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9 MAI - TRIPLÃ SEMNIFICAÞIE
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naþionalã





La 9 mai se împlinesc 134 de ani de când România ºi-a
câºtigat Independenþa.

9 mai a fost declaratã Ziua Victoriei, dupã înfrângerea
Germaniei naziste, în 1945.
9 mai - Ziua Europei, deoarece în aceastã zi, în anul 1950, s-a
fãcut primul pas pentru realizarea Uniunii Europene. Ministrul
francez al afacerilor externe, Robert Schuman, a citit în faþa
presei internaþionale o declaraþie prin care chema Franþa,
Germania ºi alte state europene sã-ºi punã în comun producþiile
de cãrbune ºi oþel, aºezând astfel piatra de temelie a unei
federaþii europene. Liderii UE, întruniþi în cadrul summitului de
la Milano, în 1985, au decis ca la data de 9 mai sã fie sãrbãtoritã
Ziua Europei.

Universitatea Spiru Haret 
în conducerea EAEC
univ. dr. Gheorghe DUDA, a fost ales
în Prof.
consiliul de conducere al Asociaþiei Europene

Sãptãmânal de opinii, informaþii ºi idei de larg interes naþional

a Coordonatorilor Erasmus  EAEC

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

LA EXPOZIÞIA GENERALÃ DE LA SHARJAH 2011
Universitatea Spiru Haret ºi-a prezentat oferta
educaþionalã, ca singurã reprezentantã a
învãþãmântului superior privat din România, în
perioada 24-29 aprilie 2011, la Expoziþia Generalã
Sharjah 2011, din Emiratele Arabe Unite.
Momentul ales pentru inaugurarea
pavilionului românesc a fost foarte inspirat, în
perioada de desfãºurare a Conferinþei Islamice,
care a adunat reprezentanþi din toatã lumea arabã
ºi din celelalte þãri de religie islamicã, ºi a
Expoziþiei internaþionale islamice. La deschiderea
oficialã a participat un consilier din partea
Ambasadei României în Emiratele Arabe Unite,
Sorin Dimitriu, preºedintele Camerei de Comerþ
ºi Industrie, Costin Lianu, directorul târgului din
partea românã, ºi Ahmed Mohammed Al Midfa,
preºedintele Camerei de Comerþ din Sharjah,
însoþit de o delegaþie de oficiali ai Camerei de
Comerþ Emiratele Arabe Unite. Ahmed
Mohammed Al Midfa s-a oprit la standul
Universitãþii Spiru Haret, ocazie cu care
reprezentantul Universitãþii a fãcut o scurtã
prezentare generalã a universitãþii. Domnul Al
Midfa a promis tot sprijinul pentru înlesnirea de
contacte între universitãþile din Emiratele Arabe
Unite ºi Universitatea Spiru Haret, pentru
elaborarea de proiecte comune, schimb de
studenþi ºi profesori. Acest moment ºi atenþia pe
care o personalitate extrem de respectatã ºi
influentã în lumea arabã ca Ahmed Mohammed
Al Midfa a acordat-o standului nostru a
reprezentat, conform protocolului arab, o onoare

deosebitã ºi un semn de
interes într-o viitoare
colaborare. Delegaþia
arabã a fost însoþitã ºi de
o echipã de la TV din
Sharjah, care a filmat
discuþia Preºedintelui
Camerei de Comerþ
Sharjah cu reprezentantul
Universitãþii Spiru Haret.
Momentul a fost filmat ºi
de o echipã a Antenei 1 ºi
3 din Bucureºti, care va
difuza un film legat de
evenimentul Sharjah în
data de 7 mai 2011.
Interes pentru standul
Universitãþii Spiru Haret.
Universitatea
Spiru
Haret a fost prima
universitate
privatã
invitatã sã îºi prezinte
oferta educaþionalã în cadrul pavilionului
românesc, alãturi de Universitatea Dunãrea de
Jos din Galaþi, ca reprezentantã a
învãþãmântului superior de stat. Standul
Universitãþii Spiru Haret a fost amenajat cu
postere cuprinzând informaþii complete privind
oferta educaþionalã ºi facilitãþile asigurate, au
fost puse la dispoziþie celor interesaþi: broºura
de prezentare a ofertei educaþionale, pliantul
Studying in Romania, DVD-ul aniversar, de
asemenea disponibil în limba englezã.

PSIHOLOGII
ªI ,,FIRUL
ARIADNEI

Vizitatorii standului Universitãþii Spiru
Haret au fost interesaþi de oferta educaþionalã a
universitãþii noastre, în special de specializãrile:
afaceri internaþionale, informaticã, arhitecturã
limbi strãine, studii de culturã ºi civilizaþie,
apreciind ºi nivelul rezonabil al taxelor ºi
facilitãþile asigurate studenþilor (cazare ºi masã).
(Continuare în pag. 3)

Conf.univ. dr. Ruxandra VASILESCU

Echipa
Universitãþii
Spiru Haret Director:
Mioara Vergu-Iordache

vicecampioanã universitarã la handbal feminin

La Campionatul Naþional
Universitar de Handbal Feminin,
ediþia 2011, organizat la Reºiþa de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului
ºi
Sportului,
Universitatea Eftimie Murgu
Reºiþa ºi Direcþia Judeþeanã pentru
Sport ºi Tineret Caraº-Severin, s-au
reunit cele mai valoroase ºase
echipe calificate la etapa
precedentã: Universitatea de Vest

S.O.S.
SÃNÃTATEA

din Timiºoara, Universitatea
1 Decembrie 1918 din Alba Iulia,
Universitatea Constantin Brâncuºi
din Târgu Jiu, Universitatea Spiru
Haret Bucureºti, Universitatea
Naþionalã de Educaþie Fizicã ºi
Sport Bucureºti ºi Universitatea
Eftimie Murgu din Reºiþa.
Echipa
de
handbal
a
Universitãþii Spiru Haret a fost
reprezentatã de formaþia Facultãþii

de Educaþie Fizicã ºi Sport ºi a fost
formatã din 10 studente: Raluca
Andreescu - anul II, Mihaela
Codruþa Zavragiu - anul I, Dana
Leahu - anul I, Alina Lãutaru - anul
II, Jeni Maria Drãgan - anul III,
Mihaela Doica - anul III, Mihaela
Maria Popescu - anul II, Elena
Andreea Toma - anul II, Adriana
Popescu -anul II, Adina Puiu - anul
III, unele fiind componente ºi ale
unor echipe sportive de
performanþã, precum: Clubul
Sportiv Municipal Bucureºti ºi
Clubul sportiv Rapid Bucureºti,
participante în competiþii sportive
oficiale cum este ºi Campionatul
naþional de handbal.
În urma desfãºurãrii unor
partide deosebit de animate, atât în
grupe, cât ºi în turneul final al
competiþiei, echipa Universitãþii
Spiru Haret a câºtigat grupa a doua,
învingând echipele de handbal ale
Universitãþii de Vest din Timiºoara
ºi formaþia Universitãþii Naþionale
de Educaþie Fizicã ºi Sport
Bucureºti cu scorurile 26-16 ºi
respectiv 20-9. În finala
Campionatului Universitar, echipa
facultãþii noastre a ocupat,
participând pentru prima datã la o
întrecere de handbal feminin,

locul II, în disputa cu echipa
Universitãþii Eftimie Murgu din Reºiþa,
cucerind astfel medaliile de argint.
De remarcat ºi faptul cã între
studentele handbaliste remarcate în
mod
deosebit
la
finalul
Campionatelor universitare de
handbal feminin s-a aflat ºi studenta
Mihaela Codruþa, Zavragiu, anul I,
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport, declaratã ca cea mai tehnicã
jucãtoare a competiþiei universitare.
Asist.univ.drd.

Mihaela ALUPOAIE

CRIZA SPITALELOR.
O PROBLEMÃ CONTROVERSATÃ

Conf.univ.dr. Corneliu ZEANA
Criza sistemului de sãnãtate din România este
o realitate incontestabilã, toþi indicatorii statistici
o confirmã ºi ne plaseazã într-o zonã care nu pare
a aparþine Uniunii Europene. Deºi populaþia þãrii
s-a redus simþitor, numãrul morþilor continuã sã
creascã, iar oamenii sunt tot mai bolnavi. Durata
de viaþã a românilor este cu ani buni mai redusã
decât a locuitorilor din alte þãri ale UE.
Totuºi, niciodatã sistemul sanitar nu a primit
atât de mulþi bani ca în ultimele douã decenii,
când fondurile alocate sãnãtãþii s-au multiplicat
de mai multe ori, chiar dacã nu îndeajuns, cãci
niciun sistem, din nicio þarã, nu afirmã cã i s-au
dat bani la nivel de saturaþie, deci nu lipsa de
fonduri este principala cauzã, ci cheltuirea lor
inadecvatã, alãturi de lipsa unei reforme reale,
cãci domeniul medical a rãmas cel mai puþin
reformat dupã prãbuºirea comunismului.
Asistãm aici la o risipã de proporþii sfidãtoare a
banului public. Câteva exemple sunt
edificatoare. Printre achiziþiile, foarte

costisitoare, din afarã se numãrã spitalele mobile
cumpãrate de ministrul Eugen Nicolãescu,
destinate a fi, eventual, montate deasupra
autostrãzilor suspendate sau ar urma, în
deplasãrile lor, grupurile populaþionale nomade,
care s-ar putea reconstitui într-un viitor incert.
Deocamdatã, ruginesc. România a cumpãrat
mult mai mulþi roboþi chirurgicali decât orice
alt stat dezvoltat, decât SUA sau Anglia, de pildã,
evident, proporþional. Utilizarea lor în practicã
estre foarte redusã, iar utilitatea discutabilã.
S-au cumpãrat pe bani grei (cu acuze de ºpagã,
evident, muºamalizate), echipamente sofisticate de
chirurgie cardiacã, extrem de puþin folosite faþã de
capacitãþi. În Germania, coronarografiile ºi
intervenþiile pe coronare se fac zi ºi noapte, fãrã
pauze, spre a utiliza maximal aparatura. Iese o
echipã ºi intrã alta. Nu s-ar putea face ºi la noi la
fel? Performanþele Germaniei stau, în primul rând,
în buna organizare. Un ultim exemplu pe linia
risipei este faptul cã marile clinici din Bucureºti
au fost reparate cvasicontinuu, fiecare clãdire
înghiþind de câteva ori mai mulþi bani decât necesita
construirea unui spital nou, la standarde moderne.
Spitalul Colþea, monument istoric ºi arhitectonic,
(cum a fost ºi Spitalul-ctitorie Brâncovenesc)
merita acest efort, din pricinile amintite, dar nu ºi
celelalte, depãºite fizic ºi moral; mai economic ar

În perioada 27 aprilie - 1 mai 2011, s-a desfãºurat, la Atena, Conferinþa
coordonatorilor Erasmus ºi Târgul de schimb de experienþã în educaþie ERACON 2011, precum ºi Conferinþa europeanã de consiliere pentru
orientarea în carierã  CAREER-EU 2011, organizate de European
Association of Erasmus Coordinators - EAEC ºi European Association
of Career Guidance- EACG.
Conferinþele au fost organizate cu sprijinul Universitãþii Naþionale ºi
Kapodistriene din Atena ºi Universitãþii de Economie ºi Afaceri din Atena.
La ERACON 2011 au fost înregistraþi 406 participanþi. Programul a
cuprins atât lucrãri în plen precum ºi pe ateliere.

fi fost sã fie demolate ºi reconstruite, aºa cum se
face pretutindeni, deoarece este mai ieftin, iar
conceptele structurale ale unui spital au evoluat
foarte mult, nu poþi face un spital modern cu
adãugiri ºi cârpeli. Cum s-au organizat aºa
numitele licitaþii ºi cum s-au utilizat banii ar merita
investigat. S-a mai încercat, pe ici pe colo, dar,
invariabil, s-a ajuns la NUP, aºa cum se ajunge
întotdeauna atunci când sumele sustrase depãºesc
un anumit nivel, pânã la care justiþia funcþioneazã
încã. Dacã aceste spitale ar fi fost privatizate la
timp, aceastã enormã risipã de fonduri ar fi fost
evitatã, deoarece nimeni n-ar fi acceptat asemenea
cheltuieli inutile, fãrã doar din buzunarul statului.
În plus, s-ar fi instaurat un sistem concurenþial real.
Deteriorarea sistemului de sãnãtate reflectã,
desigur, ºi slaba preocupare a miniºtrilor pentru
sãnãtatea publicã. Mici serii de deþinãtori ai
râvnitului portofoliu au avut ca primã grijã, dupã
instalarea în respectivul fotoliu ministerial,
semnarea propriului certificat de handicapat, ceea
ce atrage scutiri de impozite ºi multe alte avantaje.
Seria a fost întreruptã , spre lauda sa, de domnul
Eugen Nicolãescu, ministru care nu ºi-a scos
certificat de handicapat, deºi, având în vedere
poziþia ºi forþa sa politicã, puþini l-ar fi contestat.
(Continuare în pag. 8)

Facultatea de PsihologiePedagogie, Braºov, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, Centrul
Psihologic NEW LIFE, Societate
Civilã Profesionalã de Psihologie
Braºov, sub egida Colegiului
Psihologilor din România,
organizeazã la Braºov, 9 mai 2011,
a II-a Conferinþã de psihologie
aplicatã, cu participare internaþionalã, PSIHOLOGII ªI ,,FIRUL
ARIADNEI.
Dupã festivitatea de deschidere
din Aula Spiru Haret, în cadrul cãrora
vor lua cuvântul conf. univ. dr.
Cornelia Tatu, decan al Facultãþii de
Psihologie-Pedagogie, Braºov,
Universitatea Spiru Haret, ºi prof. univ.
dr. H.C. Ion Petrescu, director
coordonator al Centrului tehnologic
e-learning Braºov, decan al Facultãþii
de Management, Braºov, Universitatea
Spiru Haret, se desfãºoarã urmãtoarele
workshopuri: Incursiune în
psihologia aplicatã din România
2011"- prof. univ. dr. Ruxandra
Rãºcanu, Facultatea de Psihologie,
Universitatea Bucureºti, profesor
coordonator doctorate, membru în
Comisia de Psihologie Clinicã ºi
Psihoterapie a Colegiului Psihologilor
din România; Beneficiile formãrii
ºi profesãrii Psihoterapiei
integrative- psih. pr. Veronica Mihai
Jardan, formator ºi supervizor
European School of Integrative
Psychotherapy, administrator al
Centrului Psihologic New Life,
membru în Consiliul Naþional al
Colegiului Psihologilor din România;
Managementul stresului, activarea
resurselor interioare prin transe
hipnotice- Peter J. Hawkins, MSc.,
Ph.D. (Marea Britanie), profesor
universitar emerit, preºedinte al ªcolii
Europene de Psihoterapie Integrativã,
formator în psihoterapie ºi hipnozã
clinicã cu grupe de formare în Grecia,
Cipru, Italia, Spania ºi Portugalia,
director al Institutelor Erickson din
Madrid ºi Porto ºi membru al
consiliului editorial al Revistei
Europene de Hipnozã Clinicã.
Moderatori: conf. univ. dr.
Ioana Lepãdatu, conf. univ. dr.
Marilena Ticuºan, Facultatea de
Psihologie-Pedagogie, Braºov,
Universitatea Spiru Haret.
În secþiuni, vor fi prezentate lucrãri
pe specialitãþile: psihologie clinicã,
consiliere psihologicã, psihoterapie;
psihologia muncii ºi industrialorganizaþionalã, psihologia serviciilor,
psihologia transporturilor; psihologie
aplicatã în domeniul securitãþii
naþionale, psihologie judiciarã;
evaluarea comportamentului simulat
prin tehnica poligraf; psihologie
educaþionalã, consiliere ºcolarã ºi
vocaþionalã, psihopedagogie specialã.

Universitatea Spiru Haret este membrã a Asociaþiei Europene a
Coordonatorilor Erasmus  EAEC ºi a Asociaþiei Europene de Consiliere
în Carierã  EACG. (EAEC reuneºte 80 de universitãþi europene, dintre
care patru din România.)
În cadrul Adunãrii generale a EAEC, prof. univ. dr. Gregory Macrides
- preºedintele EAEC, a prezentat raportul organizaþiei pe perioada
2010-2011, precum ºi programul pentru 2011-2012, propunând ca
urmãtoarea conferinþã sã aibã loc în România. Tot în cadrul Adunãrii
generale s-a ales noul consiliu de conducere, format din:
 Gregory MACRIDES, University of Cyprus  preºedinte
 Charalambos CHRYSOSTOMOU, Cyprus University of Technology 
vicepreºedinte
 Zekiye DOGAN, Anadolu University  vicepreºedinte
 Carlos AFONSO, Instituto Politecnico de Portalegre  vicepreºedinte
 Lyubima DESPOTOVA-TOLEVA, Medical University Plovdiv  membru
 Gheorghe DUDA, Universitatea Spiru Haret Bucureºti  membru
 Alain SOMBARDIER, WESFORD Business School, Franþa  membru

Conferinþa Anualã a Asociaþiei Universitãþilor Europene - EUA

Dezvoltarea talentului
depinde de investiþiile în universitãþi
ºi autonomie universitarã
Prof. univ. dr. Gheorghe DUDA,
prorector al Universitãþii Spiru Haret
Aproximativ 450 de lideri
universitari ºi alþi participanþi din
învãþãmântul superior s-au reunit în
intervalul 13-15 aprilie la
Universitatea Aarhus din Danemarca
pentru Conferinþa Anualã a
Asociaþiei Universitãþilor Europene
- Universitatea Spiru Haret este
membru EUA din anul 2005 - cu
tema Sã investim astãzi în
talentele de mâine. Viitorul
Europei, ca o regiune globalã
dinamicã ºi competitivã, va
depinde, în mare mãsurã, de
capacitatea sa de a mãri numãrul
persoanelor cu pregãtire superioarã,
în cadrul statelor membre ale UE,
ºi de a atrage altele din celelalte þãri.
Întâlnirea din Aarhus a subliniat cã
dezvoltarea ºi încurajarea a cât mai
multe persoane talentate este deja
pe agenda de lucru a universitãþilor
europene.
Evenimentul a marcat 10 ani de
la înfiinþarea Asociaþiei Universitãþilor Europene, prilej cu care
membrii ºi partenerii au sãrbãtorit
realizãrile organizaþiei ºi au discutat
obiectivele ºi prioritãþile pentru
urmãtorul deceniu.

EUA, înfiinþatã în urma fuziunii
dintre Asociaþia Universitãþilor
Europene ºi Confederaþia Conferinþelor Rectorilor din Uniunea
Europeanã, se bazeazã pe tradiþiile

din Europa, EUA a îndeplinit viziunea fondatorilor sãi: recunoaºterea ca
una dintre cele mai importante voci
în sfera cercetãrii ºi a învãþãmântului
superior, atât în Europa, cât ºi în
restul lumii. De-a lungul timpului,
prin conferinþele ºi rapoartele EUA
au fost identificate tendinþe

solide ale predecesorilor sãi ºi, în importante în sfera cercetãrii ºi a
numai zece ani, a devenit principala învãþãmântului superior ºi s-a stabilit
organizaþie universitarã din Europa. planul de discuþii în acest domeniu.
Cu peste 800 de membri  instituþii
(Continuare în pag. 3)
de cercetare ºi de învãþãmânt superior

FORÞE ªI FORMÃ
cu Patrick Gartmann
Joi, 12 mai 2011, ora 16,30, în Sala Studio a Universitãþii Spiru
Haret, Bucureºti, str. Ion Ghica nr 13, are loc conferinþa FORÞE ªI
FORMÃ, susþinutã de Patrick Gartmann.

Patrick Gartmann, nãscut în 1968, este inginer civil ºi
arhitect elveþian. A studiat ingineria civilã la Universitatea
de ªtiinþe Aplicate din Coira (HTW), obþinând diploma în
1994. În 1998, obþine diploma în arhitecturã, la aceeaºi
Universitate. Între 1998 - 2000 este asistentul lui Valerio
Olgiati, la Facultatea de Arhitecturã din cadrul ªcolii
Politehnice Federale din Zürich; între 2001 - 2005 este lector
în informaticã ºi principii constructive la HTW Coira, iar,
din 2006, este lector la studiile de Master ale Universitãþii
de ªtiinþe Aplicate din Lucerna. Din 1998 conduce biroul
de inginerie Conzett, Bronzini, Gartmann AG, alãturi de
Jürg Conzett ºi Gianfranco Bronzini.

Patrick Gartmann are un aport important în lucrãrile
arhitectului Valerio Olgiati, ca inginer ºi consultant, încã
de la faza conceptualã a proiectãrii. Astfel, de la început,
consideraþiile sale structurale ºi cunoºtinþele despre
materiale ºi tehnologie îºi fac intrarea în procesul de
dezvoltare a proiectului. Patrick Gartmann a realizat
numeroase proiecte în cadrul firmei pe care o conduce, cât
ºi pe cont propriu; dintre care cele mai recente sunt: locuinþe
în Zug, cu Valerio Olgiati, 2009 - 2011, ªcoala din Grono,
2010, alãturi de Rafael Zuber, Casa Gartmann, Coira, 2003,
pentru care a folosit pentru prima oarã în situ betonul izolant
LIAPOR, Extinderea gãrii din Berna, 2005, cu smarch.

Marea Neagrã ºi Macro - regiunea Fluvialã Dunãrea

 zonã de perspectivã pentru cooperarea economicã internaþionalã
Prof.univ.dr. Octavian Gh. BOTEZ
Conf.univ.dr. Costin LIANU
Lect.univ.drd. Corina GUDEI
Tema de faþã se înscrie în
orientãrile de bazã ale Congresului
Mondial al Economiºtilor din acest
an, care îndeamnã participanþii la
investigarea unor teme dintr-o
varietate de domenii economice,
inclusiv abordarea zonalã de interes
crescând a unor zone geografice
importante de pe glob la început de
secol XXI. În acest context, s-a
efectuat o cercetare aprofundatã
asupra zonei Marea Neagrã ºi
Macro-regiunea Dunãrea, reliefându-se importanþa cooperãrii
economice internaþionale atât într-o
dimensiune euro-asiaticã, cât ºi
euro-atlanticã. Cele douã regiuni ale
zonei reprezintã oportunitãþi certe de

intensificare a afacerilor ºi ale
comerþului exterior între þãrile riverane
zonei, precum ºi pentru þãri lidere
mondiale în schimburile comerciale
internaþionale de mãrfuri ºi servicii.
În fapt, Dunãrea, spre exemplu,
a jucat un rol de seamã nu numai în
istoria românilor, dar ºi în cea
europeanã. Explicaþia este aceea cã
cea mai importantã arterã fluvialã a
continentului, care este Dunãrea,
strãbate Europa centralã ºi sud-esticã
în diagonalã. De reþinut cã peste o
treime din lungimea sa curge pe
teritoriul României (cca. 1000 de
km), acolo unde bazinul dunãrean
poate gãzdui inclusiv circulaþia de
nave maritime. Avem în vedere aici

ºi Canalul Dunãre - Marea Neagrã,
prin care se multiplicã posibilitãþile
de schimburi comerciale ºi de
cooperare economicã internaþionalã. Istoria ne aratã convingãtor cã
Dunãrea a jucat un rol extrem de
activ atunci când Marea Neagrã a
fost deschisã navigaþiei tuturor
statelor. Negoþul dacilor ºi, mai apoi,
al daco-romanilor ºi românilor din
Evul Mediu a avut capete de sprijin
pe Dunãre ºi la Marea Neagrã. Iar
cãile acestea de negoþ - mai ales prin
intermediul cetãþilor greceºti de pe
malul Mãrii Negre - duc la o mai
rapidã punere în valoare a bogãþiilor
Daciei, la o mai puternicã dezvoltare,
în raport cu Europa centralã ºi
nordicã ºi, de aici, încep sã se simtã
tot mai mult poftele romanilor de a
cuceri Dacia. Atunci când Marea
Neagrã a fost controlatã mai multe
secole de Turcia, valoarea cãii

navigabile pe Dunãre a scãzut. Abia
în anul 1829, când s-a încheiat
Tratatul de la Adrianopole, comerþul
Þãrilor Române a devenit liber ºi
s-a trecut la exportul pe Dunãre, mai
ales de grâu (în Anglia) ºi de lemn
(în mai multe þãri mediteraneene).
La sfârºitul Rãzboiului Crimeii
(1854), gurile Dunãrii au fost scoase
de sub suzeranitatea Rusiei ºi s-a
format Comisia Europeanã a
Dunãrii, cu sediul la Sulina (oraº
situat la Marea Neagrã, pe canalul
cu acelaºi nume). Aceastã perioadã
corespunde cu aspiraþia a noi pofte
convergente pentru stãpânirea
Dunãrii de Jos ºi, mai ales, a gurilor
Dunãrii. Competitori au fost, atunci,
mai întâi ungurii, turcii ºi tãtari, iar,
ulterior, austriecii, ruºii ºi turcii.
(Continuare în pag. 4)

532  9 mai 2011

pag. 2

OPINIA NAÞIONALÃ

STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Sociologie - Psihologie



prof. univ. dr. ªtefan COSTEA

În zilele noastre, pe mãsurã ce societatea ºi civilizaþia industrialã îºi pierd dominaþia mondialã,
noi evoluþii ºi forþe se ridicã ºi determinã dezvoltarea unui nou tip de civilizaþie întemeiatã pe
cunoaºtere ca resursã inepuizabilã, permanent regenerabilã ºi extensibilã la infinit ºi accesibilã
tuturor oamenilor, indiferent de statutul lor material, social sau moral. Aceastã evoluþie produce
transformãri radicale în toate componentele structurale ºi funcþionale ale sistemelor sociale,
datoritã faptului cã, atât bogãþia socialã, cât ºi forþa vitalã a vieþii sociale depind din ce în ce mai
mult de cunoaºtere ºi de capacitatea oamenilor de a o valorifica în folosul propriei lor bunãstãri
materiale ºi spirituale, al propriului destin. De aceea, în toate societãþile ºi, în special, în cele
dezvoltate, eforturile pentru întâietate se concentreazã în domeniul producerii, distribuþiei ºi
accesului la cunoºtinþe ( în sens de informaþii, date, imagini, valori ºi atitudini, precum ºi alte
produse nemateriale, simbolice ale societãþii).
Student: Cum a evoluat, în
Student: Cum caracterizaþi societatea contemporanã, din
istorie, idealul, modelul uman?
perspectiva sistemelor economico-sociale?
Profesor: În prezent, asistãm la care se realizeazã nu dezindustriaProfesor: În antichitate a fost

transformarea sistemelor economicosociale din sisteme bazate pe factorii
tradiþionali ai producþiei ºi ai muncii
(materii prime, tehnologii, capital,
forþã de muncã), în sisteme bazate
pe cunoaºtere ºi informatizare.
Ceea ce determinã schimbãri ºi
transformãri fundamentale în
modelele acþiunii, individuale ºi
sociale, ale muncii, ale organizãrii ºi
desfãºurãrii vieþii sociale ºi, evident,
ale învãþãrii, educaþiei ºi dezvoltãrii
umane. Ne aflãm, de fapt, în plinã
epocã de dezvoltare a unui nou sistem
economico-social-politic ºi cultural în

lizarea(A. Toffler), nici postindustrializarea, ci trecerea de la
producþia de masã, standardizatã, la
noi forme, specializate, particularizate
ºi individualizate de creare a
produselor, bunurilor ºi serviciilor,
ceea ce determinã transformarea
naturii însãºi a muncii, înlocuirea
vechilor tipuri de muncã de cãtre
maºini, radicale transformãri a
profesiunilor ºi accelerarea mobilitãþii
profesionale, precum ºi necesitatea
unor noi tipuri de abilitãþi ºi de
competenþe profesionale.

Student: Ce structuri devin organizaþii bazate pe cunoaºtere?
Profesor: Atât întreprinderile ºi
unitãþile economice, cât ºi celelalte
categorii de organizaþii ºi instituþii
sociale devin organizaþii întemeiate pe
cunoaºtere, respectiv, organizaþii
transformatoare ºi valorificatoare de
cunoaºtere, în care producerea
bunurilor materiale ºi nemateriale se
va realiza de cãtre un numãr din ce în
ce mai mic de oameni care lucreazã
fizic, cu muºchii, ºi de cãtre un
numãr din ce în ce mai mare de
muncitori intelectuali, pe baza
valorificãrii materiei cenuºii. În
aceastã situaþie, se transformã relaþiile
dintre aceste douã categorii de
muncitori, în sensul cã, spre deosebire
de trecut, muncitorii direct
productivi vor depinde din ce în ce
mai mult de producþia celorlalþi
muncitori -intelectuali, capabili sã
utilizeze cunoaºterea, sã o
converteascã în produse noi, sau mai
bune, mai ieftine, printr-o valorificare
mai eficientã a capitalului, resurselor
materiale ºi a resurselor umane. Ne
aflãm, deci, într-o nouã epocã de

dezvoltare istoricã, aceea a producþiei
ºi distribuþiei de cunoºtinþe, de trecere
de la munca fizicã la cea intelectualã
ºi la activitãþi care reclamã noi facultãþi
psihologice, intelectuale ºi umane. În
ultimã instanþã, este epoca necesitãþii
emergenþei unui nou model uman, de
la cel al omului enciclopedic, produs
al epocii Renaºterii ºi al umanismului
modern, al omului îngust specializat,
divizat, la omul complet sau
omul total, caracterizat prin
dezvoltarea echilibratã a tuturor
componentelor personalitãþii 
integralitate fizicã, intelectualã,
afectivã, eticã - ºi afirmarea deplinã a
resurselor ºi disponibilitãþilor
individuale complexe, potrivit
pluralitãþii naturii umane. În fond,
suntem în faþa unei veritabile ºi
iminente revoluþii umane, care
implicã transformãri radicale, în toate
elementele sistemelor de educaþie ºi
învãþãmânt, noi direcþii de reflecþie, de
cercetare ºi de acþiune, inclusiv la
nivelul activitãþilor ºi proceselor de
instruire ºi educare.

