi studenþi, care
au dezvoltat aceastã idee, ºi-au
propus o analizã a interacþiunii dintre
mobilitatea pietonilor ºi traficul auto.
Pentru exemplificare, ei au ales
centrul Bucureºtiului, ca principal
punct de interes pentru pietoni,
datoritã existenþei unui numãr mare
zone publice, de parcuri.
Din punct de vedere al traficului
auto, studenþii au concluzionat cã
centrul reprezintã, mai degrabã, o
zonã de tranzit. În marea majoritate
a cazurilor, autoturismele au alte
destinaþii ºi traverseazã acest areal

Studenþi ai Universitãþii Spiru Haret din nou pe podium

urban uºor, evitându-se o intervenþie
prea agresivã în zona respectivã.
Urmând un demers logic,
manifestele studenþilor Facultãþii de
Arhitecturã din cadrul Universitãþii
Spiru Haret s-au concentrat ºi asupra
Strãzilor - ca domeniul public ºi
comercial.
Punctul de plecare, în acest
proiect, l-a reprezentat chiar strada ºi
ce înseamnã, de fapt, aceasta. Pornind
de la traseele pe care studenþii le
realizeazã atunci când parcurg drumul
de acasã la ºcoalã, de acasã în oraº
sau atunci când doresc sã prezinte
oraºul unui turist, viitorii arhitecþi au
constatat cã toate aceste itinerarii se
intersecteazã în zona centrului vechi.

Ana Maria CETÃÞEAN
(Continuare în pag. 8)

se bucurã de aprecierea studenþilor:
Braºov, Bacãu, Piteºti, Alba Iulia,
Cluj, Târgu Mureº, Bucureºti ºi
Timiºoara, a cunoscut o participare
numeroasã, studenþi - sportivi
valoroºi ºi asistenþã.
În decorul minunat al munþilor
Postãvaru, pe dificila pârtie Lupului,
binecunoscutã iubitorilor schiului de
performanþã, s-au înscris la aceastã
ediþie a Campionatelor naþionale
universitare 78 de studenþi ºi studente,
printre care s-au aflat ºi mulþi sportivi
prezenþi de fiecare datã la
concursurile naþionale de schi ºi

Noul mitropolit al Clujului
este IPS Andrei Andreicuþ
Arhiepiscopul de Alba Iulia,
Andrei Andreicuþ, a fost ales, în
ºedinþa Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Romane, în
funcþia de mitropolit al Clujului,
Albei, Criºanei ºi Maramureºului,
rãmasã vacantã dupã moartea IPS
Bartolomeu.
IPS Andrei Andreicuþ, pe numele
sau real Ioan Andreicuþ, s-a nãscut la
24 ianuarie 1949, în satul Oarþa de
Sus, judetul Maramureº, a urmat
liceul în Cehul Silvaniei ºi cursurile
Facultãþii de Construcþii Cãi Ferate
din Bucureºti (între anii 1967-1972),
ulterior fiind repartizat ca inginer la
Întreprinderea de Construcþii Cãi
Ferate din Cluj - Napoca.
Din 1976 a urmat Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu,
fiind licenþiat în vara anului 1978, când a fost hirotonit preot de cãtre
IPS Teofil Herineanu, Arhiepiscopul Clujului. Ulterior a activat ca preot
paroh timp de ºapte ani în oraºul Turda (judeþul Cluj). Din toamna anului
1985 a fost transferat, la cererea PS Episcop Emilian Birdaº, la Parohia
Ortodoxã Românã Maieri I din Alba Iulia, ulterior fiind numit vicar
administrativ. A urmat cursurile de doctorat ale Institutului Teologic de
Grad Universitar din Bucureºti, obþinând titlul de doctor în anul 1998.
Pe 25 februarie 1990 a fost ales ºi hirotonit arhiereu-vicar pentru
Episcopia de Alba Iulia, iar, pe 4 martie 1990, a fost numit episcop locotenent
al Episcopiei Alba Iulia. Din luna iunie a aceluiaºi an a devenit episcop
titular. Pe 16 iulie 1998, Episcopia Alba Iuliei a fost ridicatã la rangul de
Arhiepiscopie, iar Andrei Andreicuþ la rangul de arhiepiscop.
La 1 Decembrie 2002, Preºedinþia României i-a conferit Ordinul
Naþional Pentru Merit în grad de Mare Ofiþer, pentru activitatea
depusã în slujba Bisericii ºi a þãrii, iar, din februarie 2007, a fost ales
membru al Academiei de ªtiinþe ºi Arte din Salzburg (Austria).
IPS Andrei este recunoscut ºi pentru activitatea derulatã în plan
administrativ-bisericesc, dar ºi în domeniul didactic, fiind cel care a întemeiat
Seminarul Teologic Ortodox Liceal Mitropolit Simion ªtefan din Alba
Iulia, ºi s-a numãrat printre fondatorii Universitãþii 1 Decembrie 1918" din
Alba Iulia. În calitate de arhiepiscop de Alba Iulia, a fãcut demersurile
necesare înfiinþãrii Facultãþii de Teologie din Alba Iulia, primele cursuri
fiind începute în 1991. Andrei Andreicuþ predã, în prezent, în cadrul facultãþii,
disciplina Morala ºi Spiritualitate Ortodoxã, iar în perioada 2000-2008 a
fost ºi decan al facultãþii, din 2008 detinând funcþia de decan onorific.
In plan cultural, IPS Andrei a înfiinþat tipografia Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române a Albei Iulia ºi Editura Reîntregirea, a pus bazele
revistei Credinþa Strãbunã (organul cultural ºi de presã al Arhiepiscopiei
de Alba Iulia) ºi ale revistei Facultãþii de Teologie Ortodoxã din Alba
Iulia, Credinþa Ortodoxã ºi a înfiinþat Radio Reîntregirea.
Arhiepiscopul de Alba Iulia are numeroase cursuri, lucrãri de
specialitate ºi cãrþi publicate, dar este ºi iniþiatorul a numeroase conferinþe
sau simpozioane naþionale ºi internaþionale.
În cei 20 de ani de la întronizarea arhiepiscopului Andrei Andreicuþ,
în Arhiepiscopia de Alba Iulia au fost construite aproximativ 200 de biserici,
zeci de case parohiale, dar a fost dezvoltatã ºi una dintre cele mai mari
reþele sociale din þarã, cu numeroase centre sociale, case de tip familial,
cantine ºi cãmine pentru bãtrâni.
De asemenea, în aceastã perioada a fost restauratã Catedrala
Reîntregirii ºi complexul arhiepiscopal, a fost construit noul sediu al
Facultãþii de Teologie Ortodoxã ºi, în urmã cu doi ani s-a început
construcþia noului sediu al Seminarului Teologic din Alba Iulia.
De asemenea, în aceastã perioada au fost înfiinþate peste 40 de noi
mãnãstiri ºi schituri în judeþele din cuprinsul Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

O excelentã revistã dedicatã istoriei presei
Valeriu RÂPEANU

V-aþi întrebat vreodatã de ce nu vã ajung banii, de ce copiii dumneavoastrã
par de necontrolat, de ce plãtiþi rate insuportabile la bancã, de ce nu vã mai
place nimic din ce aveþi în casã, de ce vã vine mereu sã vã certaþi cu toatã
lumea, de ce vã simþiþi neglijat, ignorat, umilit, strivit de cei care ar trebui sã
vã serveascã, de ce nu sunteþi fericit ºi nici mãcar mulþumit sau pur ºi simplu
de ce fetele poartã de aproape doi ani cizme în miezul verii? Dar v-aþi întrebat
ºi de ce nu faceþi nimic pentru ca aceste ingerinþe în viaþa dumneavoastrã sã
nu mai continue? Vã prezentãm cinci modalitãþi de influenþã ºi educaþie
cotidianã nefaste asupra minþii ºi acþiunii dumneavoastrã:
1. În fiecare zi, pe toate canalele media, i se oferã cetãþeanului obiºnuit
un exemplu de personaj realizat din punct de vedere financiar ºi se insistã
pe cât de mulþi bani are respectivul, câte bunuri deosebite îºi cumpãrã în
fiecare zi, cu ce persoane bine umblã, în ce casã luxoasã trãieºte ºi cât
de simpatic e în discuþiile cu presa. În acest fel, puþin câte puþin, omul
obiºnuit ajunge sã fie, în mod real, interesat de viaþa personajului
neobiºnuit. Apoi i se oferã omului obiºnuit informaþii despre situaþii
conflictuale din viaþa personajului neobiºnuit, de genul: divorþ cu scântei
sau despãrþire violentã, dispute pe moºteniri, corupþie, exprimãri colorate.
Nu la fel de bine primite, dar destul de eficiente sunt ºi informaþiile despre
aspecte pozitive din viaþa omului neobiºnuit: cãsãtorie, o nouã cucerire,
un act caritabil.
2. În fiecare zi, pe toate canalele media, i se explicã omului obiºnuit
de unde sã îºi ia cel mai avantajos credit, care sunt bãncile care au
comisioane ascunse ºi, prin excludere, care sunt cele mai sigure ºi unde
trebuie sã dea fuga sã ia bani. Apoi, i se spune ce lucruri rele i se pot
întâmpla dacã nu îºi plãteºte ratele.
(Continuare în pag. 3)

De curând am primit cel de al
doilea numãr al Revistei Române
de Istoria Presei, tipãritã sub egida
Asociaþiei Române de Istoria
Presei, publicaþie care îºi defineºte
un loc distinct în universul
tipãriturilor culturale. ªi nu numai.
Fãrã îndoialã, meritul apariþiei
acestei reviste, care uneºte
rigoarea ºtiinþificã, elevaþia
intelectualã, prezentarea graficã de
înaltã þinutã, revine colegului
nostru profesorul Ilie Rad, care se
dovedeºte un ziarist entuziast ºi
competent, un intelectual cu un
acut
simþ
al
valorilor
contemporane. Pe lângã aceste
calitãþi, Domnia Sa are conºtiinþa
cã istoria presei româneºti nu
reprezintã o infra realitate
culturalã, nu constituie o zonã
marginalã a trecutului nostru. De
aceea, Revista pe care o conduce
împreunã cu colegiul redacþional
nu opereazã, ci combate
îngustimile dogmatice, opiniile

exclusiviste, care urmãresc sã creeze
false opoziþii, sã anatemizeze creatori
de maximã importanþã, aº spune chiar
de rãscruce, care au ilustrat istoria
culturii româneºti în care se include
ºi cea a presei. De aceea socotim
binevenitã ºi tipãrirea conferinþei pe
care academicianul Eugen Simion a
þinut-o în deschiderea celui de al
treilea Congres Naþional al Istoriei
Presei din România, intitulatã
Publicistica Româneascã: Modelul
Eminescu. Este nu doar o expunere
academicã, rigidã a ceea ce reprezintã
modelul Eminescu în presa
româneascã, ci ºi o rememorare
binevenitã, aº spune, a modului în
care înþelegem sã întâmpinãm fapte
fundamentale de culturã, care
onoreazã o ambianþã spiritualã cum
ar fi, mult dorita ºi imposibil de
realizat în condiþiile dinainte de 1989,
tipãrirea manuscriselor eminesciene
în integralitatea lor. Nu le vom repeta
aici. Ceea ce am vrea sã relevãm aici
sunt cele douã idei pe care domnul
Eugen Simion le afirmã în conferinþa
sa ºi anume cã gazetãria, pentru
Eminescu, este un chin, un imens chin

ºi, în acelaºi timp, un act de
responsabilitate, o pasiune ºi un
mesianism, un profetism, care, toate
la un loc, evident, au avut un rãsunet
ºi au chiar pânã astãzi un rãsunet 
cum vom vedea îndatã  în conºtiinþa
româneascã. Al doilea lucru, pe care
voiam sã-l spun, e cã publicistica lui
Eminescu este ºi va fi mereu obiect
de controversã în cultura
româneascã.
Obiect de controversã da. Aº
considera binevenitã o asemenea
controversã ºtiinþificã, întemeiatã pe
cunoaºterea contextului istoric ºi
social în cadrul cãruia s-a afirmat
Eminescu ºi a rostit, cu pasiunea ce îi
era caracteristicã, fãrã teamã de
urmãrile pe care le putea avea asupra
lui aceastã ofensivã de zi cu zi, în
numele unor idealuri în care el a
crezut fãrã sã le tranzacþioneze, fãrã
sã le scoatã la mezatul vânzãrilor
profitabile. Dar nu, nu avem o
asemenea confruntare, ci, mai
degrabã, o întoarcere stranie la
metodele anilor dinaintea lui 1989
când publicistica lui Eminescu era pur
ºi simplu interzisã, când se puteau

doar tipãri  cu câtã greutate  ediþii
selective, iar, când a apãrut cel de
al IX-lea volum, nu mai e nevoie
sã spunem ce soartã tristã a
avut.Din pãcate, nu ºtiu dacã mai
existã memoriile adresate
conducerii superioare, unele de-a
dreptul lui Nicolae Ceauºescu,
prin care s-a obþinut retragerea din
circulaþie a volumului. Dar, dacã
s-ar afla ºi s-ar publica, am vedea
cât de mult seamãnã cu indignãrile
de astãzi din momentul apariþiei
volumelor care au cãutat ºi au
reuºit sã tipãreascã în integralitatea
ei opera publicisticã eminescianã.
(Continuare în pag. 3)

Naþional Universitar la slalom uriaº
ºi la Combinata alpinã ºi o medalie
de
Vicecampion
Naþional
Universitar, la slalom special.
Astfel, la final de iarnã, bucuria
participãrii la o astfel de competiþie
prestigioasã dedicatã studenþilor a
fost cu atât mai mare cu cât a fost
încununatã de un succes demn de
luat în seamã, atât din punctul de
vedere personal, al noului
CAMPION
UNIVERSITAR
medaliat, cât ºi al Universitãþii
SPIRU HARET, ce a surclasat, prin
rezultate, numeroasele universitãþi
prezente ºi situate în zone în care
sporturile de iarnã (schi ºi
snowboard) sunt la ele acasã.

EDUCAÞIA 2.0 
incursiune în învãþarea
asistatã de calculator
Conf. univ. dr. Mioriþa GOT
Facultatea de Litere
Paradigma învãþãmântului actual
presupune, mai mult decât oricând,
implicarea în procesul educativ a
decidenþilor, a actorilor sociali, a
specialiºtilor în domeniu  în vederea
derivãrii coerente a finalitãþilor, a
competenþelor ºi a activitãþilor de formare
consecutive care decurg din obiectivele prevãzute de curriculum.
Problema educaþiei reprezintã pentru societatea româneascã actualã
un punct vital în derularea proiectelor de integrare europeanã. Astfel,
centrarea atenþiei unor factori decidenþi din anumite instituþii abilitate pe
dezvoltarea prioritarã a ºcolii româneºti a creat premise favorabile pentru
derularea unor programe educaþionale la nivel european, flexibile ºi
deschise, cu o eficienþã demonstratã. În condiþiile în care se afirmã tot mai
des cã învãþãmântul românesc contemporan s-a împotmolit într-o situaþie
disperatã  ignorat sau supus unor neîncetate reforme, terorizat de politicã
ºi de subfinanþare , am avut recent bucuria unui reviriment de ordin
personal, participând ca invitatã, în calitate de profesor al Universitãþii Spiru
Haret, la manifestãrile organizate de SIVECO Romania.
Este vorba despre semina-rele Prezentarea ºi diseminarea rezultatelor
proiectului european ASPECT (Bucureºti, sala de conferinþe a hotelului
Euro Hotel Polizu, 28 ianuarie 2011) ºi Prezentarea ºi diseminarea
rezultatelor proiectului european EduTubePlus (Snagov, sala de conferinþe
a hotelului Mirage, 26-27 februarie a.c.). Cu prilejul finalizãrii celor douã
proiecte în februarie 2011, SIVECO Romania a organizat o reuniune de
informare asupra rezultatelor înregistrate.
Proiectul ASPECT (Adopting Standards and Specifications for Educational
Content), finanþat prin programul eContentPlus al Comisiei Europene, a debutat
în septembrie 2008 ºi este rezultatul unui parteneriat care cuprinde 22 de instituþii
din 15 þãri europene, incluzând nouã ministere ale Educaþiei (din Belgia,
Danemarca, Franþa, Germania, Italia, Lituania, Portugalia, Slovenia ºi Ungaria),
patru companii private producãtoare de content (printre ele numãrându-se ºi
SIVECO Romania), precum ºi importanþi furnizori de tehnologie. Iatã câteva
obiective majore ale programului: sã analizeze comparativ modul în care diverse
pachete de standarde ºi specificaþii sunt aplicabile conþinutului digital
educaþional (atât cel comercial, cât ºi cel generat de utilizatori, în special de
profesori); sã verifice în ce mãsurã implementarea de standarde ºi de specificaþii
pentru conþinutul digital educaþional creºte gradul de inter-operabilitate al
resurselor educaþionale la nivel european; sã elaboreze un set de bune practici,
prin intermediul cãruia instituþiile europene care furnizeazã educaþie sã
beneficieze de o soluþie completã, axatã pe nevoi, în scopul cãutãrii, schimbului
ºi reutilizãrii unor resurse educaþionale.
(Continuare în pag. 3)

ADOPTAREA EURO
ÎN ROMÂNIA
Conf.univ.dr. Ilie SIMON
Vom analiza stadiul adoptãrii
euro, prevãzut pentru 2014 în
Programul Naþional. Pe baza
analizei criteriilor de convergenþã în
condiþiile concrete din România
vom încerca sã avansãm o altã datã
pentru integrarea monetarã.

Semnalãm

Prof. univ. dr. Emilian M. DOBRESCU

snowboard, de data aceasta ei
reprezentând
institutele
de
învãþãmânt superior unde învaþã ºi se
pregãtesc pentru viitoarele profesiuni.
Prezentã pentru a doua oarã la
Campionatul Naþional Universitar de
Schi, Universitatea Spiru Haret a fost
reprezentatã de NORBERT B.
NAGY, student în anul III al ciclului
de licenþã, care a concurat în cele douã
probe de schi alpin organizate: Slalom
Special, la al cãrui start s-au aliniat
47 de studenþi, ºi la Slalom Uriaº, la
care au concurat 35 schiori studenþi.
Studentul Universitãþii Spiru Haret sa clasat, la ediþia din acest an a
Campionatelor naþionale universitare,
pe Locul I, devenind Campion

1. Adoptarea euro în 2012
Aderarea României la Uniunea
Europeana(EU) la 1 ianuarie 2007, pe
fundalul performanþelor remarcabile
ale economiei româneºti, începând cu
anul 2000, l-a determinat, probabil,
pe guvernatorul Bãncii Naþionale din
România (BNR), în cadrul unei
reuniuni regionale privind mediul
economic, din mai 2007, sã lanseze
perspectiva introducerii monedei
euro, în România, în 2012, cu doi ani
mai devreme decât era prevãzut în
Programul Naþional.
Ce s-a întâmplat între timp?
România se caracterizeazã printr-o
economie relativ micã, deschisã spre
exterior, reprezentând aproximativ
1% din produsul intern brut (PIB) al
Uniunii Europene (UE), fiind
puternic influenþatã de ºocurile
externe, fie ele pozitive sau negative,
fiind grav afectatã de criza începutã
în SUA încã de la sfârºitul anului
2007 ºi apoi extinsã ºi în alte þãri, în
special cele europene. Astfel, dupã o
crizã de cca 2-3 ani, creºterea

economicã în SUA ºi în alte þãri
dezvoltate s-a reluat în 2010, de
naturã sã ducã la o creºtere a cererii
externe pentru produsele ºi serviciile
româneºti, sprijinind astfel revigorarea economicã ºi în România. Cu
toate acestea, se manifestã încã o
prudenþã exageratã la investitorii din
aceste þãri, explicabilã prin criza de
lichiditate prin care au trecut, astfel
încât extinderea de noi fonduri pentru
investiþii în strãinãtate, inclusiv de
fonduri noi pentru investiþii în
România este încã frânatã. Mai mult
decât atât, o parte a investitorilor
strãini, fiind confruntaþi cu lipsa de
lichiditãþi ºi cu un randament
diminuat al activelor lor fizice ºi
financiare din þãrile lor, ºi-au retras o
parte din investiþiile financiare pe
termen scurt, în primul rând din þãrile
emergente, inclusiv din România. Pe
baza evoluþiilor ulterioare din
România ºi din strãinãtate, în special
din Statele Unite ale Americii ºi
Uniunea Europeanã vom încerca sã
estimãm posibilitatea de a adopta
euro în 2012 sau 2014, costurile ºi
beneficiile de a face acest lucru, ºi sã
prezentãm în cele din urmã o altã datã
pentru adoptarea monedei euro în
România. Analiza va începe cu
criteriile nominale de convergenþã,
precum ºi cele reale, si modul în care
BNR poate avea rolul determinant
în realizarea acestor criterii.
(Continuare în pag. 4)
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Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale,

 lector univ. dr. Elena GURGU
Student: Ce a determinat
Student: Activitatea economicã globalã este în revenire dupã
aceastã creºtere a inflaþiei ?
recesiunea din anii 2008  2009?
Profesor:
Activitatea dezvoltate, ritmul de creºtere a fost
Profesor: La aceastã creºtere a

economicã globalã continuã sã se
redreseze, dar într-un ritm
neuniform. Ritmul de redresare la
sfârºit de an 2010 este mai lent
decât cel înregistrat în primele
sase luni ale anului, pe mãsurã ce
impactul exercitat de unii factori
favorabili, precum ciclul de
refacere a stocurilor si
stimulentele
fiscale,
se
estompeazã. În economiile

mai modest, în timp ce, în economiile
emergente, acesta se menþine robust,
în pofida moderãrii consemnate
recent. Presiunile inflaþioniste
continuã sã fie destul de reduse în
economiile dezvoltate, deºi în
ultimele luni au înregistrat o uºoarã
intensificare. Aceastã evoluþie diferã
de cea raportatã de unele economii
emergente, unde persistã presiuni
inflaþioniste mai accentuate.

Student: ªi economiile þãrilor din Europa Centralã ºi de
Est, membre ale UE, din afara zonei euro (ECE), printre care ºi
România, îºi revin?
Profesor: Da. În prezent, ºi þãrile ECE ies treptat din cea mai adâncã

recesiune pe care au traversat-o dupã tranziþia cãtre economii orientate
spre piaþã, aproape toate þãrile înregistrând ritmuri trimestriale medii pozitive
de creºtere economicã începând cu a doua jumãtate a anului 2009.
Importanþa acestei constatãri mondoeconomice constã în paºii care
trebuie urmaþi pentru a duce la bun sfârºit acest trend de creºtere pe plan
regional ºi, nu în ultimul rând, mondial.

Student: Care sunt informaþiile din mediul extern zonei
Euro?
Profesor:
Activitatea continuarea revirimentului economic

economicã globalã continuã sã se
redreseze, dar într-un ritm
neuniform ºi mai lent decât cel
înregistrat în primele sase luni ale
anului 2010, pe mãsurã ce impactul
exercitat de unii factori favorabili,
precum ciclul de refacere a
stocurilor si stimulentele fiscale, se
estompeazã.
În economiile dezvoltate,
necesitatea redresãrii bilanþurilor,
perspectivele nefavorabile privind

mondial într-un ritm mai moderat în
a doua jumãtate a anului 2010.
Indicele global IDA (Indicele
Directorilor de Achiziþii) aferent
producþiei din toate sectoarele
economice la nivel mondial s-a redus
constant timp de cinci luni pânã în
octombrie 2010, când a crescut pânã
la 54,8. Acest indice se menþine peste
media pe termen lung, dar se plaseazã
sub media înregistratã în semestrul I
2010, cum prezentãm în Graficul 1.

condiþiile de pe piaþa forþei de
muncã ºi nivelurile reduse
înregistrate de încrederea
consumatorilor au contribuit la
temperarea procesului de
relansare economicã. În schimb,
economiile emergente continuã sã
raporteze o creºtere dinamicã, în
pofida moderãrii acesteia în
ultimele luni.
Cele mai recente informaþii
furnizate de sondaje confirmã

În economiile dezvoltate,
presiunile inflaþioniste sunt în
continuare destul de scãzute, în pofida
uºoarei accelerãri a ratelor inflaþiei în
ultimele luni. Cu toate acestea, în unele
economii emergente persistã presiuni
inflaþioniste mai puternice. În þãrile
OCDE, rata anualã a inflaþiei a crescut
în decursul ultimului an, pânã la 1,9%
în luna octombrie 2010, comparativ cu
1,7% în luna septembrie , cum
prezentãm în Graficul 2.