Student: Care este parcursul spre societãþile contemporane
ale cunoaºterii ºi informatizãrii?
Profesor: Societãþile ºi sistemele unor noi categorii de probleme, între

elaborat ºi realizat modelul uman
antic, care era cel al filosofului sau
înþeleptului ºi care se raporta, de pe
aceste poziþii, la lume. Au urmat
modelele umane ale epocii
medievale, cele ale cavalerului ºi
cãrturarului, ambele întruchipare
a curþilor princiare feudale ºi,
spre sfârºitul epocii ºi începutul
epocii celei moderne, cele ale
cetãþeanului (model întemeiat pe
muncã ºi raþionalitate), procese în
care omul creeazã, fãurindu-se pe
sine însuºi, ºi al patriotului,
caracterizat prin ataºament faþã de
patrie, demnitate, toleranþã ºi prin
legãtura organicã dintre destinul
individual ºi cel colectiv.
La începutul epocii moderne,
Renaºterea a creat modelul omului
enciclopedist, produs al umanismului modern, stãpân pe întreaga
ºtiinþã, tehnicã ºi culturã - ale cãrui
reverberaþii persistã pânã în zilele
noastre. Ultima parte a secolului XIX
ºi prima parte a secolului XX au adus
în prim plan modelul omului nou,
capabil, datoritã asimilãrii cunoaºterii
ºtiinþifice ºi valorificãrii achiziþiilor
dezvoltãrii tehnologice, sã înþeleagã
lumea, sã acþioneze asupra acesteia
ºi sã o îmbogãþeascã cu propriile
sale creaþii, obiecte, ansambluri
tehnologice ºi valori. ªi sã devinã,
potenþial, stãpân pe propriul sãu destin,
în mãsura în care se va dovedi capabil
sã depãºeascã obstacolele care îi stau
în cale, între care tensiunile excesive
ºi contradicþiile sfâºietoare.

Student: La ce paradigme
educaþionale ºi instrucþionale
faceþi referire?
Profesor: Prima dintre acestea
a fost: a învãþa sã înveþi, în
condiþiile în care volumul cunoaºterii
umane ºi ritmurile sale de dezvoltare
fac imposibilã asimilarea integralã a
sa de cãtre fiecare individ în parte ºi
în care învãþarea, oricât de complexã
ºi de temeinic realizatã pe parcursul
vârstei ºcolaritãþii tradiþionale, s-a
dovedit a nu mai fi suficientã pentru
întreaga perioadã a vârstei active a
oamenilor, obligaþi sã înveþe ºi sã se
adapteze singuri la schimbãrile ºi
transformãrile din ce în ce mai inedite
ale contextelor ºi mediului social în
care sunt obligaþi sã trãiascã.
Ulterior, când societatea
omeneascã a înregistrat noi cote de
complexitate în dezvoltarea sa
generalã, pe toate planurile ºi în toate
componentele sale, s-a impus o nouã
paradigmã a educaþiei, respectiv, a
învãþa sã fii, a cãrei esenþã constã din
a pregãti ºi forma oamenii nu numai
pentru a putea învãþa singuri, ci ºi
pentru a fi în mãsurã sã se adapteze
caracterului mereu inedit al realitãþilor,
proceselor, relaþiilor sociale ºi umane.
Spre sfârºitul secolului trecut ºi
astãzi, pe prim planul preocupãrilor
teoretice ºi practice se situeazã o nouã
paradigmã a educaþiei, în formula a
învãþa sã devii, impusã de faptul cã,
în prezent, schimbarea continuã, din
ce în ce mai alertã, mai ineditã ºi mai
profundã a devenit modul universal
de existenþã, atât a lumii materiale,
cât ºi a celei sociale ºi umane. În
substanþa sa, noua paradigmã
presupune nu numai asimilarea de
cunoºtinþe ºi dobândirea de deprinderi
ºi competenþe pentru a þine pasul cu
lumea, ci ºi, în mod deosebit,
formarea oamenilor pentru a fi în
mãsurã sã stãpâneascã ºi sã valorifice
schimbarea ca resursã de bazã a
dezvoltãrii, în conformitate cu
aspiraþiile, aºteptãrile, idealurile lor
individuale ºi sociale.

care cele privind tipurile de
competenþe pe care trebuie sã le
dobândeascã noile generaþii de
specialiºti în cadrul noilor profesiuni
ºi structuri profesionale, care se
constituie în prezent, prin intermediul
unor noi sisteme de pregãtire ºi
formare, de învãþãmânt ºi educaþiei
º.a. O problemã ce devine de prim
plan este cea a proprietãþii
intelectuale, condiþiile în care
schimburile ºi exporturile de
Student: Dar, din perspectiva componentelor structurale ale
servicii ºi de produse intelectuale personalitãþii umane, modelele umane cum au evoluat?
cresc masiv ca pondere în ansamblul
Profesor: Din perspectiva componentelor structurale ale
schimburilor ºi exporturilor.
personalitãþii umane, concepþiile asupra omului ºi modelelor umane au
evoluat astfel: homo faber  care cautã continuu sã concretizeze, sã
fãureascã; homo sapiens  care cautã continuu abstracþiuni, obiective;
Student: Aceste procese diversificã ºi exigenþele sociale ?
homo ludens  având drept esenþã plãcerea acþiunii fãrã scop; homo
- necesitatea extinderii pregãtirii
Profesor: Concomitent cu
politicus  cãutãtor al libertãþii în condiþiile ordinii ºi necesitãþii; homo
aceste procese, apar noi tipuri de adecvate a oamenilor, prin ºcoalã,
religiosus  crede în predestinare ºi se abandoneazã destinului ºi,
ucenicie, la locul de muncã în domenii
necesitãþi, ca de exemplu:
împreunã cu homo sapiens, este speriat de abstract ºi necunoscut,
- necesitatea acumulãrii ºi ºi servicii umane (sãnãtate), asistenþã
asimilãrii noilor cunoºtinþe, ca o socialã, securitate socialã ºi personalã, nesimþindu-se în securitate decât în cunoscut, concret ºi prezent
(E. Landau, Toward a New Technology of Education- document la
condiþie esenþialã a formãrii compe- recreere, turism, loisir etc. );
- necesitatea reconsiderãrii Conferinþa Internaþionalã de viitorologie, Kyoto, Japonia, 1970). Având
tenþelor adecvate noilor exigenþe
statutului material, social ºi moral al în vedere cã aceste ipostaze umane se regãsesc simultan în structura
profesionale ºi sociale;
- necesitatea reconceptualizãrii ºi profesiilor ºi ocupaþiilor din serviciile individualã a fiinþei umane este necesar ca educaþia sã nu se rezume la
reorganizãrii muncii, a relaþiilor de umane, ca domenii productive de una sau alta dintre aceste dimensiuni ale personalitãþii umane, ci sã le
muncã ºi de putere din toate tipurile activitate (nu de consum ca pânã cultive, în mod armonios, pe toate, asigurând o formaþie generalã ºi
de organizaþii economice, sociale, acum), ºi a creºterii productivitãþii completã a generaþiilor succesive ale societãþilor umane.
politice, culturale, întemeiate pe o nouã ºi eficienþei lor;
- necesitatea schimbãrii atitudinilor
paradigmã a muncii, ca muncã
Student: Am învãþat ºi despre omul abstract, concret,
ºi adaptarea unor noi sisteme de tratare nedesãvârºit
preponderent mentalã;
- necesitatea accentuãrii circula- a oamenilor ºi a angajaþilor, nu în
Profesor: Discuþia despre om ºi modelele umane poate fi continuatã ºi
þiei cunoaºterii în dauna circulaþiei masã, sau ca masã, ci ca persoane ºi
bunurilor materiale, capitalurilor ºi a personalitãþi individuale, cu statutele, din perspectiva relaþiilor dintre omul abstract, omul concret ºi omul nedesãvârºit,
celorlalte tipuri de produse tangibile ale particularitãþile, calitãþile ºi limitele lor în care: a) omul abstract este conceput ca om universal, egal cu el însuºi în
individuale.
vechii economii;
toate timpurile ºi în toate locurile; b) omul concret - reprezentat de fiinþa umanã
concretã, individul particular, limitat în timp ºi spaþiu ºi determinat de date
Student: Puteþi defini  problema cheie în ansamblul biologice, anatomice ºi fiziologice, economice, sociale, culturale, profesionale;
ca subiect al educaþiei el apare în calitatea sa de pãrinte, producãtor, consumator,
sistemelor sociale ºi economice aflate în transformare?
Profesor: În toate zonele evoluþii spectaculoase, de la epoca cetãþean etc. , fiinþã fericitã sau nefericitã, deci persoanã diferenþiatã, a cãrei
economice sau sociale, problema cheie istoricã, în care fundamentul esenþial formare ºi cultivare reclamã personalizarea actului educativ; c) omul
este aceea a cantitãþii ºi calitãþii muncii al economiei ºi vieþii sociale era nedesãvârºit, întrucât existenþa sa este un proces neîncheiat de desãvârºire
de procesare a informaþiilor, a constituit de producþia de masã de ºi învãþare; el, spre deosebire de celelalte fiinþe vii, trebuie sã înveþe tehnicile
nivelului de abstracþiune ºi de bunuri, pe baza valorificãrii resurselor de viaþã pe care nici natura, nici instinctul nu i le dau; pentru a supravieþui ºi
inteligenþã implicate în munca pe care materiale, uneltelor, banilor ºi a forþei a deveni, el este obligat sã înveþe mereu, fiind, deci, prin esenþa sa, educabil,
oamenii o desfãºoarã, gradului de de muncã, la noua epocã, în care neîncetând sã se formeze ca om.
autonomie ºi de responsabilitate munca mentalã, sãnãtatea, educaþia,
revenit fiecãrui membru individual al ºtiinþa, cultura (considerate ca servicii
Student: În aceste condiþii, ansamblul problematicii relaþiilor
societãþii. De asemenea, esenþial este sociale neproductive) se transformã dintre idealurile sociale, idealurile umane ºi, în mod firesc, idealurile
ºi faptul cã, în ansamblul sistemelor în cele mai productive servicii educaþionale pot rãmâne neschimbate?
sociale ºi economice, rolul crucial în sociale ºi devin, pe baza creaþiei,
Profesor: Profundele transformãri ale naturii ºi caracterului societãþii
producerea avuþiei ºi bunãstãrii invenþiei ºi inovaþiei, sursele esenþiale
individuale ºi colective ºi al dezvoltãrii ale producerii, diseminãrii ºi ºi civilizaþiei contemporane, înscrierea evoluþiei lor pe coordonatele unor
societãþii revine cunoaºterii, ceea ce valorificãrii cunoaºterii ºi pârghiile noi surse, inedite, de dezvoltare (cunoaºterea ºi infotehnica), în condiþiile
înseamnã cã suntem pãrtaºi ai unei fundamentale ale bogãþiei ºi bunãstãrii. restructurãrilor economice ºi politice, ale noilor conþinuturi ºi forme de
organizare ºi desfãºurare a vieþii sociale, pun în termeni noi ansamblul
relaþiilor dintre idealurile sociale, idealurile umane ºi, în mod
Student: Idealul social existã independent de  idealul uman? problematicii
firesc, idealurile educaþionale. În acest cadru se impun a fi redefinite ºi
Profesor: Evoluþia istoricã a educaþional. Lucrurile stau astfel, reconceptua-lizate atât munca, configuraþia formaþiei umane, din perspectiva
societãþilor a impus un adevãr întrucât între istorie ºi construcþia considerãrii omului ca produs, agent ºi þel suprem al dezvoltãrii, cât ºi
universal: nici o societate nu poate social-istoricã, între om ºi construcþia paradigmele educaþiei, ca proces de formare ºi dezvoltare umanã.
trãi fãrã un ideal, care sã o inspire ºi umanã, legãturile sunt organice ºi
O analizã oricât de sumarã consacratã studiului evoluþiei acestor relaþii
pe care sã se întemeieze principiile, obiective, ceea ce presupune cã demonstreazã cã, de la geneza ºi constituirea societãþilor moderne ºi pânã
normele ºi modalitãþile sale de dezvoltarea socialã ºi restructurarea astãzi, în sistemele de educaþiei ºi învãþãmânt s-au succedat mai multe
organizare ºi funcþionare. Tot istoria sistemelor sociale implicã în mod
paradigme ale modelului uman, solicitat de evoluþia societãþilor, culturii
stã mãrturie cã perioadele de mari inevitabil o restructurare ºi o
civilizaþii ºi culturi au fost numai dezvoltare corespunzãtoare a ºi civilizaþiei, în diferite epoci istorice ºi a modalit-ãþilor de realizare a
acelea în care existenþa unui ideal personalitãþii umane. În aceastã acestora. Astfel, Renaºterea a generat formaþia umanã de tip enciclopedist,
social precis, cunoaºterea, respectarea privinþã, o analizã oricât de sumarã al cãrei ideal îl constituia asimilarea întregii cunoaºteri, ºtiinþe ºi
ºi asimilarea sa au fost armonios demonstreazã cã, de-a lungul vremii, tehnologii, care, în planul educaþiei, s-a transpus în idealuri, în a învãþa
reunite. În acelaºi timp, astãzi, este s-au conturat semnificative tipuri de pentru a ºti cât mai mult ºi, la limitã, a cunoaºte totul.
O asemenea paradigmã a învãþãrii s-a perpetuat de-a lungul mai multor
recunoscut ºi un alt adevãr universal formaþii umane, produse ale
valabil: fiecare nou ideal social este devenirii istorice a societãþilor secole, pânã târziu, spre sfârºitul secolului al XIX-lea ºi prima partea
indisolubil legat de un nou ideal uman, omeneºti, ceea ce a determinat ºi secolului XX, când, odatã cu noile niveluri de dezvoltare a societãþii,
iar acesta de un nou tip de formaþie apariþia ºi evoluþia concepþiilor, cunoaºterii ºtiinþifice ºi dezvoltãrii tehnologice au fost propuse noi
paradigme educaþionale ºi instrucþionale.
umanã ºi, deci, ºi de un nou ideal idealurilor ºi modelelor umane.
economice sociale contemporane sunt
angrenate în masive procese de
transformarea generate de trecerea de
la muncã manualã la noi tipuri de
muncã intelectualã, la economia
bazatã pe fabricaþie, respectiv,
producþia de servicii ºi de bunuri
simbolice (valori nemateriale),
bazatã pe cunoaºtere.
Odatã cu aceasta s-a intrat într-o
nouã etapã istoricã a devenirii
universale a umanitãþii - cea a
producerii de cunoºtinþe, a
diseminãrii ºi valorificãrii cunoaºterii,
în toate domeniile activitãþii ºi vieþii
sociale, ceea ce determinã emergenþa

Educaþia, învãþarea ºi dezvoltarea umanã
în societãþile cunoaºterii ºi informatizãrii
Student: Ce au implicat aceste evoluþii succesive ale
paradigmelor educaþionale?
Profesor: Toate aceste evoluþii succesive au implicat ºi au impus

redirecþionãri fundamentale ale educaþiei ºi învãþãrii ºi focalizarea eforturilor
consacrate dezvoltãrii umane, pe obiective, strategii, politici, programe ºi
acþiuni, din ce în ce mai complexe, mai creative ºi mai inovative, atât în plan
teoretic, cât ºi practic. Iniþial, în direcþia, învãþãrii depline, ulterior, în direcþia
asimilãrii instrumentelor teoretice, metodo-logice ºi practice, cu care fiecare
om sã poatã sã înveþe continuu, ºtiut fiind cã oricât de lungã ºi oricât de
completã ar fi învãþarea iniþialã din perioada copilãriei, adolescenþei, tinereþii,
ea nu mai este suficientã pentru restul vieþii profesionale ºi sociale active,
apoi, pe coordonatele asimilãrii tuturor componentelor fundamentale ale
ºtiinþei ºi tehnologiei, sistemelor sociale ºi politice, pe baza cãrora sã poatã
þine pasul cu dezvoltarea lor rapidã ºi complexã ºi cu schimbãrile multiple
pe care ele le introduc în viaþa individualã ºi socialã a oamenilor. În al treilea
rând, în direcþia realizãrii unui tip de formaþie umanã pe baza cãreia fiecare
sã poatã nu numai sã se adapteze la situaþiile mereu schimbãtoare, ci, mai
ales, sã stãpâneascã schimbarea ºi sã o þinã sub control, valorificând-o, atât
pentru propria sa realizare ºi împlinire, cât ºi pentru dezvoltarea societãþilor
contemporane. În acest sens, astãzi, se vorbeºte despre necesitatea ºi
actualitatea unei veritabile revoluþii umane, pe baza cãreia existenþa
umanã, tot ceea ce omul face, trãieºte ºi va trãi, sã poarte amprenta libertãþii
sale de gândire ºi acþiune, sã reprezinte nu o simplã receptare ºi asimilare a
lumii, exterioare lui, ci o rãsfrângere a personalitãþii sale asupra lumii în
care trãieºte. O asemenea perspectivã are mari ºi multiple implicaþii în
toate sferele ºi domeniile universului uman ºi ea meritã sã fie consideratã
mult mai atent decât o facem noi, în prezent. În lumea de care ne despãrþim,
noi am tratat aceastã problematicã în termenii omul nou al societãþii noi,
pe care l-am definit ca fiind personalitatea umanã multilateral dezvoltatã.
În lumea spre care ne îndreptãm ne revine redutabila obligaþie de a încerca
rãspunsul la noua ºi tulburãtoarea provocare: o nouã dezvoltare umanã,
dar în ce sens, cu ce conþinut, cu ce mijloace etc. etc.?

Student: Existã elementele necesare pentru cristalizarea unei
reflecþii teoretice ºi unei acþiuni practice?
Profesor: Astãzi, dispunem de suficiente elemente esenþiale, care s-ar

putea constitui în puncte de reper sau coordonate, care sã cristalizeze reflecþia
teoreticã ºi sã ofere premise valabile pentru acþiunea practicã. În aceastã privinþã
este clar cã, aºa dupã cum am amintit mai sus:  epoca ºi societatea în care
trãim au devenit o epocã ºi societate a cunoaºterii ºi informatizãrii, în care
ºtiinþa ºi tehnologia, cunoaºterea umanã în general au deschis noi orizonturi
economice, sociale, politice, culturale, spirituale nebãnuite, la nivelul întregii
planete;  modelele muncii, vieþii individuale ºi sociale ºi, deci, ºi cele ale
învãþãrii s-au transformat profund;  învãþarea permanentã a devenit
umbrela comunã sub care trebuie sã se reuneascã toate tipurile de învãþare
ºi formare umanã, în condiþiile în care toatã lumea, indivizi, organizaþii,
instituþii trãiesc împreunã ºi sunt obligaþi sã lucreze efectiv împreunã.

Student: În aceste condiþii, spre ce se îndreaptã  modelul
uman?
Profesor: Toate aceste date ºi multe altele, care ar mai putea fi
adãugate, converg spre o concluzie generalã: formarea umanã, tipul uman,
modelul omului contemporan nu mai poate fi decât cel al omului
integral, al omului total, a cãrui personalitate va trebui sã dispunã de
toate elementele necesare pentru ca el sã îºi poatã gãsi locul ce i se cuvine
ºi sã-ºi îndeplineascã vocaþia sa, specific umanã, în lumea din care face
parte ºi în care este obligat sã trãiascã ºi sã-ºi realizeze propriul destin.

Student: Pot contribui ºtiinþele ºi învãþãmântul social umanist
la elaborarea ºi implementarea noilor demersuri consacrate
corelãrii organice a dezvoltãrii umane cu dezvoltarea socialã?
Profesor: Ansamblul problematicii dezbãtute în programul consacrat
relaþiilor dintre educaþie, învãþare ºi
dezvoltare umanã în condiþiile
specifice, inedite, ale societãþii
cunoaºterii ºi informatizãrii, implicã
noi orientãri, tematici ºi proiecte de
cercetare ºtiinþificã, multi, inter ºi
transdisciplinare, în domeniul
ºtiinþelor sociale ºi umane, care, la
rândul lor, reclamã solide baze
teoretice, metodologice, structuri
organizaþionale ºi noi modele
manageriale ale ºtiinþei. Util ºi
necesar este de a decela câteva direcþii
de reflecþie ºi de acþiune necesare
pentru a contribui la perfecþionarea
activitãþii didactice ºi educative de
profil. Sub acest raport, prin natura ºi
specificul lor, arii de probleme sociale
acþioneazã astãzi ca provocãri din
ce în ce mai presante la adresa
personalului didactic de specialitate.
Astfel, introducerea în învãþãmântul
preuniversitar a unor noi discipline
sau materii de studii interdisciplinare, ridicã probleme inedite
atât în faþa cadrelor didactice, cât ºi a
instituþiilor de formare a lor. Prima
între acestea ar fi cea referitoare
la necesitatea înnoirii pregãtirii
ºtiinþifice, de specialitate, a personalului didactic, concomitent cu
identificarea ºi introducerea în
procesele de formare a personalului
a unor noi forme ºi modalitãþi de
pregãtire didacticã ºi metodicã,
teoreticã ºi practicã. Este vorba de
pregãtirea cadrelor didactice pentru

tratarea didacticã a unor noi
conþinuturi ºtiinþifice, multi ºi
interdisciplinare. Spre exemplu:
tema/domeniul/
dezvoltare/
subdezvoltare, care reclamã în
primul rând pregãtire adecvatã pentru
descifrarea relaþiilor condiþionale,
cauzale
dintre
fenomenele
economice, politice ºi sociale
(dependenþele economice, politice,
culturale, spirituale etc., avuþia sau
sãrãcia, foamea, analfabetismul etc.)
În al doilea rând, abilitãþi ºi
competenþe specifice pentru tratarea
didacticã a dimensiunilor istorice ale
acestor realitãþi ºi, nu în ultimul rând,
pentru evaluarea corectã a proceselor
predãrii ºi învãþãri acestor teme,
inclusiv a beneficiilor ce pot fi
obþinute urmând aceste cãi de
învãþãmânt ºi educaþie. În cazul în
care asemenea cursuri speciale nu
sunt introduse în învãþãmânt, iar
problemele ºi temele de acest tip nu
pot fi ocolite, este necesar ca
personalul didactic sã abordeze aceste
probleme din perspective teoretice ºi
metodologice mai largi ºi sã adopte
metode adecvate de predare care sã
reuneascã substanþa lor în complexe
multi ºi interdisciplinare (istorico 
economico  sociologice 
psihologice - politologice etc.), ca
bazã pentru explicarea genezei,
evoluþiei, situaþiei actuale, ca ºi a
perspectivelor dezvoltãrii unora sau
altora din domeniile (pãrþile)
componente ale vieþii sociale ºi
umane.

Student: Ce presupune realizarea unui asemenea obiectiv?
Student: Ce implicã realizarea unui asemenea ideal, omul
Profesor : Realizarea unui cãtre cei educaþi a propriei lor situaþii
total?
asemenea obiectiv presupune de viaþã ºi de tratare a ei ca o
Profesor: Înfãptuirea unui asemenea ideal implicã soluþionarea unui elaborarea unor obiective compre- problemã ce trebuie sã fie rezolvatã;

întreg complex de probleme ºtiinþifice, teoretice, metodologice ºi
acþionale, practice. Între acestea, într-o enumerare, evident incompletã,
ar putea fi situate:  sprijinirea oamenilor în eforturile lor inevitabile de
dobândire ºi continuã reînnoire a cunoºtinþelor, deprinderilor ºi
competenþelor necesare pentru participare susþinutã ºi eficientã
în noua societate cognitivã ºi informaþionalã;  învãþarea ºi formarea noilor
capacitãþi de generare de noi cunoºtinþe, tehnologii, tehnici de investigaþie
ºtiinþificã, de creaþie ºi inovaþie permanentã;  obþinerea pragului
relevant de competenþe ºi deprinderi de bazã ºi asigurarea concordanþei
dintre cunoºtinþele, însuºirile ºi abilitãþile umane ºi exigenþele generate
de mobilitatea profesionalã contemporanã ºi de schimbarea continuã a
ocupaþiilor, metodelor de muncã ºi organizaþionalã;- pregãtirea oamenilor
pentru a-ºi putea planifica singuri modul de combinare a învãþãrii, muncii
ºi a vieþii private ºi de familie;  asigurarea accesului la informaþii ºi
cunoºtinþe de ultimã orã, cultivarea motivaþiei ºi aptitudinilor de a utiliza
în mod inteligent aceste resurse în nume propriu sau în folosul comunitãþii
sociale ºi umane;  formarea noilor generaþii pentru cetãþenia activã,
respectiv, participare eficientã la viaþa socialã ºi politicã în evoluþie
permanentã, la ºansele ºi la riscurile cu care se confruntã în viaþã; formarea pentru obþinerea unui status ºi rol economico-social care sã
asigure independenþa vieþii individuale, a respectului de sine ºi a bunãstãrii
 cheia calitãþii vieþii.

Student: Concret, acest model uman, cum se defineºte ?
Profesor: În ultimã instanþã, noul tip de formaþie umanã ar fi de dorit
sã se exprime în capacitatea oamenilor de a conferi:  sens coerent identitãþii,
personalitãþii ºi o direcþie determinatã vieþii proprii;  încredere în sine,
autoorientare, conduite ºi comportamente autonome; asumarea riscurilor;
 adaptarea la schimbare, la noile provocãri ºi situaþii. Toate, sintetizate în
capacitatea de a reuºi, de a-þi construi ºi a trãi o viaþã deplinã, atât în
calitate de produs, agent productiv activ al societãþii, cât ºi de scop sau
ideal al dezvoltãrii sociale, în condiþiile respectului valorilor multimilenare
perene, care au sosit la noi prin intermediul Bibliei ºi al marilor eroi ai
credinþei creºtine, al credinþei cã valorile morale ºi etice sunt mai importante
decât bunãstarea materialã ºi cã cei binecuvântaþi cu multã avere au
responsabilitãþi speciale faþã de lume ºi de slujitul ei, concomitent cu
respectul puternic al valorilor ºtiinþei, al asigurãrii unui larg ºi solid
fundament al cunoaºterii, ca bazã a unei bogate vieþi personale ºi al unui
sistem de valori, necesare pentru a face joncþiunea cu complexitãþile lumii
moderne ºi contemporane ºi ale celei viitoare.

hensive, generale sau parþiale ale unor
asemenea cursuri, care, din pãcate,
n-au fost suficient de consistent
definite pânã în prezent. O astfel de
perspectivã implicã eforturi pentru
depãºirea caracterului îngust,
disciplinar al conþinutului învãþãrii ºi
a caracterului preponderent ºtiinþific,
informaþional al procesului didactic.
Toate acestea presupun noi premise
ale învãþãmântului, în general, ale
celui socio-umanist, în special. Între
acestea ar putea fi situate:
 obiectivele educaþiei ºi învãþãrii
nu mai trebuie sã fie centrate pe
devorarea cunoaºterii altora, ci pe
formarea capacitãþii de înþelegere de

 învãþarea nu mai trebuie sã fie doar

programarea de probleme ci
înþelegerea ºi soluþionarea de
probleme;  deci, nu simplã  bifare
de rãspunsuri, ci punere (ridicare) de
probleme, atât de cãtre cadrele
didactice cât ºi de cãtre elevi;
 iniþierea ºi predarea unor noi tipuri
de cursuri  problematice, practice
ºi controversial orientate, în care,
prin reconsiderarea criticã a
curriculum-ului, actualele discipline
de studiu sã fie rearanjate, în
concordanþã cu obiectivele anterior
formulate, potrivit modelului
interrelaþiilor ºi conexiunilor dintre
ele, în procesul de învãþãmânt.