REDRESAREA ECONOMICÃ ÎN STATELE MEMBRE
ALE UE DIN EUROPA CENTRALÃ ªI DE EST

Dupã recesiunea din anii 2008-2009, economiile celor opt þãri din Europa Centralã ºi de Est, membre ale UE, din afara zonei
contribuit majorarea preþurilor la
alimente si energie. În luna octombrie
euro (ECE), se redreseazã treptat, deºi existã diferenþe semnificative de la o þarã la alta. În prezent, creºterea activitãþii economice
2010, inflaþia anualã exclusiv
este determinatã în principal de exporturi, în condiþiile în care cererea internã se menþine la un nivel scãzut. Þãrile care au acumulat
alimente si energie a fost de 1,1%, în
dezechilibre interne ºi externe relativ mai substanþiale înainte de criza financiarã au suferit contracþii mai severe ale producþiei în
uºoarã descreºtere faþã de 1,2% în
luna septembrie. Aºa cum aratã
timpul crizei, majoritatea confruntându-se cu o redresare economicã mai lentã.
indicele global IDA aferent costurilor
de producþie, preþurile achiziþiilor sau majorat în ultimele luni,
Deºi contribuie la redresarea bilanþurilor populaþiei, aceasta frâneazã
Student: Redresarea activitãþii economice în zona EURO
menþinându-se însã sub nivelurile
consumul
privat pe termen scurt. În plus, ponderea semnificativã a
este
uniformã?
consemnate anterior crizei.
Profesor: Momentul ºi magnitudinea redresãrii economice pe plan creditelor neperformante din unele þãri (între 17,5% si 19,2% în Lituania,
Student: Domeniul nostru european au fost totuºi diferite de la o þarã la alta. Dacã în Polonia, Republica Letonia ºi România în trimestrul I 2010) limiteazã capacitatea bãncilor
de interes, ca români, este Cehã ºi Estonia activitatea economicã a intrat mai devreme pe un trend de a acorda în continuare credite.
Odatã cu încetinirea consemnatã de creºterea creditelor, soldurile
situaþia din zona europeanã. ascendent, iar revigorarea a fost mai puternicã, în Ungaria, Letonia ºi
Lituania, ºi în special în Bulgaria ºi România, redresarea nu a început pânã conturilor financiare au continuat sã se deterioreze dupã primele semne de
Cum se prezintã aceasta ?
reviriment, comparativ cu nivelurile raportate în timpul crizei; deteriorarea
Profesor: Pe ansamblu, cele mai în semestrul I 2010 ºi s-a menþinut mai fragilã. Din punct de vedere al este semnificativ mai accentuatã dacã baza de comparaþie o reprezintã
contribuþiei
pe
sectoare,
în
majoritatea
þãrilor
ECE,
redresarea
a
fost
mari state membre ale UE din Europa
nivelurile înregistrate în perioada anterioarã de avânt economic. Pe tipuri
Centralã ºi de Est au continuat sã se determinatã de intensificarea activitãþii industriale, conform Graficului A. de fluxuri de capital, investiþiile de portofoliu, care tind sã fie o formã
redreseze în ultimele trimestre.
relativ volatilã de intrãri de capital, au devenit negative într-o serie de þãri
Procesul de relansare continuã sã fie
ECE în timpul crizei. Totuºi, în perioada recentã, acest trend descendent ssusþinut de cererea externã ºi de
a inversat în unele þãri (de exemplu în Lituania ºi Polonia). În schimb,
Student:
Care sunt
refacerea stocurilor, deºi predominã
majoritatea þãrilor ECE au continuat sã atragã investiþii strãine directe (ISD) perspectivele privind activitatea
unele diferenþe de la o þarã la alta.
sau au raportat numai ieºiri nesemnificative în timpul crizei si în perioada economicã din mediul extern
Cererea internã s-a menþinut destul de
actualã de redresare. Este probabil ca aceste intrãri de ISD sã joace un rol zonei Euro ?
scãzutã, datoritã condiþiilor
important în susþinerea unei expansiuni economice sustenabile, în special
Profesor:
Privind
în
nefavorabile de creditare si a celor de
dacã sunt direcþionate cãtre sectorul bunurilor comercializabile.
perspectivã, sondajele cu privire la
pe piaþa forþei de muncã, gradului
În perioada anterioarã crizei, multe þãri ECE s-au confruntat cu
încrederea în economie semnaleazã
redus de utilizare a capacitãþilor de
dezechilibre, printre altele ca urmare a creºterilor nesustenabile
o nouã consolidare a redresãrii în
producþie, precum si constrângerilor de
înregistrate de salarii, care au depãºit semnificativ câºtigurile de
toate þãrile ECE, deºi într-o mai
naturã fiscalã din unele þãri . Privind
productivitate. Totuºi, în timpul crizei, unele þãri au diminuat salariile
micã mãsurã în Bulgaria ºi
în perspectivã, indicatorii pe termen
nominale, în special þãrile baltice, care au aplicat reduceri cu 26%, în
România. Conform anticipaþiilor,
scurt sugereazã o nouã ameliorare a
medie, începând cu jumãtatea anului 2008.
cererea internã va avea o
situaþiei economice în toate þãrile, cu
Deºi aceastã micºorare a venitului disponibil îngreuneazã suplimentar
contribuþie mai semnificativã la
excepþia României, în cazul cãreia
capacitatea de consum a populaþiei, ajustãrile realizate au ajutat aceste
creºterea economicã în anul 2011,
estimarea preliminarã indicã o creºtere
Þãri ECE sã contrabalanseze parþial pierderea anterioarã de competitivitate
deºi este probabil ca exporturile sã
negativã pentru trimestrul III 2010.
Student: Care sunt parametrii ce caracterizeazã starea prin preþuri faþã de principalii lor parteneri comerciali (Graficul C).
rãmânã un motor al activitãþii
În ultimele luni, inflaþia a crescut
economice în regiune. În condiþiile
în statele membre ale UE din Europa actualã a economiilor ?
Profesor: Nivelul scãzut al activitãþii din construcþii a limitat anul
în care se aºteaptã ca atât cererea
Centralã ºi de Est. În luna octombrie
internã, cât ºi cea externã sã
2010, inflaþia IAPC s-a situat la 1,8% trecut revigorarea în aproape toate þãrile ECE. Acesta este, în special, cazul
consemneze ritmuri mai ridicate în
în Republica Cehã, 2,6% în Polonia, þãrilor baltice, unde sectorul construcþiilor a înregistrat o creºtere
anul 2011, proiecþiile pentru
4,3% în Ungaria ºi 7,9% în România. nesustenabilã în perioada anterioarã de boom economic. Totuºi, contribuþia
creºterea PIB real în 2011 se
În majoritatea þãrilor, creºterea pozitivã pe care a avut-o sectorul construcþiilor la expansiunea economicã
situeazã la aproximativ 3,5% în
inflaþiei s-a datorat preþurilor la în mai multe þãri în trimestrul II 2010 sugereazã faptul cã trendul descendent
cazul þãrilor baltice ºi al Poloniei,
energie si alimente, reflectând parþial a atins pragul minim. În mod similar, activitatea din sectorul serviciilor sla 2,3% în cazul Republicii Cehe,
un efect de bazã ca urmare a a menþinut pe un palier relativ modest la începutul redresãrii, dar, în multe
Ungariei ºi Bulgariei ºi la 1,5% în
reducerilor puternice din anul þãri, aceasta a contribuit din nou la creºtere în semestrul I 2010.
În majoritatea þãrilor, intensificarea activitãþii economice s-a datorat,
cazul României (a se vedea tabelul
anterior. Nivelul relativ ridicat al
Proiecþii PIB pentru anul 2011).
inflaþiei din România reflectã, de în principal, stocurilor ºi cererii externe, generatã de revirimentul
asemenea, impactul exercitat de schimburilor comerciale internaþionale începând cu a doua jumãtate a
majorarea TVA, aplicatã începând cu anului 2009 (Graficul B). În schimb, cererea internã s-a menþinut la un
nivel scãzut în toate þãrile, cu excepþia Poloniei.
luna iulie 2010.
Situaþia economicã s-a stabilizat
ºi în statele mai mici membre ale UE
Þãrile ECE cu un regim de curs de schimb flexibil (respectiv Ungaria,
din afara zonei euro, ºi anume în
Republica Cehã, Polonia ºi România) ºi-au sporit competitivitatea, în
principal printr-o depreciere nominalã semnificativã a monedelor naþionale
þãrile baltice ºi Bulgaria. Inflaþia a
în anul 2008 ºi la începutul anului 2009, deºi aceste evoluþii au fost parþial
crescut ºi în aceste þãri faþã de
compensate de aprecierile de la finele anului 2009 ºi începutul anului 2010.
nivelurile foarte scãzute, ºi temporar
Pe ansamblu, revigorarea cererii externe, creºterea competitivitãþii ºi cererea
negative, consemnate în timpul
internã redusã au condus la o reducere pronunþatã a deficitelor de cont
recesiunii puternice din 2009.
curent în þãrile ECE. În cazul þãrilor baltice ºi al Ungariei, deficitele s-au
În Rusia, redresarea activitãþii
transformat în surplusuri în prima jumãtate a anului 2010.
economice a fost întreruptã în
Dupã o dezinflaþie substanþialã (ºi parþial deflaþie) în timpul crizei, în
trimestrul III 2010, ca urmare a
þãrile ECE cu un regim de curs de schimb fix (respectiv în þãrile baltice þi
impactului nefavorabil exercitat de
Bulgaria) inflaþia IAPC a crescut din nou începând cu primãvara anului 2010
valul de caniculã extremã care a
(în Letonia, începând cu luna septembrie 2010). În schimb, þãrile ECE cu un
cuprins þara. Potrivit estimãrilor
regim de curs de schimb flexibil nu s-au confruntat cu astfel de rate ridicate
preliminare, creºterea PIB real, în
ale inflaþiei în perioada anterioarã de avânt economic si nici nu au înregistrat
Existã încã riscuri la adresa
termeni anuali, s-a temperat în
Consumul privat s-a restrâns în continuare în Bulgaria ºi Ungaria ºi, o dezinflaþie la fel de pronunþatã în timpul crizei (Graficul D).
acestor perspective ale evoluþiei
trimestrul III, ajungând la 2,7%, în
economiei din regiunea ECE. În
scãdere faþã de 5,2% în trimestrul II. în special, în þãrile baltice, unde înregistrase o creºtere considerabilã în
pofida faptului cã în toate þãrile
Totuºi, având în vedere caracterul perioada anterioarã crizei, iar ºomajul a atins niveluri ridicate (aproximativ
ECE (cu excepþia Lituaniei), rata
temporar al acestui soc, se aºteaptã 18,5% în trimestrul II 2010). De asemenea, investiþiile nu au început încã
ºomajului s-a diminuat treptat (sau
o nouã intensificare a creºterii sã se redreseze dupã terminarea recesiunii. De fapt, acestea s-au redus în
cel puþin a încetat sã mai creascã)
economice pânã la sfârºitul anului continuare în toate þãrile ECE în semestrul I 2010.
Consumul guvernamental a avut, de asemenea, o contribuþie negativã
începând cu prima parte a anului
2010, dupã cum sugereazã si
2010, este posibil ca nivelul în
principalii indicatori. Inflaþia a la creºterea economicã din regiune, reflectând situaþia deja tensionatã a
continuare ridicat al ºomajului sã
început sã creascã, ajungând în luna finanþelor publice ºi eforturile de consolidare fiscalã. Media ponderatã a
afecteze consumul privat pentru o
octombrie la 7,5%, în termeni anuali. deficitelor publice s-a situat la aproape 6,7% din PIB în anul 2009, urmând
perioadã prelungitã de timp. În mod
Aceastã creºtere s-a datorat, în mare sã se menþinã relativ nemodificatã în anul 2010, conform proiecþiilor
similar, în cazul în care continuã
parte, majorãrilor înregistrate de Comisiei Europene. Dezechilibrele macroeconomice, care s-au acumulat
reducerea îndatorãrii sectorului
preþurile alimentelor, ca urmare a în unele þãri ECE în perioada anterioarã crizei, sunt reduse treptat. Acest
privat, creºterea cererii interne va
valului sever de caniculã. Pe un proces este necesar, dar limiteazã în prezent cererea internã.
Ritmul de creºtere înregistrat de creditul acordat sectorului privat în
fi mai modestã. Totodatã,
orizont de timp mai îndelungat, este
În cea mai mare parte a perioadei de redresare si pânã în prezent, incertitudini suplimentare sunt
posibil ca ritmul de redresare sã fie regiune s-a redus treptat de la nivelurile nesustenabile din anii 2007-2008
influenþat de evoluþia preþurilor la valori cu o singurã cifrã în semestrul I 2010. Þãrile baltice ºi Ungaria au ratele inflaþiei din aceste þãri au continuat sã fie pozitive, situându-se sub generate de perspectivele privind
materiilor prime ºi de creºterea consemnat chiar dinamici negative începând cu a doua jumãtate a anului 5%. Cu toate acestea, în România, inflaþia a continuat sã creascã în cererea externã, precum ºi fluxurile
ultimele luni.
2009, ceea ce ilustreazã nivelul redus de îndatorare a sectorului privat.
de capital în aceastã regiune.
creditãrii interne.

Câteva aspecte privind exproprierea ºi implicaþiile sale economice
Lect.univ.drd. Diana Anca ARTENE
Facultatea de Drept si Administraþie Publicã
Dreptul de proprietate este un drept absolut, fapt confirmat atât de
prevederile constituþionale, cât ºi de legile civile. O încãlcare a caracterului
absolut al dreptului de proprietate este exproprierea. Reglementarea
cazurilor excepþionale în care ea se aplicã a reprezentat o prioritate.
Exproprierea pentru utilitate publicã reprezintã realizarea interesului public
printr-o acþiune legitimã ºi îndreptãþitã a statului, chiar dacã, într-o mãsurã
mai mare sau mai micã, limitând interesul individual, îngrãdind drepturile
ºi libertãþile persoanelor. Consecinþele deosebite, pe care o asemenea
mãsurã le implicã, au determinat consacrarea caracterului ei excepþional
ºi limitarea cazurilor în care exproprierea este posibilã.
Proprietatea este dreptul pe care îl are cineva de a se bucura si dispune
de un lucru în mod exclusiv si absolut, însã în limitele determinate de
lege (art. 480 Cod civil). Din analiza acestui text de lege desprindem
douã din caracterele esenþiale ale dreptului de proprietate, unul în
completarea celuilalt : caracterul absolut ºi cel inviolabil. Prin prezenþa
lor, aceste douã trãsãturi ale dreptului de proprietate, determinã ca acesta
sã nu poatã fi încãlcat de nimeni, sub nicio condiþie, atât persoanã fizicã,
cât si juridicã, inclusiv stat. Aceastã interdicþie cunoaºte douã excepþii,
dintre care, una este cea prevãzutã de art. 481 Cod civil.
În doctrinã s-a apreciat cã proprietatea este, atât în sens economic, cât
si juridic, expresia supremã a accesului oamenilor la posesia , folosinþa ºi
dispoziþia bunurilor, dar, uneori, acest acces este îngrãdit din necesitãþi
economice, datorate nevoii de progres. Realizarea interesului public printro acþiune a statului, de regulã legitimã, legalã, a însemnat, din totdeauna,
într-o mãsurã mai mare sau mai micã, o limitare a interesului individual, o
îngrãdire a drepturilor ºi libertãþilor indivizilor. Pe de altã parte însã,
existenþa unei utilitãþi publice(determinatã tocmai de nevoia de dezvoltare)
nu este suficientã pentru justificarea privãrii de proprietate. În acest sens
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a considerat cã trebuie sã existe
un raport de proporþionalitate între mijloacele utilizate si scopul vizat. Statul
trebuie sã pãstreze un just echilibru între interesele colective ale societãþii
ºi interesele particulare, astfel încât persoana afectatã sã nu fie pusã în
situaþia de a suporta o sarcinã specialã ºi exorbitantã în folos public.

de Codul civil cedãrii dreptului de proprietate a apãrut instituþia exproprierii.
Exproprierea reprezintã operaþiunea juridicã prin care se realizeazã trecerea
forþatã în proprietatea publicã, prin hotãrâre judecãtoreascã, a unor imobile
aflate în proprietate privatã, cu o dreaptã ºi prealabilã despãgubire, pentru
o cauzã de utilitate publicã. Definiþia datã de doctrinã are la bazã prevederile
constituþionale potrivit cãrora nimeni nu poate fi expropriat decât pentru
cauzã de utilitate publicã stabilitã potrivit legii, cu dreaptã si prealabilã
despãgubire. Prevederile textului constituþional nu au caracter de noutate
deoarece atât constituþii anterioare, cât ºi alte acte normative, printre care
Codul civil, au acordat importanþa cuvenitã exproprierii.
Caracterul de excepþie al pierderii dreptului de proprietate prin expropriere
este întãrit ºi de prevederile Legii nr. 33/1994, care cuprinde dispoziþii de naturã
sã asigure atât cadrul legal adecvat procedurilor de expropriere ºi stabilire a
despãgubirilor, cât si apãrarea dreptului de proprietate. Sediul principal al
materiei îl constituie, aºadar, textul Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru
cauzã de utilitate publicã, în completarea cãruia a fost adoptat Regulamentul
privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetãrii prealabile
în vederea declarãrii utilitãþii publice pentru lucrãri de interes naþional sau de
interes local. Reglementãri speciale în materia exproprierii gãsim si în alte acte
normative. Exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã este o excepþie de la
caracterul inviolabil al dreptului de proprietate. În acelaºi timp, ea este o excepþie
de la caracterul absolut al acestui drept. Privitã din aceastã perspectivã,
exproprierea este cea mai severã restricþie care poate fi adusã dreptului de
proprietate privatã. Textele interne de lege sunt în strânsã armonizare cu
prevederile internaþionale. Convenþia Europeanã pentru apãrarea drepturilor
omului prevede în art. 1, protocolul 1 cã orice persoanã fizicã sau juridicã are
dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea
sa decât pentru cauzã de utilitate publicã si în condiþiile prevãzute de lege ºi de
principiile generale ale dreptului internaþional

OBIECTUL EXPROPRIERII
Exproprierea priveºte doar imobilele aflate în proprietatea particularã ºi
aceasta intervine în situaþii excepþionale, atunci când pãrþile nu se înþeleg asupra
altei modalitãþi de trecere a imobilului dintr-un patrimoniu în altul. Dacã
proprietarul imobilului acceptã o altã modalitate de transfer, vânzare cumpãrare,
schimb, donaþie etc, procedura exproprierii nu se va mai declanºa. De asemenea,
aceastã procedurã excepþionalã nu este necesarã nici atunci când pãrþile s-au
înþeles asupra modalitãþii de transfer, dar nu ºi asupra cuantumului despãgubirii,
EXPROPRIEREA  NOÞIUNE, SEDIUL MATERIEI
în aceste situaþii instanþa de judecatã fiind cea în mãsurã sã stabileascã valoarea
În vederea realizãrii unor lucrãri care servesc unor utilitãþi publice ºi imobilului. La calculul cuantumului despãgubirilor se vor avea în vedere
þinând seama de caracterul de excepþie conferit de Constituþia României ºi criteriile prevãzute de Legea nr. 33/1994, respectiv valoarea realã a imobilului,

prejudiciul cauzat proprietarului, preþul la care se vând, în mod obiºnuit imobilele compusã din preºedinþii consiliilor judeþene respective. În caz de dezacord,
de acelaºi fel, în aceeaºi localitate. Despãgubirea acordatã de cãtre instanþã nu utilitatea publicã în cauzã poate fi declaratã de cãtre Guvern.
În etapa urmãtoare, expropriatorul întocmeºte planul imobilelor
va putea fi mai micã decât cea oferitã de expropriator ºi nici mai mare decât
expropriate, cu indicarea numelui proprietarilor ºi a ofertelor de
cea solicitatã de expropriat sau de altã persoanã interesatã.
despãgubiri, care se depun la consiliul local al localitãþii în care sunt
EXPROPRIEREA  MOD DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI
situate imobilele respective, în vederea consultãrii de cãtre cei interesaþi.
DE PROPRIETATE PUBLICÃ
Exproprierea propriu-zisã ºi stabilirea despãgubirilor este ultima etapã,
Exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã nu reprezintã doar o restricþie care este reglementata de capitolul IV al Legii nr. 33/1994. Soluþionarea
adusã dreptului de proprietate, ci ºi un mod originar de dobândire a proprietãþii cererilor de expropriere este de competenþa tribunalului în raza cãruia este
publice În doctrinã s-a arãtat cã, înainte de toate, exproprierea este o instituþie situat imobilul. Instanþa va verifica daca sunt întrunite condiþiile cerute pentru
de drept public, un act de putere publicã, prin care se realizeazã dobândirea expropriere, fãrã a putea repune în discuþie, în principiu, problemele de fond
forþatã a proprietãþilor private, necesare executãrii lucrãrilor de utilitate publicã privitoare la expropriere (de exemplu, necesitatea acesteia, întinderea, faptul
în schimbul unei despãgubiri. Aºa cum am mai arãtat, exproprierea aduce cã nu a fost contestata hotãrârea comisiei etc.). Tot tribunalul va hotãrî ºi
atingere gravã caracterului absolut al dreptului de proprietate, si de aceea asupra despãgubirilor cuvenite fiecãreia dintre persoanele interesate.
reglementarea cazurilor excepþionale în care ea este posibilã constituie o Transferul dreptului de proprietate de la expropriat la expropriator are loc
prioritate pentru legiuitor care, aºa cum s-a afirmat, trebuie sã ia toate însã nu la momentul rãmânerii definitive a hotãrârii de expropriere, ci la data
precauþiunile ca proprietatea privatã sã nu fie jertfitã intereselor generale decât la care expropriatorul ºi-a executat obligaþia de platã a despãgubirilor. Legea
numai întrucât este absolut necesar. Din momentul când dreptul de proprietate permite ca plata despãgubirilor sã se facã în modul convenit de pãrþi, iar în
privatã înceteazã dând naºtere dreptului de proprietate publicã asupra imobilului lipsa unui acord în acest sens, modalitatea de platã va fi stabilitã de instanþa
expropriat, exproprierea devine un mod de dobândire a dreptului de proprietate de judecatã, care va decide ºi cu privire la termenul plãþii, acesta neputând
publicã, reglementat de art. 7 lit.c din Legea nr.33/1994 privind exproprierea depãºi 30 de zile de la data rãmânerii definitive a hotãrârii de expropriere.
pentru cauzã de utilitate publicã si regimul acesteia.
De-a lungul timpului, s-a apreciat cã, în ciuda faptului cã reprezintã o
EFECTELE EXPROPRIERII
extrem de serioasã atingere adusã nu doar exercitãrii dreptului de proprietate,
Principalul efect al exproprierii este acela al trecerii imobilului
ci o limitare a conþinutului sãu normativ, exproprierea rãmâne singura expropriat din proprietate privata in proprietate publica, prin hotãrâre
modalitate, acceptatã în þãrile democratice, de transfer al proprietãþii prin judecãtoreascã, liber de orice sarcina. De asemenea, se vor stinge toate
drepturile reale principale derivate din dreptul de proprietate - uzul,
transformarea dreptului de proprietate privatã în proprietate publicã.
uzufructul, abitaþie, superficie, precum ºi orice alte drepturi reale PROCEDURA EXPROPRIERII
drepturile de concesiune ºi dreptul de folosinþã.
Procedura exproprierii se deruleazã în trei etape, douã administrative
Ipoteca ºi privilegiile constituite asupra imobilului expropriat se
ºi una judiciarã.
strãmutã, de drept, prin subrogaþie realã cu titlu particular, asupra
Prima etapa constã în declararea de utilitate publicã, a obiectivului pentru despãgubirilor stabilite potrivit legii.
care urmeazã a se face exproprierea. Declararea utilitãþii publice se face numai
Drepturile personale dobândite de alte persoane asupra imobilului
dupã efectuarea unei cercetãri prealabile. Aceasta este condiþionatã de înscrierea expropriat (de exemplu, cele nãscute din contractul de locaþiune, de
lucrãrii în planurile urbanistice ºi de amenajare a teritoriului, aprobate conform comodat) înceteazã de drept de la data rãmânerii definitive a hotãrârii de
legii, pentru localitãþi sau zone unde se intenþioneazã executarea ei. Utilitatea expropriere. Legea nr. 33/1994 constituie douã drepturi in favoarea
publicã se declarã pentru lucrãri de interes naþional sau de interes local. Pentru proprietarului imobilului expropriat (art. 35-37), ºi anume: dreptul de a
lucrãri de interes naþional utilitatea publicã se declarã de Guvern, iar pentru cere ºi de a obþine retrocedarea imobilului expropriat ºi dreptul de
lucrãri de interes local de cãtre consiliile judeþene si de cãtre Consiliul Local al preemþiune la cumpãrarea imobilului, în ipoteza în care expropriatorul
Municipiului Bucureºti. Pentru lucrãrile de interes local care se desfãºoarã pe s-ar hotãrî sã-l înstrãineze, ele fiind considerate de legiuitor masuri
teritoriul mai multor judeþe, utilitatea publicã este declaratã de o comisie suplimentare ºi de protecþie a proprietarului imobilului expropriat.
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Cãlãtorii ºi muncã în timpul vacanþei de varã
- programul american destinat studenþilor activi

O excelentã revistã dedicatã istoriei presei
(Urmare din pag.1)
Opinia noastrã ne-am expus-o în cursul O istorie
a presei româneºti ºi nu retragem niciun cuvânt din
ceea ce am scris atunci. Pentru noi, ziaristul Eminescu
reprezintã o culme ºi un model, atât în ceea ce priveºte
modalitãþile expresive, cât ºi organicitatea ideilor sale.
Eminescu a relevat cu o forþã stilisticã ieºitã din comun
contrastele sociale între cei de sus ºi cei de jos,
între cei ce produc totul ºi n-au nimic ºi o clasã
bugetivorã, trãind din samsarlâcuri ºi din combinaþii
fructuoase pentru ei, cât se poate de pãguboase pentru
colectivitate, risipind într-o viaþã de lux truda
milioanelor de oameni striviþi de un aparat de stat
împovãrãtor ºi inutil.
De aceea cred cã trebuie subliniat meritul Revistei
Române de Istorie a Presei, care, prin publicarea
conferinþei acad. Eugen Simion, afirmã perenitatea
valorii supreme a ziaristicii româneºti  Eminescu 
ºi respinge conformismul celor ce l-ar vrea din nou
þinut sub obrocul interdicþiei.
Nu putem, bineînþeles, trece cu vederea
contribuþiile aflate în capitolul Studii ºi eseuri,
aparþinând colegilor noºtri Radu Florian Bruja,
Valericã G. Corduneanu, Ioan David, Viorel Frîncu,
Silvia Grossu, Mircea Popa, Ilie Rad. Avem de-a face
cu succinte monografii ale unor publicaþii, apãrute în

provincii ºi oraºe româneºti sau peste hotare,
întemeiate pe o riguroasã cercetare documentarã, care
lãrgesc informaþia pe care o aveam pânã acum despre
anumite perioade nu numai ale istoriei presei, ci ºi
ale þãrii noastre.
Emoþionant capitolul Mãrturia unei generaþii 
dedicat celui care s-a stins nu de mult din viaþã,
Bartolomeu Anania, mitropolitul Clujului, Albei,
Criºanei ºi Maramureºului. Textul, datând din 1994
ºi intitulat Limba românã  Limba sfântã, este pilduitor
pentru frumoasa ºi exemplara linie de conduitã a celui
care a fost un ales slujitor al Bisericii, ca ºi un scriitor
înzestrat cu multiple haruri.
Un bogat capitol de Recenzii, de Miscellanea ca
ºi informaþii Din viaþa asociaþiei întregesc acest numãr
dens, bogat în informaþii ºi în comentarii. Nu am putea
încheia fãrã sã subliniem editorialul confratelui
Marian Petcu. Concis, domnia sa relevã
incongruenþele în aprecierea publicaþiilor ºcolare cu
ocazia unui concurs  binevenit  organizat de
Ministerul Educaþiei. Credem ºi noi cã e bine sã evitãm
ridicolul. ªi aº da un exemplu, subliniat ºi de Marian
Petcu, ºi anume acela legat de aprecierea publicaþiilor
ºcolare în funcþie de dimensiunea europeanã a
conþinutului revistelor.
Ce pãcat ca nu mai trãieºte I.L. Caragiale sau, cel
puþin, prietenul meu Aurel Baranga

În Sala Studio a Universitãþii
Spiru Haret, a avut loc vineri, 18
martie, întâlnirea dintre reprezentanþii Secþiei Consulare a
Ambasadei Americane la Bucureºti
ºi studenþii interesaþi de programele
de tip Cãlãtorie ºi muncã în
perioada vacanþei de varã
(Summer Work Travel).
Programul se adreseazã
studenþilor care urmeazã studii
universitare cu frecvenþã ºi care
sunt interesaþi sã lucreze în Statele
Unite ºi sã cãlãtoreascã, pe durata
vacanþei de varã.
Conform statisticilor puse la
dispoziþie de Secþia Consularã a
Ambasadei Statelor Unite la

Bucureºti, în anul 2010, peste 3000
de studenþi români au aderat la
programe de tip Summer Work
Travel (SWT), iar, în ultimii 10 ani,
s-au înregistrat peste 30.000 de
participanþi din România.
Între avantajele programelor de
tip SWT se numãrã:
 câºtigurile financiare, obþinute
în urma angajãrii, în special în
activitãþi sezoniere, în turism, precum
cele specifice serviciilor hoteliere, de
restaurant, cursurilor de golf sau
diverselor activitãþi desfãºurate în
staþiuni, oriunde în Statele Unite, din
Alaska pânã în Florida;
 cãlãtoriile, pe care
participanþii la aceste programe le
pot face, în cele 30 de zile alocate,
la finalul perioadei de muncã;
 perfecþionarea limbii engleze,
pe care participanþii o vor folosi, în
mod constat, în comunicarea cu
clienþii, colegii sau prietenii lor;

 stabilirea unor legãturi de
prietenie, pe care majoritatea participanþilor la astfel de programe le-au
amintit ca experienþe memorabile.
Cei care sunt interesaþi de
Summer Work Travel au de parcurs,
conform informaþiilor furnizate de
Secþia Consularã a Ambasadei
Statelor Unite la Bucureºti,
urmãtoarele etape:
 gãsirea unui coordonator, care sã
ajute candidatul sã completeze
formularele, sã gãseascã un job în
Statele Unite, sã programeze un
interviu pentru obþinerea vizei ºi sã se
ocupe de aspectele care þin de cãlãtorie;
 programarea interviului de cãtre
respectivul coordonator; la interviu,
candidatul va prezenta consulului
documentele solicitate ºi va rãspunde
câtorva întrebãri privind studiile,
cãlãtoriile sale anterioare º.a;
 plecarea spre Statele Unite.
Odatã admis, candidatul poate sã se
bucure de avantajele programelor

Ce vezi la televizor
NU este viaþa realã (Bill Gates)

În cadrul programelor de tip
SWT, activitatea este permisã pânã
pe 1 octombrie, iar participanþii
trebuie sã revinã în România cel
târziu pânã pe 31 octombrie.
(AMC)

EDUCAÞIA 2.0
 incursiune în învãþarea
asistatã de calculator

(Urmare din pag.1)
3. La fel, prin ºtiri repetitive sau talk-show-uri interminabile i se mai
explicã ce rãutãþi fac autoritãþile, cât de mult ºi prin ce metode ingenioase
se mai furã banul public. I se aratã de o sutã de ori ce bine se circulã pe
podul sau ºoseaua abia inaugurate, ce sisteme de siguranþã superperformante
trebuie sã mai cumpere pentru siguranþa sa, la ce evenimente artistice de
înaltã þinutã ºi popularitate trebuie sã participe. În acest mod, omul obiºnuit
simte cã cineva « lucreazã ºi pentru el. Apoi, ca toate lucrurile sã aibã un
pic de sare ºi piper i se aratã fraierului câþiva barosani încãtuºaþi, achitaþi
de justiþie sau care primesc pedepse cu suspendare.
4. Tot omului obiºnuit i se mai aratã informaþii ultra-detaliate despre
clanuri de cãmãtari, tâlhari, bãtãuºi, spãrgãtori de bãnci, elevi bãtuþi de
alþi elevi sau de profesori, pietoni omorâþi de ºoferi recalcitranþi.
Cetãþeanul combinã metoda 2 cu metoda 3 ºi obþine un mesaj prin care
va întreprinde treptat urmãtoarele acþiuni: îºi cumpãrã o uºã metalicã,
face contract de monitorizare cu o firmã de pazã, îºi ia pistol cu bile, îºi
asigurã casa, maºina, partenerul de viaþã, copilul ºi pe sine.
5. În fiecare zi, toate canalele media îl conving pe cetãþean cã toatã
lumea este îngrijoratã de soarta educaþiei. Aceste metode descriu cel mai
bine parteneriatul stat  privat - media, care acþioneazã de ani buni pentru
transformarea indivizilor de pretutindeni în consumatori fãrã conºtiinþã.
În contrapartidã, cetãþeanul obiºnuit poate sã înveþe din exemplul lui
Bill Gates, aflat în topul celor mai bogaþi oameni de pe planetã, care ºi-a
donat 98 la sutã din avere unei fundaþii de binefacere ce poartã numele
sãu ºi al soþiei sale. În decembrie 2009, Bill Gates a þinut un discurs, la
un liceu american, despre cele 11 lucruri pe care elevii nu le-au învãþat ºi
nu le învaþã în prezent la ºcoalã, dar care sunt esenþiale pentru educaþia
omului. El a scos în evidenþã faptul cã sentimentul de automulþumire ºi
învãþãturile corecte din punctul de vedere al politicilor educaþionale
actuale au creat o generaþie de copii care nu au deloc noþiunea de realitate
ºi despre felul în care aceastã realitate îi poate destina eºecului în lumea
realã. Iatã cele 11 reguli educaþionale ale lui Bill Gates:
1. Viaþa nu e dreaptã - obiºnuieºte-te cu aceastã idee.
2. Lumea se aºteaptã sã realizezi ceva înainte de a fi mulþumit de tine
însuþi.
3. Nu vei câºtiga 60 mii de dolari pe an de îndatã ce pãrãseºti bãncile
ºcolii ºi nu vei fi în conducerea vreunei companii decât atunci când vei fi
muncit pentru acestea.
4. Dacã observi cã profesorul tãu e sever, stai sã vezi cum este când o
sã ai un ºef!
5. A lucra într-un fast-food nu este ceva sub demnitatea ta. Bunicii tãi
aveau o altã denumire pentru asta: o numeau ºansã.
6. Dacã o dai în barã, nu e vina pãrinþilor tãi sau a altcuiva, aºa cã nu
te mai smiorcãi în legãturã cu greºelile tale, ci, învaþã din ele.
7. Înainte de a te fi nãscut, pãrinþii tãi nu erau atât de plicticoºi ca
acum. Au ajuns aºa din cauzã cã trebuie sã-þi plãteascã cheltuielile, sã-þi
spele hainele ºi sã te asculte pe tine spunându-le cât de grozav te crezi.
8. Poate cã ºcoala ta a scãpat de învingãtori ºi învinºi, însã viaþa NU.
În unele ºcoli au abolit corigenþele ºi elevul poate încerca de câte ori vrea
el sã dea rãspunsul corect la o întrebare. Asta nu seamãnã, de loc, cu
NIMIC din viaþa realã.
9. Viaþa nu se împarte în semestre. Nu ai verile libere ºi alte avantaje.
Te regãseºti doar în puþinul timp liber pe care-l mai ai la dispoziþie acum.
10. Ce vezi la televizor NU este viaþa realã. În viaþa realã oamenii
chiar trebuie sã mai plece din cafenele, baruri, discoteci ºi restaurante ºi
sã mai meargã la serviciu.
11. Fii amabili cu tocilarii. Existã ºansa ca în viitor sã lucrezi pentru
vreunul dintre ei.

de tip SWT. Totodatã, fiecare
persoanã în parte va trebui sã þinã
legãtura cu coordonatorul sãu din
România, sã îl anunþe dacã schimbã
job-ul sau dacã întâmpinã probleme
cu angajatorul.

(Urmare din pag.1)
În mod particular, acest proiect
urmãreºte sã îmbunãtãþeascã
Platforma de Schimb a Resurselor
Educaþionale (LRE  Learning
Resource Exchange) prin adãugarea
unei mase critice de resurse
educaþionale de cea mai bunã calitate
ºi sã propunã o strategie prin care
conþinutul educaþional furnizat în
cadrul proiectului poate fi accesat de
o paletã cât mai largã de utilizatori
cu ajutorul unui pachet de standarde
ºi de specificaþii, care combinã
avantajele standardelor existente.
Echipa SIVECO Romania se aflã în
prezent în etapa în care toþi cei
interesaþi pot beneficia pe deplin de
rezultatele unei munci de cercetare
de peste doi ani a echipei ASPECT.
Proiectul EduTubePlus (http://
www.edutubeplus.info/) urmãreºte sã
dezvolte la nivel european un serviciu
video hibrid, multilingvistic, pentru
ºcoli. Proiectul este cofinanþat prin
Programul European eContentPlus,
care îºi propune sã promoveze în
Europa un conþinut digital mai
accesibil, mai uºor de utilizat ºi de
exploatat. Consorþiul EduTubePlus
cuprinde 17 organizaþii ºi companii
europene: RACTI (GR, Coordonator
Proiect), France5/Lesite.tv (FR),
Hellenic Ministry of Education/
Educational Radio Television (GR),
UNED (ES), Companhia de Ideias
Anonimas (PT), RAI Radiotelevisione Italiana/RAI Educational

(IT), Education Highway (AT),
EduCentrum (BE), Klett (DE), The
University of Hull/Institute for
Learning (UK), MENON Network
(BE), SIVECO (RO), CEDETEL
(ES), ATiT (BE), The University of
Jyväskylä (FI), Fondazione
Maddalena Di Canossa (IT),
SZÁMALK (HU).
Serviciul EduTubePlus va integra
mii de clipuri video multilingvistice,
având la bazã curriculumul oferit de
importanþi provideri europeni de
material TV & video educaþional ºi,
pe de altã parte, instrumente care sã
permitã cadrelor didactice sã
îmbogãþeascã biblioteca electronicã
cu clipuri generate de utilizatori.
Acest serviciu va permite utilizatorilor sã producã, sã traducã ºi sã
schimbe între ei scenarii pedagogice
ºi lecþii cu suport video, sã caute
resurse folosind termeni asociaþi
programelor naþionale proprii ºi sã
utilizeze în timpul orelor de curs
material video util din punct de vedere
pedagogic. Platforma de servicii
video-la-cerere (video-on-demand)
aparþinând grupului France5/lesite.tv
se va extinde, permiþând încãrcarea
ºi manipularea videoclipurilor
generate de utilizatori ºi susþinând
mecanisme eficiente de cãutare,
bazate pe o ontologie multilingvisticã
a termenilor asociaþi programei
ºcolare. În consecinþã, profesorilor,
studenþilor ºi elevilor li se oferã
posibilitatea sã navigheze ºi sã
gãseascã resurse multiculturale,

utilizând noþiuni în limba maternã din
programa ºcolarã naþionalã. Funcþiile
de cãutare ale acestui serviciu vor fi
ulterior îmbunãtãþite prin combinarea
unei interfeþe grafice utilizate de RAI
Educational pentru organizarea ºi
regãsirea de resurse asociate cu
momentul (când) ºi locul (unde) au
avut loc subiectele în discuþie. Prin
integrarea în cadrul sistemului a unui
instrument on-line de proiectare a
scenariilor pedagogice, profesorii
sunt încurajaþi sã dezvolte împreunã
cu alþi colegi activitãþi ºi scenarii
didactice cu suport video, având la
bazã un context educaþional
de învãþare activã, pe bazã de
materiale video. Cu sprijinul unui
sistem de management al conþinutului
pedagogic conectat la biblioteca de
videoclipuri a EduTubePlus (AeL
LCMS), profesorii vor putea
interacþiona pe tema lecþiilor on-line,
combinând toate tipurile de obiecte
de învãþare.
Coordonator al celor douã proiecte
ºi moderator al ambelor evenimente a
fost Delia Oprea, manager de proiecte
în cadrul SIVECO. Radu Jugureanu,
directorul Departamentului eContent,
a conferenþiat despre proiectele
europene aflate în derulare:
TERENCE, Eurocancercoms, P.
Cezanne. Extrem de interesantã a fost
pledoaria cu privire la ceea ce
înseamnã sã fii 75% profesor ºi
importanþa factorului psihopedagogic
 ce anume se potriveºte, în ce cantitate
ºi în ce moment (five minds for the

future: the disciplined mind, the
synthesizing mind, the creative mind,
the respectful mind, the ethical mind).
Monica
Florea,
directoarea
Departamentului pentru Proiecte
Europene, a vorbit despre
EduTubePlus  parteneriat european;
deosebit de utile au fost sesiunea
Hands-on  platforma EduTubePlus ºi
prezentarea platformei de schimb a
resurselor educaþionale (LRE Learning Resource Exchange).
Au fost introduse concepte ºi
promovate site-uri indispensabile
pentru o înþelegere completã a
fenomenului E-learning: spaþiu
educaþional, Internet (Intranet),
WEB 2.0; resurse educaþionale
digitale  stocare, cãutare, folosire
ºi împãrtãºire; resurse video 
scenarii, clasa virtualã; AeL 
platforma EduTubePlus; serious
games  augmented reality  multitouch; EduTubePlus  Learning
Resource Exchange, Europeana;
http://www.corestandards.org; EML
 Electronic Management of
Learning; www.edutubeplus.eu 
zonã suport pentru profesori
(Username: SIVECO.teacher,
Password: auxerre); Digital Content
Information Day  8 Martie,
Luxembourg; EduTube, Lite Version
of AeL LMS  AeL Content; LRE
 Learning Resource Exchange ;
Europeana  poartã de intrare spre
toate muzeele din Europa; accent pe
testare  assessment; to share  a
share-ui  a împãrtãºi; elevibeneficiari; profesori-focus.
Ca atare, s-a apreciat cã
profesorul este persoana care îl
ajutã pe elev/student sã cunoascã.
S-a demonstrat cã schimbarea în
educaþie îl vizeazã în primul rând
pe profesor, revelaþie care a dus la
abordarea unor aspecte precum:
metodologia predãrii, spaþiul
educaþional, resursele educaþionale,
schimbarea mentalitãþii. S-au fãcut
trimiteri la teoria învãþãrii, la
constructivismul lui Jean Piaget.
S-a confirmat cã învãþarea este
înainte de toate un demers

individual, un proces activ de
asimilare ºi de acomodare.
Elevul/studentul devine, în
viziunea cercetãtorilor SIVECO
Romania, un partener avizat. Fiecare
contact cu programul calculatorului
se constituie pentru tânãr într-un
moment de exprimare a opiniei
personale, de dezvoltare a
creativitãþii, a gândirii critice. Prin
programele propuse, elevii ºi studenþii
sunt în mãsurã sã-ºi clarifice aspecte
privind dozarea efortului propriu în
formularea rãspunsurilor, dar ºi
gradul de formare a competenþelor de
comprehensiune, de comunicare, de
analizã ºi de argumentare, de
interpretare, ca ºi înclinaþia spre
subtilitãþi  aspecte proprii unei
didactici de autenticã reformã. Echipa
SIVECO nu-l acceptã pe nu drept
rãspuns niciunei provocãri, ci cautã
ºi gãseºte soluþii viabile. Ceea ce mi
se pare demn de relevat este
disponibilitatea permanentã acordatã
tinerilor  determinaþi sã gândeascã,
sã fie pasionaþi, sã descopere, sã
evalueze ºi sã tragã concluzii

personale, sã refuze mediocritatea. De
aceea se cuvine sã evidenþiez  fãrã
inhibiþii de niciun fel  organizarea
riguroasã a celor douã întâlniri,
consecvenþa
ºi
tenacitatea
conferenþiarilor/moderatoarei 
virtuþi certe ale grupului de specialiºti
SIVECO. Discuþiile au deschis ºi
posibilitatea
unei
polemici
constructive, declanºând o dezbatere
pe tema variilor modalitãþi de aliniere
la nou a disciplinelor din sistemul de
învãþãmânt românesc.
Echipa SIVECO ne-a convins cã
succesul, bucuria împlinirii, performanþa nu apar din senin, ci se
construiesc. Am certitudinea cã, prin
activitatea lor, aceºti oameni minunaþi
 graþie ideilor împãrtãºite ºi sprijinului
oferit partenerilor din sfera academicã,
pe care-i considerã prieteni apropiaþi
 reuºesc sã mobilizeze lumea ºcolii
într-o miºcare creativã ºi beneficã.
Cele douã evenimente m-au
determinat sã cred ºi pe mai departe
în virtuþile profesorului, în destinul
învãþãmântului preuniversitar ºi al
celui universitar, în eficienþa didacticii.

propunã remedii. În cazul de faþã,
remediul este îndepãrtarea forþatã
din limba cultã (dicþionare, tratate
etc.) a cuvântului cacofonie: este
ceva care nu existã  deci nu se
poate defini.
În ordine teoreticã, însã, trebuie
sã remarcãm cã identificarea drept
cacofonie a unor grupuri de silabe
aluzive este paralelã, adicã se
petrece în acelaºi timp, cu
depãrtarea noastrã generalã de
cuvintele mai pãstoase ºi cu
propãºirea
spre
confortul
civilizaþiei. N-ar trebui sã uitãm un
fenomen social pe care l-am trãit cu
toþii  la þãrani ºi la fiii de þãrani mã
refer. Acum 30-40 de ani W.C.un actual se numea Privatã sau
Closet ºi era pus undeva în fundul
curþii. Pe vremea ultimilor fanarioþi
se chema umblãtoare (nu pentru
cã ar fi fost mobil, cum sunt
gheretele de rãzboi, ci pentru cã era
un du-te vino continuu la el). În
vremea noastrã el ocupã spaþiul din
apartament sau garsonierã ce i se
destineazã de obicei. Grija sã nu
rostim cuvântul este oarecum ca
amintirea raiului din copilãrie, când
totul era curat lângã noi pentru cã
murdãriile erau foarte departe. Mã
gândesc cã þãranii actuali, de pildã,
nu se sesizeazã la cacofonii,
folosesc proverbe ca cele de mai
sus, ºi încã multe altele, cântã ori
ascultã cântãri cu ca-ca între
silabe etc. Ei mai au, încã, privata
departe de bucãtãrie, în fundul
curþii, lângã grajdul de vite
Oricare ar fi, însã, explicaþia,
fenomenul ca atare persistã  ºi a
devenit oarecum o marcã a
hipercorectitudinii cãutate. ªi

ºcoala ar trebui implicatã în
evitarea lui. Ar trebui, pur ºi simplu,
sã nu se predea aºa ceva la ore, ori
sã se predea cu foarte multã grijã.
Dacã dicþionarele refuzã sã dea
exemple  sã nu mai dea nici
definiþii, care devin forme cu orice
fond la îndemânã. Când în ºcoalã
nu se predã nimic despre palindrom,
paronomasie, eponimie, aliteraþie,
scrântiturã de limbã (manualele
vechi, ºi mai ales cele strãvechi,
aveau aproape la fiecare lecþie
exemple, exerciþii pentru dicþie,
adicã asemenea scrântituri de
limbã), de ce, oare, programele
ºcolare insistã doar asupra unei
chestiuni care nu se poate defini în
româneºte  ºi care îi obligã, iatã,
pe cei care primesc învãþãtura ca
reflex, ca viciu, sã facã adevãrate
scamatorii perifrastice când,
devenind persoane onorabile,
trebuie sã se adreseze public în mod
onorabil, dupã cum cred ei
În fond, se zice ºi se înþelege
caco-fonie, nu caco-grafie: este
chestiune de voce, de pronunþare, nu
de scris. Discursul regelui este o
lecþie pentru toþi: asta se rezolvã prin
intonaþie, ortoepie, prin retoricã în
general. Termenul ca atare doar îl
atenþioneazã pe vorbitor sã ridice sau
sã coboare tonul în jurul ciocnirii
neplãcute de silabe, sã facã o scurtã
pauzã, sã dea de înþeles cã este avizat
dar nu poate schimba textul etc.
În acest sens, pe drept cuvânt
acofoniile nu existã pentru
vorbitorii cu adevãrat culþi: ei le
evitã în mod cultural; ºi nici pentru
vorbitorii naturali, simpli, poporani:
ei nu le recunosc, nu le dau
importanþã.

O OBSESIE PEDAGOGICÃ
Nae GEORGESCU
Am scris despre cacofonii în
câteva rânduri, este un fel de rãzboi
al lui Murphy pe care-l duc,
câºtigând aprobãri - dar fãrã efect.
Acum, vãzând recentul film de
Oscar Discursul regelui, cred cã
am înþeles un lucru vechi de când
lumea care-mi scãpa: e chestie de
cum vorbeºti, nu de cum stã scris.
Pe vremea studiilor mele, acum
20-25 de ani, se zicea cã sunt
cacofonii acceptate, precum
biserica
catolicã,
etica
cavalereascã, Ion Luca Caragiale
etc.  ºi se trecea neted, eventual
cu zâmbet, peste eventualele
ciocniri silabice de acest fel  care,
de altfel, în cuvinte precum cacao
ori în toponime, nu atrãgeau deloc
atenþia. Astãzi, însã, cred cã nu e
om cu nouã clase ºi câteva de liceu
sã nu se fi autocenzurat mãcar o
datã când s-a auzit vorbind ºi a dat
în cursul rostirii peste întâlnirea de
silabe ca-co, ca-ca, ca-ce, ce-ca
etc.- zicându-ºi neapãrat în gând cã
asta e o cacofonie ºi trebuie evitatã,
ocolitã. Auzim la radio sau la
televizor: eu, ca ºi cantautor  sau
(textual): eu, ca virgulã cercetãtor
etc, - forme actuale, culte, de
evitare a acestor ciocniri silabice.
Personal, nu m-ar deranja de loc
scoaterea din limba românã cultã a
acestor complexe sonore, mai ales
ºtiind cã limba noastrã are o
deosebitã aplicare spre pudiciþie
înlocuind, primind neologisme
lipsite de semantism autohton,
folosind perifraza cu mult succes.

Douã lucruri mã pun, însã, pe
gânduri. Mai întâi, acest  ca ºi ce
tinde sã se generalizeze - ºi asta,
mai ales între oameni cu pretenþii
culturale. Ei bine, ca ºi al nostru
vine din quasi latinesc ºi înseamnã,
ca ºi în latinã, aproximativ,
aproape aºa. Poate spune un
cercetãtor, despre sine, cã este un
quasi-cercetãtor, un cantautor cã
este un quasi-cantautor  ºi asta
numai de dragul de a evita o
cacofonie? O evitã, aºadar, cu preþul
propriei descalificãri ca ºi când sar pedepsi singur cu aproximarea
calitãþii sale pentru cã a dat în rostire
peste aceste biete silabe, cum sã le
spun? - excremenþiale ?! Între
obiceiurile noastre populare este ºi
acesta: pentru a pedepsi copiii, care
vorbesc prostii, cum se spune, adicã
drãcuie sau spun vorbe urâte, sunt
descântaþi ungându-li-se buzele cu
baligã. Adicã: ai gurã murdarã, iatã
ce-þi iese din gurã, cuvinte
bãligoase. Sã fie modelul
antropologic atât de tiranic încât ne
sesizãm spontan la cuvintele
implicate? Pentru cã, sã ºtiþi,
cacofonie nu are nimic, dar nimic
de-a face cu limba românã. Este un
cuvânt grecesc  iar acolo kakos
înseamnã urât, rãu, dizarmonic,
strident  orice, numai vreun
sinonim al baligii, nu (ceva
asemãnãtor fonetic gãsim în
analizele pe care ni le cer uneori
medicii: la kopro-culturã mã refer;
dar vedeþi, nu se zice kopro-fonie,
ci caco- ). Dicþionarele noastre
chiar aºa explicã termenul
cacofonie: amestec neplãcut de
sunete sau de vorbe (l-am ales pe
ªãineanu, recunoscut pentru

definiþiile sale, dar aici este
tautologic  ºi, nici el, ca nici un alt
lexicograf român, nu produce
exemple).
La
noi,
prin
hipercorectitudine, ºi pentru cã
limba cultã nu este îndeajuns
supravegheatã de specialiºti, s-a
ajuns la aceste fenomene aberante
 de teama vorbei de mai sus ori a
obiceiului din copilãrie.
Fiecare limbã are, în fond,
stridenþele ei. Dicþionarul Larousse
(l966) dã, pentru cacophonie,
exemplul ciel! si ceci se sait care
se pronunþã, într-adevãr, mai greu.
Dicþionarele englezeºti definesc
termenul cam la fel: cuvinte greu
de pronunþat. Limba românã are,
însã, aºa-zisele scrântituri, sau
frãmântãri de limbã, care au devenit
de mult specie a literaturii populare,
ºi care au stridenþe de acest fel cu
zecile, chiar posibilitãþi de a deraia
sensurile în trivial dacã nu eºti atent.
Vreþi exemple? Este plinã de ele
revista ªezãtoarea, a lui Artur
Gorovei, ºi orice revistã mai veche
de folclor le conþine la rubrici fixe:
Capra calcã piatra etc.
Pe scurt, la noi s-a preluat
definiþia mecanicã a cacofoniei 
fãrã a fi, însã, umplutã de sens, fãrã
a se da exemple de cacofonie în
limba românã, ºi lãsând lumea sã
reflecteze doar asupra cuvântului.
În felul acesta s-a ajuns la eponimia
care azi face ravagii în rândul
vorbitorilor publici.
Nici aceastã observaþie  sã-i
spunem, de sociologie lingvisticã
ori de psihosociologie lingvisticã,
mã rog  încã nu m-ar fi pus pe
gânduri. Constat, însã, un lucru întradevãr îngrijorãtor: prin evitarea

unei secvenþe sonore ce ne
marcheazã într-un fel, noi ne
îndepãrtãm, adicã ne separãm, atât
de literatura popularã, cât ºi de
poezia clasicã. Am sã vã amintesc,
stimaþi cititori pudici, câteva
versuri cacofonice din Eminescu
(aº putea sã citez din Alecsandri ori
Coºbuc, dar acestea îmi vin în
minte). Iatã, de pildã, în Cãlin: ªi
albinele-aduc miere, aduc colb
mãrunt de aur / Ca cercei din el sã
facã cariul care-i meºter faur. Cum
evitãm aici cacofonia? Dar în
Împãrat ºi Proletar : Religia  o
frazã de dânºii inventatã / Ca cu a
ei putere sã vã aplece-n jug ? Sau
în Scrisoarea I: De simþeam ca
Galilei cã comedia se miºcã , în
S-a dus amorul : Sã mi se parã
cum cã creºti / De cum rãsare
luna
Cine o fi inventat, la urma
urmei, definiþia cacofoniei în limba
românã ? Pe vremea lui Eminescu
nu se sesiza nimeni la asemenea
potriviri întâmplãtoare de silabe.
ªi, ca dovadã cã este aºa, iatã câteva
proverbe culese de Iuliu Zane ºi
publicate în monumentala sa
colecþie (l895-1910). Aleg la
întâmplare : Nu sãpa groapa altuia,
cã cazi tu mai întâi în ea (I,l92);
Cine cal strãin încalecã curând
descalecã (I,344); Încalecã calul ca
sã-i afli nãravul ((I,348); Trage ca
calul la iesle ( I,359); Se mãnâncã
ca cânii prin gard ( I,383); Îmi e ca
cânelui a linge sare ( I,383);
Bãrbatul fãrã muiere, ca când ar fi
luat de Iele (II,l5); Îºi mãnâncã
carnea de pe el (II,62); Copilul ca
copaciul: când de mic se strâmbã
anevoie se mai îndreaptã ( II,73).