Student: Mediul, energia, munca, viaþa urbanã, guvernarea,
alienarea economicã, politicã ºi socialã îºi gãsesc locul în configuraþia
tradiþionalã a ºcolii?
Profesor: Arii ºi probleme actuale ºi de perspectivã;  depãºirea

sociale cum sunt: mediul, energia,
munca, viaþa urbanã, guvernarea,
alienarea economicã, politicã ºi
socialã etc., etc. nu pot intra în
configuraþia tradiþionalã a ºcolii,
bazate pe discipline. Ele þin
simultan de mai multe specialitãþi ºi
specializãri ºtiinþifice ºi de
învãþãmânt. Sigur, uºor de vorbit
despre necesitatea organizãrii
învãþãrii pe baze interdisciplinare,
însã greu de fãcut în contextul
organizãrii ºcolare tradiþionale,
îndelung ºi adânc înfiptã în practica
didacticã ºi educaþionalã. Aceasta nu
înseamnã cã nu este necesar ºi
posibil a lua în considerare cultivarea
reflecþiei teoretice ºi realizarea
investigaþiilor ºtiinþifice necesare
pentru elaborarea unor noi modele
de formare interdisciplinarã a
cadrelor didactice, din perspectiva
obligaþiilor ce le revin de a se ocupa
de relaþiile dintre teorie ºi practicã,
ºtiinþã ºi societate, cercetare ºtiinþificã
ºi învãþãmânt etc, în care, elementele
comune ale problemelor sociale, ca
arie comunã de predare ºi învãþare
sunt:  contribuþiile disciplinare ºi
modelele de predare sã fie centrate
pe teme individualizate, care urmeazã
a fi tratate ºi explicate prin
intermediul analizelor istorice ºi
structurale
din
perspectiva
disciplinelor multiple implicate în
abordarea ºi tratarea lor;  aceastã
centrare tematicã sã fie realizatã din
perspectiva actualelor exigenþe ale
practicii profesionale, educaþionale,

modalitãþilor tradiþionale de predare,
orientate spre disciplinele de studii
disciplinare ºi spre domenii
specializate, ºi centrarea lor pe ariile
propriu-zise de învãþare, pe
problemele sociale actuale ºi
formarea capacitãþii de stãpânire a
situaþiilor;  realizarea unor astfel de
proiecte nu doar ca proiecte adiþionale
la cursurile ºi activitãþile didactice
tradiþionale, ci ca o modalitate de
încorporare a unitãþilor de informaþie
juxtapuse ºi dispersate într-un proiect
în care studiul de bazã ºi studiile
specializate se integreazã într-un
proiect-produs orientat. Realitatea
este cã, pânã în prezent, aceste tipuri
de proiecte sunt mai mult de dorit
ºi se pare cã ele supraestimeazã
dispoziþia participanþilor potenþiali la
inovaþie, în eforturile de a le elabora
efectiv ºi apoi de a le valorifica în
practica educaþionalã. Însã, apariþia
lor la orizont constituie un
indicator obiectiv cu privire la
actualitatea ºi necesitatea luãrii lor
în considerare ºi la centrarea
eforturilor conjugate spre eliberarea
învãþãmântului ºi a învãþãrii de
tradiþionalele tipare înguste,
disciplinare, ale predãrii ºi învãþãrii,
concomitent cu recunoaºterea
necesitãþii încorporãrii în practica
didacticã, ºcolarã ºi extraºcolarã, a
perspectivelor interdisciplinare, pe
întregul parcurs al acesteia - de
la concepþie proiectare, realizare,
pânã la evaluare ºi valorificare a
rezultatelor sale.
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Dezvoltarea talentului depinde de investiþiile în universitãþi
ºi autonomie universitarã

LA EXPOZIÞIA GENERALÃ
DE LA SHARJAH 2011
(Urmare din pag.1)
Contacte, întâlniri ºi propuneri
de colaborare. În Emiratele Arabe
Unite, nicio întâlnire, contact cu
potenþiali parteneri nu se stabileºte
decât prin intermediul unei persoane
sau agent cunoscut în þarã sau în
lumea arabã. Având în vedere acest
lucru, organizatorii au contactat o
firmã de consultanþã ºi servicii din
EAU, SS General Trading, condusã
de dr. Majid Tujar, cunoscãtor al
limbii române, datoritã faptului cã
ºi-a efectuat studiile în România.
Reprezentantul Universitãþii Spiru
Haret a solicitat domnulului. Majid
sã i se înlesneascã vizite la universitãþi
din EAU. Am fost vizitate douã
universitãþi, una din Sharjah,
Universitatea Khalifa  una dintre
cele mai mari ºi importante din þarã,
cu un numãr de peste 20.000 studenþi,
ºi Universitatea Jazeera din Dubai, o
universitate nouã, cu numai 2000
studenþi, dar modernã ºi ambiþioasã,
cu planuri mari de dezvoltare.
La Universitatea Khalifa, s-au
purtat discuþii cu prof. Mohammed
Ismail Elnaggar, directorul
(echivalentul rectorului) Universitãþii
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ºi al Centrului de Cercetãri, cu
dr. Khaled Ali Mubarak, ºeful
Catedrei de Ingineria Comunicaþiilor,
ºi conf. dr. Ali Dawood, coordonator
al Departamentului de Dezvoltare ºi
Pregãtirea Personalului. Gazdele s-au
arãtat interesate de schimburi de
experienþã, de studenþi, programe
comune de cercetare.
La Universitatea Jazeera,
reprezentantul USH a fost primit de dr.
Mohamed Ghars El-Din, vicepreºedinte, ºi dr. Khalid Ali Eraky,
Director Resurse Umane. Dupã un
schimb reciproc de informaþii legate de
specializãrile asigurate de cele douã
universitãþi, dr. Mohamed Ghars El-Din
ºi-a exprimat interesul în dezvoltarea
de proiecte comune ºi în vizitarea
Universitãþii Spiru Haret pentru schimb
de experienþã ºi stabilirea unei
colaborãri de lungã duratã.
De asemenea, au fost purtate
discuþii cu Wajd Ghanem Bani
Hashem, director din cadrul Camerei
de Comerþ Dubai, care a susþinut ideea
atragerii de cãtre Universitatea Spiru
Haret a studenþilor arabi ºi a dat sfaturi
legate de moduri de promovare
eficiente în EAU (reclame în ziare ºi
la TV) în aceastã perioadã, cu o lunã
înainte ca elevii clasei
terminale a liceului sã
îºi finalizeze studiile.
***
C e n t r u l
Expoziþional de la
Sharjah a fost înfiinþat
în 1977 ºi, de atunci,
este un punct de
referinþã în industria
expoziþiilor
internaþionale ºi a
c o m e r þ u l u i
internaþional.
Prezenþa României
în cadrul acestui

(Urmare din pag.1)

Centru se datoreazã iniþiativei ºi
colaborãrii Ministerului Economiei,
Comerþului ºi Mediului de Afaceri cu
Centrul Român pentru Promovarea
Comerþului ºi Investiþiilor Strãine, cu
Patronatul Român din Industria
Electronicã, Electrotehnicã, Tehnologiei Informaþiilor ºi Comunicaþii
(APREL), ANEIR, Asociaþia
producãtorilor de Mobilã din
România, care au organizat pavilionul
românesc, cu caracter permanent, de
promovare a ofertei de export a
30 de firme ºi instituþii din România,
din cele mai diverse domenii, printre
care servicii din domeniul învãþãmântului superior  acestea din urmã
fiind considerate produse ale
creativitãþii româneºti demne de a fi
promovate ºi în strãinãtate.
Particularitãþile pieþei din lumea
arabã  protocolarã, ceremonioasã,
bazatã exclusiv pe contactul direct, pe
cultivarea relaþiilor personale, pe
promovare de lungã duratã înainte de
concretizare  au impus necesitatea
înfiinþãrii unui pavilion permanent,
gândit deocamdatã pentru o perioadã
de trei ani, decât participãri ocazionale,
care s-au dovedit, în timp, ineficiente.
Relaþiile cu lumea arabã au cunoscut
un declin major, dupã 1989, iar, în
prezent, se fac mari eforturi pentru
recucerirea ºi repãtrunderea pe aceastã
piaþã. Stabilirea contactelor pe Internet
nu este o variantã credibilã aici, nici
mãcar pentru a stabili dinainte întâlniri
la faþa locului!

Tema conferinþei  dezvoltarea
talentelor  a tratat unul dintre
rolurile
fundamentale
ale
universitãþilor într-un mediu
complex, în continuã schimbare. În
Europa, succesul societãþii bazate pe
cunoaºtere depinde mult de
capacitatea universitãþilor de a
promova cunoaºterea ºi inovaþia,
printr-o pregãtire temeinicã a
viitoarei forþe de muncã. Ne aflãm
în faþa provocãrii de a converti
învãþãmântul superior ºi cercetarea
la nivel european într-o destinaþie
atractivã pentru cei mai buni studenþi
ºi cercetãtori de pretutindeni,
compromiþând, totuºi, educaþia
destinatã maselor. Astfel, pregãtirea
indivizilor talentaþi rãmâne unul
dintre obiectivele principale ale
oricãrei instituþii, indiferent de profil,
ºi devine o sarcinã mai dificilã ca
oricând într-o erã marcatã de o
concurenþã crescândã la nivel global.
Prin intermediul Procesului
Bologna, o Europã unitã a
demonstrat deja cã modelul
european este extrem de competitiv
ºi durabil. Acum este timpul sã
identificãm noi modalitãþi de a atrage
ºi pregãti minþile luminate de mâine.
În cadrul forumului de discuþii,
conducãtorii universitãþilor au avut
ocazia sã dezbatã rolul lor esenþial
în educarea persoanelor talentate 
liderii de mâine ai societãþii noastre.
De asemenea, membrii EUA au
analizat strategiile instituþionale
pentru a face faþã provocãrilor
privind dezvoltarea talentului
studenþilor ºi personalului la nivelul
întregii instituþii.
Participanþii la ediþia din 2011 a
Conferinþei Anuale EUA au abordat

urmãtoarele probleme: prioritãþile
EUA pentru urmãtorul deceniu,
modalitãþile de atragere a
cercetãtorilor talentaþi, familiarizarea cu cele mai bune practici
privind dezvoltarea traseelor
profesionale ale tinerilor cercetãtori,
analiza provocãrii de a pune în
balanþã dezvoltarea talentului ºi
obligaþia de a asigura oportunitãþi
educaþionale pentru tinerii europeni,
schimb de idei privind consolidarea
relaþiilor
de
colaborare
transfrontalierã cu privire la
managementul calitãþii ºi conþinutul
programelor din Ciclul III Bologna,
abordãri moderne pentru atragerea ºi
pãstrarea talentelor de pretutindeni.
Una dintre cele mai importante
evoluþii recente este cea a studiilor
doctorale în cadrul universitãþilor.
Stabilirea unor programe doctorale
ºi ºcoli doctorale structurate a
devenit deja o tendinþã în Europa.
Alte schimbãri au inclus
parteneriate îmbunãtãþite între
universitate ºi sectorul industrial,
precum ºi internaþionalizarea rapidã
a universitãþilor.
În acelaºi timp, universitãþile se
confruntã cu o serie de obstacole în
dezvoltarea talentului din cauza unei
competiþii crescânde de a-i atrage ºi
reþine pe cei mai buni cercetãtori ºi
studenþi. În condiþiile când EU îºi
pregãteºte prioritãþile ºi bugetele
pentru urmãtoarea perioadã
financiarã (2014-2020), conferinþa a
examinat elementele pe care se
bazeazã strategiile de succes pentru
dezvoltarea talentului ºi vor
determina contribuþia universitãþilor
la agenda UE 2020 pentru o Creºtere
înþeleaptã, sustenabilã ºi inclusivã.
Participanþii au discutat
modurile diferite de includere a
cercetãrii de la nivelurile de licenþã

în sus (master, doctorat) ºi au
subliniat cum modul de a-i atrage
pe studenþi (nivel licenþã) în
cercetare îmbunãtãþeºte experienþa
lor educaþionalã generalã ºi le creºte
interesul în cariere de cercetare. De
asemenea, au analizat metode
diferite de a crea locuri de muncã
ºi structuri pentru cercetãtorii tineri.
În calitate de angajatori, chiar
universitãþile joacã un rol crucial în
dezvoltarea talentului. Liderii
universitari au cãzut de acord, de
exemplu, asupra faptului cã ei
trebuie sã îmbunãtãþeascã sprijinul
cercetãtorilor tineri în procesul de
redactare a primei propuneri de
lucrare, sau prin dezvoltarea de
abilitãþi transversale; sã ofere o
recrutare clarã ºi proceduri de ieºire
din program; sã facã mai multe
pentru a reþine personalul, printr-un
set de beneficii instituþionale, cum
ar fi grile mai bune de pensionare,
sprijin
pentru
mobilitate
internaþionalã ºi salarii relevante.
De asemenea, ei vor trebui sã
sprijine recrutarea internaþionalã.
Rectorii (preºedinþii), vicecancelarii universitari vor trebui sã
se concentreze ºi sã se ocupe mai
îndeaproape de generaþia viitoare a
liderilor universitari.
În discursul sãu de încheiere,
preºedintele EUA, prof. Jean-Marc
Rapp, a abordat unele dintre
condiþiile-cadru esenþiale în a ajuta
universitãþile sã dezvolte ºi sã
încurajeze talentul. Universitãþile
europene lucreazã din greu pentru a
furniza medii de cercetare inovatoare
ºi de pregãtire pentru a ajuta la
rezolvarea problemelor globale.
EUA a subliniat cã universitãþile au
nevoie de o combinaþie echilibratã
ºi corectã de instrumente ºi finanþare,
la nivel european, naþional ºi

regional, care va veni în
întâmpinarea eforturilor acestora.
El a mai subliniat cã universitãþile
au nevoie de spaþiu pentru a-ºi
conduce ºi dezvolta diverse misiuni.

învãþãmântul superior ºi cercetare
vor ajuta Europa sã iasã din
recesiune mai repede ºi cu efecte
mai mici. Acest mesaj este foarte
relevant în ziua de astãzi, a spus

Micro-managementul sau suprareglementarea (apar ambele în
sistemele noastre), sunt duºmanii
inovaþiei ºi eficienþei, în timp ce
autonomia crescândã permite
universitãþilor sã-ºi exploateze
potenþialul ºi sã atingã performanþe
superioare. Universitãþile autonome
sunt mai capabile sã atragã fonduri
suplimentare. Suntem îngrijoraþi cã
actualele reduceri bugetare vor
însemna un mai mare micromanagement.
Prof. Rapp i-a reamintit
preºedintelui Comisiei Europene,
Jose Manuel Barroso, care a
participat ºi a þinut un discurs în
cadrul
conferinþei,
despre
importanþa creºterii investiþiilor
publice în învãþãmântul superior ºi
cercetare. Acum doi ani, ne-aþi
spus cã investiþiile mãrite în

el, menþionând despre reducerile
fãcute în multe þãri europene.
În discursul sãu, preºedintele
Barroso a subliniat cã Europa trebuie
sã aprecieze talentul ºi sã foloseascã
studiile superioare ºi abilitãþile
pentru a trece de obstacolele care-i
stau în cale. Pe lângã o consolidare
fiscalã în UE ,el a evidenþiat
necesitatea unei abordãri fiscale
inteligente, care sã susþinã educaþia,
cercetarea ºi inovaþia ca domenii în
care investiþia meritã fãcutã. Pentru
a marca aniversarea a 10 ani pentru
EUA, Jose Manuel Barroso a mai
discutat ºi despre rolul cheie pe care
EUA l-a jucat în învãþãmântul
superior european. Opinia dumneavoastrã în modelarea reformelor ºi
motivarea de a le vedea îndeplinite
vor fi hotãrâtoare pentru urmãtorii
10 ani, a adãugat el.

FACULTATEA DE ARTE  MUZICÃ
IN MEMORIAM:
PROF. UNIV. DR. D.H.C. VICTOR GIULEANU
Eveniment

 concurs de solfegiu, ediþia I, Bucureºti, 29 aprilie 2011

Cine iubeºte ºi studiazã muzica îºi deschide sufletul spre una din cele mai înalte ºi sublime arte.
Victor Giuleanu (1914-2006)
Lector univ. dr. Ion Olteþeanu, cu sprijinul
ºefului de catedrã conf. univ. dr. Sorin Lerescu,
dar ºi al decanului prof. univ. dr. Petru Stoianov,
a propus tuturor studenþilor de la specializarea
Muzicã a Facultãþii de Arte a Universitãþii Spiru
Haret sã participe la un concurs de solfegiu,
coordonat de Cercul studenþesc de Teoria
analiticã a muzicii. Concursul este dedicat celui
ce a fost erudit muzician ºi distins pedagog, om
de aleasã culturã, de o rarã fineþe ºi nobleþe
spiritualã, unul dintre cei mai cutezãtori rectori
din istoria învãþãmântului muzical superior
românesc, muzicianul a cãrui operã s-a impus
cu pregnanþã în fizionomia artei româneºti, ca
un impresionant act de culturã, demnitate ºi
patriotism. Numele profesorului dr. Docent
Honoris Causa Victor Giuleanu a rãmas nu
numai în cartea de aur a pedagogiei muzicale
româneºti, dar ºi în inimile celor care l-au
cunoscut: colegi, discipoli, studenþi...
În ultimul deceniu ºi jumãtate al vieþii sale,
prof. univ. dr. Victor Giuleanu ºi-a dedicat viaþa
ºi întreaga activitate prodigioasã Facultãþii de
Muzicã a Universitãþii Spiru Haret, fiind
fondatorul ºi primul decan al acesteia. Ca
exponent de frunte al vieþii muzicale ºi culturale
româneºti, prof. univ. dr. Victor Giuleanu a
reprezentat un simbol al revigorãrii artei
muzicale ºi al impunerii Facultãþii de Muzicã a
Universitãþii Spiru Haret în circuitul naþional de
valori, þintind pe mai departe orizontul
recunoaºterii ºi al legitimãrii europene.
Studenþii Facultãþii de Arte/ Catedra de
Muzicã a Universitãþii Spiru Haret învaþã încã
din manualele prof. univ. dr. Victor Giuleanu,
editate de cãtre Editura Fundaþiei România de
Mâine, precum: Giuleanu Victor ºi Iusceanu
Victor  Curs de teoria muzicii însoþit de solfegii
aplicative, Bucureºti 2000 (numit vol.I),
Giuleanu Victor - Teoria muzicii - curs însoþit
de solfegii aplicative, Bucureºti 2004 (numit vol.
II); Chirescu Ioan ºi Giuleanu Victor - Solfegii,
Bucureºti, 2002 (numit vol. III).
În faþa acestor realizãri, dat fiind prestigiul
naþional ºi internaþional de care s-a bucurat prof.
univ. dr. Victor Giuleanu, la cinci ani de la
trecerea în eternitate a acestuia (23 decembrie
2006), Catedra de Muzicã a Facultãþii de Arte a
Universitãþii Spiru Haret a propus ca, din acest
an, Concursul de Solfegiu, coordonat de Cercul
studenþesc de Teoria analiticã a muzicii sã poarte
numele marelui pedagog care a fondat Facultatea
de Muzicã a Universitãþii Spiru Haret.
Victor Giuleanu s-a impus printr-o
impresionantã activitate de cercetare ºi de
relevare a fenomenului muzical, privit ºi analizat
prin prisma sintaxei, semioticii ºi semiologiei
muzicale contemporane, ca manifestare a
evoluþiei gândirii ºi sensibilitãþii artistice
universale. 20 de volume publicate, al 21-lea în
manuscris, lucrãri de referinþã în teoria
superioarã a muzicii, ca: Principii fundamentale
în teoria muzicii (1975), Melodica bizantinã
(1982), Tratat de teoria superioarã a muzicii
(1986), Ritmul muzical (3 volume, 1968,
1969, 1990) ºi alte numeroase studii ºi articole
apãrute în þarã ºi în strãinãtate, comunicãri
ºtiinþifice ºi conferinþe þinute la diferite congrese
ºi reuniuni de specialitate din Bucureºti, Paris,
Genova, Montreux, Dijon, Graz, Tunis, Perth,
Buenos-Aires, La Plata, Bristol, Leningrad,
Oregon, Tbilisi, Viena, consacrate fenomenului
muzical din punctul de vedere al teoriei
muzicale, al elementelor sale componente ºi al
pedagogiei muzicale. Primite cu un elevat
interes, lucrãrile lui Victor Giuleanu au devenit
referenþiale, veritabile instrumente de lucru,
indispensabile oricãrui muzician - student,
profesor sau meloman de rând - care se apropie
de lumea mirificã a artei sunetelor.

Universitatea
Naþionalã
de
Muzicã din Bucureºti este opera
domniei
sale.
Pentru strãlucitele
sale merite, Victor
Giuleanu a fost
cooptat în prestigioase organisme ºi
foruri ale vieþii
muzicale: ca membru al Uniunii
Compozitorilor ºi
Muzicologilor din
România, director
în Consiliul de
conducere al Societãþii Internaþionale de Educaþie
muzicalã de pe lângã UNESCO, Deputy-Governer
în Consiliul de Conducere al Institutului Biografic
American (1989), membru al Uniunii Europene a
Conservatoarelor ºi Academiilor de Muzicã, cu
sediul la Bonn (1974), preºedinte al juriului
Concursului Internaþional George Enescu din
Bucureºti, preºedinte al juriului Concursului
Internaþional de Canto de la Rio de Janeiro Brazilia (1969), membru în juriile internaþionale
ale concursurilor muzicale de la: Geneva,
Moscova, Zwickau, Sofia, etc., reprezentant (de 6
ori) al Concursului George Enescu în Consiliul
Federaþiei Internaþionale a Concursurilor muzicale,
cu sediul la Geneva. Bucurându-se de o largã
recunoaºtere naþionalã ºi internaþionalã, palmaresul
titlurilor sale ºtiinþifice cuprinzând urmãtoarele
diplome: Doctor în Muzicologie, Cluj, 1977;
Doctor Honoris Causa al Fundaþiei Universitare
Internaþionale din Missouri, S.U.A., 1990; Medalia
Rameau, acordatã de autoritãþile culturale
franceze, Dijon, 1977, numele sãu fiind inclus în
dicþionare ºi enciclopedii muzicale contemporane.
*
Vineri 29 aprilie 2011 ora 11, la Sala P13 sau adunat cei dornici de concurs ºi de evaluare.
Juriul a fost alcãtuit din personalitãþi în domeniu,
cadre didactice ale Facultãþii de Arte, respectiv,
preºedinte: prof. univ. dr. Petru Stoianov, iar
membri: conf. univ. dr. Sorin Lerescu, prof. univ.
dr. Gabriela Munteanu ºi conf. univ. dr. Valentin
Petculescu, organizator fiind lector univ. dr. Ion
Olteþeanu. Aceºtia au jurizat pe baza a douã
probe de solfegiu.
Concursul a fost deschis tuturor studenþilor
Facultãþii de Arte a Universitãþii Spiru Haret ºi
urmãreºte ridicarea nivelului de competenþã a
acestora, prin competiþia celor mai buni, în
domeniul practic, de decodificare ºi redare a unui
text muzical. Probele au constat în: un solfegiu,
extras din setul obligatoriu pentru concurs
(interpretare, precedatã de o scurtã analizã
melodicã, ritmicã, structuralã ºi dinamicã);
solfegiu la prima vedere, diferenþiat pe ani de
studiu. S-au acordat premii ºi menþiuni conform
deciziei juriului. Toþi concurenþii au primit
diplome de participare.
Concurenþii înscriºi în concurs au fost
urmãtorii: Radu Rodideal (an I), Silviu Þibuleac
(an I), Cristina Georgescu (an II), Adrian Mareº
(an II), Rãzvan Sârbu (an II), Vasile Sfiea (an
II), Mirela Dranga (an III), Ciprian Mahulea (an
III), Radu Petrovici (an III), Mihai Pavelescu
(an III), Codruþ Stãnescu (an III).
Câºtigãtori au fost desemnaþi: anul II:
Premiul I - Rãzvan Sârbu; Premiul II - Adrian
Mareº; Premiul III - Vasile Sfiea; anul III:
Premiul I - Mirela Dranga; Premiul II - Ciprian
Mahulea; Premiul III - Mihai Pavelescu
Mulþumiri partenerilor în organizarea ºi
susþinerea acestui concurs  eveniment,
respectiv: Asociaþia Culturalã Concertino,
Asociaþia Culturalã Irina ªaþchi, Do-mi-sol srl,
Romanor srl ºi Opinia naþionalã.

Perspective ale modernitãþii în creaþie, interpretare ºi educaþia muzicalã
La sediul Facultãþii de Arte a Universitãþii
Spiru Haret din Bucureºti, respectiv la Palatul
Sporturilor ºi Culturii din Parcul Tineretului,
sâmbãtã 30 aprilie 2011, la ora 10, în Sala P 13,
a avut loc Sesiunea anualã de comunicãri
ºtiinþifice a studenþilor ºi masteranzilor de la
Catedra de Muzicã, având ca subiect de cercetare
tema: Perspective ale modernitãþii în creaþie,
interpretare ºi educaþia muzicalã.
Bucurându-se de deosebitele condiþii
organizatorice create de cãtre conf. univ. dr.
Sorin Lerescu, ºef de Catedrã, ºi lector univ. dr.
Otilia Pop-Miculi, dar ºi de susþinerea prof. univ.
dr. Pentru Stoianov  decanul Facultãþii de Arte,
Sesiunea anualã de comunicãri ºtiinþifice a
studenþilor ºi masteranzilor a avut douã secþiuni
una dedicatã studenþilor ºi alta masteranzilor.
Dupã cuvântul de deschidere al prof. univ.
dr. Pentru Stoianov ºi al conf. univ. dr. Sorin
Lerescu, în cadrul Secþiunii pentru studenþi,
moderatã de conf. univ. dr. Georgeta Pinghireac,
au fost prezentate lucrãri de cercetare dintre care
enumerãm: Tradiþie ºi înnoire în miniatura
vocalã româneascã. Alfred Alexandrescu  Doru
Popovici de Florentina Barbu-Ciosvardã, Radu
Rodideal (studenþi an I, zi), coordonator ºtiinþific
conf. univ. dr. Georgeta Pinghireac; Configuraþia
standard în abordarea stilului jazz-swing, pentru
ansamblul de big-band de Marian Georgescu
(student an I, zi), coordonator ºtiinþific lector. univ.
dr. Crinuþa Popescu; Opera clasicã în montarea
modernã între kitsch ºi inovaþie de Anna Mihaela
Mihailide (studentã an I), coordonator ºtiinþific
conf univ. Cornelia Angelescu; Elemente
specifice în cultul religios catolic de Cristina

Gabriela Dobrescu (studentã an II zi), coordonator
ºtiinþific lector. univ. dr. Crinuþa Popescu; George
Enescu, compozitor, interpret ºi pedagog. 130 de
ani de la naºtere de Adrian Mareº (student an II,
zi), coordonator ºtiinþific lector. univ. dr. Ion
Olteþeanu; Franz Liszt  200 de Isabelle Lucia
Cristina (studentã an II zi), coordonator ºtiinþific
lector. univ. dr. Dorina Arsenescu, Sunetele ºi
emoþia de Cristina Comerzan (studentã anul II
FR), coordonator ºtiinþific conf. univ. dr. Maia
Ciobanu, Eficienþa utilizãrii resurselor materiale
ºi a metodologiei active la practica pedagogicã.
Aspecte ale parteneriatului student/profesormentor/elevi în lecþiile finale la clasele a V-a ºi a
VII-a. Prezentare audio-vizualã de Florentina

Ilie, Izabela Tomiþã, Mario Andreano, Alin Langã
(studenþi an III zi), coordonator ºtiinþific asist.
univ. drd. Cãtãlina Moisescu, Muzica jocurilor
din Scorniceºti, jud. Olt de Alin Langã (student
an III zi), coordonator ºtiinþific lector univ. dr.
Otilia Pop-Miculi; Drãgaica  ritual de recoltare
cu structurã muzicalã complexã de Ciprian
Mahulea (student an III zi), coordonator ºtiinþific
lector univ. dr. Otilia Pop-Miculi.
Secþiunea pentru masteranzi a fost
coordonatã de cãtre prof. univ. dr. Gabriela
Munteanu ºi a cuprins prezentarea urmãtoarelor
lucrãri ºtiinþifice: Aspecte ale interacþiunii
mijloacelor didactice specifice ariei curriculare
Arte  clasa a VIII-a. Anteproiect pentru tema

Receptarea muzicii de cãtre elevi  de
Elisabeta Anda Szekers-Moldovan (masterand
an I), coordonator ºtiinþific prof. univ. dr.
Gabriela Munteanu, Modernitatea discursului
muzical abordatã de George Enescu în creaþia
de lied de Maricica Popa-Cambrea (masterand
an I), coordonator ºtiinþific conf. univ. dr.
Georgeta Pinghireac, Mediul ambiental muzical
al elevilor din sectorul rural. Anchetã chestionar
în 11 sate din jud. Vaslui: Cãzãneºti, Cioatele,
Cotic, Drãgeºti, Glodeni, Huc, Parpaniþa,
Siliºtea, Sofroneºti, Valea Mare Poiana,
Viiºoara de Maricica Atãnãsoai-Stratan
(masterand anul II), coordonator ºtiinþific prof.
univ. dr. Gabriela Munteanu, Franz Liszt în
educaþia muzicalã a pianiºtilor începãtori.
Anteproiect de implementare a creaþiei lisztiene
în învãþãmântul obligatoriu de Giorgiana David
(masterand an II), coordonator ºtiinþific prof.
univ. dr. Gabriela Munteanu.
Dupã binemeritatele aplauze de final,
studenþii ºi masteranzii participanþi au mulþumit
cadrelor didactice coordonatoare, dovedind
astfel recunoaºtere ºi respect celor care au oferit
din timpul ºi ºtiinþa lor spre împlinirea unor
înalte valenþe ale cercetãrii ºtiinþifice din
domeniul muzical.
Mulþumim ºi noi pentru asiduitatea cu care
organizeazã astfel de evenimente ºi se implicã
ºtiinþific ºi creator Catedra de Muzicã din cadrul
Facultãþii de Arte a Universitãþii Spiru Haret în
dezvoltarea unor potenþiale filoane ce ne conduc
spre viitor, spre filonul de aur al pedagogiei
muzicale româneºti.