Am putea umple pagini întregi
de exemple. Este evident cã nu
poate fi scos din limbã acest ca 
pentru simplul motiv cã este
funcþional, exprimã comparaþia,
mãsura, câtimea. De ce ar fi, însã,
cacofonice expresiile bazate pe
comparaþie ? La modul general, da,
quisque comparatio claudicat, orice
comparaþie ºchioapãtã, nu existã
comparaþie absolutã  dar implicãm
acest general în orice formã
particularã de exprimare? În
greceºte, aceastã kakofonia se
defineºte prin opoziþie la eufonie,
este dis-armonie, sunare urâtã prin
comparaþie cu armonia, sunarea
frumoasã. Sunt disarmonice
versurile de mai sus ale lui
Eminescu, sau proverbele citate ?
Acest ca-ca-ca se cultivã ca
aliteraþie sau rimã internã în limba
latinã ( cadit caelum etc.)  ºi în
poezia noastrã popularã. Chiar când
cântã cam miºtocar ºmecherul de
cabaret zicând despre o fatã : Are
ochii ca cafeaua, / Gura ei ca
carameaua  nu are deloc în vedere
eponimiile, insistã doar asupra
repetiþiei. Este cacofonicã repetarea
din cântecul slav: Calinca, Calinca,
Calinca maia ?
Aºadar, dupã pãrerea mea, cei
care spun eu ca ºi cantautor sau
eu ca virgulã cercetãtor  nu sunt
altceva decât stricãtori de limbã,
cu diplomele lor cu tot. Dupã l989,
de pildã, se lãþise peste tot ticul
verbal deci, acest cuvânt era
folosit de câteva ori într-o frazã, se
întrerupea fluxul vorbirii pentru a
fi pronunþat, se repeta pânã la
saþietate. Era, însã, de înþeles
oarecum în cheie sociolingvisticã:

deci exprimã o concluzie, ceva ce
este iminent a se petrece, o urmare
fireascã a lucrurilor  iar noi, fiecare
în parte ºi toþi la un loc, aveam
obsesia postrevoluþionarã a
imediatului urmãtor, Pe deasupra,
toþi pretindeam cã ºtim cauza, cã
deþinem adevãrul. Era un deci
care ne marca. Oare în
conºtientizarea acestei potriviri
întâmplãtoare de sunete, ca-ca, ce
se va fi exprimând, ce spini din
întunecatul nostru subconºtient
colectiv (cum ar judeca Jung) ne
înþeapã pe limbã când vorbim? Sã
fie acel obicei de dezvãþare a
copiilor, cu bãliguþa pe la botiºor,
de a spune prostii?
Dacã e, însã, mai mult, ºi anume
o umflare pandemicã a unor vorbe
sinonime cu termenul-expresie pe
care-l conºtientizãm ºi-l evitãm 
mã gândesc la o sintagmã de limbã
care înseamnã a mânca ºi chiar a
spune cu plãcere, cu polonicul, mã
rog  minciuni?! Gâlgâie memoria
noastrã colectivã de minciunile
convenþionale din comunism ªi
nu cred cã asta þine doar de
specificul limbii române. Sfaturi de
tipul Nu e pãcat de ce-þi intrã în
gurã, ci de ce-þi iese din gurã sunt
generale, A avea gura auritã se
spune în mai toate limbile (cu
completarea în furculiþã ºtiutã).
Atenþia mãritã faþã de minciunã,
spaima vorbitorilor sã nu mintã ori
sã nu fie prinºi cu minciuna: ºi asta
poate explica hiperatenþia în faþa
cumplitului ca-ca ºi a
derivatelor sale.
Oricum ar fi, o posibilã
Societate de protecþie a limbii
române trebuie sã ia act ºi sã
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PRINCIPIUL NON BIS IN IDEM ÎN CONTEXTUL
CONVENÞIEI DE PUNERE ÎN APLICARE A ACORDULUI SCHENGEN
Magistrat dr. Denis Gabriela GHERVASE 
Preºedinte Judecãtoria Craiova
Comisar ºef de poliþie drd. Silviu VÃCARU 
ªeful Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii Organizate Craiova
Principiul non bis in idem nu este un principiu specific
instituþiei extrãdãrii, dar este specific întregii activitãþi de
cooperare judiciarã internaþionalã în materie penalã ºi poate
fi definit ca fiind acea regulã de drept conform cãruia nimeni
nu are voie sã fie citat din nou în faþa instanþei sau pedepsit
într-o altã acþiune penalã, pentru aceeaºi faptã penalã pentru
care a fost deja condamnat sau achitat, conform legii ºi
procedurii penale a unui stat
O
trãsãturã
a
epocii
contemporane, determinatã de
progresul vertiginos al ºtiinþei ºi
tehnicii, de schimbul intens de valori
materiale ºi spirituale o constituie
tendinþa de intensificare a cooperãrii
între state pe diverse planuri ale
activitãþii politice, sociale, culturale
ºi juridice. Astfel, noua dimensiune
a Europei, accentuatã de dispariþia
frontierelor interne scoate în
evidenþã pericolul fenomenului
criminalitãþii, în special celei
organizate, precum ºi dificultãþile
întâlnite de specialiºti pentru a
rãspunde eficient aºteptãrilor
cetãþenilor ºi nevoilor statelor în
condiþii de securitate. Diversitatea
ºi amploarea fãrã precedent a
cooperãrii internaþionale reprezintã
rezultatul unei evoluþii istorice
marcatã de apariþia ºi consolidarea
unor principii fundamentale ale
dreptului internaþional, principii care
s-au impus ca norme de conduitã
internaþionalã.
Tratatul de la Amsterdam (art. 41)
stipuleazã cã Uniunea Europeanã
trebuie sã menþinã ºi sã dezvolte un
spaþiu de libertate, securitate ºi
justiþie, obiectiv care presupune
existenþa unui spaþiu judiciar comun,
în care cetãþenii europeni sã poatã sã
se adreseze justiþiei în unul din statele
membre ca ºi în propria þarã.
Totodatã, se reclamã a fi eliminatã
posibilitatea ca infractorii sã
exploateze diferenþele dintre
sistemele judiciare ale statelor ºi, de
aceea, se impune ca hotãrârile
judecãtoreºti sã fie recunoscute ºi
executate în strãinãtate fãrã
formalitãþile prevãzute de convenþiile
clasice privind asistenþa juridicã
internaþionalã.
În cadrul Consiliului European
de la Tampere (15-16 octombrie
1999) s-a statuat cã recunoaºterea
reciprocã a hotãrârilor este piatra
unghiularã a cooperãrii judiciare
între statele membre ale Uniunii
Europene. Cooperarea judiciarã în
materie penalã în cadrul Uniunii
Europene a fost realizatã, în primul
rând, cu scopul de a facilita ºi
accelera cooperarea în materia
procedurii judiciare ºi a executãrii

deciziilor, simplificând procedura
extrãdãrii între statele membre,
punând în aplicare reguli minime cu
privire la elementele constitutive ale
infracþiunilor ºi, în special, ale
sancþiunilor aplicate criminalitãþii
organizate.
Asistenþa judiciarã în materie
penalã poate fi înþeleasã în sens larg
 extrãdarea -, dar ºi într-un sens
restrâns - transferul procedurilor,
transferul persoanelor condamnate,
asistenþã,
precum
ºi
la
recunoaºterea ºi executarea
hotãrârilor -, care reprezintã
asistenþa pe care organele judiciare
dintr-un stat o acordã în cursul
procesului penal organelor judiciare
din statul în care are loc activitatea
judiciarã ºi care constã în
efectuarea,
predarea
ori
comunicarea de acte procedurale
necesare soluþionãrii acelei cauze.
În dreptul penal modern nu mai
guverneazã exclusiv principiul
teritorialitãþii sub raportul aplicãrii
sale în spaþiu, ci ºi alte principii de
naturã sã asigure activitãþii
respective o incidenþã ºi cu privire
la situaþiile extrateritoriale, ceea ce
conduce în mod necesar la ideea de
asistenþã internaþionalã. Mai mult,
prin finalitatea sa, activitatea de
prevenire ºi combatere a
fenomenului
infracþional
dobândeºte, pe lângã aspectul intern
ºi un aspect extern, astfel încât,
principiul ubicuitãþii represiunii
capãtã caracterul imperativ a cãrui
eficienþã implicã o temeinicã
organizare a asistenþei judiciare ºi
o colaborare internaþionalã între
state în materie penalã.
În ceea ce priveºte principiul
non bis in idem , acesta este
cunoscut în majoritatea sistemelor
de drept ca fiind principiul
fundamental potrivit cãruia: nimeni
nu are voie sã fie citat din nou în
faþa instanþei sau pedepsit într-o altã
acþiune penalã pentru aceeaºi faptã
penalã pentru care a fost deja
condamnat sau achitat conform
legii ºi procedurii penale a unui stat.
Acest principiu se regãseºte în
majoritatea
instrumentelor
internaþionale, cu precãdere în art.

4 din cel de-al 7-lea Protocol la
Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale din 22 noiembrie
1984 ºi în art.14 paragraful 7 din
Convenþia internaþionalã cu privire
la drepturile civile ºi politice din 19
decembrie 1966. Potrivit acestor
instrumente, principiul este
obligatoriu, doar pentru statul în
care a fost pronunþatã o hotãrâre
penalã - la nivel naþional - ceea ce
nu împiedicã alte state sã înceapã
sau sã continue procedurile penale
pentru aceeaºi faptã. Situaþia este
diferitã în cazul art. 53 - 57 din
Convenþia europeanã privind
validitatea internaþionalã a
hotãrârilor represive din 28 mai
1970, Haga ºi art. 35 - art. 37 din
Convenþia europeanã privind
transferul procedurilor penale din
15 mai 1972, în sensul cã ambele
convenþii recunosc efectele
transnaþionale ale principiului,
instituind, însã, numeroase excepþii.
Principiul fundamental al
dreptului penal non bis in idem
este respectat atât pe plan naþional
- în aproape toate statele membre
ale Uniunii Europene, cât ºi pe plan
internaþional. Astfel, normele
naþionale non bis in idem sunt
aplicabile numai în mãsura în care
acestea au un domeniu de aplicare
mai intens decât tratatele
internaþionale de aplicat sau dacã nu
existã reglementãri corespunzãtoare
între statele în cauzã. În vederea
determinãrii dispoziþiilor non bis
in idem aplicabile într-un caz
concret se va proceda, dupã cum
urmeazã: se va verifica dacã
acordurile multilaterale non bis in
idem sunt aplicabile în relaþiile
juridice dintre statele implicate ºi,
dacã, pe aceastã cale, se descoperã
mai multe reglementãri ce ar putea
fi luate în considerare, atunci când
trebuie stabilitã convenþia prioritarã
(Unele Convenþii conþin ele însele
norme conflictuale, dar în condiþiile
în care astfel de norme sunt
inexistente sau contradictorii se
aplicã Convenþia cu privire la
Tratatul de la Viena din 23.05.1969
care, în art. 30 par. 3 ºi 4 se prevede
cã: pãrþile semnatare ale unui tratat
anterior pot fi pãrþi ºi ai altui tratat
fãrã ca primul sã înceteze sau sã fie
suspendat. Primul tratat este în
vigoare atâta timp cât este în acord
cu cel semnat ulterior.); se va
verifica
dacã
pe
lângã
reglementãrile descoperite în
acordurile multilaterale între statele
în care au fost semnate ºi tratate
bilaterale ori, dacã existã restricþii
sau explicaþii la nivel de stat care
sã completeze, sã dezvolte sau sã
limiteze reglementãrile non bis in
idem( Exemple: a) art. 21 din
Convenþia Europeanã de Asistenþã
Judiciarã în Materie Penalã a
Consiliului Europei - 20.04.1959 

prevede notificarea între statele
semnatare în scopul urmãririi
judiciare, notificãri care obligã
statul solicitat sã informeze asupra
mãsurilor luate ºi, dupã caz, sã
transmitã o copie a sentinþei
pronunþate. În schimb, Tratatele
adiþionale bilaterale semnate de
Austria referitoare la asistenþa
judiciarã completeazã aceastã
reglementare prin dispoziþiile non
bis in idem , în sensul cã, tratatele
semnate cu Germania, Elveþia ºi
Italia exclud - în cazul neînceperii
urmãririi penale din motive de drept
material  o nouã urmãrire penalã
într-un stat solicitat (altul decât cel
în care a fost sãvârºitã fapta)  sã
preia acþiunea; b) art. 35 din
Convenþia Europeanã privind
Transferul de Proceduri în Materie
Penalã a Consiliului Europei 
15.05.1972  prevede principiul
fundamental non bis in idem
transferului de proceduri în materie
penalã numai atunci când într-un alt
stat semnatar a fost pronunþatã una
din hotãrârile menþionate în acest
articol pe baza solicitãrii de preluare
a urmãririi penale. În schimb, în
cazul unei achitãri sau a unei
condamnãri cu suspendare este
exclusã urmãrirea în alt stat decât
cel în care a fost sãvârºitã fapta;
c) art. 9 din Convenþia Europeanã
de Extrãdare a Consiliului Europei
 13.12.1957  prevede cã:
extrãdarea nu va fi aprobatã, în
cazul în care urmãritul a fost judecat
de drept pentru faptele pentru care
este cerutã extrãdarea, de cãtre
autoritãþile competente ale statului
solicitat, astfel încât, aceastã cerere
poate fi respinsã dacã autoritãþile

competente ale statului solicitat au
hotãrât cã pentru aceleaºi fapte sã
nu fie iniþiatã o procedurã penalã
sau sã fie suspendatã o procedurã
penalã deja pe rol; d) existã
Convenþii speciale  Convenþia
referitoare
la
stupefiante
(31.05.1995); Convenþia referitoare
la spãlarea de bani (08.11.1990);
Convenþia
privind
frauda
(27.11.1995); Convenþia privind
corupþia (26.05.1997)  care trebuie
interpretate, astfel încât, sã nu
contrazicã principiul fundamental
non bis in idem ; e) art. 1 din
Convenþia non bis in idem a
Consiliului Europei  1987 
prevede principiul fundamental
non bis in idem , dar statele
membre au posibilitatea de a
depune declaraþii de condiþionare.
Aceastã Convenþie nu a intrat în
vigoare, ca urmare a faptului cã a
fost ratificatã de prea puþine state
membre, dar conþinutul Convenþiei
este aproape identic cu articolele 54
 58 ale Convenþiei de Aplicare a
Acordului Schengen (19.06.1990)
ºi este aplicabil între statele membre
ale Uniunii Europene care au depus
o declaraþie în acest sens; f)
principiul fundamental non bis in
idem se aplicã ºi în cazul
mandatului european de arestare
fiind reglementat de decizia  cadru
a Consiliului Europei privind
Mandatul European de Arestare ºi
procedura de predare între statele
membre  13.06.2003.)
Conform art. 2 par. 1 subpar. 1
al Protocolului privind includerea
Acquis - ului Schengen în cadrul
Uniunii Europene  acord care a
fost anexat prin Tratatul de la

Amsterdam la Tratatul de Instituire
a Uniunii Europene  acesta este
aplicabil cu efect imediat pentru 15
state membre (Belgia, Franþa,
Germania, Luxemburg, Olanda,
Portugalia, Spania, Italia, Austria,
Grecia, Danemarca, Finlanda,
Suedia ºi statele asociate: Islanda,
Norvegia ºi Elveþia, iar pentru noile
state membre (Cehia, Estonia,
Ungaria, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, Slovacia ºi Slovenia ), care
au semnat Acordul Schengen la
01.05.2004, în Tratatul de Aderare
- la Categoria I  sunt menþionate
reglementãrile în vigoare între
aceste state ºi cele 15 state
Schengen, fiind vorba, în principal,
de articolele 44  59 ºi articolele 61
 69 ºi, în special, de principiul
non bis in idem prevãzut de
dispoziþiile art. 54  57 din
Convenþia de punere în aplicare a
Acordului Schengen (CAS) - Marea
Britanie a depus cerere de aplicare
a Acordului Schengen, cerere care
a fost aprobatã de cãtre Consiliul
Europei în anul 2000. Aceste state
s-au pregãtit în cadrul unei
colaborãri eficiente cu statele
membre ale Uniunii Europene ºi cu
Comisia pentru respectarea
cerinþelor Acordului Schengen în
domeniul justiþiei ºi internelor.
Realizarea ºi aplicarea întregii
legislaþii Schengen este rezultatul
unei proceduri speciale, procedurã
ce face parte integrantã din Acordul
Schengen. Convenþia de punere în
aplicare a Acordului Schengen
obligã la aplicarea principiului între
statele membre la un nivel
transnaþional, fapt ce determinã
introducerea în ordinea juridicã a

statelor membre ale Uniunii
Europene a unui non bis in idem
care rezultã din hotãrârile de
condamnare sau de achitare care au
fost pronunþate în alte state membre.
Sub aspectul asistenþei
judiciare, principiul non bis in
idem ridicã întrebarea dacã, în
cazul în care autoritãþilor române
sau strãine (în funcþie de poziþia pe
care o deþin) li se solicitã asistenþa
într-o cauzã, în care acestea au
pronunþat deja o hotãrâre definitivã
sau efectueazã cercetãri. Rãspunsul,
este diferit în funcþie de situaþiile
care pot apãrea: persoana a fost
achitatã, dacã a executat deja
pedeapsa, dacã cercetarea penalã
este în curs, dacã asistenþa este
solicitatã pentru cercetarea
participanþilor la sãvârºirea
infracþiunii, ori pentru revizuirea
hotãrârii definitive (La fel, în cazul
infracþiunilor de trafic de droguri
sau a altor infracþiuni care cunosc
mai multe modalitãþi normative,
asistenþa judiciarã poate fi sau nu
acordatã.)
Potrivit declaraþiei Bulgariei, la
art.2 din Convenþia Europeanã de
Asistenþã Judiciarã în Materie
Penalã, acest stat ºi-a rezervat
dreptul sã refuze asistenþa dacã, cu
privire la aceeaºi persoanã ºi pentru
aceleaºi fapte, existã o procedurã
penalã în curs, sau s-a pronunþat o
hotãrâre penalã definitivã, ori dacã
s-a dispus încetarea urmãririi penale
sau achitarea persoanei în cauzã. La
fel, Cipru ºi-a rezervat dreptul sã
refuze asistenþa dacã persoana care
este subiectul cererii de asistenþã, a
fost condamnatã de cãtre autoritãþile
cipriote pentru o infracþiune, care
rezultã
dintr-o
activitate
infracþionalã, aceeaºi cu cea care a
condus la cercetarea persoanei în
statul solicitant.
De asemenea, odatã cu intrarea
în vigoare a Tratatului de la
Amsterdam - 1 mai 1999 - Curtea
Europeanã de Justiþie are ºi
competenþa hotãrârilor preliminare în
domeniul celui de al III-lea pilon,
adicã are putere de decizie asupra
valabilitãþii ºi interpretãrii deciziilor
 cadru ºi a deciziilor, asupra
interpretãrii actelor ulterioare a
Titlului VI al Tratatului Uniunii
Europene ºi asupra valabilitãþii ºi
interpretãrii mãsurilor corespunzãtoare de punere în aplicare a
Tratatului Uniunii Europene.
Potrivit Curþii Europene de
Justiþie, principiul non bis in
idem, cuprins în articolul 54 din
Convenþia de Aplicare a Acordului
Schengen din 14 iunie 1985 dintre
Guvernele Statelor Uniunii
Economice Benelux, Germania ºi
Franþa privind eliminarea treptatã a
controalelor la frontierele comune
 semnat la data de 19 iunie 1990
în Schengen  nu poate fi aplicat
cu privire la o decizie a autoritãþilor

judiciare dintr-un stat membru care
declarã închiderea unui caz, dupã ce
procurorul public a decis încetarea
urmãririi penale în baza faptului cã
proceduri similare au fost iniþiate
într-un alt stat membru, împotriva
aceluiaºi inculpat ºi pentru aceleaºi
fapte, fãrã pronunþarea unei hotãrâri
în fond cu privire la prezentul caz
(Cauza C-469/03, Hotãrârea din 10
martie 2005, Cauza Filomeno
Mario Miraglia c/Republicii
Italiene).
În timp ce principiul non bis in
idem este reglementat în domeniul
intrastatal de Convenþia de Aplicare
a Acordului Schengen, interdicþia
unei duble pedepse pe plan intern
este reglementatã de art. 4 alin. 7
Protocolul Adiþional la Convenþia
Europeanã a Drepturilor Omului
potrivit cãruia o persoanã care a fost
deja condamnatã sau achitatã
conform legii pentru o infracþiune,
nu poate fi citatã sau condamnatã
ulterior pentru aceeaºi infracþiune
printr-o nouã acþiune penalã de cãtre
o instanþã a aceluiaºi stat. Scopul
interdicþiei dublei pedepse este acela
de a împiedica expunerea pentru a
doua oarã a unei persoane la
stigmatizare ºi nesiguranþã printr-o
procedurã penalã atunci când este
pronunþatã condamnarea în sensul
art. 6 din Convenþia Europeanã a
Drepturilor Omului. În concluzie,
art. 54 din Convenþia de Aplicare a
Acordului Schengen trebuie
interpretat în sensul cã instanþele
penale dintr-un stat membru trebuie
sã respecte o decizie adoptatã în
cadrul procedurilor penale de cãtre
o instanþã dintr-un alt stat membru
dacã decizia este finalã conform
legislaþiei
naþionale;
dacã
procedurile din statul membru
respectiv au inclus ºi o evaluare a
cauzei în fond ºi dacã faptele
materiale ºi persoana cercetatã sunt
aceleaºi în ambele proceduri
desfãºurate în faþa ambelor instanþe,
iar instanþa naþionalã nu poate, prin
lãrgirea ariei de investigaþie, sã
introducã alte dovezi în sprijinul
primei decizii.
Mai mult, pentru a stabili dacã
faptele sunt aceleaºi, trebuie sã se ia
în considerare materialitatea
comportamentelor urmãrite în cele
douã procese, fãcând abstracþie de la
încadrarea lor juridicã ºi de la
interesele protejate prin sancþionarea
lor în sistemele juridice ale statelor
semnatare sau ale celor care sunt
reglementate prin practica de la
Schengen ºi, sã se înþeleagã prin
fapte ansamblul de evenimente
legate între ele, a cãror unitate de timp
ºi loc trebuie luatã în considerare,
precum ºi intenþia autorului acþiunii,
fiind indiferent dacã în cele douã
procese beneficiarul garanþiei non
bis in idem se comparã cu
coinculpaþi diferiþi.

ADOPTAREA EURO ÎN ROMÂNIA
(Urmare din pag.1)
2. Evoluþia inflaþiei
Am ales evoluþia inflaþiei, deoarece acesta
este principalul obiectiv al BNR. În august 2005,
BNR a adoptat o nouã strategie monetarã þintirea directã a inflaþiei. Principala provocare
pentru Banca Centralã în aplicarea acestei
politici a fost aceea de a anticipa o þintã realistã
de inflaþie, de a ancora comunitatea de afaceri
ºi populaþia la þinta de inflaþie anunþatã ºi de a
menþine credibilitatea. Mai mult decât atât, o
comunicare eficientã ºi de colaborare cu
guvernul (bugetul ºi politica fiscalã, politica
veniturilor, politica comercialã) este necesarã,
în scopul ajungerii la un mix de politicã eficientã.
Ce s-a întâmplat pânã la izbucnirea crizei în
România? Privind la instrumentele monetare, BNR
a crescut treptat rata dobânzii de politicã monetarã
de la 7%, în luna octombrie 2007, la 9,5%, în mai
2008, încercând sã controleze creºterea inflaþiei de
la începutul anului 2008. În cazul în care
sentimentele pieþelor financiare faþã de România
se deterioreazã, ratele dobânzilor în România vor
fi mai mari decât cele din UE, toate corecþiile fãcute
reflectând nu numai un decalaj de transmitere, dar,
de asemenea, prima de risc a þãrii. Aºa se ºi explicã
menþinerea unei rate de politicã monetarã relativ
înaltã în comparaþie cu alte þãri europene. Prin
urmare, este foarte dificil pentru BNR sã
stabileascã rata dobânzii de politicã monetarã astfel
încât sã conducã exact la þinta de inflaþie. Ce poate
face BNR în cazul unor devieri prea mari de la
þinta de inflaþie este sã manevreze politica monetarã
pentru o revenire rapidã a inflaþiei pânã la þintã.
Mãsuratã decembrie / decembrie, rata
inflaþiei a coborât de la 40,7%, în 2000, la 9,3%
în 2004, primul an cu o inflaþie cu o singurã cifrã,
ºi la 8,6%, în 2005. Desigur, un preþ a fost plãtit
pentru aceastã aterizare durã; creºterea realã a
PIB-ului a încetinit de la 8,5%, în 2004, la 4,2%,
în 2005. În 2006, inflaþia a scãzut la 4,87%, dar,
în 2007, tendinþa a fost inversatã, iar inflaþia a
ajuns la 6,57%, (þinta a fost de 4%), ceea ce
înseamnã 2.57 puncte procentuale (pp) peste
þinta de 4%. Pentru 2008, þinta a fost stabilitã la
3,8%, pentru 2009, de 3,5%, pentru 2010, de
3,5%, pentru 2011 ºi 2012, de 3%, pentru 2013,
de 2,5%, urmând ca în continuare sã fie
menþinutã aceastã þintã. Ce frumos ºir
descrescãtor! Nu mai dãm cifrele reale ale
inflaþiei; este suficient sã menþionãm doar cifra
de cca 8% pentru 2010.
Experienþa aratã cã efortul de dezinflaþie
fãcut cu precãdere printr-o politicã monetarã
restrictivã are costul sãu reflectat în încetinirea
creºterii economice, probabil cu pânã la 1-2
puncte procentuale. În plus, dacã eforturile din
politica monetarã nu sunt însoþite de evoluþii

pierderilor bãneºti, nefiind dornici de a vedea o
dezinflaþie rapidã. În plus, atât comunitatea de
afaceri, cât ºi consumatorii pot avea teama cã o
dezinflaþie rigidã ºi rapidã poate avea un cost
important reflectat într-o creºtere economicã lentã,
urmatã de pierderea de locuri de muncã ºi, în
consecinþã, veniturile sã scadã. (experienþa din
unele þãri comparabile cu România aratã cã, pentru
a reduce inflaþia cu aproximativ 0,5 puncte
procentuale, au trebuit sã accepte o reducere de
aproximativ 1 punct procentual din producþia
realã). Pe de altã parte, majoritatea economiºtilor
considerã cã nu existã dovezi puternice cã
reducerea ratei inflaþiei de la 5%, de exemplu, la
2%, va contribui la creºterea producþiei pe termen
mediu ºi lung. Probabil chiar criteriul de la
Maastricht privind inflaþia, pentru noile þãri ce
urmeazã sã adopte moneda euro este prea îngust
(numai 1,5 puncte procentuale peste media ratei
inflaþiei în primele trei þãri cu cea mai scãzutã ratã).
Probabil aceastã limitã ar trebui crescutã la 3 puncte
de procent, pentru a oferi mai mult spaþiu de
manevrã þãrilor emergente, inclusiv României.
Este semnificativ faptul cã toate þãrile
emergente au depãºit termenul anunþat de
adoptare a euro; Ungaria a prelungit de 3 ori
termenul anunþat pentru adoptarea euro, iar
3. Reducerea presiunii salariilor în buget, Polonia a anunþat recent ca datã probabilã de
adoptare a euro anul 2015. Desigur, în aceste
precum ºi a altor cheltuieli sociale.
Un exemplu semnificativ a fost elaborarea condiþii, BNR poate încã forþa lucrurile pentru
bugetului de stat pentru anul 2008. Guvernul a atingerea þintei de inflaþie într-o perioadã scurtã
anunþat intenþia de a reduce cu 10% numãrul de de timp, dar costul va fi ridicat.
angajaþi din administraþia publicã centralã ºi
5. Cine poate sprijini BNR
localã, care în total reprezintã aproximativ 25%
Cine poate ajuta, în continuare, eforturile
din numãrul total de angajaþi pentru întreaga
Românie. Scopul a fost de a diminua presiunea BNR? Ei bine, autoritãþile continuã sã
pe partea de cheltuieli, dar sindicatele au flexibilizeze piaþa muncii propunând un nou Cod
ameninþat cu proteste. Numãrul de posturi al muncii, încurajeazã schema de pensii private
finanþate de la bugetele locale, în 2007, a fost obligatorii , eficientizeazã sectorul public,
de aproximativ 700 mii (cu 10% mai mult decât modernizeazã sectoarele de educaþie ºi sãnãtate,
în 2005), iar posturile finanþate de la bugetul de continuã privatizarea. Progrese importante au
stat au ajuns la aproximativ 400.000 (cu 20% fost fãcute pentru a îmbunãtãþi mediul de afaceri
mai mult decât în 2005). În 2010, salariile prin modernizarea procedurilor de acordare a
bugetarilor s-au redus cu 25%, concomitent cu licenþelor de afaceri, a sistemului de înregistrare,
un început de reducere a posturilor; procesul a plaþii impozitelor. Totuºi, deschiderea totalã a
este în derulare. Pensiile, indemnizaþiile, comerþului ºi a tranzacþiilor de cont de capital,
ajutoarele etc., sunt în atenþia autoritãþilor pentru împreunã cu aºteptãrile prea optimiste provenind
de la aderarea la UE, au condus la o creºtere a
a le reduce.
deficitului de cont curent ca procent din Produsul
Intern Brut (PIB). Deºi acest deficit a fost
4. Incertitudini pentru comunitatea
finanþat în principal de intrãri substanþiale de
de afaceri ºi consumatori
Confruntându-se cu incertitudini interne ºi investiþii strãine directe ºi de cãtre remitenþele
externe, chiar ºi comunitatea de afaceri poate fi lucrãtorilor din strãinãtate, datoria privatã pe
dezorientatã, ºi, prin urmare, nu va acorda atenþia termen scurt a crescut, în special în 2007-2009,
cuvenitã þintei de inflaþie anunþatã de BNR, crezând ducând la creºterea vulnerabilitãþii la ºocurile
în ea ºi acþionând pentru atingerea acesteia. În externe. Pe termen mediu ºi lung, este nevoie
acelaºi timp, consumatorii, care au avut veniturile de a stabili o prioritate corectã a proiectelor ºi o
reduse în 2010, ca urmare a unei politici fiscale ºi direcþionare a cheltuielilor pentru dezvoltarea
bugetare restrictive, vor acþiona pentru recuperarea infrastructurii româneºti, pentru a creste
congruente din economia realã, inflaþia
comprimatã artificial se va mãri din nou.
Au fost oare politicile guvernamentale de
naturã sã conducã la o politicã prudentã ºi
durabilã, fiscalã si bugetarã, precum ºi la o politicã
de venituri corespunzãtoare pentru a susþine þinta
de inflaþie stabilitã de BNR? Privind pe datele
disponibile din 2004 pânã în 2009, avem impresia
unei politici de relaxare fiscalã ºi de venituri, mai
ales cã 2008 ºi 2009 au fost ani electorali. Ca o
consecinþã, deficitul bugetar a crescut în 2009
pânã la 7,2%, cu tendinþã de scãdere la 5,9% în
2010 ºi sub 3% în 2012. Ca ºi în alte þãri, în
general, politicienii nu au o strategie pe termen
lung, piaþa politicã este o piaþã pe termen scurt,
dacã putem spune aºa. În plus, predictibilitatea
în acest domeniu nu este foarte clarã,iar un buget
multianual este încã prea devreme sã fie luat în
considerare. Puþinul pe care-l putem spune este
cã nu este uºor sã se atingã þinta de inflaþie stabilitã
de BNR în condiþiile unei politici guvernamentale
nefavorabilã unei rapide dezinflaþii semnificative
în România. În aceste condiþii apare riscul ca BNR
sã urmeze o politicã monetarã ºi mai restrictivã,
având ca rezultat probabil, o încetinire ºi mai
accentuatã a creºterii economice.

Cehã ºi 2,6 la 2,7 ori mai mic decât în Polonia ºi
Ungaria. Mai mult decât atât, în perioada 20032006, salariul minim, exprimat în euro, a crescut
cu 39% în Estonia, 38% în Slovacia, 31% în
Cehia, 23% în România ºi 20% în Spania. În
deceniul 1996-2006, nivelul de productivitate
anualã pe lucrãtor, exprimatã în euro, a crescut
de 5 ori, în timp ce salariul nominal net minim
lunar a crescut de aproximativ 3,5 ori. În 2007,
salariul minim în România a crescut la 114 de
euro, iar, pentru anul 2008, nivelul a fost de 140
euro. Drumul este lung pentru o convergenþã realã
faþã de media UE. Poate fi însã scurtat cu o bunã
alegere fãcutã de România: creºterea
productivitãþii, o mai bunã educaþie, cercetare ºi
dezvoltare, congruenþã tehnologicã, inovare,
capital intelectual, pieþe eficiente, modernizarea
comerþul ºi competitivitatea, ºi, desigur, pentru instituþiilor. Toate acestea sunt obiective pe termen
mediu ºi lung, dar trebuie perseverat zi de zi.
a creºte productivitatea.
Toate acestea vor ajuta la îmbunãtãþirea
7. De ce sã ne grãbim sã adoptam moneda euro?
sentimentelor pieþelor financiare faþã de
Într-adevãr, de ce sã ne grãbim sã adoptãm
România ºi vor sprijini creºterea investiþiilor de
capital. Între timp, fluxurile financiare nete de moneda euro?
Sunt argumente pro ºi argumente contra. Nu
la UE, cum ar fi fondurile structurale pentru
finanþarea proiectelor, fonduri provenite prin le voi analiza aici. Menþionez doar cã pe 15 aprilie
politica agricolã comunã, plãþi compensatorii, 2010, Guvernatorul BNR a anunþat cã data pentru
adoptarea euro e 2015, fiind nevoie de mai multã
vor stimula agenþii economici.
Revenind la politica fiscalã ºi având în pregãtire, menþionând cã o amânare de un an sau
vedere concluziile Conferinþei asupra populaþiei doi este mai puþin importantã. Desigur, criteriile
de convergenþã nominalã, inflaþia, rata dobânzii,
de la Sibiu (2007, toamna), prudenþa fiscalã este
deficitul bugetar, datoria publicã, cursul de
esenþialã, în special având în vedere ritmul rapid
schimb, ar putea fi satisfãcute cumva mai repede,
de scãdere a populaþiei din România ºi impactul
dar preþul va fi plãtit mai devreme sau mai târziu
fiscal semnificativ al îmbãtrânirii populaþiei. În (creºtere economicã mai micã pe câþiva ani).
cazul în care convergenþa nominalã ar trebui sã
aibã semnificaþie cu adevãrat în viitor, în scopul
8. Propunerea noastrã
de a adopta euro, ºi preþurile în România ar trebui
În 2008, bazat pe ipoteza unei creºteri reale
sã conveargã spre nivelul din UE, în cadrul unei a PIB, pe an, în România, de aproximativ 6% ºi
pieþe unice. Acest lucru trebuie fãcut în tandem în UE de aproximativ 1,5%, pentru urmãtorul
cu o convergenþã a veniturilor reale. Cat de mult deceniu, am calculat cã venitul real în România
ar trebui sã se apropie România de media UE în va ajunge la aproximativ 50% din venitul real
aceastã privinþã, ca procesul de convergenþã sã mediu în UE, prin 2016.
aibã sens, având în vedere cã în prezent decalajul
În consecinþã, am propus ca România sã adopte
este de 1 la 3? În opinia noastrã, diferenþa ar moneda euro în 2016, cu intrare în ERM II în 2014.
trebui sã fie de 1 la 2 (aproape de 50%), ºi pânã În prezent, criza mã obligã sã corectez ipoteza de
atunci rata inflaþiei în România este posibil sã lucru ºi sã consider pentru România o ratã medie
rãmânã mai mare decât în zona euro. Fãrã a intra de creºtere de numai 4%. De altfel, pentru acest an
în detalii despre diferenþele de venituri reale, este prevãzutã o creºtere de numai 1,3% ºi de 3,7%
datele statistice aratã cã acestea reprezintã doar pentru 2012, rate de creºtere prea optimiste, dupã
pãrerea mea. În condiþiile celui de-al doilea
30% din media europeanã.
6. Decalajul în privinþa salariului minim scenariu, data adoptãrii euro în România ar fi 2019,
Datele de mai jos se referã la perioada de cu intrare în ERMII în 2017. În cazul în care aceastã
dinaintea crizei, dar le consider relevante pentru strategie ar avea sens, în conformitate cu
prezenta analiza. În 2006, salariul minim lunar propunerea noastrã, numai pe la sfârºitul anului
reglementat de cãtre Guvernul român a fost de 2016, inflaþia ar trebui sã ajungã la 2-3%. În
aproximativ 94 EUR, România fiind pe ultimul perioada premergãtoare, 2011-2015, ca orientare,
loc în UE . Potrivit datelor Eurostat, în 2006, inflaþia ar trebui sã fie lãsatã sã fluctueze între 4 ºi
salariul minim din România a fost de 14,4 ori mai 6 la sutã pe an. Aceastã politicã ar permite, în
mic, în comparaþie cu Irlanda; de 5,7 ori mai mic special întreprinderilor mici si mijlocii din
decât în Slovacia, de 3,1 ori mai mic decât în România, patru ani în plus sã se adapteze mai bine
Estonia, de 2,9 ori mai mic decât în Republica la concurenþã ºi la mediul economic din UE.

Dacia la borna
4 milioane

Compania Dacia a livrat vehiculul cu numãrul
patru milioane din istoria sa: un Duster 4X4 de
culoare brunã, care a ajuns la un medic în vârstã
de 58 de ani. Dacia produce 65 de maºini pe orã,
jumãtate de producþie fiind Duster. Pragul de un
milion de maºini produse in Arges a fost depãºit
in 1985, iar, în 2007, cel de trei milioane.
Dacia a început producþia în 1968.
În prezent, jumãtate dintre cele 65 de vehicule
fabricate în fiecare orã la Mioveni sunt Duster,
modelul înregistrând peste 100 000 comenzi la
nivel internaþional la un an din momentul lansãrii;
5.000 de maºini au fost livrate în România.

Ford B-Max
de Craiova

Ford Europa a publicat noi clipuri scurte cu
B-Max, model care a fost prezentat la Geneva
sub formã de concept, iar, de la finalul acestui
an va fi produs la Craiova. Un clip prezintã
maºina parcurgând noaptea o stradã bine
luminatã, iar celalalt este o animaþie prin care
compania vrea sã arate cã interiorul are mult
spaþiu ºi este adaptabil. Cele douã scurte clipuri
insistã pe ideile enunþate de Ford la prezentarea
oficialã: un vehicul dinamic, destinat familiilor
care vor o maºinã spaþioasã ºi versatilã. Ford a
apelat la o soluþie interesantã iar maºina nu are
stâlp central ºi - deºi uºile din faþã se deschid
normal - cele din spate sunt glisante.
Ford B- Max ar trebui sã aibã un preþ de pornire
de sub 15.000 de euro ºi va concura cu modele precum
Opel Meriva, Citroen C3 Picasso sau Kia Venga.
Ca dimensiuni, B-Max are puþin peste patru
metri lungime, cu 11 cm mai mult decât Fiesta
în cinci uºi ºi cu 32 cm mai puþin decât C-Max.
B-Max va dispune de un motor Ecoboost de un
litru în trei cilindri, compania susþinând ca
emisiile de CO2 sunt foarte scãzute.
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SÃ NE CUNOAªTEM PROFESORII:

Lector univ. dr.
JEANINE STAVARACHE
 UN DANS ALB
ÎNTR-O SEARÃ
DE FEBRUARIE

activitate (dupã decembrie 89 devine

Lector univ. dr.
primul redactor-ºef al nou înfiinþatei
George V. GRIGORE,
Redacþii Teatru), însumând peste o mie
cancelarul Facultãþii de Arte de spectacole.(...)
Pe 31 ianuarie am trãit un
deja-vu. Mã aflam într-o salã de
spectacol elegantã, cu scaunele spectatorilor ocupate pânã peste poate  adicã
s-au mai adus scaune  ºi într-un
moment de liniºte fremãtãtoare, acea
liniºte încãrcatã de dorinþe ºi de
aºteptãri dinaintea unui spectacol. De
data aceasta, spectacolul era cu totul
ºi cu totul special. Se dorea un dans în
alb... Pe un scenariu realizat de
magistrul peniþei Costin Tuchilã, din
poezia semnatã de regizorul, profesorul universitar ºi extraordinarul om de
culturã care a fost Cristian Munteanu,
o mânã de artiºti devotaþi Teatrului
Radiofonic ºi nu numai, acompaniaþi
de un pian ºi un saxofon, cu acordul
doamnei directoare Dorina Lazãr,
ºi-au propus un spectacol de poezie.
Sala Studio a Teatrului Odeon
avea pe scenã actori consacraþi
precum Jeanine Stavarache, Mircea
Constantinescu, Mircea Albulescu,
Irina Mazanitis, Delia Nartea ºi Gelu
Niþu. La pian vibra, împreunã cu
sufletul artiºtilor dramatici, Puiu
Pascu, iar Dan Ioniþã, cu al sãu
saxofon alto, strecura picuri de ambrã
printre versurile meºteºugite ale
autorului care superviza spectacolul
din sferele albãstrii ale spiritului uman
nepieritor. Ascuns discret în spatele
tuturor ºi urmãrind atent filigranul
ºerpuitor al ritmului spectacolului se
afla regizorul artistic ºi urmaºul de
suflet la bagheta magicã a Teatrului
Radiofonic românesc, doctorul în ale
teatrului taine, Vasile Manta.
Spectacolul a debutat cu o
înregistrare a vocii celui pentru a cãrui
pomenire întru artã am venit,
regizorul Cristian Munteanu: Eu am
o pãrere extraordinarã despre teatrul
radiofonic. Este cel mai rafinat teatru.
Regizorul este ca un dirijor, el trebuie
sã facã o orchestraþie.
Profesorul universitar ºi regizorul
Cristian Munteanu s-a nãscut la
Bucureºti, pe 25 august 1936. În 1959
a absolvit Institutului de Artã Teatralã
ºi Cinematograficã I.L. Caragiale ºi
a fãcut primul pas în carierã la teatrul
din Piatra Neamþ. În 1962 a venit, iatã,
pentru o viaþã întreagã, la
Radiodifuziunea Românã: 45 de ani de

Pe 31 ianuarie 2011, se
împlineau trei ani de când maestrul
a plecat de lângã actorii
personajelor pe care le-a condus, de
lângã oamenii din radio, cu care a
împãrtãºit aceeaºi dragoste De
lângã doamna sa, Elisabeta
Munteanu, eminent teatrolog ºi
profesor universitar al Universitãþii
de Artã Teatralã ºi Cinematograficã
I.L.Caragiale din Bucureºti.
Au urmat aplauze pentru acest
spectacol, aplauze pentru aceastã idee
materializatã, aplauze in memoriam...
Cred cã acum sunt din ce în ce
mai rari actorii care citesc poezie.
De aceea, încã o datã aplauze pentru
actorii Mircea Constantinescu,
Jeanine Stavarache, Mircea
Albulescu, Irina Mazanitis, Delia
Nartea ºi Gelu Niþu.
Graþioasã pe scenã, cu o voce ce
vibreazã dincolo de limitele noastre
auditive, actriþa Jeanine Stavarache, aºa
cum o cunoaºte iubitul public, cãruia i
se dãruie odatã cu fiecare reprezentaþie
teatralã, este ºi dascãl universitar,
contribuind la fundamentarea ºi
acreditarea Facultãþii de Arte,
specializarea Artele spectacolului
(Actorie), de la Universitatea Dunãrea
de Jos din Galaþi. Colaboratoare ºi a
Universitãþii Naþionale de Artã Teatralã
ºi Cinematograficã I.L.Caragiale, în
prezent, lector univ. dr. Jeanine
Stavarache îºi împarte destinul cu
studenþii anului II ai Ciclului I Bologna,
de la Catedra de Arta Actorului,
specializarea Artele Spectacolului
(Actorie), din cadrul Facultãþii de Arte
a Universitãþii Spiru Haret.
Atelierul de arta actorului, pe
care lector univ. dr. Jeanine
Stavarache l-a propus ca temã
pentru semestrul I al anului
universitar 2010  2011, a avut ca
temã opera nemuritorului Will
(William Shakespeare). În
colaborare cu lector univ. dr. Mircea
Constantinescu ºi lector univ. dr.
George Grigore, dãruind tot timpul
avut la dispoziþie, fiind prezentã
zilnic în sala de repetiþie, doamna
lector univ. dr. Jeanine Stavarache
a adus lângã sufletele plãpânde ale
tinerilor studenþi vibraþia unicã a
interpretãrii operelor marelui

dramaturg atât de drag nouã,
artiºtilor dramatici.
Începând cu scena dramaticã,
dar ºi comicã dintre Petruchio ºi
Catarina din Îmblânzirea
Scorpiei, interpretaþi de perechile:
Petruchio  Mihai Sãvescu / Rãzvan
Marina / Cãtãlin Lungu / Cristian
Pantea / Marius Petrescu / Claudiu
Dumitru / Cãtãlin Petrescu /Catarina
 Diana Stoicescu / Adriana Mihai / Ana
Maria Neagu / Alexandra Vicol /
Cãtãlina Bãlãlãu / Carolina Sevastru /
Mariana Burlacu, ºi urmând cu Cum
vã place (monolog), Jaques
melancolicul  Rareº Zimbran, apoi
Hamlet (monolog) cu Mihai Sãvescu
ºi Cum vã place (Touchstone), având
în distribuþie pe Audrey  Oana
Burcescu, Tocilã  Cãtãlin Lungu,
Corin Pãstorul  Cristian Pantea,
atelierul a continuat cu Mult zgomot
pentru nimic (Beatrice  Raluca Rãdoi,
Benedick  Marius Petrescu), Romeo
ºi Julieta (Julieta  Alexandra Vicol,
Doica  Mariana Burlacu), Henric V
(monolog) cu Cristian Pantea, Cum vã
place (Phoebe  Cãtãlina Bãlãlãu,
Silvius  Rareº Zimbran), Regele
Lear (Regele Lear  Marius Petrescu,
Bufonul  Diana Stoicescu, Gonneril 
Elizabeta Ciurea-Foamete, Cordelia 
Sorina Corneanu, Regan - Lavinia
Alexandru), Îmblânzirea Scorpiei
(Catarina  Nicoleta Matea, Petruchio
 Claudiu Dumitru), Visul unei nopþi
de varã (Hermia  Lavinia Alexandru,
Helena  Mirela Cercel), Nevestele
vesele din Windsor (Doamna Page 
Mariana Burlacu, Doamna Ford 
Raluca Rãdoi), Richard III (Lady
Anne  Ioana Picoº, Regina Elizabeth
 Carolina Sevastru, Richard III  Rareº
Zimbran), Îmblânzirea scorpiei
(Catarina  ªtefana Badiu, Petruchio 
Cãtãlin Lungu), Hamlet (Polonius 
Marius Petrescu, Hamlet  Rãzvan
Marina), Comedia erorilor (Adriana
 Adriana Mihai, Luccieta  Maria
Bata, Dromio  Claudiu Dumitru),
Îmblânzirea scorpiei (Catarina 
Andreea Naum, Petruchio  Rareº
Zimbran), Machbeth (Lady
Machbeth  Oana Burcescu, Machbeth
 Marius Petrescu), Machbeth
(monolog) cu Diana Stoicescu,
Romeo ºi Julieta (Julieta  Ana Maria
Neagu, Doica  ªtefana Badiu),
Îmblânzirea scorpiei (Catarina 
Ioana Picoº, Petruchio  Mihai
Sãvescu), Cum vã place monologul
Rosalinda  Alexandra Vicol. Pe lângã
aceste momente teatrale speciale
prezentate publicului, la clasã s-a mai
lucrat ºi: Antoniu ºi Cleopatra
(Cleopatra  Adriana Mihai, Antoniu 

Marius Petrescu), Visul unei nopþi de
varã (monologul Hermia ) Lavinia
Alexandru, Hamlet(Ofelia 
Alexandra Vicol, Hamlet  Cãtãlin
Petrescu ), Hamlet, monolog Ofelia
 Cãtãlina Bãlãlãu.
Peste patru ore de interpretare
ºi de emoþie artisticã au trecut
aproape insesizabil. Prin dãruirea de
care a dat dovadã, doamna lector
univ. dr. Jeanine Stavarache a primit
felicitãri din partea catedrei ºi din
partea domnului decan al Facultãþii
de Arte, profesor universitar doctor
Petru Stoianov, prezent la aceastã
manifestare artisticã.
Doamna lector univ. dr. Jeanine
Stavarache a absolvit Institutului de
Arta Teatrala si Cinematograficã,
Bucureºti, Facultatea de Teatru, Secþia
Actorie, clasa prof. Radu Beligan, Elena
Negreanu în anul 1966. Actriþã a
Teatrului Naþional din Timiºoara în
perioada 1966  1967, Jeanine
Stavarache a reuºit sã se apropie de
publicul capitalei, prin angajarea sa de
la Teatrul Ion Creangã, din anul 1968,
ºi unde a desfãºurat activitatea artisticã
pânã în anul 1983. Apoi, ca un meteor
ce urmeazã o traiectorie ascendentã spre
Muntele Parnas, Muntele Muzelor ºi al
inspiraþiilor poetice, doamna Jeanine
Stavarache devine actriþã a colectivului
excepþional de artiºti ai Teatrului Odeon
din Bucureºti, loc unde poate fi ºi astãzi
vãzutã în spectacole semnate de mari
regizori din þarã ºi din strãinãtate.
A interpretat numeroase roluri
atât la Odeon cât ºi la Teatrul Ion
Creangã, teatru cu un public mai
special ºi mai critic, Teatrul National
Timiºoara, Teatrul Þãndãricã, la
Compania Particularã Maxim, în
emisiuni de radio ºi filme, dintre care
amintim: Comedia Gamelor, regia
Andrei Brãceanu ºi Richard
Oshanitzky, Fantomele se grãbesc,
regia Cristu Poloxis, Vânãtoarea de
lilieci, regia Daniel Bãrbulescu,
Singuraticul de pe Planeta Albastrã,
regia Romeo Staver, El este Omul,
regia Romeo Staver, Peur Blanche
- Atlantis Film, Les Amants Atlantis Film. A avut ºi numeroase
colaborãri cu SRTV - spectacole de
teatru, divertisment.
La o asemenea carierã bogatã ºi
ofertantã au fost ºi premii, ce au
confirmat valoarea acestor interpretãri:
Premiul pentru debut pentru rolul
Arina din IO, Mircea Voievod de
Dan Tãrchilã, regia Marieta Sadova,
Premiul I de interpretare la
Festivalul Cântarea României pentru
spectacolele Cine nu se teme de
crocodili ºi Cei trei grãsani (1979),
Premiul Festivalului Salvo
Randone, Sciacca, Sicilia pentru
Don Juan moare ca toþi ceilalþi de
Theodor Mazilu.
Pe 31 ianuarie anul acesta am trãit
un deja-vu. Mã aflam într-o salã de
spectacol elegantã, unde se recitau
gânduri asonante, versuri circulare,
totul fiind topit într-un dans alb. Pe
scenã se afla doamna lector univ. dr.
Jeanine Stavarache, care are acum un
incubator cultural, o pepinierã de
tinere talente la Facultatea de Arte a
Universitãþii Spiru Haret, care se cer
îngrijite ca niºte mlãdiþe sensibile ºi
dornice de a aspira spre luminã....
Spre lumina reflectoarelor... Luminile
rampei... Acolo unde aplauzele se
întâlnesc cu strãlucirea omeneascã...
Aplauze albe ºi pure pentru doamna
lector univ. dr. Jeanine Stavarache.

Viaþa vãzutã din taxi

VASILE
Ne ºtim demult. Mi-a amintit cã prin 90-91 am fi pus la cale angajarea
lui în agenþia noastrã naþionalã de presã, tentativã, în cele din urmã, eºuatã
din pricini care nu þin de noi doi. Este prezent de ani ºi ani pe la diferite
manifestãri ce au drept blazon cultura românã. Îl recunoºti uºor: de staturã
mãrunt, ca ºi cum n-ar vrea sã deranjeze, iar peria ce uneºte barba cu obrajii,
abia priponitã în loc de lipsa de timp, are grijã sã te atenþioneze discretacesta sunt eu! Sunt eu, fiul lui Barbu ºi-al Zincãi ªerdãreasa, se pronunþã,
lent ºi rãguºit, cineva, la vremea lui, cam din aceeaºi dorinþã de a fi
recunoscut de evenimente într-un îndepãrtat veac rãsucit în cronici ºi
încrezãtor în destin. De fel dintr-un sat din dulcea Bucovinã, veselã grãdinã,
aºezat astfel cât dezbinarea provocatã de fulgerele vremii sã opereze diabolic
- jumãtate din sat a rãmas încoace, alta a luat drumul surghiunului. Casa lui
Vasile a rãmas ºi este ºi acum dincolo de brazda care sângereazã frontiera,
amar ºi dureros, într-o ogradã pãrinteascã forþatã sã se sfâºie.
Nu sunt convins ca v-a scãpat din privire acest blajin cãutãtor de
vorbe nãscute la umbra fagilor pe sub care au troienit paºii lui Eminescu.
Nu întâmplãtor fraza poetului Vasile Tãrâþeanu se revendicã din rostiri
de demult ºi îºi doreºte sã dureze. ªi nu este întâmplare cã aºezat la
vorbã, Vasile aduce aproape frânturi din existenþa puþinã a gimnazistului.
Este o fericire pentru el ºi mai ales pentru tine sã cauþi a ºti despre
Cernãuþii prin care bãiat fiind, fiul de cãminar se ducea, când se ducea,
în speranþa legãrii de orizonturi largi ºi ademenitoare. Cine se leagã de
Eminescu ºi-a fãcut din Vasile un ac de cojocul lui. Noi cei ce nu mai
avem loc, aici prin capitalã, de înãlþimea graniticã imprimatã de
Eminescu în altarul nostru de gânduri ºi simþiri, am face bine sã dãm
când ºi când de unul ca Vasile Tãrâþeanu. Te vindecã din douã vorbe
de toate ifosele ºi migrenele provenind din cheful de a-i pune numele
în debarale. Oameni ca Vasile n-au avut timp sã afle cã la noi la români
cultura este ca o ceapã, fãrã miez, adicã, ºi cu straturi separate, venind
ba dintr-o parte ba din alta, doar din partea locului n-a agonisit nimic.
Întãrâtaþi în a contesta ºi demola, în a ne individualiza prin interpretãri
de doi bani ºi comparaþii jignitoare, eliminãm o cale de a ne dumiri înainte
de a înjunghia mãºtile fãcute din material imperial, incasabil ºi predestinat
tenace. Le amintesc unora precum cei recunoscuþi în demersuri insalubre
ºi intolerabile, cum am mai fãcut ºi alte dãþi, referiri la culmile noastre de
gândire acumulate sârguincios, sistematic ºi cu credinþã în durabil. Spunea
Vlahuþã, interlocutor când ºi când al poetului din Ipoteºti: Oameni ca
Eminescu rãsar la depãrtãri de veacuri în existenþa unui popor. Ar fi o
explicaþie, poate, ºi pentru furia de care se învrednicesc unii ºi alþii când îi
dau de nume: ºi cei fãcuþi sã-l priceapã se nasc la intervale. Îþi trebuie intradevãr ceva har sã te uiþi cu respect la cel ce-þi taie calea. Acelaºi Vlahuþã:
Sfiicios, mã uitam la Eminescu, ºi mi se pãrea un zeu tânãr, frumos ºi
blând, cu pãrul lui negru, undulat, de sub care se dezvãlea o frunte mare,
palid la faþã, cu ochii adormiþi, osteniþi de gânduri, mustaþa tunsã puþin,

gura micã, ºi-n toate ale
lui o expresie de-o
nespusã bunãtate ºi
melancolie.
Cititor
pasionat, el era unul din
cei mai adânci ai limbii
ºi literaturii noastre din
cele mai întunecate
vremuri. Niciodatã nu
s-a vãzut la noi un
temperament de artist
completat de o culturã
aºa de vastã ºi de o
originalitate atât de
marcantã. În poezia
noastrã versul lui
Eminescu se detaºeazã
într-un relief izbitor. Simþi
îndatã cã ai de-a face cu
un reformator
Am simþit nevoia
acestui racord înspre
trecut
speriat
de
vâltoarea în care Eminescu este atras cu bunã ºtiinþã ºi rea credinþã în
speranþa ofilirii ºi depãrtãrii. Am convingerea cã amintirile-n trecut
încearcã sã ne cheme ca un refuz al vulgaritãþilor de tot felul debitate
în piaþa publicã pe soclul statuilor din altarele patriei. Este o cale de a
alunga trivialul ºi consecvenþa stricãtorilor de icoane.
Pe Eminescu îl gãseºti la Cernãuþi dus de Vasile de mânã peste tot
unde i-au cãlcat paºii. Þi se dau adresele legate de amintirea elevului ºi
atingerile de evenimente care îl privesc. Curtea lui Aron Pumnul, aflãm,
a fost eliberatã ºi aºteaptã sã se transforme într-un complex memorial de
cuprindere ºi duratã. O mânã de scriitori de limba românã cautã sã-i
pãstreze rotundã ºi plinã, luminoasã, amintirea peste timp. Este vorba de
Eminescu ºi de limba românã. Este vorba de cultura ºi istoria românã
într-un teritoriu plin de evenimente ºi amintiri, de aproape ºi de departe.
Stând de vorba cu Vasile Tãrâþeanu, citindu-i versurile - a scris 21
de cãrþi - ascultându-l, ai senzaþia dialogului pe piatra de hotar, unde
orice nebãgare de seamã, neîndemânare sau amânare poate tulbura un
echilibru prin datele lui precar ºi deformabil. Înþelegi mai cu adevãrat
sensul vorbelor de dicþionar trimise cu nebãgare de seamã în zone de
margine - patriotism, romanitate, sânge românesc.
Celui aflat în durere îi este de ajuns uneori chiar ºi un pahar de apã
de izvor.