Acorduri mãiastre de pian cu Veronique Thual-Chauvel
De cum s-a anunþat recitalul de pian al
profesoarei ºi pianistei franceze Veronique ThualChauvel am devenit din ce în ce mai curios de a
întâlni un om care, împreunã cu familia sa, colindã
prin lume ºi împarte bucuria actului artistic
interpretativ. Pot spune cã este ca o privighetoare
care trece peste timp ºi peste spaþii, lãsând în urmã
doar vibraþia vrãjitã a pianului de concert.
3 mai. La ora 15, în Sala P 13 a Palatului
Sporturilor ºi Culturii (Sala Polivalentã), a apãrut o
doamnã fragilã, însoþitã de cele douã fiice ale sale violoniste de excepþie - ºi de soþ, cel care conduce
pe toate drumurile dintre destinaþiile de concert ale
familiei un modest Logan cumpãrat acum trei ani.
Studenþii ºi masteranzii de la Facultatea de
Arte a Universitãþii Spiru Haret, atât de la
specializarea muzicã, cât ºi cei de la arta
actorului, au ocupat locurile din sala unde avea
sã aibã loc recitalul.
Amfitrionul ºi mediatorul acestui eveniment,
lector univ. dr. Ion Olteþeanu, a luat cuvântul,
prezentând câteva date necesare despre cea care
avea sã ne vrãjeascã cu interpretarea sa de
excepþie. Veronique Thual-Chauvel s-a nãscut
la Josselin, în inima Bretaniei (Franþa), ºi a
început studiul pianului la 5 ani. Au urmat

studiile la Conservatorul Naþional din Regiunea
Rennes ºi apoi la Ecole Normale de Musique Paris, unde a obþinut un Brevet dExecution,
orientându-se cãtre cariera de pianist concertist.
Dupã 1988 a efectuat turnee în: Germania,
Franþa, Ungaria, Polonia, Serbia-Muntenegru,
Slovacia, Slovenia, Elveþia ºi, în ultimii ani,
România. În anul 2008 a realizat un Master Class
la Liceul de Artã din Târgu Jiu. Deseori, alãturi
de ea urcã pe scenã cele douã fiice ale sale, care
studiazã vioara, ele fãcând parte ºi din
Orchestra Internaþionalã a tinerilor, din Sion
 Elveþia. A înregistrat mai multe CD-uri cu
muzicã de Bach, Haydn, Brahms, Debussy - în
anul 1999; Bach, Schubert, Mendelssohn - în
anul 2000; Mozart, Scarlatti, Beethoven,
Brahms, Debussy - în 2006.
Recitalul a început ºi o atmosferã diafanã a
coborât peste noi, spectatorii, cu toþii urmãrind
ca vrãjiþi interpretarea magistralã a pianistei
franceze. La final, aplauzele au rãsunat îndelung
în sala P13, iar un buchet mare de trandafiri
galbeni au poposit în mâinile ce au mângâiat
clapele pianului într-un mod atât de strãlucit.
În semn de mulþumire, din partea catedrei
de muzicã, prof. univ. dr. Petru Stoianov a scris

în Cartea de Onoare a familiei, iar prof. univ. dr.
Georgeta ªtefãnescu Barnea ºi lector univ. dr.
Ion Olteþeanu au dãruit cãrþi de muzicã, pe lângã
mulþumiri ºi gânduri bune. Cei patru membri ai
familiei Chauvel ne-au oferit în dar CD-ul cu
muzicã de Mozart, Scarlatti, Beethoven,
Brahms, Debussy  apãrut în anul 2006 cu
sprijinul ºcolilor de muzicã din Pays Fisel ºi Pays
du Roi Morvan. Aceastã apariþie discograficã
poartã menþiunea Consiliului de Administraþie
al ªcolii de Muzicã din Pays Fisel: ªcoala de
Muzicã din Pays Fisel este fericitã sã contribuie
la apariþia acestei a treia înregistrare pe CD a
Véronique Thual-Chauvel. Prin competenþã ºi
talent, ea a contribuit activ la dezvoltarea ºcolii,
dupã înfiinþarea acesteia. Bravo, pentru aceastã
bucurie muzicalã pe care ea ne-o oferã!
Dupã acest eveniment, derulat în cadrul
programului Interferenþe culturale al Catedrei de
Muzicã - Facultatea de Arte din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, reiese un aspect de mult uitat de
români: normalitatea! De ce ? Pentru cã pianista ºi
profesoara Veronique Thual Chauvel poate oferi o
alternativã la situaþia învãþãmântului românesc:
simplitate, acþiune realã ºi mult suflet.
Menþionez faptul cã programul Interferenþe
Culturale a început cu recitalurile pianistului
italian Luciano Lanfranchi (de 25 ani director
artistic al Concursului International Rovere Doro
- San Bartolomeo- Italia), care au avut loc la
Bucureºti, pe 21 aprilie 2011, ºi Râmnicu Vâlcea,
22 aprilie 2011, ºi care a rãspuns invitaþiei aceluiaºi
lect. univ. dr. Ion Olteþeanu, cãruia îi mulþumim
încã o datã pentru aceste minunate recitaluri. Acest
program va continua cu Concursul de criticã
muzicalã Cella Delavrancea, aflat la prima
ediþie, la Râmnicu Vâlcea, 14-16 mai 2011,
organizat de lect. univ. dr. Dorina Arsenescu de la
Catedra de Muzicã a Facultãþii de Arte din cadrul
Universitãþii Spiru Haret.

Grupaj realizat de
lector univ. dr. George GRIGORE
Cancelarul Facultãþii de Arte
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B. Degradarea comportamentului sexual
De-a lungul timpului, în
domeniul procreaþiei ºi al relaþiilor
sociale s-au proliferat un ºir întreg de
anomalii sexuale, care, dacã nu sunt
atent monitorizate ºi contracarate, pot
pune în pericol instituþia familiei,
ducând chiar la disoluþii sociale.
Desigur, asemenea deviaþiuni
sexuale s-au manifestat din totdeauna,
fiind sancþionate sau, în unele cazuri,
acceptate tacit de cãtre societate.
În ultimele decenii, în condiþiile
deteriorãrii puternice a principiilor
morale, fenomene precum prostituþia,
femininã sau chiar masculinã,
incestul, homosexualitatea, pedofilia,
transsexualitatea etc. se manifestã tot
mai deschis, uneori fiind chiar
încurajate, având însã multiple
implicaþii asupra echilibrului societãþii
ºi sãnãtãþii morale a acesteia.
Prostituþia constituie, în întreaga
lume, un factor de imoralitate, care
conduce la degradarea fiinþei umane,
poate chiar la eºecul civilizaþiei.
Consideratã una dintre cele mai
vechi ºi mai mãnoase meserii din
lume, prostituþia este, în prezent, de
regulã, interzisã, în multe cazuri
fiind, însã, acceptatã tacit sau chiar
legalizatã. Desigur, forma cea mai
practicatã a prostituþiei rãmâne cea
femininã, nu rare fiind, însã, cazurile
de prostituþie masculinã. Vrem sã
credem, însã, cã nicio femeie din
lume nu vede prostituþia ca o posibilã
carierã, cele mai multe fiind silite sã
intre în prostituþie. Obiectul muncii,
respectiv viitoarele prostituate, se
recruteazã, de regulã, din rândul
fetelor tinere provenite din familii
sãrace, femei divorþate, mame
singure, narcomane, alcoolice,
uneori chiar femei casnice ai cãror
soþi nu lucreazã, gonindu-le de acasã
ca sã câºtige. În dorinþa de a scãpa
de sãrãcie, de violenþã ºi de lipsã de
perspective, femeile în cauzã
sfârºesc prin a spera într-un eventual
câºtig ºi a încerca, astfel, sã evadeze
din mocirla în care au intrat. Din
pãcate, asistãm în prezent, uneori cu
pasivitate, la fenomenul de
prostituþie juvenilã, mulþi dintre
copiii strãzii constituind materie
primã pentru pedofili.
În România, prostituþia este
cunoscutã de multã vreme, chiar
dacã, cu puþine excepþii, femeia nu
a avut de-a lungul timpului libertate
totalã, iar regimul comunist, prin
rigorile sale, impunea o anumitã
moralã. Dupã decembrie 1989,
prostituþia a ieºit din relativul ei
anonimat, cunoscând o anumitã
expansiune. În aceºti 20 ani de
democraþie prost înþeleasã, a apãrut
o adevãratã industrie a sexului. Mai
mult, în România au pãtruns reþele
internaþionale ale traficului de carne
vie, care, sub diferite motivaþii
nevinovate, recruteazã prostituate
pentru o serie de þãri din Europa.
Deºi în aceastã perioadã au fost
întreprinse unele mãsuri legislative
ºi instituþionale de stopare a
prostituþiei, aceasta s-a extins ºi în
þara noastrã, poate ºi datoritã
eficacitãþii reduse a monitorizãrii ºi
controlului în acest domeniu. Poate
nu prostituþia ca atare este problema
cea mai delicatã, ci toate celelalte
aspecte sociale asociate cu aceasta:
violenþa, agresiunea, exploatarea
economicã ºi sexualã, rãspândirea
bolilor aferente prostituþiei, toate
acestea constituind, cu adevãrat,
probleme ale societãþii româneºti.
Cauzele prostituþiei sunt
aceleaºi în lume, în Europa ºi în
România. Poate, la cauzele
inventariate în Europa, trebuie
adãugaþi unii factori specifici
României, precum: nivelul scãzut al
veniturilor, condiþiile grele de
muncã, ºomajul în continuã
creºtere, climatul educaþional
deficitar, lipsa de supraveghere,
abandonul ºcolar, anturajul etc.,
un factor important constituindu-l,
însã, apariþia ºi proliferarea a tot
mai mulþi proxeneþi ºi codoºi.
Homosexualitatea este o
orientare sexualã caracterizatã de
atracþia esteticã, romanticã sau
sexualã, cãtre cineva de acelaºi sex,
perversiune ce a fost deseori admisã
sau chiar cultivatã de cãtre
societate. Termenul homosexual se
referã la ambele sexe. Bãrbaþii ºi
femeile homosexuale formeazã un
grup mult mai larg al populaþiei
decât ne imaginãm în realitate.
Dimensiunea acestui grup este
destul de dificil de mãsurat, în
condiþiile în care actul în sine se
desfãºoarã clandestin sau foarte
discret. O serie de estimãri statistice
susþin cã 10% din populaþia
globului practicã acte homosexuale,
existând studii ºi materiale care
aratã cã aproximativ 15-20% din
populaþia umanã a avut sau are un
comportament homosexual. Alte
statistici considerã cã, în lume,
raportul homosexualitãþii faþã de
întreaga populaþie este de 1/30.000.
Dacã avem în vedere modul de
identificare, fenomenul îmbracã
multe forme. Dacã cei mai mulþi
dintre homosexuali preferã sã
rãmânã în anonimat, alþii fac tot
posibilul sã iasã în evidenþã prin
exagerarea comportamentului lor.
Dacã în Olanda, Germania sau
Franþa nu se mai considerã de mult
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cã homosexualitatea ar fi ceva
anormal, în þãrile din estul Europei
aceasta este încã privitã ca un
fenomen cu totul anormal, dãunãtor
individului ºi societãþii. Deºi, în
România, homosexualitatea a fost
legalizatã în anul 2001, societatea o
considerã în continuare ca fiind un
subiect incomod, biserica ortodoxã
intervenind de nenumãrate ori în
defavoarea homosexualitãþii. Chiar
dacã cei mai mulþi considerã cã
homosexualitatea nu este o boalã, nu
este o maladie geneticã, sunt ºi voci
care continuã sã susþinã cã aceasta
este o deviaþie comportamentalã.
Lesbianismul este o formã
specificã a homosexualitãþii, ce se
manifestã ca o atracþie dintre douã
femei. Se pare cã lesbianismul este
mai acceptat în societate decât
homosexualitatea masculinã, existând
anumite diferenþe între comportamentul homosexualilor ºi cel al
lesbienelor. Astfel, de regulã, lesbienele
sunt mai fidele ca partenere de sex, ele
nefiind suspectate ºi de pedofilie. Nu
vom insista asupra frecvenþei acestui
fenomen în Europa ºi în România,
atrãgând doar atenþia asupra
implicaþiilor sale sociale, a echilibrului
ºi mediului existenþial al omului.
Transsexualitatea, confundatã
deseori cu homosexualitatea sau
travestismul, este ideea unei
persoane cã aparþine sexului opus.
Percepþia diferitã despre propriul
corp nu este de naturã organicã, ci o
problemã strict psihologicã, fiind
evident faptul cã atunci când un
individ, care are un aspect fizic ºi o
funcþionare normalã, crede cã trupul
sãu trebuie schimbat, altfel spus cã
aparþine genetic sexului opus, ne
aflãm în faþa unei probleme
psihologice destul de delicate. Existã
studii în domeniu care apreciazã cã
un asemenea fenomen este mult
mai de amploare decât s-ar crede
ºi cã acesta cunoaºte o dinamicã
îngrijorãtoare. ªi fenomenul transsexualitãþii este privit de cãtre
societate în mod diferit, de la þarã la
þarã, de la o colectivitate la alta.

Tabagismul este considerat o
toxicomanie, o drogare licitã, o
maladie cu atributele unei epidemii
grave, într-o continuã extindere,
cu aprobarea tacitã a factorilor de
rãspundere din toate statele, indiferent
de gradul lor de civilizaþie ºi culturã.
În întreaga lume, existã cca. 1,2
miliarde de fumãtori, adicã o treime
din populaþia adultã, care consumã
zilnic aproximativ ºase miliarde
de þigarete, tot mai multe fiind
persoanele care se considerã
moderne dacã fumeazã. Pe plan
mondial, se produc peste ºase
milioane tone de tutun, din care
jumãtate se fabricã în China.
Datele statistice aratã cã
tabagismul stã la originea unor boli
foarte grave, mai ales cancere, boli
cardiovasculare ºi boli respiratorii
cronice. Ultimele date statistice aratã
cã 35% din totalitatea cancerelor
diagnosticate pe plan mondial,
85-90% din cazurile de cancer
pulmonar, 40% din cazurile de
hipertensiune sunt cauzate de tutun.
Un studiu publicat în Marea Britanie
aratã cã mortalitatea anualã la
fumãtori prin cancer pulmonar este de
45 ori mai mare decât la nefumãtori,
tabagismul provocând anual
cca. 3,5 milioane de decese, respectiv
un deces la fiecare opt secunde.
Considerat cândva în esenþã
masculin, din pãcate, consumul de
tutun cuprinde în prezent ºi populaþia
femininã, în ultimul sfert de secol
crescând într-un ritm mult mai rapid
numãrul femeilor fumãtoare, mai ales
în mediul urban, diminuându-se astfel
speranþa de viaþã a acestora. La femei,
consumul de tutun este mult mai
dãunãtor, fiind asociat cu declanºarea
multor boli grave, inclusiv cancere de
sân, de col uterin, de stomac ºi de
colon. Mai mult, existã o strânsã
legãturã între fumat ºi fertilitate, astfel
cã femeile fumãtoare riscã sã nu mai
aibã niciodatã un copil. Efectele
þigãrii sunt devastatoare ºi asupra
fãtului, ceea ce face ca atât mama
fumãtoare, cât ºi tatãl fumãtor sã
devinã principalii duºmani ai
propriului copil.

modificã comportamentul omului,
având consecinþe biologice, psihice ºi
sociale, atât pentru bãutor, cât ºi pentru
familia sau grupul sãu de apartenenþã
(violenþã în familie ºi în societate,
destrãmarea familiei, abandonuri,
furturi, violuri, crime etc.). Alcoolul
este un drog accesibil, legal ºi foarte
frecvent folosit în societate. Cercetãrile
în domeniu au relevat faptul cã
sub eticheta de alcoolism existã o
varietate de persoane, cu caracteristici
particulare privind predispoziþia
geneticã, caracteristici de personalitate, simptomatologia prezentatã,
modelele de consum, severitatea
dependenþei, vârsta de apariþie
etc, conturându-se, cel puþin, douã
accepþiuni ale conceptului: consumul
nociv de alcool ºi dependenþa de
alcool.
Desigur, alcoolul este consumat
de majoritatea populaþiei adulte,
indiferent de sex, vârstã, educaþie,
categorie socio-profesionalã, mediu
de viaþã etc. Principalii consumatori
de alcool rãmân însã bãrbaþii adulþi
ºi nu ne mai propunem sã analizãm
fenomenul în rândul acestora. Am
vrea sã scoatem în evidenþã însã cã
în ultimul sfert de veac, atât în lume,
cât ºi în þara noastrã, a crescut
semnificativ numãrul consumatorilor
de alcool în rândul a trei categorii ale
populaþiei: femeile, tinerii ºi
intelectualii. Referindu-ne la prima
categorie,
datele
statistice
demonstreazã cã tot mai multe femei
au devenit consumatoare de alcool,
din pãcate multe chiar alcoolice.
Aceastã creºtere semnificativã a
consumului de alcool printre femei,
în principal intelectuale, are legãturã
atât cu factorul social, cât ºi cu modul
lor de viaþã. Majoritatea femeilor care
beau motiveazã consumul de alcool
prin stresul ridicat la care sunt supuse,
fãrã a ascunde însã neîmplinirile,
nemulþumirile faþã de viaþa pe care o
duc în familie, la locul de muncã ºi
în societate. Cei mai mulþi copii ºi
tineri consumatori de alcool provin
din familiile în care cel puþin un
pãrinte este alcoolic. Desigur, ºi alte
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C. Drogarea fiinþei umane
O mare pacoste ce macinã
societatea contemporanã o constituie
drogarea fiinþei umane, sub
diferitele ei forme: consumul de
droguri, tabagismul ºi alcoolismul.
Consumul de droguri este un
fenomen agresiv ce însoþeºte modelul
actual de civilizaþie, fenomen ce are
menirea de a modifica radical
comportamentul omului ºi de a-l
incita spre acþiuni antisociale, sub
diferite forme: infracþiuni, accidente
de circulaþie, accidente de muncã etc.
Fenomenul este cu atât mai periculos
ºi de o gravitate de neimaginat
dacã avem în vedere douã aspecte:
(i) traficul ºi consumul de droguri s-a
generalizat aproape în toatã lumea ºi
(ii)principalii consumatori de droguri
sunt tinerii. Referindu-ne la tinerii
dependenþi de consumul de droguri
vom aminti aici faptul cã din rândul
acestora vor deveni în scurt timp
delincvenþi de drept comun, în
condiþiile în care pentru a obþine bani
pentru procurarea drogurilor, pe lângã
furtul banilor din casa pãrinþilor ºi
vânzarea bunurilor de valoare de la
domiciliu, mulþi recurgând la
spargerea autoturismelor sau a
locuinþelor, inclusiv ale apropiaþilor
ºi cunoscuþilor.
Deºi nu era cunoscutã ca fiind
o piaþã serioasã de desfacere ºi
consum, România a cunoscut în
ultimii ani o efervescenþã
nedoritã în ceea ce priveºte traficul
de droguri, media de vârstã a
consumatorilor scãzând în aceastã
perioada la circa 15 ani. În aceste
condiþii, la grijile cotidiene ale
omului, se mai adaugã una, orice
pãrinte responsabil temându-se ca
odrasla va fi tentatã de consumul
de droguri ºi, mai ales, sã devinã
dependentã de acestea. Studiile
realizate de instituþiile guvernamentale sau neguvernamentale din
þara noastrã demonstreazã cã
numãrul consumatorilor de droguri,
licite, dar, mai ales, ilicite, a crescut
an de an, chiar dacã s-au întreprins
o serie de mãsuri legislative în
domeniu. Cei mai mulþi astfel de
consumatori sunt tineri ºi foarte
tineri, de ambele sexe, tineri care
trec repede de la consumul de
droguri uºoare  canabis, marijuana
 la consumul de droguri tari 
heroina ºi drogurile de sintezã,
înscriindu-se astfel în categoria
consumatorilor grei. Chiar dacã
un asemenea consum este în
România scãzut faþã de media
europeanã, tendinþa de creºtere a
acestuia trebuie sã se constituie întrun semnal de alarmã serios pentru
cei responsabili. Aceasta, cu atât
mai mult cu cât, deºi nu este o þarã
catalogatã ca o consumatoare
serioasã de droguri, traficul de
droguri pe teritoriul României
devine de-a dreptul îngrijorãtor.

La copii ºi adolescenþi existã un
risc mare al dependenþei ºi intoxicaþiei
cu tutun. Din mai multe motive
psihologice, copiii ºi tinerii adoptã cu
uºurinþã fumatul, pe care îl asociazã
cu maturitatea, independenþa,
virilitatea ºi modernismul, fãrã sã
conºtientizeze riscurile majore ale unor
îmbolnãviri grave dupã instalarea
dependenþei de tutun. O asemenea
dependenþã se instaleazã la aceastã
categorie a populaþiei cu o surprinzãtoare rapiditate, fiind suficiente
numai câteva zile de fumat. Fetele
tinere devin mult mai uºor
dependente decât bãieþii, ele adoptând
de multe ori fumatul în mod
nejustificat, în vederea slãbirii rapide
ºi a diminuãrii poftei de mâncare.
Costurile sociale, ca de altfel ºi
cele economice cresc ºi ca urmare
a aºa-zisului fumat pasiv, fumul de
þigarã din mediul ambiant fiind
inhalat , fãrã voia lor, de nefumãtori,
în condiþiile în care fumãtorii preiau
doar 15% din fum, restul de 85%
împrãºtiindu-se în atmosfera din jur.
Fumãtorii pasivi, în primul rând cei
tineri, se pot îmbolnãvi de aceleaºi
boli ca ºi fumãtorii activi, un
nefumãtor, care stã 20 de ani lângã
o persoanã care fumeazã câte un
pachet de þigãri pe zi, acumulând în
plãmâni cca. patru kg de funingine,
prezentând cantitãþi mari de
nicotinã în sânge ºi urinã.
România nu putea sã se situeze
în afara unui asemenea fenomen,
datele statistice arãtând cã în þara
noastrã existã peste ºase milioane
de fumãtori activi ºi anume 72%
dintre bãrbaþii adulþi ºi 40% dintre
femei, la grupele de vârste între 25
ºi 44 ani aceste procente fiind mult
mai mari. În aceste condiþii, în
prezent, România ocupã primul loc
dintre þãrile din estul Europei, cu o
creºtere constantã a numãrului de
fumãtori noi, mai ales printre femei
ºi tineri. S-a ajuns ca mortalitatea
provocatã de tabagism în România
sã fie de trei ori mai mare ca în anii
50, astfel cã peste 30.000 români
mor anual din cauza tutunului, þara
noastrã producând într-un an
cca. 20.000 tone tutun fermentat.
Toate aceste date demonstreazã,
fãrã nici un fel de exagerare, cã
tabagismul poate fi considerat un
flagel al secolului, dupã unele
calcule rezultând cã tutunul a omorât
pânã în prezent mai mulþi oameni
decât cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial. Iatã de ce sunt necesare
mãsuri cât se poate de severe
din partea factorilor decizionali, la
nivel politic ºi statal, mãsuri care sã
aibã drept obiectiv descurajarea
consumului de tutun, prin
educarea fumãtorilor ºi ocrotirea
nefumãtorilor de intoxicare pasivã.
Alcoolismul este o tulburare
complexã a organismului uman,
urmare consumului îndelungat ºi
sistemic de bãuturi alcoolice. Acesta

variabile socio-demografice influenþeazã frecvenþa cazurilor de alcoolism
în rândul acestei categorii a populaþiei
(statutul ocupaþional al pãrinþilor,
situaþia familiarã ºi veniturile acestora
etc.), sugestiv fiind faptul cã, dupã
unele statistici, jumãtate dintre copii
consumatori de alcool au pãrinþi
divorþaþi.
Statisticile consumului de
alcool la români nu sunt din cele
mai îmbucurãtoare. În anul 2008, de
exemplu, consumul de alcool pur pe
cap de locuitor adult a fost de 11,6
litri, o cifrã care plasa România
pe locul opt în Europa. Dupã alte
statistici, consumul real de alcool
depãºeºte 13 litri, acest lucru
însemnând cã România se situeazã pe
locul trei în rândul þãrilor din Uniunea
Europeanã, întrecându-ne doar
Luxemburg, cu 15,5 litri pe cap de
locuitor adult, ºi Estonia, cu 14 litri.
Chiar dacã avem puþini consumatori
faþã de media europeanã (cca. 50%
din populaþia de peste 15 ani a
României) aceºtia compenseazã ºi
consumã cantitãþi considerabile de
alcool. Din pãcate, societatea
româneascã nu cunoaºte îndeajuns
incidenþa realã a alcoolismului în
rândul populaþiei, iar instituþiile
guvernamentale ºi neguvernamentale
nu se implicã suficient în combaterea
fenomenului. Mai mult, datele
publicate nu acoperã amploarea realã
actualã a fenomenului în þara noastrã.

islamismul, iudaismul, budismul
si hinduismul considerã sinuciderea
ca fiind un pãcat de moarte ºi
interzisã astfel de autoritatea divinã.
În antichitate, multe popoare
rãzboinice considerau cã sinuciderea
este însã un act de îndrãznealã ºi
de datorie, în timp ce, în Japonia,
era vãzutã ca o modalitate onorabilã
de a plãti pentru greºeli sau eºecuri.
În prezent, sinuciderea este privitã
ca un act de disperare, dar,
în acelaºi timp, ºi de laºitate, în
faþa problemelor vieþii cu care se
confruntã individul.
Datele privind mortalitatea din
cauza sinuciderii în lume sunt
destul de sãrace, cele mai multe
incomplete, iar cele existente trebuie
analizate cu multã atenþie, cu
circumspecþie, chiar cu anumite
rezerve, în condiþiile în care, de
exemplu, multe dintre sinucideri
sunt trecute sub tãcere de cãtre
familie sau sinucigaºul ºi-a ascuns
gestul. Informaþiile existente aratã
cã, anual, în lume se sinucid circa
un milion de oameni, rata sinuciderii
(numãrul de sinucideri la 100.000
persoane) atingând punctul ei maxim
în jurul vârstei de 40 de ani. La nivel
global, ratele sinuciderii au tendinþã
de creºtere odatã cu înaintarea în
vârstã, tendinþã valabilã pentru
ambele sexe, mai marcatã însã în
cazul bãrbaþilor. Din pãcate, în lume,
ratele sinuciderii sunt în continuã
creºtere în rândul tinerilor, în special
al fetelor. Desigur, ratele sinuciderii
variazã de la o þarã la alta, cele mai
ridicate înregistrându-se în unele þãri
din estul Europei (Lituania- 51,6;
Federaþia Rusã  43,1; Belarus 
41,5; Estonia  37,9 ).
ªi în România, ca în majoritatea
þãrilor europene, sinuciderea
pare a fi, pe de o parte, rezultatul
modernizãrii societãþii, dar ºi a
complexitãþii vieþii, a greutãþilor cu
care individul se confruntã, pe de
altã parte, numãrul cazurilor de
sinucidere cunoscând, de regulã un
trend ascendent. Astfel, de
exemplu, dacã în anul 1996 se
înregistrau 2933 sinucideri, peste
opt ani, respectiv în anul 2004,
numãrul acestora ajunsese la 3236,
vârful reprezentându-l, totuºi,
sinuciderile înregistrate în anul
2000. Poate aceste date par, la
prima vedere, a fi nesemnificative,
un calcul simplu ne aratã însã cã
zilnic se sinucid cca. 10 conaþionali
de-ai noºtri. La nivel naþional, rata
sinuciderilor era, în anul 2003, de
15,9, în unele zone ale þãrii
incidenþa acesteia fiind mult mai
ridicatã (Harghita, Covasna, Dolj).
Eutanasia sau uciderea
pacientului la cererea sa, uneori
chiar lãsarea lui sã moarã, înseamnã
o moarte provocatã conºtient,
o moarte fãrã dureri sau o moarte
blândã. Eutanasia trebuie privitã
ca o problemã eticã, relativ controversatã, de cele mai multe ori ea
implicând oameni bolnavi în fazã
terminalã, cu dureri insuportabile
sau oameni lipsiþi de posibilitatea de
a duce o viaþã la standarde
acceptabile. Eutanasia s-a practicat
în întreaga istorie a omenirii, în
prezent fiind, de regulã, interzisã
prin lege, iar acolo unde este
îngãduitã (de exemplu, în Olanda,
în Anglia, în nordul Australiei)
reglementãrile în aceastã direcþie
sunt neclare ºi confuze.
** *

Desigur, singura cale ca omul sã
poatã fi pus la adãpost de probleme,
de nevoi rãmâne progresul, sub
multiplele sale aspecte, inclusiv
progresul social, uman ºi moral.
Dialectica mersului societãþii
omeneºti este însã sinuoasã ºi
contradictorie: progres-nonprogresprogres. Marile succese ale
D. Renunþarea la viaþã
progresului înseamnã, în acelaºi
Dreptul de a renunþa la propria timp, ºi eºecuri uriaºe, unele dintre
viaþã este o formã specificã, ele fiind prezentate mai sus.
conºtientã sau inconºtientã, de
Iatã de ce, societatea în
conduitã deviantã, autodistructivã a
fiinþei umane. Cauzele curmãrii ansamblul sãu, fiecare individ
vieþii sunt multiple, fiind atât de responsabil îºi poate pune problema
naturã endogenã, ereditarã în ce mãsurã progresul a contribuit
(malformaþii congenitale, infirmitãþi, la creºterea fericirii pe pãmânt. Dacã
boli incurabile etc.), respectiv avem în vedere numai calitatea
exogenã, socialã (conflicte familiale, vieþii, se poate spune faptul cã
neîmpliniri sociale, drogare, sub accentuarea unor patologii sociale,
diferitele ei forme etc.). Curmarea creºterea tensiunilor sociale, stresul
firului vieþii se practicã sub douã la care este supus omul, consumul
forme: sinuciderea ºi eutanasierea. de droguri, creºterea criminalitãþii, a
Fenomenul de sinucidere a corupþiei, a terorismului, degradarea
existat la toate popoarele ºi în toate relaþiilor interumane, în general, a
epocile, fiind definit ca actul prin instituþiei familiei, în particular, sunt
care cineva îºi curmã singur viaþa. procese ºi fenomene care nu conduc
Percepþia sinuciderii a fost la ideea creºterii acestei calitãþi.
influenþatã în timp de mediul socio- Dimpotrivã. Desigur, asemenea
cultural, dar ºi de abordarea temelor probleme grave ale omenirii nu
existenþiale, precum religia, onoarea trebuie privite ca fiind apocaliptice.
Materialul de faþã se doreºte a
ºi sensul vieþii. În unele lucrãri de
specialitate se considerã cã constitui însã un serios avertisment
sinuciderea este un fenomen înscris pentru ca oamenii sã devinã mai
în natura fiinþei umane, ce trebuie conºtienþi de caracterul tot mai viciat
privit ca un drept intim, ca o ispitã, al modelului actual de evoluþie, în
dar ºi ca o eliberare în anumite cazuri general, de dezvoltare, în special,
limitã de întrerupere a firului vieþii. astfel încât sã se întreprindã mãsuri
Atitudinea faþã de actul sinuciderii, energice, dar mai ales viabile pentru
care în ultimã instanþã este o moarte a construi un nou scenariu de
violentã, a fost privitã în mod diferit existenþã, la modelul actual de
în þãrile lumii ºi în diferite perioade dezvoltare existând o singurã
istorice. Teologia creºtinã, dar ºi alternativã: schimbarea.

Marea Neagrã  de la dispute
de secole la o durabilã cooperare
economicã internaþionalã

(Urmare din pag.1)
Aderând la cea mai importantã grupare economicã
regionalã a lumii  Uniunea Europeanã, cu poziþia sa
privilegiatã de riveranã la Marea Neagrã, România, alãturi
de Bulgaria, reprezintã un adevãrat Balcon de Est al Uniunii
Europene. În acelaºi timp, dupã aderarea celor douã þãri
menþionate, la 1 ianuarie 2007, momentul reprezintã o
importantã etapã în procesul de extindere a Uniunii spre estul
Europei. Semnificativ este ºi faptul cã, de la aceastã datã,
Marea Neagrã a devenit de facto a treia mare europeanã
dupã Marea Mediteranã ºi Marea Balticã.
În acest context, este bine de subliniat cã, în acelaºi an
2007, chiar Comisia Comunitãþilor Europene a definit acest
spaþiu maritim: Regiunea Mãrii Negre cuprinde Grecia,
Bulgaria, România, Moldova de Vest, Ucraina, Rusia Nord,
Georgia, Armenia ºi Azerbaidjan la est ºi Turcia la sud.
Deºi Armenia, Azerbaidjan, Republica Moldova ºi
Grecia n-au litoral la Marea Neagrã, istoria, proximitatea
ºi legãturile strânse au fost þesute în fond de actorii
regionali naturali.
Având o populaþie de 320 milioane de locuitori, o
suprafaþã mai mare de 400.000 kmp, o lungime de
aproximativ 1150 km ºi o lãþime maximã de 600 km,
Marea Neagrã se caracterizeazã printr-o concentrare
de interese în domeniul energetic cu totul deosebitã.
Astfel, dupã 1993, proiectul european Traceca
vizeazã dezvoltarea unei noi rute a mãtãsii, dotatã
cu o dimensiune energeticã legând Asia Centralã la
Trans-caucazia, Marea Neagrã ºi Europa Centralã.
Existã, totodatã, proiectul gazoductului, intitulat
Nabuco, care leagã enormul câmp petrolier situat în
Azerbaidjan de Europa Centralã, trecând prin Georgia,
Turcia, Bulgaria ºi România, fãrã a traversa Federaþia
Rusã. Mai este de remarcat ºi proiectul gazoductului
Blue Strem, care ar urma sã lege Azerbaidjan cu Turcia
pe sub Marea Neagrã sau prin Bulgaria. În fine, ar mai
fi de adãugat gazoductul BTC, care va face legãtura
între Azerbaidjan ºi Turcia, între Baku ºi Erzerum.
Dar interesul pentru regiunea Mãrii Negre este ºi
mai mare. El constã în existenþa unor resurse proprii
de petrol, gaz natural, sare, metale, hidrogen sulfurat,
pe de o parte, ºi peºte (15 000 de specii), pe de altã
parte. Totodatã, Marea Neagrã prezintã un mare interes
pentru þãrile riverane: România, Ucraina, Rusia,
Georgia, Turcia ºi Bulgaria.
Este de menþionat, de asemenea, cã acest domeniu
al transporturilor internaþionale se dezvoltã ºi pentru cã
Marea Neagrã comunicã, la sud ,cu Marea de Marmara
ºi, prin strâmtoarea Bosfor ºi, apoi, prin strâmtoarea
Dardanele, cu Marea Egee ºi Marea Mediteranã. Cât
priveºte comunicarea Mãrii Negre la nord, ea se
realizeazã prin strâmtoarea Kerci cu Marea de Azov.
Interesul pentru Marea Neagrã este multiplicat în
legãturã cu transporturile internaþionale prin faptul cã
în aceastã mare se varsã importante fluvii, ca Dunãrea,
în special, precum ºi Nipru, Nistru, Bug ºi Kizil-Irmak.
Din punct de vedere logistic, Marea Neagrã
beneficiazã de principale porturi, dotate cu tot
echipamentul necesar: Constanþa ºi Mangalia
(România), Odesa ºi Sevastopol (Ucraina),
Novorossisk (Rusia), Batumi (Georgia), Istanbul,
Trabzon ºi Samsun (Turcia) ºi Varna (Bulgaria).
Reliefãm, în acelaºi timp, faptul cã întreagã aceastã
infrastructurã portuarã maritimã permite o dezvoltare
de amploare a turismului internaþional în regiunea
Mãrii Negre, în care existã numeroase staþiuni
balneoclimaterice de renume, binecunoscute în întreaga
lume cum sunt: în România (Mamaia, Eforie, Olimp,
Neptun, Jupiter, Venus, Saturn, Mangalia), în Bulgaria
(Varna, Nisipurile de Aur, Albena, Nesebar,
Sunaybeach), în Ucraina (Ialta), în Rusia (Soci) ºi în
Georgia (Souhoumi ºi Batumi).
Dunãrea  arterã principalã fluvialã europeanã,
cu un potenþial major de cooperare economicã
internaþionalã
Al doilea fluviu al Europei, dupã Volga, Dunãrea
are ca o caracteristicã esenþialã faptul cã, de la izvoare
pânã la vãrsare în Marea Neagrã, strãbate aproape
întreaga Europã de la apus la rãsãrit. În drumul ei,
Dunãrea scaldã teritoriile din Germania, Austria,
Slovacia, Ungaria, Serbia, România, Bulgaria ºi
Ucraina, pe o lungime de peste 2.000 de kilometri
navigabili, de la Ulm (Germania) pânã la Sulina
(România). Încercând o prezentare structuralã a acestei
importante artere fluviale europene, rezultã cã circa
1.000 de kilometri este un fluviu de munte, denumit ºi
Dunãrea Superioarã. O altã porþiune a Dunãrii, tot de
aproximativ 1.000 de kilometri, taie arcurile muntoase
ale Alpilor ºi Carpaþilor ºi a primit denumirea de
Dunãrea Mijlocie. Ultima parte din acest important
fluviu, înainte de vãrsarea în mare, cu o lungime din
nou de 1.000 de kilometri, este cunoscutã sub
denumirea de Dunãrea Inferioarã. Situatã în întregime
pe teritoriul României, fluviul are o parte fluvialã de
760 de kilometri, iar de la Brãila la Sulina sunt 170 de
kilometri, o parte maritimã importantã a Dunãrii.
Dunãrea reprezintã pentru Europa, respectiv
Uniunea Europeanã, o mare însemnãtate geograficã,
economicã ºi geostrategicã. Cãci, înainte de a fi o
problemã în politicã, în istorie, Dunãrea este o regiune
europeanã cu particularitãþi distincte de geografie
fizicã, de geografie economicã ºi, totodatã, o problemã
de importanþã majorã comercialã.
În acest context, relevãm faptul cã pe Dunãre s-au
dezvoltat de-a lungul timpului mai multe centre
economice puternice, printre care: Donawart, Ulm,
Ingolstadt, Deggenstadt, Ratisbona, Straubing, Passau -

Germania; Linz, Grein, Stein, Viena - Austria; Bratislava,
Mohacs  Slovacia; Belgrad, Novisad - Serbia; Vidin,
Rusciuc - Bulgaria ; Turnu Severin, Giurgiu, Brãila,
Galaþi, Tulcea, Sulina - România; Ismail, Reni - Ucraina.
În prezent, existã patru capitale ale statelor
europene: Viena (Austria), Bratislava (Slovacia),
Budapesta (Ungaria) ºi Belgrad (Serbia), care sunt ºi
porturi la Dunãre. La acestea, conform Strategiei
Uniunii Europene privind Dunãrea 2014-2020, se va
adãuga ºi portul dunãrean Bucureºti (România).
Acum ºi în viitor, Dunãrea are un potenþial turistic
de excepþie, excursiilor pe aceastã arterã fluvialã
putându-li-se adãuga trasee zilnice (de aproximativ 10
kilometri) din porturile în care acosteazã vasele ºi
incluzând vizite la edificiile culturale, religioase,
ºtiinþifice ºi de învãþãmânt, precum ºi la monumente de
talie europeanã ºi dunãreanã.
Perspectiva la orizontul anilor 2014-2020 a
proiectelor de cooperare economicã internaþionalã la
Marea Neagrã ºi la Dunãre
Existã din ce în ce mai multe opinii conform cãrora,
spre exemplu, Marea Neagrã ar fi viitorul energetic al
Europei. Este vorba de mari zãcãminte de petrol ºi
gaze, precum ºi de extragerea din nãmolul sapropelic
din Marea Neagrã de gaze sintetice. Totodatã, România
are un mare potenþial pentru dezvoltarea de gaze
neconvenþionale din ºisturi bituminoase. În acelaºi
context al resurselor naturale de pe fundul Mãrii Negre,
studiile au subliniat existenþa a aproximativ 7 milioane
tone de oxid de uraniu, echivalând cu tot atât Uraniu
235 cât se aflã pe tot globul în depozitele convenþionale.
Dar, în afara bazinului Mãrii Negre, se adaugã ºi
recenta Strategie a Dunãrii, elaboratã de Uniunea
Europeanã, cu orizont anul 2020. Aceasta îºi
concentreazã atenþia pe dezvoltarea þãrilor europene
riverane fluviului, alocându-se câteva zeci de miliarde
de euro. Devine astfel evident faptul cã zona
geograficã menþionatã prezintã, la început de secol 21,
un interes major global.
Prezentãm, în continuare, succint, un set de acþiuni,
proiecte ºi manifestãri de amploare, care vor putea pune
în evidenþã însemnãtatea zonei geografice a Mãrii
Negre ºi regiunii Dunãrii:

Ø dezvoltarea ºi diversificarea transportului
internaþional de mãrfuri ºi turism

 Organizarea Conferinþei Internaþionale având ca
temã cooperarea în domeniul transportului de mãrfuri
maritim ºi fluvial, precum ºi a celui turistic, prin proiecte
euro-atlantice ºi euro-asiatice la Marea Neagrã ºi la
Dunãre.
 Organizarea de cooperare economicã ºi tehnicã
în bazinul Mãrii Negre ºi regiunea Dunãrii.
 Organizarea unui simpozion internaþional cu tema
Artera fluvialã Rin-Main-Dunãre, axa cea mai
importantã de transport în concepþia þãrilor riverane.
 Organizarea unui seminar internaþional cu tema
Oportunitãþi de cooperare comercialã a þãrilor membre
ale Strategiei Uniunii Europene privind Dunãrea, în
vederea amenajãrii unui vas-expoziþie.
 Organizarea unui workshop internaþional, pe
tema: Contribuþii la elaborarea Statisticii Mãrii Negre
ºi a regiunii Dunãrea.
Ø implementarea Strategiei Uniunii Europene
privind Dunãrea în România

 Organizarea colocviului naþional cu tema:
Strategia Uniunii Europene privind regiunea Dunãrii
 o oportunitate pentru accelerarea modernizãrii
României.
 Organizarea Conferinþei Primarilor capitalelor
þãrilor port la Dunãre (Viena, Bratislava, Budapesta,
Belgrad, Bucureºti).
 Organizarea unui simpozion naþional, cu tema:
Bucureºti  port la Dunãre  o ºansã pentru accelerarea
modernizãrii capitalei României.
Ø utilizarea potenþialului ºtiinþific al celor 300 de

universitãþi ºi 300.000 de studenþi ai þãrilor
dunãrene

 Organizarea forumului naþional studenþesc cu
tema: Schimb de experienþã în elaborarea de proiecte
dunãrene cu finanþare din fondurile UE. Dificultãþi ºi
soluþii pentru creºterea ratelor de absorbþie ale
utilizãrilor de fonduri.
 Propunere de creare a Institutului Dunãrean de
Studii Interdisciplinare aprofundate.
 Organizarea seminarului internaþional cu tema
Acþiuni pentru diminuarea decalajelor dintre regiunile
sãrace ºi cele bogate din bazinul Dunãrii ºi al Mãrii
Negre.
 Organizarea Conferinþei Internaþionale a Studenþilor
din Þãrile Riverane Dunãrii ºi Mãrii Negre.
 Organizarea Seminarului Internaþional cu tema
Prosperitate ºi dezvoltare socio-economicã avansatã
prin educaþie performantã în þãrile dunãrene ºi riverane
la Marea Neagrã.
 Organizarea Colocviului Internaþional cu tema
Contribuþii ale cercetãrii ºtiinþifice universitare la dezvoltarea economicã a þãrilor dunãrene ºi de la Marea Neagrã.
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Sã ne cunoaºtem profesorii
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Conf.univ.dr. Cornelia TATU DOAMNA PSIHOLOGIEI
Suntem în vizitã la Facultatea de Psihologie a
Universitãþii Spiru Haret, din Braºov, un puternic
centru universitar ºi unul din locurile în care
studiile de psihologie ale universitãþii noastre au dat
mãsura unor rezultate excelente, atât prin prestaþia
celor care au absolvit aici, au devenit cercetãtori,
oameni de ºtiinþã cunoscuþi în þarã ºi peste hotare,
cât ºi prin activitatea cadrelor didactice.
Discutãm cu un formator de formatori, doamna
conf. univ. dr. Cornelia Tatu, decanul facultãþii.
Corneliu Toader: Stimatã
doamnã conf. univ. dr. Cornelia
Tatu, de mii de ani, una dintre
preocupãrile esenþiale este sondarea
sufletului omenesc. Sondarea
însemnând cãutarea, poate, de
rãspunsuri la ceea ce pãrea de
neclarificat intangibil; aºa s-au
inventat miturile, aºa s-au inventat
multe lucruri care þineau chiar ºi de
fatalism, de fatalitate. Aºa a apãrut
noþiunea de soartã, destin
Cornelia Tatu: Când ne referim
la apariþia marilor întrebãri legate de
cine sunt eu, ce este omul în general
ºi care sunt coordonatele definirii lui,
nu putem sã nu ne raportãm la
începuturile preistoriei psihologiei,
când, preocupãrile legate de
definirea psihicului uman au fost
iniþial ale filozofilor, apoi ale
medicilor, ale artiºtilor, care, fiecare,
încerca sã desprindã câte ceva. ªi nu
întâmplãtor, unul dintre marii
psihologi ai ºcolii româneºti,
profesorul Pavelcu, în Drama
psihologiei, vorbeºte despre aceastã
dramaticã naºtere a ºtiinþei, dar ºi de
dramatica evoluþie ulterioarã, când,
apãrutã ºi confirmatã ca ºtiinþã, a fost
contestatã de cei care vedeau un
pericol în cei care cunoºteau cum sã
sondeze sufletul uman. Este drama
pe care a cunoscut-o psihologia în
perioada socialismului ºtiinþific, este
drama pe care a cunoscut-o ulterior,
chiar dupã revoluþie, în ultimii 20 de
ani. Încercând sã se conecteze la
problemele reale ale vieþii
individului ºi ale grupului social,
s-a confruntat cu neînþelegeri, unele
determinate de vechile tipare de
interpretare, altele legate de
nebulozitatea relaþiilor în cadrul
cãrora se dezvoltã individul, iar
altele legate de inculturã. ªi nu mã
feresc sã spun asta. Nu întâmplãtor,
toþi marii psihologi ai noºtri au fost
oameni de culturã. Din acest punct
de vedere, pot sã spun cã sunt dintre
oamenii fericiþi. Fericirea a fost
aceea cã, din momentul în care
m-am format ca intelectual, am avut
ºansa sã stau alãturi de marii oameni
ai ºcolii româneºti de psihologie ºi
nu numai. Am avut ºansa de a lucra
ca studentã alãturi de logicianul Joja,
dar ºi de spumosul Harry White,
logician. Am avut ºansa sã lucrez sub
îndrumarea profesorului Botez, am
avut ºansa sã lucrez cu Ursula
ªchiopu, de fapt mentorul spiritual,
care m-a îndrumat cãtre psihologia
vârstelor ºi psihologia individului,
fiindu-mi nu numai profesor, ci ºi
mentor. Pentru cã, dincolo de faptul
cã mi-a coordonat lucrarea de
doctorat, a fost omul care mi-a arãtat
cã atunci când lucrãm cu oamenii nu
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trebuie sã neglijãm fiecare individ în
parte ºi, din punctul ãsta de vedere,
aº plasa-o în centrul psihologiei
umaniste. Eram studenþi pe atunci ºi
ne ºtia viaþa fiecãruia în parte. Ne
ºtia potenþialul, ni-l valorifica aºa
cum putea. Am avut ºansa sã lucrez
alãturi de profesorul Neveanu. De la
prof. Paul Popescu-Neveanu aveam
cheia de la apartamentul lui, în care
intram ca sã citesc ce doresc ºi
ce-mi place. De la doamna Ursula
ªchiopu, acelaºi lucru. Mi-aduc
aminte chiar cu amuzament cã, la un
moment dat, m-a întrebat dacã am
citit Gilfort . Un pic surprinsã de
faptul cã m-a prins pe picior greºit,
am zis: Nu, doamnã, de unde sã-l
gãsesc? Pãi sunt douã exemplare
în þarã: unul îl am eu ºi unul îl are
Academia. Mi-a pus la dispoziþie
exemplarul propriu. Spuneþi-mi care
dintre profesorii de astãzi mai au
aplecarea de a chema ºi de a-i
împrumuta, din tezaurul de carte de
care dispune fiecare dintre noi, pe
tinerii învãþãcei?
Corneliu Toader: Ei, aici aº
putea da niºte exemple, mãcar din
faptul cã am avut ocazia sã intru în
legãturã cu unii dintre absolvenþii
facultãþii pe care o conduceþi, dar nu
e timpul încã pentru acest lucru
Revenim pe tãrâmul acestei societãþi
tot mai trepidante tot mai autarhice,
o societate care cere maximã eficienþã
individualã pentru specializarea
fiecãruia, fãrã a fi interesatã în ceea
ce se întâmplã în viaþa individului
dupã ce a fost un bun fabricant de
piuliþe, de exemplu.
Cornelia Tatu: Acum aproape
jumãtate de secol, când am început
sã-mi practic meseria, veneam într-un
Braºov puternic industrializat.
Lucram în cadrul fostei Politehnici,
ulterior transformatã în Universitatea
Tehnicã, cum e numitã acum, în care
psihologia era a zecea roatã la cãruþã.
Simþeam atunci nevoia de a mã
apropia de cei care se pregãteau într-un
domeniu tehnic ºi care nu vedeau
dincolo de maºinile lor ºi pe omul
care le realiza. ªi nu întâmplãtor
atunci am fãcut pionieratul pentru cã
predând psihologia muncii încercam
sã le arãt cã fãrã omul care sã creeze
maºina, fãrã omul care sã o
proiecteze, fãrã omul care s-o
perfecþioneze ºi care la rându-i sã se
perfecþioneze, nu facem nimic. ªi
care s-o stãpâneascã ªi din acest
punct de vedere mi se pare
semnificativ cã aveam o audienþã la
aceste cursuri în care studenþii
spuneau: facem ºi altceva decât sã
vorbim despre rotiþe ºi angrenaje.
Am avut atunci surpriza sã constat
cã existã o mare foame de

POIANA STAMPEI

ROMÂNEªTI

Literatura ºi publicistica sunt teritorii limitrofe, autonome ºi pe deplin
orgolioase, separate printr-o frontierã adeseori permisivã. Precum gardul
dintre doi vecini, ascultãtor la tot ce aflã cã îºi doreºte unul sau celãlalt,
suportând deplasãri într-o direcþie sau alta. De când lumea, gazetarii au tânjit
sã li se recunoascã aptitudini la ele acasã doar dincolo de gard ºi întru
adjudecarea lor au ignorat brazda de pãmânt separatoare. ªi nu de puþine ori
cu rezultate meritorii. Cei mai mulþi au rãmas prin vecini doar cât s-au convins
cã au reale motive, revenind în propria vatrã pãrinteascã pentru a uza de
meºteºugul mai potrivit lor - gazetãria. ªi scriitorii adevãraþi s-au vãzut nu o
datã plimbaþi de interese în fâneþele de alãturi, sãrind fãrã prea multã dificultate
zãplazul separator. Majoritatea au înþeles permisul paºaportal drept unul de
valoare limitatã, revenind acasã înainte de a se fi simþit îndemnaþi sã emigreze
definitiv. Spre interesul literaturii ºi, de atâtea ori, al istoriei literaturii însãºi.
De nu s-au sesizat la vreme, s-au trezit, lent dar sigur, înghiþiþi de gazetãrie.
Poate în ºansa istoriei presei, dar, în mod cert, dezavantajând depozitul de
frumuseþi promis dincolo, în pãºunile Raiului.
Grigore Ilisei a dovedit un simþ aparte în traversãrile sale dintr-o
parte în alta a Marelui Zid (doar cine cunoaºte diferenþele de esenþã
dintre cele douã principate ale scrisului îmi poate da dreptate sã consider,
totuºi, simandicoasã ºi intolerantã la osmoze gratuite graniþa dintre
ele, trasã din începuturi ºi accentuatã de vreme). S-a prins în nãvodul
pentru scrumbii albastre dupã ce microfonul îi certificase vocaþia
autenticã de gazetar. Ni-l amintim în voioºia-i tinereascã de haiduc al
frazelor cusute în fir de borangic, inspirat, ºi ca mai tot ce foloseºte
pentru a ni se adresa, parfumat. Când a gãsit cu cale cã n-ar fi rãu sã ne
convoace la lecturã, ºi-a plasat în pagini de carte reportaje de cãlãtor.
Volumele semnate de Ilisei poarta generic acel tulburãtor simþ al datoriei
de a comunica ce apucã sã vadã el ºi noi nu. Ne-a sedus din începuturi
cu acele Stampe europene, semnal avertizor cum cã atelierele proprii
de lucrãturi la ºevalet, închipuit goblenuri ºi articulat miniaturi abia
ºi-au dat porþile în lãturi. Ca aºa stau lucrurile, ne putem dumiri
continuând a-l însoþi prin depãrtãri - dinspre apa Iordanului cãtre culmile
sãrutate de fiorduri ce le ºtim din Bãtãlia pentru apa grea ºi Eroii de
la Telemark. Ori, peste mãri ºi þãri, dincolo de Everest, unde ghiceºte
în bobi sensuri ascunse în falduri de mãtase la umbra pagodelor în floare.
Cu aparatura nanometricã cu care se ºtie înzestrat, Grigore Ilisei a fãcut
saltul de rigoare în pãmânturile mãnoase ale Literaturii, pentru a se mãsura
cu sine. Romanele i-au fost rãsplãtite cu premii (Ceasul oprit, Pasaj de
raþe sãlbatice). Sensibil la durata vizelor, s-a considerat dator sã reaparã,
falnic, fãrã pas, între publiciºtii Iaºiului, ai Moldovei ºi ai þãrii. Sunt
convins cã amicii sãi scriitorii îl vor reîntâlni printre ei când ceasul
biologic interior îi va ºopti termenul de pornit în lume cu partituri noi.
Pânã una - alta, Scriitorul nu uita o clipã de straiele sale de Publicist.
Amintesc de câte ori am prilejul admiraþia mea pentru jurnaliºtii
polifonici. Amar de ani, Ilisei a fost pentru mai toþi dintre noi o voce. ªi nu
una oarecare. Grigore a apãrut sub ochii noºtri sub forma condeiului de
raft superior. Puþinã lume ºtie cât înseamnã pentru istoria audiovizualului
din þara noastrã chipul cu acest nume (repet cu ambiþie cã pregãtesc pentru
tipar o istorie a presei române; nu ºtiu când va fi gata, dar titlul i l-am fixat:
Condeie, voci, chipuri). Dupã 1990, la Iaºi a luat fiinþã un studio de
televiziune teritorial, la care Grigore Ilisei s-a exprimat in calitate de director
fondator ºi inconfundabil realizator de emisiuni. Îi datorãm lui ºi echipei
sale de pe Copou o strãlucitã cruciadã întru recuperarea valorilor, a miturilor
existenþei noastre. De n-aþi avut ºansa sã-i urmãriþi interviurile de
indubitabilã valoare realizate pe micul ecran, aveþi ce regreta. Pentru a ºti
ce aþi pierdut, mergeþi la bibliotecã ºi cereþi acele tomuri, care vorbesc
precum le e portul: Oleacã de taifas ºi Divanuri duminicale.

din Braºov
cunoaºtere ºi de autocunoaºtere,
care era însã îngrãditã de ritmurile
de lucru. ªi nu întâmplãtor, când
acum 20 de ani mi s-a ivit ocazia de
a lucra într-un domeniu în care sã nu
fiu complementarul unei formaþii
inginereºti, ci sã încercãm sã punem
în valoare cercetarea psihologicã,
n-am ezitat nici un moment ºi am
intrat în acel carusel al încercãrii de
a forma o ºcoalã de psihologie în
Braºov.
Corneliu Toader: Vi se spune
doamna psihologiei româneºti din
Braºov
Cornelia Tatu: Nu pot sã nu fac
apel la una dintre afirmaþiile superbe
ale unuia din oamenii de scris care
m-au entuziasmat: Octavian Paler. El
spunea cã la început suntem un
sistem haotic de speranþe ºi devenim
un sistem ordonat de amintiri. Astea
au fost speranþele mele iniþiale ºi am
încercat sã adun în jurul meu acei
oameni care, prin formaþie ºi prin
vocaþie, pot sã realizeze pregãtirea
psihologilor. Mi-aduc aminte cã
atunci când s-a reînfiinþat prima
specializare de psihologie la
Universitatea din Bucureºti, m-am
adresat directorilor liceelor din
Braºov, ale liceelor puternice 
Liceul de informaticã, Colegiului
Naþional ªaguna, Colegiului
Naþional Unirea  cerându-mi sã mã
lase sã mã duc sã predau gratuit orele
de psihologie, pentru ca sã le arãt cã
psihologia este ºi altceva decât ce
vedeau ei în cãrþi. Pentru cã, la acel
moment, acum 20 de ani, psihologia
era predatã de un profesor de
economie, de un profesor de
filozofie, ºi fiecare avea competenþa
de a pregãti, dar n-avea posibilitatea
de a înflãcãra. De ce m-am orientat
cãtre liceele de prestigiu? Pentru cã
am zis cã de acolo trebuie sã gãsim
candidaþii pentru viitoarea profesie.
Ulterior mi-am dovedit mie cã nu
neapãrat tinerii trebuie atraºi. Uitaþi-vã
între studenþii noºtri: sunt foarte
puþini cei tineri. Sunt cei care la
maturitatea devenirii ºi profesiei lor
 sunt mulþi dintre ei, cei aflaþi la a
doua profesie  ºi-au dovedit lor
necesitatea ºi utilitatea reîntoarcerii
cãtre suflet, cãtre sine ºi cãtre
semeni. Sunt unii care au descoperit
acum cã, fãrã aceastã cunoaºtere
profundã a celuilalt, nu poþi sã
realizezi o armonie, nu poþi sã
realizezi o comunicare, nu poþi sã
realizezi un colectiv în care sã obþii
performanþã, atât la nivel de grup,
cât ºi la nivelul individului. ªi atunci,
surprinderea mea a fost cã aceºti
oameni maturi, care veneau sã-ºi
redescopere chemãrile (unii vedeau
chiar în condiþiile în care era un
sacrificiu enorm sã dubleze profesia,
locul de muncã, pe care-l aveau, fãrã
sã-l abandoneze, confirmând cã au
devenit mai buni la locul de muncã)
au devenit mai înþelepþi acolo unde
se aflau, dupã parcurgerea studiilor.
Era vorba ºi de cãutarea de sine ºi
de optimizarea relaþiilor din familie

ºi de optimizarea relaþiilor cu tinerii,
ºi de optimizarea relaþiilor
Corneliu Toader: De când
existã Facultatea de Psihologie Pedagogie, Braºov, a Universitãþii
Spiru Haret aveþi, în acest an
universitar, cel mai mare numãr de
studenþi
Cornelia Tatu: Da, este reacþia
la denigratori. Eu mã bucur cã am
aceºti care studenþi fac cinste
Universitãþii Spiru Haret, care nu se
sfiiesc sã recunoascã cã sunt
absolvenþi ai Universitãþii Spiru
Haret. Ei bine, eu am copii bãtãuºi,
care spun: Spiru! Spiru! care l-a creat
ºi pe , ºi pe , ºi pe Eu am însã
marea bucurie, ºi asta este fericirea
finalului meu de traseu existenþial, cã
am format oameni pentru absolut
toate domeniile în care psihologul
este necesar. Nu singurã. Alãturi e o
echipã de excepþie  ºi spun cã acesta
este meritul unui conducãtor - mã
gândesc la epitaful de pe mormântul
lui Ford: Aici zace Ford care n-are
alt merit decât acela de a se fi
înconjurat de oameni mai deºtepþi
decât el. Asta este marea mãiestrie a
unui mare conducãtor. De a nu
considera cã poziþie lui este periclitatã
atunci când are în jur specialiºti de
înaltã clasã. Am la masterat situaþii
în care simt nevoia unui specialist
care sã intre pe problematica cursului
mai bine decât mine. ªi atunci apelez
la ei. Intrãm împreunã la curs atunci
când trebuie sã facem politica de
planning familial. Pentru cã unul care
lucreazã de ani pe problematica
aceasta poate, mai bine decât mine,
teoreticianul de la clasã, el fiind
practicianul, s-o aducã în discuþie. De
pildã, legat de problematica familiei
care se confruntã cu avea în interiorul
ei o persoanã cu cerinþe speciale: o
boalã incurabilã, un deficit senzorial
º.a.m.d. ºi atunci apelez la acei
specialiºti. Am situaþii în care, atunci
când vorbesc despre colectivitatea
vârstnicilor, am nevoie sã-i aduc pe
cei care lucreazã de ani de zile în acel
sector în care ºtiu nu numai ce simte,
ci ºi care este evoluþia, din punct de
vedere medical, a acelui bãtrân care
are, alãturi de suportul medicamentos,
ºi celãlalt suport. ªi nu mi-e ruºine sã
spun: nimeni nu trebuie sã se teamã
de a recunoaºte limitele competenþei.
Este acel moment în care depãºirea
limitelor competenþei duce la maxima
incompetenþã, pentru cã încerci sã te
erijezi atotºtiutorul, fãcãtorul Cerului
ºi al Pãmântului, ºi constaþi cã nu le
ºtii chiar pe toate ºi nici nu poþi sã le
ºtii ºi nu e de ruºine. Sunt situaþii în
care mi se adreseazã o întrebare din
rândul studenþilor, nu mi-e ruºine sã
spun: nu ºtiu, mã informez ºi la
cursul, seminarul urmãtor o sã vã dau
rãspunsul. Primul moment este
surpriza: nu ºtiu, nu ºtiu. Dar îi aduc
imediat, la urmãtoarea întâlnire,
informaþia. Este mare lucru. Acest
lucru am reuºit eu sã îl transmit
studenþilor mei.