Neagu UDROIU

Invitaþiile Doamnei Pictura

Vitalie Butescu  un pictor peisagist autentic
Am pãºit emoþionat într-o mare de tablouri aparþinând unui
colorist inspirat, un virtuoz al proporþiilor ºi un maestru al
sentimentelor rafinate, transpuse în spaþiul atât de nobil dintre
ramele lucrãrilor semnate inconfundabil Vitalie Butescu. Mã refer
aici la expoziþia sa personalã de la Palatul Parlamentului.
O parte a expoziþiei prezintã tablouri fãcute în renumite locuri
din România iar a doua parte este rezervatã frumuseþilor de la
Balcic. L-am felicitat neformal pe autor pentru reuºita sa ºi îi
doresc sã fie apreciat la justa sa valoare.
Mã uit mereu la lucrãri ºi îmi dau seama cã mã aflu în faþa unui
mare pictor peisagist. Desigur, mai sunt aici ºi alte genuri. Þin minte
de exemplu niºte nuduri, ori câteva imagini cu arlechini. Dar, pentru
mine, peisajele sunt cele mai interesante. Iatã câteva nume, Cuibul
liniºtit, Castelul Reginei, Puntea suspinelor, Uzina electricã a
Castelului, Ofranda  Vila Prinþului Nicolae, Grãdina divinã ºi
multe altele.
Toate au în interiorul ramelor dovezi ale unui talent autentic.
Doresc pictorului Vitalie Butescu multe surprize plãcute de
la familia sa, de la prieteni, critici ºi mai ales
colecþionari.
Cred cã dupã cei ai cunoscut un asemenea artist, principalele
concluzii sunt urmãtoarele: pictorii de valoare mai existã ºi, cu
prima ocazie, se merge la Balcic.

Aristotel BUNESCU

Cine este Vitalie Butescu

Examenul auto
Sunt ºofer de taxi de aproape ºase ani. De aici am
dezvoltat o anumitã abilitate de a ,,citi oamenii cu
care intru în contact. Uneori, îmi place sã verific mãsura
în care se confirmã prima impresie fãcutã de client.
Dacã acceptã sã conversãm, atunci e foarte uºor. Acest
lucru poate fi, uneori, distractiv, însã, întotdeauna, util.
Una dintre laturile frumoase ale acestei meserii este
posibilitatea de a întâlni oameni extrem de diferiþi, cu
reacþii de tot felul. O micã întâmplare petrecutã cu ceva
timp în urmã, mi-a rãmas în minte.
Ieºisem la treabã destul de devreme, dimineaþã. Cam
fãrã chef. Era o dimineaþã aglomeratã, în care nu se
recomandã sã te deplasezi fãrã client. Dupã o aºteptare
de vreo 40 de minute în preajma staþiei de metrou Dristor,
îmi cam pierdusem rãbdarea ºi mã pregãteam sã plec în
cãutarea altei staþii cu mai mult noroc.
Când sã pornesc, simt cã se apropie o silueta de
maºinã. Îmi întorc privirea. De pe trotuarul înalt mã privea
aplecat, cu palmele pe genunchi, un þigan tinerel. Era
vizibil emoþionat.
- Esti liber ºefulicã?
- Da.
- Mã duci ºi pe mine acolo unde se dã examen de
carnet? Da repede cã e poliþia acolo ºi pleacã fãrã mine.
- Te duc. Dacã îmi spui unde. Hai, urcã.
- Pãi eu am luat sala de douã ori, da m-a picat la traseu.
Era slab. Îmbrãcat cu pantaloni albi, o camaºã albã
pe sub vesta albã cu bleu, tricotatã în casã. Privirea-mi
cade pe adidaºii lui albi, din pânzã. Sunt vechi, dar curaþi,
ca ºi restul hainelor. Înainte de a vedea cât de rãu îi
tremurã mâinile, mã pocneºte un val de parfum dulce,
greu si ieftin.
- Unde trebuie sa ajungi?
- Nu ºtiu ezact. Era lângã un parc, sã moarã mama,
da nu mai ºtiu.
- Nu ºtii cum se cheamã parcul? Sau mãcar un
punct de reper?
- Carol parcã
Îmi amintesc cã se þin examene auto în zona aceea.
Pornesc. Tipul e agitat ºi frãmântã fiºa de examen în
mâini. Are unghiile tãiate scurt.
- Sunt chiar aºa de negru?
Mã face sã întorc privirea cãtre chipul sãu. O da e
chiar aºa de negru. Are acel ten, foarte închis chiar ºi printre
þigani. Ochii, sprâncenele ºi pãrul  tãciune. Nasul drept
se sprijinã pe buzele rãsfirate. I se zãresc dinþii drepþi,
neaºteptat de albi. Inspir iar amestecul greu de leºie, parfum
prost ºi minoritar.
- Mi-a zis Sile sã-mi fac pãrul, normal cã e mai bine.
Hai, bagã-te, bagã-te cã merge. Ia uite-l si p-ãsta ce
jegos. Ce te bagi, mã? Nu vezi cã n-ai unde? Poþi sã te
grãbeºti puþin? Cã tre s-ajung la fix. Da nu era mai bine
spre Mall? Mi-e ºi puþin rãu! Am luat ºi un algocalmin cã
am emoþii, dar n-am mâncat. Doar un ceai. Auzi, da face
mai mult de o sutã de mii, cã atâta am?!
- Nu, stai liniºtit.
Butoneazã telefonul o vreme, dupã care zice:
- Poþi sã dai un apel la cineva, cã mã sunã înapoi,
cã io nu mai am minute, te rog!
Mã uit la el cum se frãmântã. Îi fac apelul. Sunã
cineva ºi îi dau telefonul. Vorbeºte câteva minute
într-o þigãneascã amestecatã cu românã. Terminã
convorbirea. E agitat. Dar simpatic.

PANTEON  PANTEON  PANTEON  PANTEON

- Nici nu ºtii câþi bani am dat ca sã-mi iau carnetu.
Prima datã, un instructor m-a fãcut la bani. M-am þinut de el
ca sã-mi bage dosarul, dupã ce i-am dat banii. Dar degeaba.
A doua oarã, m-am împrumutat de la cãmãtari. Cu ãºtia nu
te joci. ªi ãla de la poliþie m-a picat. Pentru mine, cel mai
important e carnetu ãsta. Nici nu pot sã dorm noaptea, visez
tot timpul cã conduc. Trebuie sã-l iau azi, nu?
- Sigur cã o sã-l iei! Încearcã sã te liniºteºti ºi sã fii
atent la ce-þi cere poliþistul sã faci.
- Hmm la portocaliu se stã, ºefule, nu-i aºa?
- Sigur, trebuie sã opreºti.
- Si dacã mã pune sã fac o parcare lateralã sau cu
spatele o fac, nu?
- Eu zic cã ar fi bine s-o faci
- Da, da nu prea mai ºtiu cum se face, cã am
terminat ºcoala cam demult.
Un timp nu mai zice nimic.
- Da parcã nu pe aici e
Un gând îmi trece prin cap: dacã ãsta nu ºtie unde
sã ajungã?
- Tu eºti sigur cã la Carol trebuie sã ajungi? Un
parc e ºi la IOR. ªi acolo se dã examen.
- Nu ºtiu ºefulicã, sã mor io cã am emoþii
Trag pe dreapta. Ajunsesem pe la ªincai.
- Ia dã fiºa aia sã mã uit! Vãd numãrul de telefon al
instructorului. Formez. Rãspunde ºi îmi confirmã cã îl
aºteaptã la pod la IOR. Mã uit la ceas. Mai am 15 minute.
Aº putea ajunge la timp.
- Aoleooo! Am mers greºât, ºtiam eu cã nu e pe aici. Am
belit-o. Te rog io, du-mã repede Daca ajung la timp þi-o
dau ºi pe mama. Sunt bãiat de treabã. Dã-mi numãrul tãu de
telefon. Te sun mâine ºi îþi dau ºi banii care depãºesc la cursã.
- Stai liniºtit, zic, nu am nevoie de nimic. ªi cred
cã ajungem la timp.
- Insist sã-mi dai numãru
- Serios, nu e nevoie, te duc fãrã obligaþii.
- Ba insist sã insist. Io nu-s d-ãla, io-s corect. Hai,
dã-mi-l, te rog, cã tu nu mã suni.
Îmi vãd de drum.
- Uite, þi-l las pe-al meu.
Scrie cu mâna tremurândã un numãr de telefon ºi
numele. Emil.
- Trebuie sã-l iau, trebuie, murmurã mai mult
pentru el.
Pe drumul de întoarcere e mai liber. Ajung cu douã
minute înainte de fix. Cursa face 15 lei.
- Aici e Da, aici e Mersi mult.
Dã sã coboare din maºinã.
- Pãi, ziceai cã ai zece lei...
Se întoarce ºi priveºte pierdut spre mine.
- A, da. Poftim.
Îmi întinde zece lei mototoliþi si transpiraþi.
- Sã mã suni, sã-þi dau ºi restul.
- Baftã la examen.
Tâºneºte ca din puºcã ºi e gata-gata sã dãrâme un
ins de vreo 120 de kg care îi stãtea în cale. Zdrahonul se
întoarce dupã el ºi-l înjurã. Deja þiganul era prea departe
pentru a-i face altceva.
Rup din carneþel foiþa cu numãrul lui de telefon, o
mototolesc ºi o arunc în scrumierã. Mã simt împãcat.
Ãsta mãcar ºtie sã scrie.

Decebal ªTEFÃNESCU,

student anul II, Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice

S-a nãscut la 3 octombrie 1972, în localitatea ªtefan Vodã, din
Republica Moldova.
1990  absolvent al Colegiul de Arte Plastice Alexandru
Plãmãdealã din Chiºinãu, secþia picturã, clasa Sergiu Fusu.
1997 - licenþiat al Academiei de Arte Ioan Andreescu din
Cluj-Napoca, lucrarea de licenþã fiind executatã sub îndrumarea
profesorului Ioan Nica.
Membru al Uniunii Artiºtilor Plastici din România.

Lansare de carte la Biblioteca Pedagogicã Naþionalã I.C. Petrescu

Inefabila trãire
Biblioteca Pedagogicã Naþionalã
I.C. Petrescu ºi Fundaþia Academia
Daco-Românã au organizat lansarea
cãrþii Inefabila trãire, a scriitoarei
Georgeta Blendea Zamfir. Autoarea
ºi cartea sa au fost prezentate de dr.
Geo Stroe, preºedintele Fundaþiei
Academia Daco-Românã, ºi Mihai
Antonescu, critic literar.
În calitate de gazdã, doamna
Carmen Pesantez, directorul
bibliotecii, a moderat aceastã
manifestare.
Printre altele, vorbitorii au scos
în evidenþã personalitatea scriitoarei.
Georgeta Blendea Zamfir a
absolvit liceul la Braºov, iar
Facultatea de Filologie a început-o
la Iaºi ºi a terminat-o la Bucureºti.
A înfiinþat cenacluri ºi gazete
literare. ªi-a luat doctoratul cu tema

Antume ºi Postume Eminesciene,
pentru care a luat nota maximã.
În 1982, Georgeta Blendea
Zamfir a revenit în oraºul copilãriei,
Braºov, unde a lucrat ca profesor de
limba ºi literatura românã ºi
literaturã universalã, dar a scris ºi
un ciclu de romane cuprinzând
perioada pânã la anul 2000.
Dintre cãrþile publicate,
amintim: Zamolxis (2001), Orizont
psihanalitic în Ion (2010), Zodia
Speranþei (roman SF- 1992), Daen
and Marguerite (roman), Sfârºitul
veacului (poezie - 1998), De ce
iubim bãrbaþii (eseuri - 2005), Dorin
= Dor +In = In Dor (roman - 1998).
În partea a doua a acestei
manifestãri a avut loc vernisajul
expoziþiei pictoriþei Ramona Pintea,
fiica scriitoarei.

În 1999, artistul s-a stabilit la Londra, unde este acreditat de
Bayswater Road Artists Gallery pentru expunere ºi vânzare de
lucrãri profesioniste.
A participat la expoziþiile bienale organizate de UAP, tabere
naþionale ºi internaþionale ºi a expus în galerii private din
Germania, Olanda, Belgia, Ungaria, Grecia, Japonia.
A avut numeroase expoziþii personale.
Lucrãri ale pictorului se aflã în colecþii particulare din România,
Germania, Olanda, Belgia, Ungaria, Grecia, Slovenia, Japonia,
Marea Britanie, SUA, precum ºi în muzee de artã contemporanã
din Bucureºti - Cotroceni, Aiud, Medgidia, Constanþa, Slatina.

Reflecþii sãptãmânale

Ramona Pintea s-a specializat în
arta picturii în Anglia. A lucrat ca
designer la mai multe case de modã
din Londra, ulterior punând bazele
propriei case de modã, creaþiile sale
fiind preþuite de marile magazine ºi
reviste de modã londoneze.
Întorcându-se în þarã ºi-a creat
o companie de design interior
deosebit de apreciatã. A colaborat
cu reviste din domeniul modei ºi
designului.
Ca-ntotdeauna la manifestãrile
Bibliotecii Pedagogice Naþionale,
Într-o zi de martie
sala Istrate Micescu a fost a anului 1921,
neîncãpãtoare ºi atmosfera a fost de sãrbãtorirea prinþului
înaltã þinutã culturalã.
Carol cu prinþesa
Elena a Greciei
Maria Andreia FANEA anima
Calea
Biblioteca Pedagogicã Naþionalã Victoriei, atrãgând
I.C. Petrescu privirile
multor
curioºi.
Printre
aceºtia, de la un balcon al Fundaþiei Universitare Carol I sau cum am
spune astãzi, al corpului vechi al Bibliotecii Central Universitare Carol I,
urmãreau evenimentul un proaspãt student ºi un profesor aflat la începutul
carierei ºi care se întâlneau cu acel prilej pentru prima datã în afara sãlii
de curs. Studentul se numea Mircea Vulcãnescu iar profesorul Nicolae
Ionescu, intrat în conºtiinþa publicului, sub numele de Nae Ionescu.
Douãzeci de ani mai târziu, rememorând acel moment, Mircea
Vulcãnescu reflecta: azi stau ºi mã gândesc la destinul care a apropiat ºi
a depãrtat mai târziu pe cei ce priveau atunci de la balcon, de cei din
trãsurile alaiului ºi nu-mi pot împiedica un sentiment straniu faþã de
alunecarea lucrurilor lumii acesteia
Acel destin despre care vorbea Mircea Vulcãnescu a fãcut ca tot întro zi de martie, pe 14, dar de aceastã datã a anului 1940, Nae Ionescu sã se
stingã din viaþã, moartea sa lãsând în urmã multe semne de întrebare.
Mircea Vulcãnescu avea sã moarã la Aiud, în detenþie, în 1952 iar
fragmentul pe care l-am reprodus a reuºit sã vadã lumina tiparului abia
în 1992, dupã 50 de ani de când fusese aºternut pe hârtie.
Dragi cititori, dacã paºii vã îndreaptã spre locurile acelea mai zãboviþi
o clipã cu gândul ºi privirea cãtre un balcon în care odatã au fost doi
oameni ºi un destin.

La
balcon

Alexandru LUCINESCU
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AVEM NEVOIE DE SUCCES!
EI NI-L OFERÃ.
Pianista
Romanian
Alexandra Dãriescu
Rhapsody
susþine un nou
 CD al pianistei
recital la Londra
românce
Deja celebrã în cele mai
Mihaela Ursuleasa importante
sãli de concert din Londra,
Pianista româncã Mihaela
Ursuleasa a lansat un nou CD,
Romanian Rhapsody. Spiegel.de a scris
cu acest prilej: Are tot ceea ce-i
trebuie unui pianist profesionist:
sensibilitate, tehnicã perfectã,
carismã.
Mihaela Ursuleasa s-a nãscut în
1978 la Braºov, într-o familie în care tatãl cânta jazz la pian, mama era
cântãreaþã. Era un copil minune, care încã de la 9 ani cânta la pian 32 de
variaþiuni de Beethoven ºi lua parte la turnee. Mihaela Ursuleasa e
antrenatã ca o sportivã de performanþã, pentru a atinge perfecþiunea
tehnicã, apreciazã specialiºtii.
La 12 ani, Mihaela a plecat la Viena, în Austria, care i-a devenit a
doua patrie. La sfatul lui Claudio Abbado, a renunþat pentru moment la
concerte ºi s-a concentrat asupra educaþiei sale muzicale. Efortul a fost
încununat de succes, în 1995 câºtigând renumitul concurs Clara-Haskil.
În 1999 îºi ia, la Viena, cum laude, diploma de specializare în arta
concertului, sub îndrumarea profesorului Heinz Medjimorec.
Concerteazã în marile sãli de concerte ale lumii, printre care
Concertgebouw Amsterdam, Philharmonie Köln, Konzerthaus Wien,
Tonhalle Zürich si Carnegie Hall New York. ªi-a fãcut un renume pe
scena muzicii clasice. Daniele Gatti, Paavo und Neeme Järvi, Marek
Janowski, Andris Nelsons und Mark Albrecht sunt dirijori celebri, care o
invitã mereu la concerte.
Tânãra pianistã a cântat cu orchestrele simfonice din Berlin, Berna,
Paris, Birmingham, Londra, Rotterdam, Viena ºi Cincinnati. Talentul ei
ieºit din comun a fost remarcat la festivalurile de muzicã clasicã de la
Lucerne, Salzburg, Graz, Varsovia, Bonn ºi la Festivalul Mozart de la
New York.
În octombrie 2010, ea a luat premiul ECHO-Klassik la categoria
Interpretarea solisticã a anului; pian, secolul al 19-lea, pentru albumul
sãu de debut Piano & Forte. Titlul acestuia caracterizeazã succint marele
sãu secret, de virtuoz al clapelor: talent liric ºi execuþie vivace.
În pliantul ce însoþeºte Romanian Rhapsody, artista declarã: Prin
aceastã înregistrare vreau sã transmit ascultãtorilor, cu ce am crescut: pe
de o parte, am auzit, de la pãrinþii mei, folclor ºi jazz, iar, pe de alta parte,
am exersat, încã de micã, muzica clasicã. Vreau sã prezint marea artã a
patriei mele, în care folclorul este încã prezent.

Pianistul Mihai Ritivoiu
câºtigãtorul celei de-a VI-a etape
a concursului Drumul spre celebritate
Cea de- a ºasea etapã a
concursului
Drumul
spre
celebritate, ediþia a II-a, a fost
câºtigatã de pianistul Mihai
Ritivoiu. El a obþinut 27 din cele
102 de puncte oferite în egalã
mãsurã de publicul alcãtuit din elevi
ai ªcolii nr. 156 Sf. Mare Mucenic
Gheorghe din Bucureºti ºi de juriul
de specialitate. Mihai Ritivoiu s-a
calificat, astfel, în finala care va
avea loc la Palatul Mogoºoaia pe 7
mai 2011. El are 21 de ani, iar la
Universitatea Naþionalã de Muzicã
din Bucureºti îl are profesor pe
Viniciu Moroianu. A câºtigat mai
multe premii la concursuri naþionale
ºi internaþionale, cele mai
importante fiind cele obþinute la

Paris, la San Sebastian, la Bucureºti
(2006)- concursul Jeunesses
Musicales, iar, în anul 2010, a
câºtigat concursul Dinu Lipatti.

Mihai Stãnescu
expune la Varºovia
Expoziþia Fãcând haz de dictaturã. România
în caricaturile lui Mihai Stãnescu 1979-1989 a
fost vernisatã marþi, 15 martie 2011, în capitala
poloneza. Expoziþia este organizatã de Institutul
Cultural Român în Casa Întâlnirilor cu Istoria
din Varºovia, una dintre cele mai active instituþii
de recuperare a memoriei secolului XX din
Polonia. Vernisajul a avut loc în prezenþa artistului
Mihai Stãnescu ºi a caricaturistului polonez Jacek Frankowski.
Expoziþia de la Varºovia cuprinde lucrãri realizate în perioada 1979-1989,
multe dintre ele fiind cenzurate pentru aluziile extrem de transparente la sãrãcie,
lipsa libertãþii individuale ºi alte subiecte tabu din acea vreme. Lucrãrile
expoziþiei au fost selectate de ICR-Varºovia ºi Casa Întâlnirilor cu Istoria.
Ca parte integrantã a acestui proiect, în data de 15 aprilie 2011, tot la
Casa Întâlnirilor cu Istoria, va avea loc o proiecþie a filmului
Autobiografia lui Nicolae Ceauºescu, în regia lui Andrei Ujicã.
Expoziþia va fi deschisã pânã în 3 mai 2011.

tânãra pianistã românã Alexandra
Dãriescu a susþinut, pe 18 martie, un
recital la Wigmore Hall, la Londra.
Programul concertului a cuprins
partituri de Bartók, Schumann, Liszt,
Wagner, Dutilleux ºi Chopin. Pianista
nu s-a aflat la primul recital la
prestigioasa Wigmore Hall ºi va reveni
în sala de concert în data de 5 aprilie.
Nãscutã în 1985, Alexandra
Dãriescu a absolvit de curând studiile
masterale la Guildhall School of Music
& Drama, cu Ronan OHora. În anul
universitar 2010/2011, artista
beneficiazã de o bursã acordatã de
aceeaºi instituþie. Reprezentatã înca din
2008 de cãtre Young Concert Artists
Trust (YCAT), în 2010 Alexandra a
participat la Verbier Festival Academy
din Elveþia, câºtigând prestigiosul
premiu CUBS. Tot anul trecut, pianistei
i-a fost acordatã Diploma
Ambasadorului pentru Promovarea
imaginii României. În 2010, artista
concertat alãturi de faimoasele Royal
Philharmonic Orchestra, Sinfonia ViVA
ºi Northern Chamber Orchestra. În
2008, Alexandra a câºtigat prestigiosul
Prix Maurice Ravel la Academie
Internationale de Musique Ravel în
Franþa. A oferit recitaluri la Wigmore
Hall, Barbican, Leeds International
Series, Jacqueline du Pré Music
Building, the Bath, Leicester, Ribble
Valley, Exeter International Festivals ºi
City of London Festival. Alexandra a
debutat în Marea Britanie la
Bridgewater Hall, în anul 2006, cu un
concert transmis în direct de BBC
Radio 3. Cariera sa include ºi recitaluri
în S.U.A., Italia, Franþa, Elveþia,
Germania, Spania ºi Republica
Moldova, transmise la BBC Radio 3 ºi
Classic FM, radiouri ºi televiziuni
româneºti, precum ºi la Nevada Radio,
California.

Va fi speranþã  la Bruxelles
Institutul Cultural Român anunþã
expoziþia Va fi speranþã a artiºtilor
Mona Vãtãmanu ºi Florin Tudor, la
Bruxelles, organizatã de Galeria D
& T Project. Este prima expoziþie
Florin Tudor & Mona Vãtãmanu în
Belgia. Vernisajul a avut loc la data
de 17 martie, expoziþia fiind deschisã
pânã pe 7 mai.
Cei doi artiºti pledeazã, prin
operele lor, pentru speranþã, în ciuda
deziluziilor ºi frãmântãrilor inerente
tranziþiei. Mona Vãtãmanu ºi Florin
Tudor accentueazã, în primul rând,
impactul istoriei asupra individului.
Operele lor reflectã, într-o manierã
subtilã ºi atentã la context, lumea
post-comunistã. Dincolo de propriile
referinþe ºi valori personale, arta lor
pune în valoare rezistenþa societãþii
împotriva autoritarismului.
Va fi speranþã este un ecou al
declaraþiei tinerei Asmaa Mahfouz,
o protagonistã a recentelor proteste
din Egipt: Dacã doar spui cã nu
existã nicio speranþã, atunci chiar nu
va fi niciuna, dar dacã iei atitudine
ºi te opui, atunci va fi o speranþã.
Expoziþia cuprinde picturi din
ciclul Întâlnire cu istoria, început
în 2007, O instalaþie pornind de la
Deleuze (2011), colaje ºi prima
prezentare a noului lor video
Ceremonialul primãverii (2010).

Gala Premiilor Radio România Cultural

Cele mai importante realizãri ale anului 2010 în
diferite domenii ale culturii vor fi recunoscute ºi
celebrate luni, 21 martie, de la ora 19.00, la a XI-a
ediþie a Galei Premiilor Radio România Cultural, ce
se va desfãºura la Teatrul Odeon.
În cadrul galei prezentate de Florin Iaru, vor fi
acordate premii la douãsprezece secþiuni, precum ºi
trei premii speciale, ai cãror câºtigãtori sunt deja
cunoscuþi:
- Premiul de Excelenþã îi va fi decernat lui Ion
Vianu, medic ºi scriitor, care, prin conºtiinþa sa
ºtiinþificã ºi literarã devotatã adevãrului, a contribuit
în chip convingãtor la înfãþiºarea unor decenii
dramatice din istoria noastrã recentã.
- Premiul In memoriam Iosif Sava va fi acordat
sopranei Irina Iordãchescu, pentru strãlucita serie de
debuturi pe scenele operelor de la Bucureºti, Sofia ºi
Catania, pentru includerea pe afiºul prestigiosului
festival de la Glyndebourne din 2012 ºi prodigioasa
activitate din þarã în domeniul liric ºi vocal-simfonic.
- Premiul Lux Mundi îi revine prof. dr. George
Banu, teatrolog de recunoaºtere internaþionalã, pentru
felul în care a integrat, prin cãrþile sale, în contextul
valorilor mondiale ale artei spectacolului fenomenul
teatral românesc.
Nominalizãrile Galei Premiilor Radio România
Cultural sunt urmãtoarele:
Poezie: Ion Mureºan pentru cartea Alcool, Editura
Charmides, Bistriþa, 2010; Teodor Dunã pentru de-a
viul, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 2010;
Radu Vancu, pentru Sebastian în vis, Editura Tracus
Arte, Bucureºti, 2010; Liviu Ioan Stoiciu, pentru Pe
prag (Vale-Deal), Editura Cartea Româneascã,
Bucureºti, 2010; Mircea Cãrtãrescu, pentru Nimic:
poeme (1988-1992), Editura Humanitas, 2010.
Prozã: Ion Vianu, Amor intellectualis. Romanul
unei educaþii, Editura Polirom, Iaºi, 2010; Marin
Mãlaicu-Hondrari, Apropierea, Editura Cartea
Româneascã, Bucureºti, 2010; O. Nimigean, Rãdãcina
de bucsau, Editura Polirom, Iaºi, 2010; Ioana
Pârvulescu, Cartea întrebãrilor, Editura Humanitas,
Bucureºti, 2010.
Film: Autobiografia lui Nicolae Ceauºescu, un
film de Andrei Ujicã; Marþi, dupã Crãciun, regia Radu

Muntean; Felicia, înainte de toate, regia Rãzvan
Rãdulescu ºi Melissa de Raaf; Kapitalism. Reþeta
noastrã secretã, un film de Alexandru Solomon.
Teatru: Emil Boroghinã, directorul fondator al
Festivalului International Shakespeare, pentru ediþia
din 2010, centratã tematic pe capodopera Hamlet;
regizorul Tompa Gabor, pentru managementul
Festivalului Internaþional Interferenþe, ediþia din
anul 2010; actriþa Ofelia Popii, pentru cele ºapte roluri
din spectacolul-recital Felii de Lia Bugnar, la Teatrul
Naþional Radu Stanca din Sibiu.
Arte plastice: pictorul ªtefan Pelmuº, pictoriþa
Doina Mihãilescu, sculptoriþa Silvia Radu ºi pictorul
Constantin Blendea.
Muzicã: dirijorul Cristian Mandeal, violoncelistul
Marin Cazacu  pentru Festivalul Enescu ºi muzica
lumii, precum ºi ediþia a XX-a a festivalului
Sãptãmâna Internaþionalã a Muzicii Noi (directori
artistici compozitoarele Mihaela Stãnculescu
Vosganian ºi Irinel Anghel).
Educaþie ºi învãþãmânt: Asociaþia Verde crud
pentru Protecþia Mediului  cu proiectul educaþional
Revoluþia Eco, Asociaþia A.R.T. Fusion, IRSCA
Gifted Education, Asociaþia Româna de Dezbateri,
Oratorie ºi Retoricã  ARDOR.
ªtiinþã: exploratorii Constantin Lãcãtuºu ºi Cornel
Coman, precum ºi cercetãtoarea Raluca-Ioana Van
Staden.
Reviste ºi suplimente culturale: publicaþiile
Apostrof, Idea ºi Lettre internationale.
Emisiuni, campanii ºi transmisiuni TV
culturale: Literatura de azi, moderator: Daniel Cristea
Enache, TVR Cultural; Rezistenþa prin culturã,
moderator: Stejãrel Olaru, TVR Cultural; Ca la carte,
moderator: Cristian Tabãrã, TVR 1.
Web-site-uri
culturale:
CineFan.ro,
AgenþiadeCarte.ro, ArtActMagazine.ro.
Proiecte culturale, bienale ºi festivaluri:
Festivalul de Dramaturgie Contemporanã, Braºov;
Festivalul Internaþional al Teatrului de Animaþie
Bucurii pentru copii. Spectacole de colecþie, Festivalul
Internaþional al Artelor Spectacolului Muzical Viaþa
e frumoasã ºi proiectul cultural al Institutului Polonez
Anul Chopin în România.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Silviu ªERBAN
Dincolo de faptul cã spune
povestea unei evadãri dintr-o tabãrã
germanã de prizonieri a unor ofiþeri
francezi, La Grande Illusion este o
frescã a relaþiilor interumane
consumate într-un context potrivnic,
Primul Rãzboi Mondial. Cu
instrumentele realismului poetic,
Renoir cautã sã estompeze
diferenþele de naþionalitate, ori de

rasã, ºi sã marcheze graniþele
datorate alteritãþii sociale. Cele patru
mari caractere ale filmului sunt
reprezentante a patru tipuri umane
create la intersecþia dintre
naþionalitate, clasã socialã ºi rasã:
Marechal (Jean Gabin) este ofiþer
francez de origine proletarã, de
Boeldieu (Pierre Fresnay), un
aristocrat ofiþer francez, Rosenthal
(Marcel Dalio), de asemenea ofiþer
francez, un evreu proaspãt înstãrit,
iar von Rauffenstein (Erich von
Stroheim), un ofiþer german, de
origine aristocraticã, la fel ca de
Boeldieu. Între aceºtia se stabilesc
relaþii de simpatie, ori antipatie, care
transgreseazã diferenþele de
naþionalitate ori rasã, dar nu ºi pe
cele ale clasei sociale. Astfel, deºi
de Boeldieu ºi von Rauffenstein sunt
inamici, aparþinând aceleiaºi
societãþi ºi împãrtãºind acelaºi gen
de experienþe, se raporteazã unul la
celãlalt în baza unor coduri sociale
fãrã vreo legãturã cu conflictul în
care erau implicaþi; respectul unuia
faþã de celãlalt merge pânã-ntr-acolo
încât von Rauffenstein, cãutând
dovezi ale unui posibil plan de
evadare, nu-l percheziþioneazã pe de

Mona Vãtãmanu (1968) ºi Florin
Tudor (1974) lucreazã împreunã din
2000. Formele lor de expresie
artisticã sunt de o mare diversitate:
film, fotografie, picturã, teatru.
Lucrãrile au fost prezentate în
numeroase expoziþii în întreaga lume:
Land Distribution, Lombard Freid
Projects, New-York 2011 / Why do
you resist? Forms of resistance in
contemporary, Arsenal Gallery,
Bialystok / Open Archive#2, Argos,
Bruxelles, 2010 / MUHKA, Anvers,
2010 / Related Spaces, Ernst Museum,
Budapesta, 2010 / Dissolving Absolute
Structures, Kunstverein Ludwigsburg,
Germania, 2009 / Secession,
Graphisches Kabinett, Viena, 2009 /
Mona Vatamanu and Florin Tudor,
BAK basis voor actuele kunst, Utrecht,
Olanda 2009 / Blind Spots, Akademie
der bildenden Künste Wien, Viena,
2009 / a 5 a Bienalã de la Berlin,
Kunst-Werke
Institute
for
Contemporary Art, Berlin, 2008 / On
fiction and political imagination,
Kadist Art Foundation, Paris, 2008 /
Since we last spoke about monuments,
Stroom Den Haag, La Haye, 2008 /
Low-Budget Monuments, Cea de a 52
a Bienalã de la Veneþia, Pavilionul
României, Veneþia, 2007.
În acelaºi timp cu expoziþia,
filmul Ceremonialul primãverii este
prezentat la Palatul Bursei, între 15
ºi 26 martie 2011.