In memoriam:

- o nouã galerie de artã

Pentru iubitorii de artã ºi nu
numai, dorim sã remarcãm, astãzi,
apariþia unei noi galerii de artã în
circuitul cultural bucureºtean.
Este vorba despre Elite Prof Art.
Eu am avut deja privilegiul sã
intru de câteva ori în acest spaþiu
aparte. Aici poþi vedea valoroase
lucrãri de picturã sau sculpturã,
ori poþi participa la numeroase
evenimentele artistice organizate
într-un spatiu generos ºi elegant,
într-o ambianþã extrem de plãcutã.
Pentru a afla câteva detalii
despre aceastã nouã galerie, ne-am
adresat directorului Elite Prof Art,
Adrian Pandelescu. Aflat în
Cotroceni, considerat de unii
arhitecþi cel mai select ºi luxos
cartier al Bucureºtiului, pe strada
Doctor Nanu Muscel, la numãrul
14, sediul Galeriei Elite Prof Art
pune la dispoziþia amatorilor de
frumos mai multe sãli de expunere,
cu o suprafaþã de circa 150 mp,
situate pe douã niveluri. Galeria
Elite Prof Art reuneºte într-un
singur spaþiu mai multe activitãþi
culturale  picturã ºi sculpturã,
graficã,
artã
decorativã,
vestimentaþie, expoziþii ºi prezentãri
de carte ºi albume de artã, cu
vânzare, consignaþie pentru obiecte
de artã ºi bijuterii, artã fotograficã
ºi design, serate muzicale,
conferinþe etc. Toate acestea au ca
scop principal promovarea ºi
susþinerea artelor ºi a artiºtilor.

- Când s-a deschis galeria,
domnule director?
- Inauguratã la începutul lunii
februarie 2011, Galeria Elite Prof
Art ºi-a deschis larg porþile pentru
publicul de toate vârstele, dar ºi
pentru criticii de artã, cu vernisajul
primei expoziþii de grup având ca
temã Arta Contemporanã. La
aceastã primã expoziþie, Galeria
Elite Prof Art a primit sprijinul
oferit, cu multã caldurã, de cãtre un
numãr mare de artiºti, atât pictori
cât ºi sculptori. Vreau acum sã le ºi
mulþumesc, în mod direct, pentru
participare. Mã gândesc la pictori
precum ªtefan Pelmuº  curatorul
expoziþiei, Horea Cucerzan, Ana
Ruxandra Ilfoveanu, Angela
Tomaselli, Eusebiu Josan, Marinela
Dumitrescu, Virgil Cojocaru,
Marinela Mântescu Isac, Ioan Doru
Vladoiu, Neculai Iorga, Neagu
Anghel, Dan Dumitrescu. Un rol
important în organizarea acestei
prime expozitii au avut ºi sculptorii
Ion Iancuþ, Alexandru Grosu,
Mircea Roman, precum ºi un
specialist în arta decorativã precum
Nicolae Zâmbroianu. Practic aceºti
oameni au fost fondatorii de onoare
ai Galeriei Elite Prof Art. În
discursul inaugural, domnul ªtefan
Pelmuº a adus mulþumiri la rândul
sãu artistilor prezenþi cu lucrãri în
expoziþie pentru efortul depus în
încercarea de a readuce arta
româneascã la locul pe care îl meritã
din plin.

- Cum a continuat activitatea
galeriei?
- A urmat pe data de 14 martie
2011 vernisajul celei de a doua
expoziþii, dedicata celui mai frumos
anotimp al anului Primãvara.
Aici au participat cu lucrãri oameni
de o mare valoare artisticã,
spiritualã ºi culturala, cum ar fi:
Traian Brãdean, Doina Moisescu,
Elena Surdu Stãnescu, Elena
Mihail, Constantina Dumitru, Iuri
Isar, Ioan Oraþie, Virgil Cojocaru,
Ion Iancuþ, George Maftei,
Alexandru Grosu, Neculai Iorga,
Mircea Roman, Florentina Voichi,
Dorina Pãdineanu. În discursul sau,
criticul de arta Roxana Pasculescu
a subliniat talentul ºi dãruirea
tuturor artiºtilor. Lucrãrile acestora,
aflate pe simezele elegante ale
Galeriei Elite Prof Art au adus un
suflu nou în viaþa artisticã
bucureºteanã.
- Domnule director, aþi avut un
start foarte bun. Ce a urmat ?
- Am continuat cu a treia
expoziþie, intitulatã Lumina ºi Har,
dedicatã sãrbãtorilor pascale. A fost
deschisã în data de 13 aprilie 2011.
Prin aceastã expoziþie, Galeria Elite
Prof Art îºi propune sã reflecte
preocupãrile artiºtilor la momentul
prezent, fie cã interesele estetice ale
acestora se îndreaptã spre figurativ ori
abstract. Nota comunã a lucrãrilor
expuse este datã în acest caz de temele
biblice, care au marcat artele vizuale
de-a lungul secolelor. Expoziþia ne
aduce în atenþie lucrãri religioase de
picturã ºi sculpturã de mare valoare,
realizate prin tehnici diferite, de la
picturã în ulei pe pânzã, icoane pe
lemn, sticlã ºi piele, la sculpturã în
lemn ori bronz, de la acuarelã ºi
gravurã la artã naivã ºi sticlãrie. Toate
sunt semnate de artisti consacrati, a
cãror valoare a dovedit-o trecerea
timpului, cum ar fi maeºtrii Traian
Brãdean, Nicolae Hilohi, Florentina
Hristudor Hilohi, Nicolae Savopol,
Ana Ilfoveanu, Mircea Gotia, George
Paul Mihail, Elena Mihail, Filip
Anton Mihail, Ion Lazãr, Radu
Gheorghian, Cozmin Movilã,
Luminiþa Ciupitu, Gabriela Ricºan,

Arina Gheorghiþã, Virgil Cojocaru,
Ioan Oraþie, Mihai Þopescu - sticlã,
Ioana Stepanov - ceramicã, Mihai
Boroiu  sculptura, Alexandru
Barbaric - vitraliu, dar ºi tineri artisti,
proaspat absolvenþi sau aflaþi încã pe
bãncile Universitãþii Naþionale de
Artã, percum Petre Ghergu, Andreea
Dosinescu, Lavinia Eftimie, Andreea
Olteanu, Cosmin Matei, Mircea
Caracaº ºi Roxana Troaca. Desigur,
dincolo de tehnici, viziunile artiºtilor
constituie miza cea mai importantã a
expoziþiei. Felul în care aceºtia înþeleg
sã se raporteze la real ºi la imaginar
constituie cu adevãrat provocarea cea
mai importantã propusã privitorilor
cu cele mai diferite gusturi.
- Foarte frumos, felicitãri, din
toatã inima. Am terminat cu
trecutul. Ce ne rezervã viitorul, ce
surprize plãcute mai pregãtiþi,
domnule director ?
- Ne gândim deja la o expozitie
de artã decorativã la care sunt
invitaþi cei mai mari artiºti ai
momentului, care ºi-au dedicat
întreaga viaþã ºi carierã acestei
modalitãþi de exprimare de o
frumuseþe ºi nobleþe spiritualã
deosebite. Printr-o colaborare cu
artiºti ºi specialiºti din alte tari,

Neagu UDROIU

Edmond Nicolau ºi Victor Sãhleanu

Elite Prof Art

Invitaþiile Doamnei Pictura

Aºa a vrut soarta:
Ilisei, la un moment dat,
s-a vãzut desprins din
locul sãu de sus ºi trimis
sã roboteascã în þinuta de
diplomat la distanþã. Ceva
mai bine de un an l-a
petrecut La gurile Africii,
în ºoldul cel mic al Africii
 în Tunisia. Cãrturarul de
pe Bahlui (de fapt de la
apa ªomuzului, descins
adicã direct din Dumbrava
Minunatã ºi din parfumul
zemos al merelor de
Rãdãºeni) a înþeles sã
îmbrace din prima clipã
straiele de soldat într-o
garnizoanã unde erau de
servit interesele de apropiere culturalã dintre douã þãri situate pe þãrm
de ape: una la Pontul Euxin, cealaltã la Marea Interioarã. Poate ar mai
fi trudit ºi azi în pãmânturile încrustate caleidoscopic, abia perceptibil,
cu cercei de strãvechi trãiri în dunga veacurilor ºi mileniilor. Asta,
dacã o rechemare gratuitã ºi lipsitã de eleganþã nu i-ar fi impus adunarea
bagajelor ºi pornirea pe drumul de întoarcere, lãsând baltã atâtea
proiecte aºezate pe hârtia de calc de un om deprins sã nu-ºi piardã
clipa cea repede ce ni s-a dat.
S-a nãscut o carte din aceasta pasionata ºi încãrcatã de roade etapa
tunisianã: La gurile Africii. V-aº invita nu doar sã îi cãutaþi degrabã
locul prin librãrii dar sã reþineþi ºi subtitlul însoþitor: Însemnãrile unui
prea vremelnic diplomat în Tunisia. Sã-l înþelegem:. Nu poþi trece pe
lângã gesturi care îþi încrusteazã în grindã ofense nemeritate (Explicaþia
rechemãrii sale, o înþelegeþi, desigur: schimbarea de anotimp politic
pe plaiurile Bistriþei).
Cartea mi se pare o tânguire cu simþuri incitate de temperatura
istoriei, un solfegiu articulat de priviri rostuite cu dibãcie prin vetre
carbonizate de evenimente, dar cât se poate de precaut pentru a nu
permite scurgeri de esenþe.
Omul de carte cunoscut ºtie la amãnunt datele despre locuri ºi
evenimente, are ochii deschiºi ºi totdeauna þintiþi unde trebuie. Nu ne
aºteaptã tablouri de expoziþie rãtãcite printre arbori exotici, dromaderi
ºi limuzine de lux. Totul este o invitaþie la decriptarea vieþii locurilor,
cu pretenþia de a ne alege cu ceva. Dacã se poate, cu cât mai mult.
Sã-l poþi însoþi în acest discurs întins pe câteva sute de pagini, iubite
cititor, pregãteºte cum trebuie merindele de drum. La urma urmei, lãsãm
acestor cãrþi ºi autorilor lor dreptul de a ne propune felurite extemporale
ce se cer trecute din mers. Este datoria noastrã, de cititori, ºi nu obligaþia
lor, de autori.
Rãmâi fascinat de punctele de sprijin alese de Grigore Ilisei pentru
a-þi provoca închipuirea ºi spori aºteptãrile. Rãmân, eu unul, în admiraþia
tehnologiilor de mare productivitate ºi superioarã articulare a cuvântului
în propoziþii ºi fraze. Grigore ne face dovada cã ºi atunci când eºti
cãtrãnit (au avut grijã sã fie eficienþi cei în cauzã) rostirea trebuie sã
beneficieze de atributele de rang înalt ale frumuseþii. Putem întocmi,
citind cartea sa, un lexicon de expresii ºi imagini croite în retortele
metaforei de esenþã tare.

Galeria Elite Prof Art îºi propune
apoi prezentarea, în cadrul
generos oferit de sãlile de
expoziþie ale sale, unor creatori
din diverse þãri ale lumii, cum ar
fi Franþa, Maroc, Germania,
Olanda. Pe de altã parte, Galeria
Elite Prof Art va promova atât
artiºtii români consacraþi cât ºi
artiºtii tineri prin expunerea
lucrãrilor acestora în cadrul unor
galerii de artã din Franþa, Belgia
ºi alte þãri din Uniunea Europeanã.
- Mulþumesc frumos. Domnule
director, promitem sã revenim aici,
care este programul galeriei ?
- Iubitorii de artã, specialiºtii
în domeniu, dar ºi publicul larg
trebuie sã ºtie cã pot vizita Galeria
Elite Prof Art, zilnic, între orele
11.00  19.00. Intrarea este liberã.
Pentru relaþii suplimentare se
poate
utiliza
telefonul
0766304055, tel/fax 021 4108921,
ori o adresã de email:
galeriaeliteprofart@yahoo.com.
- Din toatã inima felicitãri ºi
multe succese
- ªi eu vã mulþumesc pentru
atenþie.

Interviu realizat
de Aristotel BUNESCU

Biblioteca Pedagogicã
Naþionalã I.C. Petrescu,
Grupul de Cercetãri
Interdisciplinare ºi Comisia
de Informaticã Medicalã din
structuri ale Academiei
Române ºi Consorþiul
Internaþional de Aplicaþie pe
tema
creativitate

generozitate  solidaritate au
evocat în data de 29 aprilie
personalitatea a doi mari
savanþi români: Edmond
Nicolau ºi Victor Sãhleanu.
Dintre vorbitori menþionãm
pe Nicolae Bulz, prof. univ.
dr. G.G. Constandache
(Universitatea Politehnica Bucureºti), Andana
Cãlinescu, artist plastic, scriitoare ºi dr. Geo Stroe,
preºedintele Fundaþiei Academia Dacoromânã.
Prof. univ. dr. G.G. Constandache de la U.P.B. a
vorbit despre Edmond Nicolau.
Edmond Nicolau s-a nãscut în 03.06.1922 la Brãila
ºi a murit în 02.09.1996 la Bucureºti. A fost inginer,
specialist în radiocomunicaþii. Promotor al ciberneticii
în România, cu toate ramurile ei: tehnicã, economicã ºi,
nu în ultimul rând, biociberneticã. Unele studii de
ciberneticã, publicate împreunã cu profesorul Constantin
Bãlãceanu Stolnici, au avut ecou în mediile ºtiinþifice
internaþionale. În studiile sale a îmbinat ºtiinþele exacte
cu cercetarea vieþii. A realizat modele cibernetice ale
sistemului nervos (neurociberneticã). A fost, de
asemenea, promotorul ciberneticii medicale, fiind unul
dintre fondatorii Societãþii Române de Reþele Neuronale.
A fãcut studii în domeniul inteligenþei artificiale (limbaje
naturale). A fost profesor la Institutul Politehnic din
Bucureºti. La sfârºitul anilor 1960 a reuºit sã impunã
crearea Facultãþii de Ciberneticã, al cãrei prim decan a
devenit. A avut cercetãri ºi lucrãri în domeniul antenelor,
propagãrii undelor electromagnetice, mãsurãrilor în
radiotehnicã, ciberneticã. Dintre lucrãrile sale, amintim:
Mãsurãtori în radiotehnicã (1956), Propagarea undelor
electromagnetice (1960), Sinteza elementelor radiante
(1971). A publicat, împreunã cu Sorin Stati ºi Grigore
Moisil, Introducere în lingvistica matematicã, iniþiind
ºi primele cursuri de lingvisticã matematicã la Facultatea
de Matematicã a Universitãþii Bucureºti. Cursurile au
fost continuate de Solomon Marcus ºi Gheorghe Pãun.
Despre Victor Sãhleanu au vorbit cercetãtori de la
Centrul de Cercetãri Antropologice.
Victor Sãhleanu s-a nãscut în 1924 la Gura
Humorului ºi a murit în 26 august 1997 la Bucureºti. Cu
perseverentã înclinaþie autoformativã, a publicat, ca
profesor sau conferenþiar, peste 2000 titluri ºi 60 de
volume, în cele mai variate domenii: metodologie (Metode
matematice în cercetarea medico-bio1ogicã, 1957),
psihologie medicalã ºi psihanalizã (Introducere criticã
în psihanalizã, 1972); eticã (Etica cercetãrii ºtiinþifice,

1967); esteticã (Arta rece ºi ºtiinþa fierbinte, 1972); istoria
medicinii ºi ºtiinþelor. A susþinut afirmarea biologiei cu
ajutorul ºtiinþelor exacte (Chimia, fizica ºi matematica vieþii,
1965, Biofizica, 1967-1968). În medicinã, a trecut prin
morfopatologie ºi endocrinologie (monografii 1948-1965),
gerontologie (1965-1969), ºi sexologie (ºapte cãrþi
publicate 1958-1973). A elaborat concepte noi, precum
cel de medicina terenului (teza de doctorat, 1949) ºi
medicina informaþionalã. În Concepþii despre om în
medicina contemporanã (1976) contureazã concepþiile
de gândire ale secolului XX: sistemele ciberneticeinformaþionale (Eseu de biologie informaþionalã, 1973),
axiologice, de metamedicinã (1979) ºi umaniste,
nefiindu-i strãine nici abordãrile lirice (Poem Didactic,
1970; Câteva cuvinte, 1977; Marea ºi dragostea, 1977;
Liturghia Iubirii, 1995; Ecce Homo, 1995). A avut
contribuþii prioritare: introducerea izotopilor radioactivi
în medicina româneascã; promovarea medicinii
axiologice, suportive, socio-somatice, homeopatice;
modelarea reacþiilor catalitice ºi supra moleculare
biologice dupã criterii numerologice ºi principiul
rezonanþei. Ca director al Centrului de Cercetãri
Antropologice al Academiei a urmãrit elaborarea unei
antropologii multi- ºi inter-disciplinare, o antropologie
unitarã bioculturalã deschisã spre orizonturile
spiritualitãþii umane. Ca principal coordonator al primului
Atlas antropobiologic al României (1980) a sugerat
raportarea datelor anatomice ºi funcþionale (de obicei
orientate spre aplicaþii medico-chirurgicale) la
semnificaþiile lor comportamentale, simbolice ºi culturale.
Prezenþa sa îndelungatã în fruntea antropologiei româneºti
(1969-1997), implicarea activã în toate ramurile
antropologice, contribuþiile originale, promovarea ideilor
noi, îndrumãrile individuale sau colective, sincronizarea
cercetãrii din România cu nivelul internaþional, fac din
Victor Sãhleanu figura cea mai importantã a antropologiei
româneºti de la finele secolului XX. Opera sa ineditã
cuprinde ºi un jurnal personal de peste 25 000 de pagini
(început la 17 ani, pânã în ultimele zile de viaþã) cu
consemnãri ºtiinþifice, medicale, filozofice, literare,
economice, social-politice, ºi familiale.
Victor Sãhleanu a fost membru al Academiei de
ªtiinte Medicale, Membru de onoare al Asociaþiei
Oamenilor de ªtiinþã, al Societãþii Medicilor Scriitori
ºi Publiciºti ºi al altor societãþi ºtiinþifice strãine. În
1990, Academia Francezã (sic!) i-a conferit medalia
de aur pentru devotament naþional.
Amândoi au fost în comitetul de organizare a
Congreselor Academiei Româno-Americane de ªtiinþe
ºi Arte de la Bucureºti (1991) ºi Chiºinãu (1993).
Au participat oameni de culturã, foºti studenþi ai
celor doi profesori evocaþi, redactori, bibliotecari.

Reflecþii sãptãmânale

În joacã
Mã aºez pe o bancã din locul de joacã pe care demult
l-au lãsat în urmã copiii.
E searã din belºug ºi vântul se dã în leagãne sãtul
sã umble haihui prin aleile pustii ce poartã paºii
îmbrãþiºaþi ai perechilor fugite.
Jocul iubirii aºterne domol nepãsarea celor
de-abia fericiþi ºi vântul din scrânciob
mãsoarã înnoptarea.
Departe, se joacã destine în forfota lumii
ce-abia se trezeºte.
Plec ºi vântului spun: Rãmâi! Copiii totuºi nu dorm.
E plin de locuri de joacã dechise mereu.

Alexandru LUCINESCU

Maria Andreia FANEA

Biblioteca Pedagogicã Naþionalã I.C. Petrescu
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AVEM NEVOIE DE SUCCES!
EI NI-L OFERÃ.
Cinci medalii de argint ºi una
de bronz la Olimpiada Internaþionalã
de Chimie D. Mendeleev

Continuum
de Ninei Cassian
la Stockholm

10 galerii ºi centre culturale
româneºti expun la ViennaFair 2011

ICR Stockholm lanseazã
miercuri, 18 mai, la ora 18.30, cea
mai recentã plachetã de versuri a
Ninei Cassian. Volumul Continuum
a apãrut în limba englezã în 2009,
fiind publicat în aceastã primãvarã ºi în traducere suedezã, la editura
Tranan (trad. Dan Shafran). La lansare participã Carl-Michael Edenborg,
scriitor ºi jurnalist, Hanna Nordenhök, poet ºi critic literar, ºi Basia
Frydman, actriþã la Teatrul Dramatic Regal din Stockholm. Cu aceastã
ocazie va fi lansatã ºi antologia de poezie contemporanã româneascã Om
jag inte får tala med någon nu, care cuprinde selecþii din versurile celor
27 de poeþi invitaþi de ICR Stockholm la Salonul de poezie ºi atelierul de
traduceri în cei patru ani de la înfiinþare. Salonul de poezie de la ICR
Stockholm a fost deschis în 2008 chiar de cãtre Nina Cassian.
Primul volum al Ninei Cassian în suedezã a apãrut în acelaºi an, 2008,
sub titlul Mirakelkvinnan (editura Ellerströms, trad. Dan Shafran). Cartea
a fost întâmpinatã cu entuziasm de cãtre presa suedezã, care a descris-o
drept poezie de clasã mondialã, plinã de culoare, de o profundã
originalitate (Svenska Dagbladet), grandioasã ºi independentã, de o
puternicã senzualitate (Boråstidning), o scriiturã proaspãtã ºi vie, demnã
de un public internaþional (Uppsala Nya Tidning), o voce plinã de
individualitate, expresie curajoasã a libertãþii (Kristianstadsbladet).

Lotul olimpic de chimie al
României a obþinut cinci medalii de
argint ºi una de bronz la a 45-a
ediþie a Olimpiadei Internaþionale
de Chimie D. Mendeleev,
desfãºuratã în perioada 24 - 30 aprilie 2011, la Moscova. Medaliile de
argint au fost cucerite de urmãtorii
elevi: Dan Mihai Mercea (clasa a
XII-a/ Colegiul Naþional Emanuil
Gojdu din Oradea, medaliat cu
bronz la ediþia precedentã), Cristina
Florina Zoticã (clasa a XII-a/Liceul
Teoretic Ovidius din Constanþa),
Claudia-Mihaela Pop (clasa a XII-a/

Colegiul Naþional Silvania din
Zalãu, medalie de bronz în 2010),
Andreea-Georgiana Scoban (clasa
a XII-a/Colegiul Naþional Iaºi),
respectiv Alexandru Grozavu (clasa
a XII-a/Colegiul Naþional Grigore
Moisil din Oneºti). Medalia de
bronz a fost adjudecatã de Ana
Maria Istrate, elevã în clasa a XI-a
la Colegiul Naþional Emil
Racoviþã din Iaºi.
Competiþia din acest an a reunit 98
de elevi din 16 þãri. Concursul a constat
în trei probe a câte cinci ore, douã probe
teoretice ºi o probã practicã.
Cu ocazia Zilei Europei 2011,
ICR Lisabona inaugureazã prima
Sala Micã a Teatrului Naþional din Târgu expoziþie personalã a fotografei
Mureº a gãzduit masterandele de la Monica Revecu. Fulgores de luz
Facultatea de Teatru a Universitatii portuguesa va fi vernisatã în
Spiru Haret, în spectacolul Cameristele. prezenþa autoarei, în data
În aceasta reprezentaþie au evoluat de 10 mai, la Instituto Camões
Adriana Bordeanu, Ana Turos ºi Cristina ºi va putea fi vizitatã pânã
Ghiþã, coordonate de profesorii Vlad la data de 20 mai 2011.
Rãdescu ºi Adriana Piteºteanu.
Cine este Monica Ravecu?
Opera vorbeºte:
1999 - Cursuri de fotografie
organizate de Casa de Culturã
a Studenþilor din Bucureºti
1999  Fotografii selecþionate
ºi expuse în cadrul expoziþiei
colective la Târgul Internaþional
de Arte Vizuale din Bucureºti
ediþia a II-a
2000 - Fotografii selecþionate
ºi expuse în cadrul expoziþiei
colective la Târgul Internaþional
La cea de-a opta ediþie a Festivalului Internaþional de Film de Arte Vizuale din Bucureºti
IndieLisboa, care se desfãºoarã între 5 ºi 15 mai 2011, cinematografia ediþia a III-a
româneascã este reprezentatã de trei producþii, la trei secþiuni diferite: 2002 - Premiul special
Morgen, de Marian Criºan, a fost inclus la secþiunea Competiþie pentru fotografie la concursul
Internaþionalã - lung metraje, Silent River, de Anca Miruna Lãzãrescu, de fotografie organizat de
participã la secþiunea Competiþie Internaþionalã - scurt metraje, iar Vodafone România
Lubaben, de Eva Pervolovici, a fost selecþionat pentru secþiunea Pulsar 2006 - A publicat fotografii
do Mundo - scurt metraje. La invitaþia organizatorilor festivalului ºi cu în Observatorul Cultural
sprijinul ICR Lisabona vor fi prezenþi la IndieLisboa 2011 regizoarea 2010  Ilustrare a volumului
Eva Pervolovici ºi Ozana Nicolau, director executiv EXPIFF (Festivalul de poeme Lusoromânã punte
Internaþional de Film Experimental Bucureºti).
de vânt de Virgil Mihaiu.

Fulgores
de luz portuguesa

Cameristele
la
Târgu Mureº

Români
la
INDIE
LISBOA 2011

Lord de Adrian Sitaru la Festivalul Internaþional
de Scurtmetraje  Curtocircuito, Santiago de Compostela
Scurtmetrajul Lord de Adrian Sitaru participã în competiþia oficialã a Festivalului Internaþional de
Scurtmetraje  Curtocircuito, Santiago de Compostela. Festivalul are loc în perioada 6-15 mai 2011 ºi a fost
înfiinþat cu scopul de a promova tehnicile creative în domeniul scurtmetrajului, dar ºi cu intenþia de a genera un
eveniment reprezentativ în Santiago de Compostela. Adrian Sitaru este cunoscut în circuitul festivalurilor de gen
din Spania pentru filmele sale Valuri ºi Colivia, care au obþinut numeroase premii. Proiecþiile au loc pe
9 mai, la Teatro Principal ºi, pe 13 mai, la Salón Teatro, Santiago de Compostela. Lord este povestea lui Toni,
un tânãr care trãieºte de pe urma recompenselor cerute ºi obþinute pe câinii furaþi din parcuri ºi gãsiþi pe strãzi.

Schimburi culturale româno-americane în domeniul
dansului contemporan, Bucureºti/New York.
Moving Dialogue este un proiect iniþiat ºi organizat de Centrul Naþional al Dansului Bucureºti, Institutul
Cultural Român din New York ºi Bucureºti, Fundaþia Gabriela Tudor, Movement Research ºi Dance Theatre
Workshop din New York. În cadrul rezidenþei, care se va desfãºura în perioada 15-29 mai, Cristiane Bouger,
Carmen Coþofanã, Mãdãlina Dan, Mihaela Dancs, Anna Drozdowski, Paul Dunca, Levi Gonzalez, HeJin
Jang, Cosmin Manolescu, Mihaela Michailov, Mihai Mihalcea, Jilian Pena, Gina ªerbãnescu se vor întâlni,
vor dialoga, vor lucra împreunã ºi vor interacþiona cu publicul românesc în Bucureºti ºi Cluj-Napoca.
Moving Dialogue este un proiect amplu de schimburi culturale româno-americane în domeniul dansului contemporan
ce urmãreºte încurajarea interacþiunii ºi colaborãrii dintre coregrafii ºi dansatorii români ºi cei americani din diverse
generaþii. Moving Dialogue se concentreazã asupra dialogului, creãrii de reþele, procesului artistic ºi dezvoltãrii profesionale.

ViennaFair - singurul târg
internaþional de artã contemporanã cu
un focus pronunþat asupra artei
central- ºi esteuropene  marcheazã
un record de înscrieri la cea de a 7-a
ediþie ºi o accentuare masivã a
prezenþei româneºti. În 2011,
consiliul curatorial, în care a fost
invitat anul acesta ºi Mihai Pop, a
selectat 130 galerii din 20 de þãri.
România este reprezentatã de 10 galerii ºi centre de artã contemporanã.
Vizibilitatea prezenþei româneºti
este sporitã semnificativ anul acesta
de accentul pus pe artiºtii români
contemporani ºi curatorii români în
cadrul prestigiosului program
curated by (12 mai  18 iunie).
Programul ce acoperã cea mai bunã
parte a peisajului galeristic vienez se
deruleazã anul acesta sub titlul EAST
by SOUTH WEST , tematizeazã rolul
Vienei ca placa turnantã a scenei de
artã contemporanã actualã ºi include
doi curatori români (Ion Grigorescu
ºi Liliana Popescu), iar doi dintre
curatorii internaþionali (Ami Barak

Expoziþie Marieta Chirulescu
Kunstverein Nürnberg, Kressengartenstraße 2,
90402 Nürnberg -13 mai  3 iulie 2011

Victor Man ºi
Dan Perjovschi:
The painting, the
drawing and
other objects and
situations

Kunsthalle Lingen, Kaiserstr. 10a,
49809 Lingen (Ems)
6 mai  26 iunie 2011

Victor Man ºi Dan Perjovschi,
artiºti recunocuþi pe plan
internaþional, cu solo show-uri în
instituþii de renume precum Muzeul
Ludwig, MoMa, Kunsthalle Basel,
etc. ºi participãri la bienale
internaþionale (Veneþia 2004, Lyon
2009) expun pentru prima datã
împreunã: douã abordãri artistice ale
aceleiaºi tematici, a schimbãrilor
sociale ºi politice apãrute odatã cu
deschiderea graniþelor Europei de Est,
ºi implicit cu nevoia de adaptare la
noua economie de piaþã.
Dan Perjovschi deseneazã pe
suprafeþe mari, direct pe pereþii
expoziþiei ceea ce Victor Man exprimã
prin intermediul picturii ºi al
instalaþiilor: transformarea unei þãri fost
socialiste într-o democraþie capitalistã.
Arta lui Victor Man este marcatã
de un limbaj întunecat, misterios,
tradus în picturi de format mici ºi
obiecte cu încãrcãturã misticã. La
Kunsthalle Lingen vor fi expuse
lucrãri din perioada 2008  2010,
care analizeazã raportul încã
nerezolvat dintre istorie ºi amintire,
reprezentare medialã, distanþã ºi
nostalgia unui aºa zis adevãr.
Dan Perjovschi transmite cu
mult umor prin desenele sale cu
marker-ul negru pe pereþi mesaje
politice ºi teme globale.