Boeldieu, ci recurge la parole
dhonneur, iar de Boeldieu, atunci
când, încercând sã distragã atenþia
gardienilor spre a facilita evadarea
lui Marechal ºi a lui Rosenthal, este

Frontierele sunt
invenþii ale
oamenilor,
clasele sociale nu
împuºcat în stomac de von
Rauffenstein, îi acceptã scuzele
acestuia, care pretindea cã þintise la
picioare, arãtând cã, probabil, la fel
ar fi procedat ºi el în situaþia inversã.
Cei doi aristocraþi au însã o opticã
diferitã în ceea ce priveºte sensul
istoriei. Dacã de Boeldieu acceptã
declinul aristocraþiei, afirmând cu
luciditate pe patul de moarte cã
pentru un om de rând a muri în
rãzboi înseamnã o tragedie, însã
pentru un aristocrat aceasta
înseamnã o cale onorabilã de
scãpare, von Rauffenstein se

lamenteazã nãdãjduind cã-ºi va gãsi
noi sensuri ale vieþii în noua ordine
socialã ce va sã vinã. Relaþia dintre
de Boeldieu ºi Marechal, un mecanic
în viaþa civilã, care are probleme în
desluºirea semnificaþiilor unor
termeni precum cadastru ori
Pindar, este una distantã, pe care
aristocratul o acceptã din datorie, iar
când acesta din urmã se oferã sã se
sacrifice înlesnind evadarea
camarazilor sãi, Marechal nu
înþelege acest act, pe care de
Boeldieu îl alege ca modalitate de
evadare absolutã. Caracterul lui
Rosenthal adaugã la tema diferenþei
de clasã pe cea a diferenþei de rasã,
revelator fiind faptul cã Marechal se
apropie mai mult de un evreu
francez, Iehova neconstituind o
piedicã în calea prieteniei dintre cei
doi, decât de un aristocrat francez,
pe care nu-l înþelege ºi pe care-l
considerã ca aparþinând unei lumi
diferite. La rândul lui, von
Rauffenstein nu-i urãºte pe Marechal
ºi pe Rosenthal pentru cã sunt
inamici, ofiþeri ai armatei franceze,
ci pentru cã sunt reprezentanþi ai unei
clase sociale diferite, moºtenitori ai
Revoluþiei franceze.
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Marea iluzie pe care Jean
Renoir o contureazã reflectã o stare
de fapt a realitãþilor sociale din
Europa începutului de secol XX.
Diferenþa dintre naþiuni ori rase este
una artificialã, la fel cum graniþele
sunt rezultatul unor convenþii;
Adevãratul conflict este cel al
claselor sociale.
* * *
De la realismul poetic din
La Grande Illusion vom trece,
sãptãmâna viitoare, la cel mai
reprezentativ film neorealist:
Ladri di biciclette, regizat de
Vittorio de Sica.

Popasuri culturale

Muzeul Militar Naþional
Fondat în decembrie 1923, Muzeul Militar
Naþional reprezintã un monument dãltuit întru
cinstirea ostaºului român  indiferent de epocã ºi rang,
care s-a jertfit pentru ca sã ne putem iubi patria ºi
pãmântul aºa cum se cuvine.
Preocupare veche
Preocuparea pentru înfiinþarea unui muzeu militar
dateazã din anul 1865, când la Arsenalul Armatei din
Bucureºti se creeazã un depozit în care sunt pãstrate
drapele, uniforme ºi arme ieºite din dotare. În anii
urmãtori, colecþia se îmbogãþeºte cu noi obiecte, astfel
cã, în 1893, într-o încãpere a Arsenalului, se creeazã
un mic muzeu, Muzeul Artileriei. 21 de ani mai târziu,
patrimoniul acestuia, constând în 126 tunuri,
mitraliere, þevi ºi afete, 394 proiectile de artilerie, 682
arme albe ºi de foc, 601 cartuºe de infanterie, 575
decoraþii ºi accesorii pentru decoraþii, 73 drapele, 13
machete, 15 uniforme ºi accesorii pentru uniforme,
patru armuri, 142 piese arheologice, ºase sculpturi,
douã tablouri ºi 214 alte piese, intrã în componenþa
Muzeului Naþional de Antichitãþi de pe ªoseaua
Kiseleff. Din cauza Primului Rãzboi Mondial, în anul
1916, o parte însemnatã a acestui patrimoniu este
evacuat la Odessa, în Rusia. Din pãcate, aceste piese
nu au mai fost recuperate niciodatã.
Renaºterea muzeului
Anii de dupã rãzboi au însemnat renaºterea
muzeului militar. Astfel, în 1919, Ministerul
Agriculturii ºi Domeniilor cedeazã cãtre Ministerul
de Rãzboi Palatul Artelor, Cula ºi Ospãtaria,
ridicate în Parcul Carol cu prilejul Expoziþiei
Naþionale din 1906, pentru a adãposti viitorul muzeu
militar. Obiectele expuse cu prilejul Expoziþiei Ligii
Culturale, din acelaºi an, sunt transferate noii instituþii
în formare, iar director al acesteia este numit colonelul
C. ªtefãnescu Amza. La 31 decembrie, patrimoniul
instituþiei numãra 533 arme albe ºi de foc, 189 drapele,
95 uniforme, 144 lucrãri de artã plasticã, precum ºi
1.434 de proiectile ºi grenade.
Instituþie de sine stãtãtoare
Dupã o amenajare ce a durat trei ani, prin Înaltul
Decret nr. 6.064 din 18 decembrie 1923, Muzeul
Militar Naþional devine instituþie de sine stãtãtoare,
cu îndatorirea sã se ocupe cu adunarea, clasarea,
conservarea ºi expunerea mãrturiilor referitoare la
istoria armatei române. Totodatã, muzeului îi revine
misiunea de a înfiinþa secþii militare atât pe lângã
muzeele regionale din þarã, cât ºi pe lângã muzeele
militare strãine. În anul 1933, muzeul avea douã filiale
la Mãrãºeºti ºi Craiova, precum ºi o serie de secþii
militare româneºti în Cehoslovacia, Franþa, Italia,
Iugoslavia ºi Belgia. În perioada premergãtoare celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial, Muzeul Militar a avut
de suferit atât din pricina incendiului din 1938, cât ºi
din cauza cutremurului din 40.
Renãscut
Începând cu a doua jumãtate a anilor 50, muzeul
renaºte. ªi nu oricum, ci organizat conform ideologiei

comuniste. Deschiderea Muzeului Militar Central în
noua hainã a avut loc la 9 mai 1957. Doi ani mai
târziu, muzeul era mutat în clãdirile fostei ªcoli de
Infanterie ºi Cavalerie din Bucureºti, situatã pe Dealul
Spirii. Aici, muzeul va sta pânã în a doua jumãtate a
anilor 80, când accelerarea lucrãrilor la Centrul civic
ºi la Casa Poporului, aflate în imediata apropiere a
muzeului, determinã autoritãþile sã ordone mutarea
instituþiei ºi demolarea clãdirilor de pe Dealul Spirii.
La sfârºitul anului 1986, muzeul se mutã în fosta
cazarmã a Regimentului de Infanterie IV Ilfov nr. 21,
din strada Mircea Vulcãnescu nr. 125-127, loc în care
se aflã ºi în prezent.
Piese cu greutate ºi unicat pe plan mondial
Astãzi Muzeul Militar Naþional este una dintre
cele mai mari instituþii de profil din România. El are
o suprafaþã expoziþionalã de 22.150 mp, ce prezintã
aproximativ 6%, din patrimoniu, ºi cuprinde:
expoziþia permanentã de istorie militarã veche,
medievala, modernã ºi contemporanã (pavilionul A),
colecþiile de uniforme ºi armament (pavilionul B) ºi
expoziþiile de aviaþie (pavilionul E), respectiv atelaje,
harnaºamente ºi accesorii de cãlãrie (pavilionul F).
Dintre toate acestea, inima muzeului o constituie
parcul exterior de tehnicã militarã. Aici este locul unde
sunt reunite cele mai diverse piese de artilerie, blindate
ori simple autovehicule. Toate au în spate o poveste
mai mult sau mai puþin bunã, iar unele chiar ºi-au dat
întâlnire pe câmpurile de luptã. Un astfel de exemplu
este reprezentat de tancurile Panzer IV, respectiv T
34. Istoria a fãcut ca ele sã se întâlneascã pe teritoriul
Uniunii Sovietice în timpul sângeroaselor bãtãliilor
ale celui de-al Doilea Rãzboi Mondial. În timp ce T
34 lupta pentru apãrarea patriei mamã, Panzer IV
fãcea parte din arsenalul armatei hitleriste. Totodatã,
în parcul muzeului, vizitatorul are ocazia sã dea peste
vehicule cu greutate: tancuri, TAB-uri, MIG-uri,
IAR-uri, lansatoare de rachete, radare ºi camioane.
Alãturi de acestea, Muzeul Militar Naþional mai are
ºi unele exponate unicat pe plan mondial. Amintim,
dintre acestea: revolverul inventat de cãpitanul Vasile
Dimancea, ºenileta Malaxa tip UE, tunul antitanc
Reºiþa cal. 75 mm, autotunul TACAM R-2
(ultimele construite în þarã), capsula navetei spaþiale
Soiuz 40 ºi obuzierul de mare putere pe calea feratã
Skoda cal. 420 mm, capturat de Armata Românã în
timpul Primului Rãzboi Mondial.
Epilog
În încheiere, aº dori sã vã împãrtãºesc faptul cã
am rãmas profund impresionant de un exponat mãrunt
din sala dedicatã evenimentelor din decembrie 89.
Este vorba despre un banal calendar de buzunar, tipãrit
de Editura Militarã pentru anul 1989, pe care
posesorul, soldat în termen, marcase AMR-ul (pentru
cine nu ºtie, AMR este un acronim de la expresia au
mai rãmas... x zile pânã la liberare). Ei bine, ultima
zi marcatã era 21 decembrie... ziua când soldatul a
oþinut eliberarea cea de pe urmã...

Unde se aflã Muzeul Militar Naþional?
Muzeul Militar Naþional se aflã în imediata apropiere a Gãrii de Nord, pe strada Mircea Vulcãnescu nr.
125-127, ºi se poate vizita, de marþi pânã duminicã, între orele 09:00 ºi 17:00.

Foto ºi text: Mihãiþã ENACHE,
student, anul II, Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice

Cele mai vechi
picturi rupestre
din Europa Centralã
Încã din preistoria omenirii, cultura a ocupat un loc
aparte între activitãþile colectivitãþilor umane, propulsând,
astfel, omul pe orbita unei evoluþii spiralat  ascendente,
pe care ne aflãm ºi astãzi.
Cultura reprezintã totalitatea valorilor materiale ºi
spirituale create de omenire pe parcursul istoriei, dar ºi instituþiile necesare pentru comunicarea acestor
valori. Cultura înseamnã cunoºtinþe, dar înseamnã ºi civilizaþie. Ea se cultivã ºi se învaþã. Artele ºi educaþia
au constituit trepte solide la templul perenitãþii spiritului uman nepieritor ºi permanent scrutãtor.
Prin galeriile încãrcate de picturi ºi aflate în întunericul catifelat al grotelor, prin sculpturile create în
os, piatrã sau ceramicã, prin altarele primitive dedicate unor zeitãþi sau fiinþe supranaturale, omul a lãsat
semnul dorinþei sale de a se înconjura de frumos, de a organiza ºi a administra mediul în care s-a nãscut din
spuma valului sau din pulberea stelelor.
Dacã istoria menþioneazã Altamira ºi Lascaux printre primele galerii de artã ale preistoriei, iatã cã, de curând,
în România au fost descoperite cele mai vechi picturi din Europa Centralã. Ele sunt gãzduite de Peºtera Coliboaia,
aflatã în Munþii Bihor, la altitudinea de 560 metri. Picturile trasate în tuºe de negru au fost afectate parþial de cãtre
apele de infiltraþie, dar ºi de cãtre urºii de peºterã care au zgâriat pereþii peºterii. Reprezentând animale (un bizon,
un cal, posibil o felinã, douã capete de urs, doi rinoceri etc.) ºi un posibil tors de femeie (sau un simbol încã
nedescifrat), picturile au fost încadrate ca aparþinând unei perioade vechi a artei parietale, Gravettian sau Aurignacian,
având o vechime cuprinsã între 23.000 ºi 35.000 de ani. Situl speologic a fost verificat de cãtre o echipã internaþionalã
de specialiºti, condusã de speologul francez Jean Clottes, unul dintre cei mai cunoscuþi specialiºti în arta de peºterã
din lume. Experþii au confirmat autenticitatea picturilor, dupã vizita la faþa locului din data de 16 mai 2010.
În prezent, Peºtera Coliboaia se aflã sub protecþia Federaþiei Române de Speologie ºi a Administraþiei
Parcului Naþional Apuseni.
Dacã galeriile de artã preistoricã aflate pe teritoriul României se ridicã la valoarea altor situri europene,
iatã cã ºi prin valorile culturale actuale România se aflã în topul þãrilor ce au o filmografie pertinentã ºi
premiatã la nivel internaþional, o viaþã teatralã ºi muzicalã plinã de accente pozitive.

George V. GRIGORE

526  21 martie 2011

pag. 7

OPINIA NAÞIONALÃ

Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional
LUNI  21 martie 2011
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 Parodi Press.
Emisiune de Nicolae Iliescu
09:00 Nimic fãrã lege.
Emisiune de Florin Fãiniºi
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
13:00 Agricultura ºi alimentaþia (r)
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 Contrapunct. Emisiune de George
Marinescu Simona ªerban
21:00 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Alexandru Mironov
22:00 Haretiºtii.
Emisiune de Mugur Popovici
22:30 Film documentar  Tehnologia azi
23:00 Film documentar  Michel Vaillant
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret (r)
04:00 Film documentar (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)

MARÞI  22 martie 2011
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 Film documentar  Globe spin
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 învãþãtura.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
20:00 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
20:30 Nocturna.
Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Ani de liceu.
Emisiune de Mugur Popovici
22:30 Film documentar  Tehnologia azi
23:15 Cãlãtori în timp.
Emisiune de Violeta Screciu

TVRM Cultural

LUNI  21 martie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Cronica scepticului (r)
07.00 Echipele Gusti (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 Academia copiilor (r)
13.00 Ecumenica (r)
14.00 TVRM-edicina  direct
15.00 Dor de acasã (r)
17.00 Teatrul în fotoliul de acasã
18.00 Un rãspuns pentru fiecare
18.30 Recital muzical (r)
19.00 Aplauze pentru haretiºti
19.30 La sfat cu medicul
20.00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)
21.00 Cãrþi în instanþã
22.00 Profil spiritual  arhivã
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  22 martie 2011
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
O doamnã adevãratã (Austria, 2002)(r)
11.30 Agricultura ºi alimentaþia (r)
12.30 Scrisori de acreditare (r)
13.00 Invitatul de la ora 13  direct
14.00 ªtiinþã ºi spiritualitate
15.00 Profil spiritual  arhivã
16.00 Stagiune muzicalã TVRM
16.30 Biblioteca virtualã (r)
17.00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
18.00 Academia copiilor (r)
19.30 Comorile oraºului
20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu
20.30 Nocturna  direct

00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
04:00 La hanul morãriþei (r)
05:00 Cãlãtori în timp (r)

MIERCURI  23 martie 2011
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 Muzart. Emisiune de Dumitru Nicolae
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 Simona ªerban
00:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret (r)
04:00 Istoria cu învãþãturã (r)
05:00 Academica ªtiinþã (r)

JOI  24 martie 2011
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 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Alexandru Mironov
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
13:00 La hanul morãriþei.
Emisiune de Paulina Irimia
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
22:30 Lauri pentru liceeni.
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film documentar  Absolut minunat
23:00 Consum cultura.
Emisiune de George Stanca

22.00 Generaþia în teniºi  arhivã
23.00 Teatrul în fotoliul de acasã
00.00 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
01.00 Academia copiilor (r)
02.30 Invitatul de la ora 13 (r)
03.30 Nocturna (r)
05.00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)

MIERCURI  23 martie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Românul, cetãþean european (r)
07.00 Femeia, adevãr ºi poveste (r)
07.30 ªlagãr fix
08.00 Mapamond cultural
08.30 Stele de mâine
09.00 Parodi press (r)
09.30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
10.00 Nocturna (r)
11.30 Am venit cu drag la voi
13.30 Deutsche Welle (r)
14.00 TVRM-edicina  direct
15.00 Generaþia în teniºi  arhivã
16.00 Arhiva TVRM (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 Istoria cu învãþãturã  arhivã
23.00 TVRM-edicina (r)
00.00 Femeia, adevãr ºi poveste (r)
00.30 Deutsche Welle (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  24 martie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Scrisori de acreditare (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 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
14.00 TVRM-edicina  direct
15.00 Istoria cu învãþãturã  arhivã
16.00 Grãdina cu statui (r)
17.00 Nocturna (r)
18.30 Cãrþi ºi probleme  arhivã
19.30 Cronica scepticului (r)

00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
04:00 Nocturna (r)
05:30 Deschide cartea! (r)

VINERI  25 martie 2011
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 Scena ca istorie.
Emisiune de Violeta Screciu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
13:00 Femeia  adevãr ºi poveste.
Emisiune de Ana Maria Ghiur
13:30 Film documentar  Cinemania
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 Contrapunct. Emisiune de George
Marinescu Simona ªerban
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
23:30 ªlagãr fix.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret (r)
04:00 Film documentar (r)
05:00 Panteon (r)
05:30 Atelier TV studenþesc (r)

SÂMBÃTÃ  26 martie 2011
06:00 Promo USH
06:10 Performeri în arenã (r)
06:30 Casã dulce româneascã (r)
07:30 Noi consumatorii (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
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 în 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
16:30 Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu

20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu
20.30 Virtuþi ºi vicii
21.00 Teatrul în fotoliul de acasã
22.00 Profil spiritual  arhivã
23.00 TVRM-edicina (r)
00.00 Galele TVRM (r)
01.30 Cronica scepticului (r)
02.00 Adevãratele stele (r)
03.30 Grãdina cu statui (r)
04.30 Virtuþi ºi vicii (r)
05.00 TVRM-edicina (r)

VINERI  25 martie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Noi, consumatorii (r)
07.00 Un rãspuns pentru fiecare (r)
07.30 Un actor ºi rolurile sale  arhivã
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 En garde! (r)
11.00 Atelier TV studenþesc
11.30 Cronica ST (r)
12.00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
13.00 Comorile oraºului (r)
13.30 Deutsche Welle (r)
14.00 Lumea vãzutã de aproape (r)
15.00 Profil spirirtual  arhivã
16.00 Echipele Gusti (r)
17.00 Muz-art (r)
18.00 Cinefilia (r)
19.00 Consum cultura (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
23.00 ªlagãr fix
23.30 Stagiunea muzicalã TVRM (r)
00.00 Atelier TV studenþesc (r)
00.30 En garde! (r)
01.30 La Hanul Morãriþei (r)
02.30 Lumea vãzutã de aproape (r)
03.30 Muz-art (r)
04.30 Românul, cetãþean european (r)
05.00 Consum cultura (r)

SÂMBÃTÃ  26 martie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Gândeºti, deci exiºti (r)
07.00 Contrapunct
08.00 Întâlnire cu folclorul (r)
08.30 Stele de mâine
09.00 Atelier TV studenþesc (r)

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 Film artistic  Kurt Vonnegut  Bun
venit în casa maimuþei (SUA) (I)
O antologie bazatã pe povestirile scurte
din colecþia Welcome to Monkey Hose
(Bun venit în Casa Maimuþei), a lui Kurt
Vonnegut; formate din trei scut-metraje
Film artistic 1991; genul: aventuri/ SF
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  27 martie 2011
06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Panteon (r)
07:00 Deutsche Welle.
Emisiune de Oana Popescu
07:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Ecumenica.
Emisiune de Sorin Bejan
09:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Mioriþa Got
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 ªlagãr fix.
Realizator 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 si Culturã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic  Kurt Vonnegut  Bun
venit în casa maimuþei (SUA) (II)
O antologie bazatã pe povestirile scurte
din colecþia Welcome to Monkey Hose
(Bun venit în Casa Maimuþei), a lui Kurt
Vonnegut; formate din trei scut-metraje
Film artistic 1991; genul: aventuri/ SF
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)

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

09.30 Academia copiilor
11.00 Lumea vãzutã de aproape
12.00 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
13.00 Invitatul de la ora 13 (r)
14.00 Scrisori de acreditare
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 ªlagãr fix
20.00 Generalul cinema
20.30 Cronica scepticului
21.00 Galele TVRM
22.30 Lumea vãzutã de aproape (r)
23.30 Femeia, adevãr ºi poveste (r)
00.00 Cronica scepticului (r)
00.30 Invitatul de la ora 13 (r)
01.30 Academia copiilor (r)
02.30 Scrisori de acreditare (r)
03.00 Gândeºti, deci exiºti (r)
03.30 Viaþa ca un spectacol (r)
04.30 Galele TVRM (r)

DUMINICÃ  27 martie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Aplauze pentru haretiºti (r)
07.00 Gândeºti, deci exiºti! (r)
07.30 Stagiunea muzicalã TVRM (r)
08.00 Cronica ST
08.30 Stele de mâine
09.00 Deutsche Welle
09.30 Noi, consumatorii (r)
10.00 Ecumenica
11.00 Cinefilia
12.00 Agricultura ºi alimentaþia
13.00 Întâlnire cu folclorul
13.30 Grãdina cu statui
14.30 Parodi press
15.00 Muz-art
16.00 Recital muzical
16.30 Consum culturã
17.30 Dor de acasã  direct
19.30 Panteon
20.00 En garde!
21.00 Film artistic strãin
Uniþi în dragoste (Austria, 2002)
22.30 Un actor ºi rolurile sale  arhivã (r)
23.00 Biblioteca virtualã
23.30 Cãrþi ºi probleme  arhivã
00.30 Agricultura ºi alimentaþia (r)
01.30 Dor de acasã (r)
03.30 Biblioteca virtualã (r)
04.00 En garde! (r)
05.00 Grãdina cu statui (r)

RADIO ROMÂNIA DE MÂINE  STUDENT FM
LUNI  VINERI
07.00-10.00
BUNÃ DIMINEAÞA USH!
Realizator: Tiberiu Ursan

SÂMBÃTÃ  DUMINICÃ
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
13.00-16.00
CUTIA PANDOREI
Realizator: Kristine
Marþi 13.00-14.00  INVITATUL DE
LA ORA 13
Realizator: Sorin Lupaºcu
16.00-19.00
FRESH NEWS
Realizatori: Otilia Zamfir

10.00-12.00
MATINAL DE WEEK-END
Realizator: Alina Toma
12.00-13.00
Sâmbãtã  MUZICÃ
Duminicã  OMUL DIN SPATELE
PERSONALITÃÞII
Realizator: Maria Ilie
13.00-17.00
SIESTA DE WEEK-END.
Realizator: Alina Toma

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

Ziua Mondialã
a Poeziei
Ziua Mondialã a Poeziei (World Poetry Day), 21 martie, instituitã din anul 1999 de cãtre
Organizaþia Naþiunilor Unite pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã (UNESCO) este sãrbãtoritã
în toatã þara. Ca ºi în ediþiile precedente, aceastã zi va fi sãrbãtoritã printr-o serie de manifestãri
culturale ce vor cuprinde lansãri de carte, lecturi, recitaluri, proiecþii de filme, decernãri de
premii. Iatã doar câteva dintre aceste manifestãri:
Timiºoara. Potrivit organizatorilor, programul manifestãrilor dedicate ZILEI
MONDIALE A POEZIEI, ediþia a VI-a, cuprinde:  Prezentarea noului numãr al revistei de
literaturã ºi arte Orient Latin;  Festivitatea de acordare a premiilor anuale de excelenþã literarã
ale Fundaþiei Orient Latin;  Festivitatea de acordare a Premiului Horia Ionescu (ed. a II-a,
înmânat de Cãlin Ionescu, fiul regretatului actor ºi regizor timiºorean);  Lansãri de carte:
Poeþi din Basarabia, de Adrian Dinu Rachieru; Fetele oraºului tãu, de Marian Oprea;
Contabilul eºecurilor, de Victor Georoceanu;  Recital din volumul Dedicaþii (despre
poeþi timiºoreni), de Dinu Barbu (îºi dã concursul actorul Doru Iosif);  Remeber Ioan Crãciun
(recitã actriþa Simona Vintilã);  Recital folk  fraþii gemeni Adrian ºi Cristian Ilie;  In
memoriam: Medalion George Drumur, la centenar (cu participarea lui Marian Drumur,
fiul regretatului scriitor, ºi a actorului Vladimir Jurãscu);  Film inedit din arhiva Victor
Popa  Vis cu Nichita Stãnescu;  Recital: Radu Stoica (chitarã) ºi Florin Ferchiu (violoncel).
Tg-Jiu. Ziua Mondialã a Poeziei va fi sãrbãtoritã într-un mod inedit. Douãsprezece torturi
vor fi imprimate cu versuri ale celor mai de seamã poeþi. Evenimentul are loc la Colegiul
Naþional Tudor Vladimirescu, unde vor fi prezenþi oameni de culturã ai judeþului, pentru a
aduce un omagiu poeziei româneºti. Cele douãsprezece torturi, imprimate cu versuri celebre,
vor fi consumate de cãtre invitaþi.
Vrancea. Biblioteca Judeteana Duiliu Zamfirescu gãzduieºte lansarea volumului
de poezie Lacrima iubirii - autor Gheorghe Andrei Neagu, apãrutã la Editura Rawexcoms,
Bucureºti, 2010. Cartea se bucurã de o prefaþã a criticului literar Marius Chelaru, care scrie
în primele pagini: Un volum construit ca o lacrimã a iubirii coloratã a toamnã, a nostalgie O
cãlãtorie mai curând într-un þinut în care înlãuntrul coloreazã exteriorul cu penelul înmuiat
în metaforele ºi argumentele versului .
Galaþi. Lansarea colecþiei cArtESENÞE. Întâlnire cu scriitori, poeþi, artiºti din Galaþi
ºi Brãila.
Suceava ºi Cernãuþi Ziua Mondialã a Poeziei (World Poetry Day) va fi sãrbãtoritã
deopotrivã la Suceava ºi Cernãuþi, aºa cum aflãm din programul Festivalului Primãvara
Poeþilor ºi din Cernãuþi, de la Societatea pentru Cultura Româneascã Mihai Eminescu.
Dacã la Suceava, Ziua Mondialã a Poeziei va fi marcatã, între orele 11:00 - 18:00, la
Biblioteca Bucovinei I.G. Sbiera, în Sala de Arte Elena Greculesi, prin recitaluri de
poezie ºi workshop-uri de scriere creativã (coordonator, scriitoarea Angela Furtunã), la
Cernãuþi, manifestãrile vor avea loc, începând cu ora 15:00, la sediul Societatea pentru Cultura
Româneascã Mihai Eminescu (Piaþa Centralã nr. 9), unde, aºa cum informeazã preºedintele
societãþii, poetul ºi jurnalistul Vasile Bâcu, vor avea loc lansãri de carte, recitaluri de poezie
ºi întâlniri între cititori ºi poeþi consacraþi ºi începãtori.
Mureº - Lansãri de noi cãrþi de poezie de autori mureºeni
*
Poeta Ana Blandiana a fost prezentã, sâmbãtã, 19 martie, la conferinþa Europa în versuri,
desfãºuratã în Italia, la Villa Grumello din Como, cu ocazia Zilei Mondiale a Poeziei. Ana Blandiana
a participat la eveniment alãturi de poeþi din Austria, Germania, Polonia, Franþa, Elveþia ºi Italia.
Ana Blandiana este o personalitate binecunoscutã în Italia, fiind distinsã cu trei premii
importante: premiul Acerbi pentru poezie (2005), premiul internaþional Camaiore (2005), premiul
literar internaþional Citta dellAquila (2007). Totodatã, douã antologii din opera ei au apãrut în
limba italianã: Un tempo gli alberi avevano occhi ºi Progetti per il passato e altri racconti .