Artista Marieta Chirulescu, stabilitã la Berlin, se numãrã printre cei
mai promiþãtori artiºti români contemporani. Marieta Chirulescu a emigrat
la vârsta de 18 ani în Germania, împreunã cu pãrinþii ºi sora sa geamãnã
(de asemenea artistã), aducând din þarã ºi arhiva personalã de fotografii a
tatãlui ei, arhitect peisagist, dar ale cãrui instantanee sunt de fapt adevãrate
fotografii artistice. Din aceste fotografii, precum ºi din cãrþi sau
reproduceri ale altor opere de artã Marieta Chirulescu extrage fragmente,
pe care le prelucreazã parþial cu ajutorul xerox-ului, prin scanare ºi în
final prelucreazã noile compoziþii cu ajutorul Photoshop-ului.
Abstracte la prima vedere, lucrãrile misterioase ale Marietei
Chirulescu pãstreazã spaþii de rezonanþã cu lumea realã, cu propria
biografie, cu istoria artei în general. În paralel sunt expuse în Neues
Museum  Staatliches Museum für Kunst und Design Nürnberg ºi alte
lucrãri ale Marietei Chirulescu din colecþia Martin.
Marieta Chirulescu (nãscutã în 1974 la Sibiu) trãieºte ºi lucreazã la
Berlin. A absolvit Facultatea de Arte din cadrul Academiei de Arte plastice
de la Nürnberg. Fostã bursierã a Kunstfonds Bonn e.V.

Fanfara Shavale

Sâmbãtã, 14 mai 2011, orele
21.00 - 23.00, în cadrul acþiunii
Noaptea muzeelor 2011, la
Accademia di Romania se prezintã
Fanfara Shavale.
Fanfara Shavale din România,
provine dintr-o aºezare cu numai
140 de case ºi 560 de locuitori din
centrul Moldovei, care ºi-a câºtigat
însã un renume de invidiat, prin cel
mai mare numãr de fanfare din þarã
(poate chiar ºi din lume!), fiecare
bãrbat ºtiind sã cânte la cel puþin
un instrument. Talentul muzical ºi
instrumental este transmis din
generaþie în generaþie: de la copiii
de patru ani pânã la bãtrânii de 74,
fiecare poate interpreta o piesã
muzicalã, chiar dacã nu cunoaºte
notele muzicale, ceea ce asigurã
autenticitatea melodiilor, satul fiind
subiect de cercetare pentru
muzicologi, muzicieni ºi etnologi.

Primul mare film al Hollywoodului

Silviu ªERBAN
Pentru a înþelege statutul
excepþional al filmului The Birth of
a Nation (Naºterea unei naþiuni) la
momentul lansãrii sale trebuie spus
doar cã în 1915 majoritatea filmelor
utlizau o singurã bobinã de peliculã
(300 metri) de 35 de mm, durând în
jur de 15 minute, în timp ce prima
mare realizare a lui Griffith la
Hollywood are 12 bobine ºi dureazã
în jur de trei ore, ceea ce-i permite
regizorului dezvoltarea unei
structuri epice extrem de complexe
în comparaþie cu subiectele
simpliste ale filmelor din epocã. The
Birth of a Nation ocazioneazã multe
premiere în istoria cinematografiei,

aboliþionismului, al rãzboiului
împotriva Sudului iar, ulterior, al
politicii radicale de reconstrucþie a
Sudului, prin impunerea puterii
negrilor asupra albilor originari. Cei
doi fii ºi o fiicã ai lui Austin
Stoneman sunt puntea de legãturã

The Birth
of a Nation

(D.W. Griffith, 1915)
cu familia din Sud, Cameron.
Poveºtile de dragoste dintre Phil
Stoneman (Elmer Clifton) ºi
Margaret Cameron (Miriam
Cooper), pe de o parte, ºi Elsie
Stoneman (Lillian Gish) ºi Ben
Cameron (Henry B. Walthall), pe
de altã parte, dar ºi camaraderia
frãþeascã dintre mezinii celor douã
familii, care sfârºesc îmbrãþiºându-se
pe frontul ce-i situase în tabere
diferite, contribuie la augmentarea
dramatismului. Cea de-a doua parte
a filmului, referitoare la perioada
Reconstrucþiei, este ºi cea
rãspunzãtoare pentru un alt record
stabilit, The Birth of a Nation fiind
cea mai contestatã producþie
cinematograficã
a
tuturor

timpurilor. Motivul este legat de
modul în care filmul, dar ºi cartea
lui Dixon, înfãþiºeazã procesul
constituirii Ku Klux Klan-ului,
organizaþie cu practici teroriste
menitã a restaura în Sud dominaþia
albilor asupra negrilor. Acþiunile
organizaþiei apar în filmul lui
Griffith ca eroice, eliberatoare, fiind
prezentate ca mãsuri extreme
potrivite însã unor timpuri
deosebite. Iniþiatorul miºcãrii este
fiul cel mare al Cameron-ilor, Ben,
ca rãspuns la acþiunile violente de
deposedare de putere a albilor
democraþi, acþiuni coordonate de
republicanul Austin Stoneman, prin
intermediul protejatului sãu mulatru
Silas Lynch (George Siegmann),
dar ºi la crimele negrilor ºi albilor
nordiºti, printre ale cãror victime se
numãrã ºi sora sa mai micã, Flora
Cameron
(Mae
Marsh).
Complementar acuzelor de
preamãrire a Ku Klux Klan-ului,
filmul lui Griffith a fost înfierat ºi
datoritã viziunii rasiste. Negrii sunt
înfãþiºaþi într-o cheie negativã,
lipsiþi de inteligenþã, agresivi, în
special faþã de femeile albe,
necivilizaþi. Edificatoare în acest
sens este secvenþa în care este
prezentatã ºedinþa unui Congres de

Începând cu anul 1999, cei
10 membri ai Fanfarei Shavale
promoveazã cu succes muzica
tradiþionala româneascã ºi romani
în lume, participând la concerte live
ºi festivaluri renumite de world
music, folk sau jazz din Austria,
Anglia, Belgia, Cehia, China
(Expoziþia universalã de la Shanhai)
Elveþia, Franþa, Germania, Irlanda,
Israel, Italia ( Revelionul din Piaþa
San Marco ºi Carnavalul din
Venetia), Polonia, Slovacia,
Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria,
Ucraina ºi Turcia.
Albumul lor de debut (2003),
intitulat Speed Brass of the Gypsies,
include 20 de piese ºi aduce un spirit
inovator în muzica fanfarelor
lãutãreºti, combinând mai multe
stiluri de muzicã tradiþionalã din
spaþiul balcanic cu un ritm fabulos
de pânã la 200 de bãtãi pe minut.
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Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
însã cea mai importantã este legatã
de capacitatea de exprimare artisticã
prin intermediul aparatului de
filmat. De aici încolo percepþia
elitelor intelectuale asupra filmului,
ca simplu mijloc de divertisment, va
fi îmbunãtãþitã, cinema-ul fiind
aºezat, din perspectiva posibilitãþii
de exprimare artisticã, alãturi de
teatru ºi operã. La expresivitatea
artisticã a contribuit ºi coloana
sonorã creatã de compozitorul
Joseph Carl Breil. Dacã, anterior,
muzica filmelor era aleasã fãrã vreo
legãturã cu acþiunea, Griffith
realizeazã o coeziune cinematograficã neegalatã pânã atunci între
imagine ºi sunet.
Subiectul tratat, inspirat de
nuvela reverendului Thomas Dixon,
The Clansman, este unul generos:
rãzboiul civil dintre anii 1861-1865
ºi Era Reconstrucþiei, ce a urmat în
Sudul învins, cele douã perioade
constituindu-se ca pãrþi ale peliculei
lui Griffith. Evenimentele istorice
sunt prezentate prin intermediul
destinului a douã familii implicate.
Familia Stoneman aparþine
Nordului. Tatãl, Austin Stoneman
(Ralph Lewis), este un important
membru republican al Congresului
Statelor Unite, promotor al

ºi Rene Block) s-au decis sã
selecteze un contingent semnificativ
de artiºti români: Mircea Cantor,
Victor Man, Adrian Ghenie, ªerban
Savu, Ciprian Mureºan (în galeria
Charim), Gabriela Vanga ºi Rãzvan
Botiº (în galeria Krinzinger )
Participã:
Recycle
Nest
(Bucuresti); Andreiana Mihail Gallery
(Bucureºti); Ivan Gallery (Bucureºti);
Galeria Plan B (Cluj); Galeria Laika
(Cluj); Galeria SABOT;
Jecza Gallery (Timiºoara);
revista IDEA (Cluj); Asociatia
Vector (Iaºi); Centrul de
Instrospecþie Vizualã (Bucureºti).
Printre artiºtii expuºi se vor
numãra:Geta Brãtescu, Ioana Bãtrânu,
Adrian Ghenie, Gheorghe Ilea, Miklos
Onucºan, ªerban Savu, Ion
Grigorescu, Ciprian Mureºan, Rãzvan
Botiº, Adi Matei, Alexandra Croitoru,
Teodor Graur, Sorin Neamþu, Mircea
Roman, Bogdan Vlãduþã, Marius
Bercea, Dan Beudean, Ioana Iacob,
Vlad Olariu, Mircea Suciu.

dupã alegerile trucate, unde
demnitarii majoritari negri
mãnâncã, beau ori stau desculþi cu
picioarele pe masã în timpul
lucrãrilor Congresului.
Dincolo de aceste probleme de
naturã ideologicã, The Birth of a
Nation rãmâne unul dintre cele mai
importante filme fãcute vreodatã.
Tehnica utilizatã de Griffith
inaugureazã elemente ale limbajului
cinematografic, precum grosplanul, instrument de marcare a
tensiunii mentale a personajului,

utilizarea profunzimii câmpului, ori
procedee de montaj, precum jumpcut-ul, trecerea bruscã de la o scenã
la alta, sau cross-cut-ul (montajul
paralel), trecerea de la o acþiune în
derulare la o altã acþiune în
desfãºurare.
* * *
Cea de-a doua producþie a erei
mute hollywoodiene asupra cãreia
ne vom opri este The Big Parade
(Parada cea mare) a lui King Vidor,
din 1925.

Dorinþa regizorului Cãtãlin Naum,
mentorul Teatrului studenþesc Podul:

Sã nu disparã Podul,
un spaþiu dãruit ºi hãruit
La început a fost un zvon. Mergeam des la Casa de culturã
a studenþilor din Bucureºti, la spectacole, la repetiþiile grupului
coral Song. Auzeam uneori în ºoaptã, se vorbea despre teatrul
Podul. Era ca un spaþiu iniþiatic, un laborator de fãcut actori,
în care nu aveau ce sã caute oamenii neinvitaþi.
Aºa cã nu am mers acolo.
Apoi, au fost mulþi actori pe care i-am cunoscut ºi am stat de
vorbã cu ei. Mulþi s-au pregãtit la Pod pentru a deveni studenþi
la teatru. Au continuat apoi sã facã spectacole acolo. De câte ori
venea vorba despre acest spaþiu magic, faþa lor se destindea
ºi se lumina efectiv. Privirile lor nu mai erau prezente cu mine,
ci cãutau în viaþa lor trecutã, o perioadã cu adevãrat fericitã,
care, evident, nu se va mai întoarce niciodatã.
A venit însã întâlnirea cu marele regizor Cãtãlin Naum
(nãscut la data de 1 aprilie, 1939). A þinut, de la început,
sã mi-l prezinte pe tânãrul Mihai Munteniþã, cel care a preluat
deja multe din atribuþiile de conducere a activitãþii de la Podul.
(Mihai Munteniþã a terminat Teatrul în 2008, apoi a fãcut un
master pânã în 2010. Acum dominã holul Casei de culturã a
studenþilor, din afiºul pentru spectacolul Hamlet, de
Shakespeare, unde joacã chiar rolul Prinþului din Danemarca).
Ca sã înþeleg mai bine viaþa lui Cãtãlin Naum, începe sã îmi
povesteascã de copilãria ºi tinereþea sa: Eu am fost fãcut
pionier, la Palatul pionierilor, acolo unde este acum palatul
prezidenþial. Apoi, în tinereþea mea am avut trei ºocuri puternice.
Primul, la 14 ani, în clasa a VII-a, cã nu am fost primit în UTM.
Al doilea, cã am fost dat afarã de la ªcoala medie tehnicã de arte
plastice ºi, al treilea, când am fost sfãtuit sã nu dau examen la
Facultatea de Teatru. M-a chemat ºeful de cadre, îl chema
tovarãºul Manole. Eu am fãcut liceul la seral, am muncit din
greu - am lucrat butaforie, apoi manechine pentru vitrine - apoi
am fãcut niºte cursuri pregãtitoare pentru admitere. Dupã toate
astea, cicã sã nu dau examen. Maestrul Cãtãlin Naum îºi
rememoreazã viaþa cu o precizie extraordinarã, cred cã se
gândeºte la existenþa sa ca la un spectacol autobiografic, de
foarte bunã calitate, în care a avut rolul principal. Podul a fost
mereu un simbol, a legat tinereþea visãtorilor la arta dramaticã de
primele realizãri pe o scenã. Acum vine principala grijã a
domnului Cãtãlin Naum. El nu vrea ca acest loc sã disparã, ci sã
fie, ºi pentru deceniile viitoare, un adevãrat izvor de personalitãþi
pentru scena teatrului românesc, cea care a cunoscut atâtea nume
celebre. Sã nu disparã Podul, un spaþiu dãruit ºi hãruit aceastã este principala sa grijã acum.
Cãtãlin Naum revine acum la istoria Podului. Aflãm cã trupa a
fost constituitã în anul de graþie 1967, din iniþiativa unor studenþi
de la teatru, pe nume Magda Bordeianu, Teodor ªugar ºi Grigore
Popa. Din 1970, aici soseºte Cãtãlin Naum. Cu alte cuvinte, de
peste patru decenii, regizorul Cãtãlin Naum urcã scãrile pânã la
Pod. Nu am apucat încã sã numãr câte scãri sunt, dar ele despart,
în mod clar, lumea terestrã, realitatea durã a strãzii, de universul
astral al gestului artistic, gãzduit de scenã, de sufletele actorilor
ºi inimile spectatorilor. Este remarcabil faptul cã trecând peste
epoci ºi guvernãri vremelnice, în mansarda Casei de Cultura a
Studenþilor Bucureºti, Teatrul studenþesc Podul a reprezentat
mereu o permanenþã, având o neîntreruptã activitate.
Primul spectacol jucat în acest spaþiu de vis a avut loc
pe data 10 ianuarie 1968. De atunci ºi pânã acum, generaþii
ºi generaþii de aspiranþi la gloria magicã a scenei s-au pregãtit
cu maestrul Cãtãlin Naum.
Iatã mãrturia revelatoare a unuia dintre aceºti oameni, actorul
Viorel Pãunescu: Em am ajuns la Teatrul Podul în anul 1981,
adus de un prieten al meu, care îl cunoºtea bine pe domnul
Cãtãlin Naum. A fost, cum se spune, o dragoste la prima vedere
faþã de spaþiu ºi faþã de omul care conducea acel spaþiu, domnul
Cãtãlin Naum. Era un spaþiu neconvenþional, cu spaþiu mic, cu
mijloace sãrace. Scaunele erau niºte schelete din lemn cu niºte
chingi împletite, dar sala era foarte, foarte primitoare. Îmi aduc
aminte cã avea o cãldurã, pe care nu o simþeai în sãlile teatrelor
consacrate. Asta a fost prima impresie. Apoi, l-am cunoscut pe
omul ºi pe regizorul Cãtãlin Naum. El m-a îndrumat spre aceastã
meserie. Eu doream, iniþial, sã dau la operatorie. Deci, pentru
mine era mai mult o curiozitate. În momentul în care am început
lucrul cu dânsul - primul spectacol a fost Egmont, de Johann
Wolfgang Goethe; eu jucam rolul ducelui de Orleans acolo - am
spus cã asta trebuie sã fie meseria mea ºi nu alta. A reuºit sã îmi
insufle o dragoste teribilã pentru meseria asta, o dorinþã de a o
face, într-un fel pe care nu l-am întâlnit la niciun regizor, sau
profesor, în afara profesorului meu Dem Rãdulescu aici este o
altã poveste de spus cândva. El m-a provocat sã îmi placã
actoria. Am jucat în pod aproape patru ani, pânã am intrat la
institut, a fost o perioadã foarte frumoasã, am fãcut turnee, am
jucat roluri diverse. De la cântãreþul din Aventura japonezã, pânã
la Horaþiu în Hamlet. Multe spectacole foarte frumoase. Vreau sã
subliniez faptul cã la Pod veneau studenþi din alte facultãþi,
marea majoritate. Unii dintre ei ºi-au lãsat facultãþile, chiar ºi în
anul patru, în anii terminali, ca sã dea la institutul de teatru.
Naum era deosebit de atent, nu lãsa nimic la voia întâmplãrii.
Un profesionist pânã în mãduva oaselor.
Nume ca Florian Pittiº, Gheorghe Visu, Claudiu Bleonþ ºi
Dragoº Bucur au avut interesante experienþe artistice cu Teatrul
Studenþesc Podul. Dramaturgul sãu preferat este Caragiale. Îi
admirã mult pe Liviu Ciulei, Andrei ªerban sau Pintilie. Mereu
spune tinerilor  cel mai important lucru pentru voi este
întâlnirea cu texte de mare valoare. Vorbeºte cu un fel de
mândrie despre cel care îl urmeazã la pod: Mihai Munteniþã
este un tip care promite, fiecare este cu viaþa lui, într-un fel el a
ºi preluat conducerea activitãþii de la Podul.
Apoi, l-am vãzut pe Vladimir Gãitan, la confesiuni, o emisiune
de televiziune, a vorbit ºi despre mine.
La finalul acestor rânduri, este locul sã subliniez faptul cã de
peste 10 ani, un susþinãtor foarte calificat ºi neobosit
al Teatrului Studenþesc Podul, în special, al tuturor artelor
prezente la Casa de Culturã a Studenþilor Bucureºti, în general,
a fost este ºi va fi directorul acestei instituþii benefice,
din multe puncte de vedere, domnul Paul Bordaº.
Acesta este omul de culturã, marele regizor Cãtãlin Naum.
O viaþã dãruitã scenei ºi slujitorilor ei. Dupã aceastã exsitenþã
este foarte legitimã cea mai mare dorinþã a sa: Sã nu disparã
Podul, un spaþiu dãruit ºi hãruit.

Aristotel BUNESCU
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional

MIERCURI  11 mai 2011

06:00 Promo USH
06:10 Ani de liceu (r)
06:40 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
LUNI  9 mai 2011
07:00 Contrapunct (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
06:00 Promo USH
08:30 Virtuþi ºi vicii.
06:05 Cronica scepticului (r)
Emisiune de Alexandru Lucinescu
06:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
09:00 Românul, cetãþean european.
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Cristina Pãiuºan-Nuicã
Emisiune de Dumitru Lupu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
08:30 Parodi Press.
Spiru Haret (r)
Emisiune de Nicolae Iliescu
13:00 Cinefilia. (r)
09:00 Nimic fãrã lege.
Emisiune de Daniel Paraschiv
Emisiune de Florin Fãiniºi
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Alexandru Oproiu la dispoziþia dvs.
Spiru Haret (r)
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
13:00 Agricultura ºi alimentaþia (r)
Spiru Haret (r)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Dumitrache la dispoziþia dvs.
Emisiune de Viorel Popescu
14:58 Promo USH
19:00 Lumea vãzutã de aproape.
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Neagu Udroiu
Spiru Haret (r)
18:30 Ieri ºi azi. Emisiune de Ciprian Vasilescu 20:00 Noi consumatorii.
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
19:00 Panteon. Emisiune de Neagu Udroiu
20:30 Viaþã de român.
19:30 Stele de mâine.
Emisiune de Simona ªerban
Emisiune de Dumitru Lupu
21:00 Academica  Economia pentru cine?
20:00 Contrapunct. Emisiune de George
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
Marinescu Simona ªerban
22:00 Lumea sporturilor.
21:00 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Cristina Matei
Emisiune de Alexandru Mironov
22:00 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici 22:30 Film documentar  Filme, filme, filme
23:00 Contrapunct. Emisiune de George
22:30 Viaþa ca un spectacol.
Marinescu Simona ªerban
Emisiune de Viorel Popescu
00:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
23:30 Film documentar  Tehnologia azi
Spiru Haret (r)
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
04:00 Istoria cu învãþãturã (r)
Spiru Haret (r)
05:00 Academica ªtiinþã (r)
04:00 Viaþa ca un spectacol (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)

MARÞI  10 mai 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 Comorile oraºului (r)
09:00 Gândeºti, deci exiºti.
Emisiune de Victoriþa Duþu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret (r)
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 (r)
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Istoria cu învãþãturã.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
20:00 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
20:30 Nocturna. Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Ani de liceu. Emisiune de Teodora Zincã
22:30 Cãlãtori în timp.
Emisiune de Violeta Screciu
23:30 Film documentar  Tehnologia azi
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret (r)
04:00 La hanul moraritei (r)
05:00 În cãutarea folkului pierdut (r)

TVRM Cultural

LUNI  9 mai 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  10 mai 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 Film serial  Cavalerii cerului  ep.4 (r)
09.30 La sfat cu medicul (r)
10.00 Film artistic strãin
Lungul drum spre casã (SUA, 1998) (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 Haretiºtii
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
22.00 Culturã fãrã tranziþie  arhivã

JOI  12 mai 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 (r)
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 (r)
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
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret (r)
04:00 Nocturna (r)
05:30 Deschide cartea! (r)

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  11 mai 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Românul, cetãþean european (r)
07.00 Cinepanorama (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 Culturã fãrã tranziþie  arhivã
16.00 Cãrþi ºi probleme  arhivã (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 Cinepanorama (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  12 mai 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)
20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu

VINERI  13 mai 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 (r)
13:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Mioriþa Got
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 (r)
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Comorile oraºului.
Emisiune de Cezar Lungu
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) (r)
04:00 Film documentar (r)
05:00 Panteon (r)
05:30 Atelier TV studenþesc (r)

SÂMBÃTÃ  14 mai 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 (r)
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
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 Cum vã place.
Emisiune de Viorel Popescu

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  13 mai 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 spiritual  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 ªlagãr fix
23.00 Haretiºtii (r)
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  14 mai 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)

22:30 Film artistic  ªarpele alb (China)
Conform reglementãrilor CNA filmul
poate fi vizionat de copii cu acordul
pãrinþilor; Film artistic - dramã (2004);
Regia: Wu Jie Tai, Distribuþie: Pan Yue Ming;
Liu Tao; Chen Zihan; Filmul este una
dintre nenumãratele ecranizãri ale Legendei
ªarpelui Alb; Un tânãr ºi nevinovat
învãþãcel se îndrãgosteºte de o tânãrã
femeie, fãrã sã ºtie cã, de fapt, este o
întrupare a Râului
00:00 Cafe concert.
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Adevãratele stele (r)
02:00 Cum vã place (r)
03:00 Academica ªtiinþã (r)
04:00 Am venit cu drag la voi (r)

DUMINICÃ  15 mai 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 ºi Culturã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Ieri ºi azi. Emisiune de Ciprian Vasilescu
22:30 Film artistic: Uniþi în dragoste - Genul:
dramã - Austria (2002). Vreni ºi Sali sunt
fãcuþi unul pentru celãlalt; Din pãcate,
taþii lor se ceartã din cauza unei bucãþi de
pãmânt iar urmãrile sunt dezastruoase pentru
ambele familii; Numai când din cele douã
familii s-a ales praful, Sali ºi Vreni au
ocazia sã-ºi trãiascã povestea de dragoste,
chiar dacã numai pentru o noapte...
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 Film serial  Cavalerii cerului  ep.5
20.30 Cronica scepticului
21.00 Galele TVRM
22.30 Cinepanorama
23.00 Lumea vãzutã de aproape (r)
00.00 Cronica scepticului (r)
00.30 Invitatul de la ora 13 (r)
01.30 Academia copiilor (r)
03.00 Scrisori de acreditare (r)
03.30 Viaþa ca un spectacol (r)
04.30 Galele TVRM (r)

DUMINICÃ  15 mai 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 cultura
17.30 Dor de acasã  direct
19.30 Panteon
20.00 En garde!
21.00 Film artistic strãin 
Poliþiºti murdari (SUA, 1987)
22.30 Un actor ºi rolurile sale  arhivã
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
10.00-13.00
TACHE ªI FACE
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00
CUTIA PANDOREI
Realizator: Kristine
Marþi 13.00-14.00  INVITATUL DE
LA ORA 13
Realizator: Sorin Lupaºcu
16.00-19.00
FRESH NEWS
Realizatori: Otilia Zamfir
19.00-22.00
DESTRESEARA
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00
Luni-Joi MUZICÃ
Vineri 00.00-06.00  NIGHT FEVER
23.00-24.00
Luni-Joi CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea
Luni 00.00-01.00 PRINTRE RÂNDURI (r)
Realizatori: Otilia Zamfir
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Marþi 00.00-02.00  TOP 30 (r)
Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Miercuri 00.00-02.00  80 REMEMBER (r)
Realizator: Robert Tache
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Joi 00.00-01.00  Metalmorfoza
Realizator: Marru
01.00-07.00  NIGHT FEVER

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

Începe
Concursul
Muzical
Eurovision 2011
Cea de-a 56-a ediþie a Concursului
Muzical Eurovision, care va avea loc în
Düsseldorf, Germania, ca urmare a câºtigãrii
Concursului Muzical Eurovision 2010 de
cãtre aceastã þarã cu piesa Satellite a Lenei
Meyer-Landrut se va desfãºura în Arena
Esprit. Semifinalele vor avea loc pe 10 mai
ºi 12 mai 2011, iar finala, pe 14 mai 2011.
Participã 43 de þãri, la concurs, Austria, Italia,
San Marino ºi Ungaria revenind dupã o perioadã de absenþã.
România va intra în concurs, a 14-a, în semifinala a doua, ce se va desfãºura la 12 mai,
alãturi de Bosnia-Herþegovina, Austria, Þãrile de Jos, Belgia, Slovacia, Ucraina, Republica
Moldova, Suedia, Cipru, Bulgaria, Republica Macedonia, Israel, Slovenia
Estonia, Belarus, Letonia, Danemarca, Irlanda. Primele zece clasate merg în finala
din 14 mai.
Reprezentanta României este trupa Hotel FM cu piesa Change. Succes!

Stimaþi cititori,
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532  9 mai 2011
Duminicã, 1 mai, în acelaºi timp cu beatificarea Papei Ioan Paul al II-lea, ºi în Biserica Ortodoxã
Românã a avut loc, la Mãnãstirea Lainici, un dublu eveniment: Sfinþirea mare sau târnosirea noii
biserici a mãnãstirii ºi proclamarea canonizãrii Sfântului Irodion, fost stareþ al mãnãstirii, supranumit
de Sfântul Calinic Luceafãrul Olteniei. Dublul eveniment a fost oficiat de Patriarhul Daniel, în
fruntea unui sobor impresionant de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
preoþi ºi diaconi ºi în prezenþa a mii de credincioºi.
Dupã oficierea slujbei de sfinþire a noii biserici a mãnãstirii, a cãrei construcþie a început dupã
1990, a avut loc slujba de canonizare a Sfântului Irodion, racla cu moaºtele acestuia fiind apoi depusã
în interiorul mãnãstirii, unde va rãmâne.
O coincidenþã culturalã face ca în luna aprilie, la editura Evanghelismos, sã fi vãzut lumina
tiparului încã o lucrare excepþionalã a profesorului univ. dr. Mihail Diaconescu, Lainici. Capodoperã
a artei româneºti ºi europene. Cartea a apãrut cu Binecuvântarea IPS dr. Irineu Popa, arhiepiscop
al Craiovei ºi mitropolit al Olteniei

Cãlãtorul care intrã în defileul
Jiului, indiferent cã urcã dinspre
judeþul Gorj spre Ardeal sau
coboarã din Hunedoara ºi Haþeg
spre Oltenia, are parte de una dintre
cele mai copleºitoare trãiri
suf1eteºti. Meandrele Jiului, care
saltã nãvalnic între pereþii abrupþi
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de piatrã proiectaþi spre înãlþimi
pânã în tãria
cerului, pãdurile strãvechi,
prãpãstiile
înfricoºãtoare ºi
vârfurile ascuþite
ale stâncilor ne
exaltã sensibilitatea ºi conºtiinþa,
ne proiecteazã
gândirea spre
mãreþia firii, ne
transformã
suf1eteºte.
Fãrã sã vrem,
în contact cu
maiestuosul
peisaj montan
din defileul Jiului
ne simþim mai
demni ºi mai
buni, mai împliniþi suf1eteºte. În
aceastã poartã a
Carpaþilor
Meridionali totul
este mãreþ, sãlbatic, frumos, neaºteptat, uimitor.
Tocmai în aceastã parte de þara,
în mirificul defileu al Jiului, la
mijlocul distanþei dintre municipiul
Targu-Jiu ºi oraºul Petroºani, altfel
spus  în locul unde nordul Olteniei
îºi dã mâna cu sudul Ardealului, se
aflã sfânta mãnãstire Lainici cu

hramul Intrarea în bisericã a Maicii
Domnului. Este cea mai mare
mânãstire de cãlugãri din Sfânta
Arhiepiseopie a Craiovei. Este,
totodatã, una dintre cele mai vechi
ºi mai cunoscute din România.
Începuturile mãnãstirii Lainici
sunt legate de activitatea Sfântului
Nicodim de la Tismana (c. 1340 26 decembrie 1406), marele
reorganizator ºi îndrumãtor spiritual
al monahismului românesc în secolul al XIV-lea.
Pe timpul domnitorilor Þãrii
Româneºti Vladislav I Vlaicu (sau
Vlaicu Vodã; 1364 - 1377) ºi
Radu I Ctitorul (1377 - 1383), Sfântul
Nicodim de la Tismana a fondat
importante mãnãstiri, care au marcat
profund ºi definitiv istoria Bisericii
noastre strãmoºeºti ºi a vieþii spirituale
din întreg cuprinsul Ortodoxiei.
Sfântul Nicodim este întemeietorul mãnãstirilor Vodiþa,
atestatã documentar în 1374, pe
ruinele unui aºezãmânt monahal
mai vechi, datând din epoca
voievodului Litovoi (? - 1277), ºi
Tismana, ajutat fiind de domnitorii
Þãrii Româneºti Radu I Ctitorul ºi
Dan I (1383 - 1386).
Tradiþia, care în cuprinsul
Ortodoxiei este sfânta ºi sfinþitoare,
pentru cã în ea lucreazã puterea
Duhului Sfânt, îi atribuie Sfântului
Nicodim de la Tismana ºi ctitorirea
altor mãnãstiri - Gura Motrului (în
judeþul Mehedinþi), Viºina (în
judeþul Gorj),
Prislop (în judeþul Hunedoara),
Lainici
(în
judeþul Gorj).
Despre prezenþa, rugãciunile ºi neobosita
activitate spiritualã a Sfântului
Nicodim de la
Tismana
în
defileul Jiului
ne vorbeºte,
între altele,
naraþiunea
istoricã în versuri cunoscutã
sub numele de
Plângerea
S f i n t e i
Mãnãstiri a
Silvaºului din
E p a r h i a
Haþãgului din

MARTOR ªI PARTICIPANT ACTIV
LA ISTORIA NOASTRÃ
SPIRITUALÃ
Prislop, o creaþie literarã din a doua
jumãtate a secolului al XVIII-lea.
Filologii, istoricii literari ºi istoricii
bisericeºti atribuie aceastã naraþiune
cãlugãrului Efrem de la Prislop.
În aceastã creaþie se cã Sfântul
Nicodim de la Tismana a vieþuit un
timp pe Valea Jiului, în pasul
(trecãtoarea) Surduc, aºadar lângã
schitul Lainici.
In Plângerea Sfintei Mãnãstiri
a Silvaºului din Eparhia Haþãgului
din Prislop se spune textual:
Acestui preacuvios pãrinte ºi
sfânt / De la Dumnezeu Domnul i
s-a vestit (...)/ ªi în Þara
Româneascã peste munte / A trecut
ºi a cercat locuri multe / De ºi-a
tocit toiagul de fier / Privind pe
pãmânt ºi pe cer / Locul cel ales mai
întâiu / Este un Surtuc (Surduc) pe
Jiu / Acolo peºtera a gãsit/
ªi-ntrânsa s-a sãlãºluit / Care
peºterã ºi pânã acum se gãseºte /
ªi a Sfântului Nicodim se numeºte.
Peºtera Sfântului Nicodim este
în zona mãnãstirii Lainici. Este un
loc sfânt.
Înainte de 1784, pe timpul când
arhipãstor al Þãrii Româneºti era
mitropolitul de fericitã amintire
Grigorie al II-lea (a pãstorit între
1760 ºi 1787), schivnicul Atanasie,
care vieþuise la schitul Cioclovina
de Sus al mãnãstirii Tismana, vine
la Lainici alungat din Ardeal (unde
fusese trimis ca misionar sã apere
Ortodoxia) pentru a reorganiza
aºezãmântul monahal.
Schivnicu1 Atanasie a adunat în
juru1 sãu 30 de monahi. Ei au
reorganizat viaþa de obºte,
rugãciunile ºi sfintele slujbe 1a
sfânta mãnãstire Lainici.

Dupã moartea sa, întâmplatã o
datã necunoscutã, între anii 1810 ºi
1812, câþiva boieri din Târgu-Jiu,
respectiv Nicolae Brãiloiu (dintr-un
neam strãvechi, atestat în
documente1e de cancelarie
domneascã din Þara Româneascã
încã din secolu1 a1 XVII-lea), fost
mare pitar, înrudit cu celebra ºi
glorioasa fami1ie a Brâncovenilor,
Rãducanu Sãrdãnescu, vãduva
Stanca Mãldãrescu ºi Iosif
Fãrcãºescu au ctitorit o nouã
bisericã, de zid, a mãnãstirii Lainici.
Ea a fost sfinþitã în 1817 de
episcopul Ga1action al Râmnicului
(a pãstorit între 1813 ºi 1824), pe
timpu1 domnitorului Ioan Caragea
al Þãrii Româneºti (1812 - 1818).
Noua ctitorie cu hramu1Intrarea în
Bisericã a Maicii Domnului se
pãstreazã pânã azi. În ultimii ani a
fost conservatã ºi restauratã. În ea
se oficiazã Sfânta Liturghie.
Tudor Vladimirescu, conducãtorul luptei pentru renaºterea
naþiona1ã a românilor în revoluþia
de la 1821, a stat în sfânta mãnãstire
Lainici deghizat în cãlugãr, în
perioada în care era confruntat cu
represaliile fanarioþilor ºi ale
turcilor.
Pentru acest motiv mãnãstirea
a îndurat mari persecuþii. Turcii au
devastat-o. Mulþi monahi au fost
chinuiþi. Unul dintre ei, Maxim
Monahul, a fost decapitat
demonstrativ pe moºia Porceni (ce
aparþinea sfintei mãnãstiri), în faþa
sãteni1or, cutremuraþi de oroare,
dupã ce a fost supus unor chinuri
teribi1e. Alþi monahi au fugit.
Ulterior, sfânta mãnãstire
Lainici s-a întãrit duhovniceºte prin
râvna altor generaþii de monahi.
Între aceºtia strãluceºte marele
stareþ Irodion Ionescu, Luceafãrul
de la Lainici , Sfântul Irodion,
Sfântul nostru, cum este numit de
credincioºii creºtini care vin sã se
roage aici, una dintre cele mai
importante personalitãþi ale
monahismului românesc.
Cuviosul Irodion Ionescu a
pãstorit ca stareþ la Lainici între 1854
ºi 1900. A ajuns aici, trimis de sfântul
ierarh Calinic de la Cernica, imediat
dupã ce acesta a fost hirotonit la
26 octombrie ºi înscãunat la
26 noiembrie 1850 ca episcop al
Râmnicului - Noul Severin.
Faptul cã preacuviosul Irodion
era duhovnicul Sfântului ierarh
Calinic de la Cernica Episcop al

Râmnicului - Noul Severin aratã
imensul prestigiu spiritual de care
stareþul de la Lainici se bucura
împreunã cu întreaga obºte pe care
o pãstorea.
Dupã mutarea sa la Domnul la
3 mai 1900, moaºtele acestui sfânt au
stat mai bine de un secol ascunse de
privirile oamenilor, la mare adâncime
în pãmânt, alãturi de osemintele
fraþilor lui de cãlugãrie care erau
rãposaþi. Urmând însã unei puternice
tradiþii, credincioºii l-au cinstit pe
sfântul Irodion cu mare evlavie, în toþi
anii de dupã moartea sa.
La 10 aprilie 2009, cuvioºii
monahi de la mãnãstirea Lainici au
trãit un moment de mare bucurie.
Moaºtele sfântului Irodion au fost
descoperite. Erau de faþã transfiguraþi de emoþie Înaltpreasfintia Sa
Pãrintele Dr. Irineu Popa,
Arhiepiscop al Craiovei ºi Mitropolit al Comisiei Speciale pentru Sfântului Sinod al Bisericã Ortodoxe
al Olteniei, strãlucit teolog, secretar Canonizarea Sfinþilor din cadrul Române, preacuviosul arhimandrit
Ioachim Pârvulescu, stareþul sfintei
mãnãstiri Lainici, monahii
inchinoviaþi aici ºi numeroºi
credincioºi din Oltenia ºi Ardeal
veniþi în pelerinaj.
Când Preafericitul Pãrinte
Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a primit ºtirea
despre aflarea ºi scoaterea spre
închinare ºi cinstire a moaºtelor
sfântului cuvios Irodion de la
mãnãstirea Lainici, a exclamat:
Iatã cum în vremuri de crizã
materialã, Dumnezeu ne dã bogãþie
spiritualã!
Sunt cuvinte memorabile,
rostite cu o bucurie ce exprimã
puternic dragostea, evlavia ºi
recunoºtinþa profundã cu care sfinþii
sunt cinstiþi în Biserica noastrã
Ortodoxã ºi strãmoºeascã.
Nu trebuie sã uitãm faptul cã,
înainte de a fi canonizaþi oficial prin
solemne decizii sinodale, sfinþii se
bucurã de încrederea, devotamentul
ºi cinstirea credincioºilor.
Poporul dreptcredincios îi
recunoaºte pe sfinþi. Niciodatã
sinoadele n-au canonizat sfinþi fãrã
ca ei sã se bucure în prealabil de
cinstirea, dragostea ºi evlavia
profundã a credincioºilor.
În prezent, moaºtele sfântului
stareþ Irodion, aflate în catedrala
mãnãstirii, sunt cinstite de
credincioºi veniþi la Lainici din
toatã þara. El este mai departe
îndrumãtor ºi protector al obºtii
monahale.(...)

Mihail DIACONESCU

CRIZA SPITALELOR. O PROBLEMÃ CONTROVERSATÃ

(Urmare din pag.1)
Transformarea spitalelor, care au fost
închise, în unitãþi de tipul cãminelor de bãtrâni,
de regulã în zone în care nu se simþea nevoia
unor astfel de unitãþi, a însemnat un regres în
asigurarea îngrijirii medicale în profunzimea
teritoriului României. Astfel de cãmine sunt
necesare îndeosebi în Bucureºti, unde un singur
spital a avut aceastã soartã.
Din pãcate, nicãieri nu s-a produs o up
gradare adicã un progres, de care, dealtfel, se
simþea multã nevoie. Ne referim în mod expres
la necesitatea înfiinþãrii unor centre de recuperare
pentru bolnavii cardiovasculari ºi neurologici.
România deþine recordul de mortalitate în aceste
domenii, numãrul bolnavilor este deosebit de
mare, dar, din nou, ne plasãm pe ultimul loc în
Europa privitor la instituþionalizarea recuperãrii.
În Germania, de pildã, existã peste 500 de centre
de kinetoterapie recuperatorie numai pentru
bolnavii cardiovasculari. În SUA, majoritatea
acestor bolnavi sunt recuperaþi ºi redaþi activitãþii
productive. La noi, dupã un infarct miocardic sau
o intervenþie pe cord, aproape invariabil, bolnavul
respectiv este pensionat. Prin reducerea drasticã
a deceselor prin infarct miocardic, a necesarului
de zile de spitalizare ºi prin reluarea activitãþii
productive, în aceste þãri se realizeazã economii
uriaºe. La noi, aceºti bolnavi sunt trataþi cu
medicamente scumpe, costurile fiind mult mai
ridicate decât în cazul kinetoterapiei, ca sã nu mai
vorbim de rezultate, evident mai bune în ultima
variantã, care, de fapt, nu exclude terapia
medicamentoasã. În SUA, încã din 1950, când
Dwight Eisenhover a suferit un infarct miocardic
ºi a fost tratat de P D White prin exerciþii fizice,
kinetoterapia a fost promovatã pe scarã largã. Un
astfel de centru de recuperare ar putea fi organizat
în apropiere de capitalã, la Baloteºti, de pildã, o
clãdire de acest tip impunând un spaþiu amplu ºi
împãdurit, necesar exerciþiilor în aer liber, dar ºi
un bazin de înot acoperit. Institutul Ana Aslan sar preta, de asemenea. Nu putem spune cã nu
avem nevoie de cãmine pentru vârstnici, dar este
încã ºi mai multã nevoie de centre de recuperare
cardiovascularã ºi neurologicã.
La noi, centrele mari de cardiologie sunt
concentrate în mod nefiresc în Bucureºti. În
Franþa, cel mai important centru de cardiologie,
unde se fac ºi cele mai multe transplanturi de
cord, este la Bordeaux, nu în Paris, în Germania,
Forschung Institut fur Kardiologie se aflã la Bad
Neuheim, nu în Berlin sau Bonn etc.
Privatizarea marilor clinici, din Bucureºti,
cel puþin, cu care ar trebui început, ar deschide
calea spre eficientizarea asistenþei medicale de
înaltã specializare, spre creºterea performanþei,
alãturi de reducerea drasticã a costurilor

suportate de bolnavi prin eliminarea circulaþiei
ascunse ºi neraportabile a banilor.
Eficienþa spitalului privat este mult superioarã
celui de stat, adicã folosind aceiaºi bani se trateazã
mai mulþi pacienþi ºi în condiþii mai bune. În fond,
sunt tot banii noºtri, viraþi prin Casa de Asigurãri
de Sãnãtate în ambele sisteme. ªpaga, în cazul
achiziþiei de aparaturã (ºi aici au fost unele acþiuni
încheiate cu NUP), medicamente, consumabile etc
este considerabilã în cazul spitalului de stat. Aºa
numita crizã de medicamente, de care se plâng
spitalele de stat, este în bunã mãsurã falsã,
consecinþã a sistemului de achiziþii ºi a faptului cã
medicii nu sunt instruiþi periodic privitor la arta
prescrierii medicamentelor, raportul cost-eficienþã,
efecte secundare etc, aºa cum se practicã în spitalele
din vestul Europei. La noi, informarea privitoare
la medicamente nu este fãcutã de reprezentanþii
catedrelor de farmacologie, al cãror punct de vedere
este nu numai ºtiinþific, dar ºi onest ºi echidistant,
ci de firmele de medicamente, care oferã, cu acest
prilej, o trataþie precum ºi anumite cadouri pentru
promovarea produselor lor. Dimpotrivã, în marile
spitale private, specialiºtii în farmacoterapie sunt
invitaþi ºi remuneraþi ca atare, pentru a prezenta
avantajele ºi riscurile diverselor clase de
medicamente, inclusiv raportul cost/eficienþã.
Într-un spital privat, relaþia cu furnizorul de orice
tip este corectã, concurenþialã, fãrã bani la negru.
Sistemul nostru, cu tente mafiote, se opune
privatizãrii sau înfiinþãrii de spitale private,
deoarece se pierde comisionul ilicit, care
alimenteazã multe portofele, dar agraveazã criza
spitalelor. Încercarea de a fonda un Spital de
Urgenþã administrat privat, în Bucureºti, pe
ªoseaua ªtefan cel Mare, a fost blocatã. Absolut
iraþional ºi în opoziþie cu sistemul european
dominant, cu trendul care împinge cãtre eficient ºi
economic, dar ºi spre ridicarea calitãþii ºi
responsabilitãþii. Care este situaþia spitalelor de
urgenþã din capitalã? Înainte de 1989, exista unul
singur, care fãcea faþã în mod respectabil. Dupã
1989, aproape toate spitalele mari au devenit de
urgenþã, chiar ºi Spitalul Elias. Cine poate crede
cã acest spital poate fi de urgenþã? S-a tratat aici
mãcar un singur caz de intoxicaþie medicamentoasã
cu o supradozã de diazepam, de droguri, sau mãcar
o comã alcoolicã? Fiecare spital, de urgenþã sau
nu, trebuie sã aibã o camerã de gardã unde se pot
rezolva urgenþele curente, o colicã renalã sau
biliarã, de pildã, un epistaxis sau un atac de panicã,
fãrã sã pretindã a fi de urgenþã. Ce înseamnã însã
aceastã titulaturã tentantã? Ea se traduce în sporuri
salariale, dar mai cu seamã în multiplicarea
numãrului de posturi ºi de linii de gardã, care s-au
înzecit, evident, bugetivor. În SUA, medicul de
gardã nu doarme, nici nu are, de fapt, unde, în plus
este permanent monitorizat video, aºa cum
relateazã medicii noºtri care au trecut oceanul,
existã o supraexploatare. De aceea sunt ºi plãtiþi
bine, iar turele de somn, dacã ar exista, s-ar extrage
din salariu. Multiplicarea, parcã infinitã, a

numãrului de posturi de medic din unul ºi acelaºi
spital a dus la situaþia hilarã cã un medic primar
îngrijeºte doar 4-5 paturi obiºnuite, nu de
reanimare, situaþie care nu se regãseºte nicãieri în
lume. Mai mult, la aceste paturi este ajutat ºi de
unul sau chiar doi medici rezidenþi. Într-un spital
privat, randamentul medicului este de câteva ori
mai mare. Un chirurg, de pildã, opereazã de câteva
ori mai mult, iar un internist îngrijeºte minimum
14 paturi. Pentru ce se înghesuie medicii în spitalele
de stat, ce îi tenteazã, de ce se oferã ºpãgi atât de
ridicate la angajare, încât concureazã cu vameºii?
Ce îi tenteazã? În primul rând ºpaga, care a ajuns
considerabilã. Un cotidian de mare tiraj titra o
paginã întreagã cu ªpãgile în spitale, menþionând
cã sumele plãtite la negru medicilor, pentru
intervenþii pe cord, pleacã de la 2000 ºi trec de
5000 RON, dar, în realitate, sunt mult mai mari ºi
se discutã în euro. Bani neimpozitaþi, sume
considerabile, existã ºi aici sisteme piramidale, nu
doar la vameºi. Un alt avantaj este timpul de lucru
redus: la ora prânzului, bolnavii mãnâncã iar
medicii pleacã. Unde pleacã? La cabinetele private.
În toatã Uniunea Europeanã, SUA sau Japonia,
acest sistem este interzis. Ori la stat, ori la privat,
evitându-se conflictul de interese. De altfel, la un
regim de lucru normal în spital, nimeni nu ar mai
avea timp disponibil pentru lucru în privat, medicul
are ºi el familie, are nevoie de recreare etc. Plus de
asta, orice medic trebuie sã aloce circa douã ore,
zilnic, lecturii profesionale. Când mai are timp de
perfecþionare un doctor care, pe lângã spital, mai
lucreazã ºi într-o clinicã privatã? Sistemul este
însã profitabil, deoarece bolnavul trece pe la
cabinetul privat dupã care este internat, eventual
ca urgenþã, pentru a face investigaþiile, de regulã
costisitoare, care s-ar putea face în ambulator.
Conflictul de interese este evident. Actualul
ministru al sãnãtãþii, domnul Cseke Attila, ar dori
sã normalizeze lucrurile sub acest aspect, dar se
pare cã nu (mai) are energia necesarã, a epuizat-o
într-un timp foarte scurt.
În marile clinici, medicii sunt ºi cadre didactice.
Primesc un salariu de la Ministerul Învãþãmântului,
o altã retribuþie, aparte, de la Ministerul Sãnãtãþii,
mai lucreazã ºi în privat. Timpul fiind inextensibil,
cum îºi pot îndeplini atribuþiile în toate aceste trei
sectoare, la care se adaugã cercetarea? Doar un
supraom ar putea face faþã. Niciun medic angajat
full time într-un spital privat nu mai are ºi un alt
serviciu. Nu i se permite nici oficial, dar nu-i ajunge
nici timpul. Într-un spital privat, medicul nu poate
neglija pacienþii, este mereu disponibil, inclusiv în
gãrzi. În toate spitalele din þãrile UE sau SUA
programul medicilor se încheie la ora 17, dar, de
regulã, se lucreazã ºi dupã aceastã orã. Când sã mai
aibã un al doilea job? Nici un este interesat, deoarece
în condiþiile de randament la care lucreazã este ºi
bine plãtit. Cum sã plãteºti la nivel vestic un medic
primar care îngrijeºte cinci paturi (a se citi bolnavi)?
În spitalele private este cu desãvârºire interzis ca
medicul sã primeascã bani la negru din partea

bolnavilor. Îºi riscã serviciul. În acest mod, bolnavii
sunt uniform îngrijiþi, nu preferenþial, ºi toatã lumea
este mulþumitã.
Un viciu profund al sistemului de sãnãtate din
România este disproporþia alocãrii banilor,
preferenþial cãtre marile spitale ºi cu neglijarea
crasã a sectorului preventiv. Câteva exemple ar
putea reconstitui o imagine de ansamblu. Avem o
armatã de medici cercetãtori care lucreazã în marile
clinici, fãrã stagii periodice în institutele de
cercetare fundamentalã. Trecerea lor în cercetarea
pe linie preventivã ar fi un enorm câºtig, deoarece
avem nevoie de organizarea ºtiinþificã a profilaxiei,
pe specificul þãrii noastre. De pildã, la noi, infarctul
miocardic face tot mai multe victime, anual, în timp
ce, în toate þãrile UE ºi nu numai, aceastã maladie
a înregistrat un recul cu peste 50% . Sã ne gândim
ce economii au realizat þãrile care au consolidat o
reþea de cercetare ºtiinþificã în domeniu ºi au
implementat programele concepute.
Dacã dorim sã uºurãm presiunea internãrilor
în spital ºi sã încurajãm îngrijirea bolnavilor în
ambulator, coplata ar fi trebuit introdusã doar
pentru spitale, nu ºi pentru medicii de familie
sau specialiºtii din ambulator. Aceastã coplatã,
în sistemul actual, va prãbuºi accesibilitatea
pacienþilor cu resurse financiare limitate, care
nu se vor mai prezenta la medicii de primã linie
din sistemul ambulator. Bolnavii vor recurge la
autotratare, cumpãrând medicamente dupã
reclamele de la televizor (care ar trebui, de altfel,
interzise!), cu efecte catastrofale asupra sãnãtãþii.
În efortul de prevenþie a îmbolnãvirilor, un rol
foarte important îl joacã medicii din reþeaua
primarã, foarte puþin instruiþi sub aspect preventiv,
dar ºi neremuneraþi sub acest aspect, precum ºi
spitalele din localitãþile dispersate pe teritoriul þãrii.
Tocmai acele unitãþi ameninþate cu închiderea, aºa
cum, de altfel, s-a ºi procedat. Preºedintele
Colegiului Medicilor, profesorul Vasile
Astãrãstoaie, a luat energic atitudine împotriva unor
astfel de mãsuri, prin care accesul populaþiei la
unitãþile de asistenþã medicalã este mult îngreunat.
Pentru a da un singur exemplu, pneumonia este o
afecþiune cu mortalitate destul de ridicatã ºi care
s-ar putea trata foarte bine într-un spital de oraº
relativ mic, fãrã cheltuieli de transport într-un
centru mare, fãrã aºteptare ºi tergiversãri la
internare ca în Cazul domnului Lãzãrescu, nu
mai vorbim de refuz de internare din lipsã de
locuri, situaþie în care bietul bolnav de pneumonie,
cu febrã ºi stare alteratã se întoarce (cum?) în
localitatea de origine. Tocmai în aceste spitale de
provincie statul trebuie sã îºi consolideze sprijinul,
în timp ce spitalele foarte mari ar funcþiona mult
mai eficient dacã ar fi complet privatizate. S-ar
lucra într-o relaþie clarã cu CAS, în niciun caz nu
s-ar accepta ca un medic primar sã îngrijeascã doar
4-5 paturi, la care este ajutat ºi de rezidenþi, adicã
o subutilizare flagrantã a forþei medicale de muncã,
de unde ºi salariile mediocre. Aglomeraþia pe care
o vedem pe coridoarele marilor spitale de stat nu

este datã de bolnavii internaþi, aceºtia stau de regulã
în saloane, ci de pacienþii care vin din afarã în
sistem ambulator neautorizat. Cât timp ar fi necesar
pentru vizita la cele câteva paturi? Circa 60, cel
mult 90 de minute, dacã se lucreazã organizat. Cum
este utilizat restul timpului? În bunã mãsurã, acest
timp este dedicat clientelei private, care vine în
spitalul de stat ºi care consumã nu doar timp, ci ºi
mijloace de explorare instrumentalã ºi de laborator,
pe banii statului ºi în dauna sistemului ambulatoriu,
care se vede concurat în mod neloial ºi nelegal.
De aici ºi tentaþia de a obþine un post într-un spital
clinic de stat, mai cu seamã în capitalã, indiferent
de amploarea sacrificiului financiar, privit ca o
investiþie care se recupereazã pe seama clientelei.
Tentaþia banului la negru , considerabil mai mare
decât salariul (care mai este ºi impozabil)!. Evident,
spitalul privat nu permite medicilor sãi, bine
remuneraþi, de altfel, sã mai lucreze ºi în alte
sisteme dacã activitatea este full time, ceea ce
include ºi efectuare de gãrzi de noapte. Un spital
privat nu îºi permite sã finanþeze un numãr excesiv
de linii de gardã. De câte ori s-a multiplicat numãrul
liniilor de gardã în capitalã? De cel puþin zece
ori. A fãcut Ministerul Sãnãtãþii o monitorizare
punctualã, orã de orã, a activitãþii liniilor de
gardã, aºa cum se face, chiar excesiv, în SUA de
pildã? Privatizarea unui mare spital de urgenþã
din capitalã ar constitui un experiment dintre cele
mai interesante, care ar valida un nou concept
organizatoric bazat pe eficienþã ºi rentabilitate.
Ar deveni dintru început deosebit de profitabil
în cadrul relaþiei cu diferite case de asigurãri de
sãnãtate româneºti ºi strãine. Dacã o vamã nu
se poate privatiza, cazul marilor clinici este cu
totul altul.
Sursele de finanþare ale marilor clinici sunt
enorme ca volum ºi foarte diverse, din pãcate,
nefolosite la noi. Ar trebui sã urmãm exemplul
clinicilor americane. De pildã, se ºtie cã România
este tentantã pentru experimentarea clinicã a unor
medicamente sau procedee. Medicul care
experimenteazã un medicament, urmãrind
pacientul ºi completând o fiºã, primeºte câteva
sute de euro. Peste 1500 de euro, în cazul
implantãrii experimentale a unui dispozitiv.
O altã sursã ar fi învãþãmântul, practica pe care
studenþii o fac pe bolnav ca material didactic.
Facultãþile de medicinã înregimenteazã un numãr
mare de studenþi plãtitori, ceea ce nu este, de altfel,
constituþional, deoarece învãþãmântul de stat este
gratuit. Este normal ca facultãþile sã plãteascã
spitalelor în care studenþii beneficiazã de material
didactic, sã contribuie la cheltuielile de întreþinere ale
clinicilor, respectiv încãlzire, curent electric, curãþenie
etc. O altã sursã ar fi numãrul mare de pacienþi care
vin pentru diverse controale ºi consultaþii.
Deteriorarea absolut îngrijorãtoare a stãrii
de sãnãtate a populaþiei României are la bazã în
bunã mãsurã neglijarea profilaxiei. Chiar ºi banii
foarte puþini alocaþi prevenirii îmbolnãvirilor,
prevãzuþi în diverse programe, sunt, în

realitate, deturnaþi. De exemplu, în programul
privind bolile cardiovasculare, sume importante
au mers pentru cumpãrare de stenturi, deci
pentru spitale ºi nu pentru profilaxie propriu zisã.
Fondurile alocate pentru educaþia populaþiei în
direcþia prevenirii îmbolnãvirilor sunt aproape
simbolice (Consumul exagerat de sare, zahãr
ºi grãsimi este dãunãtor sãnãtãþii).
Ministerul Sãnãtãþii nu colaboreazã cu cel
al Educaþiei pentru promovarea sãnãtãþii elevilor,
nu s-a opus cu hotãrâre tentativei catastrofale
ca urmãri a ministrului Ecaterina Andronescu
de a reduce numãrul orelor de educaþie fizicã
din ºcoli. Finlanda, care a redus cu peste 60%
cazurile de infarct miocardic, are ample
programe de educaþie fizicã în scoli. În facultãþile
de arhitecturã se face, obligatoriu, nu numai
sport în salã, ci ºi înot, iahting ºi echitaþie.
Facultãþile au pânã ºi baze hipice!
Un alt exemplu: neglijarea inspecþiilor
sanitare. Bazinele de înot sunt foarte importante
pentru promovarea sãnãtãþii, dar pot facilita
rãspândirea unor maladii infecþioase. La piscinele
noastre nu existã nici mãcar afiºe care sã stipuleze
obligativitatea duºului cu sãpun înainte de intrarea
în bazin, ca sã nu mai vorbim de modul utilizãrii
toaletelor, duºul dupã folosirea acestora, mãcar
spãlatul picioarelor în prealabil. În ce mãsurã
Ministerul Sãnãtãþii a exercitat presiuni asupra
Primãriei Capitalei pentru a stopa sacrificarea
spaþiilor verzi ºi a diminua gradul de poluare
atmosfericã ºi nu numai? Dezinteresul
Ministerului Sãnãtãþii faþã de aceste aspecte (lista
poate continua) poate fi deosebit de primejdios
pentru sãnãtatea populaþiei.
Ministerul Sãnãtãþii ar trebui sã plãteascã
emisiuni dedicate profilaxiei la Radio România
sau la TVR, pentru editarea de materiale tipãrite,
conferinþe publice cu caracter medical º.a.
Nimic din toate acestea.
Din moment ce suntem în Uniunea
Europeanã, pentru ce nu adoptãm modelele de
succes, care sã alinieze sãnãtatea populaþiei
noastre la standarde vestice? În nicio þarã din
lumea civilizatã raportul dintre spitalele de stat
ºi cele private nu este atât de disproporþionat în
defavoarea sectorului privat, deºi statul, ca ºi
persoanele bolnave, de altfel, cheltuiesc mai
mulþi bani în spitalele de stat, ca sã nu mai
vorbim de condiþiile de îngrijire ºi de eficienþã.
În concluzie, sistemul de sãnãtate din
România ar trebui supus unei reforme radicale,
cu implementarea fãrã întârziere a reglementãrilor
din domeniu, care funcþioneazã în þãrile Uniunii
Europene. Faptul cã UE intervine energic în
multiple domenii, dar nu se amestecã în modul
în care guvernele organizeazã propriile sisteme
de sãnãtate, nu ne este benefic. Fãrã îndoialã,
integrarea europeanã va cuprinde inevitabil ºi
acest sector, într-un viitor relativ apropiat.