Stimaþi cititori,

Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei Opinia naþionalã. De
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Programul de arhitecturã Hotel în evoluþia Arhitecturii din România
Conf. univ. dr. arhitect Adrian MAHU
Oportunitatea unei prelegeri
despre construcþiile de hoteluri din
România mi-a fost prilejuitã de
proiectul Hotel de la anul IV al
Facultãþii de Arhitecturã din
Universitatea Spiru Haret.

capitele ale ordinelor doric, ionic,
corintic, mult disproporþionate
pentru funcþiunile uzuale.
Canoanele clasice se aplicau la
construcþiile oficiale, dar ºi la
construcþiile banale, cu destinaþii

Hotel Cap Aurora

Ca arhitect planºetar  aºa
cum îi denumea profesorul meu,
academicianul Octav Doicescu, pe
arhitecþii care o viaþã întreagã au
trudit la planºetã, concepând
proiecte de tot felul, am marele
avantaj cã am putut cunoaºte
fenomenul proiectãrii în România
din interior.
Ca teoretician, cu un doctorat în
Teorie ºi Criticã de Arhitecturã,
susþinut în anul 1980, am avut ºansa
sã ajung la un anumit grad de
obiectivitate
favorizat
de
distanþarea în timp de fenomenul
proiectãrii, distanþare în timp ce nu
a fost atât de mare încât sã altereze
prospeþimea memoriei.
Consider cã Programul de
arhitecturã Hotel are o
însemnãtate deosebitã pentru
Arhitectura din România ºi în
rândurile care urmeazã voi încerca
sã-mi justific opinia.
În perioada interbelicã,
Arhitectura din România, odatã cu
realizãrile arhitectului Horia

din ce în ce mai diverse. Rezultatul
imediat: costuri enorme ºi termene
foarte lungi în execuþie.
Nu ºtiu câþi dintre tinerii de
astãzi au aflat cã, pânã în 1953,
consilierii sovietici coordonau
întreaga activitate în toate
sectoarele economice, politice,
artistice ºi cã trupele sovietice de
ocupaþie au staþionat în România
pânã în anul 1958.
Câteva din vestigiile cele mai
importante ale Realismului
Socialist mai dãinuie încã în
Bucureºti: un teatru de varã
construit cu ocazia Festivalului
Tineretului de la Bucureºti, din
1953; Teatrul de Operã, Casa
Scânteii, care, la o scarã mai micã,
aminteºte izbitor de celebra
Universitate Lomonosov ºi de alte
câteva clãdiri având aceeaºi
expresie plastico-arhitecturalã, dar
cu alte funcþiuni: hoteluri ºi sedii de
ministere din Moscova. Nu spunea,
oare, Stalin, atunci când se
proiectau staþiile metroului

Ansamblul Amfiteatru, Olimp

Creangã ºi ale unei întregi pleiade
de arhitecþi, înzestraþi cu har, s-a
sincronizat cu dezvoltarea
arhitecturii din Europa. Dupã 1990,
când Bucureºtiul a fost vizitat de
mai mulþi arhitecþi strãini, aceºtia
au descoperit cu surprindere
calitatea arhitecturii interbelice de
la noi, atât ca rezolvãri funcþionale,
cât ºi ca realizãri plasticoarhitecturale.
Dezvoltarea
fireascã
a
arhitecturii moderne din România
s-a frânt dupã 1945. Atunci,
lucrãrile valoroase ale adepþilor
arhitecturii moderne din perioada
anterioarã au fost etichetate ca
producþii ale orânduirii burgheze
în putrefacþie ºi criticate cu
vehemenþã. Arhitectura modernã a
fost abandonatã, fiind înlocuitã cu
arhitectura Realismului Socialist
importat din Uniunea Sovieticã.
Consilierii sovietici au impus un stil
care apela la formele clasice cu
pilaºtri ºi coloane împodobite de

moscovit, cã acestea trebuie sã fie
palate pentru popor?
Dictatorul Stalin a murit la 5
martie 1953 ºi ceea ce a urmat dupã
aceastã datã confirmã aprecierea cã
arhitectura reflectã politicul.
Ieºirea Arhitecturii din
România de sub influenþa
Realismului Socialist s-a produs
odatã cu primele construcþii
hoteliere de pe litoralul Mãrii Negre
ale echipei conduse de profesorul
emerit arhitect Cezar Lãzãrescu.
De fapt, proiectul pentru
sistematizarea litoralului nostru a
început în anii 1955-1956, ºi
arhitectul Cezar Lãzãrescu are
marele merit de a fi orientat
arhitectura româneascã cãtre
arhitectura funcþionalistã.
Printre arhitecþi se spune cã, în
acea perioadã, Cezar Lãzãrescu a
ajuns în faþa lui Gheorghe
Gheorghiu Dej, ºeful statului de
atunci, cu un proiect de hotel în care
preþul pe pat (unitatea de referinþã

a costurilor la un hotel) de cca.
50.000 lei (moneda de atunci) era
de aproape 4-5 ori mai mic decât al
unui proiect de hotel realizat în
stilul Realismului Socialist, de
cãtre un arhitect, de altfel
respectabil pentru calitãþile lui de
teoretician ºi critic al arhitecturii.
Gheorghe Gheorghiu Dej a fost
câºtigat de noua concepþie de
proiectare a construcþiilor hoteliere
ºi i-a dat mânã liberã arhitectului
Lãzãrescu.
Acesta avea calitatea de a fi un
manager înnãscut: ºtia foarte bine
sã-ºi selecteze oamenii din
colectivul lui de proiectare ºi sã-i
mobilizeze; aºa a strâns în jurul lui
arhitecþi de mare valoare precum
Lucian (Lucky) Popovici, Solari
Grimberg, Dinu Gheorghiu, Gabriel
Cristea, Mina Laurian, Anca
Borcovan ºi alþii.
Era un campion al eficienþei:
reuºea sã definitiveze proiectele la
termenele de predare extrem de
scurte, care i se impuneau, ºi sã le
încadreze în devize cât mai mici.
Prima lucrare de arhitecturã
funcþionalistã pe litoral a
colectivului Lãzãrescu, cred cã nu
greºesc când afirm, a fost o colonie
pentru copii, amplasatã între
staþiunile Eforie Nord ºi Eforie Sud,
în ceea ce pe atunci se numea
staþiunea Vasile Roaitã. Colonia
Cravatele roºii, inauguratã în anul
1957, cu un concept de o mare
simplitate, impresiona prin expresia
plastico-arhitecturalã datã de
amplele rampe care uneau parterul
aflat la nivelul plajei de camerele
de odihnã ale grupelor de câte 15
copii, lângã care se aflau grupurile
sanitare ºi camerele educatorilor, de
la etaj. Au urmat alte câteva
construcþii hoteliere la Eforie Nord
ºi câteva de alimentaþie publicã
(Restaurantul Perla Mãrii).
Restaurantul Perla Mãrii parcã
plutea alb ºi graþios, sprijinindu-se
pe subþiri stâlpi din þeavã metalicã.
Imaginile proaspete creau o
impresie puternicã asupra acelora
care în acei ani începeau sã viziteze
în numãr tot mai mare litoralul. În
doar câþiva ani, litoralul românesc
devenise
laboratorul
de
experimentare principal pentru noi
materiale ºi tehnologii de execuþie.
Proiectul de anvergurã al întregii
staþiuni Mamaia, un ansamblu cu
10.000 de locuri de cazare, a devenit
emblema
noii
arhitecturi
funcþionaliste din România.
Dispunerea construcþiilor
hoteliere pe teren s-a fãcut la
Mamaia astfel încât sã beneficieze
de cât mai multe avantaje: toate
camerele sã aibã vedere atât cãtre
mare, cât ºi cãtre lacul Siutghiol; sã
se evite dispunerea camerelor de
cazare cãtre vest, orientare
nefavorabilã în lunile de varã la noi;
sã se foloseascã optim curenþii de
aer pentru a beneficia în permanenþã
de briza mãrii ºi sã se menþinã o
scarã arhitecturalã cât mai umanã
ºi reconfortantã.
Mai trebuie arãtat cã ansamblul
Mamaia proiectat de colectivul lui

Teatrul de varã ºi hotel Perla, Mamaia

Cezar Lãzãrescu s-a realizat în mai
puþin de patru ani, pânã în anul 1962.
Expoziþia Arhitectura RPR,
deschisã în anul 1961 în perioada
mai-iulie, care a fost vizitatã de
330.000 de turiºti, reuºea sã
prezinte o imagine de ansamblu a
stadiului atins de arhitectura din
România ºi sã impunã definitiv
noua arhitecturã funcþionalistã.
Nu greºesc atunci când afirm cã
perioada cea mai fastã pentru
arhitectura funcþionalistã din
România a fost între anii 1960-1977,

expediat imagini de la trei lucrãri,
dintre care douã erau hoteluri:
Hotelul Alpin (autor: arhitect Ion
Rãdãcinã), Hotelul Flora (Crown
Plaza, autor: arhitect ªerban
Manolescu); cea de-a treia lucrare
era Biserica de la Orºova (autor:
arhitect Ioan Fackelman).
În perioada anilor 60  70, în
arhitectura româneascã erau
personalitãþi care au reuºit sã
transforme
ordinarul
în
extraordinar. Fãrã posibilitatea de
a se informa, aºa cum existã, astãzi,

Hotel Lebãda, Criºan

când, treptat, a evoluat cãtre un
funcþionalism liric, atins în lucrãri
hoteliere de excepþie aºa cum erau:
Ansamblul Amfiteatru de la Neptun
(autori arhitecþii ªerban Manolescu
ºi Radu Mãnãilã, lucrare terminatã
în 1972) ºi Ansamblul Cap Aurora
(autor arhitect Dinu Gheorghiu,
lucrare terminatã în 1973).
Arhitectura hotelierã a cãpãtat
tot mai multã personalitate
reflectând, din ce în ce mai coerent,
condiþiile locului, acel genius loci
 atât de specific pe litoralul Mãrii
Negre, în deltã sau la munte.
În perioada anilor 70, au apãrut
hoteluri cu valenþe plasticoarhitecturale deosebite, aºa cum
erau: hotelul Lebãda de la Criºan
în deltã (autor arhitect Mircea
Lupu) sau celebrele hoteluri din
Poiana Braºov cu splendida
lucrare, Hotel Alpin (autor
arhitect Ion Rãdãcinã).
Trebuie sã amintesc aici cã în
anii 80, când renumitul critic ºi
teoretician Bruno Zevi mi-a cerut
sã-i trimit pentru revista lui
LArchittetura Cronache e Storia
câteva lucrãri din România, i-am

Hotel Alpin, Poiana Braºov

odatã cu Internetul, fãrã
posibilitatea de a cãlãtori ºi a
cunoaºte marile exemple din
arhitectura contemporanã, fãrã
tehnologii mai avansate, aceste
personalitãþi au reuºit sã creeze
opere de arhitecturã pline de
vigoare ºi prospeþime. Pe lângã
hoteluri, ei au abordat ºi alte
programe de arhitecturã, fie cã a
fost vorba despre case de culturã,
sedii politico-administrative, gãri
feroviare, spitale, sãli de sport etc.
Aº vrea sã amintesc aici doar pe
o parte dintre arhitecþii despre care
astãzi studenþii arhitecþi din
România nu cunosc nimic!
Aceºti mari profesioniºti, având
flacãra dãruirii totale pentru nobila
profesie de arhitect, cu mult eroism,
mulþi dintre ei lucrând câte 14-15
ore zilnic la planºetã, cu salarii de
mizerie, în institute de proiectare cu
regim aproape cazon, ne-au lãsat
lucrãri ce trebuiesc cunoscute ºi
studiate de cãtre generaþiile mai
tinere.
Aº aminti aici pe arhitecþii:
Nicolae Porumbescu, autorul
proiectelor pentru Casele de
Culturã din Suceava ºi Baia Mare,
Bibliotecii Universitare din Iaºi; el
este ºi autorul Circului de Stat din
Bucureºti, lucrare din 1961, ºi al
hotelului Sport de la Poiana Braºov,
din anul 1957; profesorul emerit
Mircea Alifanti ºi Adrian Panaitescu
autorii Sediului politic de la Baia
Mare, care inaugura stilul
insolitului logic; Cristea Miloº,
autorul proiectului Hotel Astoria
din Arad; Constantin Sãvescu,
autorul ansamblurilor Þiglina din
Galaþi ºi al ansamblului Luxor ºi
Teatrul de Stat din Târgul Mureº;
Horia Hudiþã, autorul ansamblului
sanatorial de lângã Cozia; Ion
Puºchilã, autorul Spitalului din
Constanþa. Pe toþi aceºti mari

profesioniºti i-am cunoscut
personal, i-am preþuit sincer ºi le
Sediul politic, Baia Mare
pãstrez o amintire de neºters.
De fapt, în acele timpuri, mulþi
dintre arhitecþii pe care i-am amintit
constituiau modele pentru studenþii
arhitecþi ºi arhitecþii tineri. Aº fi tare
curios sã cunosc dacã astãzi
studenþii arhitecþi din România mai
au modele dintre arhitecþii români
ºi care sunt aceste modele?
În cazul în care comparãm
acum lucrãrile din perioada anilor
60 - 70 cu cele de astãzi vom
constata cã acele lucrãri aveau
multã personalitate, chiar o anumitã
poeticã arhitecturalã.
Ceea ce vedem astãzi nu
reprezintã decât o expresie a
sãrãcirii mijloacelor de exprimare,
care se reduc invariabil la pereþii
cortinã, indiferent de funcþiunile pe
care le reclamã programele de
arhitecturã.
Am repetat deseori: marea
arhitecturã este aceea de plinuri ºi
goluri, a relaþiilor dintre plin ºi gol.
Printre arhitecþi existã butada
potrivit cãreia Corbusier a spart
peretele ºi a creat fereastra totalã,
iar, apoi, tot restul vieþii, s-a chinuit
sã-l refacã. (A se vedea Biserica de Saint-Exupery: Cum s-ar putea
la Ronchamp  ultima lui creaþie naºte mari arhitecþi dacã n-au fãcut
decât lucrãri fãrã mãreþie?.
mai importantã).
La sfârºitul anului 1978 pãrãsea
Dar perioada de înflorire a România arhitectul Dinu Gheorghiu.
a r h i t e c t u r i i Ca dovadã a harului sãu stau
funcþionaliste mãrturie cele peste 400 de lucrãri
nu a durat nici realizate în 15 þãri, dupã plecarea din
patrie. Multe dintre aceste lucrãri
20 de ani.
Mai trebuie sunt hoteluri, dar nu numai, ci ºi
amintit cã, în bãnci, centre de afaceri, ansambluri
perioada 1960  multifuncþionale, insule întregi
1971, regimul destinate loisirului în Kuweit ºi
totalitar din Bahrein. De altfel, el are un palmares
România dãdea impresionant: 21 mari premii
unele semne de internaþionale, dintre care: ºapte r e l a t i v ã premiul I, ºase - premiul II, patru destindere în premiul III ºi patru - menþiuni. De
interior ºi cãuta notorietate internaþionalã se bucurã
sã se afirmare azi, alãturi de Dinu Gheorghiu,
arhitecþii Dan Hanganu, stabilit în
pe plan internaþional.
Aceste semne firave de Canada, ªtefan Perianu, Ion ºi Mihai
liberalizare vor fi abandonate dupã Munteanu, stabiliþi în Paris, Alain
1971, odatã cu întoarcerea lui Manoilesco, stabilit tot în Paris, ºi
Ceauºescu din vizitele fãcute în încã mulþi arhitecþi români care s-au
rãspândit în colþuri de lume ducând
Coreea de Nord ºi China.
Dupã fatidicul cutremur din acolo faima ªcolii de arhitecturã din
4 martie 1977, dictatorul a intervenit România.
tot mai brutal în actul de
creaþie arhitecturalã.
Complexul Al Fanar, Kuweit
Atunci s-a produs în
arhitect Dinu Gheorghiu
arhitectura oficialã din
România o orientare cãtre
o pastiºã de Postmodern,
care mima elemente din
arhitectura clasicã, pentru
satisfacerea
grandomaniei lui Ceauºescu.
Este simptomatic cã,
în iunie 1984, se
inaugurau lucrãrile la
Casa Poporului, iar, la 16
decembrie
1986,
dispãrea Mãnãstirea
Vãcãreºti, dupã unii
cercetãtori cea mai mare
mãnãstire din Balcani.
În condiþiile unui
cadru concentraþionar tot
mai lipsit de orice
speranþe,
fãrã
posibilitatea de a cãlãtori
în afara þãrii ºi de a se
informa pentru a þine
pasul cu evoluþia
arhitecturii, a apãrut,
firesc, exodul arhitecþilor
din România.
Prin formaþia lor,
arhitecþii constituie una
dintre categoriile socioprofesionale
cu
deschiderile cele mai
largi ºi arhitecþii din toate
timpurile au reclamat
dreptul de a gândi liber ºi
de a visa.
Îmi vine în minte o
cugetare a lui Antoine de

Cred cã a sosit timpul ca
studenþii arhitecþi din Universitatea
Spiru Haret sã cunoascã marile
personalitãþi româneºti din domeniu
ºi Facultatea de Arhitecturã din
aceastã Universitate sã gãseascã un
drum propriu, care sã acorde o mai
mare atenþie studierii Arhitecturii
din România mai veche, dar ºi mai
nouã.
Arhitecta Henriette DelavranceaGibory, o mare personalitate a
arhitecturii noastre, spunea adesea:
Cãutaþi-vã personalitatea dacã credeþi
cã o aveþi, dar fiþi arhitecþi români.
La rândul sãu, profesorul Cezar
Lãzãrescu repeta: Am cãutat
mereu sã fiu eu însumi ºi lucrãrile
mele sã-mi semene.
Cu atât mai mult trebuie sã ne
reamintim de vorbele lor noi, cei
care avem drept patron spiritual al
Universitãþii pe marele pedagog ºi
patriot Spiru Haret, care spunea:
Sistemul ºcolar al unei þãri trebuie
sã fie oglinda fidelã a trebuinþelor
ºi caracterului naþional al poporului
care o locuieºte.

Al Ahli Bank, Bahrein
arhitect Dinu Gheorghiu

Porto Center, Salonic
arhitect Dinu Gheorghiu

MANIFESTE PENTRU BUCUREªTI

- cinci perspective oferite de studenþii arhitecþi ai Universitãþii Spiru Haret (Urmare din pag.1)
Strada, care este o prelungire a
spaþiului public, a fost invadatã, atât fizic,
cât ºi prin alte manifestãri (precum
iluminat indirect sau mirosul), de cãtre
spaþiul privat al teraselor ºi
restaurantelor. În acest context, strãzile
au devenit înghesuite, fiind lipsite de o
varietate de trasee.
Soluþia propusã prin acest manifest
constã în realizarea unei strãzi
alternative, pornind de la folosirea unor
spaþii ºi puncte de interes neapreciate la
adevãrata lor valoare.
Având o tramã regulatã, aceastã
stradã ar putea fi reprodusã ºi în alte zone
al Bucureºtiului, nu doar în centru.
Cel de-al patrulea Manifest,
Limitele, a pornit de la o investigaþie
bazatã pe elemente culturale, fizice,
istorice ºi filosofice. În percepþia
studentelor, care au luat parte la proiect,
Bucureºtiul este o sumã de entitãþi care
lucreazã individual ºi nu conlucreazã
pentru interesul general al oraºului.
Conceptul de limitã a fost definit
spaþial ºi filosofic; din punct de vedere
spaþial, limita fiind o line care separã
douã terenuri cu valorizare echivalentã
ºi suprafaþã, unde se întâlnesc douã
teritorii cu valorizãri diferite. În sens
filosofic, limita a fost perceputã ca

punctul în care ajung faculãþile unei
persoane. Cele douã sensuri au fost
suprapuse, urmãrindu-se ca sensului
spaþial sã i se atribuie ºi percepþiile
diferite ale fiecãruia.
În contextul Bucureºtiului s-a
constatat cã oraºul se dezvoltã
predominant între douã repere naturale,
Dâmboviþa ºi Colentina. În acest context,
studentele au sesizat ca fiind oportunã
introducerea unui al treilea reper, care sã
determine o dezvoltare ºi în zona de sudvest a Bucureºtiului, cu referire la
cartierele Rahova ºi Ferentari, care nu se
dezvoltã în acelaºi ritm.
Ideea de limitã, perceputã iniþial ca
o separare, a fost transformatã, prin
propunerea fãcutã, într-o unificare.
Astfel, limita a devenit, prin intermediul
acestui manifest, un spaþiu care sã
permitã traversarea zonei sud-vestice ºi
care sã ajute la integrarea cartierelor
problematice, în oraº.
Manifestul a fost orientat spre Casa
Poporului, vãzutã ca o falsã imagine ºi
un nume fals, cãci, în fapt, clãdirea nu
este o casã a poporului. Astfel, s-a propus
realizarea, prin contrast, a unei clãdiri
care sã aparþinã poporului. Prin aceastã
intervenþie se schimbã, practic, unghiul
de percepþie ºi scara lucrurilor.
În cadrul acestui manifest, este
importantã relaþionarea dintre limitele

deja existente, cele ale Casei Poporului,
ºi limitele propuse.
Oraºul, vãzut ca organism în continuã
miºcare, care impune limite ºi cãruia îi
sunt impuse limite, trebuie sã aibã
capacitatea, în accepþiunea studenþilor
care au propus acest manifest, sã
integreze limitele din trecut.
Cel de-al cincilea proiect propus a
abordat tema Apei. Pornind de la ideea
cã acest element natural este prost
gestionat în Bucureºti, studenþii s-au
concentrat asupra Dâmboviþei, analizând
cursul sãu atât din punct de vedere
funcþional, al spaþiilor verzi, al
instituþiilor publice ºi centrelor de interes,
cât ºi al accesului auto.
Prin acest manifest, viitorii arhitecþi
au propus crearea unor zone de
promenadã cãtre râu, capabile sã dea
oamenilor acces direct la apã. Astfel, fãrã
a afecta casele ºi construcþiile existente,
s-ar reuºi integrarea râului în oraº ºi nu,
doar, ocolirea unui canal, aºa cum se
întâmplã în prezent.
Propunerea este însoþitã ºi de o
reprezentare a pãrþii carosabile, care ar
fi mutatã de pe un mal pe celãlalt, într-un
zigzag, acolo unde zonele de promenadã
ar atrage oraºul spre apã. Zigzagul s-ar
desfãºura pe toatã lungimea cursului apei,
integrând podurile aferente.

Ca o concluzie la cele prezentate, arh.
Maria Duda, coordonatorul proiectului
Manifeste pentru Bucureºti, a
amintit contextul în care s-au conturat
aceste idei ºi proiecte. Astfel, lucrãrile sau desfãºurat pe parcursul unui
work-shop de 5 zile, în vara anului 2010,
fiecare grup alegând o tematicã, pe care
ulterior a analizat-o ºi dezvoltat-o. Cele
5 echipele participante au produs un
proiect, însoþit de imagini - tablou, prin
care au reprezentat ideile respective.
Macheta Manifestelor pentru
Bucureºti, expusã la rândul sãu la
Ceainãria Cãrtureºti, aratã cum ar fi
Bucureºtiul dacã aceste proiecte s-ar
realiza împreunã, având ca repere inelul
mobilitãþii - oraºul suspendat, reþeaua de
pieþe, în zonele cartierelor de locuinþe,
strãzile alternative - publice în adevãratul
sens al cuvântului, cu locuri de stat, de
promenadã ºi de întâlnire, limitele, cu
bulevardul monumental, ºi traseul apei.
ªi pentru ca manifestele sã capete o
componentã practicã, o parte dintre ele se
vor transforma în lucrãri de licenþã.
Coordonatorul Manifestelor, arh. Maria
Duda ºi-a exprimat speranþa ca acest proiectpilot sã se continue ºi în anii urmãtori.
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